
  

  
  
  
  
  
  

  أربعون حديثاً 
 يف فضائل أربعني صحابيا  

  من أربعني كتاباً 
  (مع تراجم وفوائد)

  
  
  

  حممد بن عبد اهللا بن علي حميي الدين وتأليف: مجع
ا    بن وزير اهلامشي معاذ بن يوسف :ووضع هوامشهااعتىن 





    ١  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  
احلق، وليس كذلك، فرده إىل احلق؛ حىت ال "اللهم من كان على هوى أو على رأي؛ وهو يظن أنه على 

  يضل من هذه األمة أحد"، اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين رمحه اهللا ورضي عنه.

  ولوالدي وللمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات" يل "اللهم اغفر

  "اللهم إين أستودعك عملي هذا، وأنت ال تضيع عندك الودائع"

    



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٢



    ٣  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  المقدمة

  
 
َ
  م، وأصلي وأسلم على سيد األنام؛ سيدنا حممد وآله وصحبه الكرام، وبعد:الَّ العَ  كِ لِ احلمد هللا امل

هللا احلمد أن أوجدنا من عدم، وَمنَّ علينا بأن جعلنا من خري األمم، وبعث إلينا خري البشر رسوًال، و فإنه 
وأبقى فينا ما إن متسكنا به ال نضل أبدًا، كتاب اهللا فهدانا به وجعلنا على احملجة البيضاء والسبيل السوي، 

ديه وهدي اخللفاء الراشدين أهل اهلدى من بعده.وسنة رسوله  َ وبَـ  ، وأمرنا أن نتمسك  أن خري لنا  نيَّ
القرون قرنه، وأطهر األهل آله، وأكرم الصحب صحبه، فكما اختاره اهللا من خيار، اختار له األخيار. 

، وليتنا ذلك فأمجعوا عليه، وساروا على طريق األدب مع أولئك الكرام، امتثاًال ألمره وعرف أئمة الدين 
عدلت بالناس سرنا على صراطهم السوي؛ ففي ذلك النجاة والوصول للخريات، ولكن عصفت فٌنت مجة، 
بال صدق فيه،  عن اجلادة، فاحنرفوا فزال عنهم االتباع، وجلَُّوا يف االبتداع، وبقيت عند بعضهم خواطر احلب

تارة بدعوى البحث عن احلقيقة ونصرة املظلوم،  ؛ذهب ذلك احلب وتبدله بالسب والبغضمث جاءت فتنة تُ 
املتأمل ومجع الساقط والشاذ واملكذوب يف كل ِسْفٍر وكتاب، وكلُّها عند  ،وتارة بدعوى تتبع العقل والتاريخ

ا تالعارف ُسُبُل هالك، وطر  باألمة يف تكفري واقتتال، ودم يسفك على زعم االنتقام صف عق ضالل، وإذا 
م، وأقدموا على اهللا يلقون ما قدموه، هلم ما كسبوا، وعليهم ما ، وغرب من قوم خلت أيامهم ت أزما

 اكتسبوا.
مع بني حق أبلج وباطل ظاهر؟ ، وهل جيُ لَّ زَ فَـ  لٌّ حَ  َوَوِهَل عند ذاك فئات، فبعضهم رأى أن التقريبَ 

م األمر حىت هوت أقدامهم، وحتدثت وأخذ قوم ي بحثون ويصوُِّبون وخيطُِّئون؛ فما أمسكوا! فما زال 
األمحق يبدي عنقه، وبعضهم أحبوا أن يُعرفوا يف زمن العجائب والغرائب و ألسنتهم مبا كانوا يف عافية عنه، 

  والشبهات والشهوات، وقد قيل خالف تُعرف، وكم وكم..
صالح أوهلا، وهلذا مجع املسكني املتطفل هذه فيه خر األمة يف ما كان وطالب احلق يعلم أن صالح آ

كيف كان   األحاديث مع فوائد كلها حتكي مناقب أربعني من أولئك الصحب الكرام، ويظهر فيها جليا 
م مثالٌ  وعند اختالفهم، بل  ،عند اتفاقهم ؛خلري اخلالل وأكمل الصفات واقعي صادقٌ  بعضهم لبعض، وأ

اقتتاهلم، ومجعت روايات يف ذلك من كتب عدة ليعلم املطلع عليها أن فضائلهم غري خفية، بل حىت عند 
ا، وتكون حجة  ؛ظاهرة ومروية، واملقصد من ذلك أن تروى يف جمالس طلبة العلم مسندة يتصل إسنادهم 



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٤

مما ميثل حقيقة أولئك  احلكايات والرتهات؛ نروي ما ثبت وُأسِندَ  غرائبَ  شيع أهل اهلوى والباطلِ هلم، وكما يُ 
  .الصحب الكرام 

ل ما مجعت عبعصمة أحد منهم، فهم بشر لكنهم خري البشر وأفضلهم، واهللا أسأل أن جي وال نقول
  يل وال قوة إال باهللا، والظن باهللا عظيم، وهو كرمي ودود رحيم.حول بلسم شفاء يل ولكل عليل، وال 

  :Mابة الكرام، وعموم ذلك يكفي ويشفي، قال وأول ما نبدأ به آيات وأحاديث يف فضل الصح
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أي : "  M S T U  V W X Y Lعند قوله رمحه اهللا جالل الدين احمللي اإلمام قال 
  .١"َوِمْن لِبَـَياِن اْجلِْنس َال لِلتَّْبِعيِض ِألَنـَُّهْم ُكّلهْم بِالصَِّفِة اْلَمْذُكوَرة ،الصََّحاَبة

َوَحُسَنْت َأْعَماُهلُْم، َفُكلُّ َمْن َنَظَر ِإلَْيِهْم  ،َخُلَصْت نِيَّاتـُُهمْ  فَالصََّحابَُة " :رمحه اهللا وقال اإلمام ابن كثري
فـََتُحوا  َوَقاَل َماِلٌك، َرِمحَُه اُهللا: بـََلَغِين َأنَّ النََّصاَرى َكاُنوا ِإَذا َرَأُوا الصََّحابََة الَِّذينَ  َأْعَجُبوُه ِيف َمسِْتِهْم َوَهْدِيِهْم.

ٌر ِمَن احلََْوارِيَِّني ِفيَما بـََلَغَناَواِهللا َهلَُؤَالِء (الشَّاَم يـَُقوُلوَن:  . َوَصَدقُوا ِيف َذِلَك، َفِإنَّ َهِذِه اْألُمََّة ُمَعظََّمٌة ِيف )َخيـْ
َمِة، َوَأْعظَُمَها َوأَْفَضُلَها َأْصَحاُب رسول اهللا   ِبذِْكرِِهْم ِيف اْلُكُتِب اْلُمنَـزََّلِة ، وقد نـَوََّه اهللاُ اْلُكُتِب اْلُمتَـَقدِّ

َماُم َماِلٌك َوِمْن َهِذِه اْآلَيِة انـْتَـزََع ا.... ْخبَاِر اْلُمَتَداَوَلةِ َواْألَ  ِبَتْكِفِري الرََّواِفِض الَِّذيَن  ِيف ِرَواَيٍة َعْنهُ  - َرِمحَُه اهللاُ -ْإلِ
َوَوافَـَقُه طَاِئَفٌة ِمَن  ،ٌر ِهلَِذِه اْآليَةِ يـُْبِغُضوَن الصََّحاَبَة، َقاَل: ِألَنـَُّهْم يَِغيظُونـَُهْم، َوَمْن َغاَظ الصََّحاَبُة فـَُهَو َكافِ 

رمحه اهللا ورضي  عن اإلمام مالك بن أنسرمحه اهللا يف حليته روى اإلمام أبو نُعيم  قدو  .٢"اْلُعَلَماِء َعَلى َذِلكَ 
 & % #$ " ! Mَة: فـََقَرَأ َماِلٌك َهِذِه اْآليَ  ،ذََكُروا َرُجًال يـَْنَتِقُص َأْصَحاَب َرُسوِل اِهللا  عنه أَنـَُّهم

' L  :َحىتَّ بـََلَغM M N O  P  Q  L  :َمْن َأْصَبَح ِيف قـَْلِبِه َغْيٌظ َعَلى َأَحٍد ِمْن "فـََقاَل َماِلٌك
  .٣"فَـَقْد َأَصابـَْتُه اْآليَةُ  َأْصَحاِب َرُسوِل اِهللا 
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 .٢٩تفسري اجلاللني؛ سورة الفتح؛ آية  -١
 .٢٩ن كثري؛ سورة الفتح؛ آية تفسري اب -٢
 أليب نُعيم األصبهاين؛ ذكر طوائف من مجاهري النُّسَّاك والُعباَّد؛ مالك بن أنس رمحه اهللا. األصفياءحلية األوليات وطبقات  -٣



    ٥  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   
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  اْلَعِظيُم أَنَُّه َقْد َرِضَي َعِن السَّاِبِقَني اْألَوَِّلَني ِمَن اْلُمَهاِجرِينَ فَـَقْد َأْخبـََر اهللاُ : "رمحه اهللابن كثري اإلمام قال 

َمْن أَبـَْغَضُهْم َأْو َسبَّهم َأْو أَبـَْغَض َأْو سبَّ بـَْعَضُهْم، َوَال ِسيََّما  ْيلُ فَـَيا وَ  ،ِذيَن اتـَّبَـُعوُهْم ِبِإْحَسانٍ َواْألَْنَصاِر َوالَّ 
يَق اْألَْكبَـَر َواْخلَلِ   يَفَة اْألَْعَظَم أَبَا َبْكِر ْبَن َأِيب ُقَحاَفةَ سيُد الصََّحابَِة بـَْعَد الرَُّسوِل َوَخيْـُرُهْم َوأَْفَضُلُهْم، َأْعِين الصِّدِّ

م، ِعياًذا ِباهللاِ ، َفِإنَّ الطَّاِئَفَة اْلَمْخُذوَلَة ِمَن الرَّاِفَضِة يـَُعاُدوَن أَْفَضَل الصََّحاَبِة ويُبغضو  ،ِمْن َذِلكَ  م وَيُسبُّو
ميَاِن ِباْلُقْرآنِ َوَهَذا َيُدلُّ َعَلى َأنَّ ُعُقوَهلُْم َمْعُكوَسٌة، َوقـُُلو  ، ِإْذ يسبُّون َمْن بـَُهْم َمْنُكوَسٌة، َفأَْيَن َهُؤَالِء ِمَن اْإلِ

ُهْم؟ َوأَمَّا أَْهُل السُّنَِّة َفِإنـَُّهْم َرِضَي اهللاُ  َعْنُه، َوَيُسبُّوَن َمْن َسبَُّه اُهللا َوَرُسوُلُه، َويـَُواُلوَن  يـَتَـَرضُّوَن َعمَّْن َرِضَي اهللاُ  َعنـْ
َذا ُهْم ِحْزُب اِهللا َواِيل اَهللا، َويـَُعاُدوَن َمْن يـَُعاِدي اَهللا، َوُهْم ُمتَِّبُعوَن َال ُمْبَتِدُعوَن، َويـَْقَتُدوَن َوَال يـَْبَتُدوَن َوهلَِ َمْن يُـ 

  ١"اْلُمْفِلُحوَن َوِعَباُدُه اْلُمْؤِمُنوَن.
 ©   ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢  :Mيف حق السادة املهاجرين  وقال 

ª « ¬ ®  ̄° ²± ³  ́ µ L  :٨احلشر  
   :M ¸ ¹ º » ¼ ½   ¾ ¿ À Á Âيف حق السادة األنصار  وقال 
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Ö × L  :٩احلشر  

يف حق التابعني هلم بإحسان، املتأدبني معهم، املعرتفني بفضلهم، املستغفرين هلم، الساملني من  وقال 
 (    )     ' & % $ # " ! M:  -جعلنا اهللا منهم -القلوب عليهمغل 
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َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم فَـ َال َتُسبُّوا َأْصَحاِيب، ( قال : أنَّ رسول اهللا  عن أيب سعيد اخلدري يف املتفق عليه و 

ومعىن ذلك لو أنفق أحدكم يف سبيل اهللا مثل  .٢)َما َأْدَرَك ُمدَّ َأَحِدِهْم َوَال َنِصيَفهُ  ؛أَنـَْفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا
  أحد ذهبا ما بلغ ثوابه ثواب نفقة أحدهم ُمدا من طعام وال نصيفه.

ْم  اَهللا ِيف َأْصَحاِيب، َال تَـتَِّخُذوهُ اهللاَ قال : ( أن رسول اهللا  عن عبد اهللا بن مغفل  وروى الرتمذي
ْد آَذاِين، َوَمْن َغَرًضا بـَْعِدي، َفَمْن َأَحبـَُّهْم فَِبُحيبِّ َأَحبـَُّهْم، َوَمْن أَبـَْغَضُهْم َفِببُـْغِضي أَبـَْغَضُهْم، َوَمْن آَذاُهْم فـَقَ 

                                   
 .١٠٠تفسري ابن كثري؛ سورة التوبة؛ آية  -١
بُّوا َال َتسُ (: قَاَل: قَاَل َرُسوُل اِهللا  واللفظ أعاله للبخاري من صحيحه، ورواه مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة  متفق عليه. -٢

 ).أَْدَرَك ُمدَّ َأَحِدِهْم، َوَال َنِصيَفهُ َأْصَحاِيب، َال َتُسبُّوا َأْصَحاِيب، فـََوالَِّذي نـَْفِسي ِبَيِدِه َلْو َأنَّ َأَحدَُكْم َأنـَْفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا، َما 



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٦

 نـَْعرُِفُه ِإالَّ ِمْن َغرِيٌب، الَ  َحَسنٌ  َهَذا َحِديثٌ وقال  ) فـَُيوِشُك َأْن يَْأُخَذهُ ْد آَذى اَهللا، َوَمْن آَذى اهللاَ آَذاِين فـَقَ 
   .١َهَذا اْلَوْجهِ 

َمْن َسبَّ َأْصَحاِيب فَـَعَلْيِه َلْعَنُة (: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا رضي اهللا عنهما َعِن اْبِن َعبَّاٍس وروى الطرباين 
  السيوطي يف جامعه الصغري.اإلمام حسَّنه  ،٢)اِهللا َواْلَمَالِئَكِة، َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ 

من َشَتم َأَحًدا من "ورضي عنه اإلمام مالك رمحه اهللا يف الشفا عن رمحه اهللا وذكر القاضي عياض  
َفِإن َقال َكاُنوا َعَلى َضالل  ؛َأو ُمَعاوَِية َأو َعْمَرو بن اْلَعاص َأو ُعْثَمانَ  َأو ُعَمرَ  أَبَا َبْكرٍ ؛ َأْصَحاب النَِّيبّ 

  .٣"ْري َهَذا من ُمَشاَمتَة النَّاس ُنكِّل َنَكاًال َشِديًداَوِإن َشَتَمُهم ِبغَ  ،وَُكْفر قُِتل
َفاْعَلْم   ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهللاِ  ِإَذا َرأَْيَت الرَُّجَل يـَْنَتِقُص َأَحًدا": رمحه اهللا الرازيُزْرَعَة  وأَبُ وقال اإلمام 

َا َأدَّى ِإلَيـَْنا َهَذا اْلُقْرآَن َوالسَُّنَن َأْصَحاُب  ،َن َحقٌّ َواْلُقْرآ، ِعْنَدنَا َحقٌّ  َوَذِلَك َأنَّ الرَُّسوَل  ،أَنَُّه زِْنِديقٌ  َوِإمنَّ
َا يُرِيُدوَن َأْن ُجيَرُِّحوا ُشُهوَدنَا لِيُْبِطُلوا اْلِكَتاَب َوالسُّنَّةَ  ،َرُسوِل اِهللا    .٤"َواجلَْرُْح ِِْم َأْوَىل َوُهْم َزنَاِدَقةٌ  ،َوِإمنَّ

، ويُبِغُضهم كلُّ منافٍق "عظم أبو حنيفة النعمان رمحه اهللا ورضي عنه: وقال اإلمام األ ُحيبُّهم كّل مؤمٍن تقيٍّ
  .٥"شقيٍّ 

ال يضرهم، بل كما قال إمامنا حممد بن إدريس الشافعي  وسب هؤالء املبتدعة ألصحاب رسول اهللا 
تُـُلوا ِبَشْتِم َأْصَحابِ رمحه اهللا ورضي عنه: "  ِبَذِلَك ثـََوابًا ِعْنَد اْنِقَطاِع ِإال لَِيزِيَدُهُم اهللاُ  النَِّيب  َما أََرى النَّاَس ابـْ

  ، رواه ابن عساكر عنه.٦"َعَمِلِهمْ 
ولو تفكر كل عاقل خياف اهللا؛ لقال كما قال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا ورضي عنه عندما ُسِئَل 

 M Æ Ç È ÊÉ Ë    Ì Í         Î Ï ÑÐ Òفقرأ  - رضي اهللا عنهما  -عما جرى بني علي ومعاوية 

Ó Ô Õ         Ö L  ] :١٣٤البقرة[.  
 هُ مَ دَّ قَ  نْ مَ  مُ دِّ قَ ، ونُـ وهذا وقت الشروع يف ذكر األحاديث يف فضائل بعض أعيان الصحابة الكرام 

  ، ويأىب اهللا ورسوله واملؤمنون إال هو:رسول اهللا 

                                   
   .سنن الرتمذي، أبواب املناقب، باب فيمن سب أصحاب النيب  -١
 املعجم الكبري، وحسنه السيوطي يف اجلامع الصغري. رواه الطرباين يف -٢
 ِيف حكم من َسّب اهللا تـََعاَىل ومالئكته وأنبياءه وكتبه وآل النَِّيبّ  :اْلَباب الثالثللقاضي عياض،  الشفا بتعريف حقوق املصطفى  -٣

 .َحَرام َمْلُعون فاِعُلهَوَتنّقُصُهم  (فصل) َوَسّب آل بـَْيِته َوأْزَواِجه َوأْصَحاِبه ، وأزواجه وصحبه
 الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي. -٤
 . ٤٤حنيفة النعمان رمحه اهللا، حتقيق وتعليق أيب معاذ حممد بن عبد احلي عوينة، اخلصلة اخلامسة، صفحة  وصية اإلمام أيب -٥
 امليم. كذلك أورده يف كتابه تبيني كذب املفرتي فيما ُنسب إىل األشعري. تاريخ دمشق البن عساكر، حرف -٦



    ٧  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  الحديث األول
  في فضل سيدنا أبي بكر الصديق 

  
، عبد اهللا بن أيب قحافة عثمان بن عامر بن عمرو وهو سيدنا اخلليفة الراشد األول خليفة رسول اهللا 
  يمي.تبن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب القرشي ال

، وهو أول من أسلم من الرجال، وهو رفيقه يف الغار يف هجرته، أفضل هذه األمة بعد رسول اهللا 
زم الناس،  يع املشاهد، ومل يفته منها مشهد، وثبت مع النيب بدراً ومج شهد مع النيب  يوم أحد حني ا

وكان يُقال له عتيق جلماله وشرف نسبه، ومسي الصديق لبداره رايته العظمى يوم تبوك،  دفع إليه النيب و 
يف كل ما جاء به، قال عروة بن الزبري: "أسلم أبو بكر وله أربعون ألفًا أنفقها   إىل تصديق رسول اهللا 
َما نـََفَعِين َماُل َأِيب  ؛َما نـََفَعِين َماٌل َقطُّ : (، وقال رسول اهللا ١يف سبيل اهللا" كلها على رسول اهللا 

  .٢)َبْكرٍ 
ين ساعدة، مث من غد ذلك اليوم بويع يف سقيفة ب بويع له باخلالفة يف اليوم الذي مات فيه رسول اهللا 

  له البيعة العامة.
وهو أول من مجع القرآن، وتنزه عن شرب املسكر يف اجلاهلية واإلسالم، وهو أول من قاء حترجًا من 

  .، وهو أحد العشرة ومناقبه مجة مشهورة ٣الشبهات
خالفته سنتني وثالثة أشهر إال قاتل أهل الردة، وظهر فضل رأيه يف ذلك، وأظهر اهللا به دينه، مكث يف 

مخس ليال، وتويف عشي يوم االثنني من مجادى اآلخرة سنة ثالث عشرة، وعمره ثالث وستون سنة، رضي 
  ٤اهللا عنه.

                                   
  بن أيب قحافة رضي اهللا عنهما.ذا اللفظ رواه ابن عبد الرب يف االستيعاب، باب عبد اهللا، عبد اهللا -١
عيب األرناؤوط وعادل مرشد، حديث ، حتقيق وختريج وتعليق ش١٢رواه اإلمام أمحد يف مسنده، وجاء يف طبعة مؤسسة الرسالة، اجلزء  -٢

  إسناده صحيح على شرط الشيخني.): ٤١٤)، صفحة (٧٤٤٦(
كان أليب بكر غالم خيرج له (عن عائشة رضي اهللا عنها، قالت: يف صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب أيام اجلاهلية:  -٣

أبو بكر، فقال له الغالم: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما  اخلراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه
هو؟ قال: كنت تكهنت إلنسان يف اجلاهلية، وما أحسن الكهانة، إال أين خدعته، فلقيين فأعطاين بذلك، فهذا الذي أكلت منه، 

مبا يكسبه من اخلراج وهو ما كان  يأيت لهأي (خيرج له خراج) )، علَّق مصطفى البغا :فأدخل أبو بكر يده، فقاء كل شيء يف بطنه
 .يقرره السيد على عبده من مال يدفعه من كسبه

كتاب سري أعالم النبالء للذهيب، وكتاب اإلصابة يف متييز الصحابة   :منيف الغالب ملخصة يف هذا الكتاب  مجيع تراجم الصحابة  -٤
 البن حجر، وكتاب االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب. 



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٨

  
  الحديث:

ري من ّٰ   إ ا
م أ  ا   ، قال:رحمه اهللا  ا

ثـََنا زَْيُد ْبُن َواِقٍد، َعْن ُبْسِر ْبِن ُعبَـْيِد اِهللا، َعنْ  اَ َحدَّثَن ثـََنا َصَدَقُة ْبُن َخاِلٍد، َحدَّ  ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، َحدَّ
َبَل أَُبو َبْكرٍ ، قَاَل: ُكْنُت َجاِلًسا ِعْنَد النَِّبيِّ َعاِئِذ اِهللا َأِبي ِإْدرِيَس، َعْن أَِبي الدَّْرَداِء  آِخًذا  ، ِإْذ َأقـْ

يَاَرُسوَل َفَسلََّم َوَقاَل:  )،١َأمَّا َصاِحُبُكْم فَـَقْد َغاَمرَ (: ِبَطَرِف ثـَْوِبِه َحتَّى أَْبَدى َعْن رُْكَبِتِه، فَـَقاَل النَِّبيُّ 
ُتُه َأْن يـَْغِفَر ِلي َفأََبى َعَليَّ، َكاَن بـَْيِني َوبـَْيَن اْبِن الَخطَّاِب َشْيٌء، فََأْسَرْعُت ِإَلْيِه ثُمَّ َنِدْمُت، َفَسَألْ   هُ ِإنَّ اِهللا 

َثالَثًا، ُثمَّ ِإنَّ ُعَمَر َنِدَم، َفَأَتى َمْنِزَل أَِبي َبْكٍر،  )يـَْغِفُر اُهللا َلَك َيا أََبا َبْكرٍ (: - -َفَأقْـبَـْلُت ِإَلْيَك، فَـَقالَ 
، َحتَّى ٢يـََتَمعَّرُ  ، َفَجَعَل َوْجُه النَِّبيِّ عليه َفَسلَّمَ  َفَسَأَل: َأثََّم أَُبو َبْكٍر؟ فـََقاُلوا: َال، َفَأَتى ِإَلى النَِّبيِّ 

ْيِن، فَـ  : َقاَل النَِّبيُّ َأْشَفَق َأُبو َبْكٍر، َفَجَثا َعَلى رُْكَبتَـْيِه، فـََقاَل: يَا َرُسوَل اِهللا، َواِهللا أَنَا ُكْنُت َأْظَلَم، َمرَّتـَ
ُتْم تَارُِكوا ِلي   ِإنَّ اَهللا بـََعَثِني إِلَْيُكْم فَـُقْلُتمْ ( َكَذْبَت، َوَقاَل أَبُو َبْكٍر َصَدَق، َوَواَساِني ِبنَـْفِسِه َوَماِلِه، فَـَهْل أَنـْ

  .٣َمرَّتـَْيِن، َفَما ُأوِذَي بـَْعَدَها )َصاِحِبي
َبْكٍر َعَلى َوِيف احلَِْديِث ِمَن اْلَفَواِئِد َفْضُل َأِيب [قال اإلمام ابن حجر العسقالين رمحه اهللا يف فتح الباري: 

 ،َوِفيِه َجَواُز َمْدِح اْلَمْرِء ِيف َوْجِههِ  ،َوَأنَّ اْلَفاِضَل َال يـَْنَبِغي َلُه َأْن يـَُغاِضَب َمْن ُهَو أَْفَضُل ِمْنهُ  ،مجَِيِع الصََّحاَبةِ 
ْنَساُن ِمَن اْلَبَشرِيَِّة َحىتَّ َحيِْمُلُه اْلَغَضَب َعَلى َعَلْيِه ا عَ بِ طُ  َوِفيِه ماَ  ،َوَحمَلُُّه ِإَذا ُأِمَن َعَلْيِه اِالْفِتَتاُن َواِالْغِرتَارُ  ْإلِ

 \ ] M Y  Zَكَقْوِلِه تَـَعاَىل   ،ِيف الدِّيِن ُيْسرُِع الرُُّجوَع ِإَىل اْألَْوَىل  اْلَفاِضلَ  َلِكنَّ  ،اْرِتَكاِب ِخَالِف اْألَْوَىل 

] ^ _ ̀ a  L ] :َر النَِّيبِّ  ،]٢٠١األعراف َوَلْو بـََلَغ ِمَن اْلَفْضِل اْلَغايََة لَْيَس  - -َوفِيِه َأنَّ َغيـْ
  .٤]َوِفيِه اْسِتْحَباُب ُسَؤاِل اِالْسِتْغَفاِر َوالتََّحلُِّل ِمَن اْلَمظُْلومِ  ،ِمبَْعُصومٍ 

َيْسأَُلَك َأُخوَك َأْن َتْستَـْغِفَر (ِيف َحنِْو َهِذِه اْلِقصَِّة بن ُعَمَر ِعْنَد الطَّبَـَراِينِّ اَوَوقع ِيف َحِديث وقال رمحه اهللا: [
 ِمْن َأَحٍد َأَحبَّ َوَما َخَلَق اهللاُ  ،ُلِين ِإالَّ َوأَنَا َأْستَـْغِفُر َلهُ أَ فَـَقاَل َوالَِّذي بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َما ِمْن َمرٍَّة َيسْ  ،َلُه َفَال تَـْفَعلْ 

                                   
ِيف َغْمرِة وقيل مأخوذة من الدخول  .يـَُقاُل: ِيف َصْدرِِه ِغْمٌر َأْي ِحْقٌد َعَلى َغْريِهِ  ،مر َوُهَو احلقدَوُهَو من اْلغِ  ، فـََقْد َغاَمَر: َأْي َخاصم -١

 .اْخلُُصوَمِة َوِهَي ُمْعَظُمَها
ِإذا   رٌ عَ مْ أَ  يـَُقال َمكانٌ  ،لَّة النضارة َوعدم إشراق اللَّْونقِ  رْ عُّ مَ وأصل التَّ  ،َأي يتـََغريَّ  رعَّ مَ تَ يَـ  هُ هُ َوجْ قال ابن اجلوزي يف كتابه غريب احلديث:  -٢

 .باً دَ َكاَن جمُ 
 ). وأخرجه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة.الً َخِلي َلْو ُكْنُت ُمتَِّخذاً (: بَاُب قَـْوِل النَِّيبِّ ، صحيح البخاري، كتاب أصحاب النيب  -٣
 البن حجر، شرح احلديث.فتح الباري  -٤



    ٩  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  .١)]اَل أَُبو َبْكٍر َوأَنَا َوالَِّذي بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َكَذِلكَ فَـقَ  ،ِإَيلَّ ِمْنُه بـَْعَدكَ 
َفَما ُأوِذَي إىل عمر ما يكره، وتأمل ( قلُت: وتأمل أخي إشفاق أيب بكر من أن يكون من رسول اهللا 

  ) فيها استجابٌة وامتثاٌل ألمره، وإقراٌر للصديق بسابقته وفضله.بـَْعَدَها
 

  فوائد:
  :رمحه اهللا، قال اإلمام البخاريصحيح  يف  -)١
  َثـََنا أَُبو يـَْعَلى، ع ثـََنا َجاِمُع ْبُن َأِيب َراِشٍد، َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َكِثٍري، َأْخبَـَرنَا ُسْفَياُن، َحدَّ ْن ُحمَمَِّد اْبِن َحدَّ

، قـُْلُت: ُمثَّ َمْن؟ َقاَل: )أَُبو َبْكرٍ (؟ قَاَل:  اِس َخيْـٌر بـَْعَد َرُسوِل اهللاِ احلََنِفيَِّة، قَاَل: قـُْلُت ِألَِيب َأيُّ النَّ 
ْسِلِمنيَ (، َوَخِشيُت َأْن يـَُقوَل ُعْثَماُن، قـُْلُت: ُمثَّ أَْنَت؟ َقاَل: )ُمثَّ ُعَمرُ (

ُ
  .٢)َما أَنَا ِإالَّ َرُجٌل ِمَن امل

رمحه  إبراهيم الشافعيكتاب الفوائد الشهري بالغيالنيات للحافظ أيب بكر حممد بن عبد اهللا بن ويف    -)٢
  :اهللا، قال

  ِثـََنا َعْبُد اهللا ُد ْبُن َعبَّاٍد، ثنا َمْرَواُن، َعْن ِإْمسَاِعيَل ْبِن ُمسَْيٍع، َعْن َعِليِّ  َحدَّ ِد ْبِن َياِسَني، ثنا ُحمَمَّ ْبُن ُحمَمَّ
ْعُت َرُسوَل اِهللا ْبِن َأِيب َكِثٍري َأنَّ أَبَا َبْكٍر، َقاَل ِألَِيب ُعبَـْيَدَة ْبِن اجلَْرَّاحِ  يـَُقوُل إِنََّك  : ُقْم أُبَاِيْعَك َفِإينِّ مسَِ

َعَل َأْن ُأَصلَِّي بـَْنيَ يََدْي َرُجٍل أََمَرُه َرُسو  فََأمََّنا ، ُل اِهللا َأِمُني َهِذِه اْألُمَِّة. فَـَقاَل أَُبو ُعبَـْيَدَة: َما ُكْنُت ِألَفـْ
  .٣- -َحىتَّ قُِبضَ 

 ، مجع احلافظ أيب"وقول بعضهم يف بعض ،احلادي عشر من فضائل الصحابة ومناقبهماجلزء " ويف -)٣
  :رمحه اهللا، قال سن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي الدارقطيناحل
  ُِد ْبُن َجْعَفٍر اْلَقاِريُّ قَاَل: َنا أَُبو اْلَعيْـَناِء ُحمَمَُّد ْبُن اْلَقاس ثـََنا أَُبو َبْكٍر اْآلَدِميُّ ُحمَمَّ ِم، نَا يـَْعُقوُب ْبُن َحدَّ

ٍد الزُّْهِريُّ   ُعَمرَ وَ  َعْن َأِيب َبْكرٍ  َعْن أَِبيِه، َقاَل: ُسِئَل َعِليُّ ْبُن احلَُْسْنيِ ، َعِن اْبِن َأِيب َحازِمٍ  ،ُحمَمَّ
  .٤)، ُمهَا َضِجيَعاهُ َكَمْنزِلَِتِهَما اْليَـْومَ (؟ فـََقاَل: َوَمْنزِلَِتِهَما ِمْن َرُسوِل اِهللا  ؛َعلَْيِهَما السََّالمُ 

                                   
  املرجع السابق. -١

 صحيح البخاري، يف نفس الباب. وأخرجه أبو داوود يف سننه، كتاب السنة، باب يف التفضيل. -٢
الفوائد (الغيالنيات) أليب بكر البغدادي، احلديث التاسع والعشرون، وهو مرَسل، ويف إسناده مروان بن إمساعيل الفزاري وهو ثقة  -٣

 مدلس، وحممد بن عباد املكي؛ قال عنه ابن حجر: صدوق يهم. 
). يف إسناده يعقوب بن حممد بن عيسى الزهري القرشي؛ قال عنه ابن حجر صدوق كثري ٣٥فضائل الصحابة للدارقطين، احلديث ( -٤

الوهم والرواية عن الضعفاء، ويف إسناده حممد بن القاسم أبو العيناء؛ قال عنه الدارقطين ليس بالقوي يف احلديث. وأخرجه اإلمام أمحد 
نيني، ويف فضائل الصحابة، عن عبد العزيز بن أيب حازم بإسناد منقطع ويف متنه (كمنتزلتهما الساعة). مسند املد –يف مسنده 



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٠

  يف شرحه حلديث اإلفك:رمحه اهللا  لإلمام ابن حجرفتح الباري ويف  -)٤
 ] ِيِق ِيف اْألُُمور َقْل َعْنُه ِيف َهِذِه اْلِقصَِّة َمَع َمتَاِدي احلَْاِل ِفيَها َشْهًرا ،َوِفيِه تـَثَبُُّت َأِيب َبْكٍر الصِّدِّ   ؛ِألَنَُّه َملْ يـُنـْ

 ،َواِهللا َما ِقيَل لََنا َهَذا ِيف اجلَْاِهِليَّة :ِإالَّ َما َوَرَد َعْنُه ِيف بـَْعِض طُُرِق احلَِْديِث أَنَُّه َقالَ  ،َكِلَمًة َفَما فـَْوقـََها
ْسَالمِ َفكيف بعد َأن أعزَّ    .٢]١بن ُعَمَر ِعْنَد الطَّبَـَراِينِّ اَوقع َذِلك ِيف َحِديث  ؟نا اهللا ِباْإلِ

  

                                                                                                                 
َفَأَشاَر بَِيِدِه ِإَىل اْلَقْربِ، ُمثَّ َقاَل: َمْنزِلتـُُهَما وأخرجه البيهقي يف االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد بإسناد متصل رجاله ثقات، ويف متنه "

 ".اَعةَ ِمْنُه السَّ 
ا. -١  املعجم الكبري للطرباين، مسند النساء، عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما، قصة اإلفك وما أنزل اهللا من براء

M I H قـَْوُلُه بَاُب فتح الباري البن حجر، اجلزء الثامن، شرح ( -٢  G  F E D  C BL   ِإَىل قَـْوِلِه M
 ]L ] :١٢،١٣النور.([ 



    ١١  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  ث الثانيالحدي
  في فضل سيدنا عمر الفاروق 

  
بن عبد  احيبن نفيل بن عبد العزى بن ر  عمر بن اخلطابسيدنا اخلليفة الراشد الثاين أمري املؤمنني  وهو
  .القرشي العدوي أبو حفص بن كعب يرط بن رزاح بن عداهللا بن ق

السفارة يف اجلاهلية، مث أسلم بعد ُوِلد بعد الفيل بثالث عشرة سنة، وكان من أشراف قريش، وإليه كانت 
، وتويف فكان إسالمه عزة لإلسالم، مث هاجر، وشهد بدرًا واملشاهد كلها مع رسول اهللا  ؛رجال سبقوه

باستخالفه له  وهو عنه راٍض، وهو أحد العشرة املبشرين باجلنة، َوِيلَ اخلالفة بعد أيب بكر  اهللا  رسول
، وأنزل نفسه من مال اهللا مبنزلة رجل من املسلمني، وفتح اهللا له سنة ثالث عشرة، فسار بأحسن سرية

الفتوح بالشام والعراق ومصر، وكان ال خياف يف اهللا لومة الئم، وهو أول من كتب التاريخ للمسلمني، وأول 
ا، ووضع  من مجع الناس على صالة الرتاويح بعشرين ركعة، وأول من عس يف عمله، ومحل الدرة وأدب 

  ، وَمصََّر األمصار، وَدوَّن الديوان، وفَرَض األعطية.اخلراج
وسي لعنه اهللا،  قُِتَل شهيدًا سنة ثالث وعشرين، وهو ابن ثالث وستني سنة، طعنه أبو لؤلؤة فريوز ا

  لثالث بقني من ذي احلجة.
  

  الحديث:
ي من  ج ا م أ ا   ا   ، قال: رحمه اهللا ا

ثـَنَ  ُد ْبُن اْلَعَالِء َحدَّ ، َوأَُبو ُكَرْيٍب ُمَحمَّ ، َوأَُبو الرَّبِيِع اْلَعَتِكيُّ َواللَّْفُظ ِألَِبي   -ا َسِعيُد ْبُن َعْمٍرو اْألَْشَعِثيُّ
ثـََنا وقَاَل اْآلَخَراِن: َأْخبـََرنَا  يِد ْبِن أَِبي اْبُن اْلُمَباَرِك، َعْن ُعَمَر ْبِن َسعِ  -ُكَرْيٍب َقاَل أَبُو الرَّبِيِع: َحدَّ

، ُحَسْيٍن، َعِن اْبِن أَِبي ُمَلْيَكَة، َقاَل: َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس، يـَُقوُل: ُوِضَع ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َعَلى َسرِيرِهِ 
فَـَلْم يـَُرْعِني ِإالَّ ِبَرُجٍل َقْد فَـَتَكنـََّفُه النَّاُس َيْدُعوَن َويـُثْـُنوَن َوُيَصلُّوَن َعَلْيِه، قَـْبَل َأْن يـُْرَفَع، َوأَنَا ِفيِهْم، َقاَل 

 َأَحًدا َأَحبَّ َأَخَذ ِبَمْنِكِبي ِمْن َورَاِئي، فَاْلتَـَفتُّ إِلَْيِه فَِإَذا ُهَو َعِليٌّ، فَـتَـَرحََّم َعَلى ُعَمَر، َوَقاَل: َما َخلَّْفتَ 
ْيُم اِهللا ِإْن ُكْنُت َألَُظنُّ َأْن َيْجَعَلَك اُهللا َمَع َصاِحبَـْيَك، َوَذاَك أَنِّي  أِإَليَّ َأْن َأْلَقى اَهللا ِبِمْثِل َعَمِلِه ِمْنَك، وَ 

ُر َأْسَمُع َرُسوَل اِهللا  ِجْئُت أَنَا َوأَُبو َبْكٍر َوُعَمُر، َوَدَخْلُت أَنَا َوأَُبو َبْكٍر َوُعَمُر، (يـَُقوُل:  ُكْنُت ُأَكثـِّ
  .، فَِإْن ُكْنُت َألَْرُجو، َأْو َألَُظنُّ، َأْن َيْجَعَلَك اهللاُ َمَعُهَما)َمرُ َوَخَرْجُت أَنَا َوأَبُو َبْكٍر َوعُ 



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٢

ْسَناِد بِ  ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َأْخبَـَرنَا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس، َعْن ُعَمَر ْبِن َسِعيٍد ِفي َهَذا اْإلِ   .١ِمْثِلهِ َوَحدَّ
َوِيف َهَذا [يف شرحه على صحيح اإلمام مسلم: رمحه اهللا  قال اإلمام حمي الدين حيىي بن شرف النووي

َوِصْدُق َما َكاَن َيظُنُُّه ِبُعَمَر قَـْبَل  ،َوَشَهاَدُة َعِليٍّ َهلَُما َوُحْسُن ثـََنائِِه َعَلْيِهَما ،احلَِْديِث َفِضيَلُة َأِيب َبْكٍر َوُعَمرَ 
  .٢]َوَفاِتِه َرِضَي اهللاُ َعنـُْهْم َأْمجَِعنيَ 

  
  :فوائد

  :رمحه اهللا، قال صحيح اإلمام مسلم يف  -)١
  ُثـََنا َحْرَمَلة َأْخبَـرََنا اْبُن َوْهٍب، َأْخبـََرِين ُيوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأنَّ َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب، َأْخبَـَرُه أَنَُّه  ،َحدَّ

ْعُت َرُسوَل اِهللا  َع أَبَا ُهَريـْرََة، يـَُقوُل: مسَِ َنا أَنَا نَاِئٌم َرأَيـُْتِين َعَلى قَِليبٍ (، يـَُقوُل: مسَِ بـَيـْ
َها َدْلٌو، ٣ ، َعَليـْ

َا َذُنوبًا َواُهللا يـَْغِفُر  -  َأْو َذُنوبـَْنيِ، َوِيف نـَْزِعهِ  ٤فَـنَـَزْعُت ِمنـَْها َما َشاَء اُهللا، ُمثَّ َأَخَذَها اْبُن َأِيب ُقَحاَفَة فَـنَـزََع ِ
طَّاِب، فَـَلْم َأَر َعبْـَقرِيا ِمَن النَّاِس يـَْنزُِع نـَزَْع ُعَمَر ْبِن َضْعٌف، ُمثَّ اْسَتَحاَلْت َغرْ  - َلهُ  بًا، َفَأَخَذَها اْبُن اخلَْ

طَّاِب، َحىتَّ َضَرَب النَّاُس ِبَعَطنٍ    .٦)٥اخلَْ
َعنْـُهَما  َوُعَمَر َرِضَي اهللاُ َقاَل اْلُعَلَماُء َهَذا اْلَمَناُم ِمَثاٌل َواِضٌح ِلَما َجَرى ِألَِيب َبْكٍر [ي: وِ وَ قال اإلمام النـَّ 
 ،وَُكلُّ َذِلَك َمْأُخوٌذ ِمَن النَِّيبِّ  ،َواْنِتَفاِع النَّاِس َِِما ،َوُظُهوِر آثَارِِمهَا ،َوُحْسِن ِسَريَِِما ،ِيف ِخَالَفِتِهَما

َوقَـرََّر قـََواِعَد  ،فـََقاَم ِبِه َأْكَمَل ِقَيامٍ  ،ُهَو َصاِحَب اْألَْمرِ  َفَكاَن النَِّيبُّ  ،َوآثَاِر ُصْحَبِتهِ  ،َوِمْن بـَرََكِتهِ 
ْسَالمِ  َد أُُمورَهُ  ،اْإلِ  Mَوأَنـَْزَل اُهللا تعاىل  ،َوَدَخَل النَّاُس ِيف ِديِن اِهللا َأفـَْواًجا ،َوَأْوَضَح ُأُصوَلُه َوفـُُروَعهُ  ،َوَمهَّ

K L M N L ] :ُمثَّ تـُُويفَِّ  ،]٣املائدة  َفَخَلَفُه أَُبو َبْكٍر َوُهَو اْلُمَراُد  ،َسَنتَـْنيِ َوَأْشُهًرا
 ،َواْلُمَراُد َذُنوبَاِن َكَما َصرََّح ِبِه ِيف الرَِّواَيِة اْألُْخَرى ،َوَهَذا َشكٌّ ِمَن الرَّاِوي ،َذُنوبًا َأْو َذُنوبـَْنيِ  ِبَقْوِلِه 

ْسَالمِ  ،دَِّة َوَقْطُع َداِبرِِهمْ َوَحَصَل ِيف ِخَالفَِتِه ِقَتاُل َأْهِل الرِّ  َفاتََّسَع ، ُمثَّ تـُُويفَِّ َفَخَلَفُه ُعَمُر  ،َواتَِّساُع اْإلِ
ْسَالُم ِيف زَ  ُلهُ مَ  هِ امِ كَ حْ أَ  نْ مِ  مْ هلَُ  رَ رَّ قَ تَـ وَ  ،هِ نِ مَ اْإلِ فَـَعبـََّر ِباْلَقِليِب َعْن َأْمِر اْلُمْسِلِمَني ِلَما ِفيَها  ،امل يـََقْع ِمثـْ

                                   
، . وأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب أصحاب النيب ، باب من فضائل عمر ، كتاب فضائل الصحابة صحيح مسلم -١

 )، لو كنت متخذا خليال(: باب قول النيب 
 شرح النووي على صحيح مسلم، يف شرحه للحديث. -٢
 قليب: بئر. -٣
 الذَّنُوب: يُقال للدلو املمتلئ، وكذلك يُقال للنصيب. -٤
َرك اإلبِل َحوَل اْلَماِء. الَعَطن:قال ابن األثري يف النهاية:  -٥  َمبـْ
، ، وأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب أصحاب النيب ، باب من فضائل عمر صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة  -٦

 ).خليالً  متخذاً  لو كنتُ (: باب قول النيب 



    ١٣  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

 ،َوَسْقُيُه ُهَو قَِياُمُه ِمبََصاِحلِِهمْ  ،َوَشبََّه أَِمريَُهْم ِباْلُمْسَتِقي َهلُمْ  ،اْلَماِء الَِّذي ِبِه َحَياتـُُهْم َوَصَالُحُهمْ ِمَن 
فَـَلْيَس ِفيِه َحطٌّ ِمْن َفِضيَلِة َأِيب  ؛)َوِيف نـَْزِعِه ُضْعفٌ ( :ِيف َأِيب َبْكٍر  َوأَمَّا قـَْوُلُه  ،َوَتْدِبُري أُُمورِِهمْ 

َا ُهَو ِإْخَباٌر َعْن ُمدَِّة ِوَاليَِتِهَما ،َوَال ِإثـَْباُت َفِضيَلٍة لُِعَمَر َعَلْيهِ  ،َبْكرٍ  وََكثْـَرِة انِْتَفاِع النَّاِس ِيف ِوَالَيِة  ،َوِإمنَّ
ْسَالِم َوِبَالِدِه وَ  ،ُعَمَر ِلطُوِهلَا َوَدوََّن  ،َوَمصََّر اْألَْمَصارَ  ،اْألَْمَواِل َوَغْريَِها ِمَن اْلَغَناِئِم َواْلُفُتوَحاتِ َوِالتَِّساِع اْإلِ

َا ِهَي َكِلَمٌة   ،َوَال ِإَشاَرٌة ِإَىل َذْنبٍ  ،فـََلْيَس ِفيِه تـَْنِقيٌص َلهُ  ؛)َواُهللا يـَْغِفُر َلهُ ( :َوَأمَّا قـَْوُلُه  ،الدََّواوِينَ  َوِإمنَّ
َا َكَالَمُهمْ َكاَن اْلُمْسلِ  َعاَمةُ عِ َونَ  ،ُموَن َيْدَعُموَن ِ صحيح اإلمام َوَقْد َسَبَق ِيف احلَِْديِث ِيف  ،َمِت الدِّ

َوِيف ُكلِّ َهَذا ِإْعَالٌم  :قَاَل اْلُعَلَماءُ  ،أَنـََّها َكِلَمٌة َكاَن اْلُمْسِلُموَن يـَُقوُلونـََها افْـَعْل َكَذا َواُهللا يـَْغِفُر َلكَ  مسلم
  .١اَ]ِ  َوبـََياُن ِصَفِتَها َواْنِتَفاُع اْلُمْسِلِمنيَ  ،َفِة َأِيب َبْكٍر َوُعَمَر َوِصحَِّة ِوَاليَِتِهَماِخبَِال 

  :، قال)رمحه اهللا برواية أيب أمحد احلاكمرمحه اهللا جزء الفوائد (أحاديث أيب عروبة احلراين  ويف -)٢
  ٌّثـََنا َعْبُد اْجلَبَّاِر، ثنا ُسْفَياُن، َعِن اْبِن َأِيب َخاِلٍد، َعِن الشَّْعِيبِّ، َقاَل: َقاَل َعِلي َما ُكنَّا نـُْبِعُد َأنَّ (: َحدَّ

  .٢)ِلَساِن ُعَمرَ  السَِّكيَنَة تـَْنِطُق َعَلى
، مجع احلافظ )يف بعضوقول بعضهم  ،ومناقبهم - -  اجلزء احلادي عشر من فضائل الصحابة( ويف -)٣

  :رمحه اهللا، قال أيب احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي الدارقطين
  ْثـََنا ُحمَمَُّد ب ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َسْهِل ْبِن اْلَفْضِل اْلَكاِتُب، َقاَل: نَا احلََْسُن ْبُن َعَرَفَة، َقاَل: َحدَّ ُن َخازٍِم، َعْن َحدَّ

بـُْرٌد َكاَن ُيْكِثُر لُْبَسُه، َفِقيَل َلُه: يَا أَِمَري  رُِئَي َعَلى َعِليٍّ (  السََّفِر، َقاَل: َخَلِف ْبِن َحْوَشٍب، َعْن َأِيب 
 ُعَمُر ْبُن اْلُمْؤِمِنَني ِإنََّك لَُتْكِثُر لُْبَس َهَذا الْبُـْرِد، َقاَل: إِنَُّه َكَسانِيِه َخِليِلي َوَصِفيِّي َوَصِديِقي َوَخاصَِّيت 

طَّاِب    العبارة عنه طرقًا كثرية. هوأورد هلذ .٣)، ِإنَّ ُعَمَر َناَصَح اَهللا، فـََنَصَحُه اهللاُ، َقاَل: ُمثَّ َبَكىاخلَْ

                                   
 شرح النووي على صحيح مسلم، يف شرحه للحديث. -١
لكنه منقطع بني الشعيب  ،. إسناده ثقات- -، السكينة تنطق على لسان عمرأحاديث أيب عروبة احلراين برواية أيب أمحد احلاكم -٢

، َقاَل: َخَطبَـَنا َعِليٌّ، فَـَقاَل:  َعِن الشَّْعِيبِّ،، وجاء متصًال يف مسند اإلمام أمحد وعلي  ُر َهِذهِ (َعْن َوْهٍب السَُّواِئيِّ اْألُمَِّة بـَْعَد  َمْن َخيـْ
ُر َهِذِه اْألُمَِّة بـَْعَد نَِبيـَِّها أَبُو َبْكٍر، ُمثَّ ُعَمُر، َوَما نـُْبِعُد َأنَّ السَِّكيَنَة تـَْنِطُق َعَلى ِلَسا ،ال(َقاَل:  ،فـَُقْلُت: أَْنَت يَا َأِمَري اْلُمْؤِمِننيَ  )نَِبيـَِّها؟ ِن َخيـْ
 يب األرنؤوط: إسناده قوي.)، ويف حتقيق سند املسند بإشراف شعُعَمرَ 

يف إسناده أبو معاوية الضرير حممد بن خازم؛ ُرمي بالتدليس، وقد رواه اآلجري يف الشريعة بإسناد رجاله و فضائل الصحابة للدارقطين،  -٣
 ثقات.



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٤

  :ثـََنا احلَُْسْنيُ ْبُن ِإْمسَاِعيَل، َقاَل: نَا َحمُْموُد ْبُن ِخَداٍش، َقاَل: َنا َأْسَباُط ْبُن ُحمَمٍَّد، َقاَل: نَا وفيه قال َحدَّ
ْعُت َجْعَفَر ْبَن ُحمَمَّدٍ َعْمُرو ْبُن قَـ  َبِرَئ اُهللا ِممَّْن تَـبَـرََّأ ِمْن َأِيب َبْكٍر (، يـَُقوُل: ١ْيٍس اْلُمَالِئيُّ، قَاَل: مسَِ

  .٢)َوُعَمرَ 
   

                                   
حممد بن أىب بكر  وأمه أم فروة بنت القاسم بن، بن احلسني بن علي  - زين العابدين- اإلمام جعفر الصادق، ابن حممد بن علي -١

 .أبو بكر مرتني : ولدينيفتخر قائالً ، و لذلك كان ، و أمها أمساء بنت عبد الرمحن بن أىب بكر الصديق الصديق 
 فضائل الصحابة للدارقطين، وإسناده صحيح رجاله ثقات. ورواه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة عن أسباط. -٢



    ١٥  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  الحديث الثالث
   عثمان ذي النورينفي فضل سيدنا 

  
مشس بن عبد مناف وهو سيدنا اخلليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد 

  بن قصي القرشي األموي، ُيكىن أبا عبد اهللا وأبا عمرو، كنيتان مشهورتان له.
ول ، وكان أرضي اهللا عنها سنة السادسة بعد الفيل، هاجر إىل أرض احلبشة مع زوجته رُقيَّةالُولد يف 

  هاجر إىل املدينة.مث رين، ومن خارج إليها، وتبعه سائر املهاج
بالتخلف  وكانت عليلة، فأمره رسول اهللا رضي اهللا عنها تخلفه على متريض زوجته رُقيَّة مل يشهد بدراً ل

  عليها، وضرب له بسهمه وأجره.
ا زوَّجه أم كلثومرضي اهللا عنها، ابنتيه ُرقيَّة  زوَّجه رسول اهللا  ، فلما ماتت رضي اهللا عنها مث بعد مو

  وجتكها).: (لو كان عندي غريمها لز قال له رسول اهللا 
ت وهو ما وهو أحد املشهود هلم باجلنة، وأحد الستة الذي جعل عمر فيهم الشورى، وأخرب أن النيب 

  عنهم راٍض.
سبت غرة الالفة يوم ها، وكان يصوم الدهر، بويع له باخلدًا حيىي الليل بركعة يقرأ القرآن كله فيباعكان 

بثالثة أيام باجتماع الناس عليه، وقُتل شهيدا باملدينة يوم اجلمعة  احملرم سنة أربع وعشرين بعد دفن عمر 
عشرة أو سبع عشرة خلت من ذي احلجة سنة مخس وثالثني من اهلجرة، وهو ابن اثنتني ومثانني  لثمان

اه وزاده يف البقيع، فكان أول من ُدفن ثمان قد اشرت سنة، وُدِفَن ليًال مبوضع يقال له حش كوكب، وكان ع
  .فيه. 
  

  الحديث:
م أ  ا أ   ا من    ، قال:رحمه اهللا ا

ثـََنا َعْبُد ا ْبُن ِإْدرِيَس، َقاَل: َسِمْعُت ُحَصْيَن ْبَن َعْبِد الرَّْحَمِن،  هللاَأْخبَـَرنَا ِإْسَحُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َقاَل: َحدَّ
اْألَْحَنِف ْبِن قـَْيٍس، قَاَل: َخَرْجَنا ُحجَّاًجا فَـَقِدْمَنا اْلَمِديَنَة َوَنْحُن نُرِيُد  ُيَحدُِّث َعْن َعْمِرو ْبِن َجاَواَن، َعنْ 

َنا َنْحُن ِفي َمَنازِلَِنا َنَضُع رَِحالََنا، ِإْذ َأتَانَا آٍت فَـَقاَل: ِإنَّ النَّاَس َقِد اْجَتَمُعوا ِفي اْلَمْسِجِد  اْلَحجَّ، فَـبَـيـْ
َنا، َفِإَذا النَّاُس ُمْجَتِمُعوَن َعَلى نـََفٍر ِفي َوَسِط اْلَمْسِجِد، َوِفيِهْم َعِليٌّ، َوالزُّبـَيْـُر، َوطَْلَحُة، َوَفزُِعوا، َفاْنَطَلقْ 

نََّع ِبَها رَْأَسُه، فـََقا َوَسْعُد ْبُن أَِبي َوقَّاٍص، فَِإنَّا َلَكَذِلَك ِإْذ َجاَء ُعْثَماُن،  َل: َعَلْيِه ُمَالَءٌة َصْفَراُء َقْد قـَ



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٦

َعْم، َقاَل: َفِإنِّي أَْنُشدُُكْم بِاِهللا الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو،  َأَهاُهَنا طَْلَحُة، َأَهاُهَنا الزُّبـَيـُْر، َأَهاُهَنا َسْعٌد، َقاُلوا: نـَ
تَـْعُتُه ِبِعْشرِيَن أَْلًفا، َأْو  )َمْن يـَْبَتاُع ِمْرَبَد بَِني ُفَالٍن، َغَفَر اُهللا لَهُ (َقاَل:   هللاأَتَـْعَلُموَن َأنَّ َرُسوَل ا َفابـْ

، َقاُلوا: )اْجَعْلُه ِفي َمْسِجِدنَا َوَأْجُرُه َلكَ (، فََأْخبَـْرتُُه، فَـَقاَل:  هللاِبَخْمَسٍة َوِعْشرِيَن أَْلًفا، فَأَتـَْيُت َرُسوَل ا
َتاَع ِبئْـَر (َقاَل:  تـَْعَلُموَن َأنَّ َرُسوَل اِهللا الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو، أَ  مَّ نـََعْم، َقاَل: أَْنُشدُُكْم بِاهللاِ للها َمْن ابـْ

َها ِبَكَذا وََكَذا، َفأَتـَْيُت َرُسوَل اهللاِ )ُروَمَة، َغَفَر اُهللا َلهُ  تَـْعتـُ تَـْعتُـَها ِبَكَذا وََكَذا، َقالَ  ، َفابـْ -، فَـُقْلُت: َقْد ابـْ
 - :) َمَّ نـََعْم، َقاَل: أَْنُشدُُكْم بِاِهللا الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ لله، قَاُلوا: ا)ا َلكَ اْجَعْلَها ِسَقايًَة َلْلُمْسِلِميَن َوَأْجُره

ُز َهُؤَالِء َغَفَر اُهللا َلُه (َنَظَر ِفي ُوُجوِه اْلَقْوِم، فَـَقاَل:  ُهَو، أَتَـْعَلُموَن َأنَّ َرُسوَل اِهللا  يـَْعِني  -َمْن ُيَجهِّ
مَّ اْشَهْد، للهمَّ نـََعْم، قَاَل: اللهُهْم َحتَّى َلْم يـَْفِقُدوا ِعَقاًال َوَال ِخطَاًما، فَـَقاُلوا: ا، َفَجهَّْزتُـ -َجْيَش اْلُعْسَرِة 

  .١مَّ اْشَهدْ للهمَّ اْشَهْد، اللها
  

  فوائد:
  :رمحه اهللا، قال صحيح اإلمام البخارييف   -)١
  ،ثـََنا أَُبو َعَواَنَة ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيَل، َحدَّ َحدَّثـََنا ُعْثَماُن ُهَو اْبُن َمْوَهٍب، قَاَل: َجاَء َرُجٌل ِمْن َأْهِل َحدَّ

 الشَّْيُخ ِمْصَر َحجَّ البَـْيَت، فَـَرَأى قـَْوًما ُجُلوًسا، فـََقاَل: َمْن َهُؤَالِء الَقْوُم؟ فَـَقاُلوا َهُؤَالِء قـَُرْيٌش، َقاَل: َفَمنِ 
ْثِين ْبُن ُعَمَر، قَ  هللاِفيِهْم؟ َقاُلوا: َعْبُد ا ، َهْل تَـْعَلُم َأنَّ َعْنهُ  اَل: يَا اْبَن ُعَمَر، ِإينِّ َسائُِلَك َعْن َشْيٍء َفَحدِّ

: الرَُّجلُ  الَ ُعْثَماَن فَـرَّ يـَْوَم ُأُحٍد؟ َقاَل: نـََعْم، قَاَل: تـَْعَلُم أَنَُّه تـََغيََّب َعْن َبْدٍر وَملَْ َيْشَهْد؟ َقاَل: نـََعْم، قَ 
َعِة الرِّْضَواِن فَـَلْم َيْشَهْدَها؟ َقاَل: نـََعْم، َقاَل: اتَـْعَلُم أَنَُّه َهْل  َأْكبَـُر، َقاَل اْبُن ُعَمَر: تـََعاَل  هللاتـََغيََّب َعْن بـَيـْ

ْ َلَك، َأمَّا ِفَرارُُه يـَْوَم ُأُحٍد، َفَأْشَهُد َأنَّ ا نَُّه َكاَنْت َحتَْتهُ َعَفا َعْنُه َوَغَفَر َلُه، َوأَمَّا تـََغيُُّبُه َعْن َبْدٍر فَإِ  هللاأُبـَنيِّ
ِإنَّ َلَك َأْجَر َرُجٍل ِممَّْن َشِهَد بَْدًرا، (:  هللا، وََكاَنْت َمرِيَضًة، فَـَقاَل َلُه َرُسوُل ا هللابِْنُت َرُسوِل ا

ْن ُعْثَماَن لَبَـَعَثُه َمَكاَنُه، فَـبَـَعَث َوَأمَّا تَـَغيُُّبُه َعْن بـَيْـَعِة الرِّْضَواِن، فَـَلْو َكاَن َأَحٌد َأَعزَّ بَِبْطِن َمكََّة مِ  ،)َوَسْهَمهُ 
َعُة الرِّْضَواِن بـَْعَد َما َذَهَب ُعْثَماُن ِإَىل َمكََّة، فـََقاَل َرُسوُل ا ،ُعْثَمانَ   هللاَرُسوُل ا بَِيِدِه   هللاوََكاَنْت بـَيـْ
َا َعَلى َيِدِه، فَـَقاَل:  )،َهِذِه يَُد ُعْثَمانَ (الُيْمَىن:  َا  ).ِه ِلُعْثَمانَ َهذِ (َفَضَرَب ِ فَـَقاَل َلُه اْبُن ُعَمَر اْذَهْب ِ

  .٢اآلَن َمَعكَ 

                                   
. ورواه اإلمام أمحد يف مسنده عن حصني بن عبد الرمحن، وجاء يف حتقيق املسند باب وقف املساجد ؛كتاب األحباس  ؛سنن النسائي -١

حديث صحيح لغريه، وهذا إسناد ضعيف، عمرو بن جاوان روى له النسائي، ومل ): "٥١١بإشراف األرنؤوط طبعة الرسالة حديث (
 ."قال الذهيب: ال يعرف، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخنييرو عنه غري حصني، ومل يذكره أحد يف الثقات غري ابن حبان، و 

 . بَاُب َمَناِقِب ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َأِيب َعْمٍرو الُقَرِشيِّ ، صحيح البخاري، كتاب أصحاب النيب  -٢



    ١٧  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

يوسف بن عبد الرب رمحه اهللا يف ترمجته لسيدنا  رمب يف معرفة األصحاب لإلمام أيب عاالستيعا ويف -)٢
  :، قالعثمان 

 ابن َأِيب طالب يقال عل :"   َكاَن ُعْثَمان أوصلنا للرحم، وََكاَن من الذين آَمُنواM h i kj l 

m   n    L ] :١"] ٩٣املائدة.  
  وقال علي :" من تربأ من دين ُعْثَمان فقد تربأ من اإلميان، واهللا َما أعنت على قتله، وال أمرت وال

  .٢"رضيت
  :، قالرمحه اهللا بن أيب شيبةاأيب بكر عبد اهللا بن حممد ام ممصنف اإلويف  -)٣
  ِّثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن احلََْسِن اْألََسِديُّ، قَاَل: ثنا ِإبـْرَاِهيُم ْبُن َطْهَماَن، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َجد ِه َأِيب َحدَّ

ْعُت َرُسوَل ا، َقاَل: َدَخْلُت الدَّاَر َعَلى ُعْثَماَن َوُهَو َحمُْصوٌر، َفَسِمْعُت أَبَا ُهَريـَْرَة يـَُقولُ َحِبيَبة   هللا: مسَِ
َنًة َواْخِتَالًفا(ُقوُل: يَـ  َعلَْيُكْم ِباْألَِمِري (؟ فَـَقاَل: َلُه َقاِئٌل: َفَما تَْأُمُرِين  ، َقاَل: فـََقالَ )ِإنَُّكْم َستَـْلَقْوَن بـَْعِدي ِفتـْ

  .٣)َوَأْصَحاِبِه، َوَضَرَب َعَلى َمْنِكِب ُعْثَمانَ 
 ثـََنا َبَح َأصْ  َأنَّ ُعْثَمانَ  ،َعِن اْبِن ُعَمرَ ، َعْن نَاِفعٍ  ،َعْن أَيُّوبَ  ،َعْن َأِيب َجْعَفرٍ  ،ُسَلْيمَانْبُن ِإْسَحاُق  َحدَّ

ُث النَّاسَ  فََأْصَبَح  ،أَْفِطْر ِعْنَدَنا، َمَناِم فَـَقاَل: يَا ُعْثَمانُ اللَّيْـَلَة ِيف الْ  رسول اهللا َرأَْيُت (قَاَل:  ،ُحيَدِّ
  ٤.)ْن يـَْوِمهِ اِئًما َوقُِتَل مِ صَ 

                                   
 .االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب، باب عثمان، عثمان بن عفان  -١
 املرجع السابق. -٢
، حممد بن احلسن قيل فيه لني، وموسى بن عقبة جده ف ابن أيب شيبة، كتاب الفضائل، ما ذكر يف فضل عثمان بن عفان مصن -٣

كتاب الفنت واملالحم، ويف الطبقات الكربى ويف التكميل، ورواية املستدرك صححها - من أمه أبو حبيبة كما جاء يف رواية املستدرك
ْأُمُرنَا؟ َقالَ فَـَقاَل لَ الذهيب واحلاكم وفيها:  َوُهَو ُيِشُري ِبَذِلَك ِإَىل ُعْثَماَن  ،َعَلْيُكْم بِاْألَِمِري َوَأْصَحاِبهِ (: - -ُه َقاِئٌل: يَا َرُسوَل اللَِّه ِمبَا َت

.(  
يف الرؤيا. ورواه احلاكم يف مستدركه عن عبد الرمحن اجلالب عن  مصنف ابن أيب شيبة، كتاب اإلميان والرؤيا، ما ذكر عن عثمان  -٤

 إسحاق الرازي، وصحح الرواية هو والذهيب.



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٨

  الحديث الرابع
   علي الكرارفي فضل سيدنا 

 
وهو سيدنا اخلليفة الراشد الرابع علي بن أيب طالب (عبد مناف) بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد 

  مناف بن قصي القرشي اهلامشي، يكىن أبا احلسن.
بدرًا واحلديبية وسائر أول من أسلم من الصبيان، وأمجعوا أنه صلى القبلتني، وهاجر، وشهد وهو 

، وأنه أغىن يف تلك املشاهد، وقام فيها املقام املشاهد، وأنه أبلى ببدر وبأحد وباخلندق وخبيرب بالًء عظيماً 
  بيده يف مواطن كثرية. كان لواء رسول اهللا الكرمي، و 

املبشرين . وهو أحد اشتهر بالشجاعة والقضاء والعلم، وكان ممن مجع القرآن على عهد رسول اهللا 
  باجلنة، وزوُج البضعة النبوية، وأبو احلسنني سيدا شباب أهل اجلنة. وفضائله كثرية عظيمة ال ختفى.

، واجتمع على بيعته املهاجرون واألنصار، وختلف عن بيعته نفر بويع له باخلالفة يوم قُتل عثمان 
  معه من أهل الشام.ومن رضي اهللا عنه منهم فرتكهم ومل يكرههم، وختلف عن بيعته معاوية 

وقيل إلحدى عشرة ليلة خلت من  ،د الرمحن بن ملجم ليلة اجلمعة لثالث عشرةبقتله اخلارجي الشقي ع
رمضان سنة أربعني، وعمره ثالث وستون سنة على األرجح، وكانت خالفته أربع سنني، وتسعة أشهر وستة 

  أيام. واخُتِلف يف موضع دفنه.
َقاَل َأْمحَُد َوِإْمسَاِعيُل اْلَقاِضي َوالنََّساِئيُّ َوأَُبو يف فتح الباري: (رمحه اهللا  قال اإلمام ابن حجر العسقالين

رضي اهللا تعاىل - ملَْ َيرِْد ِيف َحقِّ َأَحٍد ِمَن الصََّحابَِة بِاْألََسانِيِد اْجلَِياِد َأْكثـَُر ِممَّا َجاَء ِيف َعِليٍّ  :َعِليٍّ النـَّْيَساُبوِريُّ 
  .١)-عنه

  
  الحديث:

ن  ا ا من  م أ داود    رحمه اهللا، قال: ا
ثـََنا ُشْعَبُة، ثـََنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر النََّمِريُّ، َحدَّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن اْألَْخَنِس، َعِن اْلُحرِّ ْبِن الصَّيَّاحِ  َحدَّ

 هللافَـَقاَم َسِعيُد ْبُن زَْيٍد فَـَقاَل: َأْشَهُد َعَلى َرُسوِل ا ،ٌل َعِليا َعَلْيِه السََّالمَفذََكَر َرجُ  ،أَنَُّه َكاَن ِفي اْلَمْسِجدِ 
  ِّالنَِّبيُّ ِفي اْلَجنَِّة، َوأَُبو َبْكٍر ِفي اْلَجنَِّة، َوُعَمُر ِفي اْلَجنَِّة،  ،َعْشَرٌة ِفي اْلَجنَّةِ (ي َسِمْعُتُه َوُهَو يـَُقوُل: َأن

ُن َماِلٍك ي اْلَجنَِّة، َوَعِليٌّ ِفي اْلَجنَِّة، َوطَْلَحُة ِفي اْلَجنَِّة، َوالزُّبـَيْـُر ْبُن اْلَعوَّاِم ِفي اْلَجنَِّة، َوَسْعُد بْ َوُعْثَماُن فِ 
                                   

 .فتح الباري البن حجر، شرح قوله مناقب علي بن أيب طالب  -١



    ١٩  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

ا: َمْن ُهَو؟ َقاَل: فَـَقاُلو  .، َوَلْو ِشْئُت َلَسمَّْيُت اْلَعاِشرَ )ِفي اْلَجنَِّة، َوَعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْوٍف ِفي اْلَجنَّةِ 
  .١)ُهَو َسِعيُد ْبُن َزْيدٍ (: َفَسَكَت. َقاَل: فَـَقاُلوا: َمْن ُهَو؟ فـََقالَ 

، َحدَّ  ثـََنا َصَدَقُة ْبُن اْلُمثـَنَّى النََّخِعيُّ ثـََنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زِيَاٍد، َحدَّ ثـََنا أَُبو َكاِمٍل، َحدَّ ثَِني َجدِّي رِيَاُح َحدَّ
َوِعْنَدُه َأْهُل اْلُكوَفِة، َفَجاَء َسِعيُد ْبُن زَْيِد  ،اَل: ُكْنُت َقاِعًدا ِعْنَد ُفَالٍن ِفي َمْسِجِد اْلُكوَفةِ ْبُن اْلَحاِرِث، قَ 

َب ِبِه َوَحيَّاُه َوَأقْـَعَدُه ِعْنَد ِرْجِلِه َعَلى السَّرِيِر، َفَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلُكوَفِة،  ،ْبِن َعْمِرو ْبِن نـَُفْيلٍ  فـََرحَّ
، فَـَقاَل َسِعيٌد: َمْن َيُسبُّ َهَذا الرَُّجُل؟ َقاَل: يَ  ُسبُّ يـَُقاُل َلُه قـَْيُس ْبُن َعْلَقَمَة فَاْستَـْقبَـَلُه َفَسبَّ َوَسبَّ

ُر، أَنَا َسِمْعُت َرُسوَل ا  هللاَأَال َأَرى َأْصَحاَب َرُسوِل ا :الَ َعِليا، قَ   هللاُيَسبُّوَن ِعْنَدَك ثُمَّ َال تـُْنِكُر، َوَال تـَُغيـِّ
  ُاْلَجنَِّة، َوُعَمُر  أَُبو َبْكٍر ِفي(َوِإنِّي َلَغِنيٌّ َأْن َأُقوَل َعَلْيِه َما َلْم يـَُقْل فَـَيْسأََلِني َعْنُه َغًدا ِإَذا َلِقيُتُه:  ،يـَُقول

ُهْم َمَع َرُسوِل ا(ُثمَّ َقاَل:  ،َوَساَق َمْعَناهُ  )ِفي اْلَجنَّةِ  يـَْغبَـرُّ ِفيِه َوْجُهُه، َخيْـٌر ِمْن   هللاَلَمْشَهُد رَُجٍل ِمنـْ
َر ُعُمَر ُنوحٍ َعَمِل َأَحدُِكْم ُعُمرَ    .٢)ُه، َوَلْو ُعمِّ

  
  فوائد:

  :، قالرمحه اهللا صحيح اإلمام مسلم يف -)١
  ثـََنا قـُتَـْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َوُحمَمَُّد ْبُن َعبَّاٍد ثـََنا َحاِمتٌ  -َوتـََقارَبَا ِيف اللَّْفِظ  -َحدَّ َوُهَو اْبُن ِإْمسَاِعيَل  - َقاَال: َحدَّ

 ُسْفَياَن َعْن ُبَكْريِ ْبِن ِمْسَماٍر، َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّاٍص، َعْن أَبِيِه، َقاَل: أََمَر ُمَعاوَِيُة ْبُن َأِيب  -
فَـَلْن  َالثًا قَاَهلُنَّ َلُه َرُسوُل اِهللا َسْعًدا فَـَقاَل: َما َمنَـَعَك َأْن َتُسبَّ أَبَا التـَُّراِب؟ فَـَقاَل: َأمَّا َما ذََكْرُت ثَ 

يـَُقوُل َلُه، َخلََّفُه ِيف  َأُسبَُّه، َألَْن َتُكوَن ِيل َواِحَدٌة ِمنـُْهنَّ َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمْن ُمحِْر النـََّعِم، مسَِْعُت َرُسوَل اِهللا 
بْـَياِن؟ فـََقاَل َلُه َرُسوُل اِهللا بـَْعِض َمَغازِيِه، فَـَقاَل َلُه َعِليٌّ: يَا َرُسوَل اِهللا َخلَّْفتَ  َأَما (: ِين َمَع النَِّساِء َوالصِّ

 :ْعُتُه يـَُقوُل يـَْوَم َخْيبَـرَ َومسَِ  )،تـَْرَضى َأْن َتُكوَن ِمينِّ ِمبَْنزَِلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى؟ ِإالَّ أَنَُّه َال نـُبُـوََّة بـَْعِدي
 )،اْدُعوا ِيل َعِليا(فـََقاَل:  ،فَـَتطَاَوْلَنا َهلَا :َقالَ  )،اَهللا َوَرُسوَلُه، َوحيُِبُُّه اُهللا َوَرُسولُهُ َألُْعِطَنيَّ الرَّاَيَة َرُجًال حيُِبُّ (

   ½ ¼ « Mاْآلَيُة:  َفُأِيتَ ِبِه َأْرَمَد، فـََبَصَق ِيف َعْيِنِه َوَدَفَع الرَّاَيَة ِإَلْيِه، فَـَفَتَح اُهللا َعَلْيِه، َوَلمَّا نـََزَلْت َهِذهِ 

¾ ¿ L  :َدَعا َرُسوُل اِهللا ؛ ]٦١[آل عمران اللُهمَّ (َل: َعِليا َوفَاِطَمَة َوَحَسًنا َوُحَسيـًْنا فـََقا
  .٣)َهُؤَالِء َأْهِلي

                                   
 سنن أيب داود، كتاب السنة، باب يف اخللفاء، وصححه شعيب األرنؤوط وحممد كامل يف حتقيقهما لسنن أيب داود.  -١
 املرجع السابق، وصححه شعيب األرنؤوط وحممد كامل يف حتقيقهما لسنن أيب داود. -٢
 .، باب من فضائل علي بن أيب طالب صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة  -٣



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٢٠

  :على صحيح مسلم يف شرحهرمحه اهللا قال اإلمام النووي 
اْألََحاِديُث  :َقاَل اْلُعَلَماءُ  "َمنَـَعَك َأْن َتُسبَّ أَبَا تـَُرابٍ ِإنَّ ُمَعاِويََة َقاَل ِلَسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّاٍص َما "قَـْوُلُه [

َوَال يـََقُع ِيف ِرَوايَاِت الثـَِّقاِت ِإالَّ َما  :َقاُلوا ،اْلَوارَِدُة الَِّيت ِيف ظَاِهرَِها َدَخٌل َعَلى َصَحاِيبٍّ جيَُِب تَْأوِيُلَها
َا َسَأَلُه َعِن السََّبِب اْلَمانِِع َلُه  ،َذا َلْيَس فِيِه َتْصرِيٌح ِبأَنَُّه أََمَر َسْعًدا ِبَسبِّهِ فـََقْوُل ُمَعاِوَيَة هَ  ،ُميِْكُن َتْأوِيُلهُ  َوِإمنَّ
فَِإْن َكاَن تـََورًُّعا َوِإْجَالًال َلُه َعِن  ،َهِل اْمتَـنَـْعَت تـََورًُّعا َأْو َخْوفًا َأْو َغيْـَر َذِلكَ  :َكأَنَُّه يـَُقولُ   ،ِمَن السَّبِّ 

ُر َذِلَك فَـَلُه َجَواٌب آَخرُ  ،السَِّب َفأَْنَت ُمِصيٌب ُحمِْسنٌ  وَلَعلَّ َسْعًدا َقْد َكاَن ِيف طَائَِفٍة  ،َوِإْن َكاَن َغيـْ
ْنَكاِر َوأَْنَكَر َعَلْيِهمْ  ،َيُسبُّوَن فـََلْم َيُسبَّ َمَعُهمْ  ِمُل َتْأوِيًال َقاُلوا َوَحيْتَ  ،َفَسَأَلُه َهَذا السَُّؤالَ  ،َوَعَجَز َعِن اْإلِ

َوأَنَُّه  ،ُحْسَن َرأْيَِنا َواْجِتَهاِدنَا َوُتْظِهَر لِلنَّاسِ  ،َما َمنَـَعَك َأْن ُختَطَِّئُه ِيف َرأِْيِه َواْجِتَهاِدهِ  آَخَر َأنَّ َمْعَناهُ 
  .١]َأْخَطأَ 
فلُينظر كالمًا قريبًا من ذلك، عن اإلمام املازري  القاضي عياض يف شرحه على مسلم نقل وكذا 

مذهب أفاضل العلماء أن ما وقع من قال اإلمام: هنالك، ولكن أنقل أول كالمه رمحه اهللا، قال: (
ا ترد وال تقبل إذا   م، فإ األحاديث القادحة ىف عدالة بعض الصحابة، واملضيفة إليهم ما ال يليق 

ا غري ثقات، فإن أحب بعض العلماء تأويلها قطعًا للشغب نزل ور  اح، وإن رواها الثقات كان روا
م إذا أمكن التأويل، وال يقع ىف روايات الثقات إال ما ميكن تأويله، والبد  تأولت على الوجه الالئق 

  .٢...)أن يتأول قول معاوية هذا
  :رمحه اهللا، قال أيب شيبة مصنف اإلمام ابنويف  -)٢
  ُثـََنا أَبُو ُأَساَمَة، قَاَل: َأْخبَـَرنَا الصَّْلُت ْبن بـَْهَراَم، َعْن َسيَّاٍر َأِيب احلََْكِم، َأنَّ أَبَا َبْكٍر، َلمَّا ثـَُقَل َأْطَلَع  َحدَّ

، فـََقاَم النَّاُس "يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإينِّ َقْد َعِهْدُت َعْهًدا، َأفَـتَـْرَضْوَن ِبِه؟"النَّاِس ِمْن ُكوٍَّة فَـَقاَل: َرْأَسُه ِإَىل 
طَّابِ "اَم َعِليٌّ فـََقاَل: فَـَقاُلوا: َقْد َرِضيَنا، فَـقَ    .٣، َفَكاَن ُعَمرَ "َال نـَْرَضى ِإالَّ َأْن َيُكوَن ُعَمَر ْبَن اخلَْ

  :رمحه اهللا، قال لإلمام ابن عبد الرباالستيعاب  ويف -)٣
 ثـََنا ِإْمسَاِعيل اْبن إسحاق، قا ل: حدثنا عبد اهللا بن حممد، قال: حدثنا ِإْمسَاِعيل ْبن ُحمَمَّد، َقاَل: َحدَّ

ثـََنا املعتمر ْبن ُسَلْيَمان، َقاَل: مسعت محيدا الطويل قَاَل: قيل ألنس  حدثنا علي بن املديين، قال: َحدَّ

                                   
 وي على صحيح مسلم، شرحه للحديث.شرح النو  -١
 إكمال املعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض، يف شرح احلديث. -٢
ذيب التهذيب يف ترمجة سيار أيب محزة . ما جاء يف فضل عمر بن اخلطاب  ؛كتاب الفضائل  مصنف ابن أيب شيبة؛ -٣ جاء يف 

رام، ومل ُيذكر أنَّه رو  التابعني، أما عاصر صغار ن ، وأبو احلكم ممى عن سيار أيب احلكم العنزيالكويف أنَّ ممن روى عنه الصلت بن 
 ، لذا فإن اإلسناد منقطع ضعيف.أبا بكر  وكالمها مل يريا ،أبو محزة من صغار التابعني



    ٢١  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

ُهَما ال جيتمعان ِيف قلٍب واحٍد. فقال أنس  هللاْبن َماِلك: إن حب علي وعثمان َرِضَي ا : كذبوا َعنـْ
  .١واهللا، لقد اجتمع حبهما يف قلوبنا

  َقاَل: َمَثُل  الشَّْعِيبِّ: َقاَل ِيل َعْلَقَمُة: َتْدِري َما َمَثُل َعِليٍّ ِيف َهِذِه األُمَِّة؟ قـُْلُت: َما َمثـَُلُه؟وفيه، قال
  .٢ِعيَسى اْبِن َمْرَميَ، َأَحبَُّه قـَْوٌم َحىتَّ َهَلُكوا ِيف ُحبِِّه، َوأَبـَْغَضُه قَـْوٌم َحىتَّ َهَلُكوا ِيف بـُْغِضهِ 

  :رمحه اهللا لإلمام الذهيبم النبالء سري أعال ويف -)٤
 :ثـََنا يـَْعَلى بُن ُعبَـْيٍد، َعْن أَبِْيِه، َقاَل َجاَء أَُبو ُمْسِلٍم اَخلْوَالِينُّ َوأَُناٌس ِإَىل ُمَعاِويََة، َوَقاُلوا:  َقاَل اُجلْعِفيُّ: َحدَّ

، َوَلِكْن  فَـَقاَل: َال َواِهللا، أَْنَت تـَُنازُِع َعِلّيًا، َأْم أَْنَت ِمثْـُلُه؟ ، َوَأَحقُّ بِاَألْمِر ِمينِّ ِإينِّْ َألْعَلُم أَنَُّه أَْفَضُل ِمينِّ
ِه، َوالطَّاِلُب ِبَدِمِه، َفائْـتُـْوُه، فَـُقْولُ  وا َلُه، فَـْلَيْدَفْع ِإَيلَّ أََلْسُتم تَـْعَلُمْوَن َأنَّ ُعْثَماَن قُِتَل َمْظُلْومًا، َوأَنَا اْبُن َعمِّ

  .٣َفَأتَـْوا َعِليًّا، َفَكلَُّمْوُه، فَـَلْم َيْدفـَْعُهم ِإلَْيهِ  ، َوُأْسِلَم َلُه.قَـتَـَلَة ُعْثَمانَ 
  :رمحه اهللا، قال أيب شيبة مصنف اإلمام ابن ويف -)٥
 ثـََنا وَِكيٌع، َعْن ُموَسى َقاتَـْلُت َما (، َعْن قـَْيِس ْبِن رُمَّانََة، َعْن َأِيب بـُْرَدَة َقاَل: َقاَل ُمَعاِويَُة: بن قيس َحدَّ

  .٤)ا ِإالَّ ِيف َأْمِر ُعْثَمانَ َعلِي 
اعتذر إىل من طالب بدم عثمان بأن ذلك ال  قلُت: وقد ذُِكر يف روايات كثريات أن سيدنا علي 

ميكنه يف ذلك الوقت، لعدم استقرار األمر، وألن أولئك القتلة هلم غلبة ومدد وأعوان، بل واستدل 
م ملا طلبوا بعض قتلة عثمان وهو حرقوص بن زهري منعه منهم ستة آالف، وبنيَّ   هلم أنه عليهم بأ

منهم؛ عند اجتماع الكلمة يف مجيع األمصار، واستقرار لدرء املفاسد سيؤخر ذلك إىل أن يتمكن 
  األمور، وهذا ال شك صواب وحنكة وسياسة، رضي اهللا عنهم أمجعني.

  رمحه اهللا: ويف مصنف اإلمام عبد الرزاق الصنعاين -)٦
 يا أخربنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: مسعت ابن عباس يقول: مسعت عل

  .١اهللا ما قتلُت عثماَن، وال أمرُت بقتله، ولكن ُغِلبُت"يقول: "و 

                                   
. ومحيد الطويل ثقة لكن ُعرف بتدليسه عن أنس االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب، باب عثمان، عثمان بن عفان  -١

. 
 . إسناده ثقات.االستيعاب يف معرفة األصحاب، باب علي، علي بن أيب طالب  -٢
قال ابن حجر فيه صدوق خيطئ،  ؛. حيىي بن سليمان اجلعفيمعاوية بن أيب سفيان  ؛الطبقة األوىل سري أعالم النبالء للذهيب؛ -٣

 ة، وعبيد بن أيب أمية ثقة عاصر صغار التابعني، وأبو مسلم اخلوالين تويف زمن يزيد.وقال النسائي: ليس بثق
مصنف ابن أيب شيبة، كتاب األمراء، ما ذكر من حديث األمراء والدخول عليهم. قيس بن رمانة قيل كان رافضيا، وموسى بن قيس  -٤

 احلضرمي كان شيعيا، واإلسناد كلهم ثقات.



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٢٢

  الحديث الخامس
   أبي عبيدة بن الجراحفي فضل سيدنا 

  
وفيه جيتمع  –عامر بن عبد اهللا بن اجلراح بن هالل بن أُهيب بن ضبَّة بن احلارث بن فهر وهو سيدنا 

وأمني هذه األمة، وأحد املبشرين باجلنة، َوُعدَّ ابقني األولني، القرشي الفهري املكي. أحد السَّ  -مع النيب 
  فيمن مجع القرآن العظيم. وكان يُدعى يف الصحابة القوي األمني.

حد بالءًا حسنًا، ونزع يومئذ احللقتني اللتني دخلتا يف املغفر يف يومئذ أباه، وأبلى يوم أُ  لَ تَ شهد بدراً، فقَ 
ما، حىت قيل: ما رؤي من ضربة أصابته، فانقلع اهللا رسول  ةِ نَ جْ وِ  ْتٌم قطُّ هَ ت ثنيَّتاه، فحسن ثغره بذها

  تم أيب عبيدة.هأحسن من 
، وكذا أبو بكر وعمر رضي اهللا كان موصوفًا حبسن اخللق، واحلِلم الزائد والتواضع، استعمله النيب 

  عنهما.
  ته عند أيب بكر.ال أهليمالصديق على توليته اخلالفة، وأشار به يوم السقيفة، لك مَ زَ وهو من عَ 

من قدر اهللا تعاىل  رُّ فِ نَ  مْ عَ من قدر اهللا؟ فقال: لو غريك قاهلا يا أبا عبيدة، نَـ  رُّ فِ تَ وهو الذي قال لعمر: أَ 
  إىل قدر اهللا تعاىل، وذلك دالٌّ على جاللة أيب عبيدة عند عمر.

عون اومخسون سنة، يف طقال أبو حفص الفالس ومجاعة: تويف أبو عبيدة يف سنة مثان عشرة، وله مثان 
  عمواس، وهو أمري على الشام من ِقبل عمر.

  
  الحديث:

ّٰ أ     ا من 
م أ  ا رحمه اهللا ورضي عنه،  ا

  :، قالمسند أنس بن مالك وفيه في 
ثـََنا َعْبُد اِهللا، َحدَّثَِني َأِبي،  ثـََنا َحمَّاٌد، َحدَّثـََنا َثاِبٌت، َعْن أََنٍس، َأنَّ َوْفًدا ِمْن َأْهِل حدَّ ثـََنا ُمَؤمٌَّل، َحدَّ َحدَّ

َعَث َمَعُهْم َرُجًال، اْلَيَمِن َقِدُموا َعَلى النَِّبيِّ  َعْث َمَعَنا َرُجًال، فَـَقاَل: وَ ، َفَأرَاَد َأْن يـَبـْ أَبـَْعُث (قَاُلوا: ابـْ
َوِفي َمْوِضٍع آَخَر َقاُلوا: يَا َرُسوَل اِهللا، َقاَل أَِبي: فـَبَـَعَث أَبَا ُعبَـْيَدَة ْبَن اْلَجرَّاِح،  )ِذِه اْألُمَّةِ َمَعُكْم َأِميَن هَ 

                                                                                                                 
؛ أورد اإلمام ابن كثري رمحه اهللا هذه الرواية عن طريق طاوس يف البداية والنهاية)، ٢٠٩٧٢زاق، حديث (مصنف اإلمام عبد الر  -١

ثـََبَت َذِلَك َعْنُه ِمْن طُُرٍق ، مث روى عدة روايات بنفس املعىن، مث قال: "][َكَالُم الصََّحاَبِة ِيف َمْقَتِل ُعْثَماَن أحداث سنة مخس وثالثني؛ 
 ."احلَْْمُد َواْلِمنَّةُ  اْلَقْطَع ِعْنَد َكِثٍري ِمْن أَِئمَِّة احلَِْديِث َوهللاِ تُِفيُد 



    ٢٣  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

َوَهَذا  ِلُكلِّ ُأمٍَّة َأِميٌن،(، ِبَيِد أَِبي ُعبَـْيَدَة ْبِن اْلَجرَّاِح، فَـَقاَل: النبي ابـَْعْث َمَعَنا َرُجًال يـَُعلُِّمَنا، َفَأَخَذ 
  .١)َأِميُن َهِذِه اْألُمَّةِ 

َواْألََمانَُة ُمْشتَـرََكٌة بـَيْـَنُه َوبـَْيَن َغْيرِِه ِمَن  :َقاَل اْلُعَلَماءُ قال اإلمام النووي في شرحه على مسلم: (
  .٢)َأَخصَّ وََكاُنوا ِبَها  ،َخصَّ بـَْعَضُهْم ِبِصَفاٍت َغَلَبْت َعَلْيِهمْ  َلِكنَّ النَِّبيَّ  ،الصََّحاَبةِ 

  
  فوائد:

  :رمحه اهللا، قال صحيح اإلمام البخاريمن  -)١
  ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َأِيب ِإْسَحاَق، َعْن ِصَلَة، َعْن ُحَذيـَْفَة ثـََنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َحدَّ ، َقاَل: قَاَل النَِّيبُّ َحدَّ

  :يـَْعِين (ِألَْهِل َجنَْراَن ، َفَأْشَرَف َأْصَحابُُه، فَـبَـَعَث أَبَا ُعبـَْيَدَة  )َعَلْيُكْم، يـَْعِين أَِميًنا َحقَّ َأِمنيٍ َألَبـَْعَثنَّ
٣. 

ِحْرًصا َعَلى  ،َأي َتطَلَُّعوا لِْلِوَالَيِة َوَرِغُبوا ِفيَها "...َفَأْشَرَف َأْصَحابُهُ ويف فتح الباري البن حجر: ["
  ].َواهللاُ َأْعَلمُ  ،َال َعَلى اْلِوَالَيِة ِمْن َحْيُث ِهيَ  ،َوِهَي اْألََماَنةُ  ،َحتِْصيِل الصَِّفِة اْلَمْذُكورَةِ 

  يف مسند اإلمام أمحد رمحه اهللا، قال:و  -)٢
  ْثـََنا ِإْمسَاِعيُل، َويَزِيُد اْلَمْعَىن، قَاَال َأْخبَـَرنَا اجلُْرَْيِريُّ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َشِقيٍق، َقاَل: قـُل  – ِئَشةَ ُت ِلَعاَحدَّ

 قـُْلُت: َأَكاَن َرُسوُل اِهللا )، ٥اْلُمَفصَّلَ (؟ قَاَلْت: ٤السَُّورَ  َرأُ يـَقْ  : َأَكاَن َرُسوُل اِهللا - رضي اهللا عنها
، بـَْعَدَما َحَطَمُه النَّاسُ نـََعمْ (ُيَصلِّي قَاِعًدا؟ قَاَلْت: 

ُيَصلِّي الضَُّحى؟  قـُْلُت: َأَكاَن َرُسوُل اِهللا )، ٦
َيُصوُم َشْهًرا ِسَوى َرَمَضاَن؟ قَاَلْت:  قـُْلُت: َأَكاَن َرُسوُل اِهللا )، ِإالَّ َأْن جيَِيَء ِمْن َمِغيِبهِ  ؛َال (َقاَلْت: 

                                   
حديث صحيح، وهذا إسناد ، يف حتقيق طبعة الرسالة بإشراف شعيب األرنؤوط: مسند اإلمام أمحد، مسند أنس بن مالك  -١

 .رجال الصحيح سيئ احلفظ، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات -وهو ابن إمساعيل-ضعيف، مؤمل 
، يف شرحه حلديث (إن لكل أمة ، باب من فضائل أيب عبيدة اجلراح شرح النووي على مسلم، كتاب فضائل الصحابة  -٢

 أمينًا....).
 .، باب مناقب أيب عبيدة بن اجلراح صحيح البخاري، كتاب أصحاب النيب  -٣
 سور يف ركعة واحدة.يقرأ عدة  ، ومها مبعىن واحد، أييقرن السورويف رواية  -٤
َومسي  ،َوقيل ِيف ابِْتَدائه غري َذِلك أَقْـَوال تزيد على عشَرة ،َوُهَو من أول اْلَفْتح ِإَىل آخر اْلُقْرآن ،بن َعبَّاس ُهَو اْلُمحكمااْلمفصل َقاَل  -٥

 فتح الباري البن حجر. -اْلمفصل ِلَكثْـَرة الفواصل بالبسملة وبغريها
 -واحلطم كسرك الشَّْيء اْلَياِبس ،وه َشيخا حمطومارُ وه من أثقاهلم صيـَّ لُ َكَأنـَُّهْم ملا محَّ   ،حطم فَالنا أَهله ِإذا كرب فيهميـَُقال حطمه الناس:  -٦

 .-غريب احلديث البن اجلوزي



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٢٤

َأْصَحاِب  قـُْلُت: َأيُّ )، َحىتَّ َيُصوَم ِمْنُه َشْيًئا ، َوَال أَْفطََرُه ُكلَّهُ ١َال َواِهللا ِإْن َصاَم َشْهًرا تَاما ِسَوى َرَمَضانَ (
، قـُْلُت: ُمثَّ َمْن؟ )ُمثَّ ُعَمرُ (، قـُْلُت: ُمثَّ َمْن؟ َقاَلْت: )أَبُو َبْكرٍ (َكاَن َأَحبَّ ِإلَْيِه؟ َقاَلْت:   َرُسوِل اِهللا 

  .٢)َفَسَكَتتْ (قـُْلُت: ُمثَّ َمْن؟ قَاَل:  :، َقاَل َيزِيدُ )أَُبو ُعبَـْيَدَة ْبُن اْجلَرَّاحِ (َقاَلْت 
  :رمحه اهللا، قال احلاكم عبد اهللا حممد بن عبد اهللا أيبمستدرك اإلمام  ويف -)٣
  َعْمُرو ْبُن َأْخبَـَرِين َعِليُّ ْبُن اْلُمَؤمَِّل ْبِن احلََْسِن ْبِن ِعيَسى، ثنا َأِيب، ثنا َعْمُرو ْبُن ُحمَمٍَّد اْلُعْثَماِينُّ، ثنا

َثِين َعْبدُ  اْلَمِلِك ْبِن نـَْوَفِل ْبِن ُمَساِحٍق، َعْن َأِيب َسِعيٍد  َخاِلِد ْبِن َعاِصِم ْبِن َعْمِرو ْبَن ُعْثَماَن، َحدَّ
أَُبو ُعبَـْيَدَة، َقاَل: َيا ُمَعاُذ َصلِّ بِالنَّاِس، َفَصلَّى ُمَعاٌذ ِبالنَّاِس، ُمثَّ َماَت أَبُو  ٣اْلَمْقُربِيِّ َقاَل: َلمَّا طُِعنَ 

ِمْن ذُُنوِبُكْم تـَْوَبًة َنُصوًحا،  هللايَا أَيـَُّها النَّاُس ُتوبُوا ِإَىل ا(فَـَقاَل:  ُعبـَْيَدَة ْبُن اجلَْرَّاِح، فـََقاَم ُمَعاٌذ ِيف النَّاسِ 
ِإنَُّكْم أَيـَُّها النَّاُس (ُمثَّ َقاَل:  ،)َأْن يـَْغِفَر َلهُ  هللاَتائًِبا ِمْن َذنِْبِه ِإالَّ َكاَن َحقا َعَلى ا هللاَال يـَْلَقى ا هللاَفِإنَّ َعْبَد ا
َوَال أَبـَْعَد  ؛َوَال أَبـَرَّ َصْدًرا ؛َعْبًدا َقطُّ أََقلَّ َغْمًزا هللااِد ابَ َما َأْزُعُم َأينِّ َرأَْيُت ِمْن عِ  هللاِبَرُجٍل َوا َقْد ُفِجْعُتمْ 

ُمثَّ َأْصِحُروا لِلصََّالِة َعَلْيِه، ، هللاِمْنُه، فـَتَـَرمحَُّوا َعلَْيِه َرِمحَُه ا ؛َوَال أَْنَصَح لِْلَعامَّةِ  ؛َوَال َأَشدَّ ُحبا لِْلَعاِقَبةِ  ؛َغائَِلةً 
َم ُمَعاٌذ َفَصلَّى َعَلْيهِ ْخِر َفاْجَتَمَع النَّاُس، َوأُ  )،َال يَِلي َعَلْيُكْم ِمثـَْلُه أََبًدا هللافَـَوا َحىتَّ ِإَذا  ،َج أَُبو ُعبَـْيَدَة، َوتَـَقدَّ

َرُه ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َوَعْمرُ  ؛ِبِه قَـبْـَرهُ  ِيتَ أُ  ا َوَضُعوُه ِيف حلَِْدهِ َدَخَل قَـبـْ  ،و ْبُن اْلَعاِص َوالضَّحَّاُك ْبُن قـَْيٍس، فَـَلمَّ
َوَال أَُقوُل َباِطًال َأَخاُف  ،يَا أََبا ُعبَـْيَدَة، َألُْثِنَنيَّ َعَلْيكَ (َوَخَرُجوا َفَشنُّوا َعَلْيِه التـَُّراَب، فَـَقاَل ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل: 

َا ِمَن ا َكِثريًا، َوَمِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى   هللاَما َعِلْمُت ِمَن الذَّاِكرِيَن ا هللاَوا ُكْنتَ   ،َمْقتٌ  هللاَأْن يـَْلَحَقِين ِ
َسَالًما، َوَمِن الَِّذيَن ِإَذا أَْنِفُقوا ملَْ ُيْسرُِفوا وَملَْ يـَْقتُـُروا، وََكاَن  اْألَْرِض َهْونًا، َوِإَذا َخاطَبـَُهُم اجلَْاِهُلوَن قَاُلوا

َويـَبـُْغُضوَن  ،ِمَن اْلُمْخبَِتَني اْلُمتَـوَاِضِعَني الَِّذي يـَْرَمحُوَن اْلَيتِيَم َواْلِمْسِكنيَ  هللاوَُكْنَت َوا ، َذِلَك قَـَواًمابـَْنيَ 
ِينَ    .٤)اْخلَائِِنَني اْلُمَتَكربِّ

                                   
َها، َحدَّثـَْتهُ جاء يف حديث آخر يف صحيح البخاري  -١ َيُصوُم َشْهًرا  ملَْ َيُكِن النَِّيبُّ (َقاَلْت:  َعْن َأِيب َسَلَمَة، َأنَّ َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َجائٌِز  :بن اْلُمَباَرِك أَنَُّه َقالَ اَونـََقَل التـِّْرِمِذيُّ َعِن  ،َأْي َكاَن َيُصوُم ُمْعَظَمهُ )، قال ابن حجر (َأْكثـََر ِمْن َشْعَباَن، َفِإنَُّه َكاَن َيُصوُم َشْعَباَن ُكلَّهُ 
َلَتُه َأْمجَعَ  ،ِإَذا َصاَم َأْكثـََر الشَّْهِر َأْن يـَُقوَل َصاَم الشَّْهَر ُكلَّهُ ِيف َكَالِم اْلَعَرِب   ).َواْشتـََغَل ِببَـْعِض أَْمرِهِ  ،َوَلَعلَُّه َقْد تـََعشَّى ،َويـَُقاُل َقاَم ُفَالٌن َليـْ

حتقيق طبعة الرسالة بإشراف شعيب مسند اإلمام أمحد، مسند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي اهللا عنهما. يف  -٢
إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد اهللا بن شقيق من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني، واجلريري: هو سعيد بن األرنؤوط: 

ي قبل وهو ممن مسع من اجلرير  ،قد توبع بإمساعيل ابن ُعليَّة -وإن كان اختلط ومساع يزيد بن هارون منه بعد اختالطه  -إياس 
 اختالطه.

فَـَقاَل بـَْعُضُهْم: َقْد َعَرفْـَنا الطَّْعَن، َفَما  )فَـَناُء أُمَِّيت بِالطَّْعِن َوالطَّاُعونِ (:  قَاَل َرُسوُل اهللاِ أي أصابه الطاعون. والطاعون طعٌن من اجلن،  -٣
 )، رواه الطرباين يف املعجم الصغري وصححه ابن حجر يف الفتح.َشَهاَدةٌ َوِيف ُكلٍّ ، َوْخُز أَْعَداِئُكْم ِمَن اجلِْنِّ (:  الطَّاُعوُن؟ َقالَ 

. سكت عنه الذهيب يف التلخيص، وإسناده جيد ، ذكر مناقب أيب عبيدة بن اجلراح مستدرك احلاكم، كتاب معرفة الصحابة  -٤
 سوى عمرو بن خالد جمهول احلال.



    ٢٥  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  الحديث السادس
   سعد بن أبي وقاصفي فضل سيدنا 

  
هو سيدنا سعد بن أيب وقاص مالك بن ُأهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة أبو إسحاق 

، أحد العشرة املبشرين، وأحد السابقني األولني، وأحد القرشي الزهري املكي، من أخوال رسول اهللا 
  .ر املشاهد مع رسول اهللا الشورى، شهد بدراً واحلديبية وسائالستة أهل 
  مندة: أسلم سعٌد وهو ابن سبع عشرة سنة.قال ابن 

 كثرياً، وهو أول من رمى بسهم يف سبيل اهللا، وكان جيد الرمي، مجع له رسول اهللا   روى عن النيب 
  أبويه يوم أحد.

اللَُّهمَّ اْسَتِجْب ِلَسْعٍد ِإَذا ( :بذلك، ففي الرتمذي وغريه دعى له النيب  ؛وكان مستجاب الدعوة
  خبار يف استجابة دعائه كثرية.، واأل١)َدَعاكَ 

ق كان على يديه، وكان مقدم اجليوش يوم القادسية، ونزل باملدائن، مث كان أمري االعر  حَ تْ فَـ  ومن مناقبه أنَّ 
والء، فكان النصر على يده، واستأصل اهللا األكاسرة، واعتزل الفتنة، تويف بالعقيق يف قصره لُ الناس يوم جَ 

  .على سبعة أميال من املدينة، ومحل إليها سنة مخس ومخسني، وهو ابن اثنتني ومثانني سنة 
  

  الحديث:
ارمن  ّٰ   ا ا

م أ   ا   رحمه اهللا قال:  ا
ثـََنا ِإْسَماِعيُل، َعْن قـَْيٍس، َعْن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص، َقاَل: َأْخبَـَرنَ   هللاُكنَّا نـَْغُزو َمَع َرُسوِل ا(ا يـَْعَلى، َحدَّ
 َِلة ْلٌط، ثُمَّ َحتَّى ِإنَّ َأَحَدنَا َلَيَضُع َكَما َتَضُع الشَّاُة، َما َلُه خِ  ،، َما َلَنا َطَعاٌم ِإالَّ َهَذا السَُّمُر َوَوَرُق اْلُحبـْ

  .٣)َلَقْد ِخْبُت ِإَذْن َوَضلَّ َعَمِلي ،٢ُروِنييـِّ َأْصَبَحْت بـَُنو َأَسٍد يـُعَ 
  هم بنو أسد بن خزمية بن مدركة، وكانوا وشوا به إىل عمر، قالوا ال حيسن يصلي.*

  فوائد:
                                   

كذلك أخرجه احلاكم يف مستدركه يف حديث طويل وقال  . َسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّاصٍ بَاُب َمَناِقِب سنن الرتمذي؛ أبواب املناقب؛  -١
 صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب.

  ويف رواية أخرى: يعزروين. -٢
، حققه حسني سليم الداراين يف طبعة دار املغين، وقال إسناده سنن الدارمي، كتاب اجلهاد، باب ما أصاب أصحاب النيب  -٣

 واحلديث متفق عليه.صحيح 



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٢٦

  يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا، قال: -)١
  َُد ْبُن ُرْمٍح، َأْخبَـَرَنا اللَّْيُث، َعْن َحيَْىي ح ثـََنا ُحمَمَّ ثـََنا قـُتَـْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّثـََنا لَْيٌث، ح َوَحدَّ  ْبِن َسِعيٍد، دَّ

َلًة، فَـَقاَل: َمِديَمْقَدَمُه الْ  َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعاِمِر ْبِن رَبِيَعَة، َأنَّ َعاِئَشَة، َقاَلْت: َسِهَر َرُسوُل اِهللا  َنَة، َليـْ
َلةَ ( ْعَنا َخْشَخَشةَ  )َلْيَت َرُجًال َصاحلًِا ِمْن َأْصَحاِيب َحيُْرُسِين اللَّيـْ ِسَالٍح،  َقاَلْت: فـَبَـيـَْنا َحنُْن َكَذِلَك مسَِ

َقاَل: َوَقَع ِيف  )َك؟َما َجاَء بِ (: فـََقاَل َلُه َرُسوُل اِهللا  ،َقاَل: َسْعُد ْبُن َأِيب َوقَّاصٍ  )َمْن َهَذا؟(فَـَقاَل: 
، ُمثَّ نَاَم. َوِيف رَِواَيِة اْبِن ، َفِجْئُت َأْحُرُسُه، َفَدَعا َلُه َرُسوُل اِهللا نـَْفِسي َخْوٌف َعَلى َرُسوِل اِهللا 

  ١َمْن َهَذا؟ :فَـُقْلَنا :ُرْمحٍ 
  ويف االستيعاب لإلمام ابن عبد الرب رمحه اهللا، قال: -)٢
  بة جبدعا حضره املوت قيل، عن ابن شهاب أن سعد بن أيب وقاص ملا عُ وروى الليث بن سعد، عن

يوم بدر وهي علي، وإمنا كنت له من صوف، فـََقاَل: كفنوين فيها، فإين كنت لقيت املشركني فيها 
  .٢ها لذلكؤُ أخبـِّ 

  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال:و  -)٣
  ثـََنا َأْصَبُغ ْبُن الَفرَِج َثِين َعْمُرواملِْصِريُّ، َعِن اْبِن وَ َحدَّ َثِين أَُبو النَّْضِر، َعْن َأِيب َسَلَمَة ْهٍب، قَاَل: َحدَّ ، َحدَّ

 ،)أَنَُّه َمَسَح َعَلى اخلُفَّْنيِ ( ْبِن ُعَمَر، َعْن َسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّاٍص َعْن النَِّيبِّ  هللاْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن، َعْن َعْبِد ا
َثَك َشْيًئا َسْعٌد َعِن النَِّيبّ  هللاَعْبَد اَوَأنَّ  َفَال  ؛ْبَن ُعَمَر َسَأَل ُعَمَر َعْن َذِلَك فـََقاَل: نـََعْم، ِإَذا َحدَّ

دَّثَُه، ْعًدا حَ َتْسَأْل َعْنُه َغيْـَرُه. َوقَاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة: َأْخبَـَرِين أَُبو النَّْضِر، َأنَّ أَبَا َسَلَمَة، َأْخبَـَرُه َأنَّ سَ 
  ٣: َحنَْوهُ هللافَـَقاَل ُعَمُر ِلَعْبِد ا

  ويف السنن الكربى لإلمام البيهقي رمحه اهللا، قال: -)٤
  ََوَأنَّ ُعَمَر قَاَل ِلَعْبِد اِهللا   ،َأنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر َحدََّثُه ِبَذِلَك َعْن َسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّاصٍ  ،َوَحدََّث أَُبو َسَلَمة

َفَال  يـَُلوُمُه: َحدََّثَك َسْعُد ْبُن َأِيب َوقَّاٍص َحِديًثا وَملَْ َتْأُخْذ ِبِه، ِإَذا َحدََّثَك َسْعٌد َعْن َرُسوِل اِهللا َكَأنَُّه 
  .٤تـَْبِغ َوَراَء َحِديِثِه َحِديثًا

                                   
 .، باب يف فضل سعد بن أيب وقاص صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة  -١
 ، وإسناده ثقات.االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب، باب سعد، سعد بن أيب وقاص  -٢
 صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب املسح على اخلفني. -٣
طهارة، مجاع أبواب املسح على اخلفني، باب الرخصة يف املسح على اخلفني، قال البيهقي معقبًا: ، كتاب الللبيهقيالسنن الكربى  -٤

 ذكر البخاري إسناده. وانظر الفائدة السابقة.



    ٢٧  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

حممد بن عبد الواحد لإلمام ، "وما فيه من اإلمث والعقاب ،النهي عن سب األصحاب"كتاب   ويف -)٥
  :ضياء الدين املقدسي رمحه اهللا، قال

  ََد ْبَن َعْبِد  ،َأْخبَـَرنَا أَبُو اْلُفُتوِح ُيوُسُف ْبُن اْلُمَباَرِك ْبِن َكاِمِل ْبِن احلَُْسْنيِ اْخلَفَّاُف بِبَـْغَداد َأنَّ أَبَا َبْكٍر ُحمَمَّ
أَنـَْبأَنَا أَُبو ُحمَمَِّد  ،َراِهيُم ْبُن َأِيب َحْفٍص اْلبَـْرَمِكيُّ ِقَراَءًة َعَلْيهِ أَنـَْبأَنَا ِإبْـ  ،اْلَباِقي ْبِن ُحمَمٍَّد اْألَْنَصارِيَّ َأْخبَـَرُهمْ 

ُد ُبْن َعْبِد ا ،ثـََنا أَُبو ُمْسِلٍم اْلَكجِّيُّ  ،ْبُن َماِسيٍّ اْلبَـزَّاُز ِقَراَءًة َعَلْيهِ  َقاَل ثـََنا اْبُن  ،اْألَْنَصارِيُّ  هللاثـََنا ُحمَمَّ
بـَيْـَنَما َسْعٌد يـَْعِين اْبَن َأِيب  :َقالَ  ،َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعدٍ  ،َبَأِين ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن اْألَْسَودِ َقاَل أَنْـ  ،َعْونٍ 

ِإنََّك  فَـَقاَل َلُه َسْعدٌ  ،َعَلْيِهمْ  هللاِإْذ َمرَّ ِبَرُجٍل َوُهَو َيْشُتُم َعِليا َوطَْلَحَة َوالزُّبيـَْر رِْضَواُن ا ،َميِْشي  َوقَّاصٍ 
ُخيَوُِّفِين   :َقالَ  ،َعَلْيكَ  هللاَلَتُكفَّنَّ َعْن َشْتِمِهْم َأْو َألَْدُعَونَّ ا هللاَوا ،َما َسَبقَ  هللالََتْشُتُم قَـْوًما َقْد َسَبَق َهلُْم ِمَن ا

َسَبَق َهلُْم ِمْنَك َما َسَبَق َفاْجَعْلُه اْليَـْوَم مَّ ِإْن َكاَن َهَذا َيُسبُّ أَقْـَواًما َقْد للها :فَـَقاَل َسْعدٌ  :َقالَ  ،َكَأنَُّه َنِيبٌّ 
َويـَُقوُلوَن  ،فَـَرأَْيُت النَّاَس يـَْتبَـُعوَن َسْعًدا :َقالَ  ،ا فَـَتَخبَّطَْتهُ هلَ  اسُ النَّ  جَ رَ فْـ أَ فَ  ١ةٌ يَّ تِ خبُْ  تْ اءَ جَ فَ  :قَالَ  ،َنَكاًال 

  .٢َلَك أَبَا ِإْسَحاقَ  هللاْسَتَجاَب ا
   

                                   
ذيب اللغة :  -١ ِبل اْلَعَربيَّة واْلَفاِلجِ جاء يف  ْنَتُج َبني اْإلِ ُخبِْيتٌّ وناقٌة ُخبِْتيٌَّة، َوُهَو أَْعَجميٌّ دِخيٌل َويقال: َمجٌَل ، واْلُبْخُت اإلبُل اخلُراسانِيَُّة، تـُ

 .َعرَّبته اْلَعَرب
ِذْكُر ُدَعاِء َسْعِد ْبِن ، ضياء الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد املقدسي، لالنهي عن سب األصحاب وما فيه من اإلمث والعقاب -٢

، رواه الطرباين يف املعجم الكبري عن أيب مسلم، وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد وقال  َوالزُّبـَْريِ َأِيب َوقَّاٍص َعَلى َمْن َشَتَم َعِليا َوَطْلَحَة 
 ).َرَواهُ الطَّبـََراِينُّ، َورَِجاُلُه رَِجاُل الصَِّحيحِ (



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٢٨

  الحديث السابع
   الزبير بن العوامضل سيدنا في ف

  
هو سيدنا الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب القرشي األسدي، 

، وابن عمته صفية بنت عبد املطلب، وأحد العشرة املشهود هلم باجلنة، وأحد الستة رسول اهللا  حواريُّ 
سيماه يوم بدر، وثبت أهل الشورى، وأول من سلَّ سيفه يف سبيل اهللا، أبو عبد اهللا، نزلت املالئكة على 

  حد.أُ  يوم
له أبويه  اهللا  ، قد مجع رسولله ست عشرة سنة، شهد بدراً واملشاهد مع النيب  ثٌ دَ أسلم وهو حَ 

ما   بقوله (ارِم فداك أيب وأمي)، وذلك يف اخلندق. ؛يفديه 
َِيِك ْبِن  روى ، َعْن  ،باْألَْوزَاِعيِّ َكاَن لِلزُّبـَْريِ أَْلُف َممُْلوٍك يـَُؤدُّوَن ِإلَْيِه (َقاَل:  َعْن َكْعٍب، ْرَميَ، َعْن ُمغِيِث ْبِن ُمسَيٍّ

  ، يعين أنه كان يتصدق بذلك كله.١)اً َواِحداً ُه ِمْن َخَراِجِهْم ِدْرمهَ تَ اْخلََراَج، َما ُيْدِخُل بـَيْ 
 قال له وقد وجدمها ره أن رسول اهللا كَّ اجلمل وقاتل ساعة، فناداه علي وانفرد به، وذَ  خرج يوم

فانصرف عن القتال، الزبري  رَ كَ فذَ ، ٢يضحكان بعضهما إىل بعض: أما إنك ستقاتل عليا وأنت له ظامل
فاتبعه عمرو بن جرموز فقتله بوادي السباع، وكان ِسنُُّه يوم قُِتل سبعًا وستني سنة، وذلك يف رجب سنة 

  ست وثالثني.
  

  الحديث:
ّٰ من 

م أ  ا و     ا  ا   رحمه اهللا، قال:ا
ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد َقاَل: َحدَّثـََنا وَِكيٌع َقالَ  ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجابٍِر َحدَّ : َحدَّثـََنا ُسْفَياُن، َعْن ُمَحمَّ

ُر: أَنَا، فـََقاَل:  )َمْن يَْأتِيَنا ِبَخَبِر اْلَقْوِم؟(يـَْوَم قـَُرْيَظَة   هللاَقاَل: َقاَل َرُسوُل ا َمْن يَْأتِيَنا ِبَخَبِر (فَـَقاَل الزُّبـَيـْ

                                   
 جامع بيان العلم وفضله أخرجه أبو نعيم يف املعرفة والتاريخ بإسناد حسن عن احلارث بن عطية عن األوزاعي،  كذلك ابن عبد الرب يف -١

 عن عمرو بن أيب سلمة عن األوزاعي.
يِليِّ، َقاَل: ، ، ذكر مقتل الزبري بن العوام جاء يف مستدرك احلاكم، كتاب معرفة الصحابة  -٢ َعْن َأِيب َحْرِب ْبِن َأِيب اْألَْسَوِد الدِّ

َر َخرََج يُرِيُد َعِليا، فَـَقا ْعَت َرُسوَل اهللاِ َل َلُه َعلِ َشِهْدُت الزُّبـَيـْ فـََقاَل: ملَْ أَذُْكْر، ُمثَّ  )تـَُقاتُِلُه َوَأْنَت َلُه َظاملٌِ (يـَُقوُل:   يٌّ أَْنُشُدَك اَهللا: َهْل مسَِ
ُر ُمْنَصرًِفا  . صححه احلاكم والذهيب.َمَضى الزُّبـَيـْ



    ٢٩  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

رُ (: َثَالثًا، فـََقاَل النَِّبيُّ  .َقاَل الزُّبـَيْـُر: أَنَا )اْلَقْوِم؟   .١)ِلُكلِّ نَِبيٍّ َحَواِريٌّ، َوِإنَّ َحَواِريَّ الزُّبـَيـْ
  : الناصر، وقيل: اخلاصة.واحلواريُّ 

  
  فوائد:

  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال: -)١
  َثـََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َأْخبَـر ثـََنا َخاِلُد ْبُن َخمَْلٍد، َحدَّ ِين َمْرَواُن ْبُن َحدَّ

، َوَأْوَصى، اَحلَكِم، َقاَل: َأَصاَب ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن ُرَعاٌف َشِديٌد َسَنَة الرَُّعاِف، َحىتَّ َحَبَسُه َعِن اَحلجِّ 
 َفَدَخَل َعلَْيِه َرُجٌل ِمْن قـُرَْيٍش َقاَل: اْسَتْخِلْف، َقاَل: َوقَاُلوُه؟ َقاَل: نـََعْم، َقاَل: َوَمْن؟ َفَسَكَت، َفَدَخلَ 

َقاَل: َوَمْن  ، فـََقاَل: اْسَتْخِلْف، فَـَقاَل ُعْثَماُن: َوَقالُوا؟ فَـَقاَل: نـََعْم،-َأْحِسُبُه احلَاِرَث  - َعلَْيِه َرُجٌل آَخُر 
ُرُهْم َما (بَِيِدِه ُهَو؟ َفَسَكَت، َقاَل: فـََلَعلَُّهْم َقاُلوا الزُّبـَيْـَر، َقاَل: نـََعْم، َقاَل: َأَما َوالَِّذي نـَْفِسي  ِإنَُّه َخلَيـْ

  .٢) هللاَعِلْمُت، َوِإْن َكاَن َألََحبـَُّهْم ِإَىل َرُسوِل ا
  يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا، قال:و  -)٢
  ِثـََنا ِهَشاٌم، َعْن أَبِيه ثـََنا اْبُن ُمنَْريٍ، َوَعْبَدُة، َقاَال: َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة، َحدَّ ، َقاَل: َقاَلْت ِيل ٣َحدَّ

  ).حُ َوالرَُّسوِل ِمْن بـَْعِد َما َأَصابـَُهُم اْلَقرْ  هللاأَبـََواَك َواِهللا ِمَن الَِّذيَن اْسَتَجاُبوا (َعاِئَشُة: 
ْسَناِد، َوَزادَ  ََذا اْإلِ ثـََناُه أَُبو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة، َحدَّثـََنا أَُبو ُأَساَمَة، َحدَّثـََنا ِهَشاٌم، ِ : تَـْعِين أَبَا َبْكٍر َوَحدَّ

َوالزُّبـَيـْرَ 
٤.  

  ويف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهللا، قال: -)٣
  َّثـََنا َمح ثـََنا قـُتَـْيَبُة، قَاَل: َحدَّ اُد ْبُن زَْيٍد، َعْن َصْخِر ْبِن ُجَوْيرَِيَة، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َقاَل: َأْوَصى َحدَّ

رُ  َحىتَّ  ِإَىل ابِْنِه َعْبِد اِهللا َصِبيَحَة اَجلَمِل، فَـَقاَل: َما ِمينِّ ُعْضٌو ِإالَّ َوَقْد ُجرَِح َمَع َرُسوِل اِهللا  الزُّبـَيـْ
  ِه.انـْتَـَهى َذِلَك ِإَىل فـَْرجِ 

                                   
، وسفيان هنا هو الثوري كما قال صاحب  بـَْريِ َفْضُل الزُّ ، افتتاح الكتاب يف اإلميان وفضائل الصحابة والعلمسنن ابن ماجه،  -١

(مشارق األنوار الوهاجة ومطالع األسرار البهاجة يف شرح سنن اإلمام ابن ماجه)، وروى البخاري يف صحيحه مبثله يف عدة مواضع 
 -ب أخبار اآلحادكتا-عن سفيان ابن عيينة، على أنَّ ذلك يف يوم اخلندق، وأكد ابن حجر ذلك يف الفتح، ويف صحيح البخاري

: فَِإنَّ الثـَّْورِيَّ يـَُقوُل: يـَْوَم قـَُرْيَظَة، -ابن عيينة-قـُْلُت ِلُسْفَيانَ الزبري طليعة وحده، أن علي بن عبد اهللا املديين قال: ( باب بعث النيب 
 ).ُهَو يـَْوٌم َواِحٌد، َوتَـَبسََّم ُسْفَيانُ فَـَقاَل: َكَذا َحِفْظُتُه ِمْنُه، َكَما أَنََّك َجاِلٌس، يـَْوَم اخلَْنَدِق، َقاَل ُسْفَياُن 

 .، باب مناقب الزبري بن العوام صحيح البخاري، كتاب أصحاب النيب  -٢
 .عروة بن الزبري بن العوام، وأمه أمساء بنت أيب بكر  -٣
 ، باب من فضائل طلحة والزبري رضي اهللا عنهما.صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة  -٤



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٣٠

  .١َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب ِمْن َحِديِث َمحَّاِد ْبِن َزْيدٍ قال أبو عيسى: 
  ويف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال: -)٤
  َثـََنا الشَّْيُخ أَُبو َكاِمِل ْبُن ِإْسَحاَق، أَنَا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثـََنا َحجَّاُج ْبُن ِمنْـَهاٍل، ثـَن ا َمحَّاُد ْبُن َفَحدَّ

ْريِ ِباْلَباِب، : ِإنَّ َقاِتَل الزُّبَـ َسَلَمَة، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرِّ ْبِن ُحبَـْيٍش َقاَل: ِقيَل ِلَعِليِّ ْبِن َأِيب طَاِلٍب 
: لِيَـْهِنَك قَاِتُل اْبِن َصِفيََّة  ْعُت َرُسوَل اهللاِ فَـَقاَل َعَليٌّ َوِإنَّ َحَوارِيَّ  ،ِلُكلِّ َنِيبٍّ َحَواِريٌّ (يـَُقوُل:   النَّاَر، مسَِ

رُ    .٢)الزُّبـَيـْ
  ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َدارٍِم اْحلَاِفُظ ِباْلُكوَفِة، ثـََنا أَُبو َجْعَفٍر احلَْْضَرِميُّ، ثـََنا َمحَْزُة ْبُن َعْوٍن اْلَمْسُعوِديُّ، ثـََنا َحدَّ

ُد ْبُن اْلَقاِسِم اْألََسِديُّ، ثـََنا ُسْفَياُن الثـَّْورِيُّ، َوَشرِيٌك، َعْن َعاِصِم ْبِن َأِيب النَُّجوِد، َعْن ِزرِّ   ْبِن ُحمَمَّ
ْر َقاِتَل اْبَن  ،ُحبَـْيٍش، َقاَل: ُكْنُت َجاِلًسا ِعْنَد َعِليٍّ  َفُأِيتَ ِبَرْأِس الزُّبـَْريِ َوَمَعُه َقاتُِلُه، فَـَقاَل َعِليٌّ: ِلْآلِذِن َبشِّ

ْعُت َرُسوَل ا   .٣)ِلُكلِّ َنِيبٍّ َحَواِريٌّ، َوِإنَّ َحَواِريَّ الزُّبـَيـْرُ (يـَُقوُل:   هللاَصِفيََّة ِبالنَّاِر، مسَِ
  

   

                                   
 .مذي، أبواب املناقب، باب مناقب الزبري بن العوام سنن الرت  -١
َهِذِه اْألََحاِديُث َصِحيَحٌة، َعْن أَِمِري ، قال احلاكم: ، ذكر مقتل الزبري بن العوام احلاكم، كتاب معرفة الصحابة مستدرك  -٢

  ، وقال الذهيب يف التخليص: هذه أحاديث صحاح.- -اْلُمْؤِمِنَني َعِليٍّ 

 السابق.املرجع  -٣



    ٣١  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  الحديث الثامن
   من بن عوفعبد الرحفي فضل سيدنا 

  
هو سيدنا عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة، أبو حممد 

  القرشي الزهري.
البدريني، وهو أحد الثمانية الذين بادروا إىل أحد العشرة، وأحد الستة أهل الشورى، وأحد السابقني 

  . وكان ممن حرَّم اخلمر على نفسه يف اجلاهلية. اإلسالم، هاجر اهلجرتني، وشهد املشاهد مع رسول اهللا
 :رقانركعة من الصبح، وتصدَّق بأموال عظيمة، حىت قال جعفر بن بُ  صلى وراءه ومن مناقبه أن النيب 

  بلغين أن عبد الرمحن بن عوف أعتق ثالثني ألف بيت.
أشار به أهل احلل والعقد، ومن أفضل أعماله عزله نفسه من األمر وقت الشورى، واختياره لألمة من 

وض على مجع األمة على عثمان.   فنهض يف ذلك أمت 
وكان جمدودًا يف التجارة، خلَّف ألف بعري، وثالثة آالف شاة، ومئة فرس، وكان يزرع باجلرف على 

  عشرين ناضحاً.
عوف لكل  وذكر البخارّي يف تارخيه، من طريق الزهري، قال: أوصى عبد الرمحن بن"ويف اإلصابة قال: 

  .١"، فكانوا مائة رجلمن شهد بدرا بأربعمائة دينار
  .تويف سنة اثنتني وثالثني، وعاش مخساً وسبعني سنة، وُدِفن بالبقيع، وصلى عليه عثمان 

  
  الحديث:
ّٰ ا من 

ّٰ    ا
م أ  ا رك  ا  ا

ري    رحمه اهللا، قال:ا
ثـََنا  ُد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصََّغاِنيُّ، ثـََنا أَُبو َسَلَمَة َمْنُصوُر ْبنُ َحدَّ  أَُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ

، ثـََنا َعْبُد ا ثـَْتِني ُأمُّ َبْكٍر بِْنُت اْلِمْسَوِر، َأنَّ َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن  هللاَسَلَمَة اْلُخَزاِعيُّ ْبُن َجْعَفٍر اْلَمْخَرِميُّ، َحدَّ
اِجرِيَن، َوَأْزَواِج َعْوٍف َباَع َأْرًضا َلُه بَِأرْبَِعيَن أَْلِف ِدينَاٍر، فَـَقَسَمَها ِفي بَِني زُْهَرَة، َوفـَُقَراِء اْلُمْسِلِميَن َواْلُمهَ 

فـََقاَلْت: َمْن بـََعَث َهَذا اْلَماَل؟ قـُْلُت: َعْبُد  ،َعنْـَها ِبَماٍل ِمْن َذِلكَ  هللا، فَـبَـَعَث إَِلى َعاِئَشَة َرِضَي انَِّبيِّ ال

                                   
 اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر، تتمة العني بعدها الباء، ذكر من امسه عبد الرمحن، عبد الرمحن بن عوف. -١



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٣٢

 َال َيْحُنو َعَلْيُكنَّ ِمْن بـَْعِدي ِإالَّ (:  هللالرَّْحَمِن ْبُن َعْوٍف، َقاَل: َوَقصَّ اْلِقصََّة، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل ا
ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرَِّجاهُ  .اْبَن َعْوٍف ِمْن َسْلَسِبيِل اْلَجنَّةِ  هللا، َسَقى ا)الصَّاِبُرونَ    .١َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اْإلِ

ُد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصََّغاِنيُّ، ثـََنا ُيوُنُس ْبُن ُمَحمَّ  ثـََنا أَُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ ٍد، َوَأْحَمُد َحدَّ
ِد ْبِن َعبْ  ِد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن ُمَحمَّ َراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعْن ُمَحمَّ ِد الرَّْحَمِن ْبِن ْبُن ُمَحمٍَّد اْألَْزَرِقيُّ، َقاَال: ثـََنا ِإبـْ

يـَُقوُل   هللاُت َرُسوَل اَعْوِف ْبِن اْلَحاِرِث، َعْن أُمِّ َسَلَمَة َقاَلْت: َسِمعْ َعْن  ،ْبِن اْلُحَصْينِ  هللاَعْبِد ا
مَّ اْسِق َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن َعْوٍف ِمْن لله، ا)ِإنَّ الَِّذي َيْحُنو َعَلْيُكْم بـَْعِدي ُهَو الصَّاِدُق اْلَبارُّ (ِألَْزَواِجِه: 

  .٢نْـُهَماعَ  هللافـََقْد َصحَّ اْلَحِديُث َعْن َعاِئَشَة َوُأمِّ َسَلَمَة َرِضَي ا .َسْلَسِبيِل اْلَجنَّةِ 
  . عن عائشة وأم سلمةصحيح  :قال الذهبي في التلخيص

  ي بارا ألنهن أمهات المؤمنين، فكان كالبار بأمه.مِّ سُ إنما و 
  

  فوائد:
  يف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهللا، قال: -)١
  َثـََنا َبْكُر ْبُن ُمَضَر، َعْن َصْخِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َعْن َأِيب َسَلَمَة، َعْن َعاِئش ثـََنا قـُتَـْيَبُة، قَاَل: َحدَّ َة، َأنَّ َحدَّ

 ُروَن. َقاَل: ُمثَّ َكاَن يـَُقوُل: ِإنَّ أَْمرَُكنَّ َلِممَّا ُيِهمُِّين بـَْعِدي، َوَلْن َيْصِربَ َعَلْيُكنَّ ِإالَّ الصَّابِ   َرُسوَل اِهللا 
أَبَاَك ِمْن َسْلَسِبيِل اجلَنَِّة، ُترِيُد َعْبَد الرَّْمحَِن ْبَن َعْوٍف، َوَقْد َكاَن َوَصَل َأْزَواَج  هللاَفَسَقى ا :تـَُقوُل َعاِئَشةُ 

  ِمبَاٍل، بِيَعْت ِبَأْربَِعَني أَْلًفا. النَِّيبِّ 
  .٣َغرِيبٌ َصِحيٌح َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َقاَل: 

                                   
. قال احلاكم هذا حديث صحيح  ِذْكُر َمَناِقِب َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعْوٍف الزُّْهِريِّ  ؛كتاب معرفة الصحابة   ؛مستدرك احلاكم -١

الذهيب يف التلخيص: ليس مبتصل، لكنه صححه يف تلخيصه للحديث التايل يف املستدرك. ووصله أبو نعيم يف فضائل اإلسناد، وقال 
مدرج  . والدعاء اخللفاء األربعة وغريهم، واآلجري يف الشريعة، وابن راهويه يف مسنده، كلهم عن أم بكر عن أبيها املسور بن خمرمة 

 كما مت بيانه يف اهلامش التايل.
املرجع السابق، صحيح لغريه كما قاله حمققوا خمتصر تلخيص الذهيب طبعة دار العاصمة. ورواه اإلمام أمحد يف مسنده عن يونس بن  -٢

ُمدرج من كالم أمِّ  "اللهم اسِق عبد الرمحن بن عوف من سلسبيل اجلنة"وقوهلا: [روايته بإشراف األرنؤوط:  مد، وجاء يف حتقيقحم
] راجع ) وال يستبعد أن تقوله أم سلمة كذلك٣٧٤٩ئشة قالت حنوه، كما صرّح بذلك يف رواية الرتمذي (سلمة، وقد سلف أن عا
وليس مدرجًا من كالم أم سلمة رضي اهللا عنها،  . وفهم بعض السابقني أن الدعاء صادر من رسول اهللا رواية الرتمذي يف الفوائد

 واألرجح القول األول.
 . بَاُب َمَناِقِب َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعْوِف بِْن َعْبِد َعْوٍف الزُّْهرِيِّ اقب، سنن الرتمذي، أبواب املن -٣



    ٣٣  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا، قال:و  -)٢
  َثـََنا َجرِيٌر، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن َأِيب َصاِلٍح، َعْن َأِيب َسِعيٍد، َقال ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِيب َشْيَبَة، َحدَّ : َكاَن َحدَّ

َال َتُسبُّوا (: َسبَُّه َخاِلٌد، فـََقاَل َرُسوُل اِهللا بـَْنيَ َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد، َوبـَْنيَ َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعْوٍف َشْيٌء، فَ 
  .١)ِدِهْم، َوَال َنِصيَفهُ َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِيب، َفِإنَّ َأَحدَُكْم َلْو أَنـَْفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا، َما َأْدَرَك ُمدَّ َأحَ 

  يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال:و  -)٣

  َّيٍل، ثـَنَ َأْخبَـَرِين َعْبُد الر َْمَداَن، ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن بـُْرٍد، ثـََنا اْهلَْيَثُم ْبُن مجَِ ُب ِ ا ْمحَِن ْبُن َمحَْداَن اجلَْالَّ
ْعُت َعِليا  ْعُت َأِيب ُحيَدُِّث، َعْن أَِبيِه قَاَل: مسَِ ْبِن  َعْبِد الرَّْمحَنِ يـَُقوُل لِ  ِإبـَْراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َقاَل: مسَِ

  .٢)َوَسبَـْقَت َرنـَْقَها ،فَـَقْد َأْدرَْكَت َصْفَوَها ،يَا اْبَن َعْوفٍ  اْذَهبْ ( :يـَْوَم َماتَ  َعْوفٍ 
  الرنق: الكدر

  هـ):٢٨٠(ت رمحه اهللا ويف مسند عبد الرمحن بن عوف، مجع اإلمام أمحد بن حممد بن عيسى الربيت  -)٤
  :ثـََنا أَبُو َسَلَمَة، قَاَل ثـََنا َمحَّاٌد، َعْن َثاِبٍت اْلبُـَناِينِّ، َوُمحَْيٍد، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َعْبَد الرَّْمحَِن َحدَّ َحدَّ

 :َسْعدٌ  اْألَْنَصارِيِّ، فَـَقاَل َلهُ  بَيَنُه َوَبَني َسْعِد ْبِن الرَِّبيعِ   هللاْبِن َعْوٍف، َقِدَم اْلَمِديَنَة َفآَخى َرُسوُل ا
فَاْنُظْر َشْطَر َماِيل َفُخْذُه، َوِعْنِدي اْمَرأَتَاِن َفاْنظُْر أَيـُُّهَما َأْعَجَب  ،ينِّ َأْكثَـُر َأْهِل اْلَمِديَنِة َماًال َأْي َأِخي إِ 

وِق، َلَك ِيف َأْهِلِك َوَماِلِك، ُدلُّوِين َعَلى السُّ  هللاَك اَلَك َحىتَّ ُأطَلُِّقَها َلَك، فَـَقاَل َلُه َعْبُد الرَّْمحَِن: بَارَ 
َعزَّ  هللاَفَجاَء ِبَشْيٍء ِمْن أَِقٍط َوَمسٍْن، فَـَلِبَث َما َشاَء ا ،َفَدلُّوُه َعَلى السُّوِق، َفَذَهَب َواْشتَـَرى َوبَاَع فَـَرِبحَ 

 هللاُسوَل ا: َمْهَيْم؟ فَـَقاَل: يَا رَ  هللاَزْعَفَراٍن، فـََقاَل َلُه َرُسوُل ا غُ َعَلْيِه َرْد وَ يـَْلَبَث، َفَجاَء َوَجلَّ َأْن 
: َأوَملَْ َوَلْو ِبَشاٍة،  هللاتَـَزوَّْجُت اْمَرأًَة، فـََقاَل: َما َأْصَدقْـتَـَها؟ َقاَل: َوْزَن نـََواٍة ِمْن َذَهٍب، فَـَقاَل َرُسوُل ا
َلَقْد َرأَيـَْتِين بـَْعَد َذِلَك َلْو َرفَـْعُت َحَجًرا َلظَنَـْنُت َأينِّ َسَأِجدُ    .٣َحتَْتُه َذَهًبا َوِفضَّةً  فـََقاَل َعْبُد الرَّْمحَِن: فـَ

  
   

                                   
 . بَاُب َحتِْرِمي َسبِّ الصََّحاَبةِ ،  كتاب َفَضائِِل الصََّحابَةِ صحيح مسلم،   -١
، والرواية إسنادها ثقات، كذلك رواها  َعْوٍف الزُّْهِريِّ ِذْكُر َمَناِقِب َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن ، مستدرك احلاكم، كتاب معرفة الصحابة  -٢

  الطرباين يف املعجم الكبري بإسناد آخر صحيح عن إبراهيم بن سعد.
للربيت، حديث أنس بن مالك عن عبد الرمحن رضي اهللا عنهما. وإسناده صحيح على شرط مسلم،  مسند عبد الرمحن بن عوف  -٣

إسناده صحيح على ن عفان عن محاد. وجاء يف حتقيق رواية املسند يف طبعة الرسالة بإشراف األرنؤوط: ورواه اإلمام أمحد يف مسنده ع
 .شرط مسلم



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٣٤

  الحديث التاسع
   طلحة بن ُعبيد اهللافي فضل سيدنا 

  
طلحة بن ُعبيد اهللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب القرشي هو سيدنا 

  التيمي املكي أبو حممد. يُعرف بطلحة اخلري وطلحة الفياض.
 أحد العشرة املشهود هلم باجلنة، وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى، وأخرب أن رسول اهللا 

تويف وهو عنهم راض، وهو أحد الثمانية الذين سبقوا إىل اإلسالم، وأحد اخلمسة الذين أسلموا على يد أيب 
  بكر الصديق.

مه يف من بدر؛ فكلَّ  م بعد رجوع النيب  يشهد بدراً، كان يف جتارة له يف الشام، فلما قدم من الشامل
  .١سهمه، قال لك سهمك، قال: وأجري، قال: وأجرك

وسعيد بن زيد إىل  قبل أن خيرج من املدينة إىل بدر طلحة بن ُعبيد اهللا قال الواقدي: بعث رسول اهللا 
  .٢طريق الشام يتجسسان األخبار، مث رجعا إىل املدينة فقدماها يوم وقعة بدر

، وكانت يده ٣يوم ُأحد (أوجب طلحة) داً، وأبلى فيها بالءًا حسنًا، وقال له رسول اهللا شهد ُأح
ا رسول اهللا  يف يوم أحد. وعن عائشة قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم ُأحد قال: ذاك   شالء مما وقى 

  كله يوم طلحة.
  وقيل يف ذلك:

  وطلحة يوم الشِّعب آسى حممداً 
  فُقطِّعتْ  وقاُه بكفَّيِه الرماحَ 

  وكان إماَم الناس بعد حممدٍ 
  

  لدى ساعٍة ضاقت عليه وُسدَّتِ 
  أصابُعه حتت الرِّماح فشلَّتِ 
  أقرَّ رحا اإلسالم حىت استقرَّتِ 

  
ة، وهو ابن ثنتني وستني سنة أو حنوها. وهو أول قتيل يوم قُِتَل سنة ست وثالثني يف مجادى اآلخر 

ميدي يف الفوائد عن قيس بن أيب حازم قال: صحبُت طلحة بن اجلمل، قيل قتله مروان بسهم. روى احل
  عبيد اهللا فما رأيت رجًال أعطى جلزيل مال عن غري مسألة منه.

                                   
أخرجه البيهقي يف سننه الكربى، كتاب قسم الفيء والغنيمة، بيان مصرف الغنيمة يف ابتداء اإلسالم.....، بإسناد منقطع. وكذلك  -١

 ، بإسناد أيضاً منقطع.جرك) يف كتاب معرفة الصحافة؛ ذكر مناقب طلحة بن عبيد اهللا أورد احلاكم يف مستدركه بلفظ (ولك أ
 .االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب، باب طلحة، طلحة بن عبيد اهللا....  -٢
 انظر ختريج حديث الباب. -٣



    ٣٥  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  :الحديث
يمن  رة ا م أ         رحمه اهللا، قال:  ا

ِد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َيْحَيى ْبنِ  ثـََنا أَبُو َسِعيٍد اَألَشجُّ، َقاَل: َحدَّثـََنا يُوُنُس ْبُن ُبَكْيٍر، َعْن ُمَحمَّ َعبَّاِد  َحدَّ
ِه َعْبِد اِهللا ْبِن الزُّبـَْيِر، َعِن الزُّبـَْيِر، َقاَل: كَ   اَن َعَلى َرُسوِل اِهللا ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن الزُّبـَْيِر، َعْن أَِبيِه، َعْن َجدِّ

َحتَّى اْستَـَوى  َفَأقْـَعَد َتْحَتُه طَْلَحَة، َفَصِعَد النَِّبيُّ  ؛يـَْوَم ُأُحٍد ِدْرَعاِن فَـنَـَهَض ِإَلى َصْخَرٍة فـََلْم َيْسَتِطعْ 
َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ    يـَُقوُل: َأْوَجَب طَْلَحُة. َعَلى الصَّْخَرِة، فـَ

  .١ا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغرِيبٌ َهذَ قال أبو عيسى: 
  

  فوائد:
  ويف سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب رمحه اهللا، قال: -)١
  َع ِإْمسَاِعْيَل بَن َأِيب َخاِلٍد، َعْن َحِكْيِم بِن َجاِبٍر َقاَل: َقالَ اقال ِإنَّا "طَْلَحُة:  بن َسْعٍد: َأْخبَـَرِين َمْن مسَِ

ُد اليَـْوَم أَْمَثَل ِمْن َأْن نـَْبُذَل ِدَماءَنا ِفْيهِ َداَهنَّا ِيف َأْمِر  مَّ ُخْذ لُِعْثَماَن ِمينِّ اليَـْوَم َحىتَّ للها ،ُعْثَماَن َفَال جنَِ
 .٢"تـَْرَضى

  يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال:و  -)٢
  ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ، ثـََنا َحيَْىي ْبُن َمِعٍني، ثـََنا ِهَشاُم ْبُن َحدَّ ْبُن ُسلَْيَماَن النـَّْرِسيُّ

ْعُت َعْلَقَمَة ْبَن َوقَّاٍص قَاَل: َلمَّا  هللاُيوُسَف، َعْن َعْبِد ا ْبِن ُمْصَعٍب، َأْخبَـَرِين ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َقاَل: مسَِ
، َعَرُضوا َمْن َمَعُهْم ِبَذاِت ِعْرٍق َفاْسَتْصَغُروا ُعْرَوَة َلِب َدِم ُعْثَماَن َخرََج َطْلَحُة، َوالزُّبـَيْـُر، َوَعاِئَشُة ِلطَ 

َحبُّ اْلَمَجاِلِس ِإلَْيِه ْبَن الزُّبـَْريِ، َوأَبَا َبْكِر ْبَن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن اْحلَاِرِث ْبِن ِهَشاٍم فـََردُّوُمهَا، َقاَل: َوَرأَيـْتُُه، َوأَ 
َو َضاِرٌب بِِلْحَيِتِه َعَلى َزْورِِه، فـَُقْلُت َلُه: َيا أَبَا ُحمَمٍَّد، ِإينِّ َأرَاَك، َوَأَحبُّ اْلَمَجاِلِس ِإلَْيَك َأْخَالَها، َوهُ 

؟ رُِهَك َعلَْيِه َأَحدٌ َأْخَالَها، َوأَْنَت َضاِرٌب ِبِلْحَيِتَك َعَلى َزْوِرَك، َأْن َتْكرََه َهَذا اْليَـْوَم َفَدْعُه، فَـَلْيَس ُيكْ 
، يَـ َقاَل:  ْزَحُف يَا َعْلَقَمُة ْبُن َوقَّاٍص، َال تَـُلْمِين، ُكنَّا َيًدا َواِحَدًة َعَلى َمْن ِسَوانَا، َفَأْصَبُحوا اْليَـْوَم َجبَـَلْنيِ

ُيْسَفَك َدِمي ِيف طََلِب  َما َال َأَرى َكفَّاَرَتُه ِإالَّ َأنْ  َأَحُدنَا ِإَىل َصاِحِبِه، َوَلِكنَُّه َكاَن ِمينِّ ِيف َأْمِر ُعْثَماَن 
                                   

ٍد َطْلَحةَ سنن الرتمذي، أبواب املناقب،  -١ ، كذلك يف أبواب اجلهاد؛ باب ما جاء يف الدرع.  ْبِن ُعبَـْيِد اهللاِ  بَاُب َمَناِقِب َأِيب حمَُمَّ
وأخرجه احلاكم يف مستدركه عن يونس بن بكري يف كتاب املغازي والسرايا، وقال احلاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه 

 الذهيب.
باجلنة؛ طلحة بن عبيد اهللا. وإسناده ضعيف جلهالة من مسع إمساعيل سري أعالم النبالء للذهيب؛ الطبقة األوىل؛ بقية العشرة املبشرين  -٢

 بن أيب خالد.



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٣٦

َك؟ َقاَل: َدِمِه، قـُْلُت: فمحمُد ْبُن طَْلَحَة ِملَ ُختْرِْجُه َوَلَك ِوْلٌد ِصَغاٌر َدْعُه، َفِإْن َكاَن َأْمًرا َخَلَفَك ِيف تَرَِكتِ 
َد ْبَن طَْلَحَة ِيف التََّخلُِّف، فـََقاَل: َأْكَرُه َأْن َأَرى َأَحًدا َلُه ِيف َهَذا اْألَْمِر نِيٌَّة َفَأُردَُّه، َفكَ  ،ُهَو َأْعَلمُ  لَّْمُت ُحمَمَّ

اَل َعْن َأِيب    .١َأْكَرُه َأْن َأْسَأَل الرَّحَّ
  .سنده جيديص: خليف التقال الذهيب 

  ، قال:ويف سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب رمحه اهللا يف ترمجة طلحة بن عبيد اهللا  -)٣
   ٌد السَّجَّاُد َكاَن َشابّاً، خَ َوِلطَْلَحَة َأْوالٌَد اً، َعاِبداً، َقانِتًا ُجنََباُء، أَْفَضُلُهْم ُحمَمَّ -. ُولَِد ِيف َحَياِة النَِّيبِّ هللاِ ريِّ

- ه عليقُِتَل يـَْوَم اَجلَمِل أَْيضًا، َفَحزَِن علي --  َ٢يهبِ أَ بِ  هُ رُّ بِ  هُ عَ رَ وقال: ص.  
  ، قال:ويف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا -)٤
 ثـََنا أَُبو ُحمَمٍَّد َأْمحَُد ْبُن َعْبِد ا احلَْْضَرِميُّ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن َمحَّاِد  هللاْلُمَزِينُّ، ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد ا هللاَحدَّ

طَْلَحَة يـَْوَم اجلََْمِل  اْلَورَّاُق، ثـََنا اْلُمَحاِرِيبُّ، َعْن َلْيٍث، َعْن طَْلَحَة ْبِن ُمَصرٍِّف، َقاَل: َأْجَلَس َعِليٌّ 
، فَـَقاَل:  ْبَل َهَذا بَِثَالِثَني َوِدْدُت َأينِّ ِمتُّ قَـ "َفَمَسَح التـَُّراَب َعْن َرْأِسِه، ُمثَّ اْلتَـَفَت ِإَىل احلََْسِن ْبِن َعِليٍّ

 .٣"َسَنةً 
  ويف سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب رمحه اهللا، قال: -)٥
  َأنَّ َعِلّيًا انـْتَـَهى ِإَىل طَْلَحَة َوَقْد َماَت، " ِإْدرِْيَس: َعْن َلْيٍث، َعْن طَْلَحَة بِن ُمَصرٍِّف:َعْبُد اِهللا بُن عن

َلْيَتِين ُمتُّ قَـْبَل فَـنَـَزَل َعْن َدابَِّتِه، َوَأْجَلَسُه، َوَمَسَح الغَُباَر َعْن َوْجِهِه َوِحلَْيِتِه، َوُهَو يـَتَـَرحَُّم َعلَْيِه، َوَقاَل: 
  .٤ُمْرَسلٌ " َهَذا اليَـْوِم ِبِعْشرِْيَن َسَنةٍ 

  ويف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال: -)٦
 ثـََنا أَبُو َعْبِد ا السَّْعِديُّ، أَنـَْبَأ ُحمَمَُّد ْبُن ُعبَـْيِد  هللاُحمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احلَْاِفُظ، ثـََنا إِبـَْراِهيُم ْبُن َعْبِد ا هللاَحدَّ

، َعْن َأِيب َحِبيَبَة َمْوَىل طَْلَحَة، قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َعِليٍّ َمَع ُعَمَر ْبِن الطََّناِفِسيُّ  ، ثـََنا أَُبو َماِلٍك اْألَْشَجِعيُّ
َوأَبَاَك  هللا اطَْلَحَة بـَْعَدَما فَـرََغ ِمْن َأْصَحاِب اجلََْمِل، َقاَل: فَـَرحََّب ِبِه َوَأْدَناُه، قَاَل: ِإينِّ َألَْرُجو َأْن َجيَْعَلِين 

                                   
 . قال الذهيب يف التلخيص سنده جيد. ِذْكُر َمَناِقِب طَْلَحَة ْبِن ُعبَـْيِد اللَِّه التـَّْيِميِّ املستدرك للحاكم؛ كتاب معرفة الصحابة؛  -١
 املرجع السابق. -٢
ْيِميِّ ة الصحابة؛ مستدرك احلاكم؛ كتاب معرف -٣ ْيِد اللَِّه التـَّ ، ، فيه انقطاع بني طلحة بن مصرف وعلي  ِذْكُر َمَناِقِب َطْلَحَة ْبِن ُعبـَ

)، وعبد الرمحن احملاريب قال عنه ابن صدوق اختلط جدا ومل يتميز حديثه فرتكوالليث بن أيب سليم قال عنه ابن حجر يف التقريب (
 )، وقد عنعن هنا ومل يصرح.اله أمحدال بأس به وكان يدلس قحجر: (

" من طريق ليث، عن طلحة ٣٧٣-٣٧٢/ ٣ضعيف: أخرجه احلاكم "(املرجع السابق. قال حمققوا السري طبعة دار احلديث بالقاهرة:  -٤
بن مصرف، به. قلت: إسناده ضعيف فيه ليث، وهو ابن أيب سليم، ضعيف، لسوء حفظه، وفيه االنقطاع بني طلحة بن مصرف 

 .)"٢٠٢"، والطرباين يف "الكبري" "٣٧٢/ ٣فإنه مل يدركه، وهو عند احلاكم " -رضي اهللا عنه-لي بن أيب طالب وع



    ٣٧  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

 )]٤٧[احلجر:  M ° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹  º  L َعزَّ َوَجلَّ: هللاِمَن الَِّذيَن َقاَل ا
َكْيَف ُفَالَنُة؟ َقاَل: َوَسَأَلُه َعْن أُمََّهاِت َأْوَالِد أَبِيِه، قَاَل: ُمثَّ َقاَل: َملْ   ؟فَـَقاَل: َيا اْبَن َأِخي، َكْيَف ُفَالَنةُ 

َهِذِه السََّنَة ِإالَّ َخمَاَفَة َأْن يـَْنَتِهبَـَها النَّاُس، يَا ُفَالُن اْنطَِلْق َمَعُه ِإَىل َبِين قـَُرْيَظَة، َفُمْرُه ِضَيُكْم رْ نـَْقِبْض أَ 
اِرُث اْألَْعَوُر: ا احلَْ فَـْليُـْعِطِه َغلََّتُه َهِذِه السََّنَة، َويَْدَفُع ِإلَْيِه َأْرَضُه، فـََقاَل َرُجَالِن َجاِلَساِن ِإَىل نَاِحَيٍة، َأَحُدمهَُ 

َفَمْن  ،َوَأْسَحُقَها هللاَأْعَدُل ِمْن َذِلَك َأْن نـَْقتـَُلُهْم َوَيُكونُوا ِإْخَوانـََنا ِيف اْجلَنَِّة، َقاَل: قـَْوًما أَبـَْعُد أَْرِض ا هللا
ْسَناِد، وََملْ َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اْإلِ  .اِإَذا َكاَنْت َلَك َحاَجٌة َفْأتِنَ  ،َأُكْن أَنَا َوطَْلَحُة يَا اْبَن َأِخيملَْ  اُهَو ِإذ
  .١ُخيَرَِّجاهُ 

  صحيحقال الذهيب يف التلخيص: 
  

   

                                   
ُهَمامستدرك احلاكم؛ كتاب معرفة الصحابة؛  -١ ِد ْبِن طَْلَحَة ْبِن ُعبـَْيِد اللَِّه السَّجَّاِد َرِضَي اُهللا َعنـْ . وصححه احلاكم ذِْكُر َمَناِقِب ُحمَمَّ

 والذهيب.



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٣٨

  الحديث العاشر
   سعيد بن زيدفي فضل سيدنا 

  
هو سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل بن عبد العزى بن رياح بن قُرط بن رزاح بن عدي بن كعب 

  من فضالء الصحابة. بن لؤي، أبو األعور القرشي العدوي،
أحد العشرة املشهود هلم باجلنة، ومن السابقني األولني، ومن الذين رضي اهللا عنهم ورضوا عنه، أسلم 

دار األرقم، وهاجر وشهد ُأحدًا واملشاهد بعدها، ومل يكن باملدينة زمن بدر فلذلك مل  قبل دخول النيب 
  شهد بدراً. :بسهمه وأجره. وقيل  يشهدها، وقدم إليها عقب غزوة بدر فضرب له رسول اهللا

شهد حصار دمشق وفتحها، فوالَّه عليها أبو عبيدة بن اجلراح، فهو أول من عمل نيابة دمشق من هذه 
  األمة. وله أحاديث يسرية.

وكان والده زيد بن عمرو ممن فرَّ إىل اهللا من عبادة األصنام، وساح يف أرض الشام يتطلب الدين القيِّم، 
  .١بأنَّه يبعث أمة وحده له النيب وقد شهد 

زيد بن عمرو حتت كانت حتته فاطمة بنت اخلطاب أخت عمر بن اخلطاب، وكانت أخته عاتكة بنت 
  عمر بن اخلطاب.

مات سعيد بن زيد بالعقيق، فغسَّله سعد بن أيب وقاص، وكفَّنه وخرج معه، وكان ذلك سنة إحدى 
  باملدينة. ومخسني، وهو ابن بضع وسبعني سنة، وُدِفن

  
  الحديث:

م أ  ا أ   ا من  ى    ، قال:رحمه اهللا ا
َراِهيَم َقاَل:  َقاَل:  ،صيٍن، َعْن ِهَالٍل، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ظَاِلمٍ َجرِيٌر، َعْن حُ  أناَأْخبَـَرنَا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـْ

فَـَقاَل:  "َأَال تَـْعَجُب ِمْن َهَذا الظَّاِلِم َأَقاَم ُخطََباَء َيْشِتُموَن َعِليا؟"َسِعيِد ْبِن زَْيٍد فـَُقْلُت:  َدَخْلُت َعَلى
ِل َمَع َرُسو  َأَوَقْد فـََعُلوَها، َأْشَهُد َعَلى التِّْسَعِة َأنـَُّهْم ِفي اْلَجنَِّة، َوَلْو َشِهْدُت َعَلى اْلَعاِشِر َلَصَدْقُت، ُكنَّا"

قـُْلُت:  )اثـُْبْت ِحَراُء، َفَما َعَلْيَك ِإالَّ نَِبيٌّ، َأْو ِصدِّيٌق، َأْو َشِهيدٌ (فَـَقاَل:  ؛ِحَراٍء، فـََتَحرَّكَ  َعَلى اِهللا 

                                   
َوَماَت ؛ يف حديث طويل جاء فيه : [ ِذْكُر َمَناِقِب َزْيٍد احلَْبِّ ْبِن َحارِثَةَ ؛ جاء يف مستدرك احلاكم يف كتاب معرفة الصحابة  -١

 ."َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلمٍ )]، قال احلاكم: "أُمًَّة َوْحَدهُ يَْأِيت يـَْوَم اْلِقَياَمِة (: َزْيُد ْبُن َعْمِرو ْبِن نـَُفْيٍل قَـْبَل َأْن يـُبـَْعَث، فَـَقاَل َرُسوُل اِهللا 



    ٣٩  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

ُر، َوَأُبو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَماُن، َوَعِليٌّ، َوطَْلَحُة، َوال َرُسوُل اِهللا " :فَـَقالَ  "َوَمْن َكاَن َعَلى ِحَراٍء؟" زُّبـَيـْ
  ".أَنَا"َقاَل:  "َفَمِن اْلَعاِشُر؟": تُ قـُلْ  "َوَعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْوٍف، َوَسْعدٌ 

َرنَا اْبُن ِإْدرِيَس َقاَل: َسِمْعُت ُحَصيْـًنا، ُيَحدُِّث ِبَهَذا اْإلِ  َراِهيَم َقاَل: َأْخبـَ ْسَناِد َأْخبَـَرنَا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـْ
  َيَساٍف َلْم َيْسَمْعُه ِمْن َعْبِد اِهللا ْبِن ظَاِلمٍ ِمثْـَلُه. ِهَالُل ْبُن 

َراِهيَم َقاَل:  ُسْفَياُن، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِهَالِل ْبِن  أناُعبَـْيُد ْبُن َسِعيٍد َقاَل:  أناَأْخبَـَرنَا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـْ
ِد ْبِن زَْيٍد َقاَل: َتَحرََّك ِحَراُء فَـَقاَل َرُسوُل اِهللا َيَساٍف، َعِن اْبِن َحيَّاَن، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ظَاِلٍم، َعْن َسِعي

...  ُ١َفذََكَر ِمثْـَله.  
  

  فوائد:
  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال: -)١

  ٍبَاُب ِإْسَالِم َسِعيِد ْبِن زَْيد  . ،ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن ِإْمسَاِعيَل، َعْن قَـْيٍس ثـََنا قـُتَـْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ َحدَّ
 لََقْد َرأَيـُْتِين، َوِإنَّ ُعَمَر َواهللاِ "َقاَل: مسَِْعُت َسِعيَد ْبَن َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن نـَُفْيٍل، ِيف َمْسِجِد الُكوَفِة يـَُقوُل: 

َحمُْقوقاً  ِم قَـْبَل َأْن ُيْسِلَم ُعَمُر، َوَلْو َأنَّ ُأُحًدا اْرَفضَّ لِلَِّذي َصنَـْعُتْم ِبُعْثَماَن َلَكانَ َلُموِثِقي َعَلى اِإلْسالَ 
"  .٢َأْن يـَْرَفضَّ

  َثـََنا ِإْمسَاِعيُل، َحدَّثـََنا قَـْيٌس، قَاَل: مسَِْعُت َسِعيد ، َحدَّثـََنا َحيَْىي، َحدَّ ُثـَىنَّ
ُد ْبُن امل َن َزْيٍد، بْ  َحدََّثِين ُحمَمَّ

أَنَا َوُأْخُتُه، َوَما َأْسَلَم، َوَلْو َأنَّ ُأُحًدا انـَْقضَّ لَِما  ُعَمُر َعَلى اِإلْسَالمِ  َلْو َرأَيـُْتِين ُموِثِقي"يـَُقوُل لِْلَقْوِم: 
  .٣"َلَكاَن َحمُْقوًقا َأْن يـَنْـَقضَّ  ؛َصنَـْعُتْم ِبُعْثَمانَ 

  :يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا، قالو  -)٢
  ََثِين ُعَمُر ْبُن ُحمَمٍَّد، َأنَّ أَبَاُه، ح َثِين َحْرَمَلُة ْبُن َحيَْىي، َأْخبَـَرَنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهٍب، َحدَّ َثُه، َعْن َسِعيِد َحدَّ دَّ

إِيَّاَها، َفِإينِّ مسَِْعُت َدُعوَها وَ "ْبِن زَْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن نـَُفْيٍل، َأنَّ َأْرَوى َخاَصَمْتُه ِيف بـَْعِض َدارِِه، فـََقاَل: 
، )َأَرِضَني يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  َمْن َأَخَذ ِشبْـًرا ِمَن اْألَْرِض ِبَغْريِ َحقِِّه، ُطوَِّقُه ِيف َسْبعِ (، يـَُقوُل: َرُسوَل اِهللا 

فَـَرأَيـْتـَُها َعْمَياَء تـَْلَتِمُس اجلُُْدَر " ، قَاَل:"اللُهمَّ، ِإْن َكاَنْت َكاِذَبًة فََأْعِم َبَصَرَها، َواْجَعْل قَـبْـَرَها ِيف َدارَِها

                                   
، وأورد هذا احلديث الرتمذي يف سننه بإسناده إىل السنن الكربى للنسائي؛ كتاب املناقب؛ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل  -١

 ). َوْجٍه َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيٍد َعِن النَِّيبِّ  َوَقْد ُرِوَي ِمْن َغْريِ  َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.حصني، وقال الرتمذي: (
 . بَاُب ِإْسَالِم َسِعيِد ْبِن َزْيدٍ صحيح البخاري؛ كتاب مناقب األنصار؛  -٢
  . بَاُب ِإْسَالِم ُعَمَر ْبِن اَخلطَّابِ صحيح البخاري؛ كتاب مناقب األنصار؛  -٣



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٤٠

ْت فـََوقَـعَ تـَُقوُل: َأَصابـَْتِين َدْعَوُة َسعِيِد ْبِن َزْيٍد، فَـبَـيْـَنَما ِهَي َمتِْشي ِيف الدَّاِر َمرَّْت َعَلى بِْئٍر ِيف الدَّاِر، 
  .١"ِفيَها، َفَكاَنْت قـَبْـَرَها

  قال:ويف سنن اإلمام أيب داود رمحه اهللا،  -)٣
  َُم ْبُن ُسَلْيٍم، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِهَالِل ْبِن َيَساٍف، َعْن س ثـََنا أَُبو اْألَْحَوِص َسالَّ ٌد، َحدَّ ثـََنا ُمَسدَّ ِعيِد َحدَّ

َنًة، فـََعظََّم َأْمَرَها، فـَُقْلَنا: ْبِن َزْيٍد، قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد النَِّيبِّ  ، لَِئْن هللاَرُسوَل ا يَا - َأْو َقاُلوا:  -، َفَذَكَر ِفتـْ
، ِإنَّ ِحبَْسِبُكُم اْلَقْتلَ (:  هللاأَْدرََكتْـَنا َهِذِه لَتُـْهِلَكنَّا، فـََقاَل َرُسوُل ا فـََرأَْيُت ِإْخَواِين [، َقاَل َسِعيٌد: )َكالَّ

  .٢]قُِتُلوا
  يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال:و  -)٤
 ْبُن يـَْعُقوَب احلَْاِفُظ، ثـََنا َأْمحَُد ْبُن َسْهٍل، ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاِح، ثـََنا ُهَشْيٌم،  ُحمَمَّدُ  هللاَأْخبَـَرَنا أَبُو َعْبِد ا

اْسُتْصرَِخ ِيف ِجَناَزِة َسِعيِد ْبِن زَْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن نـَُفْيٍل "َعْن َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد، َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر أَنَُّه 
ثـََنا أَبُو َعِليٍّ احلَْاِفُظ، أَنَا َعْبُد  ".ارٌِج ِمَن اْلَمِديَنِة يـَْوَم اجلُُْمَعِة، َفَخرََج ِإلَْيِه وَملَْ َيْشَهِد اجلُُْمَعةَ َوُهَو خَ  َحدَّ

  .٣ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن نَاِجَيَة، ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاِح، ثـََنا ُهَشْيٌم َفَذَكَرُه ِبَنْحوِهِ  هللا
  

   

                                   
 .َباُب َحتِْرِمي الظُّْلِم َوَغْصِب اْألَْرِض َوَغْريَِها صحيح مسلم؛ كتاب املساقاة؛  -١
صحيح  ؛ قال األرنؤوط يف حتقيقه لسنن أيب داود طبعة دار الرسالة العاملية:باب ما يـُْرجى يف القتل سنن أيب داود؛ أول كتاب الفنت؛  -٢

زيد، بينهما فيه رجالن، جاء ذكرمها يف رواية  لغريه، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه، فإن هالل بن ِيساف مل يسمعه من سعيد بن
عن هذا احلديث: مل يصح. منصور: هو ابن  ١٢٤/ ٥سفيان الثوري اآليت ذكرها، أحدمها مبهم، وقال البخاري يف "تارخيه الكبري" 

 املعتمر.
يف إسناده هشيم بن بشري قال عنه و .  و ْبِن نـَُفْيلٍ ِذْكُر َمَناِقِب َسِعيِد ْبِن َزْيِد ْبِن َعْمرِ ؛ مستدرك احلاكم؛ كتاب معرفة الصحابة  -٣

 ي. وقد عنعن هنا ومل يصرح.ثقة ثبت كثري التدليس واإلرسال اخلفابن حجر يف التهذيب: 



    ٤١  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  لحديث الحادي عشرا
  سيدتنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي اهللا عنهافي فضل 

  
هي السيدة أم املؤمنني وسيدة نساء العاملني، أم القاسم خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزَّى بن 

وثبَّتت ، وأول من آمن به، وصدَّقه، قبل كل أحد، قصي بن كالب القرشية األسدية، أم أوالد رسول اهللا 
  جأشه. ومناقبها مجَّة، وهي ممن كمل من النساء.

يثين عليها، ويفضلها  ، وكان النيب كانت رضي اهللا عنها عاقلة جليلة َديِّنة مصونة كرمية من أهل اجلنة
امرأة قبلها، ومل يتزوج عليها قط، وال تسرَّى إىل يتزوج على سائر أمهات املؤمنني، ويبالغ يف تعظيمها، ومل 

  قضت حنبها، فوجد لفقدها.أن 
ين سنة، وكان ال يسمع شيئاً وعشر ًا أربعوهي بنت أربعني سنة، فأقامت معه  تزوجها رسول اهللا 

وِّ    ن عليه أمر الناس.يكرهه من الرد عليه؛ فريجع إليها إال تثبُِّته و
قال الواقدي: توفيت لعشر خلون من رمضان، وهي بنت مخس وستني سنة، وُدفنت يف احلجون، ونزل 

ا، ومل تكن ُشرعت الصالة على اجلنائز. النيب    يف حفر
  قال الزبري بن بكار: كانت ُتدعى قبل البعثة الطاهرة. رضي اهللا عنها

  
  الحديث:

، من كتاب  ت ا ر   أ ر  ا  ا م أ 

وف     رحمه اهللا، قال:   ا ا
ِد ْبِن َمْسعُ  ْسَالِم أَُبو اْلَمَعاِلي َمْسُعوُد ْبُن ُمَحمَّ ُة اْإلِ َماُم ُقْطُب الدِّيِن ُحجَّ أَنَا  ،ودٍ َأْخبَـَرنَا ُأْسَتاِذي اْإلِ

َوأَبُو ، أَنا أَُبو عبد اهللا اْلَحاِفظ ،قيهَأنا أَُبو بكر اْلَحاِفظ البي ،يقيهبالشَّْيُخ أَُبو ُمَحمَّد عبد اْلَجبَّار ال
نَا ُيوُنُس ْبُن  ،نَا َأْحمد بن عبد الجبار ،َقاال نَا أَُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَُّد ْبُن يـَْعُقوب ،ور مْ َسِعيِد ْبُن أَِبي عَ 

َها َقاَلت هللاْن َعاِئَشَة َرِضَي اعَ  ،َعْن أَِبيهِ  ،َعِن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ  ،َبِكيرٍ  َما ِغْرُت َعَلى اْمَرَأٍة ِلَرُسوِل : (َعنـْ
 ،َوَما تَـَزوََّجِني ِإالَّ بـَْعَد َمْوِتَها ِبَثَالِث ِسِنينَ  ،ِممَّا ُكْنُت َأْسَمُع ِمْن ِذْكرِِه َلَها ؛َما ِغْرُت َعَلى َخِديَجةَ   هللا

ْيٍت ِفي اْلَجنَِّة ِمْن َقَصٍب َالَنَصَب ِفيِه َوَال َصَخبَ َوَلَقْد َأَمَرُه َربُُّه َأْن يـَُبشِّ    ).َرَها ِببـَ
أبوعبيد اهللا ِهَشام بن أبي عبد  :َويـَُقال ،َهَذا َحِديٌث َصِحيٍح ِمْن َحِديِث أَِبي اْلُمْنِذِر ِهَشاِم بن ُعْرَوة

 ،رأى عبد اهللا ْبُن ُعَمرَ  .اْلُمحدثين َوَأثـَْباتِ  ،َلَماِء التَّاِبِعينَ اهللا ُعْرَوَة ْبِن الزُّبـَْيِر ْبِن اْلَعوَّاِم اْلُقَرِشيُّ ِمْن عُ 



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٤٢

. أَنَُّه َكاَن َيْذَبُح الشَّاَة َويـُْهِدي ِمنْـَها ِلَصَداِئَق َخِديَجةَ  :َوزَاَد اْلُبَخاِريُّ ِفي َصِحيِحهِ  .هللاَوَجاِبُر ْبُن َعْبِد ا
  .ِمْن َأْوُجٍه َعْن ِهَشامِ َوَرَواُه ُمْسِلٌم أَْيًضا ِفي َصِحيِحِه 

َوِفيِه َدَالَلٌة َعَلى َأنَّ اْلَعْبَد َقْد يـَْعَلُم  ،َوأَنـََّها ِمْن َأْهِل اْلَجنَّةِ  ،َوِفيِه ِمَن اْلَفَواِئِد ِإْخَبارَُها ِباْلَمْغِفَرِة َلَها
رَ   ،َمْوِضَعُه من اْلجنَّة ِإَذا َكاَن ذَِلَك ِبِشَهاَدِة نَِبيٍّ  َأنَّ أَبَا َبْكٍر ِصِديٌق َوُعَمَر َوُعْثَماَن َوَعِليا  َكَما َأْخبـَ

ُر النَِّبيِّ  ،وََكَذِلَك َشِهَد َلُهْم بِاْلَجنَِّة َوِلغَْيِرُهْم ِمَن الصََّحابَةِ  ،ُشَهَداءٌ  َفَال َيُجوُز َلُه َأْن يـَْقَطَع  َوَأمَّا َغيـْ
َعَلى َعَمٍل ُدُخوَل اْلَجنَِّة  َوَأمَّا ِإَذا َوَعَد النَِّبيُّ  ،ا َأْو َعاِصًياَكاَن ُمطَيعً  َسَواءً  ،ِألََحٍد ِبَجنٍَّة َأْو نَارٍ 

ِمَن  هللانـَُعوُذ ِبا ،َألَنَّا َال نـَْعِرُف قَـُبوَل َعَمِلهِ  ،فَـَعِمَل َعاِمٌل َذِلَك اْلَعَمِل َفَال نـَْقَطُع َلُه بِاْلَمْوُعودِ  ؛َواْلَمْغِفَرةَ 
  ١.َلمُ َأعْ  هللاَوا ،اْلِحْرَمانِ 

  
  فوائد:

لإلمام أيب احلسني عفيف بن حممد اخلطيب  ؛من جزء فيه املنظوم واملنثور من احلديث النبوي -)١
  :رمحه اهللا، قال البوشنجي

  َّثنا َسْلُم فا، ثنا أَبُو َبْكٍر َأْمحَُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن إِبـَْراِهيَم ْبِن اْلَفْضِل اْلَعطَّاُر اْلَمْرَوِزيُّ، وأخربنا أبو علي الر
َها قَاَلْت:   هللاْبُن ُجَناَدَة، ثنا َحْفُص ْبُن ِغَياٍث، ثنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي ا َعنـْ

ْأتِيَنا َأْزَماَن َهِذِه َكاَنْت تَ (، َمْن َهِذِه؟ َقاَل: هللافَـُيْكرُِمَها، فَـُقْلُت: َيا َرُسوَل ا اْمَرأَةٌ  َكاَنْت َتْأِيت النَِّيبَّ 
  .)َوِإنَّ ُحْسَن اْلَعْهِد ِمَن اِإلميَانِ  ،َخِدَجيةَ 

  َقاَل: فَـَنَظْمُتُه َوقـُْلُت:
  عائشةٌ  هللاَرَوْت َلَنا َعْن َرُسوِل ا

  إمرأةٌ  هللاَكاَنْت تَـُزوُر َرُسوَل ا
  :َمْن َهِذِه؟ َقاَل النَِّيبُّ َهلَا :فَـُقْلتُ 

َاـقَّ جَ ـحَ ى ـتَـْرعَ  َة ـِدجيَ ـْأِيت خَ ـتَ    اَرِ

  َجَزاَها ِإَلُه اْخلَْلِق ُغْفَرانًا :َقاَلتْ 
  َوِإْحَسانًا يـَبَـرَُّها َجْهَدُه َفْضالً 

  َهاتِيَك َكاَنْت تَـُزوُر اْلبَـْيَت َأْحَيانًا
  ٢َوتِْلَك تَـْعِرُف ُحْسَن اْلَعْهِد ِإميَانًا

                                   
اري يف صحيحه؛ كتاب ؛ البن عساكر؛ احلديث الثالث، وقد أورده البخاْألَْرَبعني ِيف َمَناِقب أُمََّهات اْلُمؤمِنَني َرِضي اهللا َعنـُْهن َأْمجَِعنيَ  -١

َها بَاُب تـَْزِويِج النَِّيبِّ مناقب األنصار؛   .َخِدَجيَة َوَفْضِلَها َرِضَي اُهللا َعنـْ
؛ واحلديث رواه غري واحد، منهم احلاكم احلسني عفيف بن حممد اخلطيب البوشنجي يب؛ ألجزء فيه املنظوم واملنثور من احلديث النبوي -٢

َقاَلْت: أَنَا  )َمْن أَْنِت؟(:  َوُهَو ِعْنِدي، فـََقاَل: َهلَا َرُسوُل اهللاِ  ، َقاَلْت: َجاَءْت َعُجوٌز ِإَىل النَِّيبِّ عائشةيف مستدركه بإسناده إىل 
َقاَلْت: ِخبَْريٍ ِبَأِيب أَْنَت َوأُمِّي يَا َرُسوَل  )بـَْعَدنَا؟َبْل أَْنِت َحسَّاَنُة اْلُمَزنِيَُّة، َكْيَف َأنـُْتْم؟ َكْيَف َحاُلُكْم؟ َكْيَف ُكْنُتْم (َجثَّاَمُة اْلُمَزنِيَُّة، فَـَقاَل: 

قْـَباَل؟ فَـَقاَل:  ؛، فَـَلمَّا َخَرَجتْ اهللاِ  إِنـََّها َكاَنْت تَْأتِيَنا َزَمَن َخِدَجيَة، َوِإنَّ ُحْسَن اْلَعْهِد (قـُْلُت: يَا َرُسوَل اِهللا، تـُْقِبُل َعَلى َهِذِه اْلَعُجوِز َهَذا اْإلِ



    ٤٣  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال:و  -)٢
  ْبَن َجْعَفٍر، َعْن َعِليِّ  هللا، َعْن أَبِيِه، قَاَل: مسَِْعُت َعْبَد اْبِن ُعْرَوةَ  ْخبَـَرنَا َعْبَدُة، َعْن ِهَشامِ ، أَ َصَدَقةَحدََّثِين

 َِّعِن النَِّيب ، :ُر ِنَساِئَها َخِدَجيةُ (، َقاَل   .١)َخيْـُر ِنَسائَِها َمْرَميُ، َوَخيـْ
َوَقاَل الطِّيِيبُّ الضَِّمُري اْألَوَُّل يـَُعوُد َعَلى اْألُمَِّة الَِّيت َكاَنْت ِفيَها [يف الفتح: رمحه اهللا قال اإلمام ابن حجر 

  .٢]َوالثَّاِين َعَلى َهِذِه اْألُمَّةِ  ،َمْرميَُ 
  .٣"َقاَل: أَُبو ُكَرْيٍب، َوَأَشاَر وَكِيٌع ِإَىل السََّماِء َواْألَْرضِ : "صحيح اإلمام مسلمويف 

  صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا، قال:يف و  -)٣
  َثـََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: اْست ثـََنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ْأذََنْت َحدَّ

فـََقاَل:  ،ِدَجيَة فَاْرتَاَح ِلَذِلكَ ، فـََعَرَف اْسِتْئَذاَن خَ َهاَلُة بِْنُت ُخَويِْلٍد ُأْخُت َخِدَجيَة َعَلى َرُسوِل اِهللا 
 ؛َمحَْراِء الشِّْدقـَْنيِ  ؛فـَُقْلُت: َوَما َتْذُكُر ِمْن َعُجوٍز ِمْن َعَجاِئِز قـَُرْيشٍ  ؛َفِغْرتُ  ،)اللُهمَّ َهاَلُة ِبْنُت ُخَويِْلدٍ (

  ٤؟َفَأْبَدَلَك اهللاُ َخيْـًرا ِمنْـَها ،َهَلَكْت ِيف الدَّْهرِ 
َا َخِدَجيَة  )َفاْرتَاَح لَِذِلكَ (قوهلا: : [ه اهللارمح قال اإلمام النووي َا لَِتذَكُّرِِه ِ َأْي َهشَّ ِلَمِجيِئَها َوُسرَّ ِ

َورَِعاَيِة ُحْرَمِة الصَّاِحِب َواْلَعِشِري ِيف َحَياتِِه  ،َوِحْفِظ اْلُودِّ  ،َوِيف َهَذا ُكلُُّه َدلِيٌل حلُِْسِن اْلَعْهدِ  ،َوأَيَّاَمَها
قـَْوُهلَا (َعُجوٍز ِمْن َعَجاِئِز قـَُرْيٍش َمحَْراِء الشِّْدقـَْنيِ) َمْعَناُه َعُجوٌز   .َوِإْكَراِم َأْهِل َذِلَك الصَّاِحبِ  ،هِ َوَوفَاتِ 

َا َبِقَي  ،وَملَْ يبق لشدقها بياض شئ ِمَن اْألَْسَنانِ  ،َحىتَّ َقْد َسَقَطْت َأْسَنانـَُها ِمَن اْلِكَربِ  ،َكِبريٌَة ِجدا ِإمنَّ
َا ِ   .٥]ِفيِه ُمحَْرُة لََثا

 ِيف ُسُكوِت النَِّيبِّ  :بن التِّنيِ اَقاَل [عند شرحه هلذا احلديث: رمحه  لإلمام ابن حجرويف فتح الباري 
ْريِيَِّة ُهَنا ُحْسَن ِإالَّ َأْن َيُكوَن اْلُمرَ  ؛َعَلى أَْفَضِليَِّة َعاِئَشَة َعَلى َخِدَجيةَ  َلى َهِذِه اْلَمَقاَلِة َدلِيلٌ عَ  اُد ِباخلَْ

 ،َردَّ َعَليْـَها َعَدُم َذِلكَ  َوَال يـَْلَزُم ِمْن َكْوِنِه ملَْ يـُنْـَقْل ِيف َهِذِه الطَّرِيِق أَنَُّه  .انـْتَـَهى ،الصُّورَِة َوِصَغَر السِّنِّ 
يٍح َعْن َعاِئَشَة ِعْنَد َأْمحََد َوالطَّبَـَراِينِّ ِيف َهِذِه َفِفي رِ  ،َبِل اْلَواِقُع أَنَُّه َصَدَر ِمْنُه َردٌّ ِهلَِذِه اْلَمَقاَلةِ  َوايَِة َأِيب جنَِ

َوالَِّذي  :فَـَغِضَب َحىتَّ قـُْلتُ  ،ِبَكِبريَِة السِّنِّ َحِديَثَة السِّنِّ  هللافَـُقْلُت أَْبَدَلَك ا :قَاَلْت َعاِئَشةُ " :اْلِقصَّةِ 
                                                                                                                 

ميَانِ  ِمنَ  َوَلْيَس َلهُ  ،فـََقِد اتـََّفَقا َعَلى اِالْحِتَجاِج بُِرَواتِِه ِيف أََحاِديَث َكِثريَةٍ  ؛َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّْيَخْنيِ  مث قال احلاكم: )،اْإلِ
  ، ووافقه الذهيب يف التلخيص على ذلك.ِعلَّةٌ 

َها تـَْزِويِج النَِّيبِّ  بَابُ صحيح البخاري؛ كتاب مناقب األنصار؛  -١  .َخِدَجيَة َوَفْضِلَها َرِضَي اهللاُ َعنـْ
 فتح الباري البن حجر؛ يف شرحه للحديث. -٢
َها؛ صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة  -٣  .بَاُب َفَضاِئِل َخِدَجيَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنَني َرِضَي اهللاُ تـََعاَىل َعنـْ
 املرجع السابق. -٤
 على صحيح مسلم؛ يف شرحه للحديث.شرح النووي  -٥



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٤٤

ْريِيَِّة اْلَمْذُكورَةِ اَوَهَذا يـَُؤيُِّد َما َتَأوََّلُه  ،"َهَذا ِإالَّ ِخبَْريٍ  بـََعَثَك ِباحلَْقِّ َال أَذُْكُرَها بـَْعدَ   ،بن التِِّني ِيف اخلَْ
َوَرَوى َأْمحَُد أَْيًضا َوالطَّبَـَراِينُّ ِمْن َطرِيِق َمْسُروٍق َعْن َعاِئَشَة ِيف َحنِْو َهِذِه  ،َواحلَِْديُث يـَُفسُِّر بـَْعُضُه بـَْعًضا

  ١.]احلَِْديثَ  )آَمَنْت ِيب ِإْذ َكَفَر ِيبَ النَّاسُ  ،َخيْـًرا ِمنْـَها هللاَما أَْبَدَلِين ا( فَـَقاَل  ،اْلِقصَّةِ 
  يف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهللا، قال:و  -)٤
 ،ثـََنا أَُبو َبْكِر ْبُن َزْجنَُوْيِه، َقاَل: َحدَّثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َقاَل: َأْخبَـَرَنا َمْعَمٌر، َعْن قـََتاَدَة َعْن أََنٍس، َأنَّ  َحدَّ

ٍد، َوفَاِطَمُة بِْنُت ِعْمَراَن، َوَخِدَجيُة بِْنُت ُخَوْيلِ بِْنُت َحْسُبَك ِمْن ِنَساِء الَعاَلِمَني: َمْرَميُ (َقاَل:  النَِّيبَّ 
  .)َوآِسَيُة اْمَرأَُة ِفْرَعْونَ  ،ُحمَمَّدٍ 

 .٢َهَذا َحِديٌث َصِحيحٌ قال أبو عيسى: 
   

                                   
 خدجية رضي اهللا عنها وفضلها). فتح الباري البن حجر؛ شرح احلديث، والذي جاء يف صحيح البخاري يف (باب تزويج النيب  -١
َها سنن الرتمذي؛ أبواب املناقب؛  -٢  .بَاُب َفْضِل َخِدَجيَة َرِضَي اُهللا َعنـْ



    ٤٥  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  الحديث الثاني عشر
  سيدتنا فاطمة رضي اهللا عنها بنت سيدنا محمد في فضل 

  
، القرشية اهلامشية، سيدة نساء العاملني، البضعة النبوية، وهي السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا 

  إال منها. واجلهة املصطفوية، أم أبيها، وأم اَحلَسنَـْني. انقطع نسل النيب 
يف ذي القعدة أو قبيله من سنة اثنتني بعد وقعة بدر،  ُولَِدت قبل املبعث بقليل، وتزوجها اإلمام علي 

  حيبها ويكرمها وُيِسرُّ هلا، ومناقبها غزيرة. وأم كلثوم وزينب. كان النيب  وولدت له احلسن واحلسني وحمسناً 
  وكانت صابرة َديِّنًة خرية صينة قانعة شاكرة هللا.

، َفَمْن آَذاَها فـََقْد آَذاِين : (قال النيب  َا فَاِطَمُة َبْضَعٌة ِمينِّ   .١)ِإمنَّ
  .٢ة أشهرست قالت عائشة رضي اهللا عنها: عاشت فاطمة بعد النيب 

. وُدفنت ٣"توفيت فاطمة ليلة الثالثاء لثالث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة"قال الواقدي: 
  ليًال، وعاشت أربعاً أو مخساً وعشرين سنة.

  
  الحديث:

م أ  ا   ؛ أ ا   أ  من كتاب 

سيدة نساء هذه  رحمه اهللا، في ذكر األخبار المأثورة بأن فاطمة بنت رسول اهللا  ا 
  األمة، قال:

َعن  ،َعن فراس ،َقاَل َحدثَنا زََكرِيَّا ،َقاَل َحدثَنا أَُبو نعيم اْلفضل بن دَُكْين ،أخبرنَا َأْحمد بن ُسَلْيَمان
فَـَقاَل  ،َرُسول اهللا  اِطَمة َكَأن مشيتَها مْشَيةُ َأقبلت فَ  :َقاَلت ،َعن َعاِئَشة ،َعن َمْسُروق ،الّشعِبيّ 

َلَها  َفقلتُ  ،فـََبَكتْ  ،ِإَليْـَها َحِديثا رَّ ثمَّ أسَ  ،َها َعن يَِمينه َأو َعن ِشَمالهسَ ثمَّ َأْجلَ  ،)مْرَحًبا بِابـَْنتي(

                                   
، يَرِيُبِين َما َرابـََها َويـُْؤِذيِين وأخرج مسلم يف صحيحه بلفظ (، ويف تاريخ اإلسالمأورده الذهيب يف سريه ذا اللفظ  -١ َا ابـَْنِيت َبْضَعٌة ِمينِّ َفِإمنَّ

، يُرِيُبِين َما أََرابـََها، َويـُْؤِذيِين َما آَذاَها(وأخرج البخاري يف صحيحه بلفظ )، َما آَذاَها َا ِهَي َبْضَعٌة ِمينِّ َها (فظة ) وكذلك بلَفِإمنَّ َفَمْن أَْغَضبـَ
 ).أَْغَضَبِين 

ِستََّة  َوَعاَشْت بـَْعَد النَِّيبِّ يف صحيح البخاري؛ كتاب املغازي، باب غزوة خيربة، يف حديث طويل عن عائشة رضي اهللا عنها، فيه: ( -٢
 ).َأْشُهرٍ 

 اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر، باب فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها.  -٣



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٤٦

َلَها َما رَأَْيت   َفقلتُ  ،تْ كَ َفَضحِ  ،إَِليْـَها َحِديثاً  رَّ سَ ثمَّ ِإنَّه أَ  ،وتبكين هِ بَحديثِ  َرُسول اهللا  كِ استخصَّ 
َحتَّى  ،َرُسول اهللا  رَّ ألفشي سِ  :تُ نْ َما كُ  :فَـَقاَلت ،وسألتها َعمَّا َقالَ  ،نٍ زْ حُ  نْ مِ  أقربُ  حاً َكاْليَـْوِم فَـرَ 

َوإنَُّه  ،كل سنة مّرةِإن ِجْبرِيل َكاَن يعارضني ِباْلُقْرآِن  ( :أَنه أسر ِإَلّي فـََقالَ  :فَـَقاَلتْ  ،َهاَسأَلتُـ  ضَ بِ ِإذا قُ 
لف َونعم السَّ  ،بـَْيِتي لَحاًقا ِبي لِ هْ أَ  لُ وَّ َوإنَّك أَ  ،َوَال َأرَاِني ِإالَّ قد حضر َأجلي ،عارضني ِبِه اْلَعام مرَّتَـْينِ 

نَساء َن َأن َتُكوِني سيدة نَساء َهِذه اْألمة َأو يْ ا تْرضَ أمَ ( :ثمَّ َقالَ  ،لَذِلك فـََبَكْيتُ  :َقاَلتْ  .)أَنا َلك
  .١تُ كْ َفَضحِ  َقاَلتْ  )،اْلُمؤمِنينَ 

  
  فوائد:

  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال: -)١
  بَاُب َمَناِقِب قَـَراَبِة َرُسوِل اِهللا َِّها السََّالُم ِبْنِت النَِّيب َقَبِة َفاِطَمَة َعَليـْ فَاِطَمُة ( :. وقال النيب ، َوَمنـْ

َثِين ُعْرَوُة ْبُن الزُّبـَْريِ، ، )اَجلنَّةِ َسيَِّدُة ِنَساِء َأْهِل  ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو الَيَماِن، َأْخبَـَرنَا ُشَعْيٌب، َعِن الزُّْهِريِّ َحدَّ
 هللاأََفاَء ا اممَ  َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ فَاِطَمَة، َعَليـَْها السََّالُم، َأْرَسَلْت ِإَىل َأِيب َبْكٍر َتْسأَُلُه ِمريَاثـََها ِمَن النَِّيبِّ 

فَـَقاَل أَُبو  ، َما بَِقَي ِمْن ُمخُِس َخْيبَـرَ الَِّيت ِباْلَمِديَنِة َوَفَدٍك، وَ  ، َتطُْلُب َصَدَقَة النَِّيبِّ َعَلى َرُسولِِه 
اِل، يـَْعِين  ،َال ُنوَرثُ (َقاَل:   هللاَبْكٍر: ِإنَّ َرُسوَل ا

َ
ٍد ِمْن َهَذا امل َا يَْأُكُل آُل ُحمَمَّ َما تَـرَْكَنا فـَُهَو َصَدَقٌة، ِإمنَّ

الَِّيت َكاَنْت  َال ُأَغيـُِّر َشْيًئا ِمْن َصَدقَاِت النَِّيبِّ  هللا، َوِإينِّ َوا)ْأَكلِ َهلُْم َأْن يَزِيُدوا َعَلى امل، لَْيَس هللاَماَل ا
، فـََتَشهََّد َعِليٌّ ُمثَّ َقاَل: إِنَّا َقْد  هللا، َوَألَْعَمَلنَّ ِفيَها ِمبَا َعِمَل ِفيَها َرُسوُل انَِّيبِّ َعلَيـَْها ِيف َعْهِد ال

َوَحقَُّهْم، فـََتَكلََّم َأُبو َبْكٍر فَـَقاَل: َوالَِّذي   هللاَعَرفْـَنا يَا أَبَا َبْكٍر َفِضيَلَتَك، َوذََكَر قـََرابـَتَـُهْم ِمْن َرُسوِل ا
 .َأَحبُّ ِإَيلَّ َأْن َأِصَل ِمْن قـََراَبِيت   هللانـَْفِسي بَِيِدِه، َلَقَراَبُة َرُسوِل ا

ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َواِقدٍ َخاِلٌد، حَ َأْخبَـَرين َأْخبَـَرِين َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْبِد الَوهَّاِب،  ُث َعِن  دَّ ْعُت َأِيب ُحيَدِّ َقاَل: مسَِ
  .٢)ِيف َأْهِل بـَْيِتهِ  اْرقـُُبوا ُحمَمًَّدا (: ، َقالَ َبْكٍر  اْبِن ُعَمَر، َعْن َأِيب 

َد ْبن ْبنُ اُهَو  "َعن َواقد" :قَـْوله[يف الفتح: رمحه اهللا قال اإلمام ابن حجر  ْبِن  هللاَزْيِد ْبِن َعْبِد ا ُحمَمَّ
َواْلُمَراقَـَبُة لِلشَّْيِء اْلُمَحاَفَظُة  ،ُخيَاِطُب ِبَذِلَك النَّاَس َوُيوِصيِهْم ِبهِ  )قَـْولُُه اْرقـُُبوا ُحمَمًَّدا ِيف َأْهِل بـَْيِتهِ ( ،ُعَمرَ 
  .١]يـَُقوُل اْحَفُظوُه ِفيِهْم َفَال تـُْؤُذوُهْم َوَال تسيئوا ِإلَْيِهم ،َعلَْيهِ 

                                   
ذكر اْألَْخَبار ؛ باب (عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين النسائي يب؛ أل- - خصائص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب -١

 .)سيدة نَساء َهِذه اْألمة املأثورة بَِأن َفاِطَمة بنت َرُسول اهللا 
َها السََّالُم بِْنِت النَِّيبِّ اِهللا  بَاُب َمَناِقِب قَـَرابَِة َرُسولِ ؛ صحيح البخاري؛ كتاب أصحاب النيب  -٢ َقَبِة َفاِطَمَة َعَليـْ  .، َوَمنـْ



    ٤٧  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  يف سنن اإلمام البيهقي رمحه اهللا، قال:و  -)٢
  ُُد ْبُن يـَْعُقوَب احلَْاِفُظ، ثنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّابِ  ،َأْخبَـَرنَا أَبُو َعْبِد اِهللا احلَْاِفظ ثنا ، ثنا أَُبو َعْبِد اِهللا ُحمَمَّ

َعِن الشَّْعِيبِّ َقاَل: َلمَّا ، َعْن ِإْمسَاِعيَل ْبِن َأِيب َخاِلدٍ ، َعْبَداُن ْبُن ُعْثَماَن اْلَعَتِكيُّ بِنَـْيَساُبوَر، ثنا أَُبو َضْمرَةَ 
يُق  َمِرَضتْ  َفاْسَتْأَذَن َعَليْـَها، فَـَقاَل َعِليٌّ َرِضَي اُهللا َعْنُه:  َفاِطَمُة َرِضَي اُهللا َعنـَْها أَتَاَها أَُبو َبْكٍر الصِّدِّ

َفَدَخَل ، يَا َفاِطَمُة، َهَذا أَبُو َبْكٍر َيْسَتْأِذُن َعَلْيِك، فَـَقاَلْت: َأحتُِبُّ َأْن آَذَن َلُه؟ َقاَل: نـََعْم، َفَأِذَنْت َلهُ 
بِْتَغاَء َمْرَضاِة اِهللا َوَمْرَضاِة الَواِهللا َما تَـرَْكُت الدَّاَر َواْلَماَل َواْألَْهَل َواْلَعِشريََة ِإالَّ "َعلَيـَْها يـَتَـَرضَّاَها َوقَاَل: 

  .٢َسٌن ِبِإْسَناٍد َصِحيحٍ َهَذا ُمْرَسٌل حَ  .، ُمثَّ تَـَرضَّاَها َحىتَّ َرِضَيتْ "َرُسوِلِه َوَمْرَضاِتُكْم َأْهَل الْبَـْيتِ 
  وملا أورد هذا اخلرب الذهيب يف سريه قال:

َها- قـُْلُت: َعِمَلِت السُّنََّة [   ٣]فَـَلْم َتْأَذْن ِيف بـَْيِت َزْوِجَها إالَّ ِبَأْمرِِه. - َرِضَي اهللاُ َعنـْ
  :ُد ْبُن َعْبِد اِهللا الصَّفَّاُر، ثنا ِإْمسَاِعيُل ْبُن أنا أَُبو َعْبِد اِهللا ، َأْخبَـَرنَا أَُبو َعْبِد اِهللا احلَْاِفظُ قال البيهقي ُحمَمَّ

َعْن ُفَضْيِل ْبِن َمْرُزوٍق قَاَل: قَاَل َزْيُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ، ثنا اْبُن َداُودَ ، ثنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، ِإْسَحاَق اْلَقاِضي
ِيف  حلَََكْمُت ِمبِْثِل َما َحَكَم ِبِه أَُبو َبْكٍر  َأِيب َبْكٍر  أَمَّا أَنَا فـََلْو ُكْنُت َمَكانَ (احلَُْسْنيِ ْبِن َعِليٍّ: 

  .٤)َفَدكٍ 
  يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال:و  -)٣
  ٍّثـََنا ُمْكَرُم ْبُن َأْمحََد اْلَقاِضي، ثنا َأْمحَُد ْبُن ُيوُسُف اْهلَْمَداِينُّ، ثنا َعْبُد اْلُمْؤِمِن ْبُن َعِلي الزَّْعَفَراِينُّ، ثنا َحدَّ

َعْنُه،  هللاْبِن ُعَمَر، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَمَر َرِضَي ا هللاَعْبُد السََّالِم ْبُن َحْرٍب، َعْن ُعبَـْيِد ا
 هللاَما َرأَْيُت َأَحًدا َأَحبَّ ِإَىل َرُسوِل ا هللايَا فَاِطَمُة، َوا(فَـَقاَل:   هللاأَنَُّه َدَخَل َعَلى َفاِطَمَة بِْنِت َرُسوِل ا

                                                                                                                 
ْعُت َأِيب فتح الباري البن حجر؛ يف شرحه حلديث: [ -١ ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َواِقٍد، َقاَل: مسَِ اِب، َحدَّثـََنا َخاِلٌد، َحدَّ  َأْخبـََرِين َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الَوهَّ

ُبوا ُحمَمًَّدا (، َقاَل: اْبِن ُعَمَر، َعْن َأِيب َبْكٍر  حيَُدُِّث، َعنِ   .])ِيف َأْهِل بـَْيِتهِ  اْرقـُ
َوأَنـََّها ُجتَْعُل َحْيُث َكاَن  بَاُب بـََياِن َمْصِرِف أَْربـََعِة َأْمخَاِس اْلَفْيِء بـَْعَد َرُسوِل اِهللا ؛ كتاب قسم الفيء والغنيمة؛ للبيهقيالسنن الكربى  -٢

ْسَالِم َوأَْهِلِه، َوأَنـََّها ملَْ َتُكْن َمْوُروثَةً  َرُسوُل اِهللا  ِت تِْلَك اْألَْمَواِل ِممَّا ِفيِه َصَالُح اْإلِ  . َعْنهُ َجيَْعُل ُفُضوَل َغالَّ
 . سري أعالم النبالء للذهيب؛ الطبقة األوىل: الصحابة؛ فاطمة بنت رسول اهللا -٣
، ووثقه الذهيب بالتشيع يصدوق يهم ورم؛ إسناده ثقات إال فضيل بن مرزوق اختلف فيه؛  قال عنه ابن حجر للبيهقيالسنن الكربى  -٤

َنَة، َوَحيَْىي بُن َمِعْنيٍ.وقال عنه يف السري ( يـْ : َأْرُجو أَنَُّه َال بَْأَس ِبهِ  َوثـََّقُه: ُسْفَياُن بُن ُعيـَ َوَقاَل  َوَجاَء َعْن َحيَْىي: أَنَُّه َضعََّفُه. .َوَقاَل اْبُن َعِديٍّ
، َوَال  َوقَاَل احلَاِكُم: ِعْيَب َعَلى ُمْسِلٍم ِإخَراُجُه ِيف َصِحْيِحِه. النََّساِئيُّ: َضِعْيٌف. قـُْلُت: َما ذَكَرُه ِيف الضَُّعَفاِء الُبَخارِيُّ، َوَال الُعَقْيِليُّ

َا يـَْرِوي َلُه ُمْسِلٌم ِيف  َقاَل اْبُن ِحبَّاَن: ُمْنَكُر اَحلِدْيِث ِجّدًا. َوُهَو ِشْيِعيٌّ. -ِإْن َشاَء اُهللا  -ِعَداِد اَحلَسِن الدُّْوَالِيبُّ، َوَحِديـْثُه ِيف  قـُْلُت: ِإمنَّ
َتابَعاِت.

ُ
  )امل



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٤٨

 َما َكاَن َأَحٌد ِمَن النَّاِس بـَْعَد أَبِيِك  هللاِمْنِك، َوا  ِْسَناِد  )،َأَحبَّ ِإَيلَّ ِمْنك َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اْإلِ
  .١شَّْيَخْنيِ وََملْ ُخيَرَِّجاهُ َعَلى َشْرِط ال

  .غريب عجيب قال الذهيب يف تلخيصه:
  :رمحه اهللا ورضي عنه، قال مسند اإلمام الشافعيويف  -)٤
  َُأنَّ ُعَمَر  ٢، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َأِيب َجْعَفرٍ بن عيينة َأْخبَـَرنَا ُسْفَيان ، ِد ْبِن َعِليٍّ ا َدوََّن  ُحمَمَّ َلمَّ

ْبَدْأ ِباْألَقْـَرِب َفاْألَقـَْرِب ِبَك، قَاَل: َبْل أَْبَدُأ ِباْألَقْـَرِب ِمبَْن تَـَرْوَن َأْن أَْبَدَأ؟ َفِقيَل َلُه: ا(الدََّواوِيَن قَاَل: 
  .٣) هللاَفاْألَقْـَرِب ِبَرُسوِل ا

                                   
الشيخ حممد ناصر قال ؛ قال الذهيب عجيب غريب، و مستدرك احلاكم؛ كتاب معرفة الصحابة؛ ذكر مناقب فاطمة بنت الرسول  -١

أما أنه على شرط الشيخني، فوهم ال شك فيه، ]: (١١٢٤يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة؛ يف تعليقه على حديث [الدين 
وأما أنه صحيح، ففيه نظر، والعلة  ن دون عبد السالم بن حرب مل خيرجا هلم، وعبد السالم بن حرب ليس من شيوخهما.مَ  ألنَّ 

فاألول وإن كان من رجال الشيخني، فقد اختلفوا فيه، ووثقه األكثرون، وقال احلافظ:"ثقة  ،بني عبد السالم وعبد املؤمنعندي ترتدد 
 ).وأما عبد املؤمن، فلم أر من وثقه توثيقا صرحيا، حافظ، له مناكري"

 .، وأمه أم عبد اهللا بنت احلسن أبو جعفر الباقر حممد بن علي بن احلسني  -٢
 .رجاله ثقات، غري أن يف إسناده انقطاع بني أيب جعفر وعمر  -٣



    ٤٩  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  عشر لثالحديث الثا
   سبطي رسول اهللا في فضل 

  سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب
  وسيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب 

  
وسبطه، وسيد شباب أهل اجلنة، أمري املؤمنني احلسن بن علي  هو اإلمام السيد رحيانة رسول اهللا  -أ)

  بن أيب طالب، أبو حممد القرشي اهلامشي املدين الشهيد.
بكبش، وحلق رأسه، وأمر أن يتصدق بزنته  ُولد يف شعبان سنة ثالث من اهلجرة، وعق عنه جده 

  فضة.
  ولد يف نصف شهر رمضان سنة ثالت من اهلجرة.قال ابن سعد وغريه: 

، وقد كان سيدًا وسيمًا عاقًال جواداً، َديِّنًا، ورعاً،  ، وكان حيبه رسول اهللا وكان يشبه رسول اهللا 
  كبري الشأن، وكان كرمياً يعطي الرجل الواحد مئة ألف.

  والذابني عنه. كان من املبادرين إىل نصرة سيدنا عثمان و 
يف سيادته، وهذا من  عن احلكم، وحتقق خرب النيب  مث تنازل ملعاوية  ،مقتل أبيه  استخلف بعد

  ورعه وفضله، ترك امللك والدنيا رغبة فيما عند اهللا، وحلقن دماء املسلمني.
ُسقي السم ومات به سنة تسع وأربعني، أو سنة مخسني، وعمره سبع وأربعون سنة، وُدفن بالبقيع جبوار 

  ا.معنهأمه رضي اهللا 
حدثنا داود بن سنان، حدثنا ثعلبة بن أيب مالك، قال: شهدت احلسن يوم مات وُدِفن "قال الواقدي: 

  .١"يف البقيع، فرأيت البقيع ولو طرحت فيه إبرة ما وقعت إال على رأس إنسان
  

ورحيانته من الدنيا وحمبوبه أبو عبد اهللا احلسني بن  هو اإلمام الشريف الكامل سبط رسول  -ب)
  علي القرشي اهلامشي.

  كما عق عن أخيه.  ُولد يف خامس شعبان سنة أربع من اهلجرة، وعق عنه رسول اهللا 
  .٢من صدره إىل قدميه : احلسني أشبه برسول اهللا قال علي 

                                   
 اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر؛ احلسن بن علي رضي اهللا عنهما. -١
 جرى خترجيه يف الفوائد. -٢



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٥٠

  لصالة واحلج.وكان احلسني سيداً جليًال فاضًال َديِّناً كثري الصوم وا
بن عمرو بن العاص جالس  هللاقال يونس بن أيب إسحاق، عن العيزار بن حريث: بينما عبد اويف اإلصابة: "

  يف ظّل الكعبة إذ رأى احلسني مقبال، فقال: هذا أحّب أهل األرض إىل أهل الّسماء اليوم.
اجلمل مث صّفني مث قتال  وكانت إقامة احلسني باملدينة إىل أن خرج مع أبيه إىل الكوفة فشهد معه

ل، مث مع أخيه إىل أن سّلم األمر إىل معاوية، فتحّول مع أخيه إىل املدينة تِ اخلوارج، وبقي معه إىل أن قُ 
م بايعوه بعد موت معاوية ا إىل أن مات معاوية، فخرج إىل مكة، مث أتته كتب أهل العراق بأ  .١")واستمر 

، هِ نِّ ف يف سِ لِ وذلك يف يوم عاشوراء سنة إحدى وستني، واختُ  ،وكان ما كان من خروجه واستشهاده 
  فقيل ابن سبع ومخسني، وقيل ابن مثان ومخسني، وقيل غري ذلك.

قال احلسن البصري: أصيب مع احلسني بن علي ستة عشر رجًال من أهل بيته، ما على وجه األرض 
  يومئذ هلم شبه.

  
  الحديث:

م  كتابمن   د  دب ا ري ا   رحمه اهللا، قال:  إ ا
  باب حمل الصبي على العاتق: -أ)

ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َعِديِّ ْبِن ثَاِبٍت َقاَل: َسِمْعُت اْلبَـَراَء يـَُقوُل: رََأْيتُ  ثـََنا أَُبو اْلَوِليِد َقاَل: َحدَّ   النَِّبيَّ َحدَّ
  .٢)مَّ، ِإنِّي ُأِحبُُّه َفَأِحبَّهُ للها(، َوُهَو يـَُقوُل: َلى َعاِتِقهِ َعَلْيِه عَ  هللاَواْلَحَسُن َصَلَواُت ا

  
  باب معانقة الصبي: - ب)

ثـََنا َعْبُد ا ثـََنا ُمَعاِوَيُة ْبُن َصاِلٍح، َعْن َراِشِد ْبِن َسْعٍد، َعْن يـَْعَلى ْبِن ُمرََّة أَنَُّه  هللاَحدَّ ْبُن َصاِلٍح قَاَل: َحدَّ
َأَماَم  ، َوُدِعيَنا ِإَلى َطَعاٍم َفِإَذا ُحَسْيٌن يـَْلَعُب ِفي الطَّرِيِق، َفَأْسَرَع النَِّبيُّ َقاَل: َخَرْجَنا َمَع النَِّبيِّ 

َحتَّى َأَخَذُه، َفَجَعَل ِإْحَدى  الَنِبيُّ ُيَضاِحُكُه وَ ُهَنا، هَ وَ رُّ َهُهَنا فيَ اْلُغَالُم اْلَقْوِم، ُثمَّ َبَسَط َيَدْيِه، َفَجَعَل 

                                   
 اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر؛ احلسني بن علي رضي اهللا عنهما. -١
؛ باب مناقب عل العاتق؛ وأخرجه البخاري كذلك يف صحيحه؛ كتاب أصحاب النيب  األدب املفرد للبخاري؛ باب محل الصيب -٢

اللَُّهمَّ ِإينِّ ([ احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما، كما أخرج أيضًا يف صحيحه؛ كتاب اللباس؛ باب السخاب للصبيان؛ بلفظ آخر، فيه
بُّهُ  ، بـَْعَد َما َقاَل َرُسوُل اِهللا َوقَاَل أَبُ  ،)أُِحبُُّه َفَأِحبَُّه، َوَأِحبَّ َمْن حيُِ  ].َما َقالَ  و ُهَريـَْرَة: َفَما َكاَن َأَحٌد َأَحبَّ ِإَيلَّ ِمَن اَحلَسِن ْبِن َعِليٍّ



    ٥١  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

، َأَحبَّ ُحَسْين ي َوأَنَا ِمنْ ُحَسْيٌن ِمنِّ (: ، ُثمَّ َقاَل النَِّبيُّ ِفي رَْأِسِه، ُثمَّ اْعتَـنَـَقهُ ْقِنِه َواْألُْخَرى َيَدْيِه ِفي ذَ 
  ١)ِمَن اْألَْسَباطِ  سبطٌ اْلُحَسْيُن ، ُحَسْيناً َمْن َأَحبَّ  هللا

  
  فوائد:

   يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال: -)١
  قَاَل نَاِفُع ْبُن ُجبَـْريٍ، َعْن َأِيب ُهرَيـَْرَة: َعاَنَق النَِّيبُّ ، َعنْـُهَما هللاَمَناِقِب اَحلَسِن َواُحلَسْنيِ َرِضَي ابَاُب 

  . اَحلَسنَ 
َع أَبَا َبْكَرَة، مسَِ  ثـََنا أَُبو ُموَسى، َعِن اَحلَسِن، مسَِ ثـََنا اْبُن ُعيَـيْـَنَة، َحدَّ ثـََنا َصَدَقُة، َحدَّ ، ْعُت النَِّيبَّ َحدَّ

َأْن  هللاْبِين َهَذا َسيٌِّد، َوَلَعلَّ ا(َعَلى املِْنَربِ َواَحلَسُن ِإَىل َجْنِبِه، يـَْنُظُر ِإَىل النَّاِس َمرًَّة َوِإلَْيِه َمرًَّة، َويـَُقوُل: 
ْسِلِمنيَ 

ُ
  .٢)ُيْصِلَح ِبِه بـَْنيَ ِفَئتَـْنيِ ِمَن امل

 ثـََنا َعْبَداُن، َأْخبَـرَنَا ، َقاَل: َأْخبَـَرِين ُعَمُر ْبُن َسِعيِد ْبِن َأِيب ُحَسْنيٍ، َعِن اْبِن َأِيب ُمَلْيَكَة، َعْن هللاَعْبُد ا َحدَّ
ِبَأِيب َشِبيٌه ِبالنَِّيبِّ، (َعْنُه، َوَمحََل اَحلَسَن َوُهَو يـَُقوُل:  هللاُعْقَبَة ْبِن احلَاِرِث، َقاَل: َرأَْيُت أَبَا َبْكٍر َرِضَي ا

  ٣.َوَعِليٌّ َيْضَحكُ  )ِبيٌه ِبَعِليٍّ لَْيَس شَ 
  ، قال:َفَضاِئِل احلََْسِن َواحلَُْسْنيِ َرِضَي اهللاُ َعنْـُهَما بَابِ يف  يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللاو  -)٢
  ٍثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة، َوُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبِن ُمنَْري ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن  -َواللَّْفُظ ِألَِيب َبْكٍر  -َحدَّ َقاَال: َحدَّ

 ْت َعاِئَشُة: َخرََج النَِّيبُّ ِبْشٍر، َعْن زََكرِيَّاَء، َعْن ُمْصَعِب ْبِن َشْيَبَة، َعْن َصِفيََّة بِْنِت َشْيَبَة، َقاَلْت: قَالَ 
 َفَدَخَل َمَعُه، َغَداًة َوَعَلْيِه ِمْرٌط ُمَرحٌَّل، ِمْن َشْعٍر َأْسَوَد، َفَجاَء احلََْسُن ْبُن َعِليٍّ َفَأْدَخَلُه، ُمثَّ َجاَء احلَُْسْنيُ 

    \ ]   M W     X Y Zَقاَل:  ُمثَّ َجاَءْت فَاِطَمُة َفَأْدَخَلَها، ُمثَّ َجاَء َعِليٌّ َفَأْدَخَلُه، ُمثَّ 

]  ̂_  ̀ L ] :٤] ٣٣األحزاب.  
مثُْ  :َوِقيلَ  ،اْلَعَذابُ  :َوقِيلَ  ،الشك قيل هو :الرِّْجسُ [قال النووي رمحه اهللا:  قَاَل اْألَْزَهِريُّ الرِّْجُس اسم  ،اْإلِ
  .١]٥لكل مستقذر من عمل

                                   
أَوَُّل َفَضاِئِل َأِيب َعْبِد اِهللا احلَُْسْنيِ  ؛األدب املفرد للبخاري؛ باب معانقة الصيب؛ وأورده احلاكم يف مستدركه؛ كتاب معرفة الصحابة  -١

ُهَما  ، وصححه احلاكم ووافقه الذهيب.ْبِن َعِليٍّ الشَِّهيِد َرِضَي اهللاُ َعنـْ
ُهَما؛ صحيح البخاري؛ كتاب أصحاب النيب  -٢  .بَاُب َمَناِقِب اَحلَسِن َواُحلَسْنيِ َرِضَي اُهللا َعنـْ
 املرجع السابق. -٣
 . بَاُب َفَضاِئِل أَْهِل بـَْيِت النَِّيبِّ ؛ كتاب فضائل الصحابة   صحيح مسلم؛ -٤
 ).قَاَل الّزجاج: الرِّجُس ِيف اللَُّغة اسٌم لكل َما اسُتقِذَر من َعَملٍ ذيب اللغة لألزهري؛ أبواب اجليم والسني، ( -٥



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٥٢

  يف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهللا، قال:و  -)٣
  ثَـ ثـََنا ُعْقَبُة ْبُن ُمْكَرٍم اْلَبْصرِيُّ اْلَعمِّيُّ، َقاَل: َحدَّثـََنا َوْهُب ْبُن َجرِيِر ْبِن َحازٍِم، قَاَل: َحدَّ َنا َأِيب، َعْن َحدَّ

ِد ْبِن َأِيب يـَْعُقوَب، َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َأِيب نـُْعٍم، َأنَّ َرُجًال ِمْن َأْهِل الِعَراِق َسأَ  َل اْبَن ُعَمَر َعْن َدِم ُحمَمَّ
َوَقْد قَـتَـُلوا اْبَن َرُسوِل  ،البَـُعوِض ُيِصيُب الثـَّْوَب، فـََقاَل اْبُن ُعَمَر: اْنظُُروا ِإَىل َهَذا َيْسَأُل َعْن َدِم البَـُعوضِ 

ْعُت َرُسوَل اِهللا اِهللا  نـَْياِإنَّ اَحلَسَن َواُحلَسْنيَ مهَُا َرْحيَانـََتاَي مِ (يـَُقوُل:  ، َومسَِ   .)َن الدُّ
  .٢َهَذا َحِديٌث َصِحيحٌ قال أبو عيسى: 

  ثـََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن، َقاَل: َأْخبَـرَنَا ُعبَـْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى، َعْن ِإْسَرائِيَل، َعْن َأِيب ِإْسَحاَق، َعْن  َحدَّ
، َقاَل:  َما بـَْنيَ الصَّْدِر ِإَىل الرَّْأِس، َواحلَُْسْنيُ  اَحلَسُن َأْشَبُه ِبَرُسوِل اِهللا (َهاِنِئ ْبِن َهاِنٍئ، َعْن َعِليٍّ

  .)َما َكاَن َأْسَفَل ِمْن َذِلكَ  َأْشَبُه ِبَرُسوِل اِهللا 
  ٣َغرِيبٌ َصِحيٌح َحِديٌث َحَسٌن َهَذا 

  َثـََنا أَُبو َأَساَمة ثـََنا َحمُْموُد ْبُن َغْيَالَن، قَاَل: َحدَّ ، َعْن ُفَضْيِل ْبِن َمْرُزوٍق، َعْن َعِديِّ ْبِن َثاِبٍت، َعِن َحدَّ
ًنا فَـَقاَل:  البَـَراِء، َأنَّ النَِّيبَّ    .)َفَأِحبـَُّهَما ،مَّ ِإينِّ ُأِحبـُُّهَماللها(أَْبَصَر َحَسًنا َوُحَسيـْ

  .٤َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ قال أبو عيسى: 
  ه اهللا، قال:يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحو  -)٤
  َّثـََنا أَبُو َعْبِد اللَِّه ُحمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب اْحلَاِفُظ، ثنا َعِليُّ ْبُن احلََْسِن اهلَِْالِيلُّ، ثنا َعْبُد الل ِه ْبُن اْلَولِيِد، ثنا َحدَّ

، ثنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َأمحَْ  َثِين َأِيب، ثنا وَِكيٌع، َعْن ُسْفَياُن، َوَأْخبَـَرنَا َأْمحَُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَقِطيِعيُّ َد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ
َوُهَو َحاِمٌل   َقاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اهللاِ  اجلَْحَّاِف، َعْن َأِيب َحازٍِم، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  ُسْفَياَن، َعْن َأِيب 

ْسَنادِ  ).َفَأِحبَّهُ اللَُّهمَّ ِإينِّ ُأِحبُُّه (احلَُْسْنيَ ْبَن َعِليٍّ َوُهَو يـَُقوُل:  َوَقْد  ،، وَملَْ ُخيَرَِّجاهُ َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اْإلِ
ُلُه، وَِكَالُمهَا َحمُْفوظَانِ    .ووافقه الذهيب. ُرِوَي ِيف احلََْسِن ِمثـْ

مجع احلافظ أيب  ،"وقول بعضهم يف بعض ،اجلزء احلادي عشر من فضائل الصحابة ومناقبهم"من و  -)٥
  :رمحه اهللا، قال احلسن علي بن عمر بن أمحد الدارقطين

  َِد ْبِن َمْرَواَن، َقاَل: نَا َأِيب َقاَل: ح ثـََنا َأْمحَُد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َسِعيٍد، َقاَل: نَا َجْعَفُر ْبُن ُحمَمَّ َثِين َعِليُّ ْبُن َحدَّ دَّ
َثِين َأِيب ُحَسْنيُ ْبُن ِعيَسى، َعْن َعِليِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن َعِليِّ احلَُْسْنيِ ْبِن ِعيَسى ْبِن َزْيِد ْبِن  َعِليٍّ، َقاَل: َحدَّ

                                                                                                                 
 شرح النووي عل صحيح مسلم؛ يف شرحه للحديث. -١
ٍد احلََْسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َأِيب َطاِلٍب َواحلَُْسْنيِ ْبِن َعِليِّ ْبِن َأِيب طَاِلٍب َرِضيَ ب؛ سنن الرتمذي؛ أبواب املناق -٢ ُهَمابَاُب َمَناِقِب َأِيب حمَُمَّ  . اهللاُ َعنـْ
  املرجع السابق. -٣
 املرجع السابق. -٤



    ٥٣  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

طَّاِب ْبِن ُحَسْنيٍ، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َقاَل: َقاَل احلَُْسْنيُ ْبُن َعِليٍّ ِلُعَمَر ْبِن  اخلَْ
ُهَما هللاَرِضَي ا َال ِمْنبَـَر َأِيب، قَاَل َعِليٌّ:  هللاِ َو َعَلى اْلِمْنَربِ: اْنِزْل َعْن ِمْنَربِ َأِيب، فـََقاَل: ِمْنبَـُر أَبِيَك َواَوهُ  ،َعنـْ

  .١َما اتـََّهْمَناكَ  هللاَما َأَمْرُت ِبَذِلَك، فَـَقاَل ُعَمُر: َوا هللاَوا
حدثين  ،بيد بن حننيارّي، عن عُ وقال حيىي بن سعيد األنص[ رمحه اهللا: لإلمام ابن حجرويف اإلصابة 

انزل عن منرب أيب،  :فقلت ،فصعدت إليه ،أتيت عمر وهو خيطب على املنرب احلسني بن علّي، قال:
واذهب إىل منرب أبيك. فقال عمر: مل يكن أليب منرب. وأخذين فأجلسين معه أقّلب حصى بيدي، 

ما عّلمين أحد. قال: بأيب، لو  هللافلما نزل انطلق يب إىل منزله، فقال يل: من عّلمك؟ قلت: وا
 ،وابن عمر بالباب، فرجع ابن عمر فرجعت معه ،مبعاوية وهو خالٍ  جعلت تغشانا. قال: فأتيته يوماً 

مبعاوية، فرجعت مع ابن  . قلت: يا أمري املؤمنني، إين جئت وأنت خالٍ ؟فقال يل: مل أرك .فلقيين بعد
مث أنتم. سنده صحيح  هللاإمنا أنبت ما ترى يف رءوسنا اف ؛عمر. فقال: أنت أحّق باإلذن من ابن عمر

  .٢]وهو عند اخلطيب
  يف سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب رمحه اهللا، قال:و  -)٦
 َثِين ُمْوَسى بُن ُحمَمٍَّد التـَّْيِميُّ، َعْن أَبِْيهِ  قال يـَْوانَ  ،الَواِقِديُّ: َحدَّ َسَن َأْحلَق احلَ  ،َأنَّ ُعَمَر َلمَّا دوَّن الدِّ

  .٣، فـََرَض لكلٍّ ِمنْـُهَما مخسة آالف درهم-واحلسني بفريضة أبيهما؛ لقرابتهما ِمْن َرُسْوِل اِهللا 
  َُرَة يـَنـُْفُض بِثَـْوِبِه التـَُّراَب َعْن َقَدِم احل َُهزِِّم َقاَل: ُكنَّا ِيف َجَناَزٍة، فَأَقْـَبَل أَُبو ُهَريـْ

  .٤َسْنيِ َعْن َأِيب امل
  :، قال)(حديث معاوية بن أيب سفيان رمحه اهللا  اإلمام أمحدمسند ويف  -)٧
  ُثـََنا َهاِشُم ْبن ثـََنا َحرِيزٌ  َحدَّ ، َعْن ُمَعاِوَيَة، قَاَل: اْلَقاِسِم، َحدَّ ، َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َأِيب َعْوٍف اجلَُْرِشيِّ

َوِإنَّهُ  )، َتُه، يـَْعِين احلََْسَن ْبَن َعِليٍّ َصَلَواُت اِهللا َعَلْيهِ َأْو َقاَل: َشفَ  - َميُصُّ ِلَساَنُه   َرأَْيُت َرُسوَل اِهللا (
  ٥.َلْن يـَُعذََّب ِلَساٌن َأْو َشَفَتاِن َمصَُّهَما َرُسوُل اِهللا 

  :رمحه اهللا، قال أيب شيبة مصنف اإلمام ابنويف  -)٨

                                   
احلسني قرابة العشر ُعْمُر كان   :احلديث الرابع. قلتللدارقطين؛  فضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم يف بعض صلوات اهللا عليهم -١

 .اخلالفة  رُ مَ سنني ملا توىل عُ 
. والرواية خمرجة يف تاريخ املدينة البنة شبة، وطبقات ابن سعد، وتاريخ اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر؛ باب احلسني  -٢

 الثقات للعجلي، وغري ذلك.
 .سري أعالم النبالء للذهيب؛ الطبقة األوىل؛ احلسني الشهيد أبو عبد اهللا بن علي  -٣
 املرجع السابق -٤
، جاء يف حتقيق املسند بإشراف األرنؤوط؛ طبعة الرسالة؛ مسند اإلمام أمحد؛ مسند الشاميني؛ حديث معاوية بن أيب سفيان  -٥

 )لرمحن بن أيب عوف اجلرشي، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقةإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبد ا(



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٥٤

 َعْن َأِيب ِقَالَبَة،  ،َعِليُّ ْبُن َحْفصٍ  حدثنا ، ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن طَْلَحَة، َعْن َعاِصِم ْبِن ُكَلْيٍب اجلَْْرِميِّ َقاَل َحدَّ
 ،ِإًذا ِمْن َدِمكَ  هللاإىل  أَبـَْرأُ  ،قَاَل: َال  ،فـََقاَل: اْخَرتِْط َسْيِفي ،َقاَل: َجاَء احلََْسُن ْبُن َعِليٍّ ِإَىل ُعْثَمانَ 

َفَك ِشْم َوَلِكْن    ١.َواْرِجْع ِإَىل أَبِيكَ َسيـْ
  

   

                                   
 مصنف ابن أيب شيبة؛ كتاب الفنت؛ ما ذُِكَر يف عثمان. وأبو قالبة ُعِرف بالتدليس واإلرسال. -١



    ٥٥  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  الحديث الرابع عشر
   العباس بن عبد المطلبفي فضل سيدنا 

  
  .هو سيدنا العباس بن عبد املطلب بن هاشم، أبو الفضل القرشي اهلامشي، عم رسول اهللا 

سجد احلرام أصحاب الفيل بسنتني. وكان يف اجلاهلية رئيسًا يف قريش، وإليه كانت عمارة امل ُولد قبل
، مجيًال أبيض بضا، معتدل القامة، مع احللم الوافر والسؤدد، وكان مينع والسقاية، وكان شريفًا مهيبًا عاقالً 

  بعد أيب طالب. اجلار، ويبذل املال، ويعطي يف النوائب. وكان أنصر الناس لرسول اهللا 
نه أسلم قبل اهلجرة، وكتم إسالمه، وخرج مع قومه إىل بدر ُمكَرهًا، فُأِسَر يومئذ، ففدى نفسه إ :قيل

قبل الفتح بقليل، وشهد الفتح، وثبت يوم حنني، ومل  وابن أخيه عقيل، ورجع إىل مكة، وقدم إىل النيب 
  ينهزم.

  يعظِّمه ويفخِّمه ويربُّ قسمه. وكان رسول اهللا 
، وُدفن بالبقيع، ودخل قربه عاش مثانيًا ومثانني سنة، ومات سنة اثنتني وثالثني، وصلى عليه عثمان 

  ابنه عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما.
يعرفون للعباس فضله، ويقدمونه ويشاورونه ويأخذون  قال ابن شهاب: كان أصحاب رسول اهللا 

  برأيه، واستسقى به عمر فُسِقي.
  

  الحديث:
ن كتاب   من ر الا ،  أ  ا ي  ا ا  ا ا

  ، قال:رحمه اهللا ا   ا ا  ا
ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن اْلُحَصْيِن َقاَل: أنا أَُبو طَاِلٍب ُمَحمَُّد ْبُن  هللاَأْخبَـَرنَا أَُبو اْلَقاِسِم ِهَبُة ا

ٍد اْلبَـزَّاُز، َقاَل: نا الشَّاِفِعيُّ  ، نا ُمَعاُذ ْبُن اْلُمثَـنَّى َقاَل: نا ِإبـَْراِهيُم ْبُن َحْمَزَة َوَعِليُّ ْبُن اْلَمِديِنيُّ، ١ُمَحمَّ
ُد ْبُن طَْلَحَة، َعْن أَِبي ُسَهْيِل ْبِن َماِلٍك، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َسْعِد ْبِن أَِبي َوقَّاٍص َقاال: نا ُمَحمَّ 

  َقاَل:

                                   
  هو أبو بكر حممد بن عبد اهللا الغيالين يف فوائده. -١



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٥٦

ُز بـَْعًثا ِبُسوِق اْلَخْيِل   هللاَخَرَج َرُسوُل ا اِسينَ -ُيَجهِّ ِد ، َفَطَلَع اْلَعبَّاُس ْبُن َعبْ -َوُهَو اْليـَْوُم َمْوِضُع النَّخَّ
  ٍش َكفا َوَأْوَصُلَها).ي: (َهَذا العباس عم نبيكم أجود قر  هللا، فَـَقاَل َرُسوُل ا هللاْلُمطَِّلِب َعَلى َرُسوِل ا

، َعْن َعِليِّ ْبِن َعْبِد ا ١َأْخَرَجُه النََّساِئيُّ  ، فَـَوَقَع  هللاَعْن ُحَمْيِد ْبِن َمْخَلٍد النََّساِئيِّ ْبِن جعفر بن اْلَمِديِنيِّ
، َعْن َأبِ لِ  ِد ْبِن طَْلَحَة التـَّْيِميِّ اْلَمَدِنيِّ ي ُسَهْيٍل ي ُمَوافَـَقًة ِفي َشْيِخ َشْيِخِه، َوُهَو َمْعُدوٌد ِفي َأفـَْراِد ُمَحمَّ

  .٢نَاِفِع ْبِن َماِلِك ْبِن َأِبي َعاِمٍر اَألْصَبِحيِّ 
 

  فوائد:
  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال: -)١
  ثـََنا ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَحدَّ ٍد، َقاَل: َحدَّ َثِين َأِيب َعْبُد ا هللاَحلَسُن ْبُن ُحمَمَّ ْبُن  هللاألَْنَصاِريُّ، َقاَل: َحدَّ

، َعْن ُمثَاَمَة ْبِن َعْبِد ا ثَـىنَّ
ُ
َعْنُه، َكاَن ِإَذا َقَحطُوا  هللا، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اَخلطَّاِب َرِضَي اْبِن أََنٍس، َعْن أََنسٍ  هللامل

طَِّلِب، فَـَقاَل: 
ُ
فَـَتْسِقيَنا، َوِإنَّا نـَتَـَوسَُّل  مَّ إِنَّا ُكنَّا نـَتَـَوسَُّل ِإلَْيَك ِبَنبِيـَِّنا للها(اْسَتْسَقى ِبالَعبَّاِس ْبِن َعْبِد امل

  .٣، َقاَل: فـَُيْسَقْونَ )ِبَعمِّ نَِبيـَِّنا فَاْسِقَنا ِإلَْيكَ 
ْريِ [يف الفتح: رمحه اهللا ابن حجر اإلمام قال  َوُيْستَـَفاُد ِمْن ِقصَِّة اْلَعبَّاِس اْسِتْحَباُب اِالْسِتْشَفاِع بَِأْهِل اخلَْ

  .٤]َوَفْضُل ُعَمَر لِتَـَواُضِعِه لْلَعبَّاس ومعرفته ِحبقِّهِ  ،َوِفيِه َفْضُل اْلَعبَّاسِ  ،َوالصََّالِح َوَأْهِل بـَْيِت النُّبـُوَّةِ 
  االستيعاب لإلمام ابن عبد الرب رمحه اهللا، قال:يف و  -)٢
  َِأنَّ اْلَعبَّاَس ْبَن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َملْ َميُرَّ ِبُعَمَر َوال ِبُعْثَماَن َوُمهَا  -َوَرَوى اْبُن َأِيب الزَِّناِد، َعْن أَِبيِه، َعِن الثـَِّقة

  .٥ َلُه، َويـَُقوالِن: َعمُّ النَِّيبِّ  َراِكَباِن ِإال نـََزال َحىتَّ َجيُوَز اْلَعبَّاُس ِإْجالال

                                   
  يف الكربى. -١

عساكر؛ احلديث التاسع والثالثون، وأخرجه ابن عساكر كذلك يف معجمه؛ ذكر من امسه حممد، وقال األربعون األبدال العوايل البن  -٢
  عنه فيه (هذا حديث حسن غريب).

جاء يف رواية أخرى صحيحة يف صحيح ابن  و .بَاُب ُسَؤاِل النَّاِس اِإلَماَم اِالْسِتْسَقاَء ِإَذا َقَحطُواصحيح البخاري؛ أبواب االستسقاء؛  -٣
فـََلمَّا َكاَن بـَْعَد  ،فَـَيْسَتْسِقي َهلُْم فـَُيْسَقْونَ  اْسَتْسَقْوا بِالنَِّيبِّ  َكانُوا ِإَذا َقَحطُوا َعَلى َعْهِد النَِّيبِّ قال: ( ن أنَّ أنس بن مالك حبا

ِبِه  َواْسَتْسُقيَنا فَـَقاَل:اللَُّهمَّ ِإنَّا ُكنَّا ِإَذا َقَحْطَنا َعَلى َعْهِد نَِبيَِّك  ،هِ َفَخرََج ُعَمُر ِباْلَعبَّاِس َيْسَتْسِقي بِ  ،ِيف ِإَماَرِة ُعَمَر َقَحطُوا َوَفاِة النَِّيبِّ 
َنا  ).َقاَل: فسقوا ،َفاْسِقَنا نـَتـََوسَُّل ِإَلْيَك اْليَـْوَم ِبَعمِّ نَِبيَِّك  اَّ ِإنوَ  ،َفَسَقْيتـَ

 فتح الباري البن حجر؛ يف شرحه للحديث. -٤
 .االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب؛ ترمجة العباس  -٥



    ٥٧  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  يف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهللا، قال:و  -)٣
 ثـََنا َوْرقَاُء، َعْن َأِيب ال ، َقاَل: َحدَّثـََنا َشَباَبُة، َقاَل: َحدَّ ْوَرِقيُّ ثـََنا َأْمحَُد ْبُن ِإبـَْراِهيَم الدَّ زَِّناِد، َعِن اَألْعرَِج، َحدَّ

ْـَرَة، َأنَّ  ِصنْـُو أَِبيِه، َأْو ِمْن ِصْنِو  الَعبَّاُس َعمُّ َرُسوِل اِهللا، َوِإنَّ َعمَّ الرَُّجلِ (َقاَل:  النَِّيبَّ َعْن َأِيب ُهرَي
  .)أَبِيهِ 

  .١رِيٌب، َال نـَْعرُِفُه ِمْن َحِديِث َأِيب الزِّنَاِد ِإالَّ ِمْن َهَذا الَوْجهِ غَ  صحيحَحَسٌن َهَذا َحِديٌث 
  ِثـََنا َوْهُب ْبُن َجر ، َقاَل: َحدَّ ْوَرِقيُّ ثـََنا َأْمحَُد ْبُن ِإبـَْراِهيَم الدَّ ْعُت اَألْعَمَش  اثـَنَ يٍر َقاَل: َحدَّ َحدَّ َأِيب، قَاَل: مسَِ

، َأنَّ النَِّيبَّ  ُث، َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن َأِيب الَبْخَرتِيِّ، َعْن َعِليٍّ َقاَل ِلُعَمَر ِيف الَعبَّاِس: ِإنَّ َعمَّ  ُحيَدِّ
ُو أَبِيِه، وََكاَن ُعَمُر َكلََّمُه ِيف َصَدقَِتِه.   الرَُّجِل ِصنـْ

  ٢.صحيح َحَسنٌ ِديٌث َهَذا حَ 
  يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال:و  -)٤
 ثـََنا أَُبو زََكرِيَّا َحيَْىي ْبُن ُحمَمٍَّد اْلَعْنَربُِي، ثـََنا أَُبو َعْبِد ا َراِهيَم اْلَعْبِديُّ، ثـََنا ُيوُسُف ْبُن  هللاَحدَّ ُد ْبُن ِإبـْ ُحمَمَّ

َا َأْكبـَُر أَْنَت َأِم النَِّيبُّ َعْن ُمِغريََة ْبِن َأِيب َرزِيٍن َعِديٍّ، ثـََنا َجرِيٌر،  قَاَل: ِقيَل لِْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب: أَميُّ
 :َلهُ (؟ فـََقاَل   .٣)ُهَو َأْكبـَُر ِمينِّ َوأَنَا ُوِلْدُت قَـبـْ

  بثالث سنني. قاله الزبري بن بكار والواقدي وغريمها. يص: ولد قبل النيب خلقال الذهيب يف الت
  ،ثـََنا َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلٍم ، ُد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنٍئ، ثـََنا احلَُْسْنيُ ْبُن اْلَفْضِل اْلَبَجِليُّ ثـََنا َمحَّاُد ْبُن َحدََّثِين ُحمَمَّ

ْبُن اْلَعبَّاِس َعَلى ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِيب  هللا، َقاَل: َدَخَل َعْبُد اَسَلَمَة، َعْن ثَاِبٍت، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعْبِد اْلَغاِفرِ 
 ِيف أَبِيَك ُسْفَياَن َوَقْد َحتَلََّقْت ِعْنَدُه ُبُطوُن قـَُرْيٍش، َفَسَأَلُه ُمَعاِويَُة َعْن آبَاِئِهْم ِإَىل َأْن َقاَل: َفَما تَـُقولُ 

، هللا، َوقـُرََّة َعْنيِ َرُسوِل اهللاَعمَّ َنِيبِّ ا هللاَكاَن َوا  ،أَبَا اْلَفْضلِ  هللاَرِحَم ا(َل: َعْبِد اْلُمطَِّلِب؟ فَـَقا اْلَعبَّاِس ْبنِ 
ْلٌم ِباْألُُموِر، َقْد زَانَُه َسيُِّد اْألَْعَماِم َواْألَْخَداِن، َجدُّ اْألَْجَداِد، وآبَاُؤُه اْألَْجَواُد، َوَأْجَداُدُه اْألَْجنَاُد، َلُه عِ 

َقْد َعَالُه فَـْهٌم، َكاَن َيْكِسُب ِحَباَلُه ُكلُّ ُمَهنٍَّد، َوَيْكِسُب ِلَرأِْيِه ُكلُّ ُخمَاِلٍف رِْعِديٍد، َتَالَشِت ٌم، وَ لْ حِ 

                                   
. وأخرج مسلم يف صحيحه؛  َوُهَو اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب  بَاُب َمَناِقِب َأِيب اْلَفْضِل َعمِّ النَِّيبِّ سنن الرتمذي؛ أبواب املناقب؛  -١

يٍل،  ، َقاَل: بـََعَث َرُسوُل اِهللا  ِيب ُهَريـَْرةَ َعْن أَ كتاب الزكاة؛ باب يف تقدمي الزكاة ومنعها،  ُعَمَر َعَلى الصََّدَقِة، َفِقيَل: َمَنَع اْبُن مجَِ
يٍل ِإالَّ أَنَُّه َكاَن َفِقريًا فََأغْ ( ، فَـَقاَل َرُسوُل اِهللا َوَخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد، َواْلَعبَّاُس َعمُّ َرُسوِل اِهللا  َناُه اُهللا، َوأَمَّا َخاِلٌد َفِإنَُّكْم َما يـَْنِقُم اْبُن مجَِ

، َوِمثْـ  يَا ُعَمُر، أََما َشَعْرَت َأنَّ َعمَّ (ُمثَّ َقاَل:  )ُلَها َمَعَهاَتْظِلُموَن َخاِلًدا، َقِد اْحَتَبَس أَْدَراَعُه َوأَْعَتاَدُه ِيف َسِبيِل اِهللا، َوأَمَّا اْلَعبَّاُس َفِهَي َعَليَّ
ُو أَبِ   ).يِه؟الرَُّجِل ِصنـْ

 املرجع السابق. -٢
. ورواه َوَعَلى آِلِه َأْمجَِعنيَ  ِذْكُر َمَناِقِب اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم َعمِّ َرُسوِل اِهللا مستدرك احلاكم؛ كتاب معرفة الصحابة؛  -٣

 ".رجاله رجال الصحيحبع الفوائد "يف جممع الزوائد ومن ابن أيب شيبة يف مصنفه مباشرة عن جرير، وقال اهليثمي



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٥٨

َسِب  َوالنَّ اْألَْخَداُن ِعْنَد ِذْكِر َفِضيَلِتِه، َوتـََباَعَدِت اْألَْنَساُب ِعْنَد ِذْكِر َعِشريَِتِه، َصاِحُب اْلبَـْيِت َوالسَِّقايَةِ 
َنَشأَ  أَفـَْهُم َمنْ َواْلَقرَاَبِة، وَِملَ َال َيُكوُن َكَذِلَك؟ وََكْيَف َال َيُكوُن َكَذِلَك؟ َوُمَدبـُِّر ِسَياَسِتِه َأْكَرُم َمْن َدبـََّر، وَ 

  ١.ْيَخْنيِ، وََملْ ُخيَرَِّجاهُ َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  )ِمْن قـُرَْيٍش َورَِكبَ 
  .على شرط مسلم  يف التلخيص:قال الذهيب

  
   

                                   
 . صححه احلاكم والذهيب.، َواْخِتَالُف الرَِّوايَاِت ِيف َوْقِت ِإْسَالِمهِ ذِْكُر ِإْسَالِم اْلَعبَّاِس مستدرك احلاكم؛ كتاب معرفة الصحابة؛  -١



    ٥٩  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  الحديث الخامس عشر
  عائشة الصديقة رضي اهللا عنهانا تفي فضل سيد

  
أيب بكر عبد اهللا بن أيب  هي سيدتنا أم املؤمنني عائشة بنت اإلمام الصديق األكرب، خليفة رسول اهللا 

ُربَّأة من فوق سبع مساوات، أفقه نساء األمة  قحافة عثمان، القرشية التيمية املكية، زوجة النيب 
وحبيبته، امل

  علمًا كثرياً طيباً مباركاً فيه. على اإلطالق، روت عن النيب 
وهي ممن ولد يف اإلسالم، وهي أصغر من السيدة فاطمة رضي اهللا عنها بثماين سنني، وكانت تقول: مل  

  أعقل أبويَّ إال ومها يدينان الدين.
كان أمراً مستفيضًا؛ أال تراهم كيف كانوا هلا    هُ بكراً سواها، وأحبها حبا شديداً، وحبُّ   ما تزوج النيب

داياهم يومها تقرباً إىل مرضاته.   يتحرون 
ا وهي ابنة تسع، ومكثت عنده تسع سنني. ومات  تزوجها رسول اهللا  وهي ابنة ست سنني، ودخل 

ا.، وُدفن يومهايف بيتها ويف  رسول اهللا    يف حجر
كانت عائشة أفقه الناس، وأعلم الناس، "وقال عطاء بن أيب رباح: [يف اإلصابة: ابن حجر اإلمام قال 

  .١"]وأحسن الناس رأيا يف العامة
يِع أَْزَواِج النَِّيبِّ "َقاَل الزُّْهِريُّ: ويف االستيعاب: [ َع ِعْلُم َعاِئَشَة ِإَىل ِعْلِم مجَِ  ؛يِع النَِّساءِ َوِعْلِم مجَِ  َلْو مجُِ

  .٢]"َكاَن ِعْلُم َعاِئَشَة أَْفَضلَ لَ 
قال هشام بن عروة: توفيت سنة سبع ومخسني، ومدة عمرها ثالث وستون سنة وأشهر، ودفنت بالبقيع، 

  رضي اهللا عنها.
وكانت رضي اهللا عنها من أفصح وأبلغ الناس، وأعلمهم بشعر العرب وكالمهم وأيامهم،كثرية الصوم 

  والصدقة.والصالة 
  

                                   
 اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر؛ عائشة رضي اهللا عنها. -١
 األصحاب البن عبد الرب؛ عائشة رضي اهللا عنها.االستيعاب يف معرفة  -٢



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٦٠

  الحديث:
امن  ب ا ن  أ  أ ، رحمه اهللا ا ا  أ ا 

  قال:
ثـََنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َمْحُموِد النـَّْيَساُبوِريُّ، ِبِمْصرَ  ثـََنا ، َحدَّ َحدَّثـََنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى النـَّْيَساُبوِريُّ، َحدَّ

ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َمْعَمِر ْبِن َحْزٍم اْألَْنَصاِريِّ، َوَيْحَيى ْبُن  هللااٍش، َعْن أَِبي ُطَواَلَة َعْبِد اِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّ 
َفْضُل َعاِئَشَة َعَلى النَِّساِء َكَفْضِل الثَّرِيِد (:  هللاَسِعيٍد اْألَْنَصاِريُّ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل ا

  ١.تـََفرََّد ِبِه َيْحَيى ْبُن َيْحَيى ،، َلْم يـَْرِوِه َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد ِإالَّ ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاشٍ )َعَلى َساِئِر الطََّعامِ 
  :رمحه اهللا صحيح اإلمام مسلم ىيف شرحه علرمحه اهللا قال اإلمام النووي 

َمْعَناُه َأنَّ الثَّرِيَد من   :َكَفْضِل الثَّرِيِد َعَلى َسائِِر الطََّعاِم) َقاَل اْلُعَلَماءُ   (َوَفْضُل َعاِئَشَة َعَلى النَِّساءِ  قـَْوُلُه [
 ،ال حلََْم ِفيِه أَْفَضُل ِمْن َمَرِقهِ  وثريد ما ،فَـَثرِيُد اللَّْحِم أَْفَضُل ِمْن مرقه بال ثريد ،كل طعام َأْفَضُل ِمَن اْلَمَرقِ 

َبُع ِمْنهُ  ،نـَْفُعهُ َواْلُمَراُد ِباْلَفِضيَلِة  ْنَساِن ِمْن َأْخِذ   ،َوتـََيسُُّر تَـَناُولِهِ  ،َواِالْلِتَذاُذ ِبهِ  ،َوُسُهوَلُة َمَساِغهِ  ،َوالشِّ َوَمتَكُُّن اْإلِ
ُر َذِلكَ  ،ِكَفايَِتِه ِمْنُه ِبُسْرَعةٍ  َفْضُل َعاِئَشَة َعَلى النَِّساِء وَ  ،فَـُهَو أَْفَضُل ِمَن اْلَمَرِق ُكلِِّه َوِمْن َسائِِر اْألَْطِعَمةِ  ،َوَغيـْ

  .٢)َزاِئٌد َكزِيَاَدِة َفْضِل الثَّرِيِد َعَلى َغْريِِه ِمَن اْألَْطِعَمةِ 
  

  فوائد:
  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال: -)١
  ثـََنا اللَّْيُث، َعْن يُوُنَس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َقاَل ثـََنا َحيَْىي ْبُن ُبَكْريٍ، َحدَّ أَبُو َسَلَمَة: ِإنَّ َعاِئَشَة َرِضَي َحدَّ

َها، قَاَلْت: َقاَل َرُسوُل ا هللا فَـُقْلُت: َوَعَلْيِه  )ِجْربِيُل يـُْقرُِئِك السََّالمَ يَا َعاِئَش، َهَذا (يـَْوًما:   هللاَعنـْ
  .٣- هللاُترِيُد َرُسوَل ا- َوبـَرََكاتُُه، تَـَرى َما َال َأَرى  هللالسََّالُم َوَرْمحَُة ا

  يف الفتح:رمحه اهللا ال اإلمام ابن حجر ق
َة َأنَّ َوَقِد اْستَـْنَبَط بـَْعُضُهْم ِمْن َهَذا احلَِْديِث َفْضَل َخِدَجيَة َعَلى َعاِئَشَة ِألَنَّ الَِّذي َوَرَد ِيف َحقِّ َخِدجيَ [

  .٤]َلَق ُهَنا السََّالَم ِمْن ِجْربِيَل نـَْفِسهِ َوَأطْ  ،َقاَل َهلَا ِإنَّ ِجْربِيَل يـُْقرُِئِك السََّالَم ِمْن رَبِّكِ  النَِّيبَّ 

                                   
 املعجم الصغري للطرباين؛ باب األلف؛ باب من امسه إمساعيل. ورواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما. -١
 ؛ باب فضائل خدجية رضي اهللا عنها.شرح النووي على صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة  -٢
َهابَ ؛ صحيح البخاري؛ كتاب أصحاب النيب  -٣  .اُب َفْضِل َعاِئَشَة َرِضَي اهللاُ َعنـْ
 فتح الباري البن حجر؛ يف شرحه للحديث. -٤



    ٦١  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا، قال:و  -)٢
 ،ثـََنا أَُبو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة، َقاَل: َوَجْدُت ِيف ِكتَاِيب َعْن َأِيب ُأَساَمَة، َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَبِيِه َعْن  َوَحدَّ

اًء لِيَـْوِم اْسِتْبطَ  )أَْيَن أَنَا اْليَـْوَم؟ أَْيَن أَنَا َغًدا؟(، َلَيتَـَفقَُّد يـَُقوُل: َعاِئَشَة، قَاَلْت: ِإْن َكاَن َرُسوُل اِهللا 
ا َكاَن يـَْوِمي قـََبَضُه اُهللا بـَْنيَ َسْحِري َوَحنْرِي   .١َعاِئَشَة، قَاَلْت: فَـَلمَّ

السَّْحُر ِبَفْتِح السِِّني اْلُمْهَمَلِة  "بـَْنيَ َسْحِري َوَحنِْري هللاقَـَبَضُه ا"قـَْوُهلَا قال اإلمام النووي رمحه اهللا: [
َها َوِإْسَكاِن احلَْاِء وَ  َاَوَضمِّ ا َكاَن يـَْوِمي" اقوهل ...ِهَي الرَِّئُة َوَما تـََعلََّق ِ َأْي يـَْوُمَها اْألَِصيُل ِحبَِساِب "فَـَلمَّ

  .٢]َوِإالَّ فـََقْد َكاَن صار مجيع األيام يف بيتها ،الدَّْوِر َواْلَقْسمِ 
  يف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهللا، قال:و  -)٣

  ثـََنا ِإبـْرَاِهيُم ْبُن ثـََنا َحيَْىي ْبُن َمحَّاٍد، َقاَل: بندار، يـَْعُقوَب، وَ َحدَّ َأْخبَـَرناَ َواللَّْفُظ ِالْبِن يـَْعُقوَب، قَاَال: َحدَّ
 الَعاِص، َعْبُد الَعزِيِز ْبُن اْلُمْخَتاِر، َقاَل: َحدَّثـََنا َخاِلٌد اَحلذَّاُء، َعْن َأِيب ُعْثَماَن النـَّْهِديِّ، َعْن َعْمِرو ْبنِ 

قَاَل: َفأَتَـْيُتُه فَـُقْلُت: يَا َرُسوَل اِهللا َأيُّ النَّاِس  ،اْستَـْعَمَلُه َعَلى َجْيِش َذاِت الّسَالِسلِ  ُسوَل اِهللا َأنَّ رَ 
  َأَحبُّ ِإلَْيَك؟ َقاَل: َعاِئَشُة. قـُْلُت: ِمَن الرَِّجاِل؟ َقاَل: أَُبوَها.

  .٣َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ قال أبو عيسى: 
  :ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، قَاَل ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن َأِيب ِإْسَحاَق، َأْخبَـَرنَا َحدَّ َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َمْهِديٍّ، قَاَل: َحدَّ

 ،وًحا َمْنُبوًحاَعْن َعْمِرو ْبِن َغاِلٍب، َأّن َرُجًال نَاَل ِمْن َعاِئَشَة ِعْنَد َعمَّاِر ْبِن يَاِسٍر، فـََقاَل: َأْغِرْب َمْقبُ 
  ؟ أَتـُْؤِذي َحِبيَبَة َرُسوِل اِهللا 

  .٤َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ قال: 
  ثـََنا ، َقاَل: بندارَحدَّ ثـََنا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َمْهِديٍّ أَُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َأِيب ُحَصْنيٍ، َأْخبَـَرناَ ، َقاَل: َحدَّ

نـَْيا َواآلِخرَِة، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن زِيَ  اٍد اَألَسِديِّ، َقاَل: مسَِْعُت َعمَّاَر ْبَن يَاِسٍر، يـَُقوُل: ِهَي َزْوَجُتُه ِيف الدُّ
  يـَْعِين َعاِئَشَة.

  .٥َوِيف الَباِب َعْن َعِليٍّ  َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.قال: 

                                   
َها؛ صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة  -١  .بَاٌب ِيف َفْضِل َعاِئَشَة َرِضَي اهللاُ َعنـْ
 شرح النووي على صحيح مسلم؛ يف شرحه للحديث. -٢
َهابَاُب ِمْن سنن الرتمذي؛ أبواب املناقب؛  -٣  .َفْضِل َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ
 املرجع السابق. -٤
  املرجع السابق. -٥



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٦٢

  يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال:و  -)٤
  ثنا ُمَطرٌِّف، َعْن َأْخبَـَرِين أَُبو ، َأِيب احلََْسِن َعِليُّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعفَّاَن اْلَعاِمِريُّ، ثنا َأْسَباُط ْبُن ُحمَمٍَّد اْلُقَرِشيُّ

ِفَنيِ، ِإْسَحاَق، َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد، َقاَل: فَـَرَض ُعَمُر ِألُمََّهاِت اْلُمْؤِمِنَني َعَشَرَة آَالٍف، َوَزاَد َعاِئَشَة أَلْ 
  .١) هللاِإنـََّها َحبِيَبُة َرُسوِل ا(َوَقاَل: 

 ثـََنا َعِليُّ ْبُن َمحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا احلَُْمْيِديُّ، ثنا ُسْفَياُن، َعْن َعْبِد ا ْبِن ُعْثَماَن  هللاَحدَّ
َها ِيف َمَرِضَها،  هللابَّاٍس َيْسَتْأِذُن َعَلى َعاِئَشَة َرِضَي اْبِن ُخثَـْيٍم، َعِن اْبِن َأِيب ُمَلْيَكَة، َقاَل: َجاَء اْبُن عَ  َعنـْ
َفِإنَُّه ِمْن َخْريِ َوَلِدِك، َقاَلْت: َدُعوِين ِمْن تَـزِْكَيِتِه، فَـَلْم  ؛َفَأَبْت َأْن َتْأَذَن َلُه، فـََقاَل َهلَا بـَُنو َأِخيَها: اْئَذِين َلهُ 

َا َحىتَّ َأِذَنْت لَ  ا َدَخَل َعَليْـَهايـََزاُلوا ِ َا مسُِّيِت أُمَّ اْلُمْؤِمِنَني لَِتْسَعِدي(قَاَل اْبُن َعبَّاٍس:  ؛ُه، فَـَلمَّ َوإِنَُّه  ،ِإمنَّ
حيُِبُّ ِإالَّ   هللاِإلَْيِه، وَملَْ َيُكْن َرُسوُل ا َالْمسُِك قَـْبَل َأْن ُتوَلِدي، إِنَِّك ُكْنِت ِمْن َأَحبِّ َأْزَواِج النَِّيبِّ 

َنِك َوبـَْنيَ َأْن تـَْلِقي اْألَِحبََّة ِإالَّ َأْن تـَُفارَِق الرُّوُح اجلََْسَد، َوَلَقْد َسَقَطْت ِقَالَدُتكِ طَيِّ   َليْـَلَة ًبا، َوَما بـَيـْ
َونـََزَلْت فِيِك آيَاٌت  ،تَـَباَرَك َوتَـَعاَىل آَيَة التـََّيمُّمِ  هللالِْلُمْسِلِمَني ِخيَـَرًة ِيف َذِلَك، َفأَنـَْزَل ا هللاْألَبـَْواِء، َفَجَعَل ا

،  )اللَّْيِل َوآَناَء النـََّهارِ  ِمَن اْلُقْرآِن، فَـلَْيَس َمْسِجٌد ِمْن َمَساِجِد اْلُمْسِلِمَني ِإالَّ يـُتْـَلى ِفيِه ُعْذُرِك آنَاءَ 
َهَذا َحِديٌث َصِحيُح  ).اٍس، فَـَوِدْدُت َأينِّ ُكْنُت َنِسيا َمْنِسياَدْعِين ِمْن تـَزِْكيَِتَك ِيل يَا اْبَن َعبَّ (فَـَقاَلْت: 

ْسَناِد وََملْ ُخيَرَِّجاهُ     .٢اْإلِ
  صحيح قال الذهيب يف التلخيص:

  ْثـََنا أَُبو اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا ُحمَمَُّد ْبُن ِسَناٍن اْلَقزَّاُز، ثنا أَبُو َعاِمٍر ال َعَقِديُّ، ثنا َزْمَعُة ْبُن َحدَّ
َعِت الصَّْرَخَة َعَلى َعاِئَشةَ  هللاَرِضَي ا َلْيَكَة، َأنَّ أُمَّ َسَلَمةَ َصاِلٍح، َعِن اْبِن َأِيب مُ  َها مسَِ فَـَقاَلْت ِجلَارِيٍَة:  ؛َعنـْ

ي نـَْفِسي ِبَيِدِه َلَقْد َكاَنْت َأَحبَّ َوالَّذِ (اْذَهِيب َفاْنظُِري، َفَجاَءْت فَـَقاَلْت: َوَجَبْت، فَـَقاَلْت ُأمُّ َسَلَمَة: 
  .٣شَّْيَخْنيِ وََملْ ُخيَرَِّجاهُ َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ال )ِإالَّ أَبَاَها  هللالنَّاِس ِإَىل َرُسوِل ا

                                   
. وجاء يف مسند َوَغْريِِهنَّ َرِضَي اُهللا َعنـُْهنَّ  ِذْكُر الصََّحابِيَّاِت ِمْن أَْزَواِج َرُسوِل اِهللا ؛ مستدرك احلاكم؛ كتاب معرفة الصحابة  -١

فَـَرَض ألهل بدٍر  - -أنَّ عمَر  ،عن سفيان الثوري، عن أيب إسحاق، عن مصعب بن سعد قال وكيع:البن كثري: " الفاروق 
إيَّاها، إال صفيَة وجويريَة، فـََرَض هلما  ستَة آالٍف، وفـََرَض ألمَّهاِت املؤمنَني يف عشرِة آالٍف، وَفضََّل عائشَة بألفني ُحلبِّ رسوِل اهللا 

 ."هذا إسناد جيد من نساِء املهاجريَن يف ألٍف، منهنَّ أُمُّ َعْبٍد. ستَة آالٍف، ستَة آالٍف، وفَـَرَض لنساءٍ 
£  M املرجع السابق؛ وصححه احلاكم والذهيب، وأخرجه البخاري خمتصرًا يف صحيحه؛ كتاب تفسري القرآن؛ باب  -٢  ¢ ¡

  ¯ ® ¬ «  ª ©  ¨    § ¦  ¥     ¤L ]  :١٦النور[ 
َلَقْد َكاَنْت َأَحبَّ النَّاِس ِإَىل هذا احلديث عن زمعة، لكن قول أم سلمة رضي اهللا عنها ( املرجع السابق، وزمعة ضعيف. وكل روايات -٣

 ) صحيح لشواهد أخرى.ِإالَّ أَبَاَها َرُسوِل اهللا 



    ٦٣  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  .بآخر معه وما روى له إال مسلم مقروناً  ،فيه زمعة بن صاحلقال الذهيب يف تلخيصه: 
لس السادس واألربعون من أمايل احلافظ أيب من كتاب فضل و  -)٥ أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها (ا

  :قال القاسم علي بن احلسن بن عساكر رمحه اهللا)،
  أبو عبد احلافظ أخربنا الشيخ أبو املظفر بن القشريي، أخربنا أيب، أخربنا أبو نعيم اإلسفرايين، أخربنا

الصائغ، وحممد بن حرب املدين قاال: حدثنا إمساعيل بن أيب اهللا احلافظ، حدثنا حممد بن إمساعيل 
أويس، حدثين أيب قال: وقال حسان بن ثابت األنصاري مث النجاري، وهو يربئ عائشة مما قيل فيها، 

  ويعتذر إليها يف الشعر:
  َحَصاٌن َرَزاٌن َما تـَُزنُّ ِبرِيَبةٍ 
  َخِليَلُة َخْريِ النَّاِس ِديًنا َوَمْنِصًبا
  َعِقيَلُة َحيٍّ ِمْن ُلَؤيِّ ْبِن َغاِلبٍ 
  ُمَهذََّبٌة َقْد طَيََّب اُهللا ِخيَمَها
  َفِإْن َكاَن َما َقْد َجاَء َعينَِّ قـُْلُتهُ 
  َوِإنَّ الَِّذي َقْد ِقيَل لَْيَس ِبَالِئطٍ 
  َكْيَف َوُودِّي َما َحِييُت َوُنْصَرِيت 
  َلُه رَُتٌب َعاٍل َعَلى النَّاِس َفْضُلَها

  

  ُتْصِبُح َغْرَثى ِمْن حلُُوِم اْلَغَواِفلِ وَ 
  َنِيبِّ اْهلَُدى َواْلَمْكُرَماِت اْلَفَواِضلِ 
  ِكَراِم اْلَمَساِعي َجمُْدَها َغيـُْر َزاِئلِ 
  َفَطهََّرَها ِمْن ُكلِّ ُسوٍء َوبَاِطلِ 
  َفَال َرفَـَعْت َسْوِطي ِإَيلَّ أَنَاِمِلي

   َماِحلِ ِبِك الدَّْهُر َبْل قـَْوُل اْمِرٍئ َغْريِ 
  ِآلِل َرُسوِل اِهللا َزْيِن اْلَمَحاِفلِ 
  ١تَـَقاَصَر َعنْـَها َسْوَرُة اْلُمَتطَاِولِ 

  
رمحه اهللا،  للقاضي أيب الفضل عياض بن موسى اليحصيب بتعريف حقوق املصطفى  الشفاويف  -)٦

  :قال
  :َمْن َرَماَها فـََقْد ". ِقيَل َلُه: ِملَ؟ َقاَل: "َعاِئَشَة قُِتلَ َمْن َسبَّ أََبا َبْكٍر ُجِلَد، َوَمْن َسبَّ "َوُرِوَي َعْن َماِلٍك

  ."َخاَلَف اْلُقْرآنَ 
َفَمْن  ] ١٧النور: [ M ± ² ³  ́µ     ¶ ¸      ¹              º Lيـَُقوُل  هللاِألَنَّ ا"َوَقاَل اْبُن َشْعَباَن َعْنُه: 

  ."َعاَد ِلِمْثِلِه فَـَقْد َكَفرَ 

                                   
لس السادس واألربعون من أمايل ابن عساكر)البن عساكر فضل أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها  -١ ؛ احلديث اخلامس، وهذه (ا

الرواية فيها انقطاع وضعف، وأخرجه البخاري ومسلم يف صحيحهما بسند آخر خمتصرا وذكرا فيه البيت األول، كما أخرجه أبو يعلى 
ُر َحْوثَـ يف مسنده يف حديث طويل، قال اهليثمي يف جممع الزوائد: ( َرَة ْبِن َرَواُه أَبُو يـَْعَلى ِيف َحِديٍث طَِويٍل، َورَِجاُلُه رَِجاُل الصَِّحيِح َغيـْ

 .)َأْشَرَس، َوُهَو ثَِقةٌ 



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٦٤

تَـَعاَىل ِإَذا ذََكَر ِيف اْلُقْرآِن َما  هللاِإنَّ ا"َوَحَكى أَُبو احلََْسِن الصََّقلِّيُّ َأنَّ اْلَقاِضَي أَبَا َبْكِر ْبَن الطَّيَِّب َقاَل: 
ِيف آٍي َكِثريٍَة،   M s t u wv x Lَكَقْولِِه:   ؛َنَسَبُه ِإَلْيِه اْلُمْشرُِكوَن َسبََّح نـَْفَسُه لِنَـْفِسهِ 

 M ¡ ¢ £  ¤    ¥ ¦ §    ¨ © ªَوذََكَر تَـَعاَىل َما َنَسَبُه اْلُمَناِفُقوَن ِإَىل َعاِئَشَة فَـَقاَل: 

« ¬ ® ¯  L ] :َسبََّح نـَْفَسُه ِيف تَـْربِئَِتَها ِمَن السُّوِء َكَما َسبََّح نـَْفَسُه ِيف تَـْربِئَِتِه  ] ١٦النور 
  .١"َوَهَذا َيْشَهُد لَِقْوِل َماِلٍك ِيف قـَْتِل َمْن َسبَّ عائشةِمَن السُّوِء، 

   

                                   
 اْلَباُب الثَّاِلُث ِيف ُحْكِم َمْن َسبَّ اَهللا تعاىل ومالئكته وأنبياء وَُكُتَبُه َوآَل النَِّيبِّ الشفا بتعريف حقوق املصطفى للقاضي عياض؛  -١

بَـْيِت واألزوا ؛ وأزواجه وصحبه  .ج واألصحاباْلَفْصُل اْلَعاِشُر احلُْْكُم ِيف َسبِّ آِل اْل



    ٦٥  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  الحديث السادس عشر
  اصة بنت عمر الفاروق رضي اهللا عنهحفنا تفي فضل سيد

  
، القرشية السرت الرفيع حفصة بنت أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب هي سيدتنا أم املؤمنني 

ا من  عبد اهللا ألبيه وأمه. وهي من املهاجرات، تزوجها رسول اهللا أخت العدوية، وهي  بعد انقضاء عد
  يف سنة ثالث من اهلجرة. -أحد املهاجرين - ُخنيس بن حذافة السهمي 

ا وهلا حنو من  وي أن مولدها كان قبل املبعث خبمس سنني، فعلى هذا يكون دخول النيب ورُ 
  عشرين سنة.

إىل حفصة، وأوصت حفصة إىل عبد اهللا بن عمر مبا أوصى به إليها عمر،  وأوصى عمر بعد موته
ا، ومبال وقفته بالغابة.بصدقة و    تصدقت 

وتوفيت يف مجادى األوىل سنة إحدى وأربعني، يف عام اجلماعة، حني تنازل احلسن بن علي ملعاوية. 
  وُدِفنت بالبقيع.

  .١"ماتت حفصة حىت ما تفطر مابسند صحيح عن نافع، قال:  - ابن سعد–وأخرج "ويف اإلصابة: 
  

  الحديث:
ا من كتاب  ن ا و  أ ا    رحمه اهللا، قال:ا ا

ثـََنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى ْبِن َخاِلِد ْبِن َحيَّاَن َقاَل: نا ُموَسى ْبُن أَِبي َسْهٍل اْلِمْصِريُّ َقاَل: نا اْبُن أَ  ِبي َحدَّ
اُس ِمْن َحْفَصَة، فاْغَتمَّ النَّ  ُبَكْيٍر اْلِكْرَماِنيُّ َقاَل: نا ُشْعَبُة، َعْن قَـَتاَدَة، َعْن أََنٍس َقاَل: طَلََّق النَِّبيُّ 

بَـيْـَنَما ُهَما ِعْنَدَها، َوُهْم  َن، ِإْذ و ُمْغَتمُّ َذِلَك، َوَدَخَل َعَليْـَها َخاُلَها ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن، َوَأُخوُه ُقَداَمُة، فـَ
َقاَل: ِإنَّ ا(َعَلى َحْفَصَة، فَـَقاَل:  َدَخَل النَِّبيُّ  ْقرُِئَك السََّالَم، يُـ  هللايَا َحْفَصُة، أََتاِني ِجْبرِيُل آِنًفا، فـَ

  ).َويـَُقوُل َلَك: رَاِجْع َحْفَصَة، َفِإنـََّها َصوَّاَمٌة قَـوَّاَمُة، َوِهَي َزْوَجُتَك ِفي اْلَجنَّةِ 
  .٢َلْم يـَْرِو َهَذا اْلَحِديَث َعْن ُشْعَبَة ِإالَّ َيْحَيى ْبُن َأِبي ُبَكْيٍر، تـََفرََّد ِبِه: ُموَسى ْبُن أَِبي َسْهلٍ 

                                   
 ا.حجر؛ حفصة بنت عمر رضي اهللا عنه اإلصابة يف متييز الصحابة البن -١
املعجم األوسط للطرباين؛ باب األلف؛ من امسه أمحد، ورواه ضياء الدين املقدسي يف األحاديث املختارة بإسناده إىل الطرباين مث قال:  -٢

اَرُقْطِينُّ َرَواُه ُعبـَْيُد ْبُن [ ُرمهَُا يـَْرِويهِ َقاَل الدَّ  َعْن َأْسَباٍط َأْسَباٍط َوحمَُمَُّد ْبُن ثـََواِب ْبِن َسِعيٍد َعْن َأْسَباٍط َعْن َسِعيٍد َعْن قَـَتاَدَة َعْن أََنٍس َوَغيـْ
، ولذا فإن إسناده ]قَـَتاَدَة ُمْرَسال َوُهَو الصََّوابُ وََكَذِلَك َرَواُه َسِعيُد ْبُن َعاِمٍر َعْن َسِعيٍد َعْن  ،َعْن َسِعيٍد َعْن قـََتاَدَة ُمْرَسال َوُهَو الصَِّحيحُ 



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٦٦

  فوائد:
  قال: ، رمحه اهللا صحيح اإلمام البخارييف  -)١
  ِثـََنا َعْبُد الَعزِيِز ْبُن َعْبِد ا، بَاُب َعْرِض اِإلْنَساِن ابـَْنَتُه َأْو ُأْخَتُه َعَلى َأْهِل اَخلْري ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن هللاَحدَّ ، َحدَّ

َع َعْبَد اهللاْخبَـَرِين َساِملُ ْبُن َعْبِد اَسْعٍد، َعْن َصاِلِح ْبِن َكْيَساَن، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َقاَل: أَ  ْبَن  هللا، أَنَُّه مسَِ
َعنْـُهَما، ُحيَدُِّث: َأنَّ ُعَمَر ْبَن اَخلطَّاِب، ِحَني َتَأميََّْت َحْفَصُة بِْنُت ُعَمَر ِمْن ُخنَـْيِس ْبِن  هللاُعَمَر َرِضَي ا

، وََكاَن ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل ا ، فـَتـُُويفَِّ ِباْلَمِديَنِة، فَـَقاَل ُعَمُر ْبُن اَخلطَّاِب: أَتَـْيُت  هللاُحَذاَفَة السَّْهِميِّ
فَـَقاَل: َقْد  ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن، فـََعَرْضُت َعَلْيِه َحْفَصَة، فَـَقاَل: َسأَْنظُُر ِيف َأْمِري، فَـلَبِْثُت لََياِيلَ ُمثَّ َلِقَيِين،

يَق، فَـُقْلُت: ِإْن ِشْئَت َزوَّْجُتَك َحْفَصَة َبَدا ِيل َأْن َال أَتَـَزوََّج يـَْوِمي هَ  َذا، َقاَل ُعَمُر: فَـَلِقيُت أَبَا َبْكٍر الصِّدِّ
ُمثَّ  ،َن، فَـَلِبْثُت لََياِيلَ بِْنَت ُعَمَر، َفَصَمَت أَُبو َبْكٍر فَـَلْم يـَْرِجْع ِإَيلَّ َشْيًئا، وَُكْنُت َأْوَجَد َعَلْيِه ِمينِّ َعَلى ُعْثَما

، فـََلِقَيِين أَُبو َبْكٍر، فَـَقاَل: َلَعلََّك َوَجْدَت َعَليَّ ِحَني َعَرْضَت )، َفأَْنَكْحتـَُها إِيَّاهُ  هللاَخطَبَـَها َرُسوُل ا(
 َأْن أَْرِجَع َعَليَّ َحْفَصَة فَـَلْم َأْرِجْع ِإلَْيَك َشْيًئا؟ َقاَل ُعَمُر: قـُْلُت: نـََعْم، َقاَل أَُبو َبْكٍر: َفِإنَُّه ملَْ َميْنَـْعِين 

َقْد ذََكَرَها، فَـَلْم َأُكْن ِألُْفِشَي ِسرَّ   هللاِإلَْيَك فِيَما َعَرْضَت َعَليَّ، ِإالَّ َأينِّ ُكْنُت َعِلْمُت َأنَّ َرُسوَل ا
  .١قَِبْلتُـَها  هللا، َوَلْو تـَرََكَها َرُسوُل ا هللاَرُسوِل ا

 قال باب القرعة بني النساء إذا أراد سفراً  ويف:  
َثِين اْبُن َأِيب ُمَلْيَكَة، َعِن الَقاِسمِ  ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم، َحدَّثـََنا َعْبُد الَواِحِد ْبُن َأْميََن، َقاَل: َحدَّ ، َعْن َعاِئَشَة، َحدَّ

َكاَن ِإَذا   َكاَن النَِّيبُّ ِإَذا َخرََج أَقْـرََع بـَْنيَ ِنَساِئِه، َفطَاَرِت الُقْرَعُة ِلَعاِئَشَة َوَحْفَصَة، َو  َكانَ   َأنَّ النَِّيبَّ (
َلَة َبِعِريي َوَأرَْكُب بَِعَريكِ  ، تَـْنظُرِيَن بِاللَّْيِل َساَر َمَع َعاِئَشَة يـََتَحدَُّث، فـََقاَلْت َحْفَصُة: َأَال تـَرَْكِبَني اللَّيـْ

َوَعَلْيِه َحْفَصُة، َفَسلََّم َعَليْـَها، ُمثَّ َساَر  َمجَِل َعاِئَشةَ ِإَىل  َوأَْنظُُر؟ فـََقاَلْت: بـََلى، فَـرَِكَبْت، َفَجاَء النَِّيبُّ 
ا نـََزُلوا َجَعَلْت رِْجَليْـَها بـَْنيَ اِإلْذِخِر، َوتَـُقوُل: يَا َربِّ سَ  لِّْط َعَليَّ َعْقرَبًا َحىتَّ نـََزُلوا، َوافـْتَـَقَدْتُه َعاِئَشُة، فَـَلمَّ

  .٢)وَل َلُه َشْيًئاَأْو َحيًَّة تَـْلَدُغِين، َوَال َأْسَتِطيُع َأْن أَقُ 

                                                                                                                 
ويف املنت [ضعيف، وبذلك قال حمقق األحاديث املختارة د.عبد امللك بن دهيش. وقال شعيب األرنؤوط يف حتقيقة لصحيح ابن حبان 

أحد بال خالف، وزوُج حفصة وهم، فإن عثمان بن مظعون مات قبل أن يتزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم حفصة، ألنه مات قبل 
يف سلسلة األحاديث  الشيخ حممد ناصر الدين، وقال ]بعد أحد النيب  اقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم مات بأحد، فتزوجه

أن يطلق حفصة،  رسول اهللا  عمار بن ياسر قال: أراد] بعد كالمه عن حديث (٢٠٠٧الصحيحة وشيء من فقهها [حديث 
ا زوجتك يف اجلنة تطلقها، فجاء جربيل فقال: ال ا صوامة قوامة، وإ إذا ضم إىل املرسل الذي قبله ارتقى حديثه إىل مرتبة ): [فإ

 ].تعاىل احلسن إن شاء اهللا
َنَتهُ أَْو أُْخَتُه َعَلى أَْهِل اَخلْريِ ؛  ِكَتاُب النَِّكاحِ صحيح البخاري؛ -١  .بَاُب َعْرِض اِإلْنَساِن ابـْ
 .بَاُب الُقْرَعِة بـَْنيَ النَِّساِء ِإَذا َأَراَد َسَفًرا؛ َتاُب النَِّكاحِ كِ صحيح البخاري؛   -٢
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  يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا، قال:و  -)٢
  ُثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبِن منَُْريٍ، َحدَّثـََنا َرْوٌح، َوَعْبُد اِهللا ْبُن نَاِفٍع، ح َوَحدَّثـََنا ِإْسَحاق  - ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َحدَّ

َعْن َماِلِك ْبِن أََنٍس، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َأِيب َبْكٍر، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْمِرو ْبِن َقاَل: َأْخبَـَرنَا َرْوٌح،  -َواللَّْفُظ َلُه 
ُقولُوا اللُهمَّ (ُسَلْيٍم، َأْخبَـَرِين أَُبو ُمحَْيٍد السَّاِعِديُّ، أَنـَُّهْم َقالُوا: َيا َرُسوَل اِهللا، َكْيَف ُنَصلِّي َعَلْيَك؟ َقاَل: 

، َوَعَلى َأْزَواِجِه، َوُذرِّيَِّتِه َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبـْرَاِهيَم، َوبَاِرْك َعَلى ُحمَمٍَّد َوَعَلى َأْزَواِجِه، َصلِّ َعَلى ُحمَمَّدٍ 
يٌد جمَِيدٌ    .١)َوُذرِّيَِّتِه َكَما بَارَْكَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم، إِنََّك محَِ

  ُُد ْبُن َراِفٍع، َوَعْبُد ْبن َعْبُد الرَّزَّاِق،  -َقاَل اْبُن َراِفٍع: َحدَّثـََنا، وقَاَل َعْبٌد: َأْخبَـَرنَا  - ُمحَْيٍد  َحدََّثِين ُحمَمَّ
ثـََنا َمْعَمٌر، َعْن َمهَّاِم ْبِن مُ  َنبٍِّه، َعْن َأِيب َأْخبَـَرنَا َمْعَمٌر، َعِن اْبِن طَاُوٍس، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، ح َوَحدَّ

ِبَل، َصاِلُح ِنَساِء قـَُرْيشٍ (: : َقاَل َرُسوُل اِهللا ُهرَيـَْرَة، قَالَ  ُر ِنَساٍء رَِكْنبَ اْإلِ َأْحَناُه َعَلى َوَلٍد ِيف  ،َخيـْ
  .٢)َيِدهِ  ِصَغرِِه، َوَأْرَعاُه َعَلى َزْوٍج ِيف َذاتِ 

   

                                   
 .بْعَد التَّشهُّدِ  بَاُب الصََّالِة َعَلى النَِّيبِّ صحيح مسلم؛ كتاب الصالة،  -١
 .بَاُب ِمْن َفَضاِئِل ِنَساِء قُـَرْيشٍ  ؛  كتاب َفَضائِِل الصََّحابَةِ صحيح مسلم؛   -٢
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  الحديث السابع عشر
  زينب بنت جحش رضي اهللا عنهانا تفي فضل سيد

  
زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صربة بن مرة بن كثري بن غنم بن دودان هي سيدتنا أم املؤمنني 
  .أميمة بنت عبد املطلب عمة رسول اهللا  بن أسد بن خزمية. وأمها

، وكانت عند زيد بن ومعروفاً  وجوداً  وورعاً  وهي من املهاجرات اُألَول، وكانت من سادة النساء ديناً 
  سنة مخس من اهلجرة. رسول اهللا  ، مث تزوجهاحارثة موىل رسول اهللا 

سنة، وماتت سنة عشرين، وصلى عليها  مخس وثالثنيوهي بنت  قال الواقدي: تزوجها رسول اهللا 
  ، وُدِفنت بالبقيع.عمر بن اخلطاب 

فزوجها اهللا نبيه بنص  ، ]٣٧األحزاب: [ M U V W  X Y ZLوهي اليت يقول اهللا فيها: 
صناع اليد، فكانت تدبغ  بذلك على أمهات املؤمنني، وكانت تفخركتابه بال ويل وال شاهد، فكانت 

  .وفاة بعده . وكانت أول نساء النيب ١قصدَّ وخترز وت
  

  الحديث:
رك من  ّٰ  ا

م  ا   رحمه اهللا ورضي عنه، قال: ا
َبَأ َعْبُد اَحدَّثـََنا َجدِّي، نَا حِ قال أبو يعقوب إسحاق بن أسعد بن الحسن بن سفيان الفسوي:   هللابَّاُن، َأنـْ

تَـَهْت ِعدَُّة زَيـَْنبَ ، َعْن َأَنسٍ ، َعْن ثَاِبتٍ ، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن اْلُمِغيَرةِ  ِلَزْيٍد:   هللاَقاَل َرُسوُل ا، َقاَل: َلمَّا انـْ
َما (فـََقاَلْت: ، كَ رُ كُ ذْ يَ   هللاَأْرَسَل َرُسوُل ا، أَْبِشِري فَـُقْلُت: َيا زَيـَْنبُ  ،. َقاَل: َفاْنطََلْقتُ  )َعَليَّ اذُْكْرَها (

َحتَّى َدَخَل   هللاَوَجاَء َرُسوُل ا ،فَـَقاَمْت ِإَلى َمْسِجِدَها َونـََزَل اْلُقْرآنُ ، أَنَا ِبَصاِنَعٍة َشْيًئا َحتَّى ُأَواِمَر َربِّي
  .٢)َعَليْـَها ِبَغْيِر ِإْذنٍ 

                                   
َها َقاَلْت: َرِضَي اهللاُ  َعْن َعاِئَشةَ [ ،ِذْكُر زَيـَْنَب ِبْنِت َجْحٍش َرِضَي اُهللا َعنـَْها؛  ِكَتاُب َمْعرَِفِة الصََّحابَةِ جاء يف مستدرك احلاكم؛   -١  َعنـْ

 ُة: َفُكنَّا ِإَذا اْجَتَمْعَنا ِيف بـَْيِت ِإْحَدانَا بـَْعَد َوَفاِة َرُسوِل اِهللا َقاَلْت َعاِئشَ  )َأْسَرُعُكنَّ ُحلُوًقا ِيب أَْطَوُلُكنَّ َيًدا(ِألَْزَواِجِه:  َقاَل َرُسوُل اِهللا 
وَملَْ َتُكْن َأْطَوَلَنا، وََكاَنِت اْمَرأًَة َقِصريًَة  ، النَِّيبِّ َمنُدُّ أَْيِديـََنا ِيف اجلَِْداِر نـََتطَاَوُل، فَـَلْم نـََزْل نـَْفَعُل َذِلَك َحىتَّ تـُُوفـَِّيْت َزيـَْنُب ِبْنُت َجْحٍش َزْوجُ 

َا أََراَد ِبطُوِل اْلَيِد الصََّدَقةَ  فَـَعَرفْـَنا ِحيَنِئٍذ َأنَّ النَِّيبَّ  ُق ِيف َسِبيِل اِهللا تْ قَالَ  .ِإمنَّ : وََكاَنْت َزيـَْنُب اْمَرأٌَة َصنَّاَعَة اْلَيِد َفَكاَنْت َتْدبُُغ َوَختُْرُز َوَتَصدَّ
 كم والذهيب.صححه احلا  ].َعزَّ َوَجلَّ 

؛ كتاب الصالة؛ احلديث السادس والثمانون. وأخرجه مسلم يف صحيحه عن حممد بن رافع وأيب مسند اإلمام عبد اهللا بن املبارك -٢
 النضر عن سليمان بن املغرية يف حديث طويل.



    ٦٩  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  فوائد:
  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال: -)١
  ثـََنا ِعيَسى ْبُن َطْهَماَن، قَاَل: مسَِْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك ُد ْبُن َحيَْىي، َحدَّ ثـََنا َخالَّ نـََزَلْت آيَُة (، يـَُقوُل: َحدَّ

ًزا َوحلًَْما، وََكاَنْت تَـْفَخُر َعَلى ِنَساِء النَّ  َها يـَْوَمِئٍذ ُخبـْ ، ِيبِّ اِحلَجاِب ِيف َزيـَْنَب ِبْنِت َجْحٍش، َوَأْطَعَم َعَليـْ
  .١)أَْنَكَحِين ِيف السََّماءِ  هللاوََكاَنْت تَـُقوُل: ِإنَّ ا

  وهذا حديث ثالثي.
  عضاً باب تعديل النساء بعضهن بويف:  

ثـََنا فـَُلْيُح ْبُن ُسَلْيَماَن،  ثـََنا أَبُو الرَّبِيِع ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد، َوأَفـَْهَمِين بـَْعَضُه َأْمحَُد، َحدَّ َعِن اْبِن ِشَهاٍب َحدَّ
َُسيِِّب، َوَعْلَقَمَة ْبِن َوقَّاٍص 

ْيِد االزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبـَْريِ، َوَسِعيِد ْبِن امل ، َوُعبـَ ْبِن  هللاْبِن َعْبِد ا هللاللَّْيِثيِّ
... ِمْنهُ  هللاِحَني َقاَل َهلَا َأْهُل اِإلْفِك َما َقاُلوا، فـَبَـرََّأَها ا َعنْـَها َزْوِج النَِّيبِّ  هللاُعتَْبَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي ا

 ؟يَا زَيـَْنُب، َما َعِلْمِت (َيْسَأُل َزيـَْنَب بِْنَت َجْحٍش َعْن أَْمِري، فَـَقاَل:   هللاوََكاَن َرُسوُل ا أن قالت:إىل 
َما َعِلْمُت َعَليْـَها ِإالَّ َخيْـًرا، َقاَلْت: َوِهَي  هللاَواي َمسِْعي َوَبَصِري، ، َأمحِْ هللا، فَـَقاَلْت: يَا َرُسوَل ا؟)َما رَأَْيتِ 

  .٢ِبالَورَعِ  هللاَها االَِّيت َكاَنْت ُتَساِميِين، فَـَعَصمَ 
َوِهَي " :قَـْوُلهُ  .َأْي ِمَن احلَِْماَيِة َفَال أَْنُسُب ِإَلْيِهَما َما ملَْ َأْمسَْع َوأُْبِصرْ  "َأمحِْي َمسِْعي َوَبَصِري["ويف الفتح: 
َأْي ُتطَْلُب ِمَن اْلُعُلوِّ َوالرِّفْـَعِة َواحلَْْظَوِة  ،َأْي تـَُعالِيِين ِمَن السُُّموِّ َوُهَو اْلُعُلوُّ َواِالْرتَِفاعُ  "ُتَساِميِين الَِّيت َكاَنْت 
َأْي  "هللافـََعَصَمَها ا" قـَْوُلهُ  ...َأْو تـَْعَتِقُد َأنَّ الَِّذي َهلَا ِعْنَدُه ِمْثُل الَِّذي ِيل ِعْنَدهُ  ،َما َأْطُلبُ  ِعْنَد النَِّيبِّ 

  .٣]َعاقَِبِتهِ  َما َختَْشى ُسوءَ  ةِ انبجماْلُمَحاَفَظِة على دينَها و َأْي بِ  "بِاْلَورَعِ " :قـَْوُلهُ  .َحِفَظَها َوَمنَـَعَها
  يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا، قال:و  -)٢
  ُيَناِينُّ، َأْخبَـرَنَا َطْلَحُة ْبن ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى السِّ ثـََنا َحمُْموُد ْبُن َغْيَالَن أَُبو َأْمحََد، َحدَّ  َحيَْىي ْبِن َحدَّ

َرُعُكنَّ حلََاقًا َأسْ (: طَْلَحَة، َعْن َعاِئَشَة بِْنِت طَْلَحَة، َعْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنَني، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اِهللا 
قَاَلْت: َفُكنَّ يـََتطَاَوْلَن أَيـَّتـُُهنَّ َأْطَوُل َيًدا، قَاَلْت: َفَكاَنْت َأْطَولََنا َيًدا َزيـَْنُب، ِألَنـََّها   )َوُلُكنَّ َيًداِيب َأطْ 

  .٤َكاَنْت تـَْعَمُل ِبَيِدَها َوَتصدَّقُ 

                                   
? M بَاُب ؛ِكَتاُب التـَّْوِحيدِ صحيح البخاري؛   -١  >  =  <L ] :٧هود[ ، M   ¾  ½  ¼   »L ] :التوبة

١٢٩.[ 
 .َباُب تـَْعِديِل النَِّساِء بـَْعِضِهنَّ بـَْعًضا؛ ِكَتاُب الشََّهاَداتِ صحيح البخاري؛   -٢
 فتح الباري البن حجر؛ يف شرحه احلديث. -٣
 .َهابَاُب ِمْن َفَضاِئِل َزيـَْنَب أُمِّ اْلُمْؤِمِنَني، َرِضَي اهللاُ َعنْـ  ؛ كتاب َفَضائِِل الصََّحابَِة صحيح مسلم؛   -٤



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٧٠

 ؛نـَُّهنَّ ظََننَّ َأنَّ اْلُمَراَد ِبطُوِل اْلَيِد ُطوُل اْلَيِد احلَِْقيِقيَّةِ َمْعَىن احلَِْديِث أَ [يف شرحه: رمحه قال اإلمام النووي 
وََكاَنْت َزيـَْنُب َأْطَوَهلُنَّ َيًدا  ،َفَكاَنْت َسْوَدُة َأْطَوَهلُنَّ َجارَِحةً  ،َفُكنَّ َيْذَرْعَن أَْيِديـَُهنَّ ِبَقَصَبةٍ  ،َوِهَي اْجلَارَِحةُ 

ْريِ ِيف الصََّدَقِة َوِفْعِل ا َوِفيِه  ...فَـَعِلُموا َأنَّ اْلُمَراَد ُطوُل اْلَيِد ِيف الصََّدَقِة َواجلُْودِ  ،َفَماَتْت زَيـَْنُب َأوَُّهلُنَّ  ،خلَْ
  ١.]َوَمنْـَقَبٌة ظَاِهَرٌة ِلَزيـَْنبَ  ، هللاُمْعِجَزٌة َباِهَرٌة ِلَرُسوِل ا

  يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال:و  -)٣
  ثـََنا ثـََنا اْحلَاِرُث ْبُن َأِيب ُأَساَمَة، ثنا  هللاَعِليُّ ْبُن َمحَْشاٍذ اْلَعْدُل، َوَعْبُد اَحدَّ ْبُن احلَُْسْنيِ اْلَقاِضي، قَاَال: َحدَّ

:  َعِليُّ ْبُن َعاِصٍم، َعْن َداوَد ْبِن َأِيب ِهْنٍد، َعْن َعاِمٍر، قَاَل: َكاَنْت َزيـَْنُب بِْنُت َجْحٍش، تـَُقوُل لِلنَِّيبِّ 
ُرُهنَّ َمْنَكًحا" َربـُُهنَّ َرِمحًا، ُمثَّ تَـُقوُل: َزوََّجنِيَك  ،َوأَْلَزُمُهنَّ ِستْـًرا ،أََنا َأْعَظُم ِنَساِئَك َعلَْيَك َحقا، أََنا َخيـْ َوأَقـْ

َو السَِّفُري ِبَذِلَك، َوأََنا ابـَْنُة الرَّْمحَُن َعزَّ َوَجلَّ ِمْن فَـْوِق َعْرِشِه، وََكاَن ِجْربِيُل َعَلْيِه الصََّالُة َوالسََّالُم هُ 
  .٢"َولَْيَس َلَك ِمْن ِنَساِئَك َقرِيَبًة َغْريِي ،َعمَِّتكَ 

   

                                   
 شرح النووي على صحيح مسلم؛ يف شرحه للحديث. -١
 . واحلديث مرسل كما قال ابن حجر يف الفتح.ِذْكُر َزيـَْنَب ِبْنِت َجْحٍش َرِضَي اهللاُ َعنـَْها؛  ِكَتاُب َمْعرَِفِة الصََّحاَبةِ مستدرك احلاكم؛   -٢



    ٧١  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  الحديث الثامن عشر
  أم سلمة رضي اهللا عنهانا تفي فضل سيد

  
 أمية بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر يبهي سيدتنا أم املؤمنني احملجَّبة الطاهرة السيدة أم سلمة هند بنت أ

عند أخيه من الرضاعة أيب سلمة بن  بن خمزوم القرشية املخزومية، من املهاجرات اُألول، كانت قبل النيب 
  كب أحد األجواد.ا بوها هو زاد الر وأ، الرجل الصاحل، عبد األسد املخزومي 

ا على النيب وكانت من أمجل النساء وأشرفهن نسبًا، موصوفة بالعقل ا  لبالغ والرأي الصائب، وإشار
  .يوم احلديبية تدل على ذلك

ا النيب حوهي أول ظعينة دخلت املدينة مهاجرة، وكانت ُتعد من فقهاء الص يف سنة  ابيات. دخل 
أربع من اهلجرة، وهي آخر من مات من أمهات املؤمنني، ُعمِّرت حىت بلغها مقتل احلسني بن علي رضي 

  ما، فومجت لذلك، وُغشي عليها، وحزنت عليه كثرياً، ومل تلبث بعده إال يسرياً وانتقلت.اهللا عنه
  عاشت حنواً من تسعني سنة، وكان ذلك يف سنة ستني، وُدفنت بالبقيع.

  وهلا أوالد صحابيون، عمر وسلمة وزينب، وهلا مجلة أحاديث رضي اهللا عنها.
ا ليست فيهن، ال جتد ما   جيدن من الغرية. وكانت يف النساء كأ

  
  الحديث:

  رحمه اهللا، قال: أ  ا أ    ا ا من 
ثـََنا َعْبُد ا ثـََنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيْـَنَة، َعِن اْبِن أَِبي َنِجيٍح، َعْن  هللاَحدَّ ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبِن َأِبي ِخَداٍش، َحدَّ

              ُغْربٍَة أَِبيِه، َعْن ُعبَـْيِد ْبِن ُعَمْيٍر َقاَل: َقاَلْت ُأمُّ َسَلَمَة، َلمَّا َماَت أَُبو َسَلَمَة: قـُْلُت: َغرِيٌب، َوبَِأْرِض 
َنا أَنَا َكَذِلَك ِإْذ تَـَهيَّْأُت ِلْلُبَكاِء َعَلْيِه، ِإْذ َأقْـبَـْلِت اْمَرَأٌة ِمَن الصَِّعيِد  .َألَْبِكيَـنَُّه ُبَكاًء يـَُتَحدَُّث ِبهِ  َقاَلْت: فـَبَـيـْ

 هللاِخِلي الشَّْيطَاَن بـَْيًتا َقْد َأْخَرَجُه اتُرِيِديَن َأْن ُتدْ (فـََقاَل َلَها:  ُترِيُد َأْن ُتْسِعَدِني َعَلْيِه، فَـَلِقيَـَها النَِّبيُّ 
  .١. َفَكَفْفُت َعِن اْلُبَكاءِ )ِمْنُه؟

  فوائد:
  :رمحه اهللا رواية حيىي الليثيرمحه اهللا ورضي عنه مالك اإلمام موطأ يف  -)١

                                   
حسني سليم أسد: إسناده صحيح، وأخرجه مسلم يف صحيحه ، قال حمقق املسند مسند أيب يعلى؛ مسند أم سلمة زوج النيب  -١

 بإسناد آخر وبزيادة فيه؛ كتاب اجلنائز؛ باب البكاء على امليت.



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٧٢

  َماِلٌك، َعْن َربِيَعَة ْبِن َأِيب َعْبِد الرَّْمحِن، َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َزْوِج النَِّيبِّ؛ َأنَّ َرُسوَل اِهللا وحدثين  :َمْن (َقاَل
، َوَأْعِقْبِين َخْريًا اللَُّهمَّ آِجْرِين ِيف ُمِصيَبِيت  ،اُهللا: ِإنَّا ِهللا َوإِنَّا ِإَلْيِه رَاِجُعونَ  َأَصابـَْتُه ُمِصيَبٌة فَـَقاَل َكَما َأَمَرهُ 

َها، ِإالَّ فَـَعَل اُهللا ذِلَك ِبهِ  فَـَلمَّا تـُُويفَِّ أَُبو َسَلَمَة، قـُْلُت ذِلَك. ُمثَّ قـُْلُت: َوَمْن َخيـٌْر (قَاَلْت أُمُّ َسَلَمَة: ). ِمنـْ
  .١َفَأْعَقبَـَها اهللاُ َرُسوَلُه، فَـتَـَزوََّجَها )ِمْن َأِيب َسَلَمَة؟

  ، قال:ورضي عنه م أمحد رمحه اهللايف مسند اإلماو  -)٢
  ثـََنا ِإْسَرائِيُل، َعْن َأِيب ثـََنا َحيَْىي ْبُن َأِيب ُبَكْريٍ، َقاَل: َحدَّ ِإْسَحاَق، َعْن َأِيب َعْبِد اِهللا اجلََْدِيلِّ، َقاَل:  َحدَّ

ِفيُكْم؟ قـُْلُت: َمَعاَذ اِهللا، َأْو ُسْبَحاَن اِهللا، َأْو   َدَخْلُت َعَلى ُأمِّ َسَلَمَة، فَـَقاَلْت ِيل: أَُيَسبُّ َرُسوُل اِهللا 
  .٢)َسبَّ َعِليا، فَـَقْد َسبَِّين َمْن (يـَُقوُل:  قَاَلْت: مسَِْعُت َرُسوَل اِهللا َكِلَمًة َحنَْوَها، 

  يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال:و  -)٣
  ُسَف اْلَعْدُل، ثنا السَِّريُّ ْبُن ُخَزْميََة، ثنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيَل، ثنا َمحَّاُد َأْخبَـَرنَاُه احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن يُو

َها قَاَلْت:  هللاْبُن َسَلَمَة، أَنـَْبَأ ثَاِبٌت، َعِن اْبِن ُعَمَر ْبِن َأِيب َسَلَمَة، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، َرِضَي ا َعنـْ
مَّ ِعْنَدَك للهَوإِنَّا ِإلَْيِه َراِجُعوَن، ا هللاَأَصاَبْت َأَحَدُكْم ُمِصيَبٌة فـَْليَـُقْل: إِنَّا ِإَذا ( : هللاَقاَل َرُسوُل ا

َها )فِيَهاَأْحَتِسُب ُمِصيَبِيت فَْأُجْرِين  ًرا ِمنـْ َا َخيـْ ٌر ِمْن  ؛وَُكْنُت ِإَذا َأَرْدُت َأْن أَُقوَل َوأَْبِدْلِين ِ قـُْلُت: َوَمْن َخيـْ
تـَُها َخطَبَـَها أَُبو َبْكٍر فـََردَّْتهُ  ،َأِيب َسَلَمةَ  ا انـَْقَضْت ِعدَّ  ،فَـَردَّْتهُ  َوَخطَبَـَها ُعَمرُ  ،فَـَلْم َأَزْل َحىتَّ قـُْلتُـَها، فـََلمَّ

 ،السََّالمَ   هللاَوِبَرُسوِلِه، أَْقرْئ َرُسوَل ا  هللافـََقاَلْت: َمْرَحًبا ِبَرُسوِل ا ؛لَِيْخطُبَـَها فَـبَـَعَث ِإلَيْـَها النَِّيبُّ 
َها َرُسو  َأمَّا (  هللاُل اَوَأْخِربُْه َأينِّ اْمَرأٌَة ُمْصِبَيٌة َغيـَْرى، َوأَنَُّه لَْيَس َأَحٌد ِمْن َأْولَِياِئي َشاِهٌد، فَـبَـَعَث ِإَليـْ

َأْن يُْذِهَب  هللاَنِك، َوأَمَّا قـَْوُلِك: ِإينِّ َغيـَْرى َفَسَأْدُعو اَسَيْكِفيِك ِصبْـَيا هللاقَـْوُلِك: ِإينِّ ُمْصِبَيٌة َفِإنَّ ا
فـََقاَلْت ِالبِْنَها: ُقْم يَا ُعَمُر  .)َغيْـرََتِك، َوَأمَّا اْألَْولَِياُء فـََلْيَس َأَحٌد ِمنْـُهْم َشاِهٌد َوَال َغاِئٌب ِإالَّ َسيَـْرَضاِين 

َجرَّتَـْنيِ َوَرَحاتَـْنيِ  ؛َوقَاَل َهلَا: َال أُْنِقُصِك ِممَّا َأْعطَْيُت ُأْخَتِك ُفَالَنةَ  ،اهُ فَـَزوََّجَها ِإيَّ   هللافَـَزوِّْج َرُسوَل ا
يَْأتِيَها َوِهَي تـُْرِضُع َزيـَْنَب، َفَكاَنْت ِإَذا َجاَء النَِّيبُّ   هللاَوِوَساَدٍة ِمْن َأَدٍم َحْشُوَها لِيٌف، َفَكاَن َرُسوُل ا

  َهللاتـَْها ِيف ِحْجرَِها تـُْرِضُعَها، قَاَلْت: َفَكاَن َرُسوُل اَأَخَذتـَْها فَـَوَضع   َحِييا َكرِميًا فـَيَـْرِجُع، فَـَفِطَن َهلَا
اٌر   هللاوََكاَن َأًخا َهلَا ِمَن الرََّضاَعِة، َفَأَراَد َرُسوُل ا ،َعمَّاُر ْبُن يَاِسرٍ  َأْن يَْأتِيَـَها َذاَت يـَْوٍم، َفَجاَء َعمَّ

                                   
موطأ اإلمام مالك برواية الليثي؛ كتاب اجلنائز؛ جامع احلسبة يف املصيبة. وهذا اإلسناد منقطع بني ربيعة الرأي وأم سلمة رضي اهللا  -١

الرب يف التمهيد، لكن جاء احلديث يأسانيد أخرى صحيحة متصلة يف مراجع أخرى، منها ما جاء يف صحيح عنها كما قال ابن عبد 
  مسلم؛ كتاب اجلنائر؛ باب ما يقال عند املصيبة. وارجع للحديث مطوًال يف الفوائد من رواية املستدرك.

ذا اإلسناديف مستدركه أخرجه احلاكم . و  َحِديُث أُمِّ َسَلَمَة َزْوِج النَِّيبِّ مسند أمحد؛ مسند النساء؛  -٢ ، من طريق حيىي بن أيب بُكري، 
 وقال: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهيب



    ٧٣  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

َا َفَدَخَل عَ  َليْـَها َفانـَْتَشَط زَيـَْنَب ِمْن ِحْجرَِها، َوَقاَل: َدِعي َهِذِه اْلَمْقُبوَحَة اْلَمْشُقوَحَة الَِّيت َقْد آَذْيِت ِ
أَْيَن زُنَاُب، َما ِيل َال َأَرى (َفَدَخَل يـَُقلُِّب َبَصَرُه ِيف اْلبَـْيِت َويـَُقوُل:   هللا، َفَجاَء َرُسوُل ا هللاَرُسوَل ا
َا .)زُنَاَب؟ ِإْن ِشْئِت َأْن ُأَسبَِّع َلِك (بَِأْهِلِه، َوقَاَل:   هللافَـبَـَىن َرُسوُل ا ،فَـَقاَلْت: َجاَء َعمَّاٌر َفَذَهَب ِ

ْسَنادِ َهذَ  ).َسبـَّْعُت لِلنَِّساءِ  اُد ْبُن اْبُن ُعَمَر ْبُن َأِيب َسَلَمَة: الَِّذي ملَْ ُيَسمِِّه َمحَّ  َقاَل: .ا َحِديٌث َصِحيُح اْإلِ
  .١َمسَّاُه َغيْـرُُه َسعِيَد ْبَن ُعَمَر ْبِن َأِيب َسَلَمَة وََملْ ُخيَرَِّجاهُ  ؛َسَلَمَة ِيف َهَذا احلَِْديثِ 

  قال الذهيب يف التلخيص: صحيح.
 زِيُد ْبُن َهاُروَن، أَنـَْبَأ َمحَّاُد ْبُن ْبُن احلَُْسْنيِ اْلَقاِضي ِمبَْرَو، ثنا اْحلَاِرُث ْبُن َأِيب ُأَساَمَة، ثنا يَ  هللاَأْخبَـَرنَا َعْبُد ا

ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َأِيب  هللاَسَلَمَة، ثنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن َعْوِف ْبِن اْحلَاِرِث ْبِن الطَُّفْيِل، َعْن ُرَمْيَثَة ُأمِّ َعْبِد ا
َها قَاَلْت: َكلَّْمَنِين  هللاَعتِيٍق، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، َرِضَي ا َأْن يَْأُمَر النَّاَس   هللا َصَواِحِيب َأْن ُأَكلَِّم َرُسوَل اَعنـْ

َعنـَْها، َوإِنَّا حنُِبُّ اْخلَيْـَر َكَما  هللافَـيُـْهُدوَن َلُه َحْيُث َكاَن، َفِإنَّ النَّاَس يـََتَحرَّْوَن ََِدايَاُهْم يـَْوَم َعاِئَشَة َرِضَي ا
ملَْ ُيَكلِّْمِين،  فَـَلْم يـَُراِجْعِين، َفَجاَءِين َصَواِحِيب فََأْخبَـْرتـُُهنَّ بِأَنَُّه   هللاحتُِبُُّه َعاِئَشُة، َفَسَكَت َرُسوُل ا

فـَُقْلُت: ِإنَّ َصَواِحِيب قـُْلَن ِيل َأْن  ،َقاَلْت: َفَداَر َفَكلَّْمُتهُ  .َوَما َهَذا ِحَني َتَدِعيهِ  ،َال َتَدِعيهِ  هللافَـُقْلَن: َوا
لنَّاَس فـَيـُْهُدوَن َلَك َحْيُث ُكْنَت، فَـُقْلُت َلُه ِمْثَل اْلَمَقاَلِة اْألُوَىل َمرَّتَـْنيِ َأو َثَالثًا، ُكلُّ َذِلَك ُأَكلَِّمَك َتْأُمُر ا

َها َرُسوُل ا  َما نـََزَل اْلَوْحيُ  هللايَا أُمَّ َسَلَمَة، َال تـُْؤِذيِين ِيف َعاِئَشَة، فَِإينِّ َوا(، ُمثَّ َقاَل:  هللاَيْسُكُت َعنـْ
 .َأْن َأُسوَءَك ِيف َعاِئَشةَ  هللاَقاَلْت: فَـُقْلُت: َأُعوُذ بِا .)َوأَنَا ِيف ثـَْوِب اْمَرأٍَة ِمْن ِنَساِئي َغيْـَر َعاِئَشةَ  ،َعَليَّ 

ْسَناِد وََملْ ُخيَرَِّجاهُ     .٢َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اْإلِ
  صحيحقال الذهيب يف التلخيص: 

 قال: اْألَْصبَـَهاِينُّ، ثنا احلََْسُن ْبُن اجلَْْهِم، ثنا احلَُْسْنيُ ْبُن اْلَفرَِج، ثنا ُحمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ  هللاَأْخبَـَرنَا أَبُو َعْبِد ا ،
َثِين أَُبو َبْكِر ْبُن َعْبِد ا َرَة، َعْن َعْبِد اْلَمِجيِد ْبِن ُسَهْيٍل، َعْن َعْوِف ْبِن اْحلَاِرِث، قَاَل:  هللاَحدَّ ْبِن َأِيب َسبـْ

عْ  َها تَـُقوُل: َدَعْتِين أُمُّ َحِبيَبَة، َزْوُج النَِّيبِّ  هللاُت َعاِئَشَة، َرِضَي امسَِ َا فـََقاَلْت:  َعنـْ َقْد َكاَن (ِعْنَد َمْوِ
َلْت َعاِئَشُة: . فـََقا)َوَحلَّْلُتِك ِمْن َذِلَك ُكلِّهِ  ،َذِلَك ُكلَُّه َوَجتَاَوزَ  هللافـََغَفَر ا ؛بـَيْـنَـَنا َما َيُكوُن بـَْنيَ الضََّراِئرِ 

، َوَأْرَسَلْت ِإَىل أُمِّ َسَلَمَة فَـَقاَلْت َهلَا ِمْثَل َذِلَك. َوتـُُوفـَِّيْت َسَنَة َأْرَبٍع َوَأْرَبِعَني ِيف ِإَماَرِة )هللاَسرَّْرِتِين َسرَِّك ا(
  .٣َعنْـُهَما هللاُمَعاِوَيَة َرِضَي ا

                                   
َها؛  ِكَتاُب َمْعرَِفِة الصََّحاَبةِ مستدرك احلاكم؛   -١  .ِذْكُر أُمِّ اْلُمْؤِمِنَني أُمِّ َسَلَمَة ِبْنِت َأِيب أَُميََّة َرِضَي اُهللا َعنـْ
يَقَة بِْنَت الصِّدِّيِق َعاِئَشَة ِبْنِت َأِيب َبْكٍر َرِضَي اهللاُ َعنْـُهَما؛ ا ِكَتاُب َمْعرَِفِة الصََّحاَبةِ مستدرك احلاكم؛   -٢  .لصِّدِّ
َها؛  ِكَتاُب َمْعرَِفِة الصََّحابَةِ مستدرك احلاكم؛   -٣ . واإلسناد ضعيف، فيه أبو بكر بن عبد ِذْكُر أُمِّ َحِبيَبَة بِْنِت َأِيب ُسْفَياَن َرِضَي اُهللا َعنـْ

قال عنه ابن حجر:  اهللا العامري، قال عنه ابن حجر (رموه بالوضع) وقال الذهيب (مرتوك لكنه عامل مكثر)، وحممد بن عمر الواقدي،



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٧٤

  الحديث التاسع عشر
  اأم أيمن رضي اهللا عنهنا تفي فضل سيد

  
هي سيدتنا أم أمين بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان 

  مث أعتقها عندما تزوج خدجية رضي اهللا عنها. ،وحاضنته، ورثها من أبيه احلبشية، موالة رسول اهللا 
يوم حنني، مث تزوجها عبيد بن زيد من بين احلارث، فولدت له أمين، وألمين هجرة وجهاد، واستشهد 

  .، فولدت له أسامة بن زيد، ِحب رسول اهللا ث النيب عِ تزوجها زيد بن حارثة ليايل بُ 
. قال الواقدي: حضرت أم أمين أحداً، وكانت تسقي املاء، وتداوي اجلرحى، اءوكان يُقال هلا أم الظب

  .١وشهدت خيرب
  الت اليوم وهن اإلسالم.روى قيس بن مسلم عن طارق قال: ملا قُتل عمر، بكت أم أمين وق

  .، قال الواقدي: ماتت يف خالفة عثمان وبكت حني قُبض رسول اهللا 
  مَّه، ويقول هذه بقية أهل بييت.كان يقول ألم أمين يا أُ   قال الذهيب: وُروي بإسناد واه مرسل: أن النيب 

  
  الحديث:

وف من كتاب  ر ا و    ا ا م أ  أ   ار،  ا

ار ثـََنا َعْبُد اْلُقدُّوِس ْبُن رحمه اهللا، ما روى أنس بن مالك عن أبي بكر، قال:  ا ا ا َحدَّ
، قَاَل: َنا  ِد ْبِن َعْبِد اْلَكِبيِر اْلَعطَّاُر قَاَل: نا َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم اْلِكَالِبيُّ ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغيَرِة، َعْن ُمَحمَّ

اْنَطِلُقوا ِبَنا نـَُزوُر ُأمَّ َأْيَمَن َكَما َكاَن َرُسوُل (:  هللاثَاِبٍت، َعْن أََنٍس، َقاَل: قَاَل أَُبو َبْكٍر بَـْعَد َوَفاِة َرُسوِل ا
ِن اْلُمِغيَرِة ِإالَّ َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم، َوَال يـُْرَوى َوَهَذا اْلَحِديُث َال نـَْعَلُم َرَواُه َعْن ُسَلْيَماَن بْ  .)يـَُزورَُها  هللا

ْسَناُد ِإْسَناٌد َصِحيحٌ    .٢َعْن أَِبي َبْكٍر ِإالَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه، َواْإلِ

                                                                                                                 
أبو نعيم يف تاريخ )، وقال كذاب يسرق احلديث(مرتوك مع سعة علمه)، واحلسني بن فرج، نقل الذهيب يف امليزان عن ابن معني قوله (

 أصبهان (وفيه ضعف).
 اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر؛ أم أمين. -١
. وصحح البزار إسناده، وأخرج مسلم حنوه يف ؛ ما روى أنس بن مالك عن أيب بكر مسند البزار؛ مسند أيب بكر الصديق  -٢

 صحيحه، راجع الفوائد.



    ٧٥  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  فوائد:
  يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا، قال: -)١
  ثـََنا ثـََنا أَبُو ُكرَْيٍب ُحمَمَُّد ْبُن اْلَعَالِء، َحدَّ َثاِبٍت، َعْن أََنٍس،  أَُبو ُأَساَمَة، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن اْلُمِغريَِة، َعنْ َحدَّ

َقاَل: َفَال أَْدرِي  )، ِإَىل ُأمِّ َأْميََن، َفاْنطََلْقُت َمَعُه، فَـَناَوَلْتُه إِنَاًء ِفيِه َشَرابٌ اْنطََلَق َرُسوُل اِهللا (َقاَل: 
  .١َفَجَعَلْت َتْصَخُب َعَلْيِه َوَتَذمَُّر َعلَْيهِ  ؟هُ َأَصاَدفـَْتُه َصائًِما َأْو َملْ ُيرِدْ 

َها ِإمَّا ِلِصَياٍم َوِإمَّا لَِغْريِهِ  َوَمْعَىن احلَِْديِث َأنَّ النَِّيبَّ [قال النووي:  فـََغِضَبْت َوَتَكلََّمْت  ،َردَّ الشَّرَاَب َعَليـْ
ْنَكاِر َواْلَغَضبِ  َا َحَضَنْتُه َورَبـَّْتُه  ؛وََكاَنْت َتِدلُّ َعَلْيِه  ،ِباْإلِ َوَجاَء ِيف احلَِْديِث أُمُّ َأْميََن أُمِّي  ،ِلَكْوِ

  .٢]بـَْعَد أُمِّي
  َثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَِة، ع ثـََنا ُزَهيْـُر ْبُن َحْرٍب، َأْخبَـَرِين َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم اْلِكَالِيبُّ، َحدَّ ْن ثَاِبٍت، َعْن َحدَّ

َىل ُأمِّ َأْميََن نـَُزورَُها،  اْنطَِلْق ِبَنا إِ (ِلُعَمَر:  أََنٍس، َقاَل: َقاَل أَُبو َبْكٍر َرِضَي اُهللا َعْنُه، بـَْعَد َوفَاِة َرُسوِل اِهللا 
ٌر  َكَما َكاَن َرُسوُل اِهللا  ا انـْتـََهيـَْنا ِإلَيْـَها َبَكْت، فَـَقاَال َهلَا: َما يـُْبِكيِك؟ َما ِعْنَد اِهللا َخيـْ يـَُزوُرَها، فـََلمَّ

ٌر ِلَرُسوِلِه ؟ فـََقاَلْت: َما أَْبِكي َأْن َال َأُكوَن أَْعَلُم َأنَّ َما ِعْنَد اِهللا خَ ِلَرُسولِِه  ، َوَلِكْن أَْبِكي َأنَّ يـْ
ُهَما َعَلى اْلُبَكاِء. َفَجَعَال يـَْبِكَياِن َمَعَها   .٣)اْلَوْحَي َقِد انـَْقَطَع ِمَن السََّماِء، فَـَهيََّجتْـ

ْنَساِن ِلَمْن َكاَن َوزِ  ،َوزِيَاَرُة الصَّاِلِح ِلَمْن ُهَو ُدونَهُ  ،ِفيِه زِيَاَرُة الصَّاِحلَِني َوَفْضُلَها[ قال النووي: يَاَرُة اْإلِ
 ،َوزِيَارَُة َمجَاَعٍة ِمَن الرَِّجاِل لِْلَمْرأَِة الصَّاحلَِِة َوَمسَاِع َكَالِمَها ،َوِألَْهِل ُودِّ َصِديِقهِ  ،َصِديُقُه يـَُزورُهُ 

َواْلُبَكاُء ُحْزنًا َعَلى ِفَراِق الصَّاِحلَِني  ،َحنْوِِمهَاَواْسِتْصَحاُب اْلَعاملِِ َواْلَكِبِري َصاِحًبا َلُه ِيف الزِّيَاَرِة َواْلعِيَاَدِة وَ 
  .٤]علمأواهللا  ،َوِإْن َكانُوا َقِد انـْتَـَقُلوا ِإَىل أَْفَضَل ِممَّا كانوا عليه ؛َواْألَْصَحابِ 

  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال:و  -)٢
 ثـََنا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن  : وَحدََّثِين ُسَلْيَماُن ْبنُ هللاَقاَل أَُبو َعْبِد ا ثـََنا الَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َحدَّ َعْبِد الرَّْمحَِن، َحدَّ

َنَما ُهَو َمَع َعْبِد ا َثِين َحْرَمَلُة، َمْوَىل ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد: أَنَُّه بـَيـْ ْبِن ُعَمَر، ِإْذ َدَخَل  هللامنٍَِر، َعِن الزُّْهِريِّ، َحدَّ
، قَاَل ِيل اْبُن ُعَمَر: َمْن َهَذا؟ اَحلجَّاُج ْبُن أَ  ْميََن فَـَلْم يُِتمَّ رُُكوَعُه َوَال ُسُجوَدُه، فَـَقاَل: َأِعْد، فـََلمَّا َوىلَّ

                                   
 . بَاُب ِمْن َفَضاِئِل أُمِّ َأْميََن َرِضَي اُهللا َعنـَْها؛  كتاب َفَضائِِل الصََّحابَةِ صحيح مسلم؛   -١
 شرح النووي على صحيح مسلم؛ يف شرحه للحديث. -٢
 .بَاُب ِمْن َفَضاِئِل أُمِّ َأْميََن َرِضَي اُهللا َعنـَْها؛  كتاب َفَضائِِل الصََّحابَةِ صحيح مسلم؛   -٣
 شرح النووي على صحيح مسلم؛ يف شرحه للحديث. -٤



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٧٦

 َفذََكَر ُحبَّهُ  ؛َألََحبَّهُ   هللاَلْو رََأى َهَذا َرُسوُل ا"قـُْلُت: اَحلجَّاُج ْبُن َأْميََن ْبِن أُمِّ َأْميََن، فَـَقاَل اْبُن ُعَمَر: 
َثِين بـَْعُض َأْصَحاِيب، َعْن ُسَلْيَماَن  "َوَما َوَلَدْتُه أُمُّ أَْميَنَ    .١"وََكاَنْت َحاِضَنَة النَِّيبِّ "َقاَل: وَحدَّ

  يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال:و  -)٣
  َثِين َأْمحَُد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن ُرَمْيٍح، ثـََنا َحيَْىي ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َثِين َأِيب، َقاَل: َخاَصَم اْبُن َأِيب َحدَّ َصاِعٍد، َحدَّ

 ،فـََقاَل َلُه اْبُن َأِيب اْلُفَراِت ِيف َكَالِمِه: يَا اْبَن بـَرََكةَ  ،َمْوَىل ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد احلََْسَن ْبَن أَُميََّة َونَاَزَعهُ  ؛اْلُفَراتِ 
َوَرفَـَعُه ِإَىل َأِيب َبْكِر ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َوُهَو يـَْوَمِئٍذ َقاِضي  .افَـَقاَل احلََْسُن: اْشَهُدو  ،رِيُد أُمَّ َأْميَنَ يُ 

فَـَقاَل:  ؟ِالْبِن َأِيب اْلُفَراِت: َما َأَرْدَت ِبَقْوِلَك َلُه يَا اْبَن بـَرََكةَ  َوَقصَّ َعَلْيِه اْلِقصََّة، فَـَقاَل أَُبو َبْكرٍ  ،اْلَمِديَنةِ 
َاَمسَّْيتـُهَ  ََذا التَّْصِغَري ِ َا َأَرْدَت ِ َها. َقاَل أَُبو َبْكٍر: ِإمنَّ ْسَالِم َحاُهلَا ،ا ِبامسِْ   هللاَوَرُسوُل ا ،َوَحاُهلَا ِمَن اْإلِ

  .٢َفَضَربَُه َسْبِعَني َسْوطًا ؛َعزَّ َوَجلَّ ِإْن أَقَـْلُتكَ  هللاَال أََقاَلِين ا ،)يَا أُمَّ َأْميَنَ (وَ  ،)يَا أُمَّهْ ( يـَُقوُل َهلَا:
  

   

                                   
 . َباُب ِذْكِر ُأَساَمَة ْبِن َزْيدٍ ؛ باب بعد  كتاب أصحاب النيبصحيح البخاري؛   -١
. حذفه الذهيب من التلخيص، وأمحد بن َوَحاِضَنِتهِ  ِذْكُر أُمِّ أَْميََن َمْوَالِة َرُسوِل اِهللا ؛   ِكَتاُب َمْعرَِفِة الصََّحابَةِ مستدرك احلاكم؛   -٢

هـ، بينما القاضي أبو بكر بن ٢٢٨فيه، فضعفه أبو نعيم وأبو زرعة، وأبو حيىي مل أجد له ترمجة، لكن حيىي ولد حممد بن رميح اختلف 
 هـ، مما يعين انقطاعا يف السند قبل أيب حيىي حممد بن صاعد بن كاتب.١٢٠حممد تويف قرابة 



    ٧٧  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  الحديث العشرون
  رضي اهللا عنهمانا أسامة بن زيد في فضل سيد

  
رسول  بُّ ب بن عبد العزى املوىل األمري الكبري، حِ بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كع هو سيدنا أسامة

  وغري ذلك. ،أبو حممد :ومواله وابن مواله، أبو زيد، ويقال اهللا 
  .وأمه أم أمين، حاضنة النيب 

  وله عشرون سنة. قال ابن سعد: ولد أسامة يف اإلسالم، ومات النيب 
بقول  ، وكان أبوه أبيض، وقد فرح النيب ه كثرياً وأحبَّ  اه النيب كان شديد السواد، خفيف الروح، ربَّ 

  املدجلي: إن هذه األقدام بعضها من بعض. زِّ جمُ 
، ش لغزو الشام، ويف اجليش عمر والكبار، فلم يسر حىت تويف رسول اهللا على جي استعمله النيب 

  فبادر الصديق ببعثهم.
، وهو ، ومات باجلرف ، إىل أن مات يف أواخر خالفة معاويةواعتزل أسامة الفنت بعد قتل عثمان 

  تويف سنة أربع ومخسني. هصحح يف االستيعاب أنو ابن ستني سنة. 
  

  الحديث:
م   أ ا من  ، رحمهما اهللا وا   ا ا ا

َأْخبـََرنَا َماِلٌك، َأْخبَـَرنَا َعْبُد ورضي عنهما، فضل أسامة بن زيد وأبيه رضي اهللا عنهما، قال الشيباني: 
ُهَما  هللاْبُن ِديَناٍر، َقاَل: َقاَل اْبُن ُعَمَر، َرِضَي ا هللا بـَْعثًا، َفَأمََّر َعَلْيِهْم ُأَساَمَة ْبَن   هللاوُل ابـََعَث َرسُ (َعنـْ

، َوَقاَل: ِإْن َتْطَعُنوا ِفي ِإْمَرِتِه، فـََقْد ُكْنُتْم َتْطَعُنوَن ِفي  هللاَزْيٍد، َفَطَعَن النَّاُس ِفي ِإْمَرِتِه، فَـَقاَم َرُسوُل ا
، َوِإنَّ َهَذا َلِمْن َأَحبِّ يًقا ِلِإلْمَرِة، َوِإْن َكاَن َلِمْن َأَحبِّ النَّاِس ِإَليَّ ِإْن َكاَن َلَخلِ  هللاْيُم اأَ ِإْمَرِة أَِبيِه ِمْن قَـْبُل، وَ 

  .١)النَّاِس ِإَليَّ بـَْعَدهُ 
  

                                   
بَاُب ؛ كتاب املغازي؛  عن مالك. وأخرجه البخاري يف صحيحه  بَاُب َفَضاِئِل َأْصَحاِب َرُسوِل اهللاِ موطأ مالك برواية الشيباين؛  -١

ُهَماَساَمَة ْبَن َزْيٍد َرِضَي اهللاُ أُ  بـَْعِث النَِّيبِّ    . َعنـْ



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٧٨

  فوائد:
  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال: -)١
  ٌثـََنا قـُتَـْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّثـََنا َلْيث َها، َأنَّ قـَُرْيًشا َة، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي اهللاُ ُعْروَ ، َعِن الزُّْهِريِّ، َعْن َحدَّ  َعنـْ

َْخُزوِميَِّة، فَـَقاُلوا:
  ١. هللاَوَمْن َجيَْرتُِئ َعَلْيِه ِإالَّ ُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد، ِحبُّ َرُسوِل ا َأَمهَُّهْم َشْأُن امل

  َْثـََنا أَُبو َعبَّاٍد حي َثِين اَحلَسُن ْبُن ُحمَمٍَّد، َحدَّ اِجُشوُن، َأْخبَـَرنَا َعْبُد اَحدَّ
َ
ثـََنا امل ْبُن ِديَناٍر،  هللاَىي ْبُن َعبَّاٍد، َحدَّ

ْسِجِد، فَـقَ 
َ
ْسِجِد، ِإَىل َرُجٍل َيْسَحُب ثَِياَبُه ِيف نَاِحَيٍة ِمَن امل

َ
اَل: اْنظُْر َقاَل: َنَظَر اْبُن ُعَمَر يـَْوًما َوُهَو ِيف امل

ِن؟ َهَذا ُحمَمَُّد ْبُن ُأَساَمَة، َمْن َهَذا؟ َلْيَت َهَذا ِعْنِدي، َقاَل َلُه ِإْنَساٌن: أََما تَـْعِرُف َهَذا يَا أَبَا َعْبِد الرَّمحَْ 
  ٢).َألََحبَّهُ   هللاَلْو َرآُه َرُسوُل ا(َقاَل: َفطَْأطَأَ اْبُن ُعَمَر َرْأَسُه، َونـََقَر ِبَيَدْيِه ِيف اَألْرِض، ُمثَّ َقاَل: 

َا َجَزَم بن ُعَمَر ِبَذِلَك ِلَما رََأى ِمْن َحمَبَّ قال اإلمام ابن حجر رمحه اهللا [ َوأم  ِلَزْيِد ْبِن َحارَِثةَ  ِة النَِّيبِّ ِإمنَّ
  .٣]بن ُأَساَمَة َعَلى َذِلكَ افقاس  ،أَمين وذريتهما

  ، قال:ورضي عنه يف مسند اإلمام أمحد رمحه اهللاو  -)٢
 َثِين َسِعيُد ْبُن ُعبَـْيِد ْبِن ا ِد ْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ ثـََنا َأِيب، َعْن ُحمَمَّ ثـََنا يـَْعُقوُب، َحدَّ لسَّبَّاِق، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َحدَّ

َهَبْطُت َوَهَبَط النَّاُس َمِعي ِإَىل  ،ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد، َعْن أَبِيِه ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َقاَل: َلمَّا ثـَُقَل َرُسوُل اِهللا 
َفَجَعَل يـَْرَفُع َيَدْيِه ِإَىل السََّماِء، ُمثَّ (َوَقْد َأْصَمَت َفَال يـََتَكلَُّم،  اْلَمِديَنِة، َفَدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اِهللا 

  .٤َأْعِرُف أَنَُّه َيْدُعو ِيل  ،)َيُصبـَُّها َعَليَّ 
  يف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهللا، قال:و  -)٣
  َُد ْبُن َبْكٍر، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، ع ثـََنا ُسْفَياُن ْبُن وَِكيٍع، َقاَل: َحدَّثـََنا ُحمَمَّ ْن أَبِيِه، َعْن َحدَّ

ُعَمَر ِيف َثَالثَِة آَالٍف. ُعَمَر، َأنَُّه فَـَرَض ُألَساَمَة ْبِن زَْيٍد ِيف َثالََثِة آَالٍف َوَمخِْسِماَئٍة، َوفَـَرَض لَِعْبِد اِهللا ْبِن 
َما َسبَـَقِين ِإَىل َمْشَهٍد. َقاَل: َألنَّ زَْيًدا َكاَن  هللاَقاَل َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ألَِبيِه: ِملَ َفضَّْلَت ُأَساَمَة َعَليَّ؟ فَـَوافَـ 

اِهللا ِمْنَك، َفآثـَْرُت ُحبَّ َرُسوِل اِهللا  ِمْن أَِبيَك، وََكاَن ُأَساَمُة َأَحبَّ ِإَىل َرُسولِ  َأَحبَّ ِإَىل َرُسوِل اِهللا 
 .   َعَلى ُحيبِّ

                                   
 ؛ باب ذكر أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما.كتاب أصحاب النيب صحيح البخاري؛   -١
 املرجع السابق. -٢
 فتح الباري البن حجر؛ يف شرحه للحديث. -٣
. وأخرجه الرتمذي يف سننه بإسناده إىل حممد بن  َحِديُث ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد ِحبِّ َرُسوِل اهللاِ مسند أمحد؛ تتمة مسند األنصار؛  -٤

إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق، إسحاق، وقال حديث حسن غريب، ويف حتقيق املسند طبعة الرسالة بإشراف األرنؤوط: (
 ).اتوباقي رجال اإلسناد ثق



    ٧٩  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  .١َصِحيحٌ َهَذا َحِديٌث َحَسٌن قال: 
  يف سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب رمحه اهللا، قال:و  -)٤
 :تـُُويفَِّ  ،َعَلْيَك أَيـَُّها اَألِميـُْر َوَرْمحَُة اهللاِ السََّالُم "أَنَُّه ملَْ يـَْلَق ُأَساَمَة َقطُّ ِإالَّ قَاَل:  َوِمْن َغْريِ َوْجٍه، َعْن ُعَمَر

  .٢"َوأَْنَت َعَليَّ أَِميْـرٌ  - -َرُسْوُل اِهللا 
  

   

                                   
 . بَاُب َمَناِقِب َزْيِد ْبِن َحارِثَةَ سنن الرتمذي؛ أبواب املناقب؛  -١
سري أعالم النبالء للذهيب؛ الطبقة األوىل؛ فصل يف بقية كرباء الصحابة؛ أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما. وعزاه حمقق السري طبعة  -٢

 ".٢/٣٩٨ذيب ابن عساكر  الرسالة: "



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٨٠

  الحديث الحادي والعشرون
  نا عثمان بن مظعون ل سيدفي فض

 
صيص بن كعب هُ عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن ُمجَح بن عمرو بن هو سيدنا 

م يف حياة  ؛املتقنياهللا اجلمحي القرشي، أبو السائب، من سادة املهاجرين، ومن أولياء  الذين فازوا بوفا
  حجراً عند رأسه، وكان يزوره. بالبقيع، ووضع النيب ، وهو أول من ُدفن  وصلى عليهم نبيهم 

وهاجر إىل احلبشة هو وابنه السائب  كان ممن حرَّم اخلمر يف اجلاهلية، أسلم بعد ثالثة عشر رجًال،
اهلجرة األوىل يف مجاعة، فلما بلغهم أن قريشًا أسلمت رجعوا، فدخل عثمان يف جوار الوليد بن املغرية، مث 

. مث هاجر إىل املدينة. قال الواقدي: آل مظعون ممن أوعب يف اخلروج إىل رد جواره، ورضى مبا عليه النيب 
م مبك   ة.اهلجرة، وغلقت بيو

 شهد بدراً، وتويف بعدها يف شعبان سنة ثالث. كان عابداً جمتهداً من فضالء الصحابة. استأذن النيب 
  عليه ذلك. يف التبتل، فرد النيب 

  
  الحديث:

م   أ ا من  رحمهما اهللا  وا    ا ا
  ورضي عنهما، قال:

ا َماَت  ، َعْن أَِبي النَّْضِر، َمْوَلى ُعَمَر ْبِن ُعبَـْيِد اِهللا؛ أَنَُّه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َماِلكٍ عن  وحدثني َلمَّ
َها ِبَشْيءٍ (ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن، َوُمرَّ ِبَجَنازَِتِه:    .١)َذَهْبَت َوَلْم تَـَلبَّْس ِمنـْ

طريق حيىي بن سعيد عن القاسم عن عائشة  قال السيوطي يف تنوير احلوالك: وصله ابن عبد الرب من
  .٢رضي اهللا عنها

                                   
 موطأ مالك برواية الليثي؛ كتاب اجلنائز؛ جامع اجلنائز.  -١
قال ابن عبد الرب يف التمهيد يف شرحه للحديث: تنوير احلوالك شرح على موطأ مالك جلالل الدين السيوطي؛ عند شرحه للحديث.  -٢

َناُه ُمتَِّصًال ُمْسَنًدا ِمْن َوْجِه صاحل  ،ملَْ َخيَْتِلُفوا ِيف َذِلَك َعْن َماِلكٍ  ،َهَكَذا ُهَو ِيف اْلُمَوطَِّإ ِعْنَد َمجَاَعِة الرَُّواِة ُمْرَسًال َمْقُطوًعا[ َوَقْد َرَويـْ
ِد ْبِن َعْبِد الْ  ،َقاَل َأْخبـََرنَا َأْمحَُد ْبُن ُدَحْيِم ْبِن َخِليلٍ  ،َأْخبـَرَنَا َسِعيُد ْبُن ُعْثَمانَ ، حسن َقاَل  ،َعزِيِز اْلبَـَغِويُّ َقاَل َحدَّثـََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُحمَمَّ

ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّابِ  ْيِد ْبِن ُعَمْريٍ اللَّْيِثيُّ  ،َحدَّثـََنا حمَُمَّ ُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعبـَ ثـََنا حمَُمَّ َعْن  ،َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُحمَمَّدٍ  ،َعْن َحيَْىي ْبِن َسِعيدٍ  ،َقاَل َحدَّ
ْيهِ  ،الثـَّْوَب َعْن َوْجِههِ  َكَشَف النَِّيبُّ (َت ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن َلمَّا َما :َقاَلتْ  ،َعاِئَشةَ  نَـ بََّل بـَْنيَ َعيـْ فَـَلمَّا ُرِفَع َعَلى  )،َوَبَكى ُبَكاًء طَِويًال  ،َوقَـ

نـَْيا وَملَْ تَلبْسَها ،طُوَىب َلَك يَا ُعْثَمانُ ( :السَّرِيِر َقالَ    )].َملْ تـََلبَّْسَك الدُّ



    ٨١  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  فوائد:
  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال: -)١
  ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيَل، َحدَّ ْبُن َسْعٍد، َأْخبَـَرنَا اْبُن ِشَهاٍب، َعْن َخارَِجَة ْبِن اَألْنَصارِي َحدَّ

وٍن طَاَر ، َأْخبَـَرْتُه: َأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َمْظعُ َزْيِد ْبِن ثَاِبٍت، َأنَّ أُمَّ الَعَالِء، اْمَرأًَة ِمْن ِنَساِئِهْم، َبايـََعِت النَِّيبَّ 
َهاِجرِيَن، َقاَلْت أُمُّ الَعَالِء: فَاْشَتَكى ُعْثَماُن ِحَني اقْـتَـَرَعِت األَْنصَ  ؛َهلُْم ِيف السُّْكَىن 

ُ
اُر َعَلى ُسْكَىن امل

َنا النَِّيبُّ  َواِبِه، َفَدَخَل َعَليـْ ، َوَجَعْلَناُه ِيف أَثـْ َعلَْيَك أَبَا  هللا، فـَُقْلُت: َرْمحَُة اِعْنَدنَا َفَمرَّْضُتُه َحىتَّ تـُُويفَِّ
، قَاَلْت: قـُْلُت: )َأْكَرَمهُ  هللاَوَما ُيْدرِيِك َأنَّ ا(: ، فَـَقاَل النَِّيبُّ هللاَلَقْد َأْكَرَمَك ا السَّاِئِب، َشَهاَدِيت َعَلْيكَ 

ِإينِّ َألَْرُجو  هللالَيِقُني، َوا هللاأَمَّا ُهَو فـََقْد َجاَءُه َوا(، َفَمْن؟ َقاَل: هللاَال أَْدرِي، بَِأِيب أَْنَت َوأُمِّي يَا َرُسوَل ا
، َقاَلْت: َأَحًدا َال ُأزَكِّي بـَْعَدهُ  هللا، قَاَلْت: فَـَوا)َما يـُْفَعُل ِيب  هللاَوأَنَا َرُسوُل ا هللاَلُه اخلَيـَْر، َوَما َأْدرِي َوا

تُُه، فـََقاَل: َفَأْخبَـرْ   هللاِلُعْثَماَن ْبِن َمْظُعوٍن َعيْـًنا َجتِْري، َفِجْئُت َرُسوَل  ١رِيتُ أُ فَ َأْحَزَنِين َذِلَك، َفِنْمُت، فَ 
  .٢)َذِلِك َعَمُلهُ (

  يف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهللا، قال:و  -)٢
  َثـََنا ُسْفَياُن، َعْن ع ثـََنا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َمْهِديٍّ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّ اِصِم ْبِن ُعبَـْيِد َحدَّ

قَـبََّل ُعْثَماَن ْبَن َمْظُعوٍن َوُهَو َميٌِّت َوُهَو يـَْبِكي، َأْو  اِسِم ْبِن ُحمَمٍَّد، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّيبَّ اِهللا، َعِن القَ 
  َقاَل: َعيْـَناُه َتْذرَِفاِن.

  َوُهَو َميٌِّت. َوِيف الَباب َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َوَجاِبٍر، َوَعاِئَشَة، قَاُلوا: ِإنَّ أَبَا َبْكٍر قـَبََّل النَِّيبَّ 
  .٣َحِديُث َعاِئَشَة َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ قال أبو عيسى: 

  ويف سنن اإلمام ابن ماجه رمحه اهللا، قال: -)٣
  ْثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن َجع ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب أَُبو ُهَريـَْرَة اْلَواِسِطيُّ َحدَّ ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن  ،َفٍر َقاَل: َحدَّ َقاَل: َحدَّ

ٍد، َعْن َكِثِري ْبِن َزْيٍد، َعْن َزيـَْنَب ِبْنِت نـُبَـْيٍط، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل ا َأْعَلَم قَـبـَْر (  هللاُحمَمَّ
  .٤)َماَن ْبِن َمْظُعوٍن ِبَصْخَرةٍ ُعثْ 

                                   
 .، أي يف املنامرواية أخرى (فرأيُت)يف  -١
ِديَنةَ  بَاُب َمْقَدِم النَِّيبِّ صحيح البخاري؛ كتاب مناقب األنصار؛  -٢

َ
 .َوَأْصَحاِبِه امل

 سنن الرتمذي؛ أبواب اجلنائز؛ باب ما جاء يف تقبيل امليت. -٣
حديث حسن، وهذا إسناد . قال األرنؤوط يف حتقيقه للحديث: [َقْربِ بَاُب َما َجاَء ِيف اْلَعَالَمِة ِيف الْ سنن ابن ماجه؛ أبواب اجلنائز؛  -٤

، وقال: خيالف الدراوردي فيه، ٣٤٨/ ١أخطأ فيه عبد العزيز الدراوردي كما قال أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أيب حامت يف "العلل" 
  ] ومت إيراد الرواية األخرى يف الفائدة اخلامسة..يرويه حامت وغريه عن كثري بن زيد، عن املطلب بن عبد اهللا بن حنطب، وهو الصحيح



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٨٢

  :رمحه اهللا سنن اإلمام الدارقطينويف  -)٤
  ٍثـََنا أَُبو ُحمَمَِّد ْبُن َصاِعد ، اْلُمِغريَِة َواللَّْفُظ َلهُ  َوَعِليُّ ْبُن َسْهِل ْبنِ  ،اْلُمَخرِِّميُّ  هللاثنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد ا، َحدَّ

َعْن َعْبِد ، هللاَعْن َعاِصِم ْبِن ُعبَـْيِد ا، اْلُعَمِريُّ  هللاثنا اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد ا، اْلَمَداِئِينُّ َقاَال: نا َعِليُّ ْبُن َحْفٍص 
َصلَّى َعَلْيِه وََكبـََّر (ِحَني ُدِفَن ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن  قَاَل: رَأَْيُت النَِّيبَّ ، َعْن أَِبيهِ ، ْبِن َعاِمِر ْبِن َرِبيَعةَ  هللا

  ١).َوَحَثى َعَلى قَـْربِِه بَِيِدِه َثَالَث َحثـََياٍت ِمَن التـُّرَاِب َوُهَو قَاِئٌم ِعْنَد َرْأِسهِ ، ِه َأرْبـًَعاَعلَيْ 
  يف سنن اإلمام أيب داود رمحه اهللا، قال:و  -)٥
 وحدَّثنا حيىي ابُن الفضل السِّجستاينُّ،ح/  ،حدَّثنا عبُد الوّهاب بن َجنْدَة، حدَّثنا سعيُد بن سامل 

عن املطَّلِب، قال: ملا ماَت عثماُن ، مبعناه، عن كثِري بن زيٍد املدينِّ  -يعين ابَن إمساعيلَ - حدَّثنا حاٌمت 
، فقام إليها َلهُ يأتَيه حبجِر، فلم يستِطْع محَْ رجًال أن  --فأمر النيبُّ  ،بن َمظُعوٍن ُأخرَِج جبنازتِه فُدِفنَ 

طَّلب: قال الذي ُخيِربين ذلك عن رسوِل اهللا وَحَسَر عن ذراَعيه، قال   - -رسوُل اهللا 
ُ
-كثٌري: قال امل

- كأين أنظُر إىل بياِض ذراَعي رسوِل اهللا :- - َلها فوضَعها عند رأِسه، حني َحَسَر عنهما، مث مح
ا قَرب أخي، وأدِفُن إليه من (وقال:    .٢)مات ِمن أهِليأتَـَعلَُّم 

  

                                   
 وضعفه ابن امللقن يف البدر املنري؛ احلديث السبعون.نائز؛ باب حثي الرتاب على امليت. سنن الدارقطين؛ كتاب اجل -١
يف البدر املنري؛ احلديث السادس بعد  قال ابن امللقن .باب الرجل َجيمع موتاه يف مقربة، والقُرب يـَُعلَّم سنن أيب داود؛ أول كتاب اجلنائز؛ -٢

َوِإْسَناُدهُ َحَسٌن َلْيَس ِفيِه إالَّ َكِثُري ْبُن َزْيٍد َراِويِه : [٧٩٤]، وقال  ابن حجر يف التلخيص احلبري؛ حديث ِإْسَناده حسن ُمتَِّصلالسبعني: [
َ اْلُمطَِّلُب أَنَّ خمُْ  ،َعْن اْلُمطَِّلبِ   ].ِربًا َأْخبـََرُه ِبِه وََملْ ُيَسمِِّه َوَال َيُضرُّ إبْـَهاُم الصََّحاِيبِّ َوُهَو َصُدوٌق َوَقْد بـَنيَّ



    ٨٣  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  الحديث الثاني والعشرون
  نا مصعب بن ُعمير ل سيدفي فض

  
هو سيدنا السيد الشهيد مصعب بن ُعمري بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كالب 

  القرشي العبدري البدري. ُيكىن أبا عبد اهللا.
كان من جلة الصحابة وفضالئهم، هاجر إىل أرض احلبشة يف أول من هاجر، مث شهد بدراً، ومل 

   هو وسويبط بن حرملة.يشهدها من بين عبد الدار إال
إىل املدينة قبل اهلجرة بعد العقبة الثانية يقرئهم القرآن ويفقههم يف الدين، فأسلم معه  اهللا  لبعثه رسو 

خلق كثري، وفشا اإلسالم فيهم. قال الرباء بن عازب: أول من قدم علينا من املهاجرين مصعب بن عمري 
يوم بدر ويوم أحد كانت بيد مصعب بن  ة رسول اهللا وابن أم مكتوم، ومل خيتلف أهل السري أن راي

  عمري، فلما قُتل يوم أحد أخذها علي بن أيب طالب.
ئة الليثي وهو يظنه حىت قُتل، قتله ابن قمِ  قال ابن إسحاق: وقاتل مصعب بن ُعمري دون رسول اهللا 

  ، فرجع إىل قريش فقال: قتلت حممداً.رسول اهللا 
  .من مجع اجلمعة باملدينة باملسلمني قبل أن يقدمها رسول اهللا قال ابن شهاب: وكان أول 

  
  الحديث:

رود من  ّٰ    ا
رود    ا   رحمه اهللا، قال: ا ا

، َقاَل: ثـََنا أَُبو ُمَعاِوَيَة الضَّرِيُر، َقاَل: ثـََنا اْألَْعَمُش، عَ  ثـََنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد الزَّْعَفَراِنيُّ ْن َشِقيٍق، َحدَّ
َب َأْجُرنَا فَـَوجَ  ،هللانـَْبَتِغي َوْجَه ا ،هللاِفي َسِبيِل ا  هللاَهاَجْرنَا َمَع َرُسوِل ا :َقالَ  ،َعْن َخبَّاِب ْبِن اْألََرتِّ 

ُهْم ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْيٍر قُِتَل يـَْوَم ُأُحدٍ  ؛َفِمنَّا َمْن َمَضى َلْم يَْأُكْل ِمْن َأْجرِِه َشْيًئا ،هللاَعَلى ا فَـَلْم يُوَجْد َلُه  ؛ِمنـْ
َوِإَذا َوَضْعَناَها َعَلى رِْجَلْيِه َخَرَج  ،َفُكنَّا ِإَذا َوَضْعَناَها َعَلى رَْأِسِه َخَرَجْت رِْجَالهُ  ،َشْيٌء ُيَكفَُّن ِفيِه ِإالَّ َنِمَرةً 

ْذَخرِ  ،َضُعوَها ِممَّا يَِلي َرْأَسهُ (:  هللافَـَقاَل َرُسوُل ا ،َرْأُسهُ  نَـَعْت )َواْجَعُلوا َعَلى ِرْجَلْيِه ِمَن اْإلِ ، َوِمنَّا َمْن أَيـْ
ْهِدبـَُها   .١َلُه َثَمَرُتُه فَـُهَو يـَ

  

                                   
بَاُب ؛ بإسناده إىل األعمش؛كتاب اجلنائزللجارود؛ كتاب اجلنائز. واحلديث أخرجه البخاري يف صحيحه  املنتقى من السنن املسندة -١

 .ْو َقَدَمْيِه َغطَّى رَْأَسهُ ِإَذا َملْ جيَِْد َكَفًنا ِإالَّ َما يـَُوارِي َرْأَسُه، أَ 



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٨٤

  فوائد:
  البخاري رمحه اهللا، قال:يف صحيح اإلمام  -)١
 ثـََنا َعْبُد ا َثِين اْبُن ِشَهاٍب، َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َكْعِب ْبِن  هللاَحدَّ ثـََنا اللَّْيُث، قَاَل: َحدَّ ْبُن ُيوُسَف، َحدَّ

َجيَْمُع بـَْنيَ الرَُّجَلْنيِ ِمْن قَـتـَْلى ُأُحٍد  َعنْـُهَما، قَاَل: َكاَن النَِّيبُّ  هللاَرِضَي ا هللاَماِلٍك، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ا
َمُه ِيف اللَّْحِد، )؟أَيـُُّهْم َأْكثَـُر َأْخًذا لِْلُقْرآنِ (ِيف ثـَْوٍب َواِحٍد، ُمثَّ يـَُقوُل:  ، َفِإَذا ُأِشَري َلُه ِإَىل َأَحِدِمهَا َقدَّ

 ١.َأَمَر ِبَدفِْنِهْم ِيف ِدَماِئِهْم، وََملْ يـَُغسَُّلوا، وََملْ ُيَصلَّ َعَلْيِهمْ ، وَ )أَنَا َشِهيٌد َعَلى َهُؤَالِء يـَْوَم الِقَياَمةِ (َوَقاَل: 
  َثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعْن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، َقاَل: ُأِيت ، َحدَّ كِّيُّ

َ
ثـََنا َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد امل َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َحدَّ

، فَـَلْم ُيوَجْد َلُه َما ُيَكفَُّن ِفيِه (اِمِه، فَـَقاَل: يـَْوًما ِبطَعَ  َعْوٍف  قُِتَل ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْريٍ وََكاَن َخيْـًرا ِمينِّ
، فـََلْم ُيوَجْد َلُه َما ُيَكفَُّن ِفيِه ِإالَّ بـُْرَدٌة، َلَقْد َخِشيُت  - َأْو َرُجٌل آَخُر  - ِإالَّ بـُْرَدٌة، َوقُِتَل َمحَْزُة  ٌر ِمينِّ َخيـْ

نـَْياتَ َأْن  َلْت لََنا طَيَِّباتـَُنا ِيف َحَياتَِنا الدُّ   ٢).ُمثَّ َجَعَل يـَْبِكي ،ُكوَن َقْد ُعجِّ
  يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال:و  -)٢
 ،ُّثـََنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا احلََْسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن اْلَعاِمِري ثـََنا زَْيُد ْبُن اْحلَُباِب، ثـََنا  َحدَّ

، َقاَل: َكاَن َرُسوُل ْبِن ُعبَـْيَدَة، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبـَْريِ، َعْن أَبِيِه  هللاُموَسى ْبُن ُعبَـْيَدَة، َعْن َأِخيِه َعْبِد ا
َفَجاَء  ،َوَنَكَس اْلَقْومُ  ،ْرَدٌة َما َتَكاُد تـَُوارِيهِ فَـَقاَم ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْريٍ َعَلْيِه بُـ  ،َجاِلًسا ِبُقَباَء َوَمَعُه نـََفرٌ   هللا

َة (َخيْـًرا َوأَثـَْىن َعَلْيِه، ُمثَّ َقاَل:  َفَسلََّم فَـَردُّوا َعَلْيِه، فـََقاَل ِفيِه النَِّيبُّ  َلَقْد رَأَْيُت َهَذا ِعْنَد أَبـََوْيِه ِمبَكَّ
 ،َوُنْصَرِة َرُسولِهِ  هللافَـتَـَياِن قـَُرْيٍش ِمثـُْلُه، ُمثَّ َخرََج ِمْن َذِلَك ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اُيْكرَِماِنِه يـُنَـعَِّماِنِه، َوَما فـًَىت ِمْن 

َويـَُروُح  ،فـَيَـْغُدو َأَحدُُكْم ِيف ُحلَّةٍ  ؛أََما أَنَُّه َال يَْأِيت َعَلْيُكْم ِإالَّ َكَذا وََكَذا َحىتَّ يـُْفَتَح َعَلْيُكْم فَاِرُس َوالرُّومُ 
ٌر َأْو َذِلَك هللاَقاُلوا: يَا َرُسوَل ا )َويـُرَاُح َعَلْيُكْم ِبَقْصَعةٍ  ،لٍَّة، َويـُْغَدى َعَلْيُكْم ِبَقْصَعةٍ ِيف حُ  ، َحنُْن اْليَـْوَم َخيـْ

نـَْيا َما ،َبْل أَنـُْتُم اْليَـْوَم َخيـٌْر ِمْنُكْم َذِلَك اْليَـْومَ ( الْيَـْوَم، قَاَل: تَـَراَحْت َأْعَلُم َالسْ  أََما َلْو تَـْعَلُموَن ِمَن الدُّ
  ٣).أَنـُْفُسُكْم ِمنْـَها

  ُوَن، أَنـَْبَأ َمحَّاُد ْبُن َأْخبَـَرِين أَُبو اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد اْلَمْحُبوِيبُّ، ثـََنا َسِعيُد ْبُن َمْسُعوٍد، ثـََنا َيزِيُد ْبُن َهار
تَـَعاَىل اطََّلَع َعَلى َأْهِل  هللاِإنَّ ا(َقاَل:  ، َأنَّ النَِّيبَّ َسَلَمَة، َعْن َعاِصِم ْبِن َأِيب َصاِلٍح، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة 

ْسَنادِ  ).َبْدٍر، فَـَقاَل: اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم فـََقْد َغَفْرُت َلُكمْ  ََذا اللَّْفِظ  ،َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اْإلِ وَملَْ ُخيَرَِّجاُه ِ

                                   
 صحيح البخاري؛ كتاب اجلنائز؛ باب الصالة على الشهيد. -١
الِ ؛ ِكَتاُب اَجلَنائِزِ صحيح البخاري؛   -٢

َ
يِع امل   .بَاٌب: الَكَفُن ِمْن مجَِ

سنده ضعيف؛ . قال ابن حجر يف املطالب العالية: [ اْلَعْبَدرِيِّ ِذْكُر ُمْصَعِب ْبِن ُعَمْريٍ ؛  ِكَتاُب َمْعرَِفِة الصََّحابَةِ مستدرك احلاكم؛   -٣
 ].لضعف موسى بن ُعبيدة



    ٨٥  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

َا َأْخَرَجا هللاَعَلى اْلَيِقِني َأنَّ ا  اطََّلَع تـََعاَىل  هللاَوَما ُيْدرِيَك َلَعلَّ ا(ُه َعَلى الظَّنِّ اطََّلَع َعَلْيِهْم فـََغَفَر َهلُْم، ِإمنَّ
  ١.)َعَلى أَْهِل َبْدرٍ 

  قال الذهيب يف التلخيص: صحيح.
  

    

                                   
  ؛ ذكر أهل بدر. ِكَتاُب َمْعرَِفِة الصََّحاَبةِ مستدرك احلاكم؛   -١



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٨٦

  الحديث الثالث والعشرون
  نا عكاشة بن محصن ل سيدفي فض

  
بن غنم أبو حمصن عكَّاشة بن حمصن بن ُحْرثان بن قيس بن مرة بن ُبكري الشهيد هو سيدنا السعيد 

  األسدي، حليف بين أمية. من السابقني األولني البدريني من أهل اجلنة.
 كان من فضالء الصحابة، شهد بدرًا وأبلى فيها بالًء حسنا، وانكسر سيفه يف يده، فأعطاه النيب 

سائر املشاهد. وقد شهد أحدًا واخلندق و به وشهد ،عرجونًا من خنل، فعاد بإذن اهللا يف يده سيفًا فقاتل به
  املشاهد.

  .ر فلم يلقوا كيداً مْ على سرية الغَ  واستعمله النيب 
  وعكاشة ابن أربع وأربعني سنة. وكان من أمجل الرجال. تويف رسول اهللا 

  قال ابن سعد: مسعُت بعضهم يشدد الكاف يف عكاشة، وبعضهم خيففها.
  أسلم بعُد وحُسَن إسالمه.ة األسدي الذي ارتد مث ح، قتله طليتويف يف خالفة أيب بكر الصديق 

  .١قال: خري فارس يف العرب عكاشة) ويف فتح الباري: (قال ابن إسحاق: بلغين أن النيب 
  

  الحديث:
ه من  ق     ن    إ   رحمه اهللا، قال:ب ا

ُد َأْخبَـَرنَا أَُبو الطَّاِهِر َأْحَمُد ْبُن َعْمٍرو، ثـََنا ُيوُنُس ْبُن  َبَأ اْبُن َوْهٍب، ح َوَأْخبَـَرنَا ُمَحمَّ َعْبِد اْألَْعَلى، أَنـْ
ْبُن  هللاُد اْبُن َسْعٍد، َوَحْمَزُة، َقاَال: ثـََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمِن َأْحَمُد ْبُن ُشَعْيٍب، ثـََنا ُسَوْيُد ْبُن َنْصٍر، ثـََنا َعبْ 

َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َقاَل: َحدَّثَِني َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب، َأنَّ أَبَا ُهَريـَْرَة  اْلُمَباَرِك، َجِميًعا َعْن يُوُنَس ْبِن يَزِيَد،
ُعوَن َأْلًفا، ُتِضيُء ُوُجوُهُهْم ِإَضاَءَة (يـَُقوُل:   هللاَحدَّثَُه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل ا َيْدُخُل اْلَجنََّة ُزْمَرٌة ُهْم َسبـْ

َلَة اْلَبْدرِ  اَل َأُبو ُهَريـَْرَة: فـََقاَم ُعكَّاَشُة ْبُن ِمْحَصٍن اْألََسِديُّ يـَْرَفُع َنِمَرًة َعَلْيِه، فَـَقاَل: يَا َرُسوَل قَ  )،اْلَقَمِر َليـْ
ُثمَّ َقاَم َرُجٌل ِمَن اْألَْنَصاِر  )،مَّ اْجَعْلُه ِمنْـُهمْ للها(:  هللاَأْن َيْجَعَلِني ِمنْـُهْم. فَـَقاَل َرُسوُل ا هللادُْع ا هللا

َقاَل: َأْن  هللا، ادُْع اهللااَل: َيا َرُسوَل افَـقَ  ُهْم. فـَ   .٢)َسبَـَقَك ِبَها ُعكَّاَشةُ (َيْجَعَلِني ِمنـْ

                                   
 .ابٍ بَاٌب َيْدُخُل اجلَْنََّة َسبـُْعوَن أَْلًفا ِبَغْريِ ِحسَ  فتح الباري البن حجر؛ يف شرحه للحديث الوارد يف -١
ِكَتاُب   . وأخرجه البخاري يف صحيحه بإسناده إىل ابن شهاب الزهري؛بَاٌب َيْدُخُل اْجلَنََّة َسبـُْعوَن أَْلًفا ِبَغْريِ ِحَسابٍ اإلميان البن منده؛  -٢

 .بَاُب البُـُروِد َواِحلبَـَرِة َوالشَّْمَلةِ ؛ اللَِّباسِ 



    ٨٧  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  فوائد:
  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال: -)١

  ثـََنا ُحَصْنيٌ، َعْن َعاِمٍر، َعْن ثـََنا اْبُن ُفَضْيٍل، َحدَّ ثـََنا ِعْمَراُن ْبُن َمْيَسَرَة، َحدَّ ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ، َرِضَي َحدَّ
ٍة، َفذََكْرتُُه ِلَسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ، فَـَقاَل: َحدَّثـََنا اْبُن َعبَّاٍس: َقاَل َأْو محُ قَاَل: َال رُقْـَيَة ِإالَّ ِمْن َعْنيٍ  ،َعنْـُهَما هللا

ِن َميُرُّوَن َمَعُهُم الرَّْهُط، َوالنَِّيبُّ لَْيَس َمَعُه َأَحٌد، ُعِرَضْت َعَليَّ اُألَمُم، َفَجَعَل النَِّيبُّ َوالنَِّبيَّا( : هللاَرُسوُل ا
ْوُمُه، قِيَل: اْنُظْر ِإَىل األُُفِق، َحىتَّ ُرِفَع  ِيل َسَواٌد َعِظيٌم، قـُْلُت: َما َهَذا؟ ُأمَِّيت َهِذِه؟ ِقيَل: َهَذا ُموَسى َوقـَ

ْنظُْر َها ُهَنا َوَها ُهَنا ِيف آفَاِق السََّماِء، َفِإَذا َسَواٌد َقْد َمَألَ األُُفَق، َفِإَذا َسَواٌد َميَْألُ اُألُفَق، ُمثَّ ِقيَل ِيل: ا
ْ َهلُْم، َفَأفَاَض  )،ِقيَل: َهِذِه أُمَُّتَك، َوَيْدُخُل اجلَنََّة ِمْن َهُؤَالِء َسبْـُعوَن أَْلًفا ِبَغْريِ ِحَسابٍ  ُمثَّ َدَخَل وَملَْ يـُبَـنيِّ

َواتـَّبَـْعَنا َرُسوَلُه، فَـَنْحُن ُهْم، َأْو َأْوَالُدنَا الَِّذيَن ُوِلُدوا ِيف اِإلْسَالِم، َفِإنَّا  هللاَحنُْن الَِّذيَن آَمنَّا ِبا الَقْوُم، َوَقاُلوا:
ُروَن، َوَال َيْكتَـُووَن، ُهُم الَِّذيَن َال َيْستَـْرُقوَن، َوَال يـََتطَيـَّ (َفَخرََج، فَـَقاَل:  ُوِلْدنَا ِيف اجلَاِهلِيَِّة، فـَبَـَلَغ النَِّيبَّ 

فَـَقاَم آَخُر فَـَقاَل:  )نـََعمْ (؟ َقاَل: هللا: َأِمنْـُهْم أَنَا َيا َرُسوَل اُعَكاَشُة ْبُن ِحمَْصنٍ فَـَقاَل  )َوَعَلى َرِِّْم يـَتَـوَكَُّلونَ 
ُهْم أَنَا؟ َقاَل:  َا ُعكَّاَشةُ (أَِمنـْ   .١)َسبَـَقَك ِ

  :اهللا، قالرمحه مسند اإلمام أمحد ويف  -)٢
  ثـََنا ُهَشْيٌم، َأْخبَـَرنَا ُحَصْنيُ ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن، َقاَل: ُكْنُت ِعْنَد َسِعيِد ْبِن ُجبَـ ثـََنا ُسَرْيٌج، َحدَّ ْريٍ، َقاَل: َحدَّ

َوَلِكينِّ  ،َأُكْن ِيف َصالةٍ أَيُُّكْم َرَأى اْلَكوَْكَب الَِّذي انـَْقضَّ الَْبارَِحَة؟ قـُْلُت: أَنَا، ُمثَّ قـُْلُت: َأَما ِإينِّ ملَْ 
ثـََناُه  ُلِدْغُت، َقاَل: وََكْيَف فَـَعْلَت؟ قـُْلُت: اْستَـْرقَـْيُت، قَاَل: َوَما َمحََلَك َعَلى َذِلَك؟ قـُْلُت: َحِديٌث َحدَّ

، أَنَُّه َقاَل:  ، فـََقاَل َسِعيٌد يـَْعِين اْبَن ُجبَـْريٍ: َقْد )ةٍ َيَة ِإال ِمْن َعْنيٍ َأْو محُ َال ُرقْـ (الشَّْعِيبُّ، َعْن بـُرَْيَدَة اْألَْسَلِميِّ
ثـََنا اْبُن َعبَّاٍس َعِن النَِّيبِّ  ُعِرَضْت َعَليَّ اْألَُمُم، (، َقاَل: َأْحَسَن َمِن انـْتـََهى ِإَىل َما مسََِع، ُمثَّ قَاَل: َحدَّ

َوالنَِّيبَّ َولَْيَس َمَعُه َأَحٌد، ِإْذ ُرِفَع ِيل َسَواٌد َعِظيٌم، ، َوالرَُّجَلْنيِ  فَـَرأَْيُت النَِّيبَّ َوَمَعُه الرَّْهَط، َوالنَِّيبَّ َوَمَعُه الرَُّجلَ 
ِقيَل ِيل:  فَـُقْلُت: َهِذِه أُمَِّيت، َفِقيَل: َهَذا ُموَسى َوقَـْوُمُه، َوَلِكِن اْنظُْر ِإَىل اْألُُفِق، َفِإَذا َسَواٌد َعِظيٌم، ُمثَّ 

ُعوَن أَْلًفا، َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة اْنظُْر ِإَىل َهَذا اجلَْاِنِب  اْآلَخِر، َفِإَذا َسَواٌد َعِظيٌم، َفِقيَل: َهِذِه أُمَُّتَك، َوَمَعُهْم َسبـْ
َفَدَخَل، َفَخاَض اْلَقْوُم ِيف َذِلَك، فَـَقاُلوا: َمْن َهُؤالِء الَِّذيَن  ُمثَّ نـََهَض النَِّيبُّ  ).ِبَغْريِ ِحَساٍب َوال َعَذابٍ 

، َوَقاَل بـَْعُضُهْم: وَن اْجلَنََّة ِبَغْريِ ِحَساٍب َوال َعَذاٍب؟ فَـَقاَل بـَْعُضُهْم: َلَعلَُّهُم الَِّذيَن َصِحُبوا النَِّيبَّ َيْدُخلُ 
ْسالِم، وَملَْ ُيْشرُِكوا ِباِهللا َشْيًئا َقطُّ، َوذََكُروا َأْشَياَء، َفَخرََج ِإَليْ  ، فـََقاَل: ِهُم النَِّيبُّ َلَعلَُّهُم الَِّذيَن ُولُِدوا ِيف اْإلِ

ُهُم الَِّذيَن َال َيْكتَـُووَن، َوال َيْستَـْرُقوَن، (َفَأْخبَـُروُه ِمبََقالَِتِهْم، فَـَقاَل:  )َما َهَذا الَِّذي ُكْنُتْم َختُوُضوَن ِفيِه؟(

                                   
َرُه، َوَفْضلُ تـَوَ َباُب َمِن اكْ ؛ ِكَتاُب الطِّبِّ صحيح البخاري؛   -١  .َمْن َملْ َيْكَتوِ  ى َأْو َكَوى َغيـْ



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٨٨

اْألََسِديُّ فَـَقاَل: أَنَا ِمنْـُهْم يَا َرُسوَل اِهللا؟  ُعكَّاَشُة ْبُن ِحمَْصنٍ  ، فـََقامَ )َوال يـََتطَيـَُّروَن، َوَعَلى َرِِّْم يـَتَـوَكَُّلونَ 
ُهمْ (فَـَقاَل:  َا (: ُمثَّ َقاَم اْآلَخُر فَـَقاَل: أَنَا ِمنـُْهْم َيا َرُسوَل اِهللا؟ فَـَقاَل َرُسوُل اِهللا )، أَْنَت ِمنـْ َسبَـَقَك ِ
اَشةُ    ).ُعكَّ

ثـََنا ُهَشْيٌم، ِمثْـَلهُ  ثـََنا ُشَجاٌع َحدَّ   .١َحدَّ
  يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال:و  -)٣
  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َبطََّة، ثنا احلََْسُن ْبُن اجلَْْهِم، ثنا احلَُْسْنيُ ْبُن اْلَفرَِج، ثنا ُحمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، َحدََّثِين َحدَّ

َأِيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن، َعْن َأِيب َواِقٍد اللَّْيِثيِّ َقاَل:  ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َضْمرََة ْبِن َسِعيٍد، َعنْ  هللا َعْبدُ 
َمَة ِمائَـَيتْ فَاِرٍس، َوَعَليْـَنا َزْيُد ْبُن اْخلَطَّاِب، وََكاَن َثاِبُت ْبُن أَقْـَرَم َوُعكَّاشَ ( ُة ْبُن ِحمَْصٍن ُكنَّا َحنُْن اْلُمَقدِّ

 ِِ ا َمَرْرنَا  َفَأَمَر َخاِلٌد َفَحَفَر  ،َسَريـَْنا َوَخاِلٌد َواْلُمْسِلُموَن َورَاَءنَا، فـََوقَـُفوا َعَلْيِهَما ،َما َمْقُتوَلْنيِ أََماَمَنا، فـََلمَّ
   .٢)َوَدفَـنَـُهَما ِبِدَماِئِهَما ،َهلَُما

  
   

                                   
طَِّلِب، َعِن النَِّيبِّ مسند اإلمام أمحد؛ ومن مسند بين هاشم؛  -١

ُ
 .ُمْسَنُد َعْبِد اِهللا ْبِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد امل

. واإلسناد فيه  ِحمَْصِن ْبِن قَـْيِس ْبِن ُمرََّة ْبِن َكِثٍري أَبُو ِحمَْصنٍ ِذْكُر َمَناِقِب ُعكَّاَشَة ْبِن ؛ مستدرك احلاكم؛ كتاب معرفة الصحابة  -٢
وقال أبو نعيم (فيه ضعف)،  ،احلسن بن اجلهم وهو جمهول احلال، واحلسني بن الفرج قال عنه ابن معني (كذاب يسرق احلديث)

 وحممد بن عمر الواقدي مرتوك مع سعة علمه.



    ٨٩  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  الحديث الرابع والعشرون
  مؤذن رسول اهللا  نا بالل بن رباح ل سيدفي فض

  
. ُيكىن أبا هو سيدنا بالل بن رباح احلبشي، موىل أيب بكر الصديق، وأمه محامه، وهو مؤذن النيب 

  عبد اهللا، وقيل أبا عبد الكرمي وقيل غري ذلك.
اين يف تارخيه من طريق هللا وصربوا. روى أبو إسحاق اجلوزجمن السابقني األولني، الذين ُعذِّبوا يف ا

  غري بالل. - يعين املشركني –ر: كل قد قال ما أرادوا منصور عن جماهد قال: قال عما
  مؤذناً. وقيل بتسع، مث أعتقه وكان له خازنًا، ولرسول اهللا  ،اشرتاه أبو بكر خبمس أواق، وقيل بسبع

  .، وشهد له النيب باجلنة على التعيني، ومناقبه مجة وسائر املشاهد مع رسول  حداً شهد بدراً وأُ 
جل آدم، شديد األدمة، حنيف له شعر كثري، خفيف العارضني، به مشط كثري وكان ر  هجاء يف وصفه أنَّ 

  ال يغري.
بينه وبني عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب. عاش بضعًا وستني سنة. قال البخاري:  آخى النيب 

مات بالشام زمن عمر، وقال ابن بكري: مات يف طاعون عمواس. وذلك سنة عشرين بدمشق. وقيل: غري 
  ك.ذل

  .حممداً وحزبه ؛قال سعيد بن عبد العزيز: ملا احتضر بالل قال: غدأ نلقى األحبة
  

  الحديث:
ّٰ    أ  ا من 

، أ   ا رحمه اهللا، ا  أ 
  قال:

ثـََنا زَْيُد ْبُن اْلُحَباِب، َقاَل: َحدَّثَِني ُحَسْيُن ْبُن َواِقٍد، َقاَل:  ْبُن بـَُرْيَدَة، َعْن َأِبيِه،  هللاَحدَّثَِني َعْبُد اَحدَّ
َقاُلوا: ِبَالٌل، َفَأْخبَـَرُه،  )َمْن َهَذا؟ :َأَماِمي، فـَُقْلتُ  ١َسِمْعُت ِفي اْلَجنَِّة َخْشَخَشةً (، َقاَل:  هللاَأنَّ َرُسوَل ا

َما َأْحَدْثُت ِإالَّ تـََوضَّْأُت، َوَال تَـَوضَّْأُت، ِإالَّ  هللاَقاَل: يَا َرُسوَل ا )ِبَما َسبَـْقَتِني ِإَلى اْلَجنَِّة؟(َفَأْخبَـَرُه، َقاَل: 
  ٢).ِبَها(َعَليَّ رَْكَعتَـْيِن ُأَصلِّيِهَما، َقاَل:  هللاَرأَْيُت َأنَّ 

                                   
 ضه بعضا.صوت كل شيء يابس إذا حك بع ١
شيبة،  ورواه ابن حبان يف صحيحه عن احلسن بن سفيان عن ابن أيب .َوَفْضِلهِ  ِيف ِبَالٍل مصنف ابن أيب شيبة؛ كتاب الفضائل؛  -٢

). وأخرج احلاكم يف مستدركه بإسناده إىل احلسني بن واقد؛  إسناده صحيح على شرط مسلملرواية ابن حبان ( قال األرنؤوط يف حتقيقه



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٩٠

  فوائد:
  يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا، قال: -)١
  :ثـََنا ُعبَـْيُد اِهللا، َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل ثـََنا َأِيب، َحدَّ ثـََنا اْبُن ُمنَْريٍ، َحدَّ  َكاَن ِلَرُسوِل اِهللا (َحدَّ

  )ْبُن أُمِّ َمْكُتوٍم اْألَْعَمىُمَؤذَِّناِن ِبَالٌل، َوا
ثـََنا  ثـََنا َأِيب، َحدَّ ثـََنا اْبُن منَُْريٍ، َحدَّ ثـََنا اْلَقاِسُم، َعْن َعاِئَشَة ِمثْـَلهُ َوَحدَّ   .١ُعبَـْيُد اِهللا، َحدَّ

  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال:و  -)٢
 ْنَكِدِر، َأْخبَـَرنَا َجا

ُ
ثـََنا أَُبو نـَُعْيٍم، َحدَّثـَنَا َعْبُد الَعزِيِز ْبُن َأِيب َسَلَمَة، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن امل  ْبُن َعْبِد اهللاِ  بِرُ َحدَّ

ُهَما، قَاَل: َكاَن ُعَمُر يـَُقوُل: اهللاُ َرِضَي   .٢)يـَْعِين ِبَالًال  ؛أَبُو َبْكٍر َسيُِّدنَا، َوأَْعَتَق َسيَِّدنَا( َعنـْ
  ثـََنا ِإْمسَاِعيُل، َعْن قـَْيٍس، َأنَّ ِبَالًال، قَاَل ِألَِيب ثـََنا اْبُن ُمنَْريٍ، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ُعبَـْيٍد، َحدَّ ِإْن ُكْنَت (َبْكٍر: َحدَّ

َا اْشتَـرَيـَْتِين  َا اْشتـََريـَْتِين لِنَـْفِسَك، فََأْمِسْكِين، َوِإْن ُكْنَت ِإمنَّ   .٣)هللا، َفَدْعِين َوَعَمَل اهللاِإمنَّ
  :لإلمام الذهيب رمحه اهللا، قال سري أعالم النبالءويف  -)٣
 ثـََنا اْبُن ُفَضْيٍل،  قال : َحدَّ ثـََنا ِإْمسَاِعْيُل، َعْن قَـْيٍس َقاَل: بـََلغ ِبَالًال َأنَّ نَاساً أَُبو ِهَشاٍم الرَِّفاِعيُّ َحدَّ

َا أَنَا َحَسَنٌة ِمْن َحَسَناِتهِ  ،فَـَقاَل: َكْيَف يـَُفضُِّلْوِين َعَلْيهِ  ،يـَُفضُِّلْونَُه َعَلى َأِيب َبْكرٍ    .٤َوِإمنَّ
  يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال:و  -)٤
 ثـََنا أَُبو ِد ْبِن َشاِكٍر، ثنا احلَُْسْنيُ ْبُن  هللاْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا أَُبو اْلَبْخَرتِيُّ َعْبُد ا َحدَّ ْبُن ُحمَمَّ

، َعْن َعْبِد ا ، ثنا َزاِئَدُة، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرٍّ َسبْـَعٌة: ِإنَّ َأوََّل َمْن َأْظَهَر ِإْسَالَمُه (َقاَل:  هللاَعِليٍّ اجلُْْعِفيُّ
ِه َأِيب طَاِلٍب، َوأَمَّا أَُبو َبْكٍر  هللاَفَمنَـَعُه ا  هللاَرُسوَل ا تَـَعاَىل ِبَقْوِمِه، َوأَمَّا َساِئُرُهْم  هللاَفَمنَـَعُه ا ِبَعمِّ

                                                                                                                 
يَا ِبَالُل، ِمبَ (يـَْوًما َفَدَعا ِبَالًال فـََقاَل:  قَاَل: َأْصَبَح َرُسوُل اِهللا  عن بريدة [؛ ؛ ذكر بالل بن رباح رفة الصحابة كتاب مع

ْيُت َعَلى َقْصٍر ِمْن َذَهٍب ُمَربٍَّع مُ  ْقَتِين ِإَىل اْجلَنَِّة اْلَبارَِحَة، َفَسِمْعُت َخْشَخَشَتَك أََماِمي، َفَأتـَ ْشِرٍف فـَُقْلُت: ِلَمْن َهَذا اْلَقْصُر؟ فـََقالُوا َسبـَ
، فَـَقاَل ِبَالٌل: َيا َرُسوَل اِهللا، َما أَذَّْنُت َقطُّ ِإالَّ َصلَّْيُت )ِلَرُجٍل ِمْن قُـَرْيٍش: فَـُقْلُت: أَنَا قـَُرِشيٌّ ِلَمْن َهَذا اْلَقْصُر؟ َقاُلوا: ِلُعَمَر ْبِن اخلَْطَّابِ 

، َوَما  صحيح على شرط الشيخني ووافقه  :، قال احلاكم])ََِذا(: َأَصاَبِين َحَدٌث ِإالَّ تـََوضَّْأُت ِعْنَدَها، فَـَقاَل َرُسوُل اِهللا رَْكَعتَـْنيِ
؛ بِاللَّْيِل َوالنـََّهارِ  بَاُب َفْضِل الطُُّهوِر ِباللَّْيِل َوالنـََّهاِر، َوَفْضِل الصََّالِة بـَْعَد الُوُضوءِ وأخرج البخاري يف صحيحه؛ كتاب التهجد؛  الذهيب.

ْعُت َدفَّ ( :ِعْنَد َصَالِة الَفْجرِ  قَاَل ِلِبَاللٍ  َأنَّ النَِّيبَّ : عن أيب هريرة [ يَا ِبَالُل َحدِّْثِين ِبَأْرَجى َعَمٍل َعِمْلَتُه ِيف اِإلْسَالِم، َفِإينِّ مسَِ
وِر َعَمًال أَْرَجى ِعْنِدي: َأينِّ ملَْ أََتَطهَّْر َطُهوًرا، ِيف َساَعِة َلْيٍل أَْو نـََهاٍر، ِإالَّ َصلَّْيُت ِبَذِلَك الطُّهُ  َقاَل: َما َعِمْلتُ  )نـَْعَلْيَك بـَْنيَ َيَديَّ ِيف اجلَنَّةِ 

 ).َما ُكِتَب ِيل َأْن ُأَصلِّيَ 
اِذ ُمؤذِّنـَْنيِ لِْلَمْسجِد اْلَواِحدِ صحيح مسلم؛ كتاب الصالة؛  -١  .بَاُب اْستْحَباِب اختِّ
ُهَماَرِضَي اهللاُ  ،ْوَىل َأِيب َبْكرٍ بَاُب َمَناِقِب ِبَالِل ْبِن َربَاٍح، مَ ؛ صحيح البخاري؛ كتاب أصحاب النيب  -٢   . َعنـْ

 .املرجع السابق -٣
  .سري أعالم النبالء للذهيب؛ الطبقة األوىل؛ بالل بن رباح  -٤



    ٩١  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

َأَحٍد ِإالَّ َقْد آَتاُهْم ُكلََّما  الشَّْمِس، َفَما ِمنْ َوَأْوقَـُفوُهْم ِيف  ،احلَِْديدِ َفَأَخَذُهُم اْلُمْشرُِكوَن، َفأَلَْبُسوُهْم أَْدرَاَع 
فََأْعُطوُه اْلِوْلَداَن َفَجَعُلوا  ،َعزَّ َوَجلَّ، َوَهاَن َعَلى قـَْوِمهِ  هللاَأرَاُدوا َغيـَْر ِبَالٍل، َفِإنَُّه َهاَنْت َعَلْيِه نـَْفُسُه ِيف ا

ْسَناِد، وَملَْ ُخيَرَِّجاهُ صَ ). َوَجَعَل يـَُقوُل: َأَحٌد َأَحدٌ  ،َيُطوُفوَن ِبِه ِيف ِشَعاِب َمكَّةَ     .١ِحيُح اْإلِ
  .صحيحيف التلخيص:  الذهيبقال 

: وكان أمية خيرجه إذا محيت الظهرية، فيطرحه على ظهره يف بطحاء رمحه اهللا قال حممد بن إسحاق
الصخرة العظيمة فتوضع على صدره، مث يقول له: ال تزال هكذا حىت متوت أو تكفر بمكة، مث يأمر 

  حد.حد أَ فيقول وهو يف ذلك البالء: أَ  ،وتعبد الالت والعزىمبحمد 
  :ويف سنن اإلمام ابن ماجه رمحه اهللا، قال -)٥
  ٍثـََنا َعِليُّ ْبُن ُحمَمَّد ، َأنَّ َشاِعًرا َمَدَح ِبَالَل ْبَن  ،َحدَّ ثـََنا أَُبو ُأَساَمَة، َعْن ُعَمَر ْبِن َمحَْزَة، َعْن َساملٍِ َقاَل: َحدَّ

ُر ِبَاللٍ  هللاِبَالُل ْبُن َعْبِد ا( ، فَـَقاَل:هللاَعْبِد ا  هللاَكَذْبَت، َال، َبْل ِبَالُل َرُسوِل ا(فَـَقاَل اْبُن ُعَمَر:  ،)َخيـْ
ُر ِبَاللٍ    .٢)َخيـْ

  يف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهللا، قال:و  -)٦
  َثـََنا ع ثـََنا َرْوُح ْبُن َأْسَلَم أَبُو َحامتٍِ الَبْصِريُّ، قَاَل: َحدَّثـََنا َمحَّ َحدَّ اُد ْبُن ْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن، َقاَل: َحدَّ

َحٌد، َلَقْد ُأِخْفُت ِيف اِهللا َوَما ُخيَاُف أَ (: َسَلَمَة، َقاَل: َحدَّثـََنا ثَاِبٌت، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اِهللا 
َلةٍ  َعاٌم َوَما ِيل َولِِبَالٍل طَ  ؛َوَلَقْد ُأوِذيُت ِيف اِهللا َوَما يـُْؤَذى َأَحٌد، َوَلَقْد أََتْت َعَليَّ َثالَثُوَن ِمْن بـَْنيِ يـَْوٍم َولَيـْ

  .)ِإالَّ َشْيءٌ يـَُوارِيِه ِإْبُط ِبَاللٍ  ؛يَْأُكلُُه ُذو َكِبدٍ 
َة فَارا  َوَمْعَىن َهَذا اَحلِديِث: ِحَني َخرََج النَِّيبُّ  ِحيٌح.َهَذا َحِديٌث َحَسٌن صَ قال أبو عيسى: " ِمْن َمكَّ

َا َكاَن َمَع ِبَالٍل ِمَن الطََّعاِم َما َحيِْمُلُه َحتَْت ِإْبِطهِ  ،َوَمَعُه ِبَاللٌ    .٣"ِإمنَّ

                                   
 .مستدرك احلاكم؛ كتاب معرفة الصحابة؛ ذكر بالل بن رباح  -١
إسناده ضعيف ؛ فضائل بالل. قال األرنؤوط يف حتقيقه لسنن ابن ماجة: (سنن ابن ماجة؛ باب يف فضائل أصحاب رسول اهللا  -٢

 ).لضعف عمر بن محزة
 .  أَبـَْواُب ِصَفِة اْلِقَياَمِة َوالرََّقاِئِق َواْلَورَِع َعْن َرُسوِل اهللاِ سنن الرتمذي؛  -٣



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٩٢

  الحديث الخامس والعشرون
  نا عبد اهللا بن مسعود ل سيدفي فض

 
بن كاهل بن  خ بن قار بن خمزوم بن صاهلةمسعود بن غافل بن حبيب بن مشَْ هو سيدنا عبد اهللا بن 

  ذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار.احلارث بن تيم بن سعد بن هُ 
رب فقيه األمة أبو عبد الرمحن اهلَُذيل املكي املهاجري البدري، حليف بين زهرة، كان من اإلمام احلَ 

لعاملني، شهد بدرًا واملشاهد، وهاجر اهلجرتني، وكان يوم الريموك على السابقني األولني، ومن النجباء ا
  النفل، ومناقبه غزيرة. روى علمًا كثرياً.

عرف أيضًا بأمِّه، فيقال له: ابن أمِّ عبد، وأمه هي أم عبد بنت عبدود بن سواء بن قدمي بن وكان يُ 
  هرة.لة من بين هذيل أيضًا، وأمها زهرية قيلة بنت احلارث بن ز هصا

يف  حنيفًا قصرياً، شديد األدمة، وكان ال يغري شيبه، وكان يشبه بالنيب رجًال جاء يف وصفه أنه كان 
هديه ودله ومسته، وكان من أجود الناس ثوبًا، ومن أطيب الناس رحياً، وهو صاحب الوساد والسواك 

  والنعلني.
  وستني سنة. مات باملدينة، وُدفن بالبقيع سنة اثنتني وثالثني، وعاش بضعاً 

  .١وملا مات نُعي إىل أيب الدرداء، فقال: ما ترك بعده مثله
  

  الحديث:
ق    ا  ا ا  امن  م أ    إ

  رحمه اهللا، قال:  
ُد ْبُن اْلُمثَـنَّى، ثنا أَُبو ُمَعاِوَيَة، ثنا اْألَْعَمُش، َوثنا َسْلُم ْبُن ُجَناَدَة،  نا أَُبو ُمَعاِويََة، ثثنا أَُبو ُموَسى ُمَحمَّ
َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َعِن اْألَْعَمِش، َعْن ِإبـَْراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى ُعَمَر، َوُهَو ِبَعَرَفَة، فـََقاَل: يَا 

 َحتَّى  ِجْئُت ِمَن اْلُكوَفِة، َوتـَرَْكُت ِبَها َرُجًال يُْمِلي اْلَمَصاِحَف َعْن ظََهِر قَـْلِبِه َقاَل: فـََغِضَب ُعَمُر، َوانـْتـََفخَ 
َقاَل: َفَما زَاَل  ،َمْسُعودٍ  ْبنُ  هللاَكاَد يَْمَألُ َما بـَْيَن ُشْعَبَتِي الرَّْحِل، فَـَقاَل: َمْن ُهَو َوْيَحَك؟ َقاَل: َعْبُد ا

                                   
 ،بن سعيدحيىي الكبري واألوسط؛ وابن معني يف تارخيه، وابن عساكر يف تاريخ دمشق، كلهم بإسنادهم إىل أورده البخاري يف التاريخ  -١

 .َعْن ُحَرْيِث ْبِن َظِهريٍ  ،َعْن ُعَماَرةَ  ،اَألْعَمشعن  ،َعن ُسْفَيان



    ٩٣  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

بَِقَي َأَحٌد ُيَسرَّى َعْنُه اْلَغَضُب َوُيْطَفُأ َحتَّى َعاَد ِإَلى َحاِلِه الَِّتي َكاَن َعَليْـَها، ثُمَّ َقاَل: َوْيَحَك، َما َأْعَلُم 
ُثَك َعْن َذِلَك، َكاَن َرُسوُل ا َلَة َكَذِلَك  َال يـََزالُ   هللاَأَحقُّ ِبَذِلَك ِمْنُه، َوَسُأَحدِّ َيْسُمُر ِعْنَد أَِبي َبْكٍر اللَّيـْ

َلٍة، َوأَنَا َمَعُه، َفَخَرَج َرُسوُل ا َيْمِشي،   هللاِفي اْألَْمِر ِمْن َأْمِر اْلُمْسِلِميَن، َوإِنَُّه َسَمَر ِعْنَدُه َذاَت لَيـْ
َيْسَمُع ِقَراَءَتُه، فَـَلمَّا ِكْدنَا َأْن   هللاَقاَم َرُسوُل اَفِإَذا َرُجٌل َقاِئٌم ُيَصلِّي ِفي اْلَمْسِجِد، فَـ  ؛َوَخَرْجَنا َمَعهُ 

فـَْليَـْقَرْأُه َعَلى ِقَراَءِة اْبِن ُأمِّ  ؛َمْن َسرَُّه َأْن يـَْقَرَأ اْلُقْرآَن َرْطًبا َكَما أُْنِزلَ (:  هللانـَْعِرَف الرَُّجَل قَاَل َرُسوُل ا
َقاَل: فَـَقاَل ُعَمُر:  ،َمرَّتَـْينِ  )َسْل تـُْعَطهْ ( :يـَُقولُ   هللاَفَجَعَل َرُسوُل ا ،َقاَل: ثُمَّ َجَلَس الرَُّجُل َيْدُعو )،َعْبدٍ 

َسبَـَقِني ِإَلْيِه َقاَل: فَـَغَدْوُت ِإَلْيِه ِألَُبشَِّرُه، فـََوَجْدُت أَبَا َبْكٍر َقْد  ،َألَْغُدَونَّ ِإَلْيِه َفَألَُبشَِّرنَّهُ  هللافَـُقْلُت: َوا
َر َأنَُّه َلْم يـَُقْل َوانـْتَـَفَخ،  هللافَـَبشََّرُه، َوَال َوا َما َسابـَْقُتُه ِإَلى َخْيٍر َقطُّ ِإالَّ َسبَـَقِني. َهَذا َحِديُث َأِبي ُموَسى، َغيـْ

َلْم يـَُقْل: َال يـََزاُل، َوَقاَل: َيْسَتِمُع َوَقاَل َسْلُم ْبُن ُجَناَدَة: َفَما زَاَل َيْسِري َعْنُه، َوَقاَل: َواِقٌف ِبَعَرَفَة، وَ 
  ١.َألَْغُدَونَّ ِإَلْيهِ  هللاِقَراَءَتُه، َوَقاَل: فـََقاَل ُعَمُر: َوا

  
  فوائد:

  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال: -)١
  َثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َأِيب ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َيزِيَد، َقاَل: س ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، َحدَّ َألْنَا َحدَّ

ا أَقْـَرَب َما َأْعِرُف َأَحدً (َحىتَّ نَْأُخَذ َعْنُه، فَـَقاَل:  ُحَذيـَْفَة َعْن َرُجٍل َقرِيِب السَّْمِت َواهلَْدِي ِمَن النَِّيبِّ 
  ٢).ِمْن اْبِن أُمِّ َعْبدٍ  َمسًْتا َوَهْديًا َوَدال ِبالنَِّيبِّ 

  َْثِين َأِيب، َعن ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن ُيوُسَف ْبِن َأِيب ِإْسَحاَق، َقاَل: َحدَّ ُد ْبُن الَعَالِء، َحدَّ َأِيب  َحدََّثِين ُحمَمَّ
َثِين اَألْسَوُد ْبنُ  ْعُت أَبَا ُموَسى اَألْشَعِريَّ  ِإْسَحاَق، َقاَل: َحدَّ َقِدْمُت أَنَا (، يـَُقوُل: َيزِيَد، قَاَل: مسَِ

، ِلَما ْبَن َمْسُعوٍد َرُجٌل ِمْن َأْهِل بـَْيِت النَِّيبِّ  هللاثْـَنا ِحيًنا َما نـَُرى ِإالَّ َأنَّ َعْبَد اَفَمكَ  ،َوَأِخي ِمَن الَيَمنِ 
  .٣)نـََرى ِمْن ُدُخوِلِه َوُدُخوِل أُمِِّه َعَلى النَِّيبِّ 

  يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا، قال:و  -)٢
  ََْوَسْهُل ْبُن ُعْثَماَن، َوَعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمِر ْبِن ُزَراَرَة احل ، ثـََنا ِمْنَجاُب ْبُن اْحلَاِرِث التَِّميِميُّ  ْضَرِميُّ، َوُسَوْيدُ َحدَّ

ثـََنا  - ْبُن َسِعيٍد، َواْلَولِيُد ْبُن ُشَجاٍع،  َعِليُّ ْبُن  -َقاَل: َسْهٌل َوِمْنَجاٌب: َأْخبَـَرَنا وَقاَل اْآلَخُروَن: َحدَّ
                                   

البن خزمية؛ مجاع أبواب صالة التطوع بالليل؛ باب اجلهر بالقراءة يف صالة الليل.  خمتصر املختصر من املسند الصحيح عن النيب  -١
 .وقد حكم د.ماهر ياسني الفحل يف حتقيقه لطبعة دار امليمان بأنه صحيح

 . بَاُب َمَناِقِب َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعودٍ ؛  َأْصَحاِب النَِّيبِّ صحيح البخاري؛ ِكَتاُب  -٢
  .املرجع السابق -٣



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٩٤

 M V W ُمْسِهٍر، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن ِإبـَْراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد اِهللا، َقاَل: َلمَّا نـََزَلْت َهِذِه اْآلَيةُ 

X Y Z  [ \ ] ̂ _ ̀ a b L ]َقاَل ِيل ِإَىل آِخِر اْآلَيِة،  ]٩٣دة: املائ
  .١)ِقيَل ِيل أَْنَت ِمنْـُهمْ (: َرُسوُل اِهللا 

  َثـََنا اْألَْعَمُش، َعْن ش َراِهيَم احلَْْنظَِليُّ، َأْخبَـَرنَا َعْبَدُة ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّ ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـْ ْبِد عَ ِقيٍق، َعْن َحدَّ
َعَلى ِقَراَءِة َمْن َتْأُمُروِين َأْن (ُمثَّ َقاَل: ، ] ١٦١آل عمران: [M g h i j k l m  Lاِهللا، أَنَُّه َقاَل: 

، َأينِّ ِبْضًعا َوَسْبِعَني ُسوَرًة، َوَلَقْد َعِلَم َأْصَحاُب َرُسوِل اِهللا  أَقـْرَأَ؟ فَـَلَقْد قَـَرْأُت َعَلى َرُسوِل اِهللا 
َلِق َقاَل َشِقيٌق: َفَجَلْسُت ِيف حِ  )،َأْعَلُمُهْم ِبِكَتاِب اِهللا، َوَلْو َأْعَلُم َأنَّ َأَحًدا أَْعَلُم ِمينِّ َلَرَحْلُت ِإلَْيهِ 

ْعُت َأَحًدا يـَُردُّ َذِلَك َعَلْيِه َوَال َيعِيُبهُ َأْصَحاِب ُحمَمٍَّد    .٢، َفَما مسَِ
  اهللا، قال: يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحهو  -)٣
 ُد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنٍئ، ثـََنا السَِّريُّ ْبُن ُخَزْميََة، َوَأْمحَُد ْبُن َنْصٍر، َقاَال: ثـََنا أَُبو َغسَّاَن َماِلُك  َحدََّثِين ُحمَمَّ

َقِدْمُت الشَّاَم َفَصلَّْيُت رَْكَعتَـْنيِ، ْبُن ِإْمسَاِعيَل، ثـََنا ِإْسَرائِيُل، َعِن اْلُمِغريَِة، َعْن ِإبـَْراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َقاَل: 
فـََلِقيُت قَـْوًما َفَجَلْسُت، َفِإَذا ِبَواِحٍد َجاَء َحىتَّ َجَلَس ِإَىل َجْنِيب،  ،مَّ َيسِّْر ِيل َجِليًسا َصاِحلًاللهُمثَّ قـُْلُت: ا

ْرَداءِ ( :فَـُقْلُت: َمْن َذا؟ َقالَ  َأْن يـَُيسَِّر ِيل َجِليًسا َصاحلًِا، فَـَيسََّر ِيل،  هللافـَُقْلُت: ِإينِّ َدَعْوُت ا ،)أَُبو الدَّ
َصاِحُب النـَّْعَلْنيِ  ؛َأَولَْيَس ِعْندَُكُم اْبُن أُمِّ َعْبدٍ (قـُْلُت: ِمْن َأْهِل اْلُكوَفِة، َقاَل:  )ِممَّْن أَْنَت؟(فَـَقاَل: 

َوِفيُكْم َصاِحُب ِسرِّ  ٣؟الشَّْيطَاِن َعَلى ِلَساِن نَِبيِِّه  ِمنَ  هللاَوِفيُكُم الَِّذي َأَجاَرُه ا ؟َواْلِوَساَدِة َواْلِمْطَهَرةِ 
 ،َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّْيَخْنيِ، وَملَْ ُخيَرَِّجاهُ  ).٤َلُمُه َغيـْرُُه؟الَِّذي َال يـَعْ   هللاَرُسوِل ا

َلُه ُكلَُّها َصِحيَحٌة وَملَْ ُخيَرِّجَ  ُر ُمْسَنَدٍة َوَهَذا َواْألََسانِيُد الَِّيت قَـبـْ َها ِألَنـََّها َغيـْ َا تَـرَْكُت اْلَكَالَم َعلَيـْ اَها، َوِإمنَّ
  ٥.ُمْسَندٌ 

  .على شرط البخاري ومسلمقال الذهيب يف التلخيص: 
  ِيُّ، أَنَا َجْعَفُر َأْخبَـَرنَا أَُبو اْلَفْضِل احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ُيوُسَف اْلَعْدُل، ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب اْلَعْبد

ْبِن  هللاِلَعْبِد ا ِيبُّ ْبُن َعْوٍن، أَنَا اْلَمْسُعوِديُّ، َعْن َجْعَفِر ْبِن َعْمرِو ْبِن ُحَرْيٍث، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َقاَل النَّ 
َقاَل: َفافْـَتَتَح ُسورََة  )ِإينِّ ُأِحبُّ َأْن َأْمسََعُه ِمْن َغْريِي(َقاَل: أَقْـرَُأ َوَعَلْيَك أُْنِزَل، قَاَل:  )اقْـَرأْ (َمْسُعوٍد: 

                                   
ُهَما ؛ كتاب َفَضائِِل الصََّحابَةِ صحيح مسلم؛   -١   .بَاُب ِمْن َفَضاِئِل َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد َوأُمِِّه َرِضَي اُهللا تـََعاَىل َعنـْ
 املرجع السابق. -٢
 .يقصد عمار بن ياسر  -٣
 .يقصد حذيفة بن اليمان  -٤
 . َمَناِقِب َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعودٍ  ِذْكرُ ؛ مستدرك احلاكم؛ كتاب معرفة الصحابة  -٥



    ٩٥  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

فَاْستَـْعبَـَر ، ]٤١النساء: [ M W X   Y Z [          \ ]     ^ _ ̀ a b Lالنَِّساِء َحىتَّ بـََلَغ: 
ِيف َأوَِّل َكَالِمِه، َوأَثـَْىن َعَلى  هللاَفَحِمَد ا )،َتَكلَّمْ (:  هللا، فَـَقاَل َلُه َرُسوُل اهللا، وََكفَّ َعْبُد ا هللاَرُسوُل ا

، َوَقاَل: َرِضيَنا ِباَوَصلَّى َعَلى النَِّيبِّ  ،هللا ْسَال  هللا، َوَشِهَد َشَهاَدَة احلَْقِّ ِم َديـًْنا، َوَرِضيُت َلُكْم رِبًا، َوبِاْإلِ
َهَذا َحِديٌث  .)ِضَي َلُكُم اْبُن أُمِّ َعْبدٍ َرِضيُت َلُكْم َما رَ (:  هللاَوَرُسوُلُه، فـََقاَل َرُسوُل ا هللاَما َرِضَي ا

ْسَناِد وََملْ ُخيَرَِّجاهُ    .١َصِحيُح اْإلِ
  .صحيح قال الذهيب يف التلخيص:

  :رمحه اهللا، قال سنن اإلمام الدارميويف  -)٤
  ََعْن أَِبيِه، َعْن هللاُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، أَنَبأَنَا اْبُن َعْوٍن، َعْن ُمْسِلٍم َأِيب َعْبِد ا َأْخبَـَرنا ، ، َعْن ِإبـَْراِهيَم التـَّْيِميِّ

ْعُتهُ ْبَن َمْسُعوٍد  هللا َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن، َقاَل: ُكْنُت َال تَـُفوُتِين َعِشيَُّة مخَِيٍس ِإالَّ آِيت ِفيَها َعْبدَ  ، َفَما مسَِ
َقاَل:  ) هللاقَاَل َرُسوُل ا(، َحىتَّ َكاَنْت َذاَت َعِشيٍَّة فَـَقاَل: )هللاَقاَل َرُسوُل ا(يـَُقوُل ِلَشْيٍء َقطُّ: 

ُلُه، َأْو َحنُْوُه، َأْو َشِبيٌه ِبهِ  َوَقاَل: ُلوَلًة أَْزرَارُُه،َوانـْتَـَفَخْت َأْوَداُجُه، َفأَنَا رَأَيـُْتُه حمَْ  ،َعيـَْناهُ  اَفاْغَرْوَرقـَتْ     ٢.َأْو ِمثـْ
  َأْخبَـَرنَا يَزِيُد ْبُن َهاُروَن، أَنَبأَنَا َأْشَعُث، َعِن الشَّْعِيبِّ، َواْبِن ِسريِيَن، َأنَّ اْبَن َمْسُعوٍد َكاَن ِإَذا َحدََّث ،

   ٣).َهَكَذا َأْو َحنَْوُه، َهَكَذا َأْو َحنَْوهُ (قَاَل: وَ  ،َوْجُههُ  ِيف اْألَيَّاِم تَـَربَّدَ   هللاَعْن َرُسوِل ا

                                   
 املرجع السابق. -١
َيا َخمَاَفَة السََّقطِ سنن الدارمي؛  -٢ لس السادس موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املختصر. قال ابن حجر يف بَاُب َمْن َهاَب اْلُفتـْ ؛ ا

 ].هذا موقوف صحيحوالتسعون: [
هـ بينما ابن سريين ُولد قريبًا ٣٣هـ وقيل ٣٢تويف عام  ، وابن مسعود ر عن أشعث بن سوار [ضعيف]املرجع السابق. قال ابن حج -٣

  .، لذا فإنَّ األثر كذلك مقطوع واهللا أعلممن ذلك، والشعيب يف خالفة عثمان 



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٩٦

  الحديث السادس والعشرون
  نا أَُبي بن كعب ل سيدفي فض

 
هو سيدنا ُأيب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، سيد القراء، 

  الطفيل أيضاً.أبو منذر األنصاري النجاري املدين البدري، ويكىن أبا 
، وعرض على النيب شهد بدراً واملشاهد كلها، ومجع القرآن يف حياة النيب من أصحاب العقبة الثانية، و 

 وحفظ عنه علمًا مباركاً. وهو ممن كتب الوحي للنيب . قال الواقدي: هو أول من كتب للنيب ، ،
  وأول من كتب يف آخر الكتاب (وكتب فالن بن فالن).

 . وكان عمر حنيفًا قصريًا أبيض الرأس واللحية، ال يغري شيبه، رأسًا يف العلم والعمل  وكان ٌأَيب 
جيله ويتأدب معه، ويتحاكم إليه يف املعضالت، وُروي أنه قال يوم موته: اليوم مات سيد املسلمني. وَعدَُّه 

  مسروق من الستة أصحاب الفتيا.
موته سنة تسع عشرة.  ريه ذكرواحىت إن اهليثم بن عدي وغقال الذهيب: والظاهر وفاة ُأيب يف زمن عمر، 

  وقال مجاعة: مات سنة اثنني وعشرين. قال الذهيب: فالنفس إىل هذا أميل.
سنة ثالثني. ويف املستدرك وهذا أثبت األقاويل  جح الواقدي وأبو نعيم أنه تويف يف خالفة عثمان ر و 

  .مبدينة النيب بأن عثمان أمره بأن جيمع القرآن. وكانت وفاته 
  

  الحديث:
م ا من كتاب  آن    رحمه اهللا، قال: ا

 :يـَُقول ،َسِمعت الّربيع بن أنس :َقالَ  ،ثـََنا ُسَلْيَمان بن َعامر :َقالَ  ،أخبرنَا ُمَحمَّد بن يحيى بن أَيُّوب
: - -َقاَل لي َرُسول اهللا  :يّ بَ َوَقاَل أُ  :َقالَ  ،يّ بَ َوقَـَرَأ أَُبو اْلَعالَِية على أُ  ،قَـَرأت اْلُقْرآن على أبي اْلَعاِلَية

َفَال  :َقالَ  ،يّ بَ َفبكى أُ  )،نعم( :- -َقالَ  ؟ُهَناكَ  تُ رْ كِ ُذ وَ أَ  :قلتُ  :َقالَ  )،اْلُقْرآنَ  كَ ئَ رِ قْ َأن أُ  تُ رْ مِ أُ (
  ؟َأْدِري أبشوق َأو بخوف

َأن َرُسول  ،َعن أنس، َعن قـََتاَدة ،ثـََنا معمر :َقالَ  ،ثـََنا عبد الرَّزَّاق :َقالَ  ،َحدثَنا ِإْسَحق بن ِإبـَْراِهيم
َقاَل َرُسول اهللا  ؟اني َلكمَّ سَ وَ أَ  :قَالَ  )، َعَلْيك اْلُقْرآن ضَ رِ عْ أَ  ِني َأنْ رَبِّي َأمرَ  ِإنَّ ( :يّ بَ َقاَل ألُ  - -اهللا 



    ٩٧  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  ١ .يِّ بَ َفبكى أُ  ،)نعم(
  

  فوائد:
  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال: -)١
  َراِهيَم، َعْن َمْسُروٍق، َقاَل: ذُِكَر ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن ِإبـْ ثـََنا أَبُو الَولِيِد، َحدَّ ْبُن  هللاَعْبُد اَحدَّ

ْعُت النَِّيبَّ  هللاَمْسُعوٍد ِعْنَد َعْبِد ا ُخُذوا الُقْرآَن (يـَُقوُل:  ْبِن َعْمٍرو، فـََقاَل: َذاَك َرُجٌل َال َأزَاُل ُأِحبُُّه، مسَِ
ْربـََعةٍ  َوُأَيبِّ ْبِن  ، َوَساملٍِ َمْوَىل َأِيب ُحَذيـَْفَة، َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، -فَـَبَدَأ ِبِه  -ْبِن َمْسُعوٍد  هللاِمْن َعْبِد ا ،ِمْن َأ

  .٢)َكْعبٍ 
  ْثـََنا ُغْنَدٌر، َقاَل: مسَِْعُت ُشع ُد ْبُن َبشَّاٍر، َحدَّ ْعُت قـََتاَدَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َحدََّثِين ُحمَمَّ ، َقاَل َبَة، مسَِ

َقاَل: ، )]١البينة: [ M D E F G  H I J Lأََمَرِين َأْن أَقـَْرَأ َعَلْيَك  هللاِإنَّ ا(ِألَُيبٍّ:  النَِّيبُّ 
  ٣.فـََبَكى )،نـََعمْ (َوَمسَّاِين؟ َقاَل: 

ي ؟)َوَمسَّاِين  :َقالَ (قـَْوُلُه [يف الفتح: رمحه اهللا قال ابن حجر  َعَلى َأْو َقاَل اقـَْرْأ  ،َأْي َهْل َنصَّ َعَليَّ ِبامسِْ
ا َقاَل َلُه نـََعْم َبَكى ِإمَّا فَـَرًحا َوُسُروًرا ِبَذِلكَ  ؟خرتتين أَْنتَ َواِحٍد ِمْن َأْصَحابك فا َوِإمَّا ُخُشوًعا  ،فَـَلمَّ

َوِيف ِرَوايٍَة لِلطَّبَـرَاِينِّ ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن ُأَيبِّ ْبِن َكْعٍب َقاَل نـََعْم  .ْعَمةِ َوَخْوًفا ِمَن التـَّْقِصِري ِيف ُشْكِر تِْلَك النـِّ 
َك َوَنَسِبَك ِيف اْلَمَألِ اْألَْعَلى   ٤.]ِبامسِْ

َعْن  َواْسِتْصَغاٍر لِنَـْفِسهِ  فـَُبَكاُء ُسُرورٍ َأمَّا ُبَكاُؤُه [: صحيح اإلمام مسلميف شرح رمحه اهللا وقال النووي 
َأَحُدُمهَا َكْونُُه َمْنُصوًصا َعَلْيِه  :َوالنـِّْعَمُة ِفيَها ِمْن َوْجَهْنيِ  ،َوِإْعطَاِئِه َهِذِه اْلَمْنزَِلةِ  ،تَْأِهيِلِه ِهلَِذِه النـِّْعَمةِ 

َبْل  :َقالَ  ،َأْو َقاَل اقْـرَْأ َعَلى َواِحٍد ِمْن َأْصَحاِبكَ  ،َمْعَناُه َنصَّ َعَليَّ ِبَعْيِين  ؟)َوَمسَّاِين (َوِهلََذا َقاَل  ،ِبَعْيِنهِ 
 ،ملَْ ُيَشارِْكُه ِفيَها َأَحٌد ِمَن النَّاسِ  ،َفِإنـََّها َمنـَْقَبٌة َعِظيَمٌة َلهُ  َوالثَّاِين ِقَراَءُة النَِّيبِّ  .فَـتَـَزايََدِت النـِّْعَمةُ  ،َمسَّاكَ 
َا َبَكى َخْوًفا ِمنْ  :َوِقيلَ  َفِألَنـََّها  ؛َوأَمَّا َختِْصيُص َهِذِه السُّوَرِة بِاْلِقَراَءةِ  ،تـَْقِصريِِه ِيف ُشْكِر َهِذِه النـِّْعَمةِ  ِإمنَّ

َا َجاِمَعٌة ِألُُصوٍل َوقَـَواِعَد َوُمِهمَّاٍت َعِظيَمةٍ    ٥.)ارصَ تِ خْ ي االِ ضِ تَ قْ وََكاَن اْحلَاُل يَـ  ،َمَع َوَجاَزِ
                                   

يف صحيحه بإسناده إىل قتادة  بلفظ مقاربفضائل القرآن للنسائي؛ احلديث الثالث والعشرون والرابع والعشرون. وأخرجه البخاري  -١
 راجع الفوائد. ،عن أنس 

 . بَاُب َمَناِقِب ُأَيبِّ ْبِن َكْعبٍ صحيح البخاري؛ كتاب مناقب األنصار؛  -٢
 املرجع السابق. -٣
  فتح الباري البن حجر؛ يف شرحه للحديث. -٤
بَاُب ِمْن ؛ شرح النووي على صحيح مسلم، يف شرحه لنفس احلديث يف صحيح مسلم الذي جاء يف كتاب فضائل الصحابة  -٥

 . َفَضاِئِل ُأَيبِّ ْبِن َكْعٍب، َوَمجَاَعٍة ِمَن اْألَْنَصارِ 



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ٩٨

  اهللا، قال: يف صحيح اإلمام مسلم رمحهو  -)٢
 ْعُت أََنًسا ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن قَـَتاَدَة، َقاَل: مسَِ ثـََنا أَُبو َداُوَد، َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثَـىنَّ َمجََع (، يـَُقوُل:  َحدَّ

َأْربـََعٌة، ُكلُُّهْم ِمَن اْألَْنَصاِر: ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َوُأَيبُّ ْبُن َكْعٍب، َوَزْيُد ْبُن  اْلُقْرآَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل اِهللا 
  ١.. قَاَل قَـَتاَدُة: قـُْلُت ِألََنٍس: َمْن أَبُو َزْيٍد؟ َقاَل: َأَحُد ُعُموَمِيت )َثاِبٍت، َوأَُبو َزْيدٍ 

  يف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهللا، قال:و  -)٣
  ثَـ َع أََنَس ْبنَ َحدَّ ثـََنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد األَْنَصاِريِّ، أَنَُّه مسَِ َماِلٍك  َنا قـُتَـْيَبُة، قَاَل: َحدَّ

يَا َرُسوَل  َقاُلوا: بـََلى )َأَال ُأْخِربُُكْم ِخبَْريِ ُدوِر األَْنَصاِر، َأْو ِخبَْريِ اَألْنَصاِر؟(: يـَُقوُل: َقاَل َرُسوُل اِهللا 
ْزرَِج، بـَُنو النَّجَّاِر، ُمثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم بـَُنو َعْبِد اَألْشَهِل، ُمثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم بـَُنو احلَاِرِث ْبِن اخلَ (َقاَل:  ،اهللاِ 

َبَسَطُهنَّ َكالرَّاِمي ِبَيَدْيِه، َقاَل: َوِيف ُدوِر  ِه فَـَقَبَض َأَصاِبَعُه، ُمثَّ يْ و َساِعَدَة، ُمثَّ قَاَل ِبَيدَ ُمثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم بـَنُ 
  .)اَألْنَصاِر ُكلَِّها َخيـْرٌ 

  َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.قال: 
، َعِن النَِّيبِّ    ٢.َوَقْد ُرِوَي َهَذا َعْن أََنٍس، َعْن َأِيب ُأَسْيٍد السَّاِعِديِّ

  يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال:و  -)٤
 ثـََنا أَبُو َعْبِد ا ، ثـََنا َيزِيُد ْبُن َهاُروَن، أَنَا َسِعيُد هللاُحمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب اْحلَاِفُظ، ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن َعْبِد ا هللاَحدَّ

 هللااَل: َقاَل َرُسوُل اْبِن رَبَاٍح، َعْن ُأَيبِّ ْبِن َكْعٍب، قَ  هللاْبُن ِإيَاٍس اجلَُْرْيِريُّ، َعْن َأِيب السَِّليِل، َعْن َعْبِد ا
 :)َقاَل: قـُْلُت:  )َأْعَظَم َمَعَك؟ هللاأَبَا اْلُمْنِذِر، َأيُّ آَيٍة ِيف ِكَتاِب اM s t u v  w  x y  L

ْهِنَك اْلِعْلُم أََبا اْلُمْنِذرِ (َوقَاَل:  ،َقاَل: َفَضَرَب َصْدِري ،] ٢٥٥البقرة: [ ْسَناِد،  .)لِيـَ َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اْإلِ
  ٣رَِّجاهُ َوَملْ خيَُ 

  صحيحقال الذهيب يف التلخيص: 
  ومعىن (ليهنك العلم أبا املنذر) أي ليكن العلم هنيئاً لك.

  ثـََنا ، ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا السَِّريُّ ْبُن َحيَْىي التَِّميِميُّ َقِبيَصُة ْبُن ُعْقَبَة، ثـََنا ُسْفَياُن، َحدَّ
ْعُت َعْبَد ا ْبَن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن أَبـَْزى، ُحيَدُِّث َعْن أَبِيِه، َقاَل: َلمَّا َوَقَع  هللاَعْن َأْسَلَم اْلِمنْـَقِريِّ، قَاَل: مسَِ

                                   
 . ٍة ِمَن اْألَْنَصارِ بَاُب ِمْن َفَضاِئِل ُأَيبِّ ْبِن َكْعٍب، َوَمجَاعَ ؛ صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة   -١
 .بَاُب َما َجاَء ِيف َأيِّ ُدوِر اَألْنَصاِر َخيـْرٌ سنن الرتمذي؛ أبواب املناقب؛  -٢
يحه، قال ابن حجر يف إحتاف . وأخرجه مسلم يف صح ِذْكُر َمَناِقِب ُأَيبِّ ْبِن َكْعٍب  ؛مستدرك احلاكم؛ كتاب معرفة الصحابة  -٣

 ).َفال ُيْسَتْدَركُ ، ُمْسِلمٍ قـُْلُت: ُهَو ِيف : (املهرة



    ٩٩  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

ِكتَاُب (ِر؟ َقاَل: ْنِذِر، َما اْلَمْخرَُج ِمْن َهَذا اْألَمْ قـُْلُت ِألَُيبِّ ْبِن َكْعٍب: أَبَا اْلمُ  النَّاُس ِيف أَْمِر ُعْثَماَن 
   ١).وُه ِإَىل َعالِِمهِ لُ ُكْم، َفكِ َوُسنَُّة نَِبيِِّه، َما اْسَتَباَن َلُكْم َفاْعَمُلوا ِبِه، َوَما َأْشَكَل َعَليْ  هللا

  .صحيحقال الذهيب يف التلخيص: 
  

   

                                   
  املرجع السابق. -١



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٠٠

  الحديث السابع والعشرون
   حاطب بن أبي بلتعةنا ل سيدفي فض

  
حاطب بن أيب بلتعة عمرو بن ُعمري بن سلمة اللخمي املكي، حليف بين أسد بن عبد الُعزَّى  و سيدناه

  بن قصي. يكىن أبا حممد.
 وروى الطرباين وغريه من طريق الزهري عن عروة عن عبد الرمحن بن حاطب بن أيب بلتعة قال: وحاطب

  .رجل من أهل اليمن، وكان حليفًا للزبري، وكان من أصحاب النيب 
وهو من مشاهري املهاجرين، شهد بدرًا واملشاهد، وكان تاجرًا يف الطعام، له عبيد، وكان من الرماة 

  املوصوفني، وكان حسن اجلسم، خفيف اللحية.
  إىل املقوقس ملك اإلسكندرية صاحب مصر. بعثه رسول اهللا 

  املرزباين يف معجم الشعراء: كان أحد فرسان قريش يف اجلاهلية وشعرائها.قال 
  . ون سنة، وصلى عليه عثمان بن عفان، وله مخس وستاطب سنة ثالثني يف خالفة عثمانمات ح

  
  الحديث:

م   إدر ا من    رحمه اهللا ورضي عنه، قال: ا
نَ  ْبِن َأِبي رَاِفٍع  هللاَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن ُعبـَْيِد اَأْخبَـَرنَا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ

اْنطَِلُقوا َحتَّى َتْأُتوا (أَنَا َوالزُّبـَيْـَر َواْلِمْقَداَد فَـَقاَل:   هللايـَُقوُل: بـََعثَـَنا َرُسوُل ا َقاَل: َسِمْعُت َعِليا 
لَُنا، َفِإَذا َنْحُن ِبَظِعيَنٍة فـَُقْلَنا: َأْخرِِجي )َفِإنَّ ِبَها ظَِعيَنًة َمَعَها ِكَتابٌ َرْوَضَة َخاٍخ،  . َفَخَرْجَنا تَـَعاَدى بَِنا َخيـْ

ِمْن  لَُتْخرِِجنَّ اْلِكَتاَب َأْو لَنُـْلِقَينَّ الثـَِّياَب، َفَأْخَرَجْتهُ  :اْلِكَتاَب، فَـَقاَلْت: َما َمِعي ِكَتاٌب، فَـُقْلَنا َلَها
َفِإَذا ِفيِه: ِمْن َحاِطِب ْبِن َأِبي بـَْلتَـَعَة ِإَلى نَاٍس ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ِممَّْن  ؛ هللاِعَقاِصَها، َفَأتـَيْـَنا ِبِه َرُسوَل ا

، إِ  )َما َهَذا يَا َحاِطُب؟(، فـََقاَل: ِبَمكََّة، ُيْخِبُر ِببَـْعِض َأْمِر النَِّبيِّ  نِّي ُكْنُت اْمَرأً َقاَل: َال تـَْعَجْل َعَليَّ
ُفِسَها، وََكاَن َمْن َمَعَك ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َلُهْم قَـَرابَاٌت َيْحُموَن ِبَها  ،ُمْلَصًقا ِفي قـَُرْيشٍ  َوَلْم َأُكْن ِمْن َأنـْ

َة قـََراَبٌة، َفَأْحَبْبُت ِإْذ َفاَتِني َذِلَك َأْن أَتَِّخَذ  َما فـََعْلُتُه َشكا  هللاِعْنَدُهْم َيًدا، َواقَـَرابَاِتِهْم، َوَلْم َيُكْن ِلي ِبَمكَّ
ْسَالِم، فـََقاَل َرُسوُل ا ،ِفي ِديِني . فـََقاَل ُعَمُر: يَا َرُسوَل )ِإنَُّه َقْد َصَدقَ (:  هللاَوَال ِرًضا بِاْلُكْفِر بـَْعَد اْإلِ

اطََّلَع  هللاُه َقْد َشِهَد َبْدرًا، َوَما ُيْدرِيَك، َلَعلَّ اِإنَّ (: فَـَقاَل النَِّبيُّ  ؛، َدْعِني َأْضِرْب ُعُنَق َهَذا اْلُمَناِفقِ هللا



    ١٠١  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

 & % $ # " ! M. َونـََزَلْت: )َعَلى َأْهِل َبْدٍر فَـَقاَل: اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم فَـَقْد َغَفْرُت َلُكمْ 

' ( )   *  + L ] :١.]١الممتحنة  
  

  فوائد:
  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال: -)١
 َثِين ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َأْخبَـَرنَا َعْبُد ا ْبُن ِإْدرِيَس، َقاَل: مسَِْعُت ُحَصْنيَ ْبَن َعْبِد الرَّْمحَِن، َعْن  هللاَحدَّ

، َعْن َعِليٍّ  ا َمْرَثٍد، َوأَبَ   هللا، َقاَل: بـََعَثِين َرُسوُل اَسْعِد ْبِن ُعبَـْيَدَة، َعْن َأِيب َعْبِد الرَّْمحَِن السَُّلِميِّ
ْشرِِكَني، َمَعَها ِكَتاٌب (، وَُكلَُّنا فَاِرٌس، َقاَل: َوالزُّبـَيـْرَ 

ُ
َا اْمَرَأًة ِمَن امل اْنطَِلُقوا َحىتَّ َتْأُتوا َرْوَضَة َخاٍخ، َفِإنَّ ِ

ْشرِِكنيَ 
ُ
،  هللاَهلَا، َحْيُث َقاَل َرُسوُل افََأْدرَْكَناَها َتِسُري َعَلى بَِعٍري  )،ِمْن َحاِطِب ْبِن َأِيب بـَْلتـََعَة ِإَىل امل

 هللاَب َرُسوُل افَـُقْلَنا: الِكَتاُب، فـََقاَلْت: َما َمَعَنا ِكَتاٌب، َفَأَخنَْناَها فَالَْتَمْسَنا فـََلْم نـََر ِكَتابًا، فَـُقْلَنا: َما َكذَ 
 َا َرَأِت اجلِدَّ َأْهو َا، َوِهَي ُحمَْتِجَزٌة ِبِكَساٍء، إِت ، َلُتْخرِِجنَّ الِكَتاَب َأْو َلُنَجرَِّدنَِّك، فـََلمَّ ىل ُحْجَزِ

َا ِإَىل َرُسوِل ا ْؤِمِنَني،  هللا، َقْد َخاَن اهللا، فـََقاَل ُعَمُر: يَا َرُسوَل ا هللاَفَأْخَرَجْتُه، َفاْنطََلْقَنا ِ
ُ
َوَرُسوَلُه َوامل

َما ِيب َأْن الَ  هللاَقاَل َحاِطٌب: َوا ؟)َك َعَلى َما َصنَـْعتَ َما َمحَلَ (: َفَدْعِين َفِألَْضِرَب ُعنُـَقُه، فَـَقاَل النَِّيبُّ 
َا َعْن َأْهِلي َوَماِيل، َولَْيَس  هللاَيْدَفُع ا ،ُكوَن ِيل ِعْنَد الَقْوِم يَدٌ تَ ، َأَرْدُت َأْن َوَرُسولِِه  هللاَأُكوَن ُمْؤِمًنا ِبا ِ

 ،َصَدقَ (: ِبِه َعْن َأْهِلِه َوَماِلِه، فـََقاَل النَِّيبُّ  هللاَأَحٌد ِمْن َأْصَحاِبَك ِإالَّ لَُه ُهَناَك ِمْن َعِشريَتِِه َمْن يَْدَفُع ا
ًرا ْؤِمِنَني، َفَدْعِين َفِألَْضِرَب ُعنـَُقُه، فـََقاَل:  هللافَـَقاَل ُعَمُر: إِنَُّه َقْد َخاَن ا )َوَال تـَُقولُوا َلُه ِإالَّ َخيـْ

ُ
َوَرُسوَلُه َوامل

اطََّلَع ِإَىل أَْهِل َبْدٍر فَـَقاَل: اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم، فَـَقْد َوَجَبْت َلُكُم  هللاَلَعلَّ ا(فَـَقاَل:  )َألَْيَس ِمْن َأْهِل َبْدٍر؟(
َنا ُعَمَر، َوقَاَل: افَ  ،)فـََقْد َغَفْرُت َلُكمْ ( ، َأوْ )اجلَنَّةُ    ٢.َوَرُسولُُه َأْعَلمُ  هللاَدَمَعْت َعيـْ

 ،َوِفيِه َهْتُك َأْسَتاِر اجلََْواِسيِس ِبِقَراَءِة ُكتُِبِهمْ  ، هللاَوِيف َهَذا ُمْعِجَزٌة ظَاِهَرٌة ِلَرُسوِل اقال اإلمام النووي: [
 ،َأْو َكاَن ِيف السِّْرتِ َمْفَسَدةٌ  ،اْلَمْفَسَدِة ِإَذا َكاَن ِفيِه َمْصَلَحةٌ َوِفيِه َهْتُك ِسْرتِ  ،َسَواٌء َكاَن َرُجًال َأْو اْمَرَأةً 

تْـُر ِإَذا ملَْ َيُكْن ِفيِه َمْفَسَدةٌ  َا يـُْنَدُب السِّ َوَعَلى َهَذا ُحتَْمُل اْألََحاِديُث اْلَوارَِدُة  ،َوَال يـَُفوُت ِبِه َمْصَلَحةٌ  ،َوِإمنَّ
َوَهَذا  ،َوِفيِه َأنَّ اْجلَاُسوَس َوَغيْـَرُه ِمْن َأْصَحاِب الذُُّنوِب اْلَكَباِئِر َال َيْكُفُروَن ِبَذِلكَ  ،ِيف النَّْدِب ِإَىل السِّْرتِ 

 M Q R S  Tلقوله تـََعاَىل  ،َوُهَو كبرية بال شك ،اْجلِْنُس َكِبريٌَة َقْطًعا ِألَنَُّه يـََتَضمَُّن ِإيَذاَء النَِّيبِّ 

U V W L ] :َمامِ  ،اْآليَةَ  ]٥٧األحزاب َوِفيِه ِإَشارَُة  ،َوفِيِه أَنَُّه َال ُحيَدُّ اْلَعاِصي َوَال يـَُعزَُّر ِإالَّ ِبِإْذِن اْإلِ

                                   
 مسند الشافعي؛ كتاب املناقب. وأخرجه الشيخان يف صحيحهما مع فرق يف بعض األلفاظ، انظر الفوائد. -١
َغازي؛  -٢

َ
 .َباُب َفْضِل َمْن َشِهَد َبْدًراصحيح البخاري؛ ِكتَاُب امل



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٠٢

َماِم َواْحلَاِكِم ِمبَا يـََرْونَهُ  َوَمْذَهُب الشَّاِفِعيِّ َوطَاِئَفٍة َأنَّ  ،َكَما َأَشاَر ُعَمُر ِبَضْرِب ُعُنِق َحاِطبٍ   ؛ُجَلَساِء اْإلِ
يـُْقَتُل َوِإْن  :َوبـَْعُضُهمْ  ،َوَقاَل بـَْعُض اْلَماِلِكيَِّة يـُْقَتُل ِإالَّ َأْن يـَُتوبَ  .َوَال َجيُوُز قـَتْـُلهُ  ،اُسوَس اْلُمْسِلَم يـَُعزَّرُ اجلَْ 

َمامُ  ،تَابَ  اطََّلَع َعَلى َأْهِل َبْدٍر فَـَقاَل اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم  هللا(َلَعلَّ ا قَـْولُُه ... َوَقاَل َماِلٌك َجيَْتِهُد ِفيِه اْإلِ
ُهْم َحدٌّ َأْو  ؛فقد غفرت َلُكْم) َقاَل اْلُعَلَماُء َمْعَناُه اْلُغْفَراُن َهلُْم ِيف اْآلِخَرةِ  َوِإالَّ فَِإْن تـََوجََّه َعَلى َأَحٍد ِمنـْ

ْمجَاَع َعَلى ِإَقاَمِة احلَْدِّ َونـََقَل الْ  ،َغيْـرُُه أُقِيَم َعَلْيِه ِيف الدُّنـَْيا  ،َوأَقَاَمُه ُعَمُر َعَلى بـَْعِضِهمْ  ،َقاِضي ِعَياٌض اْإلِ
  ١.]ِمْسَطًحا احلَْدَّ وََكاَن َبْدرِيا َقاَل َوَضَرَب النَِّيبُّ 

  يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا، قال:و  -)٢
  ُد ْبُن ُرْمٍح، َأْخبَـرَنَا اللَّْيُث، َعْن َأِيب ثـََنا ُحمَمَّ ثـََنا قـُتَـْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّثـََنا لَْيٌث، ح َوَحدَّ  الزُّبـَْريِ، َعْن َحدَّ

َحاِطٌب النَّاَر،  فَـَقاَل: يَا َرُسوَل اِهللا لََيْدُخَلنَّ  ،َيْشُكو َحاِطًبا َجاِبٍر، أَنَّ َعْبًدا ِحلَاِطٍب َجاَء َرُسوَل اِهللا 
  ٢).ِهَد بَْدًرا َواحلَُْديِْبَيةَ َكَذْبَت َال َيْدُخُلَها، َفِإنَُّه شَ (: فَـَقاَل َرُسوُل اِهللا 

  َُّثِين َهاُروُن ْبُن َعْبِد اِهللا، َحدَّثـََنا َحجَّاُج ْبُن ُحمَمٍَّد، َقاَل: َقاَل اْبُن ُجَرْيٍج، َأْخبَـَرِين أَُبو الز َع بـَْريِ، أَ َحدَّ نَُّه مسَِ
َال َيْدُخُل (، يـَُقوُل ِعْنَد َحْفَصَة: َجاِبَر ْبَن َعْبِد اِهللا، يـَُقوُل: َأْخبَـَرْتِين ُأمُّ ُمَبشٍِّر، أَنـََّها مسََِعِت النَِّيبَّ 

 ،َلى، يَا َرُسوَل اهللاِ َقاَلْت: بَـ  .)، الَِّذيَن َبايـَُعوا َحتْتَـَهاالنَّاَر، ِإْن َشاَء اُهللا، ِمْن َأْصَحاِب الشََّجَرِة َأَحدٌ 
َهَرَها، فـََقاَلْت َحْفَصُة:    :Mَقْد َقاَل اُهللا (: فـََقاَل النَِّيبُّ  ،] ٧١مرمي: [M ` a b  c  Lَفانـْتـَ

k l m n   o   p    q  r L ] :٣).]٧٢مرمي  
ِمْن َأْصَحاِب الشََّجَرِة َأَحٌد ِمَن الَِّذيَن بَايـَُعوا  هللا(َال َيْدُخُل النَّاَر ِإْن َشاَء ا  قَـْوُلُه قال النووي: [

ُهْم َقْطًعا :َحتْتـََها) َقاَل اْلُعَلَماءُ  َكَما َصرََّح ِبِه ِيف احلَِْديِث الَِّذي قـَبْـَلُه َحِديِث   ،َمْعَناُه َال َيْدُخُلَها َأَحٌد ِمنـْ
َا َقاَل ِإْن َشاَء ا ،َحاِطبٍ  فَـَقاَلْت  ؛َهلَا َوَأمَّا قـَْوُل َحْفَصَة بـََلى َوانِْتَهاُر النَِّيبِّ  ،َال لِلشَّكِّ  لِلتَّبَـرُّكِ  هللاَوِإمنَّ

M ` a b  c L َقاَل النَِّيبِّ ، فَـ:  ََوَقْد َقال: M k l m n   L  َدلِيٌل ِلْلُمَناَظَرِة ِفيِه
،  هِ َها َأرَاَدْت َردَّ َمَقاَلتِ َال أَنـَّ  ؛َوُهَو َمْقُصوُد َحْفَصةَ  ،َواِالْعِرتَاِض َواجلََْواِب َعَلى َوْجِه اِالْسِرتَْشادِ 

فـَيَـَقُع ِفيَها  ،َوُهَو ِجْسٌر َمْنُصوٌب َعَلى َجَهنَّمَ  ،َوالصَِّحيُح َأنَّ اْلُمَراَد ِباْلُوُروِد ِيف اْآلَيِة اْلُمُروُر َعَلى الصِّرَاطِ 
  ٤.)َأْهُلَها َويـَْنُجو اْآلَخُرونَ 

                                   
 بَاُب ِمْن َفَضاِئِل أَْهِل َبْدٍر ؛ شرح النووي على صحيح مسلم؛ يف شرحه للحديث يف صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة  -١

  .َوِقصَِّة َحاِطِب ْبِن َأِيب بـَْلتـََعةَ 
   . ِيب بـَْلتـََعةَ َوِقصَِّة َحاِطِب ْبِن أَ  بَاُب ِمْن َفَضاِئِل أَْهِل َبْدٍر ؛ صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة  -٢
َعِة الرُّْضَوانِ ؛ صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة  -٣   بَاُب ِمْن َفَضاِئِل َأْصَحاِب الشََّجَرِة أَْهِل بـَيـْ
 شرح النووي على صحيح مسلم؛ يف شرحه للحديث. -٤



    ١٠٣  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال: يفو  -)٣
  ََْرِويُّ، ثـََنا أَُبو الزُّبـَْريِ َأْخبَـَرِين أَُبو َنْصٍر ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن ُعَمَر اْخلَفَّاُف، ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمْنِذِر ْبِن َسعِيٍد اهل

، َقاَل: َحدََّثِين َهاُروُن ْبُن َحيَْىي ْبِن َهاُروَن ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعِليُّ ْبُن احلََْسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن ُمْسِلٍم اْلَمكِّيُّ 
َثِين أَبُو رَبِيَعَة احلَْرَّاِينُّ، َعْن َعْبِد احلَِْميِد ْبِن َأِيب   أََنٍس، َعْن َحاِطِب ْبِن َأِيب بـَْلتَـَعَة اْلَمَدِينُّ، قَاَل: َحدَّ

َع َحاِطَب ْبَن َأِيب بـَْلتَـَعَة اْلَمَدِينَّ، يَـُقوُل: أَنَُّه اطََّلَع َعَلى  َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم، َعنْ  أََنِس ْبِن َماِلٍك، أَنَُّه مسَِ
يـَْغِسُل َوْجَهُه   هللاَوِيف َيِد َعِليِّ ْبِن َأِيب َطاِلٍب التـُّْرُس ِفيِه َماءٌ، َوَرُسوُل ا ،ِبُأُحٍد َوُهَو َيْشَتدُّ  النَِّيبِّ 
ُعْتَبُة ْبُن َأِيب َوقَّاٍص َهشََّم َوْجِهي، َوَدقَّ (ِلَك اْلَماِء، فَـَقاَل َلُه َحاِطٌب: َمْن فَـَعَل ِبَك َهَذا؟ َقاَل: ِمْن ذَ 

ْعُت َصاِئًحا َيِصيُح َعَلى اجلََْبِل قُِتَل ُحمَمٌَّد، فََأتـَْيُت ِإلَْيكَ  )،رُبَاِعيَِّيت ِحبََجٍر َرَماِين  اَن َقْد وَكَ  ،قـُْلُت: ِإينِّ مسَِ
َه ُعْتَبُة  ، َفَمَضْيُت َحىتَّ َظِفْرُت ِبِه َفَضَربـُْتهُ )فََأَشاَر ِإَىل َحْيُث تَـَوجَّهَ (َذَهَبْت ُروِحي، قـُْلُت: أَْيَن تـََوجَّ

َفَسلََّم َذِلَك ( ، َوِجْئُت ِبِه ِإَىل النَِّيبِّ  ،بِالسَّْيِف َفَطَرْحُت َرْأَسُه، فـََهَبْطُت، فََأَخْذُت رَْأَسُه َوَسلََبُه َوفـََرَسهُ 
  ١.َمرَّتـَْنيِ  )ْنكَ عَ  هللاَرِضَي ا(، فـََقاَل: )ِإَيلَّ َوَدَعا ِيل 

  
   

                                   
. واحلديث ضعيف ألن يف إسناده هارون بن  ْخِميِّ ِذْكُر َحاِطِب ْبِن َأِيب بـَْلتـََعَة اللَّ ؛ مستدرك احلاكم؛ كتاب معرفة الصحابة  -١

ووقفت له على عدة  ،وجدت من روايته حديثا منكرا تقدم يف ترمجة أمحد بن داودل عنه ابن حجر يف لسان امليزان: [حيىي، قا
  .]مث وجدته يف الضعفاء للعقيلي أحاديث مناكري وما عرفته إىل اآلن.



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٠٤

  الحديث الثامن والعشرون
  نا أبي ذر الغفاري ل سيدفي فض

  وسيدنا سلمان الفارسي 
  
أبو ذر جندب بن جنادة بن سفيان بن ُعبيد بن حرام بن غفار الغفاري، أحد السابقني  هو سيدنا -أ)

بأن يرجع إىل  . كان خامس مخسة يف اإلسالم، أمره رسول اهللا األولني، من جنباء أصحاب حممد 
ا حىت مضت بدر وأحد واخلندق، مث قدم على النيب  ه املدينة، فصحب بالد قومه بعدما أسلم، فأقام 

  والزمه وجاهد معه إىل أن مات.
كان رأسًا يف الزهد والصدق والعلم والعمل، قوَّاًال باحلق، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، على ِحدَّة فيه 

.  
  خرج بعد وفاة أيب بكر إىل الشام، وشهد فتح بيت املقدس مع عمر.

بن مسعود يف قصة  هللاصّلى عليه عبد اإنه  ويقال:مات بالربذة سنة اثنتني وثالثني، قال يف اإلصابة: (
رويت بسند ال بأس به. وقال املدائين: إنه صلى عليه ابن مسعود بالّربذة، مث قدم املدينة فمات بعده 

  )بقليل.
  

هو سيدنا سلمان ابن اإلسالم أبو عبد اهللا الفارسي، سابق الفرس إىل اإلسالم، وهو ِمْن رام  -ب)
  وخدمه وحدَّث عنه. النيب هرمز، وقيل ِمْن أصبهان، صحب 

أول مشاهده اخلندق، وهو الذي أشار حبفره، فقال أبو سفيان وأصحابه إذ رأوه: هذه مكيدة ما كانت 
ًا فاضال حربًا عاملًا زاهدًا متقشفاً ريِّ . وكان خَ العرب تكيدها. ومل يفته بعد ذلك مشهد مع رسول اهللا 

وكان يأكل من عمل يده، وكان إذا خرج عطاؤه تصدق به،  لبيبًا حازماً، من عقالء الرجال ونبالئهم،
  وينسج اخلوص، ويأكل من كسب يده.

وكان يُعرف بسلمان اخلري، تويف يف آخر خالفة عثمان سنة مخس وثالثني، وقيل: سنة ست وثالثني يف 
  املدائن.بأوهلا. وتويف 

حلجاز وله أربعون سنة أو أقل، فلم ويرى اإلمام الذهيب يف سريه أنه فارق وطنه وهو حدث، ولعله قدم ا
  مث هاجر، فلعله عاش بضعاً وسبعني سنة، وما بلغ املائة. ينشب أن مسع مببعث النيب 



    ١٠٥  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

وقال الذهيب: (وقد ذكرت يف تارخيي الكبري أنه عاش مائتني ومخسني سنة، وأنا الساعة ال أرتضي ذلك 
  .١وال أصححه)

  
  الحديث:

و من كتاب  ن   م أ     آ ا آن،  ي ا

ي    رحمه اهللا ورضي عنه، قال:ا
سليمان بن عطاء، عن مسلمة ثنا سمار، قال: ثنا الوليد بن عبد الملك، قال: حدثنا صالح بن مِ 

بن عبد اهللا الجهنّي، عن عمه أبي مشجعة بن ربعي، عن سلمان الفارسي، قال: جاءت المؤلفة 
: عيينة بن حصن، واألقرع بن حابس وذووهم، فقالوا: يا نبّي اهللا، إنك لو قلوبهم إلى رسول اهللا 

سلمان وأبا ذّر وفقراء  يعنون - جلست في صدر المسجد، ونفيت عنا هؤالء وأرواح جبابهم
جلسنا إليك وحادثناك، وأخذنا  -المسلمين، وكانت عليهم جباب الصوف، ولم يكن عليهم غيرها 

الكهف: [ M Ì Í Î Ï Ð Ñ  ÓÒ Ô  Õ Ö × Ø Ù Ú Û Lعنك، فأنزل اهللا: 

يلتمسهم حتى  يتهّددهم بالنار، فقام نبّي اهللا  ]٢٩الكهف: [ M N    O P Q L، حتى بلغ ] ٢٧
الَحْمُد ِهللا الَِّذي َلْم يُِمْتني حتى أَمَرِني أْن أْصِبَر (مؤخر المسجد يذكرون اهللا، فقال: أصابهم في 

  .٢)َوَمَعُكُم الَمماتُ  ،ُم الَمْحيانـَْفِسي َمَع رِجاٍل مْن ُأمَّتي، َمَعكُ 
  أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب.

                                   
 .سري أعالم النبالء؛ الطبقة األوىل؛ السابقون األولون؛ قصة سلمان الفارسي  -١
كلهم عن سليمان بن عطاء بن قيس، قال عنه ابن حجر   ؛تفسري الطربي لآلية الثامنة والعشرين من سورة الكهف. وأخرجه آخرون -٢

ا يف تفسري قوله منكر احلديث، لذا إسناده ضعيف جدا، وقال ابن كثري يف تفسريه بعدما أو   M Ä Å  Æرد حديثًا ضعيفًا مشا

Ç È É  Ê Ë    Ì  L] :َنُة ]: (٥٢األنعام يـْ َوَهَذا َحِديٌث َغرِيٌب، َفِإنَّ َهِذِه اْآلَيَة َمكِّيٌَّة، َواْألَقْـرَُع ْبُن َحاِبٍس َوُعيـَ
َا َأْسَلَما بـَْعَد اهلِْْجَرِة ِبَدْهرٍ  )، قلُت سورة الكهف كذلك مكية، لذا املنت منكر. والصواب هو ما وراه غري واحد؛ منهم مسلم يف ِإمنَّ

ِستََّة نـََفٍر، فـََقاَل اْلُمْشرُِكوَن ِللنَِّيبِّ  ُكنَّا َمَع النَِّيبِّ   (، قَاَل: بن أيب وقاص َعْن َسْعدٍ ؛ صحيحه؛ باب يف فضل سعد بن أيب وقاص 
 َنا: اْطُرْد َهُؤَالِء وَُكْنُت أَنَا َواْبُن َمْسُعوٍد، َوَرُجٌل ِمْن ُهَذْيٍل، َوِبَالٌل، َوَرُجَالِن َلْسُت ُأَمسِّيِهَما، فـََوَقَع ِيف نـَْفِس  :َقالَ  ،َال َجيَْرتِئُوَن َعَليـْ

 :M Ä Å  Æ Ç È É  Ê Ë    Ì  Lفََأنـَْزَل اُهللا  ،َفَحدََّث نـَْفَسهُ  ،َما َشاَء اُهللا َأْن يـََقعَ  َرُسوِل اِهللا 
 ]) ٥٢األنعام: [



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٠٦

  فوائد:
  اإلمام الرتمذي رمحه اهللا، قال:يف سنن  -)١
  :ثـََنا النَّْضُر ْبُن ُحمَمٍَّد، َقاَل ثـََنا الَعبَّاُس الَعْنَربِيُّ، َقاَل: َحدَّ َثِين أَبُو َأْخبَـَرنَا َحدَّ ِعْكرَِمُة ْبُن َعمَّاٍر َقاَل: َحدَّ

، َقاَل: َقاَل ِيل َرُسوُل ، َعْن َماِلِك ْبِن َمْرثَ -ُهَو َمسَّاُك ْبِن الَولِيِد احلََنِفي – ُزَمْيلٍ  ٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب َذرٍّ
ِعيَسى  شبه ،َأْوَىف ِمْن َأِيب َذرٍّ  : َما َأظَلَِّت اَخلْضَراُء َوَال أَقَـلَِّت الَغبْـَراُء ِمْن ِذي َهلَْجٍة َأْصَدَق َوالَ اِهللا 

  َذِلَك َلُه؟ َقاَل: نـََعْم َفاْعرُِفوُه. ١ا َرُسوَل اِهللا أَفَـتَـْعِرفُ يَ  :اْبِن َمْرَميَ، فَـَقاَل ُعَمُر ْبُن اَخلطَّاِب َكاحلَاِسدِ 
  َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب ِمْن َهَذا اْلَوْجِه.قال: 

  .٢َوَقْد َرَوى بـَْعُضُهْم َهَذا اَحلِديَث فَـَقاَل: أَُبو َذرٍّ َميِْشي ِيف اَألْرِض ِبزُْهِد ِعيَسى اْبِن َمْرميََ 
  (كاحلاسد) أي على طريقة الغبطة احملمودة.وقوله 

  ٍثـََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعَفر ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر، َقاَل: َحدَّ ، َعْن َأِيب  ،َحدَّ َقاَل: َحدََّثِين ثـَْوُر ْبُن َزْيٍد الدِّيِْليُّ
َرَة، َقاَل: ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل اِهللا   Mأُْنزَِلْت ُسورَُة اُجلُمَعِة فـََتَالَها، فـََلمَّا بـََلَغ ِحَني  الَغْيِث، َعْن َأِيب ُهَريـْ

D E F G H  L] :َقاَل َلُه َرُجٌل: يَا َرُسوَل اِهللا َمْن َهُؤَالِء الَِّذيَن َملْ يـَْلَحُقوا بَِنا؟ فـََلْم ، ]٣اجلمعة
َوالَِّذي (َيَدُه َعَلى َسْلَماَن، فَـَقاَل:  ُيَكلِّْمُه. َقاَل: َوَسْلَماُن الَفارِِسيُّ ِفيَنا. َقاَل: فَـَوَضَع َرُسوُل اِهللا 

  .)اُن بِالثـَُّريَّا لَتَـنَاَوَلُه رَِجاٌل ِمْن َهُؤَالءِ نـَْفِسي بَِيِدِه َلْو َكاَن اِإلميَ 
َوأَُبو اْلَغْيِث اْمسُُه: َساِملٌ . َعِن النَِّيبِّ َهَذا َحِديٌث َحَسٌن، َوَقْد ُرِوَي ِمْن َغْريِ َوْجٍه َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قال: 

  ٣ .َمْوَىل َعْبِد اِهللا ْبِن ُمِطيٍع َمَدِينٌّ 
  اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال:يف صحيح و  -)٢
  ََعْن َأِيب َمجَْرَة، ع ، ثَـىنَّ

ُ
، َحدَّثـََنا امل ثـََنا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َمْهِديٍّ َثِين َعْمُرو ْبُن َعبَّاٍس، َحدَّ ِن اْبِن َعبَّاٍس َحدَّ

ُهَما هللاَرِضَي ا فَاْعَلْم ِيل  ؛َل ِألَِخيِه: ارَْكْب ِإَىل َهَذا الَواِديَقا  َقاَل: َلمَّا بـََلَغ أََبا َذرٍّ َمبْـَعُث النَِّيبِّ  َعنـْ
ِتِين، َفاْنطََلَق اَألُخ ِعْلَم َهَذا الرَُّجِل الَِّذي يـَْزُعُم أَنَُّه َنِيبٌّ، يَْأتِيِه اخلَبَـُر ِمَن السََّماِء، َواْمسَْع ِمْن قَـْوِلِه ُمثَّ ائْ 

                                   
  ويف نسخة أخرى: أفنعرف. -١

َراُء ِمْن ِذي ( وقول رسول اهللا  . بَاُب َمَناِقِب َأِيب َذرٍّ اْلِغَفارِيِّ سنن الرتمذي؛ أبواب املناقب؛  -٢ َما َأظَلَِّت اَخلْضَراُء َوَال أَقَـلَِّت الَغبـْ
وقد وثقهما العجلي وابن ) صحيح مبجموع طرقه. أما الباقي فلم يروه غري مالك بن مرثد عن أبيه، َأِيب َذرٍّ َهلَْجٍة َأْصَدَق َوَال َأْوَىف ِمْن 

: يف "التقريب" ، وقال احلافظ]ذكره العقيلي، وقال: ال يتابع على حديثه. فيه جهالة.[يف "امليزان": عن مرثد حبان، وقال الذهيب 
بتواضع  مصحح وحمسن ومضعف تبعا الختالف كالم األئمة فيهما. وتشبيه تواضع أيب ذر ]، لذا احملققون تفرقوا ما بني مقبول[

 جاءت به روايات أخرى ضعيفة. عيسى 
 سنن الرتمذي؛ أبواب املناقب؛ باب يف فضل العجم. واحلديث أخرجه الشيخان بإسنادمها إىل ثور يف صحيحيهما. -٣



    ١٠٧  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

َع ِمْن قـَْوِلِه، ُمثَّ  َرَجَع ِإَىل َأِيب َذرٍّ فَـَقاَل َلُه: رَأَيـُْتُه َيْأُمُر ِمبََكارِِم اَألْخَالِق، وََكَالًما َما ُهَو  َحىتَّ َقِدَمُه، َومسَِ
َة، ْسِجَد  بِالشِّْعِر، فَـَقاَل: َما َشَفْيَتِين ِممَّا َأَرْدُت، فَـتَـَزوََّد َوَمحََل َشنًَّة َلُه فِيَها َماٌء، َحىتَّ َقِدَم َمكَّ

َ
َفأََتى امل

َوَال يـَْعرُِفُه، وََكرَِه َأْن َيْسَأَل َعْنُه َحىتَّ أَْدرََكُه بـَْعُض اللَّْيِل، َفاْضَطَجَع فـََرآُه َعِليٌّ فَـَعَرَف  َمَس النَِّيبَّ َفالْتَ 
ُهَما َصاِحَبُه َعْن َشْيٍء َحىتَّ َأْصَبَح، ُمثَّ  ا َرآُه تَِبَعُه فـََلْم َيْسَأْل َواِحٌد ِمنـْ  اْحَتَمَل ِقْربـََتُه َوَزاَدُه أَنَُّه َغرِيٌب، فـََلمَّ

ْسِجِد، َوَظلَّ َذِلَك اليَـْوَم َوَال يـََراُه النَِّيبُّ 
َ
: َحىتَّ َأْمَسى، فَـَعاَد ِإَىل َمْضَجِعِه، َفَمرَّ ِبِه َعِليٌّ فَـَقالَ  ِإَىل امل

ُهَما َصاِحَبُه َعْن َشْيٍء، َحىتَّ يـَْعَلَم َمْنزَِلُه؟ َفَأَقاَمُه َفَذَهَب ِبِه َمَعهُ أََما نَاَل لِلرَُّجِل َأْن  ، َال َيْسَأُل َواِحٌد ِمنـْ
ُثِين َما الَّ  ِذي أَْقَدَمَك؟ َقاَل: ِإَذا َكاَن يـَْوُم الثَّاِلِث، فَـَعاَد َعِليٌّ َعَلى ِمْثِل َذِلَك، َفأَقَاَم َمَعُه ُمثَّ َقاَل: َأَال ُحتَدِّ

، َفِإَذا  هللاِشَدينِّ فَـَعْلُت، فـََفَعَل َفَأْخبَـَرُه، َقاَل: َفِإنَُّه َحقٌّ، َوُهَو َرُسوُل اِإْن َأْعطَْيَتِين َعْهًدا َوِميَثاًقا لَتـُرْ 
اَء، َفِإْن َمَضْيُت َفا

َ
تْـبَـْعِين َحىتَّ َأْصَبْحَت َفاتْـبَـْعِين، َفِإينِّ ِإْن َرأَْيُت َشْيًئا َأَخاُف َعَلْيَك ُقْمُت َكَأينِّ ُأرِيُق امل

، َوَدَخَل َمَعُه، َفَسِمَع ِمْن قـَْولِِه َوَأْسَلَم ي فـََفَعَل، فَاْنطََلَق يـَْقُفوُه َحىتَّ َدَخَل َعَلى النَِّيبِّ َتْدُخَل َمْدَخلِ 
، َقاَل: َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدهِ  )ُهْم َحىتَّ يَْأتَِيَك َأْمرِياْرِجْع ِإَىل قـَْوِمَك فََأْخربِْ (: َمَكاَنُه، فـََقاَل َلُه النَِّيبُّ 

ْسِجَد، فـََناَدى ِبَأْعَلى َصْوتِِه: َأْشَهُد َأْن َال 
َ
َا بـَْنيَ َظْهَرانـَْيِهْم، َفَخرََج َحىتَّ أََتى امل ، هللاِإَلَه ِإالَّ اَألَْصُرَخنَّ ِ

ًدا َرُسوُل ا َكبَّ َعَلْيِه، َقاَل: َويـَْلُكْم ، ُمثَّ َقاَم الَقْوُم َفَضرَُبوُه َحىتَّ َأْضَجُعوُه، َوأََتى الَعبَّاُس فَأَ هللاَوَأنَّ ُحمَمَّ
ارُِكْم ِإَىل الشَّْأِم، فَأَنـَْقَذُه ِمنـُْهْم، ُمثَّ َعاَد ِمَن الَغِد ِلِمثِْلَها، أََلْسُتْم تَـْعَلُموَن أَنَُّه ِمْن ِغَفاٍر، َوَأنَّ َطرِيَق ُجتَّ 

 ١.َفَضرَُبوُه َوَثاُروا ِإلَْيِه، َفَأَكبَّ الَعبَّاُس َعَلْيهِ 
  ب إسالم سلمان الفارسي من باو :ثـََنا ُمْعَتِمٌر، َقاَل: َأِيب  اَ َحدَّثَن  .اَحلَسُن ْبُن ُعَمَر ْبِن َشِقيٍق، َحدَّ

، ح  ثـََنا أَُبو ُعْثَماَن، َعْن َسْلَماَن الَفارِِسيِّ   ٢).أَنَُّه َتَداَوَلُه ِبْضَعَة َعَشَر، ِمْن َربٍّ ِإَىل َربٍّ (َوَحدَّ
قـَْولُُه و  ،َوأَُبو ُعْثَماُن ُهَو النـَّْهِديُّ  ،ُهَو ُسلَْيَماُن ْبُن َطْرَخاَن التـَّْيِميُّ  )َقاَل َأِيب ( َقولهويف فتح الباري: [

وََكأَنَُّه ملَْ يـَبْـُلْغُه َحِديُث َأِيب ُهَريـَْرَة ِيف  ،َأْي ِمْن َسيٍِّد ِإَىل َسيِّدٍ  )َتَداَوَلُه ِبْضَعَة َعَشَر ِمْن َربٍّ ِإَىل َربٍّ (
  .٣]ِي َعْن ِإْطَالِق َربٍّ َعَلى السَّيِّدِ النـَّهْ 
ْمُلوِك ِمَن اَحلْرِيبِّ َوِهَبِتِه َوِعْتِقهِ البخاري [ب وبوَّ 

َ
، وََكاَن )َكاِتبْ (ِلَسْلَماَن:  َوَقاَل النَِّيبُّ ، بَاُب ِشَراِء امل

  ].ُحرا، َفظََلُموُه َوبَاُعوهُ 

                                   
  . ِإْسَالِم َأِيب َذرٍّ الِغَفارِيِّ  بَابُ صحيح البخاري؛ كتاب مناقب األنصار؛  -١
  . بَاُب ِإْسَالِم َسْلَماَن الَفارِِسيِّ صحيح البخاري؛ كتاب مناقب األنصار؛  -٢
  فتح الباري البن حجر؛ يف شرح احلديث. -٣



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٠٨

  يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا، قال:و  -)٣
  ثـََنا َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ثَاِبٍت، َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن ثـََنا بـَْهٌز، َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َحامتٍِ قـُرََّة، َعْن َعائِِذ َحدَّ

 َما َأَخَذْت ُسُيوُف ْبِن َعْمٍرو، َأنَّ أَبَا ُسْفَياَن، أََتى َعَلى َسْلَماَن، َوُصَهْيٍب، َوِبَالٍل ِيف نـََفٍر، فَـَقاُلوا: َواهللاِ 
َفأََتى النَِّيبَّ  اِهللا ِمْن ُعُنِق َعُدوِّ اِهللا َمْأَخَذَها، َقاَل فَـَقاَل أَبُو َبْكٍر: أَتَـُقوُلوَن َهَذا ِلَشْيِخ قـَُرْيٍش َوَسيِِّدِهْم؟،

  :َفأََتاُهْم  ،)ُهْم، َلَقْد َأْغَضْبَت رَبَّكَ َضْبتَـ يَا أَبَا َبْكٍر َلَعلََّك َأْغَضْبتـَُهْم، لَِئْن ُكْنَت َأغْ (َفَأْخبَـرَُه، فَـَقاَل
  ١.أَبُو َبْكٍر فـََقاَل: يَا ِإْخَوتَاْه َأْغَضْبُتُكْم؟ َقاُلوا: َال يـَْغِفُر اُهللا َلَك يَا َأِخي

  ،َواْبُن َبشَّاٍر ، ثـََنا ُعبَـْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر اْلَقَوارِيِريُّ، َوُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثَـىنَّ ، َقاَل: َقاَل َحدَّ يًعا َعِن اْبِن َمْهِديٍّ مجَِ
، َحدَّثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َأِيب ِعْمَراَن اجلَْْوِينِّ، َعنْ  َثِين َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َمْهِديٍّ : َحدَّ َعْبِد اِهللا ْبِن  اْبُن اْلُمثَـىنَّ

، َقاَل: َقاَل ِيل َرُسوُل اِهللا  َقاَل: َأْسَلُم  اْئِت قـَْوَمَك فـَُقْل: ِإنَّ َرُسوَل اِهللا (: الصَّاِمِت، َعْن َأِيب َذرٍّ
  ٢).َساَلَمَها اُهللا، َوِغَفاُر َغَفَر اهللاُ َهلَا

ثـََنا ُشْعَبُة، ِيف َهَذا ا ثـََنا أَُبو َداُوَد، َحدَّ ، َواْبُن َبشَّاٍر، َقاَال: َحدَّ ثـََناُه ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثَـىنَّ ْسَنادِ َحدَّ   .ْإلِ
  مسند اإلمام أمحد رمحه اهللا، قال: يفو  -)٤
  َثـََنا أَُبو ِإْسَحاَق، َعْن َأِيب قـُرََّة اْلِكْنِديِّ، َعْن َسْلَمان ثـََنا ِإْسَرائِيُل، َحدَّ ثـََنا أَُبو َكاِمٍل، َحدَّ ، َحدَّ  اْلَفاِرِسيِّ

 ؛ َأْرٌض، َوَختِْفُضِين ُأْخَرىاْنطََلْقُت تـَْرفَـُعِين َقاَل: ُكْنُت ِمْن َأبـَْناِء َأَساِوَرِة َفاِرَس، َفَذَكَر احلَِْديَث، قَاَل: فَ 
َفاْستَـْعَبُدوِين فَـَباُعوِين َحىتَّ اْشتَـَرْتِين اْمَرأٌَة، َفَسِمْعتـُُهْم َيْذُكُروَن النَِّيبَّ  ،َحىتَّ َمَرْرُت َعَلى قَـْوٍم ِمَن اْألَْعرَابِ 

 يـَْوًما، فَـَقاَلْت: نـََعْم، فَاْنطََلْقُت َفاْحَتطَْبُت َحطًَبا، َفِبْعُتهُ ، وََكاَن اْلَعْيُش َعزِيًزا، فَـُقْلُت َهلَا: َهِيب ِيل 
فـَُقْلُت: َصَدَقٌة، فـََقاَل  )َما َهَذا؟(فـََوَضْعُتُه بـَْنيَ َيَدْيِه، فـََقاَل:  َفَصنَـْعُت َطَعاًما، َفأَتـَْيُت ِبِه النَِّيبَّ 

وَملَْ يَْأُكْل، قـُْلُت: َهِذِه ِمْن َعَالَماتِِه، ُمثَّ َمَكْثُت َما َشاَء اُهللا َأْن َأْمُكَث، فَـُقْلُت  )ُكُلوا  (ِألَْصَحاِبِه: 
َفَصنَـْعُت  ،ِلَمْوَالِيت: َهِيب ِيل يـَْوًما، قَاَلْت: نـََعْم، َفاْنطََلْقُت فَاْحَتطَْبُت َحطًَبا، فَِبْعُتُه بَِأْكثـََر ِمْن َذِلكَ 

قـُْلُت: َهِديٌَّة، فَـَوَضَع  )َما َهَذا؟(َوُهَو َجاِلٌس بـَْنيَ َأْصَحاِبِه، فَـَوَضْعُتُه بـَْنيَ َيَدْيِه فَـَقاَل:  ،ْيُتُه ِبهِ َطَعاًما، َفأَتَـ 
ُت: َأْشَهُد ، َوُقْمُت َخْلَفُه، فَـَوَضَع رَِداَءُه، َفِإَذا َخاَمتُ النُّبُـوَِّة، فَـُقلْ )ُخُذوا ِبْسِم اهللاِ (َيَدُه، َوَقاَل ِألَْصَحاِبِه: 

ثـُْتُه َعِن الرَُّجِل، َوقـُْلُت: أََيْدُخُل اْجلَنََّة يَا َرُسوَل اِهللا، َفِإنَّهُ  )َوَما َذاَك؟(فَـَقاَل:  ،أَنََّك َرُسوُل اهللاِ  َفَحدَّ

                                   
 . بَاُب ِمْن َفَضاِئِل َسْلَماَن، َوُصَهْيٍب، َوِبَاللٍ ؛ صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة   -١
  .ِلِغَفاَر َوَأْسَلمَ  بَاُب ُدَعاِء النَِّيبِّ ؛ صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة  -٢



    ١٠٩  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

َثِين أَنََّك َنِيبٌّ؟ فَـَقاَل:  ُسوَل اِهللا، ِإنَُّه َأْخبَـَرِين أَنََّك فَـُقْلُت: يَا رَ  )َلْن َيْدُخَل اْجلَنََّة ِإالَّ نـَْفٌس ُمْسِلَمةٌ (َحدَّ
  ١).َلْن يَْدُخَل اْجلَنََّة ِإالَّ نـَْفٌس ُمْسِلَمةٌ (َنِيبٌّ أََيْدُخُل اْجلَنََّة؟ قَاَل: 

  ََثِين ُعَمُر ْبُن قَـْيٍس، َعْن َعْمِرو ْبِن َأِيب قـُرََّة اْلِكْنِديِّ ح ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة، َأْخبَـَرِين ِمْسَعٌر، َحدَّ ، قَاَل: َعَرَض دَّ
نَُّه َكاَن بـَْنيَ َسْلَماَن َأِيب َعَلى َسْلَماَن ُأْخَتُه َفَأَىب، َوتـََزوََّج َمْوَالًة َلُه يـَُقاُل َهلَا: بـَُقيـَْرُة، َقاَل: فَـبَـَلَغ أَبَا قـُرََّة أَ 

فَـتَـَوجََّه ِإلَْيِه فَـَلِقَيُه َمَعُه َزبِيٌل ِفيِه بـَْقٌل، َقْد أَْدَخَل َوُحَذيـَْفَة َشْيٌء، فَأََتاُه َيطْلُُبُه، َفُأْخِربَ أَنَُّه ِيف َمبْـَقَلٍة َلُه، 
َنَك َوبـَْنيَ ُحَذيـَْفَة؟ قَ  اَل: يـَُقوُل َعَصاُه ِيف ُعْرَوِة الزَِّبيِل، َوُهَو َعَلى َعاِتِقِه، َقاَل: أَبَا َعْبِد اِهللا: َما َكاَن بـَيـْ

َفَدَخَل َسْلَماُن الدَّاَر، ، فَاْنطََلَقا َحىتَّ أَتَـَيا َداَر َسْلَمانَ ، ]١١[اإلسراء:  M P Q   R Lَسْلَماُن: 
اِن، فَـَقاَل: فَـَقاَل: السََّالُم َعَلْيُكْم، ُمثَّ أَِذَن َفِإَذا َمنٌَط َمْوُضوٌع َعَلى بَاٍب، َوِعْنَد َرْأِسِه لَبَِناٌت، َوِإَذا قـُْرطَ 

َفَة َكاَن ُحيَدُِّث  ،ُمتَهُِّد لِنَـْفِسَهااْجِلْس َعَلى ِفَراِش َمْوَالِتَك الَِّذي  ثُُه َقاَل: ِإنَّ ُحَذيـْ قَاَل: ُمثَّ أَْنَشَأ ُحيَدِّ
ِيف َغَضِبِه ِألَقـَْواٍم، َفُأْسَأُل َعنْـَها؟ فَأَُقوُل: ُحَذيـَْفُة َأْعَلُم ِمبَا يـَُقوُل، َوَأْكَرُه َأْن  ِبَأْشَياَء يـَُقوُهلَا َرُسوُل اِهللا 

ُقَك َوَال ُيَكذُِّبَك ِمبَا تَـُقوُل، فَ َيُكوَن َضغَ  َجاَءِين اِئُن بـَْنيَ أَقـَْواٍم، َفُأِيتَ ُحَذيـَْفُة َفِقيَل َلُه: ِإنَّ َسْلَماَن َال ُيَصدِّ
ْو َألَْكُتَنبَّ ِإَىل لَتَـْنَتِهَنيَّ أَ  ،قـُْلُت: يَا ُحَذيـَْفُة اْبَن أُمِّ ُحَذيـَْفةَ  ،ُحَذيـَْفُة فَـَقاَل: يَا َسْلَماُن اْبَن أُمِّ َسْلَمانَ 

ا َخوَّفْـُتُه ِبُعَمَر تَـرََكِين، َوَقْد َقاَل َرُسوُل اِهللا  ،ُعَمرَ  َا َعْبٍد ُمْؤِمٍن َلَعْنُتُه َلْعَنًة، ( :فَـَلمَّ ِمْن َوَلِد آَدَم أَنَا، فََأميُّ
  ٢).َأْو َسبَْبُتُه َسبًَّة ِيف َغْريِ ُكْنِهِه، فَاْجَعْلَها َعَلْيِه َصَالةً 

  يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال:و  -)٥
  ْثـََنا َسِعيُد ب ، ثـََنا أَبُو َذرٍّ َأْمحَُد ْبُن َكاِمِل ْبِن َخَلٍف اْلَقاِضي، ثـَنَا أَُبو ِقَالَبَة ْبُن الرََّقاِشيُّ ُن َعاِمٍر، ثـََنا َحدَّ

ْبِن الصَّاِمِت قَاَل: َقاَلْت أُمُّ  هللاِد ْبِن ِهَالٍل، َعْن َعْبِد اأَبُو َعاِمٍر َوُهَو َصاِلُح ْبُن ُرْسُتٍم اْخلَزَّاُز، َعْن ُمحَيْ 
: َوا ، َوَلِكنَّ َرُسوَل ا هللاَذرٍّ َقاَل  )ِإَذا بـََلَغ اْلبـُنْـَياُن سلًعا فَاْخرُْج ِمنْـَها(َقاَل:   هللاَما َسيـََّر ُعْثَماُن أَبَا َذرٍّ

ا بـََلَغ اْلبـُنْـَياُن سلعً  : فـََلمَّ   ٣.َوذََكَر بَاِقَي احلَِْديِث ِبطُوِلهِ  ،ا َوَجاَوَز َخرََج َأُبو َذرٍّ ِإَىل الشَّامِ أَبُو َذرٍّ

                                   
َرَواُه َأْمحَُد َوالطَّبَـرَاِينُّ، ؛ حديث سلمان الفارسي. قال اهليثمي يف جممع الزوائد (مسند أمحد؛ أحاديث رجال من أصحاب النيب  -١

سلمة بن معاوية، بينما هو يف احلقيقة امسه فالن بن  "أبو قرة"ى قه للمسند ما معناه: اهليثمي مسَّ )، قال األرنؤوط يف حتقيَورَِجاُلُه ثَِقاتٌ 
 سلمة، ومل يعرف عنه إال أنه كان قاضياً معروفاً قليل احلديث، لذا ال جيزم بأن اإلسناد كله ثقات، وإمنا حيتمل التحسني.

 ).إسناده صحيح إن صحَّ مساع عمرو بن أيب قرة من سلمان(املرجع السابق؛ قال األرنؤوط يف حتقيقه للمسند:  -٢
الشيخ حممد . قال احلاكم على شرط الشيخني، ووافقه الذهيب، وضعفه  ِحمَْنُة َأِيب َذرٍّ ؛ مستدرك احلاكم؛ كتاب معرفة الصحابة   -٣

يه على كالم احلاكم والذهيب فقال: [قد ومها، يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف األمة، وعلَّق ف ناصر الدين
مث إن صاحلاً فيه ضعف من قبل حفظه، وقد ضعفه ابن معني  ستم إمنا أخرج هلما البخاري تعليقًا.ر فإن عبد اهللا بن الصامت، وصاحل 

نبيل البصارة يف أنيس الساري: ]، وقال وأبو حامت وابن أيب شيبة وغريهم، وهو يف ذات نفسه ثقة، ويف التقريب: (صدوق كثري اخلطأ)
 ).هو حسن اإلسناد للخالف يف أيب عامر اخلزاز(



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١١٠

َقاَل َغاِلٌب الَقطَّاُن لِلَحَسِن: يَا أَبَا َسِعْيٍد َأَكاَن ُعْثَماُن [: رمحه اهللا لإلمام الذهيبويف سري أعالم النبالء 
  ١]َقاَل: َمَعاَذ اِهللا. ؟َأْخرََج أَبَا َذرٍّ 

  
   

                                   
  .سري أعالم النبالء للذهيب؛ الطبقة األوىل؛ ترمجة أيب ذر جندب بن جنادة  -١



    ١١١  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  الحديث التاسع والعشرون
  نا عبد اهللا بن سالم ل سيدفي فض

 
رب املشهود له باجلنة، أبو احلارث اإلسرائيلي، حليف هو سيدنا عبد اهللا بن سالم بن احلارث، اإلمام احلَ 

، وهو من أحبار اليهود، من بين قينقاع، من ولد يوسف بن يعقوب األنصار، من خواص أصحاب النيب 
  السالم.عليهما 

وقدومه للمدينة، كان امسه يف اجلاهلية احلصني، فلما أسلم مساه رسول اهللا  أسلم وقت هجرة النيب 
 .عبد اهللا  

  ]١٠األحقاف: [ M { | } ~ �    ¡ ¢ Lوفيه نزلت 
  تويف باملدينة يف خالفة معاوية سنة ثالث وأربعني، واتفقوا على ذلك.

فإذا رجل  ،تيت عبد اهللا بن سالمأقدمت املدينة ف :أيب موسى قالوعن أيب بردة بن [ويف صفة الصفوة: 
  ])ذن؟أفت ؛حان قيامناوقد  ،ليناإنك جلست إيا بن أخي ( :فقال ،فجلست إليه ،متخشع

َوَال  َوتَـَفرََّد ِبَذِلكَ َوَزَعَم الدَّاُوِديُّ أَنَُّه َكاَن ِمْن أَْهِل َبْدٍر َوَسبَـَقُه ِإَىل َذِلَك أَُبو َعُروَبَة (ويف فتح الباري: 
 .١)ِبَعاَمْنيِ  َوَغِلَط َمْن َقاَل ِإنَُّه َأْسَلَم قَـْبَل َوَفاِة النَِّيبِّ  ،يـَْثُبتُ 
 

  الحديث:
ا من كتاب  ن  أ ا م أ ا  ال  د ا رحمه اهللا، ا

  قال:
ثـََنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعبَّاِس  اْلُمَؤدِِّب َمْوَلى بَِني َهاِشٍم اْلبَـْغَداِديُّ، ثنا َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلٍم، َقاَل: ثنا َحمَّاُد َحدَّ

ْبُن َسَالٍم  هللاُأْخِبَر َعْبُد ا ،اْلَمِديَنةَ   هللاْبُن َسَلَمَة، َعْن ثَابٍت، َوُحَمْيٍد، َعْن أََنٍس، َقاَل: َلمَّا َقِدَم َرُسوُل ا
ْعَلُمَها ِإالَّ نَِبيٌّ، َفِإْن َأْخبَـْرَتِني ِبَها آِبُقُدوِمِه َوُهَو  َمْنُت ِفي َنْخِلِه، َفَأَتاُه فَـَقاَل: ِإنِّي َسائُِلَك َعْن َأْشَياَء َال يـَ

، قَاَل:  وَِّل َشْيٍء َفَسأََلُه َعِن الشََّبِه، َوَعْن أَ  )َوَما ُهَو؟(ِبَك، َوِإْن َلْم تَـْعَلْمُهنَّ َعَرْفُت أَنََّك َلْسَت بَِنِبيٍّ
َأْخبَـَرنِيُهنَّ ِجْبرِيُل َعَلْيِه السََّالُم (: ، هللايَْأُكُل َأْهُل اْلَجنَِّة، َوَعْن َأوَِّل َشْيٍء ُيْحَشُر النَّاُس، فَـَقاَل َرُسوُل ا

َفِإَذا َسَبَق َماُء الرَُّجِل َماَء اْلَمْرَأِة َذَهَب ِبالشََّبِه، َوِإَذا  ؛َأمَّا الشََّبهُ (َقاَل: َذاَك َعُدوُّ اْليَـُهوِد، َقاَل:  )آِنًفا

                                   
 .)بَاُب َمَناِقِب َعْبِد اللَِّه ْبِن َسَالمٍ فتح الباري البن حجر؛ شرح قوله ( -١



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١١٢

َكِبِد اْلُحوِت، َوَأمَّا   َسَبَق َماُء اْلَمْرَأِة َماَء الرَُّجِل َذَهَب ِبالشََّبِه، َوَأمَّا َأوَُّل َشْيٍء يَْأُكُلُه َأْهُل اْلَجنَِّة َفزِيَاَدةُ 
فَآَمَن َوَقاَل: َأْشَهُد  )َتْحُشُرُهْم ِإَلى اْلَمْغِربِ نَّاُس ِفيِه فـََناٌر َتِجيُء ِمْن ِقَبِل اْلَمْشِرِق فَـ َأوَُّل َشْيٍء ُيْحَشُر ال

ِإنَّ اْليَـُهوَد قَـْوٌم بـُْهٌت، َوِإْن ُهْم َسِمُعوا ِبِإْسَالِمي  هللاْبُن َسَالٍم: يَا َرُسوَل ا هللا. َقاَل َعْبُد اهللاأَنََّك َرُسوُل ا
َعْث ِإلَْيِهْم َفاْسأَْلُهْم َعنِّي، َفَخبَّ بـََهتُ  َوبـََعَث ِإَلْيِهْم، َفَجاُءوا،  ، هللاَأُه َرُسوُل اوِني، َفأْخِبْئِني ِعْنَدَك َوابـْ

ُرنَا َواْبُن َخْيرِنَا، َوَسيُِّدَنا َواْبُن َسيِّدِ  هللافَـَقاَل: " َأيُّ رَُجٍل َعْبُد ا َنا، َقاَل: ْبُن َسَالٍم ِفيُكْم؟ فـََقاُلوا: َخيـْ
ُرْج ِإَلْيِهْم ْبَن َسَالٍم اخْ  هللايَا َعْبَد ا(ِمْن َذِلَك، فـََقاَل:  هللاَقاُلوا: َأَعاَذُه ا )ِإْن َأْسَلَم، َأُتْسِلُموَن؟ َأَرَأيـُْتمْ (

، َقاُلوا: َبْل َشرُّنَا هللاَحمًَّدا َرُسوُل ا، َوَأْشَهُد َأنَّ مُ هللافَـَقاَل: َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ ا ،َفَخَرَج ِإَلْيِهمْ  )،َفَأْخِبْرُهمْ 
  .١َأنَّ اْليَـُهوَد قـَْوٌم بـُْهتٌ  هللاَواْبُن َشرِّنَا، َوَجاِهُلَنا َواْبُن َجاِهِلَنا، َقاَل اْبُن َسَالٍم: َقْد َأْخبَـْرُتَك َيا َرُسوَل ا

  
  فوائد:

  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال: -)١
  ثـََنا َعْبُد ْعُت َماِلًكا، ُحيَدُِّث َعْن َأِيب النَّْضِر، َمْوَىل ُعَمَر ْبِن ُعبَـْيِد ا هللاَحدَّ ، َعْن هللاْبُن يُوُسَف، َقاَل: مسَِ

، يـَُقوُل: ِألََحٍد َميِْشي َعَلى اَألْرِض َما مسَِْعُت النَِّيبَّ (َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّاٍص، َعْن أَبِيِه، َقاَل: 
    � ~ { | } Mَقاَل: َوِفيِه نـََزَلْت َهِذِه اآليَُة   )،ْبِن َسَالمٍ  هللاِمْن َأْهِل اَجلنَِّة، ِإالَّ لَِعْبِد اِإنَُّه 

¡ ¢ L ] :٢).َال أَْدِري َقاَل َماِلٌك اآليََة َأْو ِيف اَحلِديثِ (اآلَيَة، قَاَل:  ]١٠األحقاف  
 ،ْبَن َسَالٍم َعاَش بـَْعَدُهمْ  هللاِألَنَّ َعْبَد ا ،بـَْعَد َمْوِت اْلُمَبشَّرِينَ َقاَل َذِلَك   اً سعد َأنَّ [ويف فتح الباري: 

ُر َسْعٍد َوَسِعيدٍ  َوَوَقَع ِيف رَِوايَِة  ،َويـُْؤَخُذ َهَذا ِمْن قـَْوِلِه َميِْشي َعَلى اْألَْرضِ  ،َوملَْ يـََتَأخَّْر َمَعُه ِمَن اْلَعَشَرِة َغيـْ
اَرُقْطِينِّ ِإْسَحاَق ْبِن الطَّبَّاِع  ْعُت النَِّيبَّ (َعْن َماِلٍك ِعْنَد الدَّ  )يـَُقوُل ِحلَيٍّ َميِْشي ِإنَُّه ِمْن َأْهِل اجلَْنَّةِ  َما مسَِ

ٍع َعْن َماِلٍك َعْنُه  ،احلَِْديثُ  ُه قـَْولُ ... َوُهَو يـَُؤيُِّد َما قـُْلُتهُ  )يـَُقوُل لَِرُجٍل َحيٍّ (َوِيف ِرَواَيِة َعاِصِم ْبِن ُمَهجِّ
َأْي َال أَْدِري َهْل َقاَل َماِلٌك ِإنَّ نـُُزوَل َهِذِه اْآلَيِة ِيف َهِذِه  )َقاَل َال أَْدرِي َقاَل َماِلٌك اْآلَيَة َأْو ِيف احلَِْديثِ (

ْسَنادِ  ََذا اْإلِ يُوُسَف َشْيِخ  ْبنِ  هللاَوَهَذا الشَّكُّ ِيف َذِلَك ِمْن َعْبِد ا ؛اْلِقصَِّة ِمْن ِقَبِل نـَْفِسِه َأْو ُهَو ِ
  .٣)اْلُبَخارِيِّ 

  يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا، قال:و -)٢
                                   

؛ احلديث السابع. وأخرجه البخاري يف صحيحه بإسناده إىل محيد؛ كتاب األحاديث الطوال للطرباين؛ إسالم عبد اهللا بن سالم  -١
 .بَاُب َخْلِق آَدَم َصَلَواُت اِهللا َعَلْيِه َوُذرِّيَِّتهِ أحاديث األنبياء؛ 

 . ِه ْبِن َسَالمٍ بَاُب َمَناِقِب َعْبِد اللَّ صحيح البخاري؛ كتاب مناقب األنصار؛  -٢
  فتح الباري؛ يف شرحه للحديث. -٣



    ١١٣  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  ْثـََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْوٍن، َعن ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثَـىنَّ اْلَعَنزِيُّ، َحدَّثـََنا ُمَعاُذ ْبُن ُمَعاٍذ، َحدَّ  ُحمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن، َحدَّ
َفَجاَء َرُجٌل ِيف  ،َعْن قـَْيِس ْبِن ُعَباٍد، َقاَل: ُكْنُت بِاْلَمِديَنِة ِيف نَاٍس، فِيِهْم بـَْعُض َأْصَحاِب النَِّيبِّ 

ِة، َفَصلَّى َوْجِهِه أَثـٌَر ِمْن ُخُشوٍع، فَـَقاَل بـَْعُض اْلَقْوِم: َهَذا َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْجلَنَِّة، َهَذا َرُجٌل ِمْن َأْهِل اجلَْنَّ 
ا اْسَتأَْنَس قـُْلُت َلُه: إِنََّك رَْكَعتَـْنيِ يـََتَجوَُّز فِيِهَما، ُمثَّ َخرََج َفاتـَّبَـْعُتُه، َفَدَخَل َمْنزِلَُه، َوَدَخْلُت،  ثـَْنا، فَـَلمَّ فـََتَحدَّ

ُم، َلمَّا َدَخْلَت قَـْبُل، َقاَل َرُجٌل َكَذا وََكَذا، َقاَل: ُسْبَحاَن اِهللا َما يـَْنَبِغي ِألََحٍد َأْن يـَُقوَل َما َال يـَْعلَ 
ُثَك ِملَ َذاَك؟ رَأَْيُت ُرْؤيَا َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهللاِ  ذََكَر  - ، فـََقَصْصتُـَها َعَلْيِه، َرأَيـُْتِين ِيف َرْوَضٍة  َوَسُأَحدِّ

َوَوْسَط الرَّْوَضِة َعُموٌد ِمْن َحِديٍد، َأْسَفُلُه ِيف اْألَْرِض، َوَأْعَالُه ِيف السََّماِء،  -َسَعتَـَها َوُعْشبَـَها َوُخْضَرتـََها 
َقاَل اْبُن َعْوٍن: َواْلِمْنَصُف  - : َال َأْسَتِطيُع، َفَجاَءِين ِمْنَصٌف ِيف َأْعَالُه ُعْرَوٌة، َفِقيَل ِيل: اْرقْه، فَـُقْلُت َلهُ 

يُت َحىتَّ ُكْنُت ِيف أَْعَلى فَـَرق - ِدِه َوَصَف أَنَُّه رَفـََعُه ِمْن َخْلِفِه بِيَ  -فَـَقاَل ِبِثَياِيب ِمْن َخْلِفي  - اْخلَاِدُم 
: اْسَتْمِسْك. فـََلَقِد اْستَـيْـَقْظُت َوِإنـََّها َلِفي َيِدي، فَـَقَصْصتـَُها َعَلى اْلَعُموِد، َفَأَخْذُت بِاْلُعْرَوِة، َفِقيَل ِيلَ 

ْسَالِم، َوتِْلَك اْلُعْرَوُة ُعْرَوُة اْلُوثـَْقى، (فَـَقاَل:  النَِّيبِّ  ْسَالُم، َوَذِلَك اْلَعُموُد َعُموُد اْإلِ تِْلَك الرَّْوَضُة اْإلِ
ْسَالِم َحىتَّ    ١.َقاَل: َوالرَُّجُل َعْبُد اِهللا ْبُن َسَالمٍ  ) َمتُوتَ َوأَْنَت َعَلى اْإلِ

  يف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهللا، قال:و  -)٣
  َثـََنا أَبُو ُحمَيَّاة ثـََنا َعِليُّ ْبُن َسِعيٍد الِكْنِديُّ، قَاَل: َحدَّ ، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْريٍ، َعِن َحيْىي ْبُن يـَْعَلى َحدَّ

َجاَء َعْبُد اِهللا ْبُن َسَالٍم، فَـَقاَل َلُه ُعْثَماُن: َما  ُعْثَمانَ قَـْتُل َعْبِد اِهللا ْبِن َسَالٍم، َقاَل: َلمَّا ُأرِيَد اْبِن َأِخي 
ٌر ِيل ِمْنكَ  اً َفِإنََّك َخارِج ،َجاَء ِبَك؟ َقاَل: ِجْئُت ِيف ُنْصَرِتَك، َقاَل: اْخرُْج ِإَىل النَّاِس َفاْطُرْدُهْم َعينِّ   َخيـْ

اِين َرُسوُل  ،، َفَخرََج َعْبُد اِهللا ِإَىل النَّاِس فـََقاَل: أَيـَُّها النَّاُس إِنَُّه َكاَن امسِْي ِيف اجلَاِهِليَِّة ُفَالنٌ َداِخالً  َفَسمَّ
 M { | } ~ �    ¡ ¢ £ ¥¤  ¦   § ¨ © ªَونـََزَلْت ِيفَّ:  ،َعْبَد اهللاِ  اِهللا 
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L ] :َوِإنَّ اْلَمالَِئَكَة َقْد َجاَوَرْتُكْم ِيف بَـَلدُِكْم َهَذا الَِّذي نـََزَل ِفيِه  ،َسيْـًفا َمْغُموًدا َعْنُكمْ  هللانَّ ، إِ ]٤٣الرعد
ْن قَـتَـْلُتُموُه َلَتْطرُُدنَّ ِجريَاَنُكُم اْلَمالَِئَكَة، إلِ  هللاِيف َهَذا الرَُّجِل َأْن تَـْقتـُُلوُه، فـََوا هللا هللا، َفاَرُسوُل اِهللا 

وِديَّ َواقـْتُـُلوا َولََتُسلُّنَّ َسْيَف اِهللا اْلَمْغُموَد َعْنُكْم َفَال يـُْغَمُد ِإَىل يـَْوِم الِقَياَمِة، َقاَل: فَـَقالُوا: اقـْتـُُلوا اليَـهُ 
  ُعْثَماَن.

                                   
 . بَاُب ِمْن َفَضاِئِل َعْبِد اِهللا ْبِن َسَالمٍ ؛ صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة  -١



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١١٤

ُشَعْيُب  ىَوَقْد َروَ منا نعرفه من حديث عبد امللك بن ُعمري، ، وإَهَذا َحِديٌث َغرِيبٌ قال أبو عيسى: 
ِد ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن َسَالٍم، عمر َعِن  فقال: ، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْريٍ،هذا احلديث ْبُن َصْفَوانَ  ْبِن ُحمَمَّ

ِه َعْبِد اِهللا ْبِن َسَالٍم.   ١َعْن َجدِّ
  :رمحه اهللا، قال املصنف البن أيب شيبةويف  -)٤
  ثَنَا ثـََنا أَُبو َصاِلحٍ  ،َعِن اْألَْعَمشِ  ،أَُبو ُأَساَمةَ َحدَّ َلمَّا ُحِصَر ُعْثَماُن ِيف  ْبُن َسَالمٍ  هللاَقاَل: َقاَل َعْبُد ا ،َحدَّ

يًعا أَبًَدا هللاَوا ؛َال تَـْقتُـُلوُه؛ فَِإنَُّه َملْ يـَْبَق ِمْن َأَجِلِه ِإالَّ قَِليلٌ (َقاَل:  ،الدَّارِ    .٢)لَِئْن قَـتَـْلُتُموُه َال ُتَصلُّوَن مجَِ
  ثَنَا ثـََنا َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعِليِّ ْبِن َزْيٍد، َعْن ِبْشِر ْبِن َشَغاٍف، َقاَل: َحدَّ َأْسَوُد ْبُن َعاِمٍر َقاَل: َحدَّ

َوارِجِ  هللاَسَأَلِين َعْبُد ا َغيـَْر أَنـَُّهْم ِإَذا  ،َوَأْكثَـُرُهْم َصْوًما ،ْم َأْطَوُل النَّاِس َصَالةً هُ  :فَـُقْلتُ  ؟ْبُن َسَالٍم َعِن اخلَْ
َماَء َوَأَخُذوا اْألَْمَوالَ َخلَّ  ُهْم ِإَالَّ ، ُفوا اجلِْْسَر َأَهَرُقوا الدِّ أَمَّا َأينِّ َقْد قـُْلُت َهلُْم: َال  ،َذا قَاَل: َال َتْسَأْل َعنـْ

َوِإنَُّه  ،فَـَلْم يـَْفَعُلوا ،لََيُموَتنَّ َعَلى ِفَراِشِه َمْوًتاَليْـَلًة لَِئْن تَـرَْكُتُموُه ِإْحَدى َعْشَرَة  هللافَـَوا ،َدُعوهُ ، تـَْقتُـُلوا ُعْثَمانَ 
  .٣ثُوَن أَْلًفاوََملْ يـُْقَتْل َخِليَفٌة ِإالَّ ُقِتَل ِبِه َمخَْسٌة َوَثَال  ،َملْ يـُْقَتْل َنِيبٌّ ِإالَّ قُِتَل ِبِه َسبْـُعوَن أَْلًفا ِمَن النَّاسِ 

  يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال:و  -)٥
  َثـََنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْوِف ْبِن ُسْفَياَن، ثـََنا أَُبو اْلُمِغريَِة ع ْبُد اْلُقدُّوِس ْبُن َحدَّ

َثِين َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن ُجبَـْريِ ْبِن نـَُفْريٍ، َعْن أَ  بِيِه، َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك احلَْجَّاِج، ثـََنا َصْفَواُن ْبُن َعْمٍرو، َحدَّ
، َقاَل: اْنطََلَق النَِّيبُّ  يَا َمْعَشَر اْليَـُهوِد، أَُروِين (َوأَنَا َمَعُه َحىتَّ َدَخْلَنا َكِنيَسَة اْليَـُهوِد، فَـَقاَل:  اْألَْشَجِعيِّ

َعْن ُكلِّ يـَُهوِديٍّ َحتَْت أَِدِمي  هللاَحيُطُّ ا ؛هللاًدا َرُسوُل ا، َوَأنَّ ُحمَمَّ هللاثـَْينْ َعَشَر َرُجًال َيْشَهُدوَن َأنَّ َال ِإَلَه ِإالَّ ا
َقاَل: فَُأْسِكُتوا َما َأَجابَُه ِمنـُْهْم َأَحٌد، ُمثَّ َردَّ َعَلْيِهْم فـََلْم جيُِْبهُ  )السََّماِء اْلَغَضَب الَِّذي َغِضَب َعَلْيِهمْ 

، ُمثَّ )نَا احلَْاِشُر، َوأَنَا اْلَعاِقُب، َوأَنَا النَِّيبُّ اْلُمْصَطَفى، آَمْنُتْم َأْو َكَذبـُْتمْ َألَ  هللاأَبـَْيُتْم فـََوا(ُهْم َأَحٌد، فَـَقاَل: ِمنْـ 
اَل َذِلَك اْنَصَرَف َوأَنَا َمَعُه َحىتَّ ِكْدنَا َأْن َخنْرَُج، َفِإَذا َرُجٌل ِمْن َخْلِفَنا يـَُقوُل: َكَما أَْنَت يَا ُحمَمَُّد، فَـقَ 

َما نـَْعَلُم أَنَُّه َكاَن ِفيَنا َرُجٌل َأْعَلُم ِبِكَتاِب  هللاَرُجٍل تَـْعِلُموِين ِفيُكْم يَا َمْعَشَر اْليَـُهوِد؟ َقاُلوا: َوا الرَُّجُل: َأيُّ 
أَنَُّه  هللاَلُه ِبا ِمْنَك، َوَال أَفـَْقُه ِمْنَك، َوَال ِمْن أَبِيَك قـَبْـَلَك، َوَال ِمْن َجدَِّك قَـْبَل أَبِيَك، َقاَل: َفِإينِّ َأْشَهدُ  هللا

 هللاُسوُل االَِّذي جتَُِدوَنُه ِيف التـَّْوَراِة، فَـَقالُوا: َكَذْبَت، ُمثَّ َردُّوا َعَلْيِه قـَْوَلُه، َوقَاُلوا ِفيِه َشرا، فَـَقاَل رَ  هللاَنِيبُّ ا

                                   
حجر يف طبقات  . ويف إسناده عبد امللك بن عمري، قال عنه ابن بَاُب َمَناِقِب َعْبِد اِهللا ْبِن َسَالمٍ سنن الرتمذي؛ أبواب املناقب؛  -١

) وقد عنعن هنا ومل يصرح، وابن أخي عبد تابعي مشهور من الثقات مشهور بالتدليس وصفه الدارقطين وابن حبان وغريمهااملدلسني (
  اهللا بن سالم جمهول. لذا اإلسناد ضعيف.

  وهو ضعيف يرسل. . ويف إسناده أبو صاحل موىل أم هانئ،مصنف ابن أيب شيبة؛ كتاب الفنت؛ ما ذكر يف عثمان  -٢
  مصنف ابن أيب شيبة؛ كتاب اجلمل؛ ما ذُِكَر يف اخلوارج. ويف إسناده علي بن زيد بن عبد اهللا التيمي، وهو ضعيف. -٣



    ١١٥  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

: ) َْبـُْتُموُه، َكَذبـُْتْم َلْن يـُْقَبَل قَـْوُلُكْم َأمَّا آِنًفا فَـتُثْـُنوَن َعَلْيِه ِمَن اخل ْريِ َما أَثـْنَـْيُتْم، َوَأمَّا ِإَذا آَمَن َفَكذَّ
ْبُن  هللا، َوأَنَا َوَعْبُد ا هللاَقاَل: َفَخَرْجَنا َوَحنُْن َثَالثٌَة َرُسوُل ا )َوقـُْلُتْم ِفيِه َما قـُْلُتْم فَـَلْن يـُْقَبَل قـَْوُلُكمْ 

مٍ  َزَل ا ،َسالَّ َصِحيٌح َعَلى . اْآليَةَ  ]١٠[األحقاف:  M r s t  u         v w x y z   Lتَـَعاَىل ِفيِه:  هللاَوأَنـْ
َا اتـََّفَقا َعَلى َحِديِث ُمحَْيٍد، َعْن أََنٍس َأيُّ َرُجٍل َعْبُد ا ، وَملَْ ُخيَرَِّجاُه، ِإمنَّ ٍم ِفيُكْم  هللاَشْرِط الشَّْيَخْنيِ ْبُن َسالَّ

   ١.ُخمَْتَصرًا
  .يصووافقه الذهيب يف التلخ

  َث َماُم أَُبو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، أَنَا ُعبَـْيُد ْبُن َشرِيٍك، ثـََنا َحيَْىي ْبُن ُبَكْريٍ، َحدَّ ثـََنا الشَّْيُخ اْإلِ ِين اللَّْيُث، َعْن َحدَّ
ْوَالِينِّ، َعْن َيزِيَد ْبنِ  َعِمريََة َقاَل: َلمَّا َحَضَر  ُمَعاِوَيَة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َربِيَعَة ْبِن َيزِيَد، َعْن َأِيب ِإْدرِيَس اخلَْ

ميَاَن ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل اْلَمْوُت ِقيَل َلُه: يَا أَبَا َعْبِد الرَّْمحَِن َأْوِصَنا، قَاَل: َأْجِلُسوِين، ُمثَّ َقاَل: ِإنَّ الْ  ِعْلَم َواْإلِ
ْربـََعِة رَْهٍط: ُعَوميٍِْر َأِيب يـَُقولُُه َثَالَث َمرَّاٍت، َوالْ  ،َمَكانـَُهَما، َمِن ابـْتَـَغامهَُا َوَجَدُمهَا َتِمُسوا اْلِعْلَم ِعْنَد َأ

ْرَداِء، َوِعْنَد َسْلَماَن اْلَفاِرِسيِّ، َوِعْنَد َعْبِد ا ْبِن َسالٍم الَِّذي َكاَن  هللاْبِن َمْسُعوٍد، َوِعْنَد َعْبِد ا هللالدَّ
ْعُت َرُسوَل ا ْسَناِد، وَملَْ  ).ِإنَُّه َعاِشُر َعْشَرٍة ِيف اْجلَنَّةِ (، يـَُقوُل:  هللايـَُهوِديا، ُمثَّ َأْسَلَم، َفِإينِّ مسَِ َصِحيُح اْإلِ

 . ٢ُخيَرَِّجاهُ 
  .صحيح يص:وقال الذهيب يف التلخ

   

                                   
ْسَرائِيِليِّ مستدرك احلاكم؛ كتاب معرفة الصحابة؛  -١ ٍم اْإلِ وقال [الساري  . قال نبيل البصارة يف أنيس ِذْكُر َمَناِقِب َعْبِد اللَِّه ْبِن َسالَّ

وقول احلاكم: على  قلت: وهو كما قال، وصفوان هو ابن عمرو احلمصي." ٤٣٧/ ٧"الدر املنثور  السيوطي: سنده صحيح
؛ ألنَّ الشيخني مل خيرجا رواية أيب املغرية عن صفوان، ومل خيرج البخاري لصفوان وال لعبد الرمحن وال جلبري يف الصحيح مٌ هْ شرطهما، وَ 

  ].شيئاً 
  املرجع السابق.  -٢



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١١٦

  الحديث الثالثون
  خزيمة بن ثابت  سيدنا لفي فض

  
طمة بن بن عامر بن خ هو سيدنا خزمية بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غياث

  الفقيه أبو عمارة األنصاري اخلطمي املدين، ذو الشهادتني. شم بن مالك بن األوسجَ 
  ).أول مشاهده أحدوقيل: ، وما بعدها شهد بدراً  ،من الّسابقني األولنيويف اإلصابة: (

  قال ابن سعد: شهد بدراً.
  )َوَما بـَْعَدَها ُأُحداً ، َوالصََّواُب: أَنَُّه َشِهَد ِإنَُّه َبْدِريٌّ ِقْيَل: قال الذهيب يف السري: (

  وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح، وشهد مؤتة.
  وكان من كبار جيش علي، واستشهد معه يوم صفني، سنة سبع وثالثني.

ِد ْبِن ُعَماَرَة ْبِن ُخَزْميََة ْبِن َثاِبٍت، َقاَل: كَ يف املستدرك وغريه  يَ وِ ورُ  ِبِسَالِحِه يـَْوَم  َكافااَن َجدِّي  َعْن ُحمَمَّ
ا قُِتَل َعمَّاٌر، َقاَل: مسَِْعُت َرُسوَل ا تَـْقُتُل (يـَُقوُل:   هللاجلََْمِل، َويـَْوَم ِصفَِّني َحىتَّ قُِتَل َعمَّاُر ْبُن َياِسٍر، فَـَلمَّ

َفُه فَـَقاَتَل َحىتَّ  )،مَّاًرا اْلِفَئُة الَْباِغَيةُ عَ    ويف سند ذلك مقال. .١قُِتلَ  قَاَل: َفَسلَّ َسيـْ
  .٢)قَـْتِل َعمَّاِر ْبِن يَاِسرٍ  ِبِصفَِّني بـَْعدَ  قُِتَل َمَع َعِليٍّ (َقاَل اْبُن ِإْسَحاَق: ويف املستدرك 

قالوا (وذكر خزمية بن ثابت، قال:  ،وملا ذكر ابن كثري يف البداية من استجاب لعلي من كبار الصحابة
  )وليس بذي الشهادتني، ذاك مات يف زمن عثمان 

  
  الحديث:

ن من  م أ  ا رحمه اهللا ورضي عنه، جمع وتأليف  ا ا 
اإلمام أبي المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي رحمه اهللا، الباب الخامس والثالثون في الشهادات، 

  قال:

                                   
وأخرجه أمحد يف مسنده بإسناده إىل أيب  . ِذْكُر َمَناِقِب ُخَزْميََة ْبِن ثَاِبٍت اْألَْنَصارِيِّ ؛ مستدرك احلاكم؛ كتاب معرفة الصحابة  -١

الرمحن السندي  وهو جنَِيح بن عبد-مرفوعه صحيح لغريه، وهذا إسناد ضعيف، أبو معشر معشر، وقال األرنؤوط يف حتقيقه للمسند: [
، وهو مل ٧/٤٣٦ضعيف، وحممد بن عمارة بن خزمية من رجال "التعجيل"، روى عنه ثالثة، وذكره ابن حبان يف "الثقات"  -املدين

 ]. يشهد القصة، فحديثه هذا منقطع
  املرجع السابق. -٢



    ١١٧  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

 اهللاِ  ولِ سُ ى رَ لَ عَ  رَّ مَ  هُ نَّ أَ  ،عن خزيمة بن ثابت ،عن أبي عبد اهللا ،عن إبراهيم ،عن حماد، أبو حنيفة
،  َاهللاِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ فَـ  ،هُ تَ عْ ايَـ بَ  دْ قَ لَ  دُ هَ شْ أَ  ةُ مَ يْ زَ خُ  الَ قَ فَـ  ،ةً عَ يْـ بَـ  دُ حَ جْ يَ  يٌّ ابِ رَ عْ أَ  اهللاِ  ولِ سُ رَ  عَ مَ و  :) ِنَ يْ أَ  نْ م 
 ةِ ادَ هَ شَ بِ  هُ تَ ادَ هَ شَ   اهللاِ  ولُ سُ رَ  لَ عَ جَ فَ ( :الَ قَ  ،كَ قُ دِّ صَ نُ فَـ  اءِ مَ السَّ  نَ مِ  يِ حْ وَ الْ ا بِ نَ يئُـ جِ تَ  :الَ قَ  ؟)،تَ مْ لِ عَ 
  ).نيْ لَ جُ رَ 

عن محمد بن الحسين  ،عن أبي بكر أحمد بن حمدان بن ذي النون ،أخرجه أبو محمد البخاري
ورواه أيضًا عن جعفر بن محمد  .عن أبي حنيفة ،أبي جنادة حصين بن مخارق عن ،الجريري
عن صالح  ورواه .عن اإلمام أبي حنيفة ،عن آدم بن حوشب ،عن محمد بن أحمد األزدي ،الباقالني

ورواه أيضًا عن  .عن أبي يحيى عبد الحميد الحماني ،عن شعيب بن أيوب ،بن أحمد بن أبي مقاتل
عن علي بن  ،عن أبي طاهر ،عن جعفر بن محمد بن مروان ،أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني

ورواه ). جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين(ولفظه  ،عن أبي حنيفة ،عن محمد بن إسحاق ،عبيد اهللا
 ،عن جده ،عن عبد الرحمن بن عبد الصمد ،عن يوسف بن موسى ،بهذا اللفظ عن أحمد ابن محمد

وحمدان بن ذي  ،الفضل ورواه عن عبد الصمد بن). حتى مات(وزاد فيه  ،عن اإلمام أبي حنيفة
 ،عن إسحاق بن إبراهيم ،كلهم عن مكي بن إبراهيم السرخسي  ،وأحيد بن الحسين المامياني ،النون
ورواه عن أحمد بن صالح  .عن اإلمام أبي حنيفة ،عن خارجة ،عن المغيث بن بديل ،أبيه عن

وأخرجه . يفةعن اإلمام أبي حن ،عن آدم بن حوشب الهمداني ،عن أحمد بن يعقوب ،البلخي
عن أبي سعيد أحمد بن عبد الجبار بن  ،الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو البلخي في مسنده

عن أحمد بن محمد  ،عن أبي القاسم بن الثالج ،عن القاضي أبي القاسم التنوخي ،أحمد بن القاسم
عن أبي طاهر أحمد بن علي بن عبيد اهللا بن  ،عن جعفر بن محمد بن مروان ،بن سعيد بن عقدة

عن  ،يورواه عن محمد بن صالح الترمذ .عن أبي حنيفة ،عن محمد بن إسحاق بن سيار ،عمر
وأخرجه الحافظ طلحة بن محمد . عن أبي حنيفة ،عن عبد اهللا بن يزيد ،محمد بن مصفى الحمصي

عن  ،ي عبد الرحمن بن يزيد المقريعن أب ،عن عبيد اهللا المقري ،عن صالح بن أحمد ،في مسنده
ورواه كامًال عن صالح بن ). جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين أن النبي (أبي حنيفة مختصرًا 

  ١ .عن أبي حنيفة  ،عن أبي يحيى الحماني ،عن شعيب بن أيوب ،أحمد

                                   
)، ٨١٧ن احلنبلي يف تنقيح التحقيق؛ مسألة (جامع املسانيد للخوارزمي؛ الباب اخلامس والثالثون يف الشهادات. صححه مشس الدي -١

 وكذلك ابن امللقن يف البدر املنري؛ احلديث اخلامس بعد العشرين.



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١١٨

  فوائد:
حيكم، باب إذا علم احلاكم صدق الشاهد الواحد جيوز له أن  ،رمحه اهللا سنن اإلمام أيب داووديف  -)١

  :قال
  حدَّثنا حممُد بُن حيىي بن فارٍس، أن احلكم بن نافع حدَّثهم، قال: أخربنا شعيب، عن الزهريِّ، عن

ابتاَع فرسًا من  -  -: أن النيبَّ --أن عمه حدَّثه، وهو ِمْن أصحاب النيبِّ  ُعمارَة بن ُخزمية
شيَ  -  - رسول اهللاليقِضَيه َمثََن فرسه، فأسرَع  - -ستتبعه النيبُّ أعرايب، فا

َ
وأبطأ األعرايبُّ،  ،امل

ابتاَعه، فنادى  - -بالفرِس، وال يشعرون أن النيبَّ ، فَطِفَق رجاٌل يعِرتُضون األعراىبَّ فيساومونه
حني مسع  -  -فقام النيب  إن كنت مبتاعًا هذا الفرَس وإال ِبعُته، :فقال --األعرايبُّ رسوَل اهللا 

: --فقال األعرايبُّ: ال، واهللا ما ِبعُتَكُه، فقال النيبَّ  )أو ليَس قد ابـْتَـْعُته منك؟(نداَء األعرايبِّ فقال: 
، فطِفَق األعرايبُّ يقول: َهلمَّ شهيدًا، فقال خزميُة بن ثابت: أنا أشهُد أنك قد )بلى قد ابتعُته منكَ (

فقال: بَتصديِقَك يا رسوَل اهللا، فجعل  )مب تشهد؟(على خزمية فقال:  - -النيبُّ بايـَْعَته، فأقبل 
  ١.)شهادَة ُخزمية بشهادِة رُجلَني  -  -رسول اهللا 

من  تذرع به قوموقد  ،هذا حديث يضعه كثري من الناس غري موضعه: رمحه اهللا اخلطايباإلمام قال 
ء ادعاه، وإمنا وجه احلديث يبالصدق على كل شأهل البدع إىل استحالل الشهادة ملن عرف عنده 

وجرت  ،صادقًا بارًا يف قوله إذ كان النيب  ،إمنا حكم على األعرايب بعلمه ومعناه أن النيب 
ا على خصمه ،شهادة خزمية يف ذلك جمرى التوكيد لقوله فصارت يف التقدير شهادته  ،واالستظهار 

  ٢.له وتصديقه إياه على قوله كشهادة رجلني يف سائر القضايا
  :التَّْسِهيُل ِيف تَـْرِك اْإلِْشَهاِد َعَلى الْبَـْيعِ باب قال: ، سنن اإلمام النسائيويف  -)٢
  َثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َبكَّاٍر َقاَل: َحدَّثـََنا َحيَْىي َوُهَو اْبُن قَاَل: َحدَّ  ،َأْخبَـَرنَا اْهلَْيَثُم ْبُن َمْرَواَن ْبِن اْهلَْيَثِم ْبِن ِعْمَران

َثُه، َوُهوَ  ُه َحدَّ ، َأنَّ الزُّْهِريَّ َأْخبَـَرُه، َعْن ُعَمارََة ْبِن ُخَزْميََة، َأنَّ َعمَّ ِمْن َأْصَحاِب النَِّيبِّ  َمحَْزَة، َعْن الزُّبـَْيِديِّ
 ََّأنَّ النَِّيب ،  ََتاَع فَـر َوأَْبطََأ اْألَْعَراِيبُّ،  ًسا ِمْن َأْعَراِيبٍّ، َواْسَتْتبَـَعُه لِيَـْقِبَض َمثََن فَـَرِسِه، فََأْسرََع النَِّيبُّ ابـْ

 َزاَد ابـَْتاَعُه َحىتَّ  َوَطِفَق الرَِّجاُل يـَتَـَعرَُّضوَن ِلْألَْعَراِيبِّ، فَـَيُسوُمونَُه بِاْلَفَرِس، َوُهْم َال َيْشُعُروَن َأنَّ النَِّيبَّ 
فَـَقاَل: ِإْن ُكْنَت ُمْبَتاًعا َهَذا اْلَفَرَس  بـَْعُضُهْم ِيف السَّْوِم َعَلى َما ابـَْتاَعُه ِبِه ِمْنُه، فَـَناَدى اْألَْعرَاِيبُّ النَِّيبَّ 

، َما ِبْعُتَكُه، هللا، َقاَل: َال َوا)ْنَك؟لَْيَس َقِد ابـْتَـْعُتُه مِ أَ (َني مسََِع ِنَداَءُه، فَـَقاَل: حِ  َوِإالَّ ِبْعُتُه، فـََقاَم النَِّيبُّ 
َوبِاْألَْعَراِيبِّ، َومهَُا يـَتَـَراَجَعاِن، َوطَِفَق  ، َفَطِفَق النَّاُس يـَُلوُذوَن ِبالنَِّيبِّ )َقِد ابـْتَـْعُتُه ِمْنكَ (: فَـَقاَل النَِّيبُّ 

                                   
 سنن أيب داود؛ أول كتاب األقضية؛ باب القضاء باليمني والشاهد. -١
 .ومن باب إذا علم احلاكم صدق شهادة الواحدللخطايب؛ كتاب القضاء؛  معامل السنن -٢



    ١١٩  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

َك َقْد ِبْعَتُه، َقاَل: اْألَْعَراِيبُّ يـَُقوُل: َهُلمَّ َشاِهًدا َيْشَهُد َأينِّ َقْد ِبْعُتَكُه، قَاَل ُخَزْميَُة ْبُن ثَاِبٍت: أَنَا َأْشَهُد أَنَّ 
 هللا، قَاَل: َفَجَعَل َرُسوُل اهللا، َقاَل: بَِتْصِديِقَك يَا َرُسوَل ا)ِملَ َتْشَهُد؟(َعَلى ُخَزْميََة فـََقاَل:  َفَأقْـَبَل النَِّيبُّ 
  ِ١.َشَهاَدَة ُخَزْميََة َشَهاَدَة َرُجَلْني  

  يف حاشيته على سنن النسائي:رمحه اهللا السندي اإلمام قال 
ما وحيضرون مكاملتهما )يلوذون( َأي مبعرفيت أَنَّك َصاِدق ِيف كل َما  )بتصديقك( ....َأي يتعلقون 

به، َوَمْعُلوم من َحال الرَُّسول عدم اْلَكِذب ِفيَما خيرب  ،تك ِيف أَنَّك َرُسولَأو ِبَسَبب َأينِّ صدق ،َتقول
نـَْيا َأو بتفويض مثل  ،ما ِبَوْحي َجِديدإَوشرع ِيف َحقه  ،َأي َفحكم بذلك )َفجعل( ،ِسيَما ألجل الدُّ

اْلفرس بعد َذِلك على اْألَعَراِيب َفَماَت من ليلته ِعْنده َواهللا  َواْلَمْشُهور أَنه ردَّ  ،َهِذه اْألُُمور ِإَلْيِه ِمْنُه تـََعاَىل 
  ٢.تـََعاَىل أعلم

 .وذكر املنذري رمحه اهللا أنه قيل: إن هذا الفرس هو "املرجتز" املذكور يف أفراس رسول اهللا 
َهَذا احلَِْديَث. وََكاَن َلُه َأَخَواِن يـَُقاُل َملْ ُيَسمَّ لََنا َأُخو ُخَزْميََة ْبِن ثَاِبٍت الَِّذي َرَوى : رمحه اهللا قال الواقدي

  .٣َوْحَوح ِألََحِدِمهَا
يف الفتح عند ذكره هذا احلديث يف شرحه حلديث زيد بن ثابت (ملا نسخنا رمحه اهللا قال ابن حجر 

شهادته شهادة  الصحف يف املصاحف) عند قوله (إال مع خزمية األنصاري الذي جعل رسول اهللا 
ِألَنَّ السََّبَب الَِّذي أَبََداُه ُخَزْميَُة  ،َوأَنـََّها تَـْرَفُع َمْنزَِلَة َصاِحِبَها ،ِفيِه َفِضيَلُة اْلِفطَْنِة ِيف اْألُُمورِ وَ : [٤رجلني)

ا اْخَتصَّ ِبتَـَفطُِّنِه ِلَما َغَفَل َعْنُه َغيْـرُُه َمَع  ،يـَْعرُِفُه َغيـُْرُه ِمَن الصََّحاَبةِ َحاِصٌل ِيف نـَْفِس اْألَْمِر  َا ُهَو َلمَّ َوِإمنَّ
  .٥]َمْن َشِهَد َلُه ُخَزْميَُة َأْو َعَلْيِه فحسبه :ُجوِزَي َعَلى َذِلَك ِبَأْن ُخصَّ ِبَفِضيَلةِ  ،ُوُضوِحهِ 

كما ذكر ابن حجر قبل قوله اء يف رواية الطرباين وابن شاهني،  وهذا اللفظ الذي ذكره ابن حجر ج
  هذا تلك الرواية.

  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال:و  -)٣

                                   
ْيعِ سنن للنسائي؛ كتاب البيوع؛  -١ ْشَهاِد َعَلى اْلبـَ  .التَّْسِهيُل ِيف تـَْرِك اْإلِ
  حاشية السندي على سنن النسائي؛ يف تعليقه على احلديث. -٢
مَُّد ْبُن حمَُ  لَ قَاَ [، جاء فيه الطبقات الكربى البن سعد؛ الطبقة الثانية من املهاجرين واألنصار ممن مل يشهد بدراً؛ خزمية بن ثابت  -٣

َنا َأُخو ُخَزْميََة ْبِن َثاِبٍت الَِّذي َرَوى َهَذا احلَِْديَث. وََكاَن َلُه َأَخَواِن يـَُقاُل ِألََحِدِمهَ -الواقدي-ُعَمرَ  ا: َوْحَوٌح، َوَال َعِقَب َلُه، : ملَْ ُيَسمَّ َل
قلنا: وقد ُمسِّي يف بعض روايات احلديث السالف قبل [د طبعة الرسالة مسند أمحرواية ، وجاء يف حتقيق ]َواْآلَخُر َعْبُد اللَِّه َوَلُه َعِقبٌ 

 ].حديثنا هذا ُعمارة، وأورد ابن أيب عاصم حديثنا هذا يف ترمجة عمارة بن ثابت مع أنه مل يقع يف روايته مسمى. واهللا أعلم
  احلديث بكامله يف الفائدة الثالثة. -٤
  .بَاب َفمنهْم من قضى حنبه)(قَـْوله فتح الباري البن حجر؛ حتت شرح  -٥



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٢٠

  ثـََنا أَبُو الَيَماِن، َأْخبَـَرنَا ُشَعْيٌب، َعِن الزُّْهرِيِّ، قَاَل: َأْخبَـَرِين اْبُن السَّبَّاِق، َأنَّ َزْيَد ْبَن ثَاِبٍت األَْنَصارِيَّ َحدَّ
 -  َفـََقاَل )َأْرَسَل ِإَيلَّ أَُبو َبْكٍر َمْقَتَل َأْهِل الَيَماَمِة َوِعْنَدُه ُعَمرُ (َقاَل:  -ْكُتُب الَوْحَي وََكاَن ِممَّْن ي ،

رَّ ِإنَّ ُعَمَر أَتَاِين، فَـَقاَل: ِإنَّ الَقْتَل َقْد اْسَتَحرَّ يـَْوَم الَيَماَمِة بِالنَّاِس، َوِإينِّ َأْخَشى َأْن َيْسَتحِ (أَبُو َبْكٍر: 
َواِطِن، فـََيْذَهَب َكِثٌري ِمَن الُقْرآِن ِإالَّ َأْن َجتَْمُعوُه، َوِإينِّ ا

َ
، قَاَل )َألََرى َأْن َجتَْمَع الُقْرآنَ لَقْتُل بِالُقرَّاِء ِيف امل

رٌ  هللافَـَقاَل ُعَمُر: ُهَو َوا )؟ هللاَكْيَف أَفْـَعُل َشْيًئا ملَْ يـَْفَعْلُه َرُسوُل ا(أَبُو َبْكٍر: قـُْلُت ِلُعَمَر:  ، فَـَلْم َخيـْ
ِلَذِلَك َصْدرِي، َورَأَْيُت الَِّذي رََأى ُعَمُر، َقاَل َزْيُد ْبُن ثَاِبٍت:  هللايـََزْل ُعَمُر يـَُراِجُعِين فِيِه َحىتَّ َشرََح ا

ابٌّ َعاِقٌل، َوَال نـَتَِّهُمَك، ُكْنَت َتْكُتُب ِإنََّك َرُجٌل شَ (َوُعَمُر ِعْنَدُه َجاِلٌس َال يـََتَكلَُّم، فـََقاَل أَُبو َبْكٍر: 
َلْو َكلََّفِين نـَْقَل َجَبٍل ِمَن اجلَِباِل َما َكاَن أَثـَْقَل َعَليَّ  هللا، فـََتَتبَِّع الُقْرآَن َفاْمجَْعُه، فـََوا هللالَوْحَي ِلَرُسوِل ا

ُهَو (فَـَقاَل أَُبو َبْكٍر:  )؟ْفَعَالِن َشْيًئا ملَْ يـَْفَعْلُه النَِّيبُّ َكْيَف تَـ (، قـُْلُت: )ِممَّا َأَمَرِين ِبِه ِمْن َمجِْع الُقْرآنِ 
َلُه َصْدَر َأِيب َبْكٍر َوُعَمَر، فـَُقْمُت  هللاَصْدِري لِلَِّذي َشرََح ا هللافَـَلْم َأَزْل ُأَراِجُعُه َحىتَّ َشرََح ا(، )َخيـْرٌ  هللاَوا

َقاِع َواَألْكَتاِف، َوالُعُسِب َوُصُدوِر الرَِّجاِل، َحىتَّ َوَجْدُت ِمْن ُسورَِة التـَّْوبَِة فَـَتَتبـَّْعُت الُقْرآَن َأْمجَُعُه ِمَن الرِّ 
  ¢ ¡ � ~ { | Mآيـَتَـْنيِ َمَع ُخَزْميََة األَْنَصاِريِّ ملَْ َأِجْدُمهَا َمَع َأَحٍد َغْريِِه، 

£ ¤ ¥ ¦ § L  :َع ِفيَها  ]١٢٨[التوبة ِإَىل آِخرِِمهَا، وََكاَنِت الصُُّحُف الَِّيت مجُِ
  .١)، ُمثَّ ِعْنَد َحْفَصَة بِْنِت ُعَمرَ هللا، ُمثَّ ِعْنَد ُعَمَر َحىتَّ تَـَوفَّاُه اهللالُقْرآُن ِعْنَد َأِيب َبْكٍر َحىتَّ تَـَوفَّاُه ا

  ثـََنا أَُبو الَيَماِن، َأْخبَـَرنَا ُشَعْيٌب، َعِن زَْيَد ْبَن  الزُّْهِريِّ، َقاَل: َأْخبـََرِين َخارَِجُة ْبُن َزْيِد ْبِن َثاِبٍت، َأنَّ َحدَّ
َصاِحِف فَـَقْدُت آَيًة ِمْن ُسوَرِة اَألْحزَاِب، ُكْنُت َأْمسَُع َرُسوَل (ثَاِبٍت، َقاَل: 

َ
َلمَّا َنَسْخَنا الصُُّحَف ِيف امل

َشَهاَدَتهُ   هللالَِّذي َجَعَل َرُسوُل ا ،ٍد ِإالَّ َمَع ُخَزْميََة األَْنَصاِريِّ ملَْ َأِجْدَها َمَع َأحَ  ،يـَْقَرُؤَها  هللا
  .٢)]٢٣[األحزاب: M ! " # $ % & ' (  L: )َشَهاَدَة َرُجَلْنيِ 

 ،َعَلى ِعْلِمهِ َهَذا َيُدلُّ َعَلى َأنَّ زَْيًدا ملَْ َيُكْن يـَْعَتِمُد ِيف َمجِْع اْلُقْرآِن [يف الفتح: رمحه اهللا قال ابن حجر 
َا  ،َلِكْن فِيِه ِإْشَكاٌل ِألَنَّ ظَاِهرَُه أَنَُّه اْكتَـَفى َمَع َذِلَك ِخبَُزْميََة َوْحَدهُ  ،َوَال يـَْقَتِصُر َعَلى ِحْفِظهِ  َواْلُقْرآُن ِإمنَّ

َال فـَْقُد  ،ُوُجوِدَها َمْكُتوبَةً  فـَْقَدُه فَـْقدُ َوالَِّذي َيْظَهُر ِيف اجلََْواِب َأنَّ الَِّذي َأَشاَر ِإلَْيِه َأنَّ  ،يـَْثُبُت بِالتـََّواُترِ 
  ٣.)َبْل َكاَنْت َحمُْفوَظًة ِعْنَدُه َوِعْنَد َغْريِهِ  ،ُوُجوِدَها َحمُْفوَظةً 

                                   
 ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ { | M صحيح البخاري؛ كتاب تفسري القرآن، باب قوله -١
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  فتح الباري البن حجر؛ يف شرحه للحديث. -٣



    ١٢١  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  :رمحه اهللا ورضي عنه، قالاإلمام أمحد مسند ويف  -)٤
  َّْطِميُّ، َعْن ُعَماَرَة ْبِن ُخَزْميََة بْ َحد ثـََنا َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َأْخبَـَرنَا أَُبو َجْعَفٍر اخلَْ ِن ثَاِبٍت، َأنَّ ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ

َهِة َرُسوِل اِهللا  ، َرُسوَل اِهللا ، فََأْخبَـْرُت ِبَذِلَك أَبَاُه، َقاَل: َرأَْيُت ِيف اْلَمَناِم َكَأينِّ َأْسُجُد َعَلى َجبـْ
َهِة النَِّيبِّ  َوأَقـَْنَع َرُسوُل اِهللا  )ِإنَّ الرُّوَح لَيَـْلَقى الرُّوحَ (فَـَقاَل:    ١.رَْأَسُه َهَكَذا، فـََوَضَع َجبْـَهَتُه َعَلى َجبـْ

  ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر ُهَو اْبُن فَاِرٍس، َأْخبَـَرنَا ُيوُنُس، َعِن الزُّْهِريِّ، َعِن اْبِن ُخَزْميََة ْبِن ثَاِبٍت اْألَْنَصارِيِّ، َحدَّ
ِه: َأنَّ ُخَزْميََة ْبَن ثَاِبٍت اْألَْنَصاِريَّ، رََأى ِيف اْلَمَناِم أَنَّهُ  َهةِ  َصاِحِب الشََّهاَدتـَْنيِ، َعْن َعمِّ  َسَجَد َعَلى َجبـْ

 ،)ُرْؤيَاكَ بذلك َصدِّْق (َوَقاَل:  ،وُل اِهللا ِبَذِلَك، َفاْضَطَجَع لَُه َرسُ  َفَأْخبَـَر النَِّيبَّ  ،َرُسوِل اِهللا 
َهِة َرُسوِل اِهللا    ٢.َفَسَجَد َعَلى َجبـْ

   

                                   
  . هذا احلديث جاء بعدة أسانيد مع اختالف يف املنت، منها:مسند أمحد؛ تتمة مسند األنصار؛ حديث خزمية بن ثابت  -١

  ذكر يف هذا احلديث.  -)١  
.. فرواه النسائي يف الكربى وأما حديث خزمية:قال أبو الفضل الصنعاين يف (نزهة األلباب يف قول الرتمذي ويف الباب): [ -)٢
من طريق الزهري وأىب .. وأبو نعيم يف الصحابة.. والبغوى يف الصحابة.. وابن حبان ..والطرباين ..وعبد بن محيد ..وابن أىب شيبة  ..وأمحد

 -  -والسياق أليب جعفر عن عمارة بن خزمية بن ثابت أن أباه قال: رأيت يف املنام كأىن أسجد على جبهة النيب  ،جعفر اخلطمى
 -قال عفان برأسه إىل خلفه فوضع جبهته على جبهة النيب  )رأسه هكذا -  -ع النيب نقأو  ،إن الروح ليلقى الروح(فأخربه بذلك فقال: 

 - .وقد اختلف فيه على اخلطمى فقال عنه محاد بن سلمة ما سبق. خالفه شعبة إذ قال عنه: "مسعت عمارة بن  والسياق للنسائي
 ،واختلف فيه على الزهري وذلك يف وصله وإرساله ،. وشعبة أوىل من محاد"رأى يف املنامعثمان بن حنيف حيدث عن خزمية بن ثابت أنه 

إذ رواه عنه  ،إال أن الرواة عن يونس اختلفوا يف صورة الوصل ،وهو ضعيف يف الزهري ،وأرسله صاحل بن أىب األخضر ،فوصله عنه يونس
ن ثابت قال: أخربىن عن عمارة بن خزمية ب ،عن الزهري ،عنه" :عامر بن صاحل والليث وعثمان بن عمر وابن وهب. أما عامر والليث فقاال

وهذه  ،ال من مسند خزمية ،فجعاله من مسند أخى خزمية "فذكره ،أن خزمية رأى يف املنام -  -وكان من أصحاب رسول اهللا  يعم
وأما عثمان بن عمر  .إذ راويه عن الليث عبد اهللا بن صاحل كاتبه ،والرواية إىل املتابع له فيها ضعف ،مرجوحة إذ عامر ضعيف جداالرواية 

 ،عنه" :خالفهم ابن وهب إذ قالو . ... "،أن خزمية رأى يف املنام ،عن عمه ،عن ابن خزمية بن ثابت األنصاري ،عن الزهري"فقال عنه 
ى يف النوم أرجلني أن خزمية بن ثابت ر  شهادته بشهادة -  -ىن خزمية بن ثابت بن خزمية بن ثابت الذي جعل النيب أخرب  ،عن الزهري

وهذه متابعة لرواية صاحل عن  ،. وهذه الرواية أوىل الروايات عن الزهري. وقد أرسله ابن وهب"فذكره -  -أنه سجد على جبهة النيب 
واحلديث  ،زهري فيه اضطراب. وأحق الروايات بالتقدمي مطلًقا رواية شعبة. وأبو جعفر وعمارة ثقتانالزهري. والذى يظهر أنه حصل عن ال

أبو الفضل إذ شعبة رواه عن عمارة بن عثمان بن سهل  مَ هَ وَ  :]. قلتُ يصح من هذا الوجه وال يضرمها من خالفهما لتجويد شعبة لسنده
ذهب األرنؤوط إىل تضعيف احلديث لالضطراب يف السند واملنت، وصححه من حقق املطالب العالية؛ طبعة دار وحنيف، وهو جمهول. لذا 
 يف سلسلة األحاديث الصحيحة. واهللا أعلم بالصواب. الشيخ حممد ناصر الدينالعاصمة. كذلك صححه 

 املرجع السابق. راجع التخريج يف احلديث السابق. -٢



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٢٢

  الحديث الحادي والثالثون
  ثابت بن قيس األنصاري سيدنا ل في فض

  
هو سيدنا ثابت بن قيس بن مشَّاس بن زهري بن مالك بن امرؤ القيس بن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب 
بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج أبو حممد، وقيل: أبو عبد الرمحن، خطيب األنصار، من جنباء أصحاب 

  ليغاً.، ومل يشهد بدراً، وشهد أحداً وبيعة الرضوان، كان جهري الصوت، خطيبًا بحممد 
زم الناس، فتحنط  شهد له الرسول  وقاتل حىت قُتل. وكان أبوبكر  باجلنة، فلما كان يوم اليمامة ا

  ، وهو الذي اختلعت منه زوجته مجيلة وردت عليه حديقته.قدَّمه مع األنصار مع خالد بن الوليد 
وتباع  ،ممن كانت عندهدرعه  تؤخذ فأوصاه أن ،الصحابة يف النومورآه بعض قال يف االستعياب: (

، فبعث يف الرجل فاعرتف بالدرع، ويفرق مثنها يف املساكني. فقص ذلك الرجل الرؤيا على أيب بكر 
ا فبيعت   .١)وأنفذت وصيته من بعد موته، وال نعلم أحًدا أنفذت له وصيته بعد موته سواه ،فأمر 

  
  الحديث:

و ا  ا أ    من  رحم ء    ا ا
  اهللا الجميع، قالت:

َحدثَنا َأْزَهر  ،َحدثَنا أَُبو بكر يحيى بن أبي طَالب ،بن ِعيَسى بن ُمَحمَّد اْلحْلواِني بَها أخبرنَا َجْعَفرُ 
اْفتقَد ثَابت بن  َأن َرُسول اهللا  ،َعن أنس بن َمالك ،أنبأني ُموَسى بن أنس ،أخبرنَا اْبن عون ،السمان

َفذهب فـََوَجَدُه ِفي منزله َجاِلسا  :َقالَ  ،أَنا يَا َرُسول اهللا :فَـَقاَل رجل ؟)من يعلم لي علمه( :فَـَقالَ  ،قيس
د َحبط فق ؛كنت أرفع صوتي َفوق َصوت َرُسول اهللا   ؛َشرٌّ  :َقالَ  ؟َما َشأْنك :فَـَقالَ  ،ُمَنكًسا رَأسه

َفرجع َواهللا ِإَلْيِه ِفي  :َقاَل ُموَسى بن أنس ،َفأعلمهُ  َفرجع ِإَلى َرُسول اهللا  ،َوُهَو من أهل النَّار ،عمله
َوَلِكنَّك من أهل  ،ِإنَّك لست من أهل النَّار :اْذَهْب َفقل َلهُ ( :فـََقالَ  ،اْلمرة اْألَِخيَرة بِِبَشارَة َعِظيَمة

  .٢)اْلجنَّة

                                   
 وأخرجه البخاري يف صحيحه بإسناده إىل ابن عون. .صحاب البن عبد الرب؛ ثابت بن قيس بن مشاس االستيعاب يف معرفة األ -١
 ؛ احلديث الواحد والثمانون. جزء بييب بنت عبد الصمد اهلروية اهلرمثية -٢



    ١٢٣  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

عن علي بن عبد اهللا، حدثنا أزهر بن سعد قال أخبرنا ابن  البخاري بألفاظ متقاربة: رواه قلتُ 
 .١عون
  

  فوائد:
  يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال: -)١
  ِد ْبِن ِعيَسى اْلَعطَّاُر ِمبَْرَو، ثنا َعْبَداُن ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن ِعيَسى احلَْاِفُظ، ثنا اْلَفْضُل َأْخبَـَرِين أَُبو َبْكِر ْبُن ُحمَمَّ

َثِين َأِيب،  َراِهيَم ْبِن َسْعٍد، َحدَّ َعِن اْبِن ْبُن َسْهٍل اْلبَـْغَداِديُّ وََكاَن يـَُقاُل َلُه اْألَْعرَُج، ثنا يـَْعُقوُب ْبُن ِإبـْ
يِه، َأنَّ ثَاِبَت ْبَن قَـْيٍس َقاَل: يَا ِشَهاٍب، قَاَل: َأْخبَـَرِين ِإْمسَاِعيُل ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن ثَاِبٍت اْألَْنَصاِريُّ، َعْن أَبِ 

َأْن حنُِبَّ َأْن  هللاَقاَل: نـََهانَا ا )وَِملَ؟(:  هللا، َلَقْد َخِشيُت َأْن َأُكوَن َقْد َهَلَكْت، َقاَل َرُسوُل اهللاَرُسوَل ا
َوَأِجُدِين ُأِحبُّ احلَْْمَد، َونـََهانَا َعِن اْخلَُيَالِء َوَأِجُدِين ُأِحبُّ اجلََْماَل، َونـََهانَا َأْن نـَْرَفَع  ،ُحنَْمَد ِمبَا ملَْ نـَْفَعلْ 

َيا ثَاِبُت، َأَال تَـْرَضى َأْن َتِعيَش (:  هللاَأْصَواتَـَنا فَـْوَق َصْوِتَك، َوأَنَا َجِهُري الصَّْوِت، فـََقاَل َرُسوُل ا
يًدا، َوقُِتَل َشِهيًدا يـَْوَم هللاَقاَل: بـََلى، يَا َرُسوَل ا )َتَل َشِهيًدا، َوَتْدُخَل اْجلَنََّة؟محَِيًدا، َوتـُقْ  ، َقاَل: فَـَعاَش محَِ

ابِ  َياَقةِ  .ُمَسْيِلَمَة اْلَكذَّ َِذِه السِّ ، وَملَْ ُخيَرَِّجاُه ِ َا َأْخرََج ُمْسِلٌم َوحْ  ،َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّْيَخْنيِ َدُه ِإمنَّ
 Mَعْنُه، َقاَل: َلمَّا أُْنزَِلْت  هللاَحِديَث َمحَّاِد ْبِن َسَلَمَة َوُسَلْيَماَن ْبِن اْلُمِغريَِة، َعْن ثَاِبٍت، َعْن أََنٍس َرِضَي ا

s t u  v w x L  :٢.َجاَء ثَاِبُت ْبُن قَـْيٍس َوذََكَر احلَِْديَث ُخمَْتَصًرا، ]٢[احلجرات  
  .على شرط البخاري ومسلم قال الذهيب يف التلخيص:

  يف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهللا، قال:و  -)٢
  ْثـََنا َعْبُد الَعزِيِز ْبُن ُحمَمٍَّد، َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأِيب َصاِلٍح، َعْن أَبِيِه، َعن ثـََنا قـُتَـْيَبُة، َقاَل: َحدَّ  َأِيب ُهرَيـَْرَة َحدَّ

ِنْعَم الرَُّجُل أَُبو َبْكٍر، ِنْعَم الرَُّجُل ُعَمُر، ِنْعَم الرَُّجُل أَُبو ُعبَـْيَدَة ْبُن اَجلرَّاِح، (: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا 
ُجُل ثَاِبُت ْبُن قَـْيِس ْبِن َمشَّاٍس، ِنْعَم الرَُّجُل ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، ِنْعَم الرَُّجُل ُأَسْيُد ْبُن ُحَضْريٍ، ِنْعَم الرَّ ِنْعَم 

  .)َعاُذ ْبُن َعْمِرو ْبِن اَجلُموحِ الرَُّجُل مُ 
َا نـَْعرُِفُه ِمْن َحِديِث ُسَهْيلٍ قال أبو عيسى:    .٣َهَذا َحِديٌث َحَسٌن ِإمنَّ

                                   
 M s t u  v w آن؛ باب ، ويف كتاب تفسري القر بَاُب َعَالَماِت النُّبُـوَِّة ِيف اِإلْسَالمِ صحيح البخاري؛ كتاب املناقب؛  -١

x L  :٢[احلجرات[. 
 . ِذْكُر َمَناِقِب ثَاِبِت ْبِن قـَْيِس ْبِن الشَّمَّاِس اْخلَْزَرِجيِّ اخلَِْطيبِ ؛ مستدرك احلاكم؛ كتاب معرفة الصحابة   -٢
ْيَدَة ْبِن اجلَرَّاحِ بَاُب َمَناِقِب ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َوَزْيِد ْبِن ثَاِبٍت، سنن الرتمذي؛ أبواب املناقب،  -٣   .  َوُأَيبٍّ، َوَأِيب ُعبـَ



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٢٤

  ويف رواية احلاكم هلذا احلديث:
، ثنا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن اْلُمَباَرِك، ثنا عَ  ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا أَبُو اْلُمثـَىنَّ ْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأِيب َحازٍِم، َحدَّ

ِنْعَم الرَُّجُل (َقاَل:   هللاَعْنُه، َأنَّ َرُسوَل ا هللاَعْن ُسَهْيِل ْبِن َأِيب َصاِلٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي ا
، رَّاِح، ِنْعَم الرَُّجُل ثَاِبُت ْبُن قَـْيِس ْبِن َمشَّاسٍ أَبُو َبْكٍر، ِنْعَم الرَُّجُل ُعَمُر، ِنْعَم الرَُّجُل أَُبو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجلَْ 

َعةُ  )نٌ نِْعَم الرَُّجُل ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، ِنْعَم الرَُّجُل ُمَعاُذ ْبُن َعْمِرو ْبِن اجلَُْموِح، بِْئَس الرَُّجُل ُفَالٌن َوُفَال  َسبـْ
ِهْم َلنَ  هللارَِجاٍل َمسَّاُهْم َرُسوُل ا ووافقه  .١َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، وَملَْ ُخيَرَِّجاهُ  :ا ُسَهْيلٌ ، وَملَْ ُيَسمِّ

  .يف التلخيص الذهيب
  باب التحنط عند القتال:قال: ، رمحه اهللا صحيح اإلمام البخاري من -)٣
 ثـََنا َعْبُد ا ثـََنا اْبُن َعْوٍن، َعْن ُموَسى ْبِن أََنٍس،  هللاَحدَّ ثـََنا َخاِلُد ْبُن اَحلاِرِث، َحدَّ ْبُن َعْبِد الَوهَّاِب، َحدَّ

ثَاِبَت ْبَن قـَْيٍس َوَقْد َحَسَر َعْن َفِخَذْيِه َوُهَو  ْبِن َماِلكٍ  َقاَل: أََتى أََنسُ  -لَيَماَمِة َوذََكَر يـَْوَم ا -َقاَل: 
يـَْعِين ِمَن  -، َوَجَعَل يـََتَحنَُّط )اآلَن يَا اْبَن َأِخي(اَل: يَا َعمِّ، َما َحيِْبُسَك َأْن َال جتَِيَء؟ قَاَل: يـََتَحنَُّط، فـَقَ 

َهَكَذا َعْن ُوُجوِهَنا َحىتَّ (اْنِكَشاًفا ِمَن النَّاِس، فَـَقاَل:  َجَلَس، َفَذَكَر ِيف اَحلِديثِ ُمثَّ َجاَء، فَ  -احلَُنوِط 
َراَنُكمْ  هللاْوَم، َما َهَكَذا ُكنَّا نـَْفَعُل َمَع َرُسوِل اُنَضاِرَب القَ  ، َرَواُه َمحَّاٌد، َعْن ثَاِبٍت، )، بِْئَس َما َعوَّْدُمتْ أَقـْ

  ٢.َعْن أََنسٍ 
  يف الفتح:رمحه اهللا قال ابن حجر 

َوالتـَّْهيَِئِة لِْلَمْوِت  ،َوتَـْرِك اْألَْخِذ ِبالرُّْخَصةِ  ،النـَّْفِس ِيف اجلَِْهادِ  َجَواُز اْسِتْهَالكِ ِفيِه  :َقاَل اْلُمَهلَُّب َوَغيـْرُهُ [
ُة َيِقيِنِه َونِيَِّتهِ  ،بِالتََّحنُِّط َوالتَّْكِفنيِ  َوفِيِه التََّداِعي ِإَىل احلَْْرِب َوالتَّْحرِيُض  ،َوِفيِه قـُوَُّة َثاِبِت ْبِن قـَْيٍس َوِصحَّ

ِمَن الشََّجاَعِة  ِه اْإلَِشاَرُة ِإَىل َما َكاَن الصََّحاَبُة َعَلْيِه ِيف َعْهِد النَِّيبِّ َوِفي ،َوتـَْوبِيُخ َمْن َيِفرُّ  ،َعلَيـَْها
  ٣.]َواْسُتِدلَّ ِبِه َعَلى َأنَّ اْلَفِخَذ َلْيَسْت َعْورَةً  ،َوالثََّباِت ِيف احلَْْربِ 

  

                                   
  . ِذْكُر َمَناِقِب ثَاِبِت ْبِن قـَْيِس ْبِن الشَّمَّاِس اْخلَْزَرِجيِّ اخلَِْطيبِ ؛ مستدرك احلاكم؛ كتاب معرفة الصحابة  -١
  .بَاُب التََّحنُِّط ِعْنَد الِقَتالِ صحيح البخاري؛ كتاب اجلهاد والسري؛  -٢
  الباري البن حجر؛ يف شرحه للحديث. فتح -٣



    ١٢٥  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  الحديث الثاني والثالثون
  أبي قتادة األنصاري سيدنا ل في فض

 
  احلارث بن ربعي على الصحيح، وقيل: امسه النعمان ، وقيل عمرو.هو سيدنا 

بن اقال ابن سعد: أبو قتادة بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب 
  سلمة.

  ، وكان يُعرف بذلك. وله عدة أحاديث.فارس رسول اهللا 
كان بدريا. وقال   :، قال أبو أمحد احلاكم، يُقالشهد أحدًا واحلديبية واملشاهد. واختلف يف شهوده بدراً 

إنه بدري. والراجح عدم شهوده لبدر،  :وقال ،صلى عليه وكرب عليه ستا كان بدريا. ويقال أن عليا   :الشعيب
  ومل يذكره ابن عقبة وال ابن إسحاق.

  وشهد أبو قتادة مع علي مشاهده كلها يف خالفته.
 ،ات باملدينة سنة أربع ومخسون، وقيل بل مات يف خالفة علي بالكوفةواختُلف يف وقت وفاته، فقيل م

  وهو ابن سبعني سنة.
، فتويف وهو ابن سبعني سنة، ١(اللهم بارك له يف شعره وبشره) ويف صفة الصفوة: دعا له رسول اهللا 

  وكأنه ابن مخسة عشر سنة.
  

  الحديث:
م   إدر ا من كتاب    رحمه اهللا ورضي عنه، قال: ا 

ٍد، َمْوَلى أَِبي ا، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد، َعْن ْبِن َأَنسٍ  َأْخبَـَرنَا َماِلكُ  ْبِن َكِثيِر ْبِن َأفْـَلَح، َعْن أَِبي ُمَحمَّ
ا اْلتَـَقيْـَنا َكاَنْت   هللاَقاَل: َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اأَنَُّه  قَـَتاَدَة، َعْن َأِبي قَـَتاَدَة اْألَْنَصاِريِّ  َعاَم ُحنَـْيٍن فـََلمَّ

َرأَْيُت َرُجًال ِمَن اْلُمْشرِِكيَن َقْد َعَال َرُجًال ِمَن اْلُمْسِلِميَن، َقاَل: َفاْسَتَدْرُت َلُه َقاَل: ِلْلُمْسِلِميَن َجْوَلٌة،  فـَ
ُتُه َعَلى َحْبِل َعاِتِقِه ضَ  ،َحتَّى أَتَـْيُتُه ِمْن َوَراِئهِ  َبَل َعَليَّ َفَضمَِّني َضمًَّة َوَجْدُت ِمنْـَها رِيَح َفَضَربـْ ْرَبًة َفَأقـْ

 َقاَل: َأْمرُ فَـ فَـُقْلُت: َما َباُل النَّاِس؟  ،اْلَمْوُت فََأْرَسَلِني، فَـَلِحْقُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب اْلَمْوِت، ُثمَّ أَْدرََكُه 
َنٌة فـََلُه َسَلُبهُ (:  هللافـََقاَل َرُسوُل ا ،، ُثمَّ ِإنَّ النَّاَس َرَجُعوا هللا َتَل َقِتيًال َلُه َعَلْيِه بـَيـِّ . فَـُقْمُت )َمْن قـَ

                                   
أبو قتادة احلارث بن ربعي ؛ سالم قدميإومن الطبقة الثانية من املهاجرين واألنصار ممن مل يشهد بدرًا وله صفة الصفوة البن اجلوزي؛  -١

 وأخرجه احلاكم يف مستدركه بسند ضعيف؛ كتاب معرفة الصحابة . اْألَْنَصارِيِّ ِذْكُر َمَناِقِب َأِيب قـََتاَدَة ؛. 



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٢٦

َتَل َقِتيًال َلُه َعَلْيِه بـَيـَِّنٌة فَـَلُه َسَلُبهُ (: ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اِهللا فَـُقْلُت: َمْن َيْشَهُد ِلي؟ ُثمَّ َجَلْسُت،  ، )َمْن قـَ
ُقْلُت: مَ  َما َلَك (:  هللا، فَـَقاَل َرُسوُل االثَّاِلَثَة، فـَُقْمتُ ُثمَّ قَاَل ِفي ْن َيْشَهُد ِلي؟ ُثمَّ َجَلْسُت، فَـُقْمُت فـَ

، َوَسَلُب َذِلَك اْلَقِتيِل هللاِم: َصَدَق َيا َرُسوَل افَـَقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقوْ  ،َفاقـَْتَصْصُت َعَلْيِه اْلِقصَّةَ  )يَا أَبَا قـََتاَدَة؟
 هللايـَُقاِتُل َعِن ا هللاَال يـَْعِمُد ِإَلى َأَسٍد ِمْن ُأْسِد اأَ ِإًذا،  هللا: َالَها ا فََأْرِضِه ِمْنُه، فَـَقاَل أَُبو َبْكرٍ  ِعْنِدي،

َفَأْعطَانِيِه، . قَاَل َأُبو قَـَتاَدَة: )َصَدَق، َفَأْعِطِه ِإيَّاهُ (:  هللافَـيُـْعِطَيَك َسَلَبُه، فَـَقاَل َرُسوُل اَوَعْن َرُسوِلِه 
رْعَ  تَـْعُت ِبِه َمْخَرًفا ِفي بَِني َسِلَمَة، َفِإنَُّه َألَوَُّل َماٍل َتأَثـَّْلتُ  ،َفِبْعُت الدِّ ْسَالمِ  هُ َفابـْ : َقاَل َماِلٌك  .ِفي اْإلِ

  .١اْلَمْخَرُف: النَّْخلُ 
  قلُت: احلديث يف الصحيحني.

 ،ويف هذا احلديث فضيلة ظاهرة أليب بكر الصديق يف ِإفْـَتائِِه ِحبَْضَرِة النَِّيبِّ : [رمحه اهللا قال النووي
 هللافَِإنَُّه َمسَّاُه َأَسًدا ِمْن ُأْسِد ا ،َوفِيِه َمنـَْقَبٌة ظَاِهَرٌة ِألَِيب قَـَتاَدةَ  ،ِيف َذِلكَ  َوَتْصِديِق النَِّيبُّ  ،َواْسِتْدَالِلِه لَِذِلكَ 

َقَبٌة َجِليَلٌة ِمْن َمَناِقِبهِ  ،َوَصدََّقُه النَِّيبُّ  ، َوَرُسوِلهِ  هللاُل َعِن ايـَُقاتِ  ،تَـَعاَىل    ٢.) َوَهِذِه َمنـْ
  

  فوائد:
  يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا، قال: -)١
  ثـََنا ثـََنا َهاِشُم ْبُن اْلَقاِسِم، ح وَحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة، َحدَّ ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َأْخبَـَرَنا أَُبو َحدَّ

ثـََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن الدَّارِمِ  اٍر، ح وَحدَّ يُّ، َوَهَذا َعاِمٍر اْلَعَقِديُّ، ِكَالمهَُا َعْن ِعْكرَِمَة ْبِن َعمَّ
ْيُد اِهللا ْبُن عَ  ،َحِديثُهُ  اٍر، َحدََّثِين َأْخبَـَرَنا أَُبو َعِليٍّ اْحلََنِفيُّ ُعبـَ ثـََنا ِعْكرَِمُة َوُهَو اْبُن َعمَّ ْبِد اْلَمِجيِد، َحدَّ

َثِين َأِيب، َقاَل: َقِدْمَنا احلَُْديِْبَيَة َمَع َرُسوِل اِهللا  َوَحنُْن َأْرَبَع َعْشَرَة ِماَئًة، َوَعلَيـَْها  ِإيَاُس ْبُن َسَلَمَة، َحدَّ
َعَلى َجَبا الرَِّكيَِّة، َفِإمَّا َدَعا، َوِإمَّا َبَصَق فِيَها، قَاَل:  فَـَقَعَد َرُسوُل اِهللا َمخُْسوَن َشاًة َال تـُْرِويَها، َقاَل: 

ا َأْصَبْحَنا َقاَل َرُسوُل اِهللا ...  -وساق احلديث إىل أن قال –.... َفَجاَشْت، َفَسَقيـَْنا َواْستَـَقيْـَنا : فَـَلمَّ
  .٣)....الَِتَنا َسَلَمةُ َرجَّ  قَـَتاَدَة، َوَخيـْرُ  يَـْوَم أَُبوفـُْرَسانَِنا الْ  َكاَن َخيـْرُ (

                                   
  كر.السنن املأثورة للشافعي؛ باب اجلهاد. واحلديث خمرج يف الصحيحني كما ذُ  -١
  .بَاب اْسِتْحَقاِق اْلَقاِتِل َسَلَب اْلَقتِيلِ شرح النووي على صحيح مسلم؛ يف شرح للحديث الوارد يف كتاب اجلهاد والسري؛  -٢
 .َغْزَوِة ِذي قـََرٍد َوَغْريَِهابَاُب صحيح مسلم؛ كتاب اجلهاد والسري؛  -٣



    ١٢٧  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

َال ِسيََّما ِعْنَد  ؛َهَذا ِفيِه اْسِتْحَباُب الثـََّناِء َعَلى الشُّْجَعاِن َوَسائِِر َأْهِل اْلَفَضاِئلِ قال النووي رمحه اهللا: (
َوَهَذا ُكلُُّه ِيف َحقِّ َمْن  ،ِيف اْإلِْكَثاِر ِمْن َذِلَك اجلَِْميلِ  التـَّْرِغيِب َهلُْم َوِلَغْريِِهمْ ِلَما ِفيِه ِمَن  ،َصنِيِعِهُم اجلَِْميلَ 

  ١.)يُْأَمُن اْلِفتْـَنُة َعلَْيِه ِبِإْعَجاٍب َوَحنْوِهِ 
  يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال:و  -)٢
 ثـََنا أَبُو َعْبِد ا ُحمَمَُّد ْبِن َأْمحََد اْألَْصبَـَهاِينُّ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن اجلَْْهِم، ثـََنا احلَُْسْنيُ ْبُن اْلَفرَِج، ثـََنا ُحمَمَُّد  هللاَحدَّ

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َعْبِد ا: ْبُن ُعَمَر، َقالَ   هللا َرُسوُل اِيب قـَتَاَدَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب قَـَتاَدَة، َقاَل: أَْدرََكِين ْبُن أَ  هللاَحدَّ
  :قـُْلُت: )أَفْـَلَح َوْجُهكَ (َوَقاَل:  )ْعرِِه َوَبَشرِهِ مَّ بَاِرْك َلُه ِيف شَ للها(يـَْوَم ِذي قَـَرٍد فَـَنظََر ِإَيلَّ، فَـَقاَل .

قـُْلُت:  )ِبَوْجِهَك؟َفَما َهَذا الَِّذي (قـُْلُت: نـََعْم. َقاَل:  )؟َمْسَعَدةَ  تَ لْ تَـ قَـ (. َقاَل: هللاَوَوْجُهَك يَا َرُسوَل ا
  ٢.َفَدنـَْوُت ِمْنُه، فـََبَصَق َعَلْيِه َفَما َضَرَب َعَليَّ َقطُّ، َوَال َقاحَ  )فَاْدنُ (. َقاَل: هللاَسْهٌم ُرِميُت ِبِه َيا َرُسوَل ا

  يف مسند اإلمام أمحد رمحه اهللا، قال:و  -)٣
  ثـََنا َيزِيُد ْبُن َهاُروَن، َأْخبَـرَنَا َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َثاِبٍت، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َربَاٍح، َعْن َأِيب  قَـَتاَدَة َقاَل:  َحدَّ

طََلَق َسَرَعاُن النَّاِس َوانْ  )،ِإنَُّكْم ِإْن َال ُتْدرُِكوا اْلَماَء َغًدا تَـْعَطُشوا(ِيف َسَفٍر فَـَقاَل:  ُكنَّا َمَع َرُسوِل اِهللا 
، َفَدَعْمُتُه : َراِحَلُتُه، فَـنَـَعَس َرُسوُل اِهللا ، َفَماَلْت ِبَرُسوِل اِهللا ُيرِيُدوَن اْلَماَء، َوَلزِْمُت َرُسوَل اِهللا 

 )َمِن الرَُّجُل؟(فَـَقاَل:  ،َلِتِه َفَدَعْمُتهُ ُمثَّ َماَل َحىتَّ َكاَد َأْن يـَْنَجِفَل َعْن َراحِ  ،ُمثَّ َماَل َفَدَعْمُتُه َفادََّعمَ َفادََّعَم، 
َلِة. قَاَل:  )ُمْذ َكْم َكاَن َمِسُريَك؟(قـُْلُت: أَُبو قـََتاَدَة. َقاَل:  َحِفَظَك اُهللا َكَما َحِفْظَت (قـُْلُت: ُمْنُذ اللَّيـْ

قـُْلُت: َهَذا  )اْنظُْر َهْل تَـَرى َأَحًدا؟(اَل: فـَقَ  ،. َفَماَل ِإَىل َشَجَرٍة فَـنَـَزلَ )َلْو َعرَّْسَنا(. ُمثَّ َقاَل: )َرُسوَلهُ 
. فَِنْمَنا َفَما أَيـَْقَظَنا ِإالَّ َحرُّ )اْحَفُظوا َعَليْـَنا َصَالتَـَنا(َهَذاِن رَاِكَباِن، َحىتَّ بـََلَغ َسبْـَعًة، فـََقاَل:  ،َراِكبٌ 

َقاَل: قـُْلُت:  )َأَمَعُكْم َماٌء؟(نَـيًَّة، ُمثَّ نـََزَل فَـَقاَل: َفَساَر َوِسْرَنا هُ  الشَّْمِس، َفانـَْتبَـْهَنا فـَرَِكَب َرُسوُل اِهللا 
َا(نـََعْم. َمِعي ِميَضَأٌة ِفيَها َشْيٌء ِمْن َماٍء. َقاَل:  َا. فَـَقاَل:  )،اْئِت ِ َها َمسُّوا ِمنْـَها(َفأَتـَْيُتُه ِ . )َمسُّوا ِمنـْ

َا يَا أَبَا قَـتَاَدَة؛ َفِإنَُّه َسَيُكوُن َهلَا نـََبأٌ (فَـتَـَوضََّأ اْلَقْوُم َوَبِقَيْت َجْرَعٌة. فَـَقاَل:  . ُمثَّ َأذََّن ِبَالٌل، َوَصلَّْوا )اْزَدِهْر ِ
  ٣... إىل آخر احلديث.الرَّْكَعتَـْنيِ قـَْبَل اْلَفْجِر، ُمثَّ َصلَّْوا اْلَفْجَر، ُمثَّ رَِكَب َورَِكبْـَنا

                                   
  شرح النووي على صحيح مسلم؛ يف شرحه للحديث. -١
. واحلديث ضعيف، يف إسناده حممد بن عمر  ِذْكُر َمَناِقِب َأِيب قـََتاَدَة اْألَْنَصارِيِّ ؛ مستدرك احلاكم؛ كتاب معرفة الصحابة  -٢

اهللا بن أيب قتادة، وهو جمهول احلال، واحلسني بن الفرج قال عنه ابن معني  الواقدي، وهو مرتوك مع سعة علمه، وفيه حيىي بن عبد 
  كذاب يسرق احلديث كما جاء يف لسان امليزان.

. وأخرجه مسلم يف صحيحه بإسناده إىل ثابت؛ كتاب املساجد مسند أمحد، تتمة مسند األنصار؛ حديث أيب قتادة األنصاري   -٣
  .لصََّالِة اْلَفائَِتِة، َواْسِتْحَباِب تـَْعِجيِل َقَضاِئَهابَاُب َقَضاِء اومواضع الصالة؛ 



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٢٨

  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال:و  -)٤
  كِّيُّ ْبُن ِإبـْرَاِهيَم، َحدَّثـََنا يَزِيُد ْبُن َأِيب ُعبَـْيٍد، َعْن َسَلَمَة ْبِن اَألْكَوِع

َ
ثـََنا امل ، َقاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد َحدَّ

َها، فـََقاَل: النَِّيبِّ  فـََهْل تَـَرَك (، َقاَل: ، َقالُوا: الَ )َهْل َعَلْيِه َدْيٌن؟(، ِإْذ ُأِيتَ ِجبََناَزٍة، فَـَقاُلوا: َصلِّ َعَليـْ
َها، َقاَل: هللا، َقالُوا: َال، َفَصلَّى َعَلْيِه، ُمثَّ ُأِيتَ ِجبََناَزٍة ُأْخَرى، فَـَقاُلوا: يَا َرُسوَل ا)َشْيًئا؟ َهْل (، َصلِّ َعَليـْ

، َفَصلَّى َعَليْـَها، ُمثَّ ُأِيتَ بِالثَّالَِثِة، ، َقاُلوا: َثالََثَة َدنَاِنريَ )فَـَهْل تَـَرَك َشْيًئا؟(ِقيَل: نـََعْم، َقاَل:  )َعلَْيِه َدْيٌن؟
، قَاُلوا: َثالََثُة َدنَاِنَري، )؟فـََهْل َعَلْيِه َدْينٌ (، َقاُلوا: َال، قَاَل: )َهْل تـََرَك َشْيًئا؟(فَـَقاُلوا: َصلِّ َعَليـَْها، َقاَل: 

ُنُه، َفَصلَّى َعَلْيهِ  هللاَلْيِه يَا َرُسوَل ا، َقاَل أَُبو قـََتاَدَة َصلِّ عَ )َصلُّوا َعَلى َصاِحِبُكمْ (َقاَل:  وهو  ١.َوَعَليَّ َديـْ
  حديث ثالثي.

  يف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهللا، قال:و  -)٥
  ثـََنا ُد ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل:  َأْخبَـَرناَ ، قَاَل: ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّارَحدَّ ُشْعَبُة، َعْن َعِديِّ ْبِن ثَاِبٍت، َعِن  َأْخبَـَرناَ ُحمَمَّ

َع النَِّيبَّ  بـُُّهْم ِإالَّ ُمْؤِمٌن، َوالَ (، ِيف األَْنَصاِر: ، َأْو َقاَل: َقاَل النَِّيبُّ البَـَراِء ْبِن َعاِزٍب، أَنَُّه مسَِ َال حيُِ
ْعَتُه ِمَن  )هللاأَبـَْغَضُهْم فَأَبـَْغَضُه ا ، َوَمنْ هللايـَبْـَغُضُهْم ِإالَّ ُمَناِفٌق، َمْن َأَحبـَُّهْم َفَأَحبَُّه ا فَـُقْلُت َلُه:َ أَْنَت مسَِ

  الْبَـَراِء؟ فـََقاَل: ِإيَّاَي َحدََّث.
  .٢َهَذا َحِديٌث َصِحيحٌ قال: 

  
   

                                   
َيِِّت َعَلى َرُجٍل َجازَ صحيح البخاري؛ كتاب احلواالت؛  -١

  .بَاُب ِإْن َأَحاَل َدْيَن امل
  مها إىل شعبة. . وأخرجه الشيخان يف صحيحيهما بإسنادبَاٌب ِيف َفْضِل األَْنَصاِر َوقـَُرْيشٍ سنن الرتمذي؛ أبواب املناقب،  -٢



    ١٢٩  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  الحديث الثالث والثالثون
  حسان بن ثابت األنصاري سيدنا ل في فض

 
بن مالك بن  وزيد مناة بن عدي بن عمر هو سيدنا حسان بن ثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن 

النجار، سيد الشعراء املؤمنني، املؤيد بروح القدس، أبو الوليد، ويقال أبو احلسام، األنصاري اخلزرجي 
وصاحبه، مل خيتلفوا أنه عاش مائة وعشرين سنة، منها ستون يف  النجاري املدين، شاعر رسول اهللا 

  ، فولدت له عبد الرمحن بن حسان.-أَمة قبطية-سريين  لنيب اجلاهلية، وستون يف اإلسالم. أعطاه ا
تويف سنة أربع ومخسني، وقال ابن سعد: تويف زمن معاوية.  :واختلفوا يف سنة وفاته، قال ابن إسحاق

  مخسني. : سنةوقيل
  أدرك النابغة الذبياين وأنشده من شعره، وأنشد األعشى، وكالمها قال له: إنك شاعر.

  أبلغوا األنصار أن شاعرهم أشعر العرب، حيث يقول:وقال احلطيئة: 
ميُغ ر كال   شون حىت ما 
  

  ال يسألون عن السواد املقبل
بن ثابت على الشعراء بثالث: كان شاعر األنصار يف  ل حسانضِّ فُ قال أبو عبيدة: ( ويف اإلصابة:  

  )يف أيام النبوة، وشاعر اليمن كلها يف اإلسالم اجلاهلية، وشاعر النيب 
  

  الحديث:
، ء  من كتاب  م أ ز   ش  و   ا

ة    رحمه اهللا، قال:ا 
ْبِن النََّجاِر ْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن عَ ْبِن َعِديِّ َمَناة َحسَّاُن ْبُن ثَاِبِت ْبِن اْلُمْنِذِر ْبِن ِحَراِم ْبِن َعْمرِو ْبِن زَْيِد 

، اْلُمَناِفُح َعْنُه، اْلُمَؤيَُّد ِبُروِح اْلُقُدِس، ُيْكَنى َأبَا َعْبِد  هللاَشاِعُر َرُسوِل ا ،ْبِن ثـَْعَلَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَخْزرَجِ 
ِماَئًة َوِعْشرِيَن َسَنًة، ِستِّيَن ِفي اْلَجاِهِليَِّة، َوِستِّيَن الرَّْحَمِن، َوِقيَل: أَُبو اْلَولِيِد، َوِقيَل: أَُبو اْلُحَساِم، َعاَش 

ْسَالِم، وََكَذِلَك َعاَش أَبُوُه، َوأَُبو أَِبيهِ  ِه، َال يـُْعَرُف ِفي اْلَعَرِب َأْربـََعٌة تـََناَسُلوا ِمْن  ِفي اْإلِ َجدُُّه، َوأَُبو َجدِّ
ُة ُعْمرِِهْم مِ  ُصْلبٍ  َفَقْت ُمدَّ ُرُهْم.َواِحٍد اتـَّ   اَئًة َوِعْشرِيَن َسَنًة َغيـْ
َبأَ  ُد ْبُن َعْبِد ا أَنـْ َراِهيمَ الثَّاِني، أَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأيُّوَب الشَّاِميُّ، ثَـ  هللاُمَحمَّ ، َعْن َنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـْ

ِفيِهْم أَُبو  َعْبِد الرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ، َعِن اْبِن اْلُمَسيِِّب، َأنَّ َحسَّاَن ْبَن ثَاِبٍت َكاَن ِفي َحْلَقةٍ 



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٣٠

َرُسوَل ا هللا، فَـَقاَل: أَْنُشُدَك اُهَريـَْرَة  َرَة، َأَسِمْعَت َ ِبُروِح  هللاَأيََّدَك ا ،َعنِّيَأِجْب ( يـَُقوُل:  هللايَا أَبَا ُهَريـْ
  .١َقاَل: نـََعمْ  )اْلُقُدِس؟

  روح القدس: جربيل عليه السالم.
  

  فوائد:
  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال: -)١
  ُّثـََنا َعْبَدُة، َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَِبيِه، َقاَل: َذَهْبُت َأُسب ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِيب َشْيَبَة، َحدَّ َحسَّاَن ِعْنَد َحدَّ

ِيف  ، َوَقاَلْت َعاِئَشُة: اْسَتْأَذَن النَِّيبَّ  هللاَعاِئَشَة، فَـَقاَلْت: َال َتُسبَُّه، َفِإنَُّه َكاَن يـَُناِفُح َعْن َرُسوِل ا
ْشرِِكَني، قَاَل 

ُ
ُهْم َكَما ُتَسلُّ الشََّعَرُة  )َكْيَف ِبَنَسِيب؟(ِهَجاِء امل  .ِمَن الَعِجنيِ َقاَل: َألَُسلَّنََّك ِمنـْ

ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن فَـْرَقٍد، مسَِْعُت ِهَشاًما، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َسَبْبُت َحسَّاَن وََكاَن ِممَّْن َكثـََّر َوَقاَل ُحمَمٌَّد:  َحدَّ
  .٢َعلَيـَْها

  .٣]أي يدافع ويناضل ينافح عن رسول اهللا [: رمحه اهللا قال النووي
  ه اهللا، قال:يف صحيح اإلمام مسلم رمحو  -)٢
  َْثِين َأِيب، َعن ثـََنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُشَعْيِب ْبِن اللَّْيِث، َحدَّ َثِين َخاِلُد ْبُن َيزِيَد، َحدََّثِين  َحدَّ َجدِّي، َحدَّ

الرَّْمحَِن، َعْن َسعِيُد ْبُن َأِيب ِهَالٍل، َعْن ُعَماَرَة ْبِن َغزِيََّة، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِإبـَْراِهيَم، َعْن َأِيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد 
فََأْرَسَل ِإَىل اْبِن  )،فَِإنَُّه َأَشدُّ َعَليـَْها ِمْن َرْشٍق بِالنَّْبلِ  اْهُجوا قـَُرْيًشا،(، َقاَل: َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل اِهللا 

َل ِإَىل َكْعِب ْبِن َماِلٍك، ُمثَّ أَْرَسَل ِإَىل َحسَّاَن ْبِن فَـَهَجاُهْم فَـَلْم يـُْرِض، فََأْرسَ  )اْهُجُهمْ (َرَواَحَة فـََقاَل: 
ا َدَخَل َعَلْيِه، َقاَل َحسَّا ُن: َقْد آَن َلُكْم َأْن تـُْرِسُلوا ِإَىل َهَذا اْألََسِد الضَّاِرِب ِبَذنَِبِه ، ُمثَّ َأْدَلَع ثَاِبٍت، فَـَلمَّ

َال (:  َرُسوُل اِهللا ِلَسانَُه َفَجَعَل ُحيَرُِّكُه، فَـَقاَل: َوالَِّذي بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َألَْفرِيـَنـَُّهْم بِِلَساِين فَـْرَي اْألَِدِمي، فَـَقالَ 
َا، َوِإنَّ ِيل ِفيِهْم َنَسًباتـَْعَجْل،  َفأَتَاُه  )،، َحىتَّ يـَُلخَِّص َلَك َنَسِيب فَِإنَّ أَبَا َبْكٍر َأْعَلُم قـُرَْيٍش ِبأَْنَساِ

َكَما   ُهمْ َحسَّاُن، ُمثَّ َرَجَع فَـَقاَل: يَا َرُسوَل اِهللا َقْد خلَََّص ِيل َنَسَبَك، َوالَِّذي بـََعَثَك ِباحلَْقِّ َألَُسلَّنََّك ِمنْـ 
ِإنَّ ُروَح اْلُقُدِس َال (، يـَُقوُل حلَِسَّاَن: ُتَسلُّ الشَّْعَرُة ِمَن اْلَعِجِني. َقاَلْت َعاِئَشُة: َفَسِمْعُت َرُسوَل اِهللا 

ْعُت َرُسوَل اِهللا )يـََزاُل يـَُؤيُِّدَك، َما نَاَفْحَت َعِن اِهللا َوَرُسولِهِ  سَّاُن َهَجاُهْم حَ (يـَُقوُل:  ، َوَقاَلْت: مسَِ
  قَاَل َحسَّاُن: )َفَشَفى َواْشتَـَفى

                                   
  .البن منده؛ حسان بن ثابت  من عاش مائة وعشرين سنة من الصحابة  -١

  صحيح البخاري؛ كتاب املغازي؛ باب حديث اإلفك. -٢
  . بَاب َفَضاِئِل َحسَّاَن ْبِن ثَاِبتٍ ؛ شرح النووي على صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة  -٣



    ١٣١  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  َهَجْوَت ُحمَمًَّدا فََأَجْبُت َعْنهُ 
  َهَجْوَت ُحمَمًَّدا بـَرا َحِنيًفا
  َفِإنَّ َأِيب َوَواِلَدُه َوِعْرِضي
  َثِكْلُت بـُنـَيَِّيت ِإْن ملَْ تَـَرْوَها
  يـَُبارِيَن اْألَِعنََّة ُمْصِعَداتٍ 

  ُمَتَمطِّرَاتٍ َتَظلُّ ِجَياُدنَا 
  َفِإْن أَْعَرْضتُُمو َعنَّا اْعَتَمْرنَا
  َوِإالَّ فَاْصِربُوا ِلِضَراِب يـَْومٍ 
  َوَقاَل اُهللا: َقْد َأْرَسْلُت َعْبًدا
  َوَقاَل اُهللا: َقْد َيسَّْرُت ُجْنًدا

  يـَْوٍم ِمْن َمَعدٍّ  ُكلَّ   ُيَالَقى
  َفَمْن يـَْهُجو َرُسوَل اِهللا ِمْنُكمْ 

  َرُسوُل اِهللا ِفيَناَوِجْربِيٌل 
  

  َوِعْنَد اِهللا ِيف َذاَك اجلََْزاءُ 
  َرُسوَل اِهللا ِشيَمُتُه اْلَوَفاءُ 
  ِلِعْرِض ُحمَمٍَّد ِمْنُكْم ِوَقاءُ 
  تُِثُري النـَّْقَع ِمْن َكنَـَفْي َكَداءِ 
  َعَلى َأْكَتاِفَها اْألََسُل الظَِّماءُ 

  َلطُِّمُهنَّ ِباْخلُُمِر النَِّساءُ تُـ 
  ْلَفْتُح َواْنَكَشَف اْلِغطَاءُ وََكاَن ا

  يُِعزُّ اُهللا ِفيِه َمْن َيَشاءُ  
  يـَُقوُل احلَْقَّ لَْيَس ِبِه َخَفاءُ 
  ُهُم اْألَْنَصاُر ُعْرَضتـَُها اللَِّقاءُ 

  َباٌب َأْو ِقَتاٌل َأْو ِهَجاءُ سِ 
  َوَميَْدُحُه َويـَْنُصرُُه َسَواءُ 
  ١َوُروُح اْلُقُدِس َلْيَس َلُه ِكَفاءُ 

  
  يف مصنف اإلمام ابن أيب شيبة رمحه اهللا، قال: -)٣
  ثـََنا ، َعْن َحِبيِب ْبِن َأِيب ثَاِبٍت، َأنَّ َحسَّاَن ْبَن ثَاِبٍت أَْنَشَد النَِّيبَّ َحيانٍ ْبِن ُسَلْيَماَن، َعْن َأِيب  َعْبَدةُ َحدَّ

 :أَبـَْياتًا، فـََقاَل  
  َشِهْدُت ِبِإْذِن اهللا َأنَّ ُحمَمًَّدا

  أَبَا َحيَْىي، َوَحيَْىي ِكَالُمهَاَوَأنَّ 
  َوَأنَّ َأَخا اْألَْحَقاِف ِإْذ َقاَم ِفيِهمُ 

  

  َرُسوُل الَِّذي فَـْوَق السََّمَواِت ِمْن َعلُ 
  َلُه َعَمٌل ِيف ِديِنِه ُمتَـَقبَّلُ  

يـَُقوُل ِبَذاِت اهللا فِيِهْم َويـَْعِدلُ 
٢  

  

                                   
اَن ْبِن ثَاِبتٍ  ؛ صحيح مسلم؛  كتاب فضائل الصحابة  -١  . بَاب َفَضاِئِل َحسَّ
. قلت حبيب بن أيب ثابت )مرسل(مصنف ابن أيب شيبة؛ كتاب األدب؛ الرخصة يف الشِّعر. قال عنه اهليثمي يف جممع الزوائد:   -٢

 وكان كثري اإلرسال والتدليس).  ،تقريب: (ثقة فقيه جليل، قال عنه ابن حجر يف التابعي مل حيضر إنشاد حسان عند رسول اهللا 



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٣٢

  يف سنن اإلمام أيب داود رمحه اهللا، قال:و  -)٤
  عن سعيٍد،  - املعىن-حدَّثنا ابُن أيب َخَلٍف وأمحُد بُن َعبدَة ، قاال: حدَّثنا سفياُن بن ُعيينَة، عن الزهريِّ

ْسِجِد، فلَحَظ إليه، فقال: قد كنُت أنِشُد  قال:
َ
فيه َمْن هو خٌري و مرَّ ُعَمُر حبسَّان وهو يُنِشُد يف امل

  .١منك
  ،ثـََنا َأْمحَُد ْبُن َصاِلٍح ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخبَـَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب، َعْن َحدَّ َحدَّ

  .٢)َفَأَجازَهُ   هللاَفَخِشَي َأْن يـَْرِمَيُه ِبَرُسوِل ا(َزاَد  ،َأِيب ُهَريـَْرَة، ِمبَْعَناهُ 
  يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال:و  -)٥
  ثَـ لِيِد ْبِن  َنا أَُبو اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا احلََْسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن، ثـََنا أَُبو ُأَساَمَة، َعِن اْلوَ َحدَّ

َرَواَحَة،  ْبنَ  هللاَمْوَىل َبِين نـَْوَفٍل، َأنَّ َعْبَد ا ُقَسْيٍط، َعْن َأِيب احلََْسنِ  ْبنِ  هللاَكِثٍري، َعْن يَزِيَد ْبِن َعْبِد ا
َوُهَو يـَْقَرأُ  ،الشَُّعَراِء يـَْبِكَيانِ  ]١[الشعراء:  M ! " Lِحَني نـََزَلْت   هللاَوَحسَّاَن ْبَن ثَاِبٍت أَتـََيا َرُسوُل ا

 ]٢٢٧[الشعراء:  M ¿ À Lَحىتَّ بـََلَغ  ]٢٢٤[الشعراء:  M ̈ © ª              Lَعلَْيِهْم: 
ُتمْ (َقاَل:  ]٢٢٧[الشعراء:  M Á Â Ã     L )،أَنـُْتمْ (َقاَل:  [الشعراء: M Ä Å  Æ Ç È  L )،أَنـْ

   .٣)أَنـُْتمْ (َقاَل:  ]٢٢٧
  يف التلخيص. سكت عنه الذهيب

  
   

                                   
  سنن أيب داود؛ أول كتاب األدب؛ باب ما جاء يف الشِّعر. وأخرج الشيخان يف صحيحيهما حنوه. -١
  .)إسناده صحيح(املرجع السابق، قال األرنؤوط يف حتقيقه للسنن:  -٢
. واحلديث مرسل ألن أيب احلسن تابعي مل  اِقِب َحسَّاَن ْبِن ثَاِبٍت اْألَْنَصاِريِّ ِذْكُر َمنَ ؛ مستدرك احلاكم؛ كتاب معرفة الصحابة  -٣

ة: [إىل رسول اهللا  يشهد إتيان الصحابة  يٌَّة، . وقال ابن كثري يف تفسريه بعد إيراده لبعض الروايات املشا َوَلِكنَّ َهِذِه السُّوَرَة َمكِّ
َها َهِذِه اْآليَِة ُشَعَراءُ ُزوِل َفَكْيَف َيُكوُن َسَبُب نُـ    ].اْألَْنَصاِر؟ ِيف َذِلَك َنَظٌر، َوَملْ يـَتَـَقدَّْم ِإالَّ ُمْرَسَالٌت َال يـُْعَتَمُد َعَليـْ



    ١٣٣  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  الحديث الرابع والثالثون
  في فضل سيدنا عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

  
شيخ اإلسالم، أبو عبد  هو سيدنا عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى اإلمام القدوة،

الرمحن القرشي العدوي املكي مث املدين. أسلم وهو صغري، مث هاجر مع أبيه ومل حيتلم. وأمجعوا على أنه مل 
يشهد بدراً، واختُلف يف شهوده أحداً، والراجح أنه استصغر يوم أحد، وأول غزواته اخلندق، وهو ممن بايع 

  حتت الشجرة.
، ، وكان كثري االتباع آلثار النيب وى علمًا كثريًا نافعًا عن رسول اهللا وهو من أهل العلم والورع، ر 

شديد التحري واالحتياط والتوقي يف فتواه وكل ما يأخذ به نفسه. قالت عائشة رضي اهللا عنها: ما رأيت 
صلى  كل مكان  أحدًا ألزم لألمر األول من ابن عمر. وعن نافع أن ابن عمر كان يتَّبع آثار رسول اهللا 

نزل حتت شجرة، فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة، فيصب يف أصلها املاء لكيال  فيه، حىت إن النيب 
  تيبس.

، مث كان بعده مولعًا باحلج، وكان من أعلم الصحابة وكان ال يتخلف عن السرايا يف عهد رسول اهللا 
  اد.مبناسك احلج. قال نافع: ما مات ابن عمر حىت أعتق ألف إنسان أو ز 

، فقعد عنه، وندم على ذلك حني حضرته الوفاة. مات مبكة وكان لورعه أشكلت عليه حروب علي 
ا سنة ثالث وسبعني، وعمره مخس ومثانون سنة.   وُدفن 

  
  الحديث:

رود ا من  ن  داود  ا م أ داود  رحمه اهللا، في مسند  ا
  ل:حفصة بنت عمر رضي اهللا عنهما، قا

ثـََنا َصْخُر ْبُن ُجَوْيرَِيَة، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َكاَن  ثـََنا أَبُو َداُوَد َقاَل: َحدَّ أصحاب رسول َحدَّ
يَـُقوُل ِفيَها َما َشاَء ا  هللايـََرْوَن الرُّْؤيَا َعَلى َعْهِد َرُسوِل ا اهللا  يَـُقصُّونـََها َعَلْيِه، فـَ َأْن يـَُقوَل، فَـُقْلُت  هللافـَ

ٌر َلَرَأْيِت ُرْؤيَا َكَما يـََرى النَّاُس، ُثمَّ قـُْلُت: ا مَّ ِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم ِفيَّ للهَذاَت لَيْـَلٍة ِلنَـْفِسي: َلْو َكاَن ِفيِك َخيـْ
ُهَما ِمْقَمَعٌة ِمْن َحِديدٍ  ِفي ،َخيْـًرا َفَأرِِني، فـََلمَّا ِنْمُت رَأَْيُت ِفَي َمَناِمي َكَأنَّ َمَلَكْيِن َأتـََياِني  ،َيِد ُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ

 .ِمْن َجَهنَّمَ  هللاتَالِني، َفِإَذا َجَهنَُّم َمْطِويٌَّة، فَـُقْلُت: َأُعوُذ بِاقْ َفاْنطََلَقا ِبي َحتَّى َوقـََفا ِبي َعَلى َجَهنََّم َوُهَما يَـ 
ُء أَْنَت َلْو ُكْنَت ُتْكِثُر الصََّالَة، َقاَل اْبُن ُعَمَر: فـََلمَّا َأْصَبْحُت َحتَّى َجاَء َمَلٌك، فَـَقاَل: َلْم تـَُرْع، ِنْعَم اْلَمرْ 



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٣٤

َها َحْفَصُة َعَلى َرُسوِل ا ،َغَدْوُت َعَلى َحْفَصَة فـََقَصْصتُـَها َها فـََقصَّتـْ ِإنَّ (:  هللا، فَـَقاَل َرُسوُل ا هللاَعَليـْ
  .١بـَْعَد َذِلَك ُيْكِثُر الصََّالةَ  هللااَن َعْبُد اَقاَل َناِفٌع: َفكَ  ).رَُجٌل َصاِلحٌ  هللاَعْبَد ا

  .في نسخة بدل (وهما يقتالني) (وهم يعتالني)-
  .٢]رر ، أي ال روع عليك وال ض(مل ترع)[قال النووي: 

  
  فوائد:

  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال: -)١
  ْسأََلَة َعَلى َأْصَحاِبِه

َ
  :لَِيْخَتِربَ َما ِعْنَدُهْم ِمَن الِعْلمِ بَاُب طَرِْح اِإلَماِم امل

ثـََنا ُسَلْيَماُن، َحدَّثـََنا َعْبُد ا ثـََنا َخاِلُد ْبُن َخمَْلٍد، َحدَّ َقاَل:  ْبُن ِديَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّيبِّ  هللاَحدَّ
ُثوِين َما ِهيَ ِإنَّ ِمَن الشََّجِر َشَجَرًة َال َيْسُقُط َوَرقـَُها، َوِإنـََّها َمَثُل ( ْسِلِم، َحدِّ

ُ
َقاَل: فَـَوَقَع النَّاُس ِيف  )؟امل

ثـَْنا َما ِهَي يَا َرُسوَل اهللاَقاَل َعْبُد ا .َشَجِر البَـَواِدي ، َقاَل: هللا: فَـَوَقَع ِيف نـَْفِسي أَنـََّها النَّْخَلُة، ُمثَّ َقاُلوا: َحدِّ
  .٣)ِهَي النَّْخَلةُ (

  ِبَاُب احلََياِء ِيف الِعْلم:  
َثِين َماِلٌك، َعْن َعْبِد ا ثـََنا ِإْمسَاِعيُل، َقاَل: َحدَّ   هللاْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل ا هللاْبِن ِديَناٍر، َعْن َعْبِد ا هللاَحدَّ

ُثوِين َما ِهَي؟(َقاَل:  ْسِلِم، َحدِّ
ُ
فـََوَقَع النَّاُس ِيف  )ِإنَّ ِمَن الشََّجِر َشَجَرًة َال َيْسُقُط َوَرقـَُها، َوِهَي َمَثُل امل

، َأْخِربْنَا هللا: َفاْسَتْحيَـْيُت، فَـَقاُلوا: يَا َرُسوَل اهللاَشَجِر الَباِديَِة، َوَوَقَع ِيف نـَْفِسي أَنـََّها النَّْخَلُة، قَاَل َعْبُد ا
َا؟ فَـَقاَل َرُسوُل ا َألَْن (َوَقَع ِيف نـَْفِسي، فَـَقاَل: : َفَحدَّْثُت َأِيب ِمبَا هللاقَاَل َعْبُد ا )ِهَي النَّْخَلةُ (:  هللاِ

  .٤)َتُكوَن قـُْلتَـَها َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمْن َأْن َيُكوَن ِيل َكَذا وََكَذا
َزاَد ِيف رَِواَيِة ُجمَاِهٍد ِيف بَاِب اْلَفْهِم ِيف اْلِعْلِم  )فَاْسَتْحيَـْيتُ (قـَْوُلُه [ :يف الفتحرمحه اهللا قال ابن حجر 

َفِإَذا أَنَا َعاِشُر َعَشرٍَة أَنَا (َوَلُه ِيف اْألَْطِعَمِة  )،َل ِهَي النَّْخَلُة َفِإَذا أَنَا َأْصَغُر اْلَقْومِ فََأَرْدُت َأْن أَُقو (
ا ُقْمَنا  ،َوَرأَْيُت أَبَا َبْكٍر َوُعَمَر َال يـََتَكلََّماِن َفَكرِْهُت َأْن أََتَكلَّمَ (َوِيف ِرَواَيِة نَاِفٍع  )،َأْحَدثـُُهمْ  قـُْلُت فَـَلمَّ

                                   
. واحلديث أخرج البخاري حنوه يف صحيحه؛ كتاب مسند الطيالسي؛ أحاديث النساء؛ ما روت حفصة بنت عمر عن النيب  -١

). وأخرج حنوه مسلم يف ِإنَّ َعْبَد اِهللا َرُجٌل َصاِلٌح، َلْو َكاَن ُيْكِثُر الصََّالَة ِمَن اللَّْيلِ ، وفيه (َلى الَيِمِني ِيف النـَّْومِ بَاُب اَألْخِذ عَ التعبري؛ 
ُهَما؛ صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة   .بَاُب ِمْن َفَضاِئِل َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر َرِضَي اُهللا َعنـْ

 حيح مسلم؛ يف شرحه للحديث املذكور يف املرجع السابق.شرح النووي على ص -٢
ْسَأَلَة َعَلى َأْصَحاِبِه لَِيْخَتِربَ َما ِعْنَدُهْم ِمَن الِعْلمِ صحيح البخاري؛ كتاب العلم؛  -٣

َ
 .بَاُب َطْرِح اِإلَماِم امل

  .بَاُب احلََياِء ِيف الِعْلمِ صحيح البخاري؛ كتاب العلم؛  -٤



    ١٣٥  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

ْبِن ِديَناٍر ِعْنَد اْلُمَؤلِِّف ِيف بَاِب اْحلََياِء ِيف اْلِعْلِم َقاَل َعْبُد  هللاَوِيف ِرَواَيِة َماِلٍك َعْن َعْبِد ا )،لُِعَمَر يَا أَبـََتاهُ 
َزاد  )فـََقاَل َألَْن َتُكوَن قـُْلتَـَها َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمْن َأْن َيُكوَن ِيل َكَذا وََكَذا ،َفَحدَّْثُت َأِيب ِمبَا َوَقَع ِيف نـَْفِسي( هللا

  .١])َأْحَسُبُه قَاَل ُمحُْر النـََّعمِ (بن ِحبَّاَن ِيف َصِحيِحِه 
َوِإْن َظنَّ أَنَّهُ  ،َوأَنَُّه َال يـَُباِدرُُه ِمبَا َفِهَمهُ  ،َوتـَْقِدُمي الصَِّغِري أَبَاُه ِيف اْلَقْولِ  ،َوِفيِه تـَْوِقُري اْلَكِبريِ وقال رمحه اهللا: [

 هللاَوا ،ِألَنَّ اْلِعْلَم َمَواِهبُ  ،َوِفيِه َأنَّ اْلَعاِملَ اْلَكِبَري َقْد َخيَْفى َعَلْيِه بـَْعُض َما يُْدرُِكُه َمْن ُهَو ُدوَنهُ  ،الصََّوابُ 
َواِطَر الَِّيت تَـَقُع ِيف اْلَقْلِب ِمْن َحمَبَِّة الثـََّناِء َعَلى َواْسَتَدلَّ بِ  ،يـُْؤِيت َفْضَلُه َمْن َيَشاءُ  ِه َماِلٌك َعَلى َأنَّ اخلَْ

ْريِ َال يـَْقَدُح ِفيَها ِإَذا َكاَن َأْصُلَها  َوَوْجُه َمتَينِّ ُعَمَر  ،َوَذِلَك ُمْستَـَفاٌد ِمْن َمتَينِّ ُعَمَر اْلَمْذُكورِ  ،هللاَأْعَماِل اخلَْ
  َِولَِتْظَهَر َفِضيَلُة اْلَوَلِد ِيف اْلَفْهِم ِمْن ِصَغرِهِ  ،ْنَساُن َعلَْيِه ِمْن َحمَبَِّة اْخلَْريِ لِنَـْفِسِه َولَِولَِدهِ ماطبع اْإل، 

َشاَرُة ِإَىل  ،َوَلَعلَُّه َكاَن يـَْرُجو َأْن َيْدُعَو َلُه ِإْذ َذاَك بِالزِّيَاَدِة ِيف اْلَفْهمِ  ،ُحْظَوةً  َولِيَـْزَداَد ِمَن النَِّيبِّ  َوِفيِه اْإلِ
نـَْيا ِيف َعْنيِ ُعَمرَ  َغَالِء ِألَنَُّه قَاَبَل فَـْهَم ابـَْنُه لَِمْسأَلٍَة َواِحَدٍة ِحبُْمِر النـََّعِم َمَع ِعظَِم ِمْقَدارَِها وَ  ،َحَقاَرِة الدُّ

  .٢]َمثَِنَها
  يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا، قال:و  -)٢
  ِثـََنا أَبُو الرَّبِيِع اْلَعَتِكيُّ، َوَخَلُف ْبُن ِهَشاٍم، َوأَُبو َكاِمٍل اجلَْْحَدِريُّ، ُكلُُّهْم َعْن َمحَّاِد ْبن زَْيٍد، َقاَل أَبُو  َحدَّ

ثـََنا َمحَّاُد ْبُن َزْيٍد، َحدَّ  :الرَِّبيعِ  ثـََنا أَيُّوُب، َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: رَأَْيُت ِيف اْلَمَناِم َكَأنَّ ِيف َحدَّ
َة، فَـَقصَّْتُه َيِدي ِقْطَعَة ِإْسَتبـَْرٍق، َولَْيَس َمَكاٌن أُرِيُد ِمَن اْجلَنَِّة ِإالَّ طَاَرْت ِإَلْيِه، َقاَل فَـَقَصْصُتُه َعَلى َحْفصَ 

  ٣.)َأَرى َعْبَد اِهللا َرُجًال َصاِحلًا(: ، فـََقاَل النَِّيبُّ ِيبِّ َحْفَصُة َعَلى النَّ 
 ،) ُهَو ِبَفْتِح َمهَْزِة َأَرى َأْي َأْعَلُمُه َواْعتَـَقُدُه َصاِحلًاَرُجًال َصاِحلًا هللا(َأَرى َعْبَد ا قَـْولُُه [قال النووي: 

  ٤].تَـَعاَىل َوُحُقوِق اْلِعَبادِ  هللاَوالصَّاِلُح ُهَو اْلَقاِئُم ِحبُُقوِق ا
  يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، قال:و  -)٣
  َُد ْبُن َأْمحََد ْبِن َباَلَويِْه، ثـََنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، ثـََنا ُعَمُر ْبُن ُحمَمٍَّد اْأل َثِين أَُبو َبْكٍر ُحمَمَّ َسِديُّ، ثـََنا َأِيب، َحدَّ

َكاَن اْبُن ُعَمَر (ْبِن َمْسُروٍق، َعِن اْلُمْنِذِر الثـَّْورِيِّ، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن احلََْنِفيَِّة َقاَل: ثـََنا َشرِيٌك، َعْن َسعِيِد 
َر َهِذِه اْألُمَّةِ    ١).َخيـْ

                                   
َبَأنَا(حجر؛ يف شرحه لكتاب العلم، َقوُلُه فتح الباري البن  -١ َرَنا، َوأَنـْ َحدِِّث: َحدَّثـََنا، َوَأْخبـَ

ُ
 ).بَاُب قَـْوِل امل

َماِم اْلَمْسَأَلَة)فتح الباري البن حجر؛ يف شرحه لكتاب العلم،  -٢ ْوُلُه بَاُب َطْرِح اْإلِ   .(قـَ
ُهَما بَاُب ِمْن َفَضاِئلِ ؛ صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة  -٣  .َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر َرِضَي اُهللا َعنـْ
  شرح النووي على صحيح مسلم؛ يف شرحه للحديث. -٤



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٣٦

  َِثِين َعِليُّ ْبُن َمحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا أََنُس ْبُن ُموَسى، ثـََنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َحسَّاَن، ثـََنا َخار َجُة، َعْن َحدَّ
  ٢).: َهَذا َجمُْنونٌ َلُقْلتَ   هللاْبَن ُعَمَر يـَْتَبُع آثَاَر َرُسوِل ا َلْو َرأَْيتَ (ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َناِفٍع قَاَل: 

  يف مصنف اإلمام ابن أيب شيبة رمحه اهللا، قال:و  -)٤
  :َعْن َجاِبٍر، قَاَل ، ، َعْن َساملٍِ ثـََنا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّاِم، َعْن ُحَصْنيٍ نـَْيا ِإالَّ َوَقْد َماَل (َحدَّ َما ِمنَّا َأَحٌد َأْدَرَك الدُّ

َا َأْو َماَلْت ِبهِ    ٣).ْبَن ُعَمرَ  هللاِإالَّ َعْبَد ا ،ِ
  يف مسند اإلمام أمحد رمحه اهللا، قال:و  -)٥
  :ثـََنا وَِكيٌع، َعْن ِهَشاِم ْبِن َسْعٍد، َعْن ُعَمَر ْبِن َأِسيٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل ُكنَّا نـَُقوُل ِيف َزَمِن النَِّيبِّ   (َحدَّ

 ََّألَْن َتُكوَن َوَلَقْد ُأوِيتَ اْبُن َأِيب طَاِلٍب َثَالَث ِخَصالٍ ،  أَبُو َبْكٍر، ُمثَّ ُعَمرُ : َرُسوُل اِهللا َخيْـُر النَّاِس، ُمث ،
ابـَْنَتُه، َوَوَلَدْت لَُه، َوَسدَّ اْألَبـَْواَب ِإالَّ  َزوََّجُه َرُسوُل اِهللا  ،ِيل َواِحَدٌة ِمنْـُهنَّ َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمْن ُمحِْر النـََّعمِ 
  ٤).َبابَُه ِيف اْلَمْسِجِد، َوَأْعطَاُه الرَّاَيَة يـَْوَم َخْيبَـرَ 

  

                                                                                                                 
ُهَماِذْكُر َعْبِد اهللاِ ؛ مستدرك احلاكم؛ كتاب معرفة الصحابة  -١ . ويف إسناده شريك النخعي، قال  ْبِن ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب َرِضَي اللَُّه َعنـْ

، وحممد بن احلسن األسدي؛ قال عن ابن حجر ]القضاء بالكوفة ، تغري حفظه منذ ويل صدوق خيطىء كثرياً [ :عنه ابن حجر
 .]صدوق رمبا وهم[، وابنه عمر؛ قال عنه ابن حجر ]صدوق فيه لني[

  عيف.  ، لذا إسناده ض]مرتوك و كان يدلس عن الكذابني[ابن حجر  هخارجة بن مصعب؛ قال عن هاملرجع السابق. يف إسناد -٢
 رضي اهللا عنهما. وإسناده ثقات. َما ذُِكَر ِيف اْبِن ُعَمرَ كتاب الفضائل؛  مصنف ابن أيب شيبة؛ -٣
ف عَّ فه ضَ عَّ ف يف هشام بن سعد، فمن ضَ لِ مسند أمحد؛ مسند املكثرين من الصحابة؛ مسند عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما. اختُ   -٤

وقال ابن معني   ،ضعفه النسائي وغريه ،حسن احلديث": [من تكلم فيه وهو موثق"ند. قال الذهيب يف ن السَّ نه حسَّ السند، ومن حسَّ 
وقال  ،ضعفه يكتب حديثه معوقال ابن عدي هو  ،وقال أمحد بن حنبل ليس هو مبحكم احلديث ،كان حيىي القطان ال حيدث عنه

 .]روى له مسلم يف الشواهد ،أبو عبد اهللا احلاكم لينته



    ١٣٧  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  الحديث الخامس والثالثون
  ي فضل سيدنا أبي هريرة ف

 
تهد احلافظ صاحب رسول اهللا هو  أبو هريرة الدوسي اليماين، سيد احلفاظ ، اإلمام الفقيه ا

األثبات، اختلف يف امسه على أقوال مجة، أرجحها عبد الرمحن بن صخر، وممن صحح ذلك أبو أمحد 
  احلاكم يف كتابه الُكىن.

مث لزمه وواظب عليه رغبة  ،كان مقدمه وإسالمه يف أول سنة سبع عام خيرب، وشهدها مع النيب 
  ، وكان يدور معه حيث دار.وحرصاً يف العلم، راضياً بشبع بطنه، فكانت يده مع يد رسول اهللا 

ابر الصحابة، ق يف كثرته، وحدَّث عن أكحعلمًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه، مل يُل روى ومحل عن النيب 
  وحدَّث عنه خلق من الصحابة والتابعني. وكان حفظه اخلارق من معجزات النبوة.

  قال الربيع: قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى احلديث يف دهره.
  َوِيلَ أبو هريرة البحرين لعمر، وكان خيلف مروان. مات سنة سبع ومخسني، وُدفن بالبقيع.

ّي بسند جيد عن الوليد بن عبد الرمحن، عن ابن عمر أنه قال أليب هريرة: وأخرج البغو ويف اإلصابة: (
  .١)، وأعلمنا حبديثه هللاأنت كنت ألزمنا لرسول ا

  
  الحديث:

ي من  ّٰ  ا ا
م ا  ا   :قال رحمه اهللا،ا 

ُقوُل: ثنا ُسْفَياُن، َقاَل: ثنا الزُّْهِريُّ، أَنَُّه َسِمَع َعْبَد الرَّْحَمِن اْألَْعَرَج، يَـُقوُل: َسِمْعُت أَبَا ُهَريـَْرَة، يَـ 
يًنا َأْصَحُب اْلُموِعِد، ِإنِّي ُكْنُت اْمَرًأ ِمْسكِ  هللا، َوا هللايـَْزُعُموَن َأنَّ أَبَا ُهَريـَْرَة ُيْكِثُر اْلَحِديَث َعْن َرُسوِل ا[

 َعَلى َمْلِء َبْطِني، وََكاَنِت اْألَْنَصاُر َيْشَغُلُهُم اْلِقَياُم َعَلى َأْمَواِلِهْم، وََكاَن اْلُمَهاِجُروَن َيْشَغُلُهمُ   هللاَرُسوَل ا
َمْن يـَْبُسُط ِرَداَءُه َحتَّى (: ا َوُهَو يـََتَكلَُّم، فَـَقالَ َمْجِلسً   هللالصَّْفُق ِباْألَْسواِق، َوِإنِّي َشِهْدُت ِمْن َرُسوِل ا

، فـََبَسْطُت بـُْرَدًة َكاَنْت َعَليَّ َحتَّى ِإَذا  )َأْقِضَي َمَقالَِتي، ُثمَّ يـَْقِبَضُه ِإَلْيِه، َفَال يـَْنَسى َشْيًئا َسِمَعُه ِمنِّي؟
َها ِإَليَّ، فـََوالَِّذي بـََعَثُه ِباْلَحقِّ  َقَضى النَِّبيُّ  َقاَل ُسْفَياُن:  ].َما َنِسيُت َشْيًئا بـَْعُد َسِمْعُتُه ِمْنهُ  َمَقاَلَتُه قَـَبضَّتـُ

  ٢).َسبَـَقَك ِبَها اْلُغَالُم الدَّْوِسيُّ (: َقاَل اْلَمْسُعوِديُّ: َوَقاَم آَخُر فـََبَسَط رَِداَءُه، فـََقاَل النَِّبيُّ 
                                   

  ، راجع احلديث الفائدة الثالثة.وأخرجه الرتمذي يف سننهإسناده صحيح. . صابة يف متييز الصحابة؛ أبو هريرة اإل -١
  . وأخرجه الشيخان يف صحيحيهما.بَاٌب َجاِمٌع َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ مسند احلميدي؛  -٢



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٣٨

  ١.]ظن يب السوء ) معناه فيحاسبين إن تعمدت كذباً، وحياسب منواهللا املوعد([قال النووي: 
  

  فوائد:
  باب احلرص على احلديث:رمحه اهللا، قال:  صحيح اإلمام البخارييف  -)١
 ثـََنا َعْبُد الَعزِيِز ْبُن َعْبِد ا َثِين ُسَلْيَماُن، َعْن َعْمِرو ْبِن َأِيب َعْمٍرو، َعْن َسعِيِد ْبِن َأِيب هللاَحدَّ ، َقاَل: َحدَّ

، َعْن َأِيب  ْقُربِيِّ
َ
َمْن َأْسَعُد النَّاِس ِبَشَفاَعِتَك يـَْوَم الِقَياَمِة؟ َقاَل  هللاُهَريـَْرَة أَنَُّه قَاَل: ِقيَل يَا َرُسوَل ا َسعِيٍد امل
َلَقْد ظَنَـْنُت يَا أَبَا ُهَريـَْرَة َأْن َال َيْسأَُلِين َعْن َهَذا اَحلِديِث َأَحٌد َأوَُّل ِمْنَك ِلَما َرأَْيُت ِمْن (:  هللاَرُسوُل ا

، َخاِلًصا ِمْن قـَْلِبِه، هللاَأْسَعُد النَّاِس ِبَشَفاَعِيت يـَْوَم الِقَياَمِة، َمْن َقاَل َال ِإَلَه ِإالَّ ا ،َك َعَلى اَحلِديثِ ِحْرصِ 
  ٢).َأْو نـَْفِسهِ 

  ٣.]وفيه فضل أيب هريرة، وفضل احلرص على حتصيل العلم[رمحه اهللا قال ابن حجر 
  قال: يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا،و  -)٢
   ثـََنا ِعْكرَِمُة ْبُن َعمَّاٍر، َعْن َأِيب ثـََنا ُعَمُر ْبُن ُيوُنَس اْلَيَماِميُّ، َحدَّ ثـََنا َعْمٌرو النَّاِقُد، َحدَّ َكِثٍري َيزِيَد ْبِن َحدَّ

ْسَالِم َوِهَي ُمْشِر  َرَة، َقاَل: ُكْنُت أَْدُعو أُمِّي ِإَىل اْإلِ َكٌة، َفَدَعْوتـَُها يـَْوًما َعْبِد الرَّْمحَِن، َحدََّثِين أَُبو ُهَريـْ
َوأَنَا أَْبِكي، قـُْلُت يَا َرُسوَل اِهللا ِإينِّ ُكْنُت  َما َأْكرَُه، َفأَتَـْيُت َرُسوَل اِهللا  َفَأْمسََعْتِين ِيف َرُسوِل اِهللا 

، َفَدَعْوتـَُها اْليَـْوَم َفَأْمسََعْتِين فِ  ْسَالِم فـََتْأَىب َعَليَّ يَك َما َأْكَرُه، َفادُْع اَهللا َأْن يـَْهِدَي أُمَّ َأِيب أَْدُعو ُأمِّي ِإَىل اْإلِ
ا َفَخَرْجُت ُمْستَْبِشرًا ِبَدْعَوِة َنِيبِّ اِهللا  )،اللُهمَّ اْهِد أُمَّ َأِيب ُهَريـَْرةَ (: فـََقاَل َرُسوُل اِهللا  ،ُهرَيـَْرةَ  ، فَـَلمَّ

، فَـَقاَلْت: َمَكاَنَك يَا أَبَا ُهَريـَْرةَ ِجْئُت َفِصْرُت ِإَىل الَْباِب، َفِإَذا ُهَو ُجمَاٌف، َفسَ   ،ِمَعْت أُمِّي َخْشَف َقَدَميَّ
ْعُت َخْضَخَضَة اْلَماِء، َقاَل: َفاْغَتَسَلْت َولَِبَسْت ِدْرَعَها َوَعِجَلْت َعْن ِمخَارَِها، فـََفَتَحِت اْلَباَب، ُمثَّ  ،َومسَِ

فَـَرَجْعُت ِإَىل َرُسوِل  :َه ِإالَّ اُهللا، َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، قَالَ َقاَلْت: يَا أَبَا ُهرَيـَْرَة َأْشَهُد َأْن َال ِإلَ 
َوَهَدى أُمَّ َأِيب  ،، َفأَتَـْيُتُه َوأَنَا أَْبِكي ِمَن اْلَفرَِح، َقاَل: يَا َرُسوَل اِهللا أَْبِشْر َقِد اْسَتَجاَب اُهللا َدْعَوَتكَ اِهللا 

ًرافَ (ُهرَيـَْرَة،  ، َقاَل: يَا َرُسوَل اِهللا ادُْع اَهللا َأْن ُحيَبَِّبِين أََنا َوأُمِّي ِإَىل ِعَباِدِه )َحِمَد اَهللا َوأَثـَْىن َعَلْيِه َوَقاَل َخيـْ

                                   
بَاُب ِمْن َفَضاِئِل َأِيب ؛ فضائل الصحابة يف شرحه للحديث املروي يف صحيح مسلم؛ كتاب  شرح النووي على صحيح مسلم. -١

 . ُهَريـَْرَة الدَّْوِسيِّ 
  .بَاُب اِحلْرِص َعَلى احلَِديثِ صحيح البخاري؛ كتاب العلم؛  -٢
  فتح الباري البن حجر؛ يف شرحه للحديث. -٣



    ١٣٩  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

َنا، َقاَل: فَـَقاَل َرُسوُل اِهللا   -أََبا ُهَريـَْرَة  يـَْعِين  -اللُهمَّ َحبِّْب ُعبَـْيَدَك َهَذا (: اْلُمْؤِمِنَني، َوُحيَبِّبَـُهْم ِإلَيـْ
  ١.َفَما ُخِلَق ُمْؤِمٌن َيْسَمُع ِيب َوَال يـََراِين ِإالَّ َأَحبَِّين  ).َوأُمَُّه ِإَىل ِعَباِدَك اْلُمْؤِمِنَني، َوَحبِّْب ِإلَْيِهِم اْلُمْؤِمِننيَ 

  يف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهللا، قال:و  -)٣
  َثـََنا ُهَشْيٌم، َقاَل: َأْخبـََرنَا يـَْعَلى ْبُن َعطَاٍء، َعِن الَولِيِد ْبِن ع ثـََنا َأْمحَُد ْبُن َمِنيٍع، َقاَل: َحدَّ ْبِد الرَّْمحَِن، َحدَّ

  َوَأْحَفظََنا حلَِِديِثِه.  َعِن اْبِن ُعَمَر، أَنَُّه َقاَل: َألِيب ُهَريـَْرَة: َيا أَبَا ُهَريـَْرَة أَْنَت ُكْنَت أَْلَزَمَنا ِلَرُسوِل اهللاِ 
  ٢َهَذا َحِديٌث َحَسٌن.قال أبو عيسى: 

  َث ثـََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن، َقاَل: َأْخبَـَرنَا َأْمحَُد ْبُن َأِيب ُشَعْيٍب اَحلرَّاِينُّ َقاَل: َحدَّ ِين ُحمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة، َحدَّ
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، عَ  ْن ُحمَمَِّد ْبِن ِإبـْرَاِهيَم، َعْن َماِلِك ْبِن َأِيب َعاِمٍر، َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَىل طَْلَحَة ْبِن َعْن ُحمَمَّ

َرَة، َأُهَو أَْعَلُم ِحبَِديثِ    َرُسوِل اِهللا ُعبـَْيِد اِهللا، فَـَقاَل يَا أَبَا ُحمَمٍَّد َأرَأَْيَت َهَذا الَيَماِينَّ، يـَْعِين أَبَا ُهَريـْ
. َقاَل: أَمَّا َأْن َيُكوَن ؟َما ملَْ يـَُقلْ  ؟ َنْسَمُع ِمْنُه َما َال َنْسَمُع ِمْنُكْم، َأْو يـَُقوُل َعَلى َرُسوِل اِهللا ِمْنُكمْ 

َع ِمْن َرُسوِل اِهللا  ، َضيـًْفا ِلَرُسوِل اِهللا  ؛َك أَنَُّه َكاَن ِمْسِكيًنا َال َشْيَء َلهُ لَما ملَْ َنْسَمْع َعْنُه، َوذَ  مسَِ
َطَريفَِ النـََّهاِر، الَ  ، وَُكنَّا َحنُْن َأْهَل بـُُيوَتاٍت َوِغًىن، وَُكنَّا نَْأِيت َرُسوَل اِهللا َيُدُه َمَع َيِد َرُسوِل اِهللا 

َع ِمْن َرُسوِل اِهللا  َما  وِل اِهللا َما ملَْ َنْسَمْع، َوَال جتَُِد َأَحًدا ِفيِه َخيـٌْر يـَُقوُل َعَلى َرسُ  َأُشكُّ ِإالَّ أَنَُّه مسَِ
  َملْ يـَُقْل.

َوَقْد َرَواُه ، َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب، َال نـَْعرُِفُه ِإالَّ ِمْن َحِديِث ُحمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ قال أبو عيسى: 
  ٣ُيوُنُس ْبُن ُبَكْريٍ، َوَغيـْرُُه َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق.

  قال:يف مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللا، و  -)٤
 ثـََنا أَبُو َعْبِد ا اْألَْصبـََهاِينُّ، ثـَنَا احلَُْسْنيُ ْبُن َحْفٍص، ثـََنا َمحَّاُد ْبُن ُشَعْيٍب، َعْن  هللاُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد ا هللاَحدَّ

ْبَن ثَاِبٍت َفَسَأَلُه َعْن َشْيٍء،  ِإْمسَاِعيَل ْبِن أَُميََّة، َأنَّ ُحمَمََّد ْبَن قـَْيِس ْبِن َخمَْرَمَة َحدََّثُه، َأنَّ َرُجًال َجاَء َزْيدَ 
 تَـَعاَىل  هللايـَْوٍم َنْدُعو افَـَقاَل َلُه َزْيٌد: َعَلْيَك ِبَأِيب ُهَريـَْرَة، َفِإنَُّه بـَيْـَنا أَنَا َوأَُبو ُهَريـَْرَة َوُفَالٌن ِيف اْلَمْسِجِد َذاَت 

َنا َرُسوُل ا ؛َوَنْذُكُر َربـََّنا ُعوُدوا لِلَِّذي  (َس ِإَليْـَنا، َقاَل: َفَجَلَس َوَسَكتـَْنا، فَـَقاَل: َحىتَّ َجلَ   هللاَخرََج َعَليـْ

                                   
  . الدَّْوِسيِّ بَاُب ِمْن َفَضاِئِل َأِيب ُهَريـَْرَة ؛ صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة  -١
  سبق خترجيه. -٢
وهذا احلديث ال نعلم له "قال البزار: . قال نبيل البصارة يف أنيس الساري: [ بَاُب َمَناِقِب َأِيب ُهَريـَْرةَ سنن الرتمذي؛ أبواب املناقب؛  -٣

هذا حديث حسن غريب ال "لرتمذي: وقال ا. "عن طلحة إسنادا إال هذا اإلسناد، وال نعلم روى هذا الكالم يف أيب هريرة إال طلحة
كذا قاال، وابن إسحاق مشهور بالتدليس وقد . "صحيح على شرط الشيخني"وقال احلاكم: . "نعرفه إال من حديث حممد بن إسحاق

  .]وليس هو على شرط الشيخني ألّن البخاري إمنا علق البن إسحاق، وأما مسلم فقد روى له يف املتابعات رواه بالعنعنة.



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٤٠

يـَُؤمُِّن َعَلى ُدَعائَِنا،   هللا. َقاَل َزْيٌد: َفَدَعْوُت أَنَا َوَصاِحِيب قَـْبَل َأِيب ُهَريـَْرَة، َوَجَعَل َرُسوُل ا )ُكْنُتْم فِيهِ 
مَّ ِإينِّ َأْسَأُلَك ِمْثَل الَِّذي َسأََلَك َصاِحَباَي َهَذاِن، َوَأْسأَُلَك ِعْلًما َال للهَقاَل: ُمثَّ َدَعا أَُبو ُهَريـَْرَة فَـَقاَل: ا

ِعْلًما َال يـَْنَسى فَـَقاَل:  هللا، َوَحنُْن َنْسَأُل اهللا، فـَُقْلَنا: يَا َرُسوَل ا )آِمنيَ (:  هللايـُْنَسى، فـََقاَل َرُسوُل ا
َا الدَّْوِسيُّ ( ْسَناِد، وَملَْ ُخيَرَِّجاهُ  َصِحيحُ  )َسبَـَقُكَما ِ  ١.اْإلِ

  محاد بن شعيب ضعيفيف التلخيص:  الذهيبقال 
 ثـََنا َجرِيٌر،  هللاَأْخبَـَرِين َعْبُد ا ِد ْبِن ُموَسى، ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، أََنا َحيَْىي ْبُن اْلُمِغريَِة السَّْعِديُّ، َحدَّ ْبُن ُحمَمَّ

، َقاَل: قَاَل َرُجٌل ِالْبِن ُعَمَر: ِإنَّ أَبَا ُهَريـَْرَة ُيْكِثُر احلَِْديَث َواِئٍل، َعْن ُحَذيـَْفَة َعِن اْألَْعَمِش، َعْن َأِيب 
 ،َأْن َتُكوَن ِيف َشكٍّ ِممَّا جيَِيُء ِبِه، َوَلِكنَُّه اْجتَـَرأَ  هللاأُِعيُذَك ِبا(، فـََقاَل اْبُن ُعَمَر:  هللاَعْن َرُسوِل ا

  ٢).َوَجبـُنَّا
  ْعتُ َقالَ ْبُن زِيَاِد اْلَعْدل، َأْخبَـَرِين َعْبُد اهللا ْبُن ُحمَمَِّد َوَقْد  احلاكم:قال  حممد بن إسحاق َبْكرٍ  اَ أَب : مسَِ

َرَة ِلَدْفِع َأْخَبارِِه َمْن َقْد َأْعَمى ا ...(: اإلمام يقول َا يـََتَكلَُّم ِيف َأِيب ُهَريـْ َمَعاِينَ قـُُلوبـَُهْم َفَال يـَْفَهُموَن  هللاَوِإمنَّ
َيْشُتموَن أَبَا اْألَْخَباِر، ِإمَّا ُمَعطٌِّل َجْهِميٌّ َيْسَمُع َأْخَباَرُه الَِّيت يـََرْونـََها ِخَالَف َمْذَهِبِهُم الَِّذي ُهَو َكْفٌر، فَـ 

َا احلُْجَُّة، َمتِْويًها َعَلى الرَِّعاِء َوالسَّ  ،تـََعاَىل َقْد نـَزََّهُه َعْنهُ  هللاُهرَيـَْرَة َويـَْرُموَنُه ِمبَا ا ِفِل، َأنَّ َأْخَباَرُه َال تـَثُْبُت ِ
َع َأْخَباَر َأِيب  ؛، َوَال يـََرى طَاَعَة َخِليَفٍة َوَال ِإَمامٍ َوِإمَّا َخارِِجيٌّ يـََرى السَّْيَف َعَلى أُمَِّة ُحمَمٍَّد  ِإَذا مسَِ

  ،ملَْ جيَِْد ِحيَلًة ِيف َدْفِع َأْخَبارِِه ِحبُجٍَّة َوبـُْرَهانٍ  ؛َضَاللٌ  الَِّذي ُهوَ  ِخَالَف َمْذَهِبِهمُ  َعِن النَِّيبِّ  ُهرَيـَْرَة 
ْسَالِم الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن  ،َأْو َقَدرِيٌّ اْعتَـَزَل اْإلِْسَالَم َوَأْهَلهُ  ؛َكاَن َمْفَزُعُه اْلَوِقيَعَة ِيف َأِيب ُهَريـَْرةَ  وََكفََّر أَْهَل اْإلِ

َرَها ا ِإَذا َنَظَر ِإَىل َأْخَباِر َأِيب ُهَريـَْرَة الَِّيت  ؛تَـَعاَىل َوَقَضاَها قَـْبَل َكْسِب اْلِعَباِد َهلَا هللاْألَْقَداَر اْلَماِضَيَة الَِّيت قَدَّ
ٍة ُيرِيُد ِصحََّة َمَقالَِتِه الَِّيت ِهَي ُكْفٌر َوِشْرٌك، َكاَنْت ِيف ِإثـَْباِت  َقْد َرَواَها َعِن النَِّيبِّ  اْلَقَدِر ملَْ جيَِْد ِحبُجَّ

َا، َأْو َجاِهٌل يـَتَـَعاَطى اْلِفْقهَ  َرَة َال َجيُوُز اِالْحِتَجاُج ِ َوَيْطلُُبُه ِمْن َغْريِ  ُحجَُّتُه ِعْنَد نـَْفِسِه َأنَّ َأْخَباَر َأِيب ُهَريـْ
َع َأْخَباَر َأِيب ُهَريـَْرَة ِفيَما ُخيَاِلُف َمْذَهَب َمْن َقِد اْجَتَىب َمْذَهَبُه َوَأْخَبارَهُ َمظَانِّ  ٍة  ؛ِه ِإَذا مسَِ تـَْقِليًدا ِبَال ُحجَّ

َرَة، َوَدَفَع َأْخَبارَُه الَِّيت ُختَاِلُف َمْذَهَبُه، َوَحيَْتجُّ ِبأَ تَ  ،َوَال بـُْرَهانٍ  ِه ِإَذا َكاَنْت ياَلفِ ْخَبارِِه َعَلى خمَُ َكلََّم ِيف َأِيب ُهَريـْ
  ٣.)َأْخَبارُُه ُمَواِفَقًة لَِمْذَهِبهِ 

                                   
 . ِذْكُر َأِيب ُهَريـَْرَة الدَّْوِسيِّ ؛ ستدرك احلاكم؛ كتاب معرفة الصحابة م  -١
: سنده ضعيف. قلت األعمش عرف  )٢١٢٦١املرجع السابق. جاء يف حتقيق املسند طبعة الرسالة بإشراف األرنؤوط حديث ( -٢

 بالتدليس وقد عنعن هنا ومل يصرح.
  املرجع السابق. -٣



    ١٤١  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

 هللاَوأَنَا َذاِكٌر ِمبَِشيَئِة ا(: هللاَقاَل اْحلَاِكُم َرِمحَُه ا   ِيف َهَذا ِرَواَيَة َأَكاِبِر الصََّحاَبِة  َأْمجَِعَني، َعْن َأِيب
ْبُن ُعَمَر،  هللاْبُن َعبَّاٍس، َوَعْبُد ا هللافـََقْد َرَوى َعْنُه زَْيُد ْبُن ثَاِبٍت، َوأَُبو أَيُّوَب اْألَْنَصاِريُّ، َوَعْبُد ا ،ُهرَيـَْرةَ 

، َوُعْقَبُة ْبُن ، َوَعاِئَشُة، َواْلِمْسَوُر ْبُن َخمَْرَمةَ هللاْبُن الزُّبـَْريِ، َوُأَيبُّ ْبُن َكْعٍب، َوَجاِبُر ْبُن َعْبِد ا هللاَوَعْبُد ا
،  هللااْحلَاِرِث، َوأَُبو ُموَسى اْألَْشَعِريُّ، َوأََنُس ْبُن َماِلٍك، َوالسَّاِئُب ْبُن َيزِيَد، َوأَبُو َراِفٍع َمْوَىل َرُسوِل 

َفارِيُّ، َوَشدَّاُد ْبُن اْهلَاِد، َوأَُبو َوأَبُو أَُماَمَة ْبُن َسْهٍل، َوأَبُو الطَُّفْيِل، َوأَُبو َنْضَرَة اْلِغَفارِيُّ، َوأَبُو ُرْهٍم اْلغِ 
، َوأَبُو َرزِيٍن اْلُعَقْيِليُّ، َوَواثَِلُة ْبُن اْألَْسَقِع، َوقَِبيَصُة ْبُن ُذَؤْيٍب، َوَعمْ  هللاَعْبُد ا َحْدَردٍ  ُرو ْبُن َحْدَرٍد اْألَْسَلِميُّ

اُج اْألَْسَلِميُّ، َوَعْبُد ا َأْمجَِعَني،  ْبُن ُعَكْيٍم، َواْألََغرُّ اجلَُْهِينُّ، َوالشَّرِيُد ْبُن ُسَوْيٍد  هللاْبُن احلَِْمِق، َواحلَْجَّ
َن فَـلَْيَس فِيِهْم فَـَقْد بـََلَغ َعَدُد َمْن َرَوى َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة ِمَن الصََّحاَبِة َمثَانَِيًة َوِعْشرِيَن َرُجًال، َفَأمَّا التَّاِبُعو 

 هللاَوا ،ْشَرُف َوَأْعَلُم ِمْن َأْصَحاِب َأِيب ُهَريـْرََة، َوِذْكُرُهْم ِيف َهَذا اْلَمْوِضِع َيطُوُل ِلَكثْـَرِِمْ َأَجلُّ َوَال َأْشُهُر َوأَ 
يِن ِمَن التَّاِبِعنيَ  ؛َوالصََّحاَبِة اْلُمْنَتَخِبنيَ  ؛يـَْعِصُمَنا ِمْن ُخمَاَلَفِة َرُسوِل َربِّ اْلَعاَلِمنيَ  بـَْعَدُهْم  َوَمنْ  ؛َوأَِئمَِّة الدِّ

ِة اْلُمْسِلِمَني  َنا َشَراِئَع الدِّينِ  ؛َأْمجَِعنيَ  ِمْن أَِئمَّ   .١)َريـَْرَة َأِيب هُ  ؛ِيف أَْمِر احلَْاِفِظ َعَليـْ
  

   

                                   
  املرجع السابق. -١



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٤٢

  الحديث السادس والثالثون
  في فضل سيدنا جليبيب الصحابي 

 
من بين ثعلبة حليفًا يف هو سيدنا ُجليبيب، قال ابن سعد: ومسعت من يذكر أن جليبيبًا كان رجال 

  األنصار.
  .١)جليبيب غري منسوب، وهو تصغري جلباب(قال ابن حجر يف اإلصابة: 

إياه إىل رجل من األنصار،   روى حديثه أبو برزة األسلمي يف إنكاح رسول اهللا(ويف االستيعاب: 
  .٢)وكانت فيه دمامة وقصر

  اخلزرج.إياه من بين احلارث بن  واملرأة اليت زوجها النيب 
قُنيديل، وهو وزن جليبيب بضم اجليم على (قال ابن األثري يف أسد الغابة يف معرفة الصحابة: 

  .٣)أنصاري
  

  الحديث:
م أ  أ  ا   ا من  ى    رحمه اهللا، قال:ا ا

ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُفوَرٍك،  ثـََنا ُمَحمَّ َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأْحَمَد اْألَْصبَـَهاِنيُّ، ثنا ُيوُنُس ْبُن  َأْخبَـَرناَ َحدَّ
ْرزََة َحِبيٍب، ثنا أَُبو َداُوَد، ثنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ثَاِبٍت، َعْن ِكَناَنَة ْبِن نـَُعْيٍم اْلَعَدِويِّ، َعْن َأِبي بَـ 

، َأنَّ َرُسوَل اِهللا  َرَغ ِمَن اْلِقَتاِل، َقاَل:  ،ي َمْغًزى َلهُ َكاَن فِ   اْألَْسَلِميِّ  )َهْل تـَْفِقُدوَن ِمْن َأَحٍد؟(فَـَلمَّا فـَ
َقاُلوا: نـَْفِقُد  )اْنظُُروا َهْل تَـْفِقُدوَن ِمْن َأَحٍد؟(: َقاُلوا: نـَْفِقُد َواِهللا ُفَالًنا َوُفَالًنا َوُفَالنًا، َقاَل َرُسوُل اِهللا 

، فَـَوَجُدوُه ِعْنَد َسبْـَعٍة َقْد قَـتَـَلُهْم، ُثمَّ قـَتَـُلوُه، فَأُِتَي النَِّبيَّ )َلِكنِّي َأْفِقُد ُجَلْيِبيًبا َفاْطلُُبوهُ (: ُفَالنًا َوُفَالنًا، َقالَ 
  َتَـَهى ِإلَْيِه، فَـَقاَل:  ،َفُأْخِبر َعًة وَ  ،قَـَتَل َسبْـَعًة، ُثمَّ قَـتَـُلوهُ (َفانـْ قـَتَـُلوُه َهَذا ِمنِّي َهَذا ِمنِّي َوأَنَا ِمْنُه، قَـَتَل َسبـْ

َحتَّى  ،َقاَلَها َمرَّتَـْيِن َأْو َثَالًثا، ثُمَّ َقاَل: ِبِذَراَعْيِه َهَكَذا فـََبَسَطُهَما فـَُوِضَع َعَلى ِذرَاَعِي النَِّبيِّ  )َوَأَنا ِمْنهُ 

                                   
  .اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر؛ جليبيب  -١
  .االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب؛ جليبيب  -٢
  .البن األثري؛ جليبيب  أسد الغابة يف معرفة الصحابة -٣



    ١٤٣  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم ِفي  .اَل: َوَما ذََكَر ُغْسًال َحتَّى ُدِفَن، قَ  َفَما َكاَن َلُه َسرِيٌر ِإالَّ ِذرَاَعِي النَِّبيِّ  ،ُحِفَر َلهُ 
  .١الصَِّحيِح َعْن ِإْسَحاَق ْبِن ُعَمَر ْبِن َسِليٍط، َعْن َحمَّاِد ْبِن َسَلَمةَ 

  
  فوائد:

  :رمحه اهللا ورضي عنه، قال يف مسند اإلمام أمحد -)١
  َعْن َأِيب بَـ ، ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّثـََنا َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ثَاِبٍت، َعْن ِكَنانََة ْبِن نـَُعْيٍم اْلَعَدِويِّ ، َحدَّ ْرَزَة اْألَْسَلِميِّ

َرَأِيت: َال َيْدُخَلنَّ َعَلْيُكْم َأنَّ ُجَلْيبِيًبا َكاَن اْمرًَأ َيْدُخُل َعَلى النَِّساِء، َميُرُّ ِِنَّ َوُيَالِعبـُُهنَّ فَـُقْلُت ِالمْ 
ِدِهْم َأميٌِّ َملْ ُجَلْيِبيٌب؛ َفِإنَُّه ِإْن َدَخَل َعَلْيُكْم، َألَفْـَعَلنَّ َوَألَفْـَعَلنَّ. قَاَل: وََكاَنِت اْألَْنَصاُر ِإَذا َكاَن ِألَحَ 

َزوِّْجِين (ِلَرُجٍل ِمَن اْألَْنَصاِر:  فَـَقاَل َرُسوُل اِهللا . ؟ِفيَها َحاَجٌة َأْم َال  يـَُزوِّْجَها َحىتَّ يـَْعَلَم َهْل ِللنَِّيبِّ 
. قَاَل: فَِلَمْن يَا )ِإينِّ َلْسُت ُأرِيُدَها لِنَـْفِسي(. فـََقاَل: ِنِعمَّ وََكرَاَمٌة يَا َرُسوَل اِهللا َونـُْعَم َعْيِين. َقاَل: )ابـْنََتكَ 

 فََأَتى أُمََّها فَـَقاَل: َرُسوُل اِهللا  ،اَل يَا َرُسوَل اِهللا، ُأَشاِوُر أُمََّها. َقاَل: فـَقَ )ِجلَُلْيِبيبٍ (َرُسوَل اِهللا؟ َقاَل: 
َا َخيْطُبـَُها ِجلَُلْيِبيٍب.  ،َخيُْطُب ابـَْنَتِك. فَـَقاَلْت: نِِعمَّ َونـُْعَمُة َعْيِين. فَـَقاَل: إِنَُّه لَْيَس َخيْطُبُـَها لِنَـْفِسهِ  ِإمنَّ

َراَد َأْن يـَُقوَم ِلَيْأِيتَ  َلَعْمُر اِهللا َال  ،؟ َال ه؟ َأُجلَْيِبيٌب إنيه؟ َأُجَلْيِبيٌب إنيهَقاَلْت: َأُجَلْيبِيٌب إنيفَـ  ا َأ نـَُزوَُّجُه. فَـَلمَّ
: أَتَـرُدُّوَن َقاَلِت اْجلَارَِيُة: َمْن َخطََبِين ِإلَْيُكْم؟ َفَأْخبَـَرتْـَها ُأمَُّها فَـَقاَلتْ  ؛ِفُيْخِربَُه ِمبَا َقاَلْت أُمَُّها َرُسوَل اِهللا 

َفَأْخبَـَرُه فـََقاَل:  أَْمَرُه؟ اْدفـَُعوِين؛ َفِإنَُّه ملَْ ُيَضيـِّْعِين. فَاْنطََلَق أَُبوَها ِإَىل َرُسوِل اِهللا  َعَلى َرُسوِل اِهللا 
َا ا أََفاَء اُهللا َعَلْيِه َقاَل ِيف َغْزَوٍة َلُه. َقاَل:  َقاَل: َفَخرََج َرُسوُل اِهللا  ،فَـَزوََّجَها ُجَلْيِبيًبا ،َشْأَنَك ِ فَـَلمَّ

اْنظُُروا َهْل تَـْفِقُدوَن ِمْن (َونـَْفِقُد ُفَالنًا. َقاَل:  ،َقاُلوا: نـَْفِقُد ُفَالًنا )،َهْل تَـْفِقُدوَن ِمْن َأَحٍد؟(ِألَْصَحابِِه: 
فَـَوَجُدوُه ِإَىل  ،. َقاَل: َفطَلَُبوهُ )وُه ِيف اْلَقتْـَلىفَاطُْلبُ (. َقاَل: )َلِكينِّ أَْفِقُد ُجَلْيِبيًبا(َقاُلوا: َال. َقاَل:  )َأَحٍد؟

َعٍة َقْد قَـتَـلَ  َعٍة َقْد قَـتَـَلُهْم، ُمثَّ قَـتَـُلوُه. فَـَقاُلوا: يَا َرُسوَل اِهللا َها ُهَو َذا ِإَىل َجْنِب َسبـْ ُهْم، ُمثَّ قـَتَـُلوُه، َجْنِب َسبـْ
َعًة َوقَـتَـُلوُه َهَذا ِمينِّ َوأَنَا ِمنْ (فَـَقاَم َعَلْيِه فَـَقاَل:  َفأَتَاُه النَِّيبُّ  َمرَّتـَْنيِ َأْو  )ُه. َهَذا ِمينِّ َوأَنَا ِمْنهُ قـََتَل َسبـْ

، ُمثَّ َما َلُه َسرِيٌر ِإالَّ َساِعَدا َرُسوِل اِهللا  ،َوُحِفَر َلهُ  ،َعَلى َساِعَدْيهِ  َثَالًثا، ُمثَّ َوَضَعُه َرُسوُل اِهللا 
 ، وَملَْ يُْذَكْر أَنَُّه َغسََّلُه. قَاَل ثَاِبٌت: َفَما َكاَن ِيف اْألَْنَصاِر َأميٌِّ أَنـَْفَق ِمنـَْها. َوَحدََّث ِإْسَحاقُ َوَضَعُه ِيف قَـْربِهِ 

َها اللُهمَّ ُصبَّ َعَليْـ (؟ قَاَل: ْبُن َعْبِد اِهللا ْبِن َأِيب طَْلَحَة ثَابًِتا َقاَل: َهْل تَـْعَلْم َما َدَعا َهلَا َرُسوُل اِهللا 

                                   
. وأخرجه مسلم اِب ِإْن ملَْ يُوَجْد َسرِيٌر َأْو َلْوحٌ بَاُب َمحِْل اْلَميِِّت َعَلى اْألَْيِدي َوالرِّقَ السنن الكربى للبيهقي؛ مجاع أبواب محل اجلنازة؛  -١

  . بَاُب ِمْن َفَضاِئِل ُجَلْيِبيبٍ ؛ يف صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة 



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٤٤

َها. َقاَل أَُبو َعْبِد الرَّْمحَِن:  . َقاَل َفَما َكاَن ِيف اْألَْنَصاِر َأميٌِّ أَنـَْفقَ )اْخلَيْـَر َصبا، َوَال َجتَْعْل َعْيَشَها َكدا َكدا ِمنـْ
َيا َأَحٌد ِإالَّ َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َما َأْحَسَنُه ِمْن َحِديثٍ  نـْ   .١َما َحدََّث ِبِه ِيف الدُّ

َقِد اْختُِلَف ِيف َضْبِط َهِذِه اللَّْفَظِة اْخِتَالًفا َكِثريًا، فـَُروَِيْت [قال ابن األثري يف النهاية يف لفظة إنية: 
ْنَكاِر، َوبـَْعَدَها َهاٌء، َوَمْعَناَها أَنـََّها َلْفَظٌة َتْستَـْعِمُلَها اْلَعَرُب ِيف اْإلِ  ،َوُسُكوِن اْلَياءِ  ،ِبَكْسِر اْهلَْمَزِة َوالنُّونِ 

يَئهُ  يه، وأ زيدٌ يـَُقوُل اْلَقاِئُل َجاَء َزْيٌد، فـَتَـُقوُل أنت: أزيد نِ  َوُروَِيْت أَْيًضا .... ِإنِيه َكأَنََّك اْسَتبْـَعدت جمَِ
اْلَياَء َوَوقـََفْت  ْسَقَطتِ ُمثَّ ُنوٌن َمْفُتوَحٌة، َوتَـْقِديُرَها أِجلَُلْيبيب ابـَْنيت؟ َفأَ  ،َوبـَْعَدَها بَاٌء َساِكَنةٌ  ،ِبَكْسِر اْهلَْمَزةِ 

ْبِن َحْنَبٍل ِخبَطِّ َأِيب احلََْسِن ْبِن اْلُفرَاِت، وخطُّه  مسند اإلمام أمحدَعلَيـَْها بِاْهلَاِء. َقاَل أَُبو ُموَسى: َوُهَو ِيف 
َا ِهَي ابـَْنٌة َنِكَرٌة،  ،الَْياءَ  ُحجٌَّة، َوُهَو َهَكَذا ُمْعَجٌم ُمَقيٌَّد ِيف َمَواِضَع. َوَجيُوُز َأْن َال َيُكوَن َقْد َحَذفَ  َوِإمنَّ

َا يـَُزّوج مثُله بأَمة اْسِتنق   .٢)اصاً َلهُ َأْي أَتـَُزوُِّج ُجَلْيبيبا ببْنت؟ تَـْعِين أَنَُّه َال َيْصُلُح َأْن يـَُزوََّج بِِبْنٍت، ِإمنَّ
  باب فضل الفقر: قال: ،رمحه اهللا صحيح اإلمام البخاريويف  -)٢
  ِثـََنا إ َثِين َعْبُد الَعزِيِز ْبُن َأِيب َحازٍِم، َعْن أَِبيِه، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِّ، أَنَّ َحدَّ هُ ْمسَاِعيُل، َقاَل: َحدَّ

فَـَقاَل: َرُجٌل ِمْن  ؟)َما َرأُْيَك ِيف َهَذا(، فَـَقاَل لَرُجٍل ِعْنَدُه َجاِلٍس:  هللاَقاَل: َمرَّ َرُجٌل َعَلى َرُسوِل ا
 هللاَحِريٌّ ِإْن َخَطَب َأْن يـُْنَكَح، َوِإْن َشَفَع َأْن ُيَشفََّع، َقاَل: َفَسَكَت َرُسوُل ا هللاَأْشرَاِف النَّاِس، َهَذا َوا

 هللاُمثَّ َمرَّ َرُجٌل آَخُر، فَـَقاَل َلُه َرُسوُل ا  :)َهَذا َرُجٌل ِمْن هللافـََقاَل: يَا َرُسوَل ا ؟)َما رَأُْيَك ِيف َهَذا ،
ْسِلِمَني، َهَذا َحِريٌّ ِإْن َخَطَب َأْن َال يـُْنَكَح، َوِإْن َشَفَع َأْن َال ُيَشفََّع، َوِإْن َقاَل َأْن الَ 

ُ
ُيْسَمَع  فـَُقَراِء امل

  .٣)َهَذا َخيْـٌر ِمْن ِمْلِء اَألْرِض ِمْثَل َهَذا(:  هللالَِقْولِِه، فـََقاَل َرُسوُل ا
  باب االستنصار بالضعيف: رمحه اهللا، قال: إلمام النسائيسنن اويف  -)٣
  َْلَحَة ْبِن َأْخبَـَرنَا ُحمَمَُّد ْبُن ِإْدرِيَس، قَاَل: َحدَّثـََنا ُعَمُر ْبُن َحْفِص ْبِن ِغَياٍث، َعْن أَبِيِه، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن ط

، َأنَّ َلُه َفْضًال َعَلى َمْن ُدونَُه ِمْن َأْصَحاِب النَِّيبِّ ُمَصرٍِّف، َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه َظنَّ 
َا يـَْنُصُر ا(:  هللافَـَقاَل َنِيبُّ ا   ٤).َهِذِه اْألُمََّة ِبَضِعيِفَها، ِبَدْعَوِِْم َوَصَالِِْم َوِإْخَالِصِهمْ  هللاِإمنَّ

                                   
إسناده صحيح ، جاء يف حتقيق املسند طبعة الرسالة بإشراف األرنؤوط: (مسند أمحد؛ مسند البصريني؛ حديث أيب برزة األسلمي   -١

  ).على شرط مسلم
 ؛ باب اهلمزة مع النون؛ (أنا).النهاية يف غريب احلديث واألثر   -٢
  صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق؛ باب فضل الفقر. -٣
 . وإسناده ثقات.اِالْسِتْنَصاُر ِبالضَِّعيفِ كتاب اجلهاد؛  سنن النسائي؛ -٤



    ١٤٥  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  ثـََنا ُعَمُر ثـََنا اْبُن َجاِبٍر، َقاَل: َحدََّثِين َزْيُد َأْخبَـَرنَا َحيَْىي ْبُن ُعْثَماَن، قَاَل: َحدَّ ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، َقاَل: َحدَّ
ْعتُ  ْرَداِء، يـَُقوُل: مسَِ َع أَبَا الدَّ ، أَنَُّه مسَِ   هللا َرُسوَل اْبُن َأْرطَاَة اْلَفَزاِريُّ، َعْن ُجبَـْريِ ْبِن نـَُفْريٍ احلَْْضَرِميِّ

َا تـُْرَزُقوَن َوتـُْنَصُروَن ِبُضَعَفاِئُكمْ ابـُْغوِين الضَِّعيَف، (يـَُقوُل:    ١).َفِإنَُّكْم ِإمنَّ
  :رمحه اهللا، قال مسند اإلمام أيب يعلى أمحد بن علي املوصلي ويف -)٤
  ،ثـََنا َثاِبٌت، َعْن أََنٍس ثـََنا َديـَْلُم ْبُن َغْزَواَن، َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر اْلُمَقدَِّميُّ قَاَل: َكاَن َرُجٌل َحدَّ

 ،التـَّْزِويجَ   هللافَـَعَرَض َعَلْيِه َرُسوُل ا ،يـَُقاَل َلُه: ُجَلْيِبيُب، ِيف َوْجِهِه َدَماَمةٌ   هللاِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل ا
 ).َلْسَت ِبَكاِسدٍ  هللاَغيْـَر أَنََّك ِعْنَد ا(فَـَقاَل: ِإًذا جتَُِدِين َكاِسًدا، فَـَقاَل: 

ثـََناُه  ثـََنا ثَاِبٌت اْلبُـَناِينُّ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َكانَ َحدَّ ثـََنا َديـَْلُم ْبُن َغْزَواَن، َحدَّ  َرُجٌل اْلَقَوارِيِريُّ، َحدَّ
  ٢.يـَُقاَل َلُه: ُجَلْيِبيٌب، َفَذَكَر َحنَْوهُ   هللاِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل ا

  
   

                                   
. قال ابن بَاُب َمِن اْستـََعاَن ِبالضَُّعَفاِء َوالصَّاحلَِِني ِيف احلَْربِ املرجع السابق. وأخرجه البخاري يف صحيحه خمتصراً؛ كتاب اجلهاد والسري؛  -١

م من التعلق  هم أشدُّ وتأويل ذلك أن عبادة الضعفاء ودعاءَ بطال يف شرحه لصحيح البخاري: ( إخالًصا وأكثر خشوًعا؛ خلالء قلو
 ).فجعلوا مههم واحًدا؛ فزكت أعماهلم، وأجيب دعاؤهم ،وصفاء ضمائرهم مما يقطعهم عن اهللا ،بزخرف الدنيا وزينتها

َرَواُه أَبُو يـَْعَلى، َورَِجاُلُه . قال اهليثمي يف جممع الزوائد: (؛ ثابت البناين عن أنس مسند أيب يعلى؛ مسند أنس بن مالك   -٢
ُرهُ   ).ثَِقاٌت، َوَلُه ُطُرٌق ِيف اْلَمَناِقِب َرَواَها َأْمحَُد، َوَغيـْ



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٤٦

  الحديث السابع والثالثون
  بن حرام في فضل سيدنا زاهر 

  
ر بن حرام األشجعي، وحرام والده، يقال بالفتح والراء، ويقال بالكسر والزاي، وقع يف زاه هو سيدنا

رواية عبد الرزاق بالشك. واألشجعي نسبة إىل بين أشجع من غطفان من العدنانية. وكان حجازيا يسكن 
إذا أتاه إال بطرفة يهديها إليه. فقال رسول اهللا  ، فكان ال يأيت رسول اهللا البادية يف حياة رسول اهللا 

 (إن لكل حاضرة بادية، وإن بادية آل حممد زاهر بن حرام)١.  
  ومل يواَفق عليه. وقيل إنه تصحف عليه ألنه ُوصف بكونه بدوياً. ؛٢)شهد بدراً (قال ابن عبد الرب: 

زح معه حني يقدم عليه، وال يستطيع يتما لطرافته وظرافته، وكان رسول اهللا  كان حيبه رسول اهللا 
  مع حسن السريرة والسرية. مثله. وُوصف أن كان دميم الوجه  أحد إضحاك رسول اهللا 

  مث انتقل زاهر بن حرام إىل الكوفة.
  

  الحديث:
ل ا من      ّٰ

روا أ   ا ب  ء ا  إ

  فيه:و اهللا،  ارحمهم ا
 َكاَن ِللنَِّبيِّ   :َقالَ  َأْخبَـَرنَا َأْحَمُد، ثنا الُمَؤمُِّل، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن ثَاِبٍت، َعْن أََنٍس، 

ُز َعَلْيهِ  ، َفَكاَن النَِّبيِّ وََكاَن يـَْهِدي لِلنَِّبيِّ  ،َصِديٌق ِفي اْلَباِديَِة يـَُقاُل َلُه زَاِهرٌ   هللااَن َرُسوُل اوَكَ  ،ُيَجهِّ
  :فَـَقاَل:  ،فَأََتاُه َذاَت يـَْوٍم َوُهَو ِفي السُّوِق َفَأَخَذُه ِمْن َخْلِفهِ  ،)زَاِهُر َباِديَِتَنا َوَنْحُن َحاِضُروهُ (يـَُقوُل
،  هللاَلْم يأُل َأْن يـَْلَصَق َظْهَرُه ِبَبْطِن َرُسوِل ا ؛ هللافَـَلمَّا َعَرَف َأنَّ َرُسوَل ا ،؟)َمْن َيْشَتِري ِمنِّي اْلَعْبدَ (

َقاَل:  ،َكاِسًدا  هللافَـَقاَل: ِإَذْن َتِجُدِني يَا َرُسوَل ا   ٣).َغالٍ  هللاَوأَْنَت ِعْنَد ا ،َلْسَت ِبَكاِسدٍ  هللاَلِكنََّك ِعْنَد ا(فـَ

                                   
 ر التخريج يف آخر حديث يف الفوائد.انظ  -١
  .االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب؛ زاهر بن حرام األشجعي  -٢
؛ احلديث الثاين عشر. وأخرجه كذلك اإلمام أمحد يف مسنده عن عبد الرزاق. قال اهليثمي يف جممع الزوائد جزء املؤمل بن إيهاب  -٣

  ).إسناده صحيح على شرط الشيخني). وجاء يف حتقيق املسند طبعة الرسالة بإشراف األرنؤوط: (ِحيحِ َورَِجاُل َأْمحََد رَِجاُل الصَّ (



    ١٤٧  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  فوائد:
  :رمحه اهللا، قال الشمائل لإلمام الرتمذييف  -)١
 أن رجالً : عن أنس بن مالك ،حدثنا معمر عن ثابت ،حدثنا عبد الرزاق ،بن منصور حدثنا إسحاق 

إذا أراد  فيجهزه النيب  ،هدية من البادية وكان يهدي إىل النيب ، من أهل البادية كان امسه زاهراً 
 رجالً حيبه، وكان  رسول اهللا ، وكان )وحنن حاضروه، باديتنا زاهراً  إنَّ (: أن خيرج. فقال النيب 

احتضنه من خلفه وهو ال يبصره. فقال: من هذا؟ و يوما وهو يبيع متاعه  ، فأتاه النيب دميماً 
فجعل  ،حني عرفه فجعل ال يألو ما ألصق ظهره بصدر النيب  ،فالتفت، فعرف النيب  ،أرسلين
: . فقال النيب واهللا جتدين كاسداً  فقال يا رسول اهللا إذاً  )من يشرتي هذا العبد؟(يقول:  النيب 

  .١). أو قال: أنت عند اهللا غالٍ اسدٍ بك لكن عند اهللا لستَ (
خ حممد بن عمر املال األحسائي يف شرحه على الشمائل املسمى (هداية يشالبن قال الشيخ أبوبكر 

جواز مصادقة أهل البادية وحمبتهم، ودخول السوق، واعتناق من حيبه من خلفه وال  هوفي[احملتذي): 
مواساة الفقراء، وعدم االلتفات إىل الصور، ورفع و وتسمية احلر عبدًا، وحسن املخالطة، يبصره، 

الصوت يف مقام العرض على البيع، وجواز مداعبة األدىن مع األعلى، ومدح الصديق مبا يناسب، 
  ٢.]واإلخبار بالعلم مبحبة من حيبك، وقبول اهلدية واملكافأة عليها، وذلك معروف من عادته 

  :رمحه اهللا، قالإلمام البيهقي الكربى لسنن ويف ال -)٢
  ٍَد الصَّفَّارُ  ،ِببَـْغَدادَ  َأْخبَـَرنَا أَبُو احلَُْسْنيِ ْبُن ِبْشَران ثنا َعْبُد ، ثنا َأْمحَُد ْبُن َمْنُصورٍ  ،أنبأ ِإْمسَاِعيُل ْبُن ُحمَمَّ

، َأْو َحَرامٍ ، َرُجًال ِمْن َأْهِل اْلَباِدَيِة َكاَن اْمسُُه َزاِهَر ْبَن ِحَزامٍ َعْن أََنٍس، َأنَّ ، َعْن ثَاِبتٍ ، أنبأ َمْعَمرٌ ، الرَّزَّاقِ 
َفاْحَتَضَنُه ِمْن َخْلِفِه َوُهَو ، يـَْوًما َوُهَو يَبِيُع َمَتاَعهُ  َفأََتاُه النَِّيبُّ ، وََكاَن َدِميًما، حيُِبُّهُ  وََكاَن النَِّيبُّ (َقاَل: 

َفَجَعَل َال يَْأُلو َما أَْلَزَق َظْهرَُه ِبَصْدِر ، فَـَعَرَف النَِّيبَّ ، َفاْلتَـَفتَ  َمْن َهَذا؟، : َأْرِسْلِين فَـَقالَ  )،َال يـُْبِصرُهُ 
ِإًذا َواِهللا جتَُِدِين  ، فَـَقاَل: يَا َرُسوَل اهللاِ  )َمْن َيْشَرتِي اْلَعْبَد؟(يـَُقوُل:  َوَجَعَل النَِّيبُّ ، ِحَني َعَرَفهُ  النَِّيبِّ 

. ملَْ يـُْثِبْتُه )َلِكْن ِعْنَد اِهللا أَْنَت َغالٍ (َأْو َقاَل:)، َلِكْن ِعْنَد اِهللا َلْسَت ِبَكاِسدٍ (: فَـَقاَل النَِّيبُّ ، َكاِسًدا
  ٣.َأَصحُّ  َقاَل: قَاَل َعْبُد اْلَغِينِّ احلَْاِفُظ: َحَراٌم ِبالرَّاءِ ، َوِقيَل َحَرامٌ  َفِقيَل ِحَزامٌ ، َوِفيِه ِخَالفٌ ، َشْيُخَنا

                                   
  .اِهللا  بَاُب َما َجاَء ِيف ِصَفِة ِمَزاِح َرُسولِ مشائل الرتمذي؛  -١
حتقيق حيىي بن حممد بن أيب املال، ، للشيخ أبو بكر بن الشيخ حممد بن عمر املال احلنفي األحسائي؛ هداية احملتذي لشمائل الرتمذي -٢

 مكتبة التعاون الثقايف باألحساء.
بَاُب: اْلُمَزاُح َال تـَُردُّ ؛ "َوَمْن َال َجتُوُز ِمَن اْألَْحَراِر اْلَباِلِغَني اْلَعاِقِلَني اْلُمْسِلِمنيَ  ،ُمجَّاُع أَبـَْواِب َمْن َجتُوُز َشَهاَدُتهُ " السنن الكربى للبيهقي؛  -٣

َهاَدُة َما ملَْ َخيْرُْج ِيف اْلُمَزاِح ِإَىل َعَضِه النََّسِب أَْو َعَضٍه ِحبَدٍّ أَْو َفاِحَشةٍ ِبِه ال  .شَّ



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٤٨

  يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا، قال:و  -)٣
  ََثِين أَُبو الطَّاِهِر َأْمحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َسرٍْح، َحدَّثـََنا اْبُن َوْهٍب، َعْن أَُساَمَة َوُهَو اْبُن زَْيٍد، أ َع أَبَا َحدَّ نَُّه مسَِ

ْعُت أََبا ُهَريـَْرَة، يـَُقوُل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َسعِيٍد، َمْوَىل َعْبِد اِهللا ْبِن َعاِمِر ْبِن ُكَرْيٍز يَـ  : َفَذَكَر َحنَْو ُقوُل: مسَِ
ِإنَّ اَهللا َال يـَْنُظُر ِإَىل َأْجَسادُِكْم، َوَال ِإَىل ُصَورُِكْم، َوَلِكْن يـَْنُظُر (َوِممَّا زَاَد ِفيِه  ،َحِديِث َداُوَد، َوَزاَد، َونـََقصَ 

  ١).بَِأَصاِبِعِه ِإَىل َصْدرِهِ  َوَأَشارَ  ،ِإَىل قـُُلوِبُكمْ 
  َثـََنا َجْعَفُر ْبُن بـُْرَقاَن، َعْن َيزِيَد ْبِن اْألَص ثـََنا َعْمٌرو النَّاِقُد، َحدَّثـََنا َكِثُري ْبُن ِهَشاٍم، َحدَّ مِّ، َعْن َأِيب َحدَّ

َىل قـُُلوِبُكْم ُصَورُِكْم َوَأْمَواِلُكْم، َوَلِكْن يـَْنظُُر إِ ِإنَّ اَهللا َال يـَْنُظُر ِإَىل (: ُهرَيـَْرَة، َقاَل: قَاَل َرُسوُل اِهللا 
  ٢).َوَأْعَماِلُكمْ 

  :رمحه اهللا، قال معجم الصحابة أليب احلسني عبد الباقي بن قانع ويف -)٤
  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َحيَّاَن اْلَماِزِينُّ بِاْلَبْصَرِة، نا َشاذُّ ْبُن فَـيَّاٍض، نا َراِفُع ْبُن َسَلَمَة َقاَل: مسَِْعُت َأِيب ُحيَدُِّث، َحدَّ

، َعْن َرُجٍل ِمْن َأْشَجَع يـَُقاُل َلُه َزاِهُر ْبُن َحَراٍم اْألَْشَجِعيُّ َقاَل: وََكاَن َبْدِويا  َال يَْأِيت النَِّيبَّ  ،َعْن َساملٍِ
  ٣).َوبَاِديَُة آِل ُحمَمٍَّد َزاِهُر ْبُن َحَرامٍ  ،َرٍة َباِديَةٌ ِلُكلِّ َحاضِ ( : هللافـََقاَل َرُسوُل ا ،ِإالَّ ِبطُْرَفٍة َأْو َِِديَّةٍ 

  (وكان بدويا) بـ(وكان بدريا). ؛وهذه اللفظة اليت تصحفت على ابن عبد الرب
  

   

                                   
 .َباُب َحتِْرِمي ُظْلِم اْلُمْسِلِم َوَخْذِلِه َواْحِتَقارِِه َوَدِمِه َوِعْرِضِه َوَماِلهِ ؛ كتاب اْلِربِّ َوالصَِّلِة َواْآلَدابِ صحيح مسلم؛   -١
  ع السابق.املرج -٢
رواه البزار يف زوائده عن عبدة بن عبد  . حديث شاذ بن فياضمعجم الصحابة البن قانع؛ باب الزاي، زاهر بن حرام األشجعي  -٣

َرَواُه يف الكبري عن علي بن عبد العزيز عن شاذ بن فياض. وقال اهليثمي يف جممع الزوائد: ( اهللا عن شاذ بن فياض، ورواه الطرباين
). قلت: (إن لكل حاضرة بادية...)، زيادة عند البزار، فهل هي زيادة من عبدة أم اختصار من اُر، َوالطَّبـََراِينُّ، َورَِجاُلُه ُمَوثـَُّقونَ اْلبَـزَّ 

علي. لعله اختصار من علي، يؤيد ذلك هذه الرواية البن قانع عن حممد بن حيان املازين عن شاذ بن فياض؛ وحممد بن حيان 
 .احلديث صحيح موافق ملا صح عن رسول اهللا صدوق. ومعىن 



    ١٤٩  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  الحديث الثامن والثالثون
  في فضل سيدنا عروة بن أبي الجعد البارقي 

  
البارقي، وبارق من األزد، ويقال: إن  -به ابن املديينكما صوَّ –عروة بن عياض بن أيب اجلعد  هو سيدنا

البارق جبل نزله بعض األزديني فُنسبوا إليه. واألزد من قحطان، صحايب مشهور، وله أحاديث، وهو الذي 
وغريه. أسلم حنو العام السابع،  صحيح اإلمام البخاريليشرتي الشاة بدينار، واحلديث يف  أرسله النيب 

  فة.وكان من أهل الصُّ 
  ه عثمان إىل الكوفة، وحديثه عند أهلها.ريَّ وكان ممن حضر فتوح الشام ونزهلا، مث سَ 

مان بن ربيعة، وذلك قبل أن يعلى قضاء الكوفة، وضم إليه سل واستعمله عمر بن اخلطاب 
  يستقضي ُشرحيًا. وهو من أصفياء أصحاب سيدنا علي بن أيب طالب، وحارب وقوُمه معه.

  ١.(اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة، األجر واملغنم)وهو راوي حديث 
  قال شبيب بن غرقدة: رأيت يف دار عروة بن أيب اجلعد سبعني فرساً مربوطة، رغبة يف رباط اخليل.

  :واصفاً شجاعته يوم صفني مع علي  ،أنشد سراقة البارقي مادحاً عروة
  ُمَواٍز َوَال ِعْدٌل لعروَة ِإذا َغَدا

  
  املواكبِ  العظيمِ  نيَ صفِّ  فِّ ى صَ لَ عَ 

  
  الحديث:  
ار من  م    ا   رحمه اهللا، قال: ا

ِد ْبِن زِيَادٍ  َعِن ، نا َسِعيُد ْبُن زَْيدٍ ، نا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْربٍ ، نا ِإْسَماِعيُل ْبُن ِإْسَحاقَ ، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
َفَأْعطَاِني  ،٢َجْلبٌ  َقاَل: ُعِرَض ِللنَِّبيِّ ، َعْن ُعْرَوَة ْبِن أَِبي اْلَجْعدِ ، َعْن َأِبي َلِبيدٍ ، اْلِخرِّيتِ الزُّبـَْيِر ْبِن 

 ،َفَساَوْمتُ  ،َفأَتَـْيُت اْلَجْلبَ )، اْئِت اْلَجْلَب َفاْشَتِر لََنا َشاًة ِبَهَذا الدِّينَارِ  ،َأْي ُعْرَوةُ (ِدينَارًا َوَقاَل: 
 ،َفَساَوَمِني ،فـََلِقَيِني رَُجٌل ِفي الطَّرِيقِ ، َأْو قَاَل: َأُقوُدُهَما، َفِجْئُت َأُسوقـُُهَما ،َرْيُت َشاتـَْيِن ِبِديَنارٍ َفاْشتَـ 

 .ينَارُُكمْ َهِذِه الشَّاُة َوَهَذا دِ  هللافَـُقْلُت: يَا َرُسوَل ا، َوِجْئُت ِبالشَّاِة َوِبِديَنارٍ  ،َفِبْعُت ِإْحَدى الشَّاتـَْيِن ِبِدينَارٍ 

                                   
َماَرةِ صحيح مسلم؛   -١ ُر ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمةِ ؛  ِكَتاُب اْإلِ   .بَاُب اْخلَْيُل ِيف نـََواِصيَها اْخلَيـْ
  .ما ُجيلُب من السَّيب أو الغنماجللب:  -٢



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٥٠

ُتُه ِباْلَحِديثِ  )َصنَـْعَت َكْيَف؟(فَـَقاَل:  فَـَلَقْد رََأيـُْتِني أَِقُف )، مَّ بَاِرْك َلُه ِفي َصْفَقِة َيِميِنهِ للها(فَـَقاَل: ، َفَحدَّثـْ
  ١.ِفي ُكَناَسِة اْلُكوَفِة َفَأرَْبُح َأْرَبِعيَن أَْلًفا قَـْبَل َأْن َأِصَل ِإَلى َأْهِلي

  
  فوائد:

  :، قال، كتاب املناقب، وهو متعلق بعالمات النبوةرمحه اهللا صحيح اإلمام البخارييف  -)١
 ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد ا ُثوَن، َعْن هللاَحدَّ ْعُت اَحليَّ ُحيَدِّ ثـََنا َشِبيُب ْبُن َغْرَقَدَة، قَاَل: مسَِ ، َأْخبَـَرنَا ُسْفَياُن، َحدَّ

، فـََباَع ِإْحَدامهَُا ِبِديَناٍر،  َأْعطَاهُ  َأنَّ النَِّيبَّ (ُعْرَوَة:  ِديَناًرا َيْشَرتِي َلُه ِبِه َشاًة، َفاْشتَـَرى َلُه ِبِه َشاتَـْنيِ
، وََكاَن َلِو اْشتَـَرى التـَُّراَب َلَرِبَح ِفيِه، َقاَل ُسْفَياُن: َكاَن )َوَجاَءُه ِبِديَناٍر َوَشاٍة، َفَدَعا َلُه بِاْلبـَرََكِة ِيف بـَْيِعهِ 

َعُه َشبِيٌب ِمْن ُعْرَوَة َفأَتـَْيُتُه، فَـَقاَل َشِبيٌب ِإينِّ  اَحلَسنُ  ََذا اَحلِديِث َعْنُه، َقاَل: مسَِ ملَْ ْبُن ُعَمارََة َجاَءَنا ِ
ْعُت اَحليَّ ُخيِْربُوَنُه َعْنُه، ْعُت النَِّيبَّ  َأْمسَْعُه ِمْن ُعْرَوَة، َقاَل مسَِ اخلَيـُْر (ُقوُل: ، يَـ َوَلِكْن مسَِْعُتُه يـَُقوُل: مسَِ

ْوِم الِقَياَمةِ  َقاَل ُسْفَياُن َيْشَرتِي َلهُ  .َقاَل: َوَقْد َرأَْيُت ِيف َدارِِه َسْبِعَني فـََرًسا ).َمْعُقوٌد بِنَـَواِصي اخلَْيِل ِإَىل يـَ
  ٢.َشاًة َكأَنـََّها ُأْضِحيَّةٌ 

ْعُت احلَْيَّ (قَـْوُلُه [ قال احلافظ ابن حجر يف الفتح: َوَهَذا يـَْقَتِضي َأْن َيُكوَن  ،َأْي قَِبيَلَتهُ  )يـََتَحدَُّثونَ مسَِ
َعُه ِمْن َمجَاَعٍة أَقَـلُُّهْم َثَالَثةٌ  فَـَتاَرًة  ؛َوتَـَوقََّف الشَّاِفِعيُّ ِفيهِ  ،َواْسُتِدلَّ ِبِه َعَلى َجَواِز بـَْيِع اْلُفُضوِيلِّ .... مسَِ

ُر ثَاِبتٍ  ِألَنَّ َهَذا احلَِْديثَ  ؛َال َيِصحُّ  :َقالَ  َوتَاَرًة قَاَل ِإْن َصحَّ احلَِْديُث قـُْلُت  ،َوَهِذِه ِرَوايَُة اْلُمَزِينِّ َعْنهُ  ؛َغيـْ
َا ِبَأنـََّها َواِقَعُة َعْنيٍ  ،َوَهِذِه ِرَوايَُة اْلبُـَوْيِطيِّ  ؛ِبهِ  فَـَيْحَتِمُل َأْن َيُكوَن ُعْرَوُة َكاَن  ،َوَقْد َأَجاَب َمْن ملَْ َيْأُخْذ ِ
َراِء َمًعاوَكِ  ِإالَّ َحِديَث بن اْلَقطَّاِن َأنَّ الُْبَخاِريَّ ملَْ ُيرِْد ِبِسَياِق َهَذا احلَِْديِث اَوزعم ... يًال ِيف اْلبَـْيِع َوالشِّ

 ؛َث الشَّاِة ُحمَْتجا ِبهِ َوَباَلَغ ِيف الرَّدِّ َعَلى َمْن زََعَم َأنَّ الُْبَخارِيَّ َأْخرََج َحِدي ،وَملَْ يُرِْد َحِديَث الشَّاةِ  ،اْخلَْيلِ 
بـَْهاِم اْلَواِسَطِة ِفيِه بـَْنيَ َشِبيٍب َوُعْرَوةَ  ؛ِألَنَُّه لَْيَس َعَلى َشْرِطهِ  َلِكْن لَْيَس ِيف َذِلك َما  ،َوُهَو َكَما َقالَ  ،ِإلِ

َوُيَضاُف ِإَىل  ،اْلَعاَدِة تَـَواطُُؤُهْم َعَلى اْلَكِذبِ  ِألَنَّ احلَْيَّ َميَْتِنُع ِيف  ،َوَال َما َحيُطُُّه َعْن َشْرِطهِ  ،َميَْنُع َختِْرُجيهُ 
َوِألَنَّ اْلَمْقُصوَد ِمْنُه الَِّذي َيْدُخُل ِيف  ،َذِلَك ُوُروُد احلَِْديِث ِمَن الطَّرِيِق الَِّيت ِهَي الشَّاِهُد ِلِصحَِّة احلَِْديثِ 

َوَأمَّا َمْسَأَلةُ  ،َحىتَّ َكاَن َلِو اْشتَـَرى التـُّرَاَب َلَرِبَح ِفيهِ  ،ِلُعْرَوَة َفاْسُتِجيَب َلهُ  َعَالَماِت النُّبُـوَِّة ُدَعاُء النَِّيبِّ 

                                   
موع [ سنن الدارقطين؛ كتاب -١ . وقال ]َوِإْسَناُد اْآلَخرِيَن َحَسٌن فـَُهَو َحِديٌث َصِحيحٌ  ،التـِّْرِمِذيِّ َصِحيحٌ َوِإْسَناُد البيوع. قال النووي يف ا

اَرُقْطِينّ ِمْن َحِديِث ُعْرَوَة اْلَبارِِقيِّ  -رواه-ابن حجر يف التلخيص احلبري [  َوِيف إْسَناِدِه َسِعيُد ْبُن َزْيدٍ  ،أَبُو َداُود َوالتـِّْرِمِذيُّ َواْبُن َماَجْه َوالدَّ
َوَقاَل  ،َوَقاَل َحْرٌب مسَِْعت َأْمحََد أَثـَْىن َعَلْيهِ  ،َعْن َأِيب َلِبَيٍد ِلَماَزَة ْبِن َزبَّاٍر َوَقْد ِقيَل إنَُّه َجمُْهوٌل َلِكْن َوثـََّقُه اْبُن َسْعدٍ  ،َأُخو َمحَّاٍد ُخمْتـََلٌف ِفيهِ 

 ].يئه من وجهنياْلُمْنِذرِيُّ َوالنـََّوِويُّ إْسَناُدُه َحَسٌن َصِحيٌح 
ْشرِِكَني َأْن يُرِيـَُهُم النَِّيبُّ صحيح البخاري؛ كتاب املناقب؛ باب، بعد باب "  -٢

ُ
 ".آيًَة، َفَأَراُهْم اْنِشَقاَق الَقَمرِ  بَاُب ُسَؤاِل امل



    ١٥١  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

َراَدَها َألَْوَرَدَها ِيف اْلبُـُيوعِ  ،بـَْيِع اْلُفُضوِيلِّ فـََلْم ُيرِْدَها َيطَّرِْد  ِألَنَُّه ملَْ  ،َوفِيِه َنظَرٌ  ،َكَذا قَـرََّرُه اْلُمْنِذِريُّ   ،ِإْذ َلْو َأ
َويـَُعاِرُضُه ِعْنَدُه َما ُهَو َأْوَىل بِاْلَعَمِل ِبِه ِمْن َحِديٍث  ،فَـَقْد َيُكوُن احلَِْديُث َعَلى َشْرِطهِ  ،َلُه ِيف َذِلَك َعَملٌ 

ِإالَّ  ،َك َعَلى أَنَُّه َصِحيحٌ لِيُـَنبَِّه ِبَذلِ  ؛َوُخيْرُِجُه ِيف بَاٍب آَخَر َأْخَفى ،َفَال ُخيْرُِج َذِلَك احلَِْديَث ِيف بَاِبهِ  ،آَخرَ 
  ١].َأْعَلمُ  هللاَوا ،َأنَّ َما َدلَّ ظَاِهرُُه َعَلْيِه َغيـُْر َمْعُموٍل ِبِه ِعْنَدهُ 

  يف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهللا، قال:و  -)٢
  َثـََنا َحبَّاُن َوُهَو اْبُن ِهال ثـََنا َأْمحَُد ْبُن َسِعيٍد الدَّارِِميُّ، َقاَل: َحدَّ ثـََنا َحدَّ ٍل َأُبو َحِبيٍب الَْبْصِريُّ، َقاَل: َحدَّ

، َقاَل: َدَفَع ِإَيلَّ ْبُن ُموَسىَهاُروُن  ثـََنا الزُّبـَيـُْر ْبُن ِخرِّيِت، َعْن َأِيب لَِبيٍد، َعْن ُعْرَوَة الَبارِِقيِّ ، َقاَل: َحدَّ
، فَِبْعُت ِإْحَداُمهَا ِبِدينَاٍر، َوِجْئُت ِبالشَّاِة  َرُسوُل اِهللا  ِديَناًرا َألْشَرتَِي َلُه َشاًة، َفاْشتَـرَْيُت َلُه َشاتـَْنيِ

يَناِر ِإَىل النَِّيبِّ  بـَْعَد َلَك ِيف َصْفَقِة َميِيِنَك، َفَكاَن  هللا، َفَذَكَر َلُه َما َكاَن ِمْن أَْمرِِه، فَـَقاَل َلُه: بَاَرَك اَوالدِّ
  ِإَىل ُكَناَسِة الُكوَفِة فَـيَـْرَبُح الرِّْبَح الَعِظيَم، َفَكاَن ِمْن َأْكَثِر أَْهِل الُكوَفِة َماًال.َخيْرُُج َذِلَك 

ثـََنا َسِعيُد ْبُن َزْيٍد، َقاَل: َحدَّثـََنا الزُّبَـ  ثـََنا َحبَّاُن، َقاَل: َحدَّ ثـََنا َأْمحَُد ْبُن َسعِيٍد، َقاَل: َحدَّ ُر ْبُن ِخرِّيٍت يْـ َحدَّ
  َفَذَكَر َحنَْوُه، َعْن َأِيب لَِبيٍد.

  َوَقْد َذَهَب بـَْعُض َأْهِل الِعْلِم ِإَىل َهَذا اَحلِديِث َوقَاُلوا ِبِه، َوُهَو قـَْوُل َأْمحََد، َوِإْسَحاَق.قال أبو عيسى: 
ُهْم: الشَّافِ  ََذا اَحلِديِث ِمنـْ   ِعيُّ.َوَملْ يَْأُخْذ بـَْعُض أَْهِل الِعْلِم ِ

  ٢ َوأَُبو لَبِيٍد اْمسُُه ِلَماَزُة ْبُن َزبَّاٍر.، ْيٍد َأُخو َمحَّاِد ْبِن زَْيدٍ َوَسِعيُد ْبُن زَ 
  ٍثـََنا َعْبُد الُقدُّوِس ْبُن ُحمَمٍَّد الَعطَّاُر َقاَل: َحدََّثِين َعمِّي َصاِلُح ْبُن َعْبِد الَكِبِري ْبِن ُشَعْيب احلجاب،  َحدَّ

 ٣اَألْزُد َأْزدُ (:  َعمِّي َعْبُد السََّالِم ْبُن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن أََنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َقاَل: َحدََّثِين 
ِإالَّ َأْن يـَْرفَـَعُهْم، َولََيْأِتَنيَّ َعَلى النَّاِس َزَماٌن يـَُقوُل  هللاَويَْأَىب ا ،ُيرِيُد النَّاُس َأْن َيَضُعوُهمْ  ،اِهللا ِيف اَألْرضِ 

  .)يَا لَْيَت أُمِّي َكاَنْت َأْزِديَّةً  ،الرَُّجُل: يَا لَْيَت َأِيب َكاَن َأْزِديا
  َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب، َال نـَْعرِفُُه ِإالَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه.قال: 
ََذا اِإلْسنَادِ  َهذاَ اَحلِديثُ  َوُرِويَ    .٤َعْن أََنٍس َمْوُقوًفا َوُهَو ِعْنَدنَا َأَصحُّ  ِ

                                   
  فتح الباري البن حجر؛ يف شرحه للحديث. -١
موع.سنن الرتمذي؛  أبواب البيوع؛ الباب الرابع والثالثون.  -٢   وصححه النووي يف ا
  ويف نسخة: أسد اهللا يف األرض. -٣

  . واحلديث ضعيف جلهالة صاحل بن عبد الكبري.بَاٌب ِيف َفْضِل الَيَمنِ سنن الرتمذي؛ أبواب املناقب؛  -٤



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٥٢

   ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ثـََنا َعْبُد اْلُقدُّوِس ْبُن ُحمَمٍَّد اْلَعطَّاُر الَْبْصِريُّ، َحدَّ ثـََنا َمْهِديُّ ْبُن َكِثٍري اْلَعْبِديُّ َحدَّ ، َحدَّ
َثِين َغْيَالُن ْبُن َجرِ  ،َمْيُمونٍ  ِإْن ملَْ َنُكْن ِمَن اَألْزِد فـََلْسَنا ِمَن  :يٍر، َقاَل: مسَِْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك يـَُقولُ َحدَّ
  النَّاِس.

  .١َصِحيحٌ َغرِيٌب َقاَل أَبُو ِعيَسى: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن 
  ، قال:ورضي عنه يف مسند اإلمام أمحد رمحه اهللاو  -)٣
 ثـََنا َمْعَمٌر، َعْن أَيُّوَب، َعِن اْبِن ِسريِيَن، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َقاَل: َقاَل ا ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َحدَّ : لنَِّيبُّ َحدَّ

ميَاُن َميَاٍن، َواحلِْْكَمُة َميَانَِيٌة، َواْلِفْقُه َميَانٍ (   .٢)أَتَاُكْم َأْهُل اْلَيَمِن، ُهْم َأَرقُّ قـُُلوبًا، اْإلِ
  ََع أَب َثِين أَُبو َمْرَميَ، أَنَُّه مسَِ ثـََنا ُمَعاوَِيُة ْبُن َصاِلٍح، َقاَل: َحدَّ ثـََنا زَْيُد ْبُن اْحلَُباِب، َحدَّ ا ُهَريـَْرَة، يـَُقوُل: قَاَل َحدَّ

، )َشِة، َوالسُّْرَعُة ِيف اْلَيَمنِ اْلُمْلُك ِيف قـَُرْيٍش، َواْلَقَضاُء ِيف اْألَْنَصاِر، َواْألََذاُن ِيف اْحلَبَ (: َرُسوُل اِهللا 
  .٣)َواْألََماَنُة ِيف اْألَْزدِ (َوَقاَل زَْيٌد َمرًَّة َحيَْفظُُه: 

  
   

                                   
 املرجع السابق. وهو صحيح موقوفاً كما قال الرتمذي. -١
 . وأخرج الشيخان يف صحيحيهما حنوه.مسند أمحد؛ مسند املكثرين من الصحابة؛ مسند أيب هريرة   -٢
)، ورواه الرتمذي يف سننه عن أمحد بن منيع عن زيد بن َرَواُه َأْمحَُد، َورَِجاُلُه ثَِقاتٌ املرجع السابق. قال اهليثمي يف جممع الزوائد ( -٣

ْنَصارِيِّ، َعْن َأِيب ُد ْبُن َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّثـََنا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َمْهِديٍّ، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َأِيب َمْرَميَ األَ َحدَّثـََنا حمَُمَّ احلباب، مث قال (
 . )ُهَريـَْرَة، َحنَْوُه، وَملَْ يـَْرفـَْعُه َوَهَذا َأَصحُّ ِمْن َحِديِث َزْيِد ْبِن ُحَبابٍ 



    ١٥٣  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  الحديث التاسع والثالثون
   جرير بن عبد اهللا البجليفي فضل سيدنا 

  
من بين أمنار بن بن عبد اهللا بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن ُجشم بن عوف،  جرير هو سيدنا

األمري النبيل اجلميل، أبو عمرو وقيل أبو عبد اهللا البجلي القسري، وقسر من أراش، نسبوا إىل أمهم جبيلة، 
قحطان، من أعيان الصحابة. أسلم قبل سنة عشر كما صحح ذلك ابن حجر يف اإلصابة، وقال يف فتح 

  .١]سنة تسعلف يف إسالمه، والصحيح أنه يف سنة الوفود اختُ [و الباري: 
على النصح لكل مسلم. كان بديع احلسن، كامل اجلمال، قال عمر: جريٌر يوسف هذه  بايع النيب و 

  األمة.
قال حممد بن عمر: مل يزل جريٌر معتزًال لعلي ومعاوية باجلزيرة ونواحيها، حىت تويف [قال ابن سعد: 

  إحدى ومخسني. وقيل بعدها.. تويف سنة ٢]بالشَّراه يف والية الضحاك بن قيس على الكوفة
  ة، وهو بيت خلثعم، وكان يسمى الكعبة اليمانية، فأضرمه بالنار.إىل هدم ذي اخللص بعثه رسول اهللا 

  قال الشاعر فيه:
  نعم الفىت وبئست القبيلة  لوال جرير هلكت جبيلة

  فقال عمر: ما مدح من هجى قومه.
  

  الحديث:
ي   ا من كتاب    رحمه اهللا، قال:م أ     ا

عن  ،عن قيس بن أبي حازم ،عن بيان ،حدثنا زائدة ،حدثنا معاوية بن عمرو ،حدثنا أحمد بن منيع
  ).وال رآني إال ضحك ،منذ أسلمت ما حجبني رسول اهللا ( قال: جرير بن عبد اهللا 

عن  ،عن إسماعيل بن أبي خالد ،حدثنا زائدة ،حدثنا معاوية بن عمرو ،حدثنا أحمد بن منيع
  .٣ )وال رآني منذ أسلمت إال تبسم ،ما حجبني رسول اهللا ( عن جرير قال: ،قيس

                                   
  .(قَـْوُلُه بَاُب ِذْكِر َجرِيِر ْبِن َعْبِد اللَِّه الَبجِلّي)شرح فتح الباري؛  -١
 .الطبقات الكربى؛  طبقات الكوفيني؛ جرير بن عبد اهللا   -٢
  . واحلديث أخرجه الشيخان يف صحيحيهما. باب ما جاء يف ضحك رسول اهللامشائل الرتمذي؛   -٣



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٥٤

في باب مناقب جرير بن عبد اهللا البجلي، وقال عقب الحديث ا في سننه كذلك موقد أخرجه
  (هذا حديث حسن).األول، (هذا حديث حسن صحيح)، وعقب الثاني: 

  .١ال يضحك إال تبسُّماً) - -وجاء في حديث جابر بن سمرة (وكان 
  

  فوائد:
  : الَبَجِليِّ  هللابَاُب ِذْكِر َجرِيِر ْبِن َعْبِد اقال: ، رمحه اهللا صحيح اإلمام البخارييف  -)١
  ثـََنا َخاِلٌد، َعْن بـََياٍن، َعْن ثـََنا ِإْسَحاُق الَواِسِطيُّ، َحدَّ ْعُتُه يـَُقوُل: َقاَل َجرِيُر ْبُن َعْبِد َحدَّ قَـْيٍس، قَاَل: مسَِ

  ).ْمُت، َوالَ َرآِين ِإالَّ َضِحكُمْنُذ َأْسلَ   هللاَما َحَجَبِين َرُسوُل ا(:  هللا
وََكاَن يـَُقاُل َلُه:  ،ةِ ، َقاَل: َكاَن ِيف اجلَاِهِليَِّة بـَْيٌت، يـَُقاُل َلُه ُذو اخلََلصَ هللاَوَعْن قَـْيٍس، َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد ا

َقاَل:  ؟)َهْل أَْنَت ُمِرِحيي ِمْن ِذي اخلََلَصةِ (:  هللالَكْعَبُة الَيَمانَِيُة َأِو الَكْعَبُة الشَّْأِميَُّة، فَـَقاَل ِيل َرُسوُل ا
أَتَـيْـَناُه فَـنَـَفْرُت ِإَلْيِه ِيف َمخِْسَني َوِماَئِة فَاِرٍس ِمْن َأْمحََس، قَاَل: َفَكَسْرنَا، َوقَـتَـْلَنا َمْن َوَجْدنَا ِعْنَدُه، فَ 

  ٢.َفَأْخبَـْرنَاُه، َفَدَعا لََنا َوِألَْمحَسَ 
ْسَناِد اْلَمْذُكورِ ُهَو مَ  )َوَعْن قـَْيسٍ (قـَْوُلُه [يف الفتح: رمحه اهللا قال ابن حجر  ، وقال يف باب ٣]ْوُصوٌل ِباْإلِ

َوأَنـََّها َكاَن يـَُقاُل َهلَا اْلَيَمانِيَُّة ِباْعِتَباِر   ،ِيف الرَِّواَيِة َصَوابٌ  َوالَِّذي َيْظَهُر ِيل َأنَّ الَِّذي[غزوة ذي اخللصة 
  .٤]َعُلوا بَابـََها ُمَقاِبَل الشَّامِ َوالشَّاِميَُّة بِاْعِتَباِر أَنـَُّهْم جَ  ،َكوِّنـَْها بِالَْيَمنِ 

  يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا، قال:و  -)٢
  ُثـََنا اْبن ثـََنا وَِكيٌع، َوأَبُو ُأَساَمَة، َعْن ِإْمسَاِعيَل، ح َوَحدَّ ثـََنا أَُبو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة، َحدَّ ثـََنا  َوَحدَّ منَُْريٍ، َحدَّ

ثـََنا ِإْمسَاِعيُل، َعْن قَـْيٍس، َعْن َجرِيٍر، َقاَل: َعْبُد اِهللا ْبُن ِإْدرِيَس، حَ  ُمْنُذ  َما َحَجَبِين َرُسوُل اِهللا (دَّ
ِإْدرِيَس: َوَلَقْد َشَكْوُت ِإلَْيِه . َزاَد اْبُن ُمنَْريٍ، ِيف َحِديِثِه َعِن اْبِن )َأْسَلْمُت، َوَال َرآِين ِإالَّ تَـَبسََّم ِيف َوْجِهي

  ٥).َواْجَعْلُه َهاِديًا َمْهِديا ،اللُهمَّ ثـَبِّْتهُ (َأينِّ َال أَثـُْبُت َعَلى اْخلَْيِل، َفَضَرَب بَِيِدِه ِيف َصْدِري َوقَاَل: 
  يف مسند اإلمام أمحد رمحه اهللا، قال:و  -)٣

                                   
ن احلجاج بن أرطأة وهو مدلس عنعن يف هذه الرواية ومل يصرح بالسماع. ولذا رواه غري واحد، كلهم ع حديث جابر بن مسرة   -١

َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن اَحلاِرِث ْبِن َجْزٍء، َقاَل: ضعيفة، لكن املرفوع ثبت من روايات أخرى، منها ما جاء يف الرتمذي  رواية جابر بن مسرة 
 ). ِإالَّ تـََبسًُّما َما َكاَن َضِحُك َرُسوِل اِهللا (

 .   الَبَجِليِّ بَاُب ِذْكِر َجرِيِر ْبِن َعْبِد اهللاِ صحيح البخاري؛ كتاب مناقب األنصار؛  -٢
 فتح الباري البن حجر؛ يف شرحه للحديث. -٣
 .(قَـْوُلُه َغْزَوُة ِذي اْخلََلَصِة)فتح الباري البن حجر؛ شرح  -٤
  . بَاُب ِمْن َفَضاِئِل َجرِيِر ْبِن َعْبِد اهللاِ ؛  بَةِ كتاب َفَضائِِل الصََّحاصحيح مسلم؛   -٥



    ١٥٥  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  ،َثِين ُيوُنُس ثـََنا أَبُو َقَطٍن، َحدَّ َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن ِشْبٍل َقاَل: َوقَاَل َجرِيٌر: َلمَّا َدنـَْوُت ِمَن اْلَمِديَنِة َأَخنُْت َحدَّ
َخيُْطُب، فَـَرَماِين النَّاُس  َراِحَلِيت، ُمثَّ َحَلْلُت َعْيَبِيت، ُمثَّ لَِبْسُت ُحلَِّيت، ُمثَّ َدَخْلُت، َفِإَذا َرُسوُل اِهللا 

؟ قَاَل: نـََعْم، ذََكَرَك آِنًفا ِبَأْحَسِن ِذْكٍر، ِليِسي: يَا َعْبَد اِهللا، ذََكَرِين َرُسوُل اِهللا ِباحلََْدِق، فَـُقْلُت جلَِ 
َنا ُهَو َخيُْطُب ِإْذ َعَرَض َلُه ِيف ُخْطَبِتِه َوَقاَل:  َيْدُخُل َعَلْيُكْم ِمْن َهَذا اْلَباِب، َأْو ِمْن َهَذا اْلَفجِّ، ِمْن (فَـبَـيـْ

وقَاَل  .َعَلى َما أَْبَالِين  َقاَل َجرِيٌر: " َفَحِمْدُت اَهللا  )نَّ َعَلى َوْجِهِه َمْسَحَة َمَلكٍ إِ  الَ أَ ٍن، َخْريِ ِذي ميََ 
ْعَتُه ِمْنُه َأْو مسَِْعَتُه ِمَن اْلُمِغريَِة ْبِن ِشْبٍل َقاَل: نـََعمْ    ١.أَبُو َقَطٍن: فَـُقْلُت َلُه: مسَِ

  ثـََنا ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ ثـََنا زِيَاُد ْبُن ِعَالَقَة َقاَل: مسَِْعُت َجرِيَر ْبَن َعْبِد اِهللا َقاَم َخيُْطُب يـَْوَم َحدَّ أَُبو َعَوانََة، َحدَّ
َا فَـَقاَل: َعَلْيُكْم ِباتـَِّقاِء اِهللا َعزَّ َوَجلَّ، َواْلَوقَاِر َوالسَِّكيَنِة، َحىتَّ يَْأتَِيُكْم أَ  ،تـُُويفَِّ اْلُمِغريَُة ْبُن ُشْعَبةَ  ِمٌري، َفِإمنَّ

ِألَِمريُِكْم، فَِإنَُّه َكاَن حيُِبُّ اْلَعْفَو، َوقَاَل: أَمَّا بـَْعُد، َفِإينِّ أَتـَْيُت َرُسوَل اِهللا  ايَْأتِيُكُم اْآلَن، ُمثَّ َقاَل: اْستَـْعُفو 
  ْسَالِم. فَـَقاَل َرُسوُل اِهللا  )،َوالنُّْصِح ِلُكلِّ ُمْسِلمٍ (: -يَّ وَاْشتَـَرَط َعلَ  - فَـُقْلُت: أُبَاِيُعَك َعَلى اْإلِ

يًعا. ُمثَّ اْستَـْغَفَر َونـََزلَ    ٢.فَـَبايـَْعُتُه َعَلى َهَذا، َوَربِّ َهَذا اْلَمْسِجِد ِإينِّ َلُكْم لََناِصٌح مجَِ
  :ابن ماجه رمحه اهللا، قالاإلمام سنن  ويف -)٤
  اٍر، َحدَّثـََنا ُحمَمَُّد ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّ ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َعِليِّ َحدَّ ، قَاَال: َحدَّ ْبُن َجْعَفٍر، َوْعَبُد الرَّْمحَِن ْبُن َمْهِديٍّ

ثُ    - هللا، َأنَّ َرُسوَل اهللاَعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد ا ْبِن ُمْدِرٍك َقاَل: مسَِْعُت أَبَا ُزْرَعَة ْبَن َعْمِرو ْبِن َجرِيٍر ُحيَدِّ
ِرُب بـَْعُضُكْم رِقَاَب َيضْ  ؛َال تـَْرِجُعوا بـَْعِدي ُكفَّاًرا(فـََقاَل:  )،اْستـَْنِصْت النَّاسَ ( َقاَل ِيف َحجَِّة اْلَوَداِع: -

  ٣.)بـَْعضٍ 
  استنصت الناس أي قل هلم ليسكتوا حىت يسمعوا قويل.

  :رمحه اهللا، قال مسند عبد اهللا بن الزبري احلميدي ويف -)٥
  َُقاَل: ثنا َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َعْن َناِفِع ْبِن ُجبَـْريٍ، َقاَل: اْستَـْعَمَل ُمَعاِويَُة ْبُن َأِيب ُسْفَياَن َجرِيَر ثنا ُسْفَيان ،

؟ َقاَل َجرِيٌر: َعَلى َسرِيٍَّة، َفَأَصابـَُهْم َبرٌِد َشِديٌد، َفَأقـَْفَلُهْم َجرِيٌر، فـََقاَل َلُه ُمَعاِويَُة: ِملَ أَقـَْفْلتَـُهمْ  هللاْبَن َعْبِد ا
ْعُت َرُسوَل ا ، فـََقاَل َلُه ُمَعاِوَيُة: أَْنَت مسَِْعَت )هللاَمْن َال يـَْرَحُم النَّاَس َال يَـْرَمحُُه ا(، يـَُقوُل:  هللاِإينِّ مسَِ

  ؟ َقاَل: نـََعْم. هللاَهَذا ِمْن َرُسوِل ا

                                   
رَِجاُل َأْمحََد رَِجاُل [. قال اهليثمي يف جممع الزوائد:  َوِمْن َحِديِث َجرِيِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َعِن النَِّيبِّ مسند أمحد؛ مسند الكوفيني؛  -١

َر اْلُمِغريَِة ْبِن ِشْبٍل، َوُهَو ثِ    .]حديث صحيح[. وجاء يف حتقيق املسند طبعة الرسالة بإشراف األرنؤوط: ]َقةٌ الصَِّحيِح َغيـْ
ْسِلِمَني  (: بَاُب قـَْوِل النَِّيبِّ املرجع السابق؛ وأخرجه البخاري يف صحيحه؛ كتاب اإلميان،  -٢

ُ
الدِّيُن النَِّصيَحُة: ِهللا َوِلَرُسوِلِه َوِألَِئمَِّة امل

  ).َوَعامَِّتِهمْ 
  . وأخرجه الشيخان يف صحيحيهما.بَاُب َال تـَْرِجُعوا بـَْعِدي ُكفَّاًرا َيْضِرُب بـَْعُضُكْم رَِقاَب بـَْعضٍ سنن ابن ماجة؛ كتاب الفنت؛  -٣



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٥٦

َا تـَرََكُه؛ ِألَنَُّه َحدََّث َعْن َرُسوِل ا ُيرِيُد ُمَعاِوَيُة َأْن ُيِرَي النَّاسَ [ثنا ُسْفَياُن، َقاَل:  ، ِألَْن َال َجيَْرتَِئ  هللاأَمنَّ
  ١].َعلَْيِه َغيـْرُُه، فـَيَـْقِفَل ِبَغْريِ ِإْذِنهِ 

  
   

                                   
جاله ثقات، . مرفوعه صحيح أخرج الشيخان حنوه يف صحيحهما. واإلسناد ر  َأَحاِديُث َجرِيِر ْبِن َعْبِد اللَِّه اْلَبَجِليِّ مسند احلميدي؛  -١

َحدَّثـََنا ، واهللا أعلم. ورواه الطيالسي يف مسنده بإسناد آخر ومنت خمالف فقال: [لكن يبدو أنَّ هناك انقطاعا بني نافع وجرير 
َنا َخمْمَ  اهللاِ ُشْعَبُة، َعْن َأِيب ِإْسَحاَق، َعْن أَبِيِه، قَاَل: ُكنَّا َمَع َجرِيِر ْبِن َعْبِد  ْعُت َرُسوَل اِهللا  ،َصةٌ ِيف َغْزَوٍة َفَأَصابـَتـْ َفَكَتَب َجرِيٌر ِإَىل ُمَعاِوَيَة مسَِ

  :َقاَل أَبُو ِإْسَحاَق: َفَأنَا َأْدرَْكُت َقِطيَفًة ِممَّا  ،َقاَل َوَمتـََّعُهمْ  ،َقاَل: َفَكَتَب ُمَعاِويَُة َأْن يـَْقُفُلوا )َمْن َال يـَْرَحُم النَّاَس َال يـَْرَمحُُه اهللاُ (يـَُقوُل
ْعُت أَبَا ِإْسَحاَق قَاَل: َكاَن َجرِيُر ْبُن َعْبِد اهللاِ ]، ورواه أمحد يف مسنده فقال: َعُهمْ َمتـَّ  ثـََنا ُشْعَبُة َقاَل: مسَِ  ِيف َحدَّثـََنا حمَُمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ

َأْرِميِنيََّة قَاَل: َفَأَصابـَتـُْهمْ  ْعُت َرُسوَل اِهللا َخمَْمَصٌة َأْو َجمَاَعٌة قَاَل: َفَكَتَب : بـَْعٍث ِب َمْن ملَْ يـَْرَحِم النَّاَس َال (يـَُقوُل:  َجرِيٌر ِإَىل ُمَعاِوَيَة: ِإينِّ مسَِ
َفَلُهْم . َقاَل: َفَأْرَسَل ِإَلْيِه، َفَأتَاُه فَـَقاَل: آْنَت مسَِْعَتُه ِمْن َرُسوِل اِهللا )يـَْرَمحُْه اُهللا  َقاَل أَبُو ِإْسَحاَق: . َوَمتـََّعُهمْ ؟ َقاَل: نـََعْم. َقاَل: َفَأقـْ

]، فسقط والد أيب إسحاق من السند، ويف املنت زيادة مل ترد يف رواية وََكاَن َأِيب ِيف َذِلَك اجلَْْيِش َفَجاَء ِبَقِطيَفٍة ِممَّا َمتـََّعُه ُمَعاِويَةُ 
 يس وقد عنعن.الطيالسي.  ووالد أيب إسحاق ليس له ترمجة. كما أن أبا إسحاق مشهور بالتدل



    ١٥٧  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  الحديث األربعون
  في فضل سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي اهللا عنهما

 
هو سيدنا معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، أمري املؤمنني، 

وصهره، فهو أخو أم حبيبة زوج  ملك اإلسالم، أبو عبد الرمحن القرشي األموي املكي. كاتب رسول اهللا 
  ، لذا هو خال املؤمنني.النيب 

من أبيه، ولكن ما ظهر  اف من اللحاق بالنيب قيل إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء، وبقي خي
  إسالمه إال يوم الفتح.

على الشام، مث أقرَّه عثمان على ذلك، ومجع له الشام، مث وقعت الفتنة، فحارب معاوية  أمَّره عمر 
وذلك سنة إحدى وأربعني،  ،تنازل احلسن عن اخلالفة له، واجتمع عليه الناس عليا، مث بعد مقتل علي 

  وبقي خليفة ما يقارب عشرين سنة إىل أن مات.
  ومات يف رجب سنة ستني، وعاش سبعاً وسبعني سنة.

  قال أبو ُنعيم: كان من الكتبة احلسبة الفصحاء حليمًا وقوراً.
وال مل ينتزعوا يدًا من طاعة،  ية مجاعة من أصحاب رسول اهللا و وقال األوزاعي: أدركت خالفة معا

  فارقوا مجاعة، وكان زيد بن ثابت يأخذ العطاء من معاوية.
  

  الحديث:
س ا من  ة      ا رحمه اهللا، وهو ء ا  ا 

  آخر حديث في الجزء، قال:
دَّْوَرِقيُّ، ثنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِديٍّ، ثنا َأْخبَـَرنَا َأْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمثـَنَّى، ثنا َأْحَمُد ْبُن إِبـَْراِهيَم ال

، َعنِ   ُمَعاِوَيُة ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُيوُنَس ْبِن َسْيٍف، َعِن اْلَحاِرِث ْبِن زِيَاٍد، َعْن أَِبي رُْهٍم َوُهَو السِّْمِعيُّ
مَّ َعلِّْم ُمَعاِويََة اْلِكَتاَب َواْلِحَساَب، َوِقِه للها(يَـُقوُل:   هللاْلِعْربَاِض ْبِن َسارِيََة، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل ا

  . هللا، َوَعْن َجِميِع َأْصَحاِب َرُسوِل ا )اْلَعَذابَ 
، َفِممَّْن َرَوى  هللاَجَماَعٌة ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل ا َقاَل َحْمَزُة ْبُن ُمَحمٍَّد: َوَقْد َرَوى َعْن ُمَعاوَِيَة 

اْلَبَجِليُّ، َوُمَحمَُّد  هللاْبُن الزُّبـَْيِر، َوَجرِيُر ْبُن َعْبِد ا هللاْبُن َعْمٍرو، َوَعْبُد ا هللاُن َعبَّاٍس، َوَعْبُد ابْ  هللاَعْنُه، َعْبُد ا
  .ْبُن َمْسَلَمَة، َوُمَعاِوَيُة ْبُن ُحَدْيٍج، َوأَُبو َسِعيٍد اْلُخْدِريُّ، َوأَُبو الطَُّفْيِل، َوالسَّاِئُب ْبُن َيزِيدَ 



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٥٨

َوَأمَّا  ِبِمْشَقصٍ  َر َعِن النَِّبيِّ َقصَّ  أَنَّهُ  :ا َحِديُث اْبِن َعبَّاٍس فـََرَواُه َعْنُه طَاُوٌس َوُمَجاِهٌد َوَعطَاءٌ َفَأمَّ 
ْبِن َعْمٍرو فَـَرَواُه أَُبو اْلُمطَرِِّف اْلُمِغيَرُة ْبُن ُمَطرٍِّف اْلَواِسِطيُّ، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن  هللاَحِديُث َعْبِد ا
  ).تَـَباَرَك َوتـََعاَلى َلْم َيْكُتْب َعَلْيُكْم ِصَياَمهُ  هللاَأنَّ ا(، ِفي يـَْوِم َعاُشورَاَء ْبِن َعْمٍرو هللاأَِبيِه َعْن َعْبِد ا

َعْن َجْعَفِر ْبِن َأِبي َوْحِشيََّة، َعْن َسِعيِد ْبِن  ،ْبِن الزُّبـَْيِر فَـَرَواُه َسِعيُد ْبُن َبِشيرٍ  هللاا َحِديُث َعْبِد اَوَأمَّ 
  ْبِن الزُّبـَْيِر. هللاُجبَـْيٍر، َعْن َعْبِد ا

، فـََرَواُه الشَّْعِبيُّ َوعَ  هللاَوَأمَّا َحِديُث َجرِيِر ْبِن َعْبِد ا َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد  ،اِمُر ْبُن َسْعٍد اْلَبَجِليُّ اْلَبَجِليِّ
  .، َوُهَو اْبُن َثَالٍث َوِستِّينَ اْلَبَجِليِّ ِفي َوَفاِة النَِّبيِّ  هللا

ِد ْبِن َمْسَلَمَة فَـَرَواُه َأُبو َبْكٍر اْلُكَلْيِبيُّ  ِد ْبِن أَِبي َيْحَيى اْألَ  ،َوَأمَّا َحِديُث ُمَحمَّ ، َعْن َعْن ُمَحمَّ ْسَلِميِّ
ِد ْبِن َمْسَلَمَة، ِفي يـَْوِم َعاُشورَاَء،  َقاَل  )أَْيَن ُعَلَماؤُُكْم َيا َأْهَل اْلَمِديَنِة؟(َخاِلِد ْبِن أَِبي اْلُمَهاِجِر، َعْن ُمَحمَّ

 َهَذا َسِمَع َحْمَزُة: َال َأْعَلُمُه يـَْرِوي َهَذا اْلَحِديَث ِإالَّ ِمْن َهَذا الطَّرِيِق، َوَال َأْحَسُب َخاِلَد ْبَن أَِبي اْلُمَهاِجرِ 
ِد ْبِن َمْسَلَمَة، َوا   َأْعَلُم. هللاِمَن ُمَحمَّ

ْبُن أَِبي َحِبيٍب، َعْن ُسَوْيِد ْبِن قَـْيٍس، َعْن ُمَعاوَِيَة ْبِن َوَأمَّا َحِديُث ُمَعاِويََة ْبِن َحِديٍج فَـَرَواُه َيزِيُد 
ْسَنادِ  ،َحِديجٍ  َجْعَفُر ْبُن رَِبيَعَة، َوَعْمُرو ْبُن  ؛َرَواُه َعْن يَزِيَد ْبِن َأِبي َحِبيبٍ  ،َوُهَو َحِديٌث َصِحيٌح ثَاِبُت اْإلِ

  َوِليُّ التـَّْوِفيِق. هللاُن َلِهيَعَة، َوابْ  هللاْلَحاِرِث، َواللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َوَعْبُد ا
َرَواُه َمْرُحوُم ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلَعطَّاُر َعْن َأِبي نـََعاَمَة السَّ  ْعِديِّ، َعْن َوَأمَّا َحِديُث أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ فـَ

َهَذا اْلَحِديَث ِإالَّ ِبَهَذا  ىْروَ َزُة: َوَال نـَْعَلُمُه يُـ أَِبي ُعْثَماَن النـَّْهِديِّ، َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ، َقاَل َحمْ 
ْسَناِد، َوُهَو َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.   اْإلِ

َرَواُه ُشْعَبُة َعْن قَـَتاَدَة، َعْن أَِبي الطَُّفْيِل، َرَواُه َعْن ُشْعَبَة: َيْحَيى  ْبُن َعبَّاٍد َوَأمَّا َحِديُث أَِبي الطَُّفْيِل فـَ
  َأْعَلُم. هللاأَبَا َعبَّاٍد، ِفي اْسِتَالِم الرُّْكِن الَْيَماِنيِّ، َال َأْحَفُظُه ِإالَّ ِمْن َهَذا الطَّرِيِق، َواُيَكنَّى 

َرَواُه اْبُن ُجَرْيٍج َعْن ُعَمَر ْبِن َعطَاِء ْبِن أَِبي اْلُخَواِر، َعِن السَّا ِئِب ْبِن َوَأمَّا َحِديُث السَّاِئِب ْبِن يَزِيَد فـَ
َنا ِمْن َحِديِث َأْصَحاِب َرُسوِل اَيزِ  تَـَهى ِإلَيـْ ، َعْنُه،   هللايَد ِفي َصَالِة اْلُجُمَعِة، فَـَهَذا ُجْمَلُة َما انـْ

يَمٌة اْلَمِديَنِة، َوَمكََّة، َواْلُكوَفِة، َواْلَبْصرِة، َوالشَّاِم، َوَهِذِه َمْنزَِلٌة َعظِ  َأْهلِ من َوَرَوى َعْنُه ُوُجوُه التَّاِبِعيَن، 
ينِ  ،ُحْسَن التـَّْوِفيقِ  هللاَوَدَرَجٌة َشرِيَفٌة، َوَنْسَأُل ا   .َوِبِه َنْسَتِعينُ  ،َوالسََّالَمَة ِفي الدِّ



    ١٥٩  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

، َقاَل َحدَّثَِني َأِخي ُمَحمٌَّد، َقالَ  ُد ْبُن َعْوٍن اْلُكوِفيُّ، ثنا َأْحَمُد ْبُن أَِبي اْلَحَواِريِّ : َقاَل َأْخبَـَرنَا ُمَحمَّ
َمْه َحَال؟ َقاَل: َيا بـَُنيَّ: َوَتْدِري لِ  ،َعِليُّ ْبُن اْلُفَضْيِل ِألَبِيِه: َيا أََبِة، َما َأْحَلى َكَالَم َأْصَحاِب ُمَحمٍَّد 

  ١.تـََباَرَك َوتـََعاَلى هللاَقاَل: َال. َقاَل: َألَنـَُّهْم َأرَاُدوا ِبِه ا
  هو الفضيل بن عياض اإلمام املشهور.هذا والفضيل 

  
  فوائد:

  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا، قال: -)١
  ْهُه ِيف بَاب َمْن ُيرِِد اُهللا ِبِه العلم، من كتاب ًرا يـَُفقِّ ثـََنا : الدِّينِ َخيـْ ثـََنا اْبُن َحدَّ َسِعيُد ْبُن ُعَفْريٍ، قَاَل: َحدَّ

ُل َوْهٍب، َعْن ُيوُنَس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َقاَل: َقاَل ُمحَْيُد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن، مسَِْعُت ُمَعاِويََة، َخِطيًبا يـَُقو 
ْعُت النَِّيبَّ  َا أَنَا قَاِسمٌ ِبِه َخيْـرً  هللاَمْن ُيرِِد ا(يـَُقوُل:  مسَِ يِن، َوِإمنَّ يـُْعِطي، َوَلْن تَـَزاَل  هللاَوا ،ا يـَُفقِّْهُه ِيف الدِّ

  .٢)هللا، َال َيُضرُُّهْم َمْن َخاَلَفُهْم، َحىتَّ يَْأِيتَ َأْمُر اهللاَهِذِه اُألمَُّة َقاِئَمًة َعَلى َأْمِر ا
  َْبِن َأِيب ُسْفَيانَ  بَاُب ِذْكِر ُمَعاوَِية  ، ثـََنا َعاَىف، َعْن ُعْثَماَن ْبِن اَألْسَوِد، َحدَّ

ُ
ثـََنا امل اَحلَسُن ْبُن ِبْشٍر، َحدَّ

أََتى اْبَن َعبَّاٍس َعِن اْبِن َأِيب ُمَلْيَكَة، َقاَل: َأْوتـََر ُمَعاِوَيُة بـَْعَد الِعَشاِء ِبرَْكَعٍة، َوِعْنَدُه َمْوًىل ِالْبِن َعبَّاٍس، فَ 
  ٣). هللاِحَب َرُسوَل اَدْعُه َفِإنَُّه َقْد صَ (فَـَقاَل: 

  ََثِين اْبُن َأِيب ُمَلْيَكَة، ِقيَل ِالْبِن َعبَّاٍس: ه ثـََنا نَاِفُع ْبُن ُعَمَر، َحدَّ ثـََنا اْبُن َأِيب َمْرَميَ، َحدَّ ْل َلَك ِيف َأِمِري َحدَّ
ْؤِمِنَني ُمَعاِويَةَ 

ُ
  ٤).َفِقيهٌ ِإنَُّه (َفِإنَُّه َما أَْوتَـَر ِإالَّ ِبَواِحَدٍة؟ َقاَل:  ؛امل

ْنَكاَر َعَلْيهِ  َأِي اتْـُرِك اْلَقْوَل فِيهِ  )َدْعهُ (َوقَـْولُُه [قال ابن حجر:  َأْي فـََلْم يـَْفَعْل  ؛َفِإنَُّه َقْد َصِحبَ  ،َواْإلِ
  ٥].َشْيًئا ِإالَّ ِمبُْستَـَندٍ 

                                   
َرَواهُ اْلبَـزَّاُر، َوَأْمحَُد ِيف َحِديٍث َطِويٍل، َوالطَّبـََراِينُّ، َوِفيِه احلَْاِرُث ْبُن زِيَاٍد جزء البطاقة للكناين؛ آخر حديث.قال اهليثمي يف جممع الزوائد: ( -١

ُر يُوُنَس ْبِن َسْيفٍ  وصححه الشيخ حممد ناصر الدين يف )، ، َوَبِقيَُّة رَِجاِلِه ثَِقاٌت َوِيف بـَْعِضِهْم ِخَالفٌ وَملَْ َأِجْد َمْن َوثـََّقُه، وََملْ يـَْرِو َعْنُه َغيـْ
 "، مبجموع طرقه بعد أن استعرض ستة طرق هلذا احلديث.٣٢٢٧سلسلة األحاديث الصحيحة؛ حديث "

ًرا يـَُفقِّْهُه ِيف بَاٌب: َمْن يُرِِد اهللاُ لم؛ صحيح البخاري؛ كتاب الع -٢  . الدِّينِ  ِبِه َخيـْ
  .؛ باب ذكر معاوية صحيح البخاري؛ كتاب أصحاب النيب  -٣
  املرجع السابق.  -٤
  فتح الباري البن حجر؛ يف شرحه للحديث. -٥



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٦٠

َسبَُّه، َأْو َدَعا َعلَْيِه، َولَْيَس ُهَو َأْهًال ، َأْو بَاُب َمْن َلَعَنُه النَِّيبُّ ، رمحه اهللا صحيح اإلمام مسلمويف  -)٢
  :، قالِلَذِلَك، َكاَن َلُه زََكاًة َوَأْجًرا َوَرْمحَةً 

  ثـََنا اْألَْعَمُش، َعْن َأِيب َصاِلٍح، َعْن َأِيب ثـََنا َأِيب، َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبِن ُمنَْريٍ، َحدَّ  ُهَريْـَرَة، َقاَل: َحدَّ
َا َرُجٍل ِمَن اْلُمْسِلِمَني َسَبْبُتُه، َأوْ (: َقاَل َرُسوُل اِهللا  َا أَنَا َبَشٌر، َفَأميُّ َلَعْنُتُه، َأْو َجَلْدتُُه،  اللُهمَّ ِإمنَّ
  ١).َوَرْمحَةً َفاْجَعْلَها َلُه زََكاًة 

  ،ثـََنا اْبُن َبشَّاٍر ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ اْلَعَنزِيُّ، ح َوَحدَّ ثـََنا أَُميَُّة ْبُن  - َواللَّْفُظ ِالْبِن اْلُمثَـىنَّ  -َحدَّ َقاَال: َحدَّ
ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َأِيب َمحَْزَة اْلَقصَّاِب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: ُكْنُت َأْلعَ  ُب َمَع الصِّبـَْياِن، َفَجاَء َخاِلٍد، َحدَّ

َقاَل:  ،)اْذَهْب َوادُْع ِيل ُمَعاِوَيةَ (فَـتَـَواَرْيُت َخْلَف بَاٍب، َقاَل َفَجاَء َفَحطََأِين َحْطَأًة، َوقَاَل:  َرُسوُل اِهللا 
فَـُقْلُت: ُهَو يَْأُكُل، فَـَقاَل:  قَاَل: َفِجْئتُ  )اْذَهْب َفادُْع ِيل ُمَعاِوَيةَ (َقاَل ِيلَ:  .َفِجْئُت فَـُقْلُت: ُهَو يَْأُكلُ 

: قـُْلُت ِألَُميََّة: َما َحطََأِين؟ َقاَل: قَـَفَدِين قَـْفَدةً  ).َال َأْشَبَع اهللاُ َبْطَنهُ (   ٢.َقاَل اْبُن اْلُمثَـىنَّ
بـَْنيَ  الضَّْرُب ِباْلَيِد َمْبُسوَطةً  َوُهوَ  ؛ِبَفْتِح احلَْاِء َوِإْسَكاِن الطَّاِء بـَْعَدَها َمهَْزةٌ  )َحْطَأةً (َوقَـْوُلُه [قال النووي: 

َا فَـَعَل َهَذا ِباْبِن َعبَّاٍس ُمَالَطَفًة َوَتْأنِيًسا ،اْلَكِتَفْنيِ   ؛َوأَمَّا ُدَعاُؤُه َعَلى ُمَعاوَِيَة َأْن َال َيْشَبَع ِحَني َتَأخَّرَ  ،َوِإمنَّ
َوَقْد  .َوالثَّاِين أَنَُّه ُعُقوبٌَة َلُه لَِتَأخُّرِهِ  ،َعَلى اللَِّساِن ِبَال َقْصدٍ  َأَحُدُمهَا أَنَُّه َجَرى :َفِفيِه اجلََْوابَاِن السَّاِبَقانِ 

َعاِء َعَلْيهِ  هللاَفِهَم ُمْسِلٌم َرِمحَُه ا فَِلَهَذا َأْدَخَلُه ِيف َهَذا  ،ِمْن َهَذا احلَِْديِث َأنَّ ُمَعاِوَيَة ملَْ َيُكْن ُمْسَتِحقا لِلدُّ
  .٣)نه ِيف احلَِْقيَقِة َيِصُري ُدَعاًء َلهُ أل ؛ن مناقب معاويةوجعله غريه م ،الباب

  :رمحه اهللا، قال أيب داود الطيالسياإلمام مسند ويف  -)٣
  ُثـََنا ُيوُنس ثـََنا أَُبو َداُودَ  ،َحدَّ ثـََنا هُ  ،َقاَل: َحدَّ اْبِن ٌم، َوأَُبو َعَوانََة، َعْن َأِيب َمحَْزَة اْلَقصَّاِب، َعِن يْ شَ َقاَل: َحدَّ

 ،ُمثَّ بـََعَث ِإلَْيِه فَـَقاَل: ِإنَُّه يَْأُكلُ  ،بـََعَث ِإَىل ُمَعاِوَيَة َيْكُتُب َلُه، فـََقاَل: ِإنَُّه يَْأُكلُ   هللاَعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل ا
اِوي َعْن ُيوُنَس ْبِن ْبُن َجْعَفِر ِبْن فَاِرٍس، الرَّ  هللاَقاَل َعْبُد ا )،َبطَْنهُ  هللاَال َأْشَبَع ا(:  هللافَـَقاَل َرُسوُل ا

نـَْيا َحىتَّ َال َيُكوَن ِممَّْن َجيُوُع يـَْوَم اْلِقَياَمِة؛ ِألَنَّ اْخلَبَـَر  هللاَأْعَلُم: َال َأْشَبَع ا هللاَحِبيٍب، َمْعَناُه َوا َبطَْنُه ِيف الدُّ
  .٤)َوُهلُْم ُجوًعا يـَْوَم اْلِقَياَمةِ َأْطَوُل النَّاِس ِشبَـًعا ِيف الدُّنـَْيا َأطْ (أَنَُّه َقاَل:  َعِن النَِّيبِّ 

                                   
َكاَن َلُه زََكاًة َوَأْجًرا   ؛ًال ِلَذِلكَ َوَلْيَس ُهَو أَهْ  ؛َأْو َسبَُّه، أَْو َدَعا َعَلْيهِ  ؛بَاُب َمْن َلَعَنُه النَِّيبُّ (صحيح مسلم؛ كتاب الرب والصلة واآلداب؛  -١

  .)َوَرْمحَةً 
  املرجع السابق. -٢
  شرح النووي على صحيح مسلم؛ يف شرحه للحديث. -٣
َيا َأْطَوُل ( رضي اهللا عنهما. وقول رسول اهللا  َوَما َأْسَنَد َعْبُد اِهللا ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ مسند الطيالسي؛  -٤ نـْ النَّاِس ِشبـًَعا ِيف الدُّ

 أكلُت ثَرِيًدا َوأَتـَْيُت النَِّيبّ قال: ( )، أخرجه غري واحد منهم البزار يف مسنده؛ عن أيب جحيفة َأْطَوُهلُْم ُجوًعا يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 



    ١٦١  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  :باب مناقب معاوية بن أيب سفيان  رمحه اهللا، قال: سنن اإلمام الرتمذيويف  -)٤
  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َحيَْىي ، َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد الَعزِيِز، َعْن َعْبُد اَألْعَلى ْبُن ُمْسِهرٍ  قال: َحدَّثـََنا أَُبو ُمْسِهرٍ  ،َحدَّ

أَنَُّه  َعِن النَِّيبِّ  ،يْـَرَة، وََكاَن ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اِهللا مِ َربِيَعَة ْبِن َيزِيَد، َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َأِيب عَ 
  .)مَّ اْجَعْلُه َهاِديًا َمْهِديا َواْهِد ِبهِ للها(َقاَل ِلُمَعاِويََة: 

  .١َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيبٌ قال أبو عيسى: 
  يف مسند اإلمام أمحد رمحه اهللا، قال:و  -)٥
 ،ثـََنا َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َحدَّثـََنا َسِعيُد ْبُن ُمجَْهاَن ثـََنا بـَْهٌز، َحدَّ َمحَّاٌد، َحدََّثِين  اَ ح َوَعْبُد الصََّمِد َحدَّثَن َحدَّ

اخلَِْالَفُة َثَالُثوَن َعاًما، ُمثَّ َيُكوُن بـَْعَد (يـَُقوُل:  َسعِيُد ْبُن ُمجَْهاَن، َعْن َسِفيَنَة، قَاَل: مسَِْعُت َرُسوَل اِهللا 
َقاَل َسِفيَنُة: َأْمِسْك ِخَالَفَة َأِيب َبْكٍر َسَنتَـْنيِ، َوِخَالَفَة ُعَمَر َعْشَر ِسِنَني، َوِخَالَفَة ُعْثَماَن  ).َذِلَك اْلُمْلكُ 

  ٢.، ِننيَ اثـَْنَيتْ َعْشرََة َسَنًة، َوِخَالَفَة َعِليٍّ ِستَّ سِ 
  :رمحه اهللا، قال لطرباينلإلمام ااملعجم الكبري ويف  -)٦
  َْعِن اب ، ، ثنا ُموَسى ْبُن َأْعَنيَ ثـََنا َأْمحَُد ْبُن النَّْضِر اْلَعْسَكِريُّ، ثنا َسِعيُد ْبُن َحْفٍص النـَُّفْيِليُّ ِن َحدَّ

َأوَُّل َهَذا اْألَْمِر (: َعبَّاٍس، َقاَل: قَاَل َرُسوُل اِهللا  ، َعْن ِفْطِر ْبِن َخِليَفَة، َعْن ُجمَاِهٍد، َعِن اْبنِ ٣ِشَهابٍ 

                                                                                                                 
َفَة ِإنَّ َأْطَوَل النَّاِس ُجوًعا يَـ  رواه البزار )، قال املنذري يف الرتغيب: [ْوَم اْلِقَياَمِة َأْكثـَرُُهْم ِشبـًَعا ِيف الدُّنـَْيافَـَتَجشَّْأُت ِعْنَدُه فَـَقاَل: يَا أَبَا ُجَحيـْ

 ].بإسنادين، رواة أحدمها ثقات
لرمحن رضي اهللا عنهما. قال ابن عبد الرب يف االستيعاب عن عبد ا بَاُب َمَناِقِب ُمَعاوِيََة ْبِن َأِيب ُسْفَيانَ سنن الرتمذي؛ أبواب املناقب؛  -١

يقول ...  حديثه مضطرب، ال يثبت يف الصحابة، وهو شامي. روي عن ربيعة بن يزيد عنه أنه مسع َرُسول اِهللا : [بن أيب عمرية 
]، وقال ابن وذكر معاوية اللَّهّم اجعله هاديا مهديا، واهده واهد به، ومنهم من يوقف حديثه هذا وال يرفعه، وال يصح مرفوعا عندهم

قال أبو حامت وابن الّسكن: له صحبة، ذكره البخاري، وابن سعد، وابن الربقي، وابن حبان، وعبد الصمد  اإلصابة: [يف حجر عنه 
]، مث روى عدة أحاديث عنه مث قال بن سعيد يف الصحابة. وذكره أبو احلسن بن مسيع يف الطبقة األوىل من الصحابة الذين نزلوا محص

فمجموعها يثبت لعبد الرمحن الصحبة. فعجب من قول ابن عبد  ؛خيلو إسناد منها من مقال وهذه األحاديث وإن كان البعدها [
]  مث ذكر تعقيب ابن فتحون على قول ابن عبد الرب، مث كان الرب: حديثه منقطع اإلسناد مرسل، ال تثبت أحاديثه، وال تصّح صحبته.

هذا  الشيخ حممد ناصر الدين]، ولقد صحح فإن رواته ثقاتليست للحديث األول عّلة االضطراب، مما قال عن هذا احلديث: [
 احلديث وتكلم عنه بتفصيل شاٍف واٍف يف سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها.

ألرنؤوط طبعة جاء يف حتقيق املسند بإشراف ا . َحِديُث َأِيب َعْبِد الرَّْمحَِن َسِفيَنَة َمْوَىل َرُسوِل اهللاِ مسند أمحد؛ تتمة مسند األنصار؛  -٢
فهو صدوق من  -وهو األسلمي أبو حفص البصري-إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غري سعيد بن ُمجهان الرسالة: [

 ].رجال أصحاب السنن
  كذا يف األصل، وهو تصحيٌف، والصواب "عن أيب شهاب".  -٣



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٦٢

، ُمثَّ يـََتكاَدُموَن َعَلْيِه نـُبُـوٌَّة َوَرْمحٌَة، ُمثَّ َيُكوُن ِخَالَفًة َوَرْمحًَة، ُمثَّ َيُكوُن ُمْلًكا َوَرْمحًَة، ُمثَّ َيُكوُن ِإَماَرًة َوَرْمحَةً 
  .١)ِباجلَِْهاِد، َوِإنَّ أَْفَضَل جهادُِكُم الرِّبَاُط، َوِإنَّ أَْفَضَل رباِطُكْم َعْسَقَالنُ  فـََعَلْيُكمْ  ،َتكاُدَم اْحلُُمرِ 

مع: رواه الطرباين ورجاله ثقات.   قال اهليثمي يف ا
  :، قالكتاب األمراء  ماوختم  ،رمحه اهللا أيب شيبة مصنف اإلمام ابنويف  -)٧
  ٍثـََنا اْلَفْضُل ْبُن دَُكْني أَنَا (َنِة َقاَل: َقاَل ُمَعاِويَُة: َقاَل: َحدَّثـََنا اْبُن َأِيب َغِنيََّة َعْن َشْيٍخ ِمْن َأْهِل اْلَمِديَحدَّ

  .٢)َأوَُّل اْلُمُلوكِ 
  ٍثـََنا اْبُن ُمنَْري : َما زِْلُت َأْطَمُع قَاَل: قَاَل ُمَعاِوَيةُ  ،َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْريٍ  ،َعْن ِإْمسَاِعيَل ْبِن إِبـَْراِهيمَ  ،َحدَّ

  .٣)ِإْن َمَلْكَت َفَأْحِسنْ ، َيا ُمَعاِويَةُ (:  هللاِيف اخلَِْالَفِة ُمْنُذ قَاَل ِيل َرُسوُل ا
  :رمحه اهللا، قال كتاب البداية والنهاية لإلمام أيب الفداء إمساعيل بن كثريويف   -)٨
  ِّهللاقَاَل: َسأَْلُت َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيَِّب َعْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَوَقاَل اْبُن َوْهٍب َعْن َماِلٍك َعِن الزُّْهِري  

با ِألَِيب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َوَعِليٍّ، َوَشِهَد لِْلَعَشَرِة باجلنة، وترحم حمفَـَقاَل ِيل: اْمسَْع يا زهري، من مات 
  اَب.َأْن َال يـَُناِقَشُه احلِْسَ  هللاعلى معاوية، كان حقًا َعَلى ا

  يـَْعِين  - َفَمْن َرأَيـْنَاُه يـَْنظُُر ِإلَْيِه َشْزًرا اتـََّهْمَناُه َعَلى اْلَقْومِ  ؛ُمَعاِوَيُة ِعْنَدنَا ِحمَْنةٌ  :اْلُمبَاَركِ  اْبنُ َوَقاَل
  .- الصََّحاَبةَ 

  ِألصحاب حممد  رتٌ َوَقاَل أَُبو تـَْوَبَة الرَّبيع ْبُن َناِفٍع احلََْلِيبُّ: معاوية س ، َتْـَر اْجتَـَرأ َفِإَذا َكَشَف الرَُّجُل السِّ
  َعَلى َما َوَراَءُه.

  َِقاَل: َما رَأَْيُت ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز   َعْن ِإبـَْراِهيَم ْبِن َمْيَسَرةَ  ،َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ُمْسِلمٍ  ،َوَقاَل اْبُن اْلُمَباَرك
  أسواطاً. هَم معاوية، فإنه ضربِإالَّ ِإْنَساًنا َشتَ  ؛َضَرَب ِإْنَسانًا َقطُّ 

  ُسأل َعْن َرُجٍل تـَنَـقََّص ُمَعاِوَيَة َوَعْمَرو ْبَن اْلَعاِص أيقال له َوَقاَل اْلَفْضُل بن زياد: مسعت أبا عبد اهللا ي
 َوَلهُ رافضي؟ فقال: إنه مل جيرتئ َعَلْيِهَما ِإالَّ َوَلُه َخِبيَئُة ُسوٍء، َما انـْتَـَقَص أحد أحدًا من الصحابة ِإالَّ 

  َداِخَلُة ُسوٍء.

                                   
 املعجم الكبري للطرباين؛ باب العني؛ جماهد عن ابن عباس. -١
ُخوِل َعَلْيِهمْ مصنف ابن أيب شيبة؛ كتاب األمراء؛  -٢ فيها. لكن املعىن  . والرواية ضعيفة لوجود مبهمَما ذُِكَر ِمْن َحِديِث اْألَُمَراِء َوالدُّ

 صحيح ومطابق لألحاديث الصحيحة.
إبراهيم بن مهاجر ضعيف، وعبد امللك بن وإمساعيل بن املرجع السابق. جاء يف حتقيق حديث مشابه يف مسند أمحد طبعة الرسالة: [ -٣

َوَقْد َوَرَد ِيف َفَضاِئِل (: ٧/١٠٤وقد قال احلافظ يف "الفتح"  .......٣/١٣١عليه الذهيب يف "السري"  عمري مل يسمع من معاوية، نصَّ 
ْسَنادِ    )]ْعَلمأَواهللا  ،َوِبَذِلَك َجَزَم ِإْسَحاق بن َراَهَوْيه َوالنََّساِئّي َوَغريَمها ،ُمَعاِويََة َأَحاِديُث َكِثريٌَة َلِكْن َلْيَس ِفيَها َما َيِصحُّ ِمْن َطرِيِق اْإلِ



    ١٦٣  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

 :وَِملَ؟ َقاَل: ِألَنَُّه  َوَرَوى اْبُن َعَساِكَر َعْن َأِيب ُزْرَعَة الرَّاِزيِّ أَنَُّه َقاَل َلُه َرُجٌل: ِإينِّ أُْبِغُض ُمَعاِويََة، فَـَقاَل َلُه
ُمَعاِويََة َرِحيٌم، َوَخْصُم ُمَعاِويََة َخْصٌم َكِرٌمي، فَأَْيِش َوْحيََك ِإنَّ َربَّ (َقاَتَل َعِليا، فَـَقاَل َلُه أَُبو ُزْرَعَة: 

نَـُهَما؟ َرِضَي ا   ١.)َعنْـُهَما هللاُدُخوُلَك أَْنَت بـَيـْ
  :ذيب الكمال لإلمام املزي عند كالمه عن اإلمام النسائيويف  -)٩
  َلقابسي، قال: مسعت أَبَا علي علي ْبن ُحمَمَّد ا َسْني َأِيب احلُْ  ابن عساكر روى بإسناده إىل أن رَ كَ ذ

احلََْسن ْبن َأيب هالل يـَُقول: سئل أَُبو َعْبد الرَّْمحَِن النََّسائي َعْن معاوية ْبن َأيب سفيان صاحب َرُسول 
، فـََقاَل: إمنا اإلسالم كدار هلا باب، فباب اإلسالم الصحابة، فمن آذى الصحابة إمنا أراد  هللا

  ٢.أراد معاوية فإمنا أراد الصحابة ا يريد دخول الدار، قال: فمنإمن ؛اإلسالم، كمن نقر الباب
  

   

                                   
  .ترمجة معاوية وذكر شئ من أيامه وما ورد يف مناقبه وفضائلهمقتطفات من البداية والنهاية البن كثري؛ سنة ستني من اهلجرة؛  -١
َأْمحَد بن شعيب بن علي بن سنان بن حبر بن دينار، أَبُو َعْبد الرَّْمحَِن النََّسائي محد؛ امسه أ نْ ذيب الكمال يف أمساء الرجال للمزي؛ مَ  -٢

  .القاضي اْحلَاِفظ، صاحب كتاب"السنن"



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٦٤

  الخاتمة
  

: هنا ، حممد بن عبد اهللا بن علي حمي الدينيقول العبد الذليل املفتقر إىل ربه، منكسر القلب لذنبه
تأهله يف  ينتهي مجعي، واهللا املستعان، وعليه التكالن، واملسكني معرتٌف يف كل أحواله بعجزه، ومقرٌّ بعدم
  قرارة نفسه، ولكنه أراد أن يتشبه بالكرام، وإن كان وراء وراء، وأن ينصح إلخوانه، وإن كان عراء.

 + * (    )     ' &Mإهلي لك احلمد كله،  ،أطلب العون واملدد هوإىل اهللا املشتكى، ومن
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Ý Þ ß L ] :اللهم أحينا وأمتنا على اإلسالم، واحشرنا يف زمرة خري األنام، عليه ، ] ٢٨٦البقرة
  واحلمد هللا يف البدء واخلتام. وعلى آله وأصحابه الصالة والسالم.

  
هـ، آخر أيام شهر صفر اخلري، وذلك يف مدينة جدة ٢٩/٢/١٤٣٧(مت الفراغ من مجعه يف ليلة اجلمعة 

  احملروسة محاها اهللا، آمني.)
   



    ١٦٥  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

  إجازة
  
  
  

  احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيد األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وآله وأصحابه أمجعني..

    ________________________________  وبعد، فلقد مسع مين األخ الفاضل:

 ________________________________ _________________    

ا ووالدي ومشاخيي وأهلي  عامة، وكلي أمٌل يف دعوةوقد أجزته به خاصة، ومبا يصح يل  صاحلة خيصين 

  واملسلمني، واحلمد هللا رب العاملني.

  وكتبه حممد بن عبد اهللا بن علي حمي الدين

  هـ١٤/     /           
   



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٦٦

  
  الفهرس
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    ١٦٧  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

 ٧٧ ...................................................................... العشرون احلديث
 ٨٠ .............................................................. والعشرون احلادي احلديث
 ٨٣ ................................................................ والعشرون الثاين احلديث
 ٨٦ ............................................................... والعشرون الثالث احلديث
 ٨٩ ................................................................ والعشرون الرابع احلديث
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 ٩٦ ............................................................. والعشرون السادس احلديث
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 ١٢٥ ............................................................... والثالثون الثاين احلديث
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 ١٣٧ ............................................................ والثالثون اخلامس احلديث

 ١٤٢ ............................................................ والثالثون السادس يثاحلد
 ١٤٦ ............................................................. والثالثون السابع احلديث
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 ١٥٧ .....................................................................األربعون يثاحلد
 ١٦٤ .............................................................................. اخلامتة
 ١٦٥ ............................................................................... إجازة



   من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   ١٦٨

 ١٦٦ ............................................................................. الفهرس
 

  
  



    ١٦٩  من أربعني كتاباً  أربعون حديثاً يف فضائل أربعني صحابيا   

 

  :قال رسول اهللا 
َرُه، َفِإنَُّه ُربَّ َحاِمِل ( َنضََّر اهللاُ اْمَرأً َسِمَع ِمنَّا َحِديثًا، َفَحِفظَُه َحتَّى يـُبَـلَِّغُه َغيـْ

َقُه ِمْنهُ ِفْقٍه  َثَالُث ِخَصاٍل َال يَِغلُّ  ،لَْيَس ِبَفِقيٍه، َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإَلى َمْن ُهَو َأفـْ
َعَلْيِهنَّ قَـْلُب ُمْسِلٍم َأَبًدا: ِإْخَالُص اْلَعَمِل ِهللا، َوُمَناَصَحُة ُوَالِة اْألَْمِر، َوُلُزوُم 

َمْن َكاَن َهمُُّه اْآلِخَرَة، َجَمَع اُهللا ، َورَاِئِهمْ اْلَجَماَعِة، َفِإنَّ َدْعَوتـَُهْم ُتِحيُط ِمْن 
َشْمَلُه، َوَجَعَل ِغَناُه ِفي قـَْلِبِه، َوأَتـَْتُه الدُّنـَْيا َوِهَي رَاِغَمٌة، َوَمْن َكاَنْت نِيَُّتُه 

ْيِه، َوَلْم يَ  نـَ َعَتُه، َوَجَعَل فَـْقَرُه بـَْيَن َعيـْ َيا ِإالَّ الدُّنْـَيا، فَـرََّق اهللاُ َعَلْيِه َضيـْ ْأِتِه ِمَن الدُّنـْ
  ).َما ُكِتَب َلهُ 

  حديث صحيح
  

 صفحة الغالف اخلارجي


