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ص حاب   ل والآ  رة  الآ  دم ة  م ب   م ق 
 

 محّمدٍ  نبيِّنا على وبارك وسل  اهلل وصلى ،العالمين رب هلل الحمد

  ؛دبع أما ،أجمعين وصحبه آله وعلى
نه الذي العلمي التراث تحقيق فإنّ   له  المشهود الثقات العلماء دوَّ

 للباحثين وأنفعه العلمي اَلشتغال أنواع أجلِّ  لمن ؛والّدين بالعل 

 العلمي المجال على بالتجويد يعود الذي األمر وهو ،المتخصصين

 .والمثقفين القراء عموم بالضرورة منه يستفيد الذي ،والثقافي والدعوي
 ،المجال هذا ألهمية بالمبرة والدراسات البحوث مركز من وانتباًها

 وأهل بالصحابة المتعلقة والدراسات البحوث مجال إثراء في منه ورغبةً 

 بحوثها مركز في ممثَّلةً  المبرةُ  التفتت فقد ؛أنواعه بشتى اهلل رضي البيت

 لوالرسائ الكتب بعض تحقيق غمارَ  فخاضت ،التراث تحقيق مجال إلى
 اآلل بمجال تتعلق والتي ،اإلسالمي العربي تراثنا بها يزخر التي النفيسة

 فضائله  يتناول منها كان ما سواءٌ  ،العموم وجه على واألصحاب

 الموضوعات بعض أم ،وتواريخه  وتراجمه  سيره  أم ،ومناقبه 

 ولكنها قديًما خرجت أم ،قبل من النور ترَ  ل  وسواء ،به  المتعلقة العلمية
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 ،واَلعتناء الخدمة من لمزيدٍ  لحاجتها أو لِقدمها التحقيق إعادة إلى بحاجة
 وقد >.العربي المخطوط في واألصحاب اآلل< :السلسلة هذه فكانت

 هذا وأحدثُها ،النافعة األعمال بعضَ  السلسلة هذه سياق في أخرجنا

 .يديك بين الذي الكتاب

  الدوَلبي افظالح لإلمام >المطهرة الطاهرة الذرية< كتاب إن
 البيت أهل بفضائل اعتنت التي النفيسة الكتب من يعدُّ  (ه310ت)

اظ من يعدُّ  الذي مؤلفه قِدم من أهميََّته الكتابُ  هذا ويستمدُّ  .وتاريخه   ُحفَّ

 الجهابذة النقاد المحّدثين الكبار لألئمة المعاصرين المشهورين الحديث

 في اإلسناد كتب من تابهوك ،اإلسناد حملة من فهو ،عنه  واآلخذين

 من الكتابَ  يجعل مما ،السلفية واآلثار النبوية للسنة التدوين عصر

ِتها من والتثبُّتِ  واآلثار األحاديث لتخريج األصلية المصادر  ومعرفة ِصحَّ

 الباحثين لدى كبيرةٌ  أهميةٌ  ولهذا ،وألفاظها وشواهدها وأطرافها ُطُرقها

 ينقل بب نستعرضها التي قِدمه لميزة جعرا وهذا بب أنه كما .والمتخصصين

ة قديمةٍ  مواردَ  عن  ل  بعُضها ،والتراج  والسير التاريخ كتب من ،مهمَّ

 والكتاب .إضافية أهميةً  عليه يُضفي وهذا ،بتماِمه يصلنا ل  أو ،يصلنا

 من ونَُبذٍ  البيت أهل مناقب ذكر في أُفردت التي الكتب أوائل من يعدُّ 

 .به يُعتنى أن لمْنَبِغيا من فكان ،تراجمه 

 والعناية الخدمةَ  تلقَ  ل  طبعات في ذلك قبل خرج قد والكتاب

ا راجعٌ  وذلك ،وجوده عزَّ  قد وبعضها ،الكافيتين  ألنها وإما ،قَِدِمها إلى إمَّ
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 ولذلك .التحقيق في الموثوق العلمي المنهج تعتمد ل  ،تجارية طبعات

 الجليل الكتابَ  هذا يستهدف نأ بالمبرة والدراسات البحوث مركز ارتأى

ا ،قَِشيٍب  ثَْوٍب  في يخرج كي ،والتحقيق بالخدمة  علميًّا تحقيًقا محققًّ

 ،الخطِّيَّة النَُّسخِ  ومقابلة التحقيق في واضًحا علميًّا منهًجا يعتمد ،سليًما
 وَل تطويل غير من ،واعتدال توُسطٍ  في ،الحديثي والتخريج التعليق وفي

صٍ  ومحقَّقٍ  باحث إلى الغرض ذلك لتحقيق المركزُ  فعَمدَ  ،اخِتزال  متخصِّ

 في الكتاب فخرج ،المعتمدة المحققة أعماله وله الشريف الحديث في

 .والمنّة الحمدُ  وهلل ،صورةٍ  أَْبَهى

َِّفه يجِزيَ  وأن ،الكتاب بهذا ينفع أن تعالى اهلل من نرجو  ب  ب مؤل
 ،‘َنبيِّناَلواءَتحتَواآللَصحابةالَِسلكَفيَجميًعاَيسلكناَوأنَ،الجزاءَخيرَ 
 .الرحي  البرُّ  هو إنه ،الكري  لوجهه خالًصا يجعله وأن

 

ص حاب   ل والآ  رة  الآ   م ب 
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ق   دم ة  ال محق   م ق 

 نبينا على التسلي  وأت  الصالة وأفضل ،العالمين رب هلل الحمد

 والتابعين ،أجمعين وأصحابه آله وعلى ،والمرسلين األنبياء خات  محمد

  ؛وبعد الدين يوم إلى بإحسان  هداه تبع ومن

 َص خصَّ  فقد ،المستقل للبحث اموضوعً الرسول ذرية كانت<
 الشخصيات بقية عن باستقالل فيها تناولوه  عديدة مصنفاتٍ  العلماءُ 

 جهة من النبوية للسيرة العام الهيكل ومن ،جهة منبالرسول قةالمتعلّ 

 الذين العلماء بأسماء قائمة المصنفات إحدى لنا أوردت إذ ،أخرى

 .(1)>كتبه  وأسماء  الرسول ذرية عن بالكتابة اهتموا

 عن أُلَّف  ما معج < كتابه في المنجد الدين صالح األستاذ ذكر فقد

 ،بيته وآل ،وبناته ‘ اهلل رسول أوَلد في خاصة أُلَّف  ما >‘ اهلل رسول
 .(2)مؤلًَّفا الخمسين على يربو عددها فكان

 الذرية< كتاب وهو ،هذا انكتاب ذكرها تيال المصنَّفات تلك ومن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 308)ص: نصار  يعمار عبود> ل<تطور كتابة السيرة النبوية (1)
 (. 229بب  224)ص:  (2)
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وَلب األنصاري حماد بن أحمد بن محمد بشر ألبي >،المطهرة الطاهرة  يالدُّ
 (.هب310 المتوفى)

دَ   ‘َالنبيَذريةَأفردتَالتيَالمصنَّفةَالكتبَأوائلَمنَالكتابَهذاَويُع 
 جًعامر واتخذوه بالًغا اهتماًما بعده من العلماء به اهت  وقد ،بالتصنيف

 استفادتَالتيَالمصنفاتَعنَالحديثَعندَذكرهَسيأتيَكماَ،بابهَفيَأساسيًّا

 .منه
 مرضية صورة في وإخراجه تحقيقه على تعالى اهلل استعنت فقد لذا

 .تعالى اهلل اءش إن
 على مباحث ثالث إلى وكتابه المصنِّف عن الحديث قسمت وقد

  :التالي النحو
 كما عدة نقاط يف عنه حتدثت قدو ،الكتاب مؤلف :األول املبحث* 

  :يلي

 .ونسبه اسمه بب 1
 .مولده بب 2
 .شيوخه بب 3
 .تالمذته بب 4
 .عليه العلماء ثناء بب 5
 .فيه العلماء كالم بب 6
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 .حاله خالصة بب 7
 .مصنفاته بب 8
 .وفاته بب 9

وقد حتدثت عنه يف نقاط عدة ، دراسة الكتاب: املبحث الثاني* 

 : كما يلي

 .مؤلفه إلى الكتاب نسبة قتوثي بب 1
 .للكتاب الراجح العنوان بب 2
 .كتابه في المصنِّف منهج بب 3
 .كتابه في المصنِّف موارد بب 4
 .الطاهرة الذرية كتاب من استفادت التي المصادر بب 5
 .ومزاياه الكتاب قيمة بب 6
 .للكتاب الخطيتين النسختين وصف بب 7

 .لكتاب والتعليق عليهمنهجي يف حتقيق ا: املبحث الثالث* 

 باب ومن ،الكتاب تحقيق في وفقت قد أكون أن تعالى اهلل وأسأل

 مركز إلى كرشبال أتوجه >،النَّاَس  يَْشُكرُ  ََل  َمنْ  اهللَ  يَْشُكرُ  ََل < :‘ قوله

 خدمةٍ  من به يقومون ما على ،بمبرة اآلل واألصحاب والدراسات البحوث

 (،واألصحاب اآلل مبرة) المباركةَةالمؤسسَخاللَمنَواألصحابَاآللَلتراث
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 .خيًرا تعالى اهلل فجزاه 
 ،أجمعين وأصحابهَ،بيتهَوآلَوذريتهَوعلىَمحمدَنبيناَعلىَاهللَوصلى

 .العالمين رب هلل والحمد
 

 نَّةمحبُّ السُّ  وكتب/

ن رشيف .د  اتلشادي صالح ب 
 البريد اإللكتروني

 

mailto:eltshade@hotmail.com
mailto:eltshade@hotmail.com
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 Z Z Z املبحث األول: مؤلف الكتاب

 
ول حث  الأ   المب 

 (1)مؤلف الكتاب

 : امسه ونسبه 

دُ  هو  أَبُو ،اكيُّ طَ نْ األَ  ُمْسلِ ٍ  بن َسِعْيدِ  بنِ  ادمَّ حَ  ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحمَّ

اِزيُّ  ،اقُ رَّ الوَ  ،بِْشرٍ   .(2)وََلبِيالدُّ ب الَمْعُروُف  ،َموََلُه  األَْنَصاِريُّ  ،الرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

> سؤاَلت السهمي(، و<5( )رق : 32مصادر ترجمته: <معج  ابن المقرىء> )ص:  (1)
(، و<سير 7/158(، و<تاريخ اإلسالم> )51/29> )دمشق تاريخ(، و<82رق : )

بب  1/459(، و<العبر> )3/459> )ميزان اَلعتدال(، و<14/309أعالم النبالء> )
(، 846بب  14/845(، و<البداية والنهاية> )2/759) (، و<تذكرة الحفاظ>460

(، 507بب  6/506<لسان الميزان> )(، و4/352و<َوفَيَات األعيان> َلبن خلكان )
بن > َلالثقات ممن ل  يقع في الكتب الستة<(، و2/36> )بالوفيات الوافي<و

 (،4/52> َلبن العماد )شذرات الذهب(، و<9302( )رق : 8/123)قُْطلُْوبََغا 
التاج المكلل و< (،8/255(، و<معج  المؤلفين> )5/308<األعالم> للزركلي )و

  (.107)رق : محمد صديق خان > لمن جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول
بض  الدال المهملة وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة، هذه النسبة قال السمعاني:  (2)

> األنساب< .ل،َولكنَالناسَيضمونهاإلىَالدوالب،َوالصحيحَفيَهذهَالنسبةَفتحَالدا
(5/411.)  

بفتح أوله، وآخره باء موحدة، وأكثر المحدثين يروونه بالض  وقال ياقوت الحموي: 
  (.2/485)( َدْوَلبُ )> معج  البلدان<. وقد روي بالفتح
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 : مولده 

 أربع سنة ولدت بب دوَلب يعني بب وفيها :وََلبِيالدُّ  شرب أبو قال

 .ومائتين وعشرين

 : شيوخه 

 وأبا ،القاضي ةيَّ لَ عُ  بن إسماعيل بن محمد بها وسمع دمشق قدم

 الرحمن عبد بن ومحمد ،فيعْ الجُ  الحسن بن الرحمن عبد بن محمد بكر

 .الصمد عبد بن محمد بن ويزيد ،اهدالزَّ  الوهاب عبد بن وبشر ،أشعث بن
 بن محمد عن ثوحدَّ  ،وغيرها ،ومصر ،والبصرة ،ببغداد وسمع

 عامر بن وموسى ،ميلَ السُّ  الحسن بن الرحمن وعبد ،يزيد بن اهلل عبد

 حارثة وأبي ،عبود بن الواحد عبد بن وأحمد ،صالح بن ومعاوية ،يرّ المُ 

 بن دومحم ،ىنَّ ثَ المُ  بن ومحمد ،انيسَّ الغَ  هشام بن إبراهي  بن أحمد

 وأحمد ،ريهَ وْ الجَ  سعيد بن وإبراهي  ،الجواز منصور بن ومحمد ،ارشَّ بَ 

 أيوب بن وزياد ،ازيالرَّ  ريجٍ سُ  أبي بن وأحمد ،وفيالصُّ  يحيى بن

 بن ومحمد ،ائيالطَّ  حرب بن وعلي ،ائيالطَّ  حرب بن وأحمد ،وسيالطُّ 

 اهلل عبد بن اهلل وعبد ،اديرَ المُ  سليمان بن والربيع ،قيقيالدَّ  الملك عبد

 صالح بن وسهل ،بب مصر نزيل بب سنان بن ويزيد ،الحك  عبد بن

 ،األيلي سعيد بن وهارون ،النيقَ سْ العَ  خلف بن ومحمد ،اكيطَ نْ األَ 
 أحمد عتبة وأبي ،عوف بن ومحمد ،كثير بن سعيد بن عثمان بن ويحيى

 يعقوب بن وإبراهي  ،محمد بن عيسى عمير وأبي ،الحجازي الفرج بن



 

 

19 

 Z Z Z املبحث األول: مؤلف الكتاب

ان وأبي ،مرزوق بن وإبراهي  ،انيجَ زَ وْ لجَ ا  .ُزنَْيجٌ  عمرو بن محمد َغسَّ

 : تالمذته 

 بن أحمد بكر وأبو ،حات  أبي بن الرحمن عبد محمد أبو :عنه روى

 ِفي المقرئ بن إبراهي  بن ومحمد ،المهندس إسماعيل بن محمد

 بن اهلل عبد بن محمد الحسن وأبو ،عدي بن أحمد وأبو ،اْلَحَرامِ  َمْسِجدِ ال

 .الطبراني أحمد بن وسليمان ،النيسابوري حيوية بن زكريا

 : ثناء العلماء عليه 

 ،ومائتين ستين سنة نحو مصر قدم >:الغرباء تاريخ< في يونس ابن* 
 شيوخ عن بمصر ثدَّ وحَ  ،الزمان ذلك في مصر شيوخ على قيورّ  وكان

 حسن ،لحديثا صنعة أهل من وكان ،ومصر ،والشام ،والبصرة ،بغداد

 .(1)فعَّ َض يُ  وكان ،معرفة بالحديث وله ،التصنيف

 بدوَلب مسكنه وكان العل  أهل من أبوه كان :قاسم بن مسلمةو* 

 الرواية فأكثر للحديث اطالبً  عنها محمد ابنه خرج ث  ،بغداد أرض من

 في امً دَّ قَ مُ  وكان ،فأكثر له وجرد ،حنيفة ألبي هقَّ وتفَ  ،العلماء وجالس

 .(2)فةمؤلَّ  كتب وله ،األخبار ومعرفة الروايةو العل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكببان (: <8/124) قُْطلُْوبََغباوجباء فببي <الثقبات> َلبببن  (.51/31> )دمشببق تباريخ< (1)
 . >يَُصحِّف

  (.6/506> )لسان الميزان< (2)



 

 

20 

 Z Z Z املبحث األول: مؤلف الكتاب

اَرقُْطِني سألت :هميالسَّ و *  بن أحمد بن محمد بكر أبي عن الدَّ

 أمره من نيتبيَّ  وما ،فيه موالَّ كَ تَ  :فقال ؟بمصر األنصاري بشر أبي ،حماد

 .(1)اخيرً  إَل

 ،التصنيف حسن وكان ،بالحديث معرفة له كانت :الجوزي ابنو* 
 .(2)كثرة فيه  ياخأش عن وحدث

 سمع ،والتواريخ واألخبار بالحديث اعالمً  كان :خلكان وابن* 

 ومواليد التاريخ في مفيدة تصانيف وله ،...والشام بالعراق األحاديث

 في عنه وأخبروا النقل في الفن هذا أرباب عليه واعتمد ،ووفياته  العلماء

 هذا في عالماأل من كان فقد وبالجملة ،المشهورة ومصنفاته  كتبه 

 .(3)التصنيف حسن وكان ،إليه يرجع وممن الشأن

 دمشق وقدم الحديث طلب في طاف الري أهل من :عساكر ابنو* 

 .(4)بها وسمع

اظ أئمة أحد :كثير وابن*   في حسنة تصانيف وله الحديث ُحفَّ

 .(5)كثيرة جماعة عن وروى ،ذلك وغير التاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.82رق : > )سؤاَلت السهمي< (1)
  (.214بب  13/213> )المنتظ < (2)
  (.4/352<َوفَيَات األعيان> َلبن خلكان ) (3)
  (.51/29> )دمشق تاريخ< (4)
  (.846بب  14/845<البداية والنهاية> ) (5)
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 .(1)عالَبارِ  الَحاِفظ اإِلمام :والذهبي* 

 : فيهالعلماء  كالم 

 .(2)فعَّ َض يُ  َكانَ  :يونس بن سعيد أَُبو* 
 بب ي ٍ عَ نُ  في يعني بب ،يقول فيما  هَ تَّ مُ  ادمَّ حَ  وابنُ  :عدي ابنو* 
 .(3)الرأي أهل في لصالبته

 .(4)بالِكذب ادٍ حمَّ  بنَ  نَُعْي َ  رَمى :بب معّقًبا بب الذهبي* و
 صاحب ايمً عَ نُ  أنَّ  مع ،بالكذب ايمً عَ نُ  رميه في أقذع قد :أيًضا* و

 .(5)أعل  فاهلل ،مناكير
 حتى لمذهبه فرطالمُ  بهتعصُّ  َعِدي ابن عليه وعاب :حجر ابن* و

 الحسن عن زاذان بن منصور عن حنيفة أبو رواه الذي الحديث في قال

 هوذة ابن هو هذا معبد (:القهقهة في) ‘ النبي عن الجهني معبد عن

 .(6)>تاريخه< يف البخاري ذكره الذي
 هوذة بن معبد أن وذلك صحيح غير قاله الذي وهذا :َعِدي ابن* 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.14/309<سير أعالم النبالء> ) (1)
  (.13/214) >المنتظ < (2)
  (.51/31> )دمشق تاريخ< (3)
  (.7/158> )العبر< (4)
  (.2/759> )تذكرة الحفاظ< (5)
  (.507بب  6/506> )لسان الميزان< (6)
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 وما بصحابي ليس معروف الجهني ومعبد ؟جهنيا يكون فكيف أنصاري

 .لمذهبه ميله إَل ذلك على وَلبيالدُّ  حمل

 : خالصة حاله 

 أهل على ديًداش وكان ،التصنيف حسن ،محدث حافظ ثقة هو

 .ذلك ألجل فيه وُتكّل َ  ،الرأي

 : مصنفاته 

 .(1)واألسماء الكنى بب
 .هذا كتابنا وهو .الطاهرة الذرية بب

 : وفاته 

 مكة بين الحج إلى قاصد وهو توفي :يونس بن سعيد أَُبو* 

 أبي عن وبلغني ،وثالثمائة عشر سنة من القعدة ذي في بالعرج والمدينة

 .(2)الحليفة بذي توفي بشر أبا أن المهندس بكر

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . هب1322، الطبعة األولىبب، حيدر أباد  ببمجلس دائرة المعارف العثمانية ُطبَع في  (1)
قتيبة نظر محمد  يأبقيق: ، تحبيروت/لبنان ببدار ابن حزم وطبع مرة أخرى في 

 . م2000 ببهب 1421الطبعة األولى، ، الفاريابي
  (.13/214> )المنتظ <و (،51/31> )دمشق تاريخ< (2)
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ي  
ان  حث  الث   المب 

 دراسة الكتاب 

 : توثيق نسبة الكتاب إىل مؤلفه 

 الذرية< كتاب لذكر تعرَّض ممن العلماء من علمُته أحدٌ  يختلف ل 

اد بن أحمد بن محمد رشب أبي إلى نسبته في >الطاهرة وَلبي حمَّ  .الدُّ
 من األولى الورقة غالف على صريًحا إليه الكتابُ  نُسب فقد وأيًضا

 .التحقيق في المعتمدتين النسختين
 ذلك لشهرة ،إليه الكتابَ  نسب من ذكر في اإلكثار من داعيًا أرى فال

 .ووضوحه

 : العنوان الراجح للكتاب 

 كتاب< :يلي ما (تونس) نسخة من األولى الورقة غالف على جاء

اد بن أحمد بن محمد رشب أبي تأليف الطاهرة الذرية  رواية األنصاري حمَّ

اه وكذا >.عنه َرِشيق بن حسنال محمد أبي  وحاجي ،(1)العالئي سمَّ

 .(2)خليفة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/318<إثارة الفوائد المجموعة في اإلشارة إلى الفرائد المسموعة> ) (1)
 (. 1/827<كشف الظنون> ) (2)
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 :يلي ما (أحمد فاضل) نسخة من األولى الورقة غالف على وجاء
رة الطاهرة الذرية كتاب< اد بن أحمد بن محمد رشب أبي تأليف الُمطَهَّ  حمَّ

وَلبي المعروف األنصاري ده بالدُّ  حمدم أبي رواية ،ب آمين ب برحمته اهلل تغمَّ

اه وكذا >.عنه َرِشيق بن الحسن  ،(1)القزويني علي بن عمر الدين سراج سمَّ
وداني سليمان بن محمد بن محمد اهلل عبد أبو الدين شمسو   (2)الرُّ

اه يَّة ُمْسند< :حجر ابن الحافظ وسمَّ رِّ  .(3)>الطاهرة الذُّ
 رةالطاه الذرية<بب وأيًضا >،الطاهرة الذرية<بب معروًفا كان أنه وأرى

رة  .اَلختصار سبيل على كانت األولى التسمية وأن >،الُمطَهَّ

 : منهج املؤلف يف كتابه 

 فيه حظنا َل إذ ،السيرة مصنفات بين اطيبً  امكانً  الكتاب هذا شغل

 ،السيرة في أُلّفت التي المنهجيات عن بمجملها تختلف خاصة منهجية
  :أساسين أمرين في المنهجية هذه زتتركَّ 

 ذرية من فردٍ  كل إسهامات على الضوء تسليط :األول األمر بب

 الكتاب هذا في وجدنا إذ ،ونشره الحديث يةارو في وأحفاده  الرسول

 كلُّ  رواها التي واألقوال األحاديث من ةمجموع بإيراد النظير منقطع ااهتمامً 

 ، الزهراء فاطمة والبتول ، الحسين واإلمام ، الحسن اإلمام من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.64 ( )رق :216 بب 215> )ص: مشيخة القزويني< (1)
  (.243> )ص: صلة الخلف بموصول السلف< (2)
  (.503( )رق : 141> )ص: تجريد أسانيد الكتب المشهورة واألجزاء المنثورة< (3)
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 .ديبالمسان المجاميع ههذ أسمى إذ
 سيرة عرضت والتي سبقته التي المصادر في نألفه ل  األمر هذا إن

 مستقلة فقرة إفراد اليعقوبي محاولة باستثناء ،جوانبها بمختلف  الرسول

 الرسول قالها التي والحك  األقوال لبعض هاصَ خصَّ  التأريخ كتابه في

 جمع التي نفسها يغةبالص تكن ل  الفقرة هذه ولكن ، محمد الكري 

 . البيت أهل رواها التي األحاديث وَلبيالدُّ  بها
 اأخبارً  طياته في يض  بسيط مجموع إيجاد في تركز :الثاني األمر بب
 . وأسباطه  الرسول لذرية باَلستقاللية تتس 

 تطور في أسه  الذي الكتاب هذا بها اتس  التي المنهجية هي هذه

 .وأحواله   الرسول ةذري عن الكتابة في ملحوظ
 على تدل التي الروايات بعض الكتاب حوى فقد كله هذا عن فضاًل 

 .هذا مصنفه ضمن إيرادها في وَلبيالدُّ  تساهل
 أتبع بل ؛ومنحاه أسلوبه في اتقليديًّ  يكن ل  الكتاب هذا نإف  َّ ثَ  ومن

 اعرضه عند تقدمته التي المصادر نهجته لما امغايرً  امنهجً  حظناه َل كما
 .(1) الرسول سيرة

 : موارد املصنف يف كتابه 

وَلبي استفاد  أُلّفت والتي ،سبقته التي المصنفات بعض من  الدُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 310بب  308)ص: نصار  يعمار عبود> ل<تطور كتابة السيرة النبويةانظر:  (1)
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 موضوع وبين حوته ما بين الظاهر لالرتباط خاصة والمغازي السير في

وَلبي وساق ،كتابه  المعروفة المصنفات تلك أبرز فمن ،إليها أسانيده الدُّ

وَلب روى التي   :يلي ما ،منها النصوص بعض يالدُّ

َبْيرِ المتوفى سنة*    (:هـ94) َمَغاِزي ُعْرَوُة ْبِن الزُّ

 وكذا ،(1)المغازي في صنف من أول هو :عروة عن الواقدي قال

 .(3)كثير وابن ،(2)الذهبي نص
 راوية عروة بن هشام ابنه :أشهره  جماعة المغازي عنه روى وقد

 بن محمد األسود وأبو ،الزهري ابشه بن مسل  بن ومحمد ،أبيه كتب

 َلختصاصه المغازي برواية اشتهر وقد عروة يتي  األسدي الرحمن عبد

 .غيره من أكثر بها

وَلبي اإلمام تحمل وقد  :فيه قال ،واحد طريق من عروة مغازي الدُّ
ثَن< ثَنَا ،َسِعيدٍ  ْبنُ  اهللِ  ُعَبْيدُ  يَحدَّ ثَنَا ،أَبِي َحدَّ  أَبِي َعنْ  ،لَِهيَعةَ  نُ بْ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّ

دِ  اأْلَْسَودِ  ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّ بَْيرِ  ْبنِ  ُعْرَوةَ  َعنْ  ،الرَّ  >.الزُّ

 احتراق بعد خلط ،السابعة من صدوق :حجر ابن قال .لَِهيَعةَ  واْبنُ 

 في وله ،غيرهما من أعدل عنه وهب وابن ،المبارك ابن ورواية ،كتبه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 9/113<البداية والنهاية> ) (1)
 (. 6/424<تاريخ اإلسالم> ) (2)
 (. 9/119<البداية والنهاية> ) (3)
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 على ناف وقد ،وسبعين أربع ةسن مات ،مقرون شيء بعض مسل 

 .(1)ق ت د م ،الثمانين

 الصحيح على فيه دخلت َل لهيعة ابن رواية في المشهور والخالف

 ،مشهور كتاب هذا إذ ،عروة عن األسود أبي عن المغازي لنسخة روايته
 أبي عن ،فيها جاء ما عامة على لهيعة ابن توبع وقد ،معروفة ونسخة

 .واحد نسق على ،مؤلف تابك وهي ،عروة عن أو األسود

 ،وهب بن اهلل عبد أن لهيعة ابن عن المغازي صحة على األدلة ومن
 .(2)أصحابه قدماء من وه  لهيعة ابن عن روواها ممن يزيد بن اهلل وعبد

 ابن قال .عروة يتي  نوفل بن الرحمن عبد بن محمد هو اأْلَْسَود وأَبُو

 .(3)ع ،ينوثالث بضع سنة مات ،السادسة من ،ثقة :حجر

 في بها وحدَّث ،عروة عن مفردة المغازي نسخة روى من أشهر وهو

نه المغازي في كتاًبا ألَّف الذي الزهري بخالف ،مصر  شيخه مغازي وضمَّ

 ولهذا ،والمغازي السنن كلها أبيه كتب روى الذي هشام ابنه وكذا ،عروة

 في قال فقد حجر ابن كالحافظ عروة عن األسود أبي مغازي األئمة ذكر

 أبي عن يرويها التي المغازي في لهيعة ابن أخرجه< :(4)>الباري فتح<
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3563<تقريب التهذيب> )رق :  (1)
 > د. حاك  المطيري. بب دراسة ومقارنة بب<عروة بن الزبير وكتاب المغازي  (2)
 (. 6085<تقريب التهذيب> )رق :  (3)
(4) (9/233 .) 
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 .(1)>عنه عروة يتي  األسود

ْهرِيِّ المتوفى سنة*    (:هـ124) َمَغاِزي ابِن ِشَهاِب الزُّ
 .(2)‘ اهلل رسول بمغازي العل  في مقدم   :الطبري قال
 أكثر يدور عليهما والزهري عباس ابن مولى عكرمة :الطحاوي قالو

 .(3)المغازي أخبار
 شيوخه من وغيره عروة شيخه عن المغازي الزهري أخذ وقد

 ،الزهري بمغازيَاشتهرتَحتىَعليهاَوزادَ،مغازيهَعليهاَوبنىَ،اآلخرين
 .النصوص بعض بمقارنة ظاهر وهذا

 تأليف >المغازي في الزهري اإلمام مرويات< بعنوان كتاب ُطبع وقد

 األولى الطبعة ،اإلسالمية الجامعة نشر ،العواجي محمد بن محمد

 .جزئين في ،م2004 بب هب1425

 قال ،واحد طريق من الزهري مغازي الدوَلبي اإلمام تحمل وقد

ثَنَا< :فيه دِ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  أَُساَمةَ  أَبُو َحدَّ ثَنَا ،اْلَحلَِبيُّ  أَُساَمةَ  أَبِي ْبنِ  ُمَحمَّ  َحدَّ

اجُ  َصاِفيُّ  َمِنيعٍ  أَبِي ْبنُ  َحجَّ ثَِني ،الرُّ  َما َهَذا :قَالَ  ،ِزيَادٍ  أَبِي ْبنُ  اهللِ  ُعَبْيدُ  َحدَّ
دُ  لِي َذَكَرهُ  ْهرِيُّ  ِشَهاٍب  ْبنِ  ُمْسلِ ِ  ْبنُ  ُمَحمَّ  ...>.الزُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يري. > د. حاك  المطبب دراسة ومقارنة بب<عروة بن الزبير وكتاب المغازي  (1)
 (. 11/645> )الطبري تاريخ< مع المطبوع> للطبري المذيل ذيل من المنتخب< (2)
 (. 3/312> )اآلثار معاني شرح< (3)
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 وهو ،ثقات رجاله جميع الزهري اإلمام إلى صحيح إسناد وهو

 ،هريالز مغازي األئمة من جمعٌ  به تحمَّل ،مغازيه في هورشم طريق
 .يءشب أحدٌ  فيه يتكلَّ  ول  وقبلوه

ِد بِن إْسَحاَق بِن َيَساٍر المتوفى سنةلَمَغاِزي السير وال*    (:هـ151) ُمحمَّ

ج وبه الزهري تالميذ أنجب من إسحاق ابنُ  يَُعدُّ   هذا في وبرز تخرَّ

 .العل  من الجانب

اِفِعيُّ  قَال ،األئمة كبار من جماعة عليه أثنى وقد  أَنْ  أََرادَ  َمنْ  :الشَّ

رَ  دِ  َعلَى ِعيَالٌ  فَُهوَ  ،الَمَغاِزي ِفي يََتَبحَّ  .(1)ِإْسَحاقَ  بنِ  ُمَحمَّ

 :شهاب ابن قَالَ  :يقول ،سفيان سمعت :المديني ابن علي قَالَ و
 .(2)إسحاق ابن :يعني ،بها الناس أعل  هذا :فقال ،مغازيه عن وسئل

 بنِ ا مغازي< نم المقتبسة النصوص الدوَلبي اإلمام تحمَّل وقد

  :طريقين من >،إْسَحاقَ 

ثَنَا< :فيه قال األول الطريق ــ ثَنَا :قَالَ  ،الَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  َحدَّ  َحدَّ

دِ  َعنْ  ،بَُكْيرٍ  ْبنُ  يُونُُس   >.ِإْسَحاقَ  ْبنِ  ُمَحمَّ

 في ضعيف :حجر ابن عنه قال .الُعطَاِردِيُّ  الَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7/36<سير أعالم النبالء> ) (1)
 (. 1/215تاريخ بغداد> )< (2)
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 داود أبا أن يثبت ل  ،العاشرة من ،صحيح للسيرة وسماعه ،ديثالح

 .(1)سنة وتسعون خمس وله وسبعين اثنتين سنة مات ،له أخرج

 ،التاسعة من ،يخطىء صدوق :حجر ابن عنه قال .بَُكْيرٍ  ْبنُ  يُونُُس و
 .(2)ق ت د م خت ،ومائة وتسعين تسع سنة مات

 ،مغازيه في هورشم طريق وهو ،إسحاق ابن إلى صحيح إسناد وهو
 .وقبلوه ،إسحاق ابن سيرَ  األئمة من جمعٌ  به تحمَّل
ثَنَا< :فيه قال الثاني الطريق ــ ِحي ِ  َعْبدِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  َحدَّ  الرَّ

ثَنَا ،الَبْرقِيُّ  ُدوِسيُّ  ِهَشامٍ  ْبنُ  اْلَملِكِ  َعْبدُ  َحدَّ ثَنَا ،السَّ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ِزيَادُ  َحدَّ

ائِيُّ  دِ  َعنْ  ،اْلَبكَّ  >.ِإْسَحاقِ  ْبنِ  ُمَحمَّ

ِحي ِ  َعْبدِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  يَرةِ  َراِوي .اْلَبْرقِيُّ  الرَّ  َعنْ  السِّ

 .ِهَشامٍ  بنِ  الَملِكِ  َعْبدِ 
 .البكائي عن ،هشام بن الملك عبد عن >السيرة< َرَوى :الذهبي قال

 .(3)ثقة َوَكانَ 

ُدوِسيُّ  ِهَشامٍ  ْبنُ  َملِكِ الْ  َعْبدُ و بَ  :الذهبي عنه قال .صدوق .السَّ  َهذَّ

ْيَرةَ  ائِيِّ  ِزيَادٍ  ِمنْ  َوَسِمَعَها ،النََّبِويَّةَ  السِّ َف  ،ِإْسَحاقَ  اْبنِ  َصاِحِب  الَبكَّ  َوَخفَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 64> )رق : تقريب التهذيب< (1)
 (. 7900> )رق : تقريب التهذيب< (2)
 (. 21/215> )اإلسالم تاريخ< (3)
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 ،َبْيَدةَ عُ  َوأَبِي ،َسِعْيدٍ  بنِ  الَواِرثِ  َعْبدِ  َعنْ  َمَواِضعَ  ِفْيَها َوَرَوى ،أَشَعاِرَها ِمنْ 
دُ  :َعْنهُ  َرَواَها ِحْي ِ  َوَعْبدُ  ،الَقطَّانُ  َحَسنٍ  بنُ  ُمَحمَّ  ،الَبْرقِيِّ  بنِ  اهللِ  َعْبدِ  بنُ  الرَّ
 .الَبْرقِيِّ  بنُ  أَْحَمدُ  ؛َوأَُخْوهُ 

 .(1)َوُملُوِكَها ِحْميَرٍ  أَنَساِب  ِفي ُمَصنٌَّف  َولَهُ 
ائِيُّ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ِزيَادُ و  في ثبت صدوق :حجر ابن عنه قال ،اْلَبكَّ

 اوكيعً  أن يثبت ول  ،لين إسحاق ابن غير عن حديثه وفي ،المغازي
 ثالث سنة مات ،الثامنة من ،متابعة واحد موضع البخاري في وله ،بهكذَّ 

يَرةِ < ِرَوايَةِ  صاحب :عنه الذهبي وقال .(2)ق ت م خ ،وثمانين  السِّ

يَرةَ  َعْنهُ  َرَوى َمنْ  أَْتَقنُ  ُهوَ وَ  ،ِإْسَحاقَ  اْبنِ  َعنِ  >النََّبِويَّةِ   .(3)السِّ
 محمدل >،والمغازي السير كتاب< :بعنوان الرواية تلك طبعت وقد

 :تحقيق (،هب151 :المتوفى) المدني بالوَلء المطلبي يسار بن إسحاق بن
 .م1978هب/1398 ،األولى الطبعة ،بيروت بب الفكر دار ،زكار سهيل

  (:هـ213: المتوفى) ملك بن هشاملعبد ال، السيرة النبوية *
 من >،هشام ابن سيرة< من المقتبسة النصوص الدوَلبي تحمَّل قد

دَُ<َ:فيهَقالَواحدَطريق ْبدََِْبنََُأ ْحم  ْبدََِْبنََِاهللََِع  ِحيمََِع  ِمْعُتََ،الرَّ ْبدَ َس   اْلَملِكِ  ع 

 >.ِهَشامٍ  ْبنَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 10/429> )سير أعالم النبالء< (1)
 (. 2085> )رق : تقريب التهذيب< (2)
 (. 12/162> )اإلسالم تاريخ< (3)
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 .الرحي  عبد بن أحمد ترجمة تقدمت وقد
 .كثيرة طبعات وله ،يتهص ذاع هورشم والكتاب

 : طبعات الكتاب 
 ،السلفية الدار ،الحسن المبارك سعد :وتخريج تحقيقب الكتاب طبع
 وهي ،وحيدة نسخة على ،م1986 بب هب1407 ،األولى الطبعة ،الكويت

 يأتي ،ذلك نتيجة والتصحيف التحريف بعض وقع وقد ،تونس نسخة

 طيًبا جهًدا بب اهلل وفقه بب قهمحق فيه بذل وقد ،الكتاب من موضعه في بيانه

 .بب خيًرا اهلل جزاه بب إخراجه في السبق فضل ويكفيه ،عليه كرشيُ 

 >: الذرية الطاهرة< المصادر التي استفادت من كتاب 

 من تصانيفه  في استفادوا قد المؤرخين من به بأس َل عدد هناك

 يُعدُّ  هكتاب وكون ،مؤلفه مكانة لعظ  وذلك >،الطاهرة الذرية< كتاب

 الدين محب :العلماء هؤَلء فمن ،حواه التي مادته في أصياًل  مصدًرا

 >القربى ذوى مناقب في العقبى ذخائر< في (هب694 :المتوفى) الطبري
 :منها ،موطن وثالثين أربع في عنه أخرج فقد ،كثيًرا عليه اعتمد وقد
 (هب734 :المتوفى) الناس سيد ابنو (،وغيرها ،118و ،29و ،21:ص)
 ،64و ،1/61) >والسير والشمائل المغازي فنون في األثر عيون< في
َفيَ(هـ774َ:المتوفى)َكثيرَبناَوالحافظَ(،2/151وَ،101َــ100َو

 :المتوفى) حديدةَابنَالدينَجمالوَ(،586وَ،8/568)َ>والنهايةَالبداية<
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 ملوك إلى ورسله األمي النبي كتاب في المضي المصباح< في (هب783

 اللدنية المواهب< في والقسطالني (،1/12) >وعجمي ربيع من األرض

 (،وغيرها ،480و ،1/236) (هب923 :المتوفى) >المحمدية بالمنح

 خير سيرة في والرشاد الهدى سبل< في (هب942 :المتوفى) والسهيلي

يارو (،وغيرها 2/300) >العباد  في (هب966 :المتوفى) بَْكري الدِّ

 حجر وابن (،1/263) >النفيس أنفس أحوال في الخميس تاريخ<

 >الّشمائل فه  إلى الوسائل أشرف< في (هب974 :المتوفى) الهيتمي
 النجوم سمط< في (هب1111 :المتوفى) المكي والعصامي (،463 :ص)

 .وغيره  (،3/60) >والتوالي األوائل أنباء في العوالي
 

 : قيمة الكتاب العلمية ومزاياه 

ة نبجوا من وتتضح القيمة تلك تظهر   :أهمها ،عدَّ

 .‘َالنبيَذريةَفيَأُفردَماَأوائلَمنَفهوَ،بابهَفيَأصياًلََكتاًباَكونهَــ1َ

 .بإسناده ساقه إَل أثًرا أو حديًثا يذكر فال ،مسنًدا كتاًبا كونه بب 2

 .الحديث في وإمامته ،مصنفه طبقة ُعلُّو بب 3

 ،زيوالمغا السير في القديمة المصادر بعض على اعتمد كونه بب 4
 .بعضها فُقدَ  والتي
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 : وصف النَُّسخ اخلطيَّة للكتاب 

اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسختين خطيتين َل ثالث لهما 
 : وهما، فيما أعل 
 بتونس الوطنية الكتب دار محفوظات من :األولى النسخة* 

 (: 18682: رقم) تحت( المكتبة الخاصة لحسن حسنى عبد الوهاب)
، وهي أفضل نسخ الكتاب لكونها، ةوهي نسخة نفيسة كامل

ا لجماعة من كبار المحدثين ورمزت  ،وتحتوي على سماعات كثيرة جدًّ
 (.األصل)لها بالب

، ورقة( 78) تشتمل على، لوحة( 40) وتقع تلك النسخة في
ويشتمل السطر على خمسة ، سطًرا( 17) تحتوي الورقة على سبعة عشر

 .كلمة تقريًبا( 15) عشر
(،َفوائدَأبيَطاهرَعنَشيوخه)َروقاتَتحتويَعلىوملحقَبهاَستَ

محمدَبنَأحمدَبنَمحمدَبنَأحمدَأبوَطاهرَبنَ:َواسمه،َأحدَرواةَالكتاب
َاللخميَاألنباريَالخطيب َأبيَالصقر > تاريخ دمشق< ترجمته في انظر.

(51/147.) 
  :(1)يوتكمن نفاسة هذة النسخة وقيمتها فيما يل

 من ذلك يتبين كما األصلية فالمصن نسخة على مقابلة أنها بب 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( باختصار وتصرف18بب  17لسعد المبارك )ص: > الذرية الطاهرة<انظر: مقدمة  (1)
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 .المخطوط بهامش الُملَحقة الحواشي كثرة
 علي بن أحمد نصر أبي المؤتمن الشيخ نسخة مع مقابلة أنها بب 2

اجي المعروف الديرعاقولي الربعي  عال  ثقة وهو (،هب507 بب 445) بالسَّ

 .بالحديث
 وابن ،المصنف أصل على ناصر ابن حاشية على مقابلة أنها بب 3

المي الفضل أبو على بن محمد بن ناصر بن محمد هو ناصر  بب 467) السَّ
 .الكتاب هذا رواة أحد وهو ،عصره في العراق محدث وهو (،هب550

 بحرف أحياًنا الناسخ إليها رمز أخرى نسخ عدة على مقابلة أنها بب 4

 (.نسخة وفي) هامشه في يكتب أخرى وأحيانا (،خ)
 حواري بن اهلل نصر بن المنع  عبد بن اهلل نصر بخط كتبت أنها بب 5

 بب 604) شقير بابن المعروف الدين شرف الفتح أبي الحنفي التنوخي
 .واألصول الحديث رجال من أديب وهو (،هب673

  اهلل رحمة إلى الفقير علََّقه< :يلي ما النسخة تلك نهاية في وجاء
 بن نصراهلل ،ومصيره إليه عوده عند اهلل عفو الراجي الخائف ،لتقصيره

 تعالى اهلل غفر ،الحنفي التنوخي حواري بن اهلل نصر بن المنع  عبد

 ،أمله واآلخرة الدنيا أمر من وبلََّغه ،عمله وتقبَّل ،عيوبه وستر ،ذنوبه
 .المسلمين جميع وعن والديه وعن عنه ورضي

 دمشق ظاهر أنشأه الذي المبارك بالمسجد ذلك من الفراغ وكان
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 وذلك ،بذكره وعمره تعالى اهلل تقبله ،األشنان احينطو بخط المحروسة

م من عشر السابع السبت يوم في  .مائة وست وستين تسع سنة من المحرَّ
 هلل والحمد ،ورخاءٍ  وأمنٍ  وسرورٍ  وعافيةٍ  خيرٍ  في ... اهلل أحسن

 >.وظاهًرا وباطًنا وآخًرا أوًَل 
 انً يّ دَ  اَعالمً  اضاًل فَ  اثً ُمحدّ  َكانَ   المنع  عبد بن اهلل نصر والناسخ

 انظر .اأْلُُصول لصَّ َوحَ  بَِخطِّهِ  َوكتب ،الَحِديث طلب يف َرحلَ  ،ثَِقةً 

 القرشي القادر لعبد >الحنفية طبقات في المضية الجواهر< في ترجمته

(2/197.) 

( كوبرلي) نسخة فاضل أحمد من محفوظات: النسخة الثانية* 
 (: 428: رقم) تحت

 (.ف)بب لها ورمزت ،مقروء جيد وخطها ،أيًضا كاملة نسخة وهي
 ستة على تشتمل ،لوحة (58) وخمسين ثمان في النسخة تلك وتقع

 ،سطًرا (17) عشر سبعة على الورقة تحتوي ،ورقة (116) ومائة عشر
 .تقريًبا كلمة (12) عشر اثني على السطر ويشتمل

رةالُمطَ  الطاهرة الذرية كتاب< :منها األولى الورقة ظهر على ُكتب  هَّ

اد بن أحمد بن محمد رشب أبي تأليف وَلبي المعروف األنصاري حمَّ  بالدُّ

ده  ،عنه َرِشيق بن الحسن محمد أبي رواية ،بب آمين بب برحمته اهلل تغمَّ
 أبي رواية ،عنه اءالفرَّ  نظيف بن الواحد عبد بن أحمد البركات يأب رواية
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 الفضل أبي حافظال رواية ،عنه األنباري الصقر أبي بنا محمد طاهر

 علي بن الحسن محمد أبي السيد األمير رواية ،عنه الميالسَّ  ناصر بن محمد

 بن إبراهي  بن أحمد ربه رحمة إلى الفقير رواية ،عنه الحسني المرتضى بن

 كبراء صدر المعظ  المخدوم األعظ  الصاحب رواية ،عنه الفاروثي عمر

 اإلسالم محب والدين الدنيا جمال والعج  العرب وزراء فخر العال 

 إجازة الدسحرداني منصور بن محمد بن علي الحسن أبي والمسلمين

 >.عنه
 ،فيها بياض يوجد وَل ،كبير حدٍ  إلى متقنة مقابلة جيدة نسخة وهي
 بعض من تخلو َل كانت وإن ،األصل في طمس مما كثيًرا منها وأصلحت

 .األخطاء

 الطاهرة الذرية بكتا آخر< :يلي ما النسخة تلك نهاية في وجاء

رة  وصحبه وآله محمد سيدنا على اهلل وصلى ،وحده هلل والحمد ،الُمطَهَّ

 في كتابته من الفراغ وكان ،الدين يوم إلى كثيًرا تسليًما وسلَّ  ،الطاهرين

 القعدة ذي من رينشوالع الخامس اَلثنين يوم عن صباُحها المسفر الليلة

 >.فصح مقابلة بلغ< :هشبهام وكتب >.855 سنة الحرام
 جودة النسخة تلك خالل من يظهر لكن ،الناسخ اس ُ  فيها يُذكر ول 

 .وإتقانه نَسخه
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الث   حث  الث   المب 

 منهيج يف حتقيق الكتاب واتلعليق عليه
 النص إخراج بين يجمع أنه أحسب ،وسًطا منهًجا ذلك في اتبعت

 إليه حتاجوي الحاجة تقتضيه ما حسب عليه التعليق وبين ،ُمتقًنا إخراًجا

  :التالية النقاط في اتبعتها التي طريقتي أجمل أن ويمكن ،النَّص
 عالمات ووضع ،فقراته تمييز حيث من النَّص مادة تنظي  بب أوًل * 

 .التباس دون الصحيح وجهه على يُفه  كي الترقي 

 أُثبت ،الخطيتين النسختين بين اَلختالف وقوع عند بب ثانًيا* 

 في لما مخالًفا ذلك كان وإن حتى الكتاب لأص في الصواب الوجه

 ترجيحي وجه بب الحاجة حسب بب معلاًل  ،أصاًل  اتخذتها التي النسخة

 .المحقَّق النَّص في أثبته لما واختياري
 ،مًعا الوجهين لكال محتماًل  أو ،موهًما النص كان إذا أما بب ثالًثا* 

 ما على األصل سخةالن في ما أبقيتُ  ،بينهما الترجيح وجه لي يظهر ول 
 .بخالفه جاء الذي اآلخر الوجه الحاشية في مبّيًنا ،عليه هو

 بين الواقعة اَلختالفات بذكر الكتاب حواشي أثقل ل  بب رابًعا* 

 .معناه وفه  وسالمته النص صحة على لها تأثير َل مما النسخ
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جتُ  بب خامًسا*   مع المحقَّق النصِّ  في الواردة واآلثار المرويِّات خرَّ

 اقتصرتُ  أحدهما أو الصحيحين في الحديث كان فإذا ؛عليها الحك  بيان

 المصادر من بتخريجه قمتُ  غيرهما في كان وإذا ،إليهما العزو على

 .الحاجة حسب إَل ذلك في أتوسع وَل ،المختلفة
 .النص في الواقعة الغريبة الكلمات بعض بينت بب سادًسا* 

افات الكتاب ذيلت وقد   :التالي النحو على وهي ،عةمتنو بكشَّ
 .واآلثار األحاديث كشاف بب
 .النص تحقيق في المعتمدة والمراجع المصادر كشاف بب
 .الموضوعات كشاف بب

 





 

 

 
 
 
 

 
 

يَّتنَي  َنَماِذُج ِمَن النُّْسَخَتني اخلَطِّ
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 Z Z Z مناذج من النسختني اخلطيتني

 
 غالف نسخة تونس
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 Z Z Z مناذج من النسختني اخلطيتني

 
 الورقة األولى من نسخة تونس
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 Z Z Z مناذج من النسختني اخلطيتني

 
 الورقة األخيرة من نسخة تونس
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 (كوبرلي) ف نسخة فاضل أحمدغال
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 (كوبرلي) الورقة األولى من نسخة فاضل أحمد
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 (كوبرلي) الورقة األخيرة من نسخة فاضل أحمد
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دٍ  َسيِِّدنَا َعلَى اهللُ  َوَصلَّى ر َربِّ  َوَسلَّ َ  َوَصحِبهِ  َوآلِهِ  ُمَحمَّ  .َوأَِعن يَسِّ

رِيُف  يِّدُ السَّ  (1)...األََجلُّ  األَِميرُ  أَخَبَرنَا ينِ  ِشَهابُ  الشَّ دٍ  أَبُو الدِّ  ُمَحمَّ

ةٍ  َغيرَ  َتَعالَى اهللُ  َرِحَمهُ  الَعلَِويُّ  الَجَمالِيُّ  الُمْرَتَضى بنِ  َعلِيِّ  بنُ  الَحَسنُ   :َمرَّ
يخِ  بِِقَراءَةِ  :فَاألُولَى ينِ  َمِعينِ  الَحاِفظِ  الشَّ دِ  بَكرٍ  أَبِى الدِّ  الَغِنيِّ  َعبدِ  بنِ  ُمَحمَّ

بتِ  يَومِ  ِفي َتَعالَى اهللُ  َرِحَمهُ  نُْقطَةَ  بِابنِ  لَمعُروفِ ا مِ  َشهرِ  َرابِعِ  السَّ  َسنَةَ  الُمَحرَّ

 ،الُمْسَتنِصِريِّ  بِالَمسِجدِ  َوَذلِكَ  نَسَمعُ  َونَحنُ  ،َوِستِِّماَئةٍ  َوِعشرِينَ  تِسعٍ 
اَلمِ  َمِدينَةِ  َغربِيِّ   .ِدْجلَةَ  ئِ َشاطِ  َعلَى بَِقَمرِيَّةٍ  ،بَِبغَدادَ  السَّ

ينِ  َشَرفِ  اْلَحاِفظِ  بِِقَراءَةِ  :َوالثَّانِيَةُ   اْلَحاِفظِ  اْبنِ  َعلِيِّ  اْلَحَسنِ  أَبِي الدِّ

ْثنَْينِ  يَْومِ  ِفي َوَذلِكَ  ،َتَعالَى اهللُ  َرِحَمُهَما اأْلَْخَضرِ  ْبنِ  اْلَعِزيزِ  َعْبدِ   َسابِعَ  ،اإْلِ

لِ  َربِيعٍ  َعَشرَ  نَةِ  ِمنَ  ،اأْلَوَّ  بَِدْرِب  ،َوَتَعالَى َتَباَركَ  لِلَّهِ  بَِمْسِجدٍ  ،اْلَمْذُكوَرةِ  السَّ

 .بَْغَدادَ  َشْرقِيِّ  ِمنْ  الَمْطَبخِ 

ِ  َعلَْيهِ  بِِقَراءَتِي :َوالثَّالِثَةُ   ِفي بَْغَدادَ  أَْعَمالِ  ِمنْ  بُِدَجْيلٍ  بِالَجْوَسقِ  بَِمْنِزلِه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . طمس في <األصل> قدر كلمة (1)
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نَةِ  ِمنَ  رَ اآْلخَ  َربِيعٍ  َعَشرَ  َرابِعَ  ،اأْلََحدِ  يَْومِ    :لَهُ  قِيلَ  ،اْلَمْذُكوَرةِ  السَّ

دُ  اْلَفْضلِ  أَبُو الَحاِفظُ  الَعالِ ُ  اإِلَمامُ  أَْخَبَرُك ْ   [(2)ْبنِ ] (1)نَاِصرِ  ْبنُ  ُمَحمَّ
دِ  اَلِميُّ  َعلِيٍّ  ْبنِ  ُمَحمَّ  َشْهرِ  ِفي ،َعلَْيهِ  َوالِِدي بِِقَراءَةِ  ، الَبْغَداِديُّ ] السَّ

ِ  فَأَقَرَّ  ،َوَخْمِسِماَئةٍ  َوأَْربَِعينَ  تِْسعٍ  َسنَةِ  ِمنْ  ،َرَمَضانَ   :قَالَ  ،(3)[نََع ْ  :َوقَالَ  بِه
دُ  َطاِهرٍ  أَبُو الَخِطيبُ  أَْخَبَرنَا دِ  ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحمَّ ْقرِ  أَبِي ْبنِ  ُمَحمَّ  الصَّ

 َوَسْبِعينَ  ثاََلثٍ  َسنَةِ  ِمنْ  ،اآْلِخَرةِ  ُجَماَدى ِفي] َعلَْيهِ  قَِراءَةً  اأْلَْنَباِريُّ 

 ْبنِ  اْلَواِحدِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  اْلَبَرَكاتِ  أَبُو أَْخَبَرُك ْ  لَهُ  قِيلَ  ،(4)[َوأَْربَِعِماَئةٍ 

اءُ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  نَِظيفِ  ْبنِ  اْلَفْضلِ   أَْخَبَرُك ْ  :لَهُ  قُْلتُ  ،(5)َعلَْيهِ  بِِقَراءَتِكَ  اْلَفرَّ

دٍ  أَبُو ثَنَا :قَالَ  ،(6)َتْسَمعُ  َوأَْنتَ  َعلَْيهِ  قَِراءَةً  َرِشيقٍ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  ُمَحمَّ  أَبُو َحدَّ

دُ  بِْشرٍ  ادٍ  ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحمَّ وََلبِيُّ  اأْلَْنَصاِريُّ  َحمَّ   :قَالَ  ،الدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  >.الدين<>: فزاد في < (1)
  <ف>. ساقط من (2)
 >. فليس في <ما بين المعقوفين  (3)
 وأنا أسمع وذلك في رجب وشعبان من سنة ثالث وسبعين وأربعمائة>. <>: ففي < (4)
من شهر  حد عشر خلونفي مسجد عبداهلل بمصر يوم السبت أل<>: ففي <بعده زاد  (5)

 ربيع األول سنة ثمان وعشرين وأربعمائة>. 
 نع >. : <ا لكجيبً فقال مُ <>: فزاد في < (6)
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 (3)نََسِب َخِدجيََة بِْنِت ُخَوْيِِلٍ  (2()1)َمْعرِفَةُ 

دِ  ْبنُ  اهللِ  دُ َعبْ  (4)أَُساَمةَ  أَبُو احدثن بب 1  ،الَحلَِبيُّ  أَُساَمةَ  أَبِي ْبنِ  ُمَحمَّ
ثَنَا اجُ  َحدَّ َصاِفيُّ  َمِنيعٍ  أَبِي ْبنُ  َحجَّ ثَِني ،الرُّ  :قَالَ  ،ِزيَادٍ  أَبِي ْبنُ  اهللِ  ُعَبْيدُ  َحدَّ
دُ  لِي َذَكَرهُ  َما َهَذا ْهرِيُّ  ِشَهاٍب  ْبنِ  ُمْسلِ ِ  ْبنُ  ُمَحمَّ لُ < :قَالَ  ،الزُّ  ْمَرأَةٍ ا أَوَّ

َجَها ى َعْبدِ  ْبنِ  أََسدِ  ْبنِ  ُخَوْيلِدِ  ِبْنتُ  َخِديَجةُ  ‘ اللِ  َرُسولُ  َتَزوَّ  ْبنِ  اْلُعزَّ

 .(5)>قَُصي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. فليس في <قوله: <معرفة>  (1)
 رب أعن>. <>: فزاد في < (2)
، لىَاهللَتعالىَأحمدَبنَإبراهيمَبنَعمرَبنَالفرجَالفاروثيإخبرناَالفقيرَ<أ>:َفزادَفيَ< (3)

  >.ويلَ أخبرنا األمير أبو محمد الحسن بن علي بن المرتضى العَ : قال
 ة>. مَ لَ أبو سَ <في <ف>:  (4)
(، ومن طريقه البيهقي في 268 بب 3/267أخرجه الفسوي في <المعرفة والتاريخ> ) (5)

(، 13423( )ح/7/111َوبَنَاتِهِ( )‘ ر> )بَاُب َتْسِميَةِ أَْزَواِج النَِّبيِّ ي<السنن الكب
دمشق>  (،َوابنَعساكرَفيَ<تاريخ283َــ7/282َ(،َو)69َــ2/68َ)لهَو<دالئلَالنبوة>َ

(3/177.)  
(، واآلجري 2984( )رق : 5/380بن أبي عاص  في <اآلحاد والمثاني> )وأخرجه ا

 (، والحاك  في <المستدرك>1680( )رق : 2192 بب 5/2191في <الشريعة> )
ر> )بَاُب َتْسِميَةِ أَْزَواِج النَِّبيِّ ي(، وعنه البيهقي في <السنن الكب4835( )ح/3/200)

عساكر في  ق البيهقي أخرجه ابنُ (، ومن طري13423( )ح/7/111َوبَنَاتِهِ( )‘ 
 =  (.3/177<تاريخ دمشق> )
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ثَنَا :قَالَ  ،الَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 2  َعنْ  ،بَُكْيرٍ  ْبنُ  يُونُُس  َحدَّ

دِ  ى َعْبدِ  ْبنِ  أََسدِ  ْبنِ  ُخَوْيلِدِ  ِبْنتُ  َخِديَجةُ  ِهيَ < :قَالَ  ،ِإْسَحاقَ  ْبنِ  ُمَحمَّ  اْلُعزَّ

ةَ  ْبنِ  ِكََلِب  ْبنِ  قَُصيِّ  ْبنِ   َمالِكِ  ْبنِ  فِْهرِ  ْبنِ  َغالِِب  ْبنِ  لَُؤيِّ  ْبنِ  َكْعِب  ْبنِ  ُمرَّ

 .(1)[ِكنَاَنةَ  ْبنِ ] النَّْضرِ  ْبنِ 
 ْبنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُحْجرِ  ْبنِ  َرَواَحةَ  ْبنِ  اأْلََصمِّ  ْبنِ  َزْيدِ  ِبْنتُ  فَاِطَمةُ  َوأُمَُّها

 .لَُؤي   ْبنِ  َعاِمرِ  ْبنِ  َمِعيصِ 

 ْبنِ  َعْمرِو ْبنِ  ُمْنِقذِ  ْبنِ  َعْبدِ  ْبنِ  الَحاِرثِ  ْبنِ  َمنَافِ  َعْبدِ  ِبْنتُ  َهالَةُ  َوأُمَُّها

 .لَُؤي   ْبنِ  َعاِمرِ  ْبنِ  َمِعيصِ 

 ْبنِ  ُهَصْيصِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  مِ َسهْ  ْبنِ  َسْعدِ  ْبنِ  َسِعيدِ  ِبْنتُ  ِقََلَبةُ  َوأُمَُّها

 .لَُؤي   ْبنِ  َكْعِب 

 ْبنِ  َكْعِب  ِبْنتُ  َرْيطَةُ  َوأُمَُّها قَُصي   ْبنِ  اْلُعزَّى َعْبدِ  ِبْنتُ  َعاِتَكةُ  َوأُمَُّها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأخرجه أبو القاس  ابن منده في <المسَتخرج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة والمستطرف من  =
جال للمعرفة> ) اِج ْبِن أَبِي َمِنيٍع 22 بب 1/21أحوال الرِّ (، جميعه  من طريق َحجَّ

ًَل.  َصاِفيِّ، به مطوَّ  الرُّ
ًَل. به (، 8/216ر> )يالزهري أخرجه ابن سعد في <الطبقات الكبومن طريق   مطوَّ

َجَها فِي فيه ( بإسناده ومتنه سواء، وزاد10وأخرجه الدوَلبي نفسه )رق :  : <تََزوَّ
ى>.   اْلَجاِهلِيَّةِ، أَْنَكَحَها إِيَّاُه ُخَوْيلُِد ْبُن أََسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ

الدوَلبي  لزهري جميع رجاله ثقات، وهو طريق تحملوهو إسناد صحيح إلى اإلمام ا
 لب<مغازي الزهري> كما أوضحت ذلك في المقدمة عند الحديث عن موارده. 

  >.فليس في <ما بين المعقوفين  (1)
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ةَ  ْبنِ  َتْيمِ  ْبنِ  َسْعدِ   .لَُؤي   ْبنِ  َكْعِب  ْبنِ  ُمرَّ

 َكْعِب  ْبنِ  ُهَصْيصِ  ْبنِ  َعْمرِو ْبنِ  َمحِ جُ  ْبنِ  ُحَذافَةَ  ِبْنتُ  قَْيلَةُ  َوأُمَُّها

 .لَُؤي   ْبنِ  [/ب1ق]

 .(1)>فِْهرٍ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ  ْبنِ  َعاِمرِ  ِبْنتُ  أَُمْيَمةُ  َوأُمَُّها

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )رق : ( )22/444أخرجه الطبراني في <المعج  الكبير> )َخِديَجُة بِْنُت ُخَوْيلٍِد  (1)
 بَُكْيٍر، مختصًرا. ( من طريق يُونُس ْبِن 1084

، َوِرَجالُُه إِلَى اْبنِ 9/220قال الهيثمي في <مجمع الزوائد> ) ِإْسَحاَق  (: <َرَواُه الطَّبََرانِيُّ
ِحيِح>.   ِرَجاُل الصَّ

وهو إسناد صحيح إلى ابن إسحاق، وإن كان أحمد بن عبد الجبار العطاردي قد 
ا قال الحافظ ابن حجر في <تقريب تُكلَّ  في حديثه، إَل أن سماعه للسيرة صحيح، كم

األئمة سيَر  هور في مغازيه، تحمَّل به جمٌع منشهو طريق م (،64> )رق : التهذيب
 ابن إسحاق، وقبلوه. 
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 ِمْنَها ‘تَْزوِيِج انلَِِّبِّ  تَْزوِيُج َخِدجيََة َقْبَل 

ثَنَا ،اْلَحلَِبيُّ  أَُساَمةَ  أَبُو حدثني بب 3 ا َحدَّ ثَنَا ،َمِنيعٍ  أَبِي ْبنُ  جُ َحجَّ  َحدَّ

ْهِريِّ  َعنِ  ،َجدِّي َجْت < :قَالَ  ،الزُّ  قَْبلَ  أََسدٍ  ْبنِ  ُخَوْيلِدِ  ِبْنتُ  َخِديَجةُ  َتَزوَّ

لُ  َرُجلَْينِ  ‘ اللِ  َرُسولِ   ُعَمرِ  ْبنِ  اللِ  َعْبدِ  ْبنِ  (1)َعايِذِ  ْبنُ  َعِتيقُ  :ِمْنُهَما اأْلَوَّ

دِ  أُمُّ  َوِهيَ  ،َجاِرَيةً  لَهُ  فََولََدْت  َمْخُزومٍ  ْبنِ   ْبنِ  (2)أَُسْيدِ  َبِني ِمنْ  َوُهوَ  ْبنِ  ُمَحمَّ

 .(5)>(4)ِهْندٍ  ْبنَ  ِهْندَ  لَهُ  فََولََدْت  ،(3)وَعْمرٍ 

ثَنَا ،اْلَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 4 دِ  َعنْ  ،بَُكْيرٍ  ْبنُ  يُونُُس  َحدَّ  ُمَحمَّ

َجْت َتزَ < :قَالَ  ،ِإْسَحاقَ  ْبنِ   َعِتيقَ  ِبْكر   َوِهيَ  ‘ اللِ  َرُسولِ  قَْبلَ  َخِديَجةُ  وَّ

 ،َعْنَها َهلَكَ  ُثمَّ  اْمَرأَةً  لَهُ  فََولََدْت  ،َمْخُزومٍ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنِ  اللِ  َعْبدِ  ْبنِ  َعاِبدِ  ْبنَ 
َجَها  َتِميمٍ  ْبنِ  َعْمرِو َبِني أََحدُ  ُزَراَرةَ  ْبنُ  النَّبَّاشُ  َهالَةَ  أَُبو َبْعَدهُ  [أ/2ق] فََتَزوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 <عابد>.  >:ف< في (1)
 <أسد>.  >:ف< في (2)
 >. مرعُ <>: المطبوع< في (3)
  >.عتيق ةبناهند >: <األصل<ش ماهفي  (4)
( َوأَْوََلدِهِ ‘ > )بَاُب َتْسِميَةِ أَْزَواِج النَِّبيِّ َلئل النبوةدفي < البيهقيأخرجه  (5)

َصاِفيِّ 7/283) اِج ْبِن أَبِي َمِنيٍع الرُّ  . في سياق طويل( من طريق َحجَّ
الدوَلبي  وهو إسناد صحيح إلى اإلمام الزهري جميع رجاله ثقات، وهو طريق تحمل

 مة عند الحديث عن موارده. لب<مغازي الزهري> كما أوضحت ذلك في المقد
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ارِ  َعْبدِ  َبِني َحلِيُف  َجَها َعْنَها َهلَكَ  ُثمَّ  ،َواْمَرأَةً  َرُجًَل  لَهُ  فََولََدْت  ،الدَّ  فََتَزوَّ

 .(1)>‘ اللِ  َرُسولُ 
ثَنَا ،الِعْجلِيُّ  الِمْقَدامِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  اأْلَْشَعثِ  أَبُو احدثن بب 5  ْبنُ  ُزَهْيرُ  َحدَّ

 َكانَْت < :قَالَ  ،دَِعاَمةَ  ْبنِ  قََتاَدةَ  َعنْ  ،َعُروبَةَ  أَبِي ْبنُ  َسِعيدُ  ثَنَاَحدَّ  ،اْلَعاَلءِ 

جَ  أَنْ  قَْبلَ  َخِديَجةُ   اللِ  َعْبدِ  ْبنِ  (2)َعايِذِ  ْبنِ  َعِتيقِ  ِعْندَ  ‘ اللِ  َرُسولُ  ِبَها َيَتَزوَّ

 ْبنِ  ُزَراَرةَ  ْبنُ  ِهْندُ  َهالَةَ  ُبوأَ  َعِتيقٍ  َبْعدَ  َعلَْيَها َخلََف  ُثمَّ  ،َمْخُزومٍ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنِ 

 ْبنِ  (3)أَُسْيدِ  ْبنِ  َجْرَوةَ  ْبنِ  َسََلَمةَ  ْبنِ  ُصَردِ  ْبنِ  بيبح ْبنِ  َعِديِّ  ْبنِ  نَبَّاشِ 

 >.ِهْندٍ  ْبنَ  ِهْندَ  لَهُ  فََولََدْت  ،َتِميمٍ  ْبنِ  (4)َعْمرِو

 ِبَها فََهلَكَ  ،ُمْجَتاًزا (5)يَرةِ ِبالحِ  فََمرَّ < :ُعَبْيدٍ  ْبنُ  يُونُُس  قَالَ  :ُزَهْيرٌ  قَالَ 

ء  َكَلَّ  َولَ  ُسوق   َيُقمْ  فَلَمْ 
(6) .....................................  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َارديط َمنَطريقَأحمدَبنَعبدَالجبارَالعَُ(3/190َق>َ)ش<تاريخَدمفيََابنَعساكرأخرجهَ (1)
َ.َبه

 (. 2/316و<المنتظ > ) (،11/593> )وانظر: <تاريخ الطبري
َفيَ وهوَإسنادَصحيحَإلىَابنَإسحاق،َوإنَكانَأحمدَبنَعبدَالجبارَالعطارديَقدَتُكّلم 

> التهذيب أنَسماعهَللسيرةَصحيح،َكماَقالَالحافظَابنَحجرَفيَ<تقريبَحديثه،َإال
َابنَإسحاق،َشهوَطريقَمَ(،64)رقم:َ لَبهَجمٌعَمنَاألئمةَسير  هورَفيَمغازيه،َتحمَّ
 وقبلوه.َ

 <عابد>.  >:ف< في (2)
 <أسد>.  >:ف< في (3)
 <ُعمر>.  >:ف< في (4)
ف في  (5)   <بِالِحيَرِة>.إلى: > المطبوع<تحرَّ
 =<مراصد اَلطالع. انظر: ة مشهورة وسوق بالبصرةبالفتح، ث  التشديد، والمّد: محلَّ  (6)
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 .(2)>(1)َيْوَمِئذٍ 
ثَنَا ،يَْعُقوبَ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  ثنيدح بب 6  اللَّْيثَ  أَنَّ  ،يُوُسَف  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّ

ثَهُ  َسْعدٍ  ْبنَ  ثَِني :قَالَ  ،َحدَّ  َكانَْت < :قَالَ  ،ِشَهاٍب  اْبنِ  َعنِ  ،َخالِدٍ  ْبنُ  َعِقيلُ  َحدَّ

 َهالَةَ  أَِبي َبْعدَ  َوَكانَْت  ،َتِميمٍ  َبِني أَِخي َهالَةَ  أَِبي َتْحتَ  ‘ النَِّبيِّ  قَْبلَ  َخدِيَجةُ 

َجَها ُثمَّ  ،اْلَمْخُزوِميِّ  َعاِبدٍ  ْبنِ  َعِتيقِ  (3)ِعْندَ   .(4)>َبْعَدُهَما ‘ اللِ  َرُسولُ  َتَزوَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (. 3/1173)عبد المؤمن ابن شمائل القطيعي لعلى أسماء األمكنة والبقاع>  =
ء. . اهب<اْسُ  ُسوٍق ِمْن أَْسَواقِِهْ > بعد انتهاء الكالم: > األصل< فيجاء  (1)  يعني: الكالَّ

 در أُقح  في المطبوع على أنه من أصل الكالم، وليس كذلك. وهذا الق
( )رق : ( )22/445أخرجه الطبراني في <المعج  الكبير> )َخِديَجُة بِْنُت ُخَوْيلٍِد  (2)

في جاء ( من طريق أَبِي اأْلَْشَعِث أَْحَمِد ْبِن الِْمْقَدامِ، بسياق أت  من هذا. و1086
  >.سعيد بن أبي عروبة، ثنا لقيسيا، ثنا زهير بن العالء: <إسناده

 >. القيسيء زهير بن العال> خطأ وصوابه: <القيسي، ثنا زهير بن العالءوقوله: <
(: <َرَواُه الطََّبَرانِيُّ ُمْرَساًل، َوفِيهِ ُزَهْيُر ْبُن 9/253قال الهيثمي في <مجمع الزوائد> )

 اْلَعاَلِء، َوُهَو َضِعيٌف>. 
َفيَ< َالبر َابنَعبد َبنتَخويلدَوذكره َخديجة َ)ترجمة  ) (4/1817،)االستيعاب>

 انتهى. وقال: <هكذا قَاَل قتادة. والقول األول األصح إن شاء اهلل تعالى>. 
)النَّبَّاُش  يعني في تسمية أبي هالة حيث سماه: )ِهْنَد ْبَن ُزَراَرَة ْبِن نَبَّاِش(، والصواب:

 ْبُن ُزَراَرَة(. 
العالء، فقد قال فيه أبو حات  الرازي كما في <العلل>  إسناده ضعيف، ألجل زهير بن

ِ  هوموضوعةٌ، وَ  هأحاديثُ (: <6/400َلبنه )  >. شيٌخ َل يُشَتَغُل بِه
  >.تحت: <في نسخةجاء  ار ناسخ األصل فوقه إلى أنهشوأ <تحت>. >:ف< في (3)

 إسناده صحيح إلى الزهري، وهو مرسل. 
 بزينب بنتبن الربيع  زواج أبي العاصء فيه جزأخرجه عبد الغني المقدسي في < (4)

 ( من طريق اللَّْيِث ْبِن َسْعٍد، بسياق أت  من هذا.19بب  18)رق : ‘>  رسول اهلل
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 ِِلَْخُرَج لََها يِف ِِتَاَرةٍ  ‘انلَِِّبَّ  [ب/2ق] ةَ اْستِْئَجاُر َخِدجيَ 

ثَنَا :قَالَ  ،اْلَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ ا حدثن بب 7  َعنْ  ،بَُكْيرٍ  ْبنُ  يُونُُس  َحدَّ

دِ   َذاتَ  َتاِجَرةً  اْمَرأَةً  ُخَوْيلِدٍ  ِبْنتُ  َخِديَجةُ  َكانَْت < :قَالَ  ،ِإْسَحاقَ  ْبنِ  ُمَحمَّ

َجالَ  َتْسَتْأِجرُ  لٍ َوَما (1)َشَرفٍ   لَُهمْ  َتْجَعلُهُ  ِبَشْيءٍ  ِإيَّاهُ  َوُتَضاِرُبُهمْ  َمالَِها فِي الرِّ

اًرا قَْوًما قَُرْيش   َوَكاَنْت  ،ِمْنهُ  ا ،ُتجَّ  ِصْدقِ  ِمنْ  ‘ اللِ  َرُسولِ  َعنْ  َبلََغَها فَلَمَّ

 أَنْ  َعلَْيهِ  فََعَرَضْت  ،لَْيهِ إِ  َبَعَثْت  ،أَْخََلِقهِ  َوَكَرمِ  ،أََماَنِتهِ  َوَعِظيمِ  ،َحِديِثهِ 

امِ  ِإلَى َتاِجًرا َمالَِها فِي َيْخُرجَ   ِمنَ  َغْيَرهُ  ُتْعِطي َكانَْت  َما أَْفَضلَ  َوُتْعِطيهِ  ،الشَّ

ارِ   فِي َوَخَرجَ  ‘ اللِ  َرُسولُ  ِمْنَها فََقِبلَهُ  ،َمْيَسَرةُ  :لَهُ  ُيَقالُ  لََها ُغََلمٍ  َمعَ  التُّجَّ

امَ  قَِدمَ  َحتَّى َمْيَسَرةُ  ُغََلُمَها َوَمَعهُ  َذلِكَ  َمالَِها  فِي ‘ اللِ  َرُسولُ  فَنََزلَ  ،الشَّ

ْهَبانِ  ِمنَ  َراِهٍب  َصْوَمَعةِ  ِمنْ  قَرِيٍب  َشَجَرةٍ  ِظلِّ  اِهبُ  فَاطَّلَعَ  ،الرُّ  َمْيَسَرةَ  ِإلَى الرَّ

ُجلُ  َهَذا َمنْ  :فََقالَ  جَ  َهِذهِ  َتْحتَ  نََزلَ  الَِّذي الرَّ  َهَذا :َمْيَسَرةُ  لَهُ  فََقالَ  ؟َرةِ الشَّ

اِهبُ  لَهُ  فََقالَ  ،اْلَحَرمِ  أَْهلِ  ِمنْ  قَُرْيشٍ  ِمنْ  َرُجل    َهِذهِ  َتْحتَ  نََزلَ  َما :الرَّ

َجَرةِ   .َنِبيُّ  ِإلَّ  قَطُّ  الشَّ

 أََرادَ  َما [أ/3ق] َواْشَتَرى ِفيَها َخَرجَ  الَِّتي ِسْلَعَتهُ  ‘ اللِ  َرُسولُ  َباعَ  ُثمَّ 

ةَ  ِإلَى قَافًَِل  أَْقَبلَ  ُثمَّ  ،َيْشَترِيَ  أَنْ   َيْزُعُمونَ  فِيَما َمْيَسَرةُ  َوَكانَ  ،َمْيَسَرةُ  َوَمَعهُ  َمكَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 <شرب>.  >:ف< في (1)
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ِنهِ  َملََكانِ  نََزلَ  اْلَحرُّ  َواْشَتدَّ  اْلَهاِجَرةُ  َكانَتِ  ِإَذا :قَالَ  ْمسِ  ِمنَ  ُيِظَلَّ  َوُهوَ  الشَّ

ا ،َبِعيرِهِ  َعلَى َيِسيرُ  ةَ  ِدمَ قَ  فَلَمَّ  ِبهِ  َجاءَ  َما َباَعْت  ِبَمالَِها َخِديَجةَ  َعلَى َمكَّ
َثَها ،قَرِيًبا أَوْ  فَأَْضَعَف  اِهِب  قَْولِ  َعنْ  َمْيَسَرةُ  َوَحدَّ  ِمنْ  َيَرى َكانَ  َما َوَعنْ  ،الرَّ

 َيا ُعُمونَ َيزْ  ِفيَما :لَهُ  فََقالَْت  ‘ اللِ  َرُسولِ  ِإلَى َبَعَثْت  ،ِإيَّاهُ  اْلَملََكْينِ  ِإْظََللِ 
 َوِسَطِتكَ و ،قَْوِمكَ  فِي َوَشَرِفكَ  ،ِمنِّي لَِقَراَبِتكَ  فِيكَ  َرِغْبتُ  قَدْ  أَنِّي َعمِّ  اْبنَ 

 .َحِديِثكَ  َوِصْدقِ  ،ُخلُِقكَ  َوُحْسنِ  ،ِعْنَدُهمْ  َوأََماَنِتكَ  ،فِيِهمْ 
 ،َشِريَفةً  لَِبيَبةً  ةً َحاِزمَ  اْمَرأَةً  َخِديَجةُ  َوَكانَْت  ،نَْفَسَها َعلَْيهِ  َعَرَضْت  ُثمَّ 
 ُكلُّ  ،َماًل  َوأَْكَثُرُهمْ  ،َشَرًفا َوأَْعَظُمُهمْ  ،نََسًبا قَُرْيشٍ  أَْوَسطُ  َيْوَمِئذٍ  َوِهيَ 

ا ،َذلِكَ  َعلَى َيْقِدرُ  لَوْ  ،ِمْنَها َذلِكَ  َعلَى َحرِيًصا َكانَ  قَدْ  قَْوِمَها  قَالَْت  فَلَمَّ

 َمَعهُ  فََخَرجَ  ،أِلَْعَماِمهِ  َذلِكَ  ‘ اللِ  َرُسولُ  َذَكرَ  ،قَالَْت  َما ‘ اللِ  لَِرُسولِ 

 ِإلَْيهِ  فََخطََبَها ،أََسدٍ  ْبنِ  ُخَوْيلِدِ  َعلَى َدَخلَ  َحتَّى اْلُمطَّلِِب  َعْبدِ  ْبنُ  َحْمَزةُ  ِمْنُهمْ 

َجَها  .(2)>‘ اللِ  َرُسولُ  (1)فََتَزوَّ
 :قَالَ  ،َوْهٍب  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ،اأْلَْعلَى َعْبدِ  ْبنُ  يُونُُس  ثنيدح بب 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 <فزوجها>.  >:ف< في (1)
 ارديطَ ( من طريق أحمد بن عبد الجبار العُ 2/66> )دَلئل النبوةفي < البيهقيأخرجه  (2)

 . به
اد صحيح إلى ابن إسحاق، وإن كان أحمد بن عبد الجبار العطاردي قد وهو إسن

تُكلَّ  في حديثه، إَل أن سماعه للسيرة صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر في <تقريب 
األئمة سيَر  هور في مغازيه، تحمَّل به جمٌع منشهو طريق م (،64> )رق : التهذيب

 ابن إسحاق، وقبلوه. 
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ْهِريِّ  ِشَهاٍب  اْبنِ  [ب/3ق] َعنِ  ،يَِزيدَ  ْبنُ  يُونُُس  أَْخَبَرنِي ا :قَالَ  ،الزُّ  فَلَمَّ

هُ  َوبَلَغَ  ‘ اهللِ  َرُسولُ  اْسَتَوى  َخِديَجةُ  اْسَتْأَجَرْتهُ  ،َمالٍ  َكِثيرُ  لَهُ  َولَْيَس  أَُشدَّ

 َمَعهُ  َواْسَتْأَجَرْت  ،بِِتَهاَمةَ  ُسوقٌ  َوُهوَ  ،(1)ُحَباَشةَ  ُسوقٍ  ِإلَى ُخَوْيلِدٍ  بِْنتُ 

 َرأَْيتُ  (2)َما< :َعْنَها يَُحدِّثُ  َوُهوَ  ‘ اهللِ  َرُسولُ  فََقالَ  ،قَُرْيشٍ  ِمنْ  آَخرَ  َرُجاًل 

 َوَجْدنَا ِإلَّ  َوَصاِحِبي أَنَا نَْرِجعُ  ُكنَّا َما ،َخِديَجة ِمنْ  َخْيًرا أِلَِجيرٍ  َصاِحَبةٍ  ِمنَ 

 .(3)>لَنَا ُتَخبُِّؤهُ  َطَعامٍ  ِمنْ  ُتْحَفةً  َدَهاِعنْ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشة الجماعة من الناس ليسوا وأصل الحُ ، عرب في الجاهليةسوق من أسواق الهو  (1)
  (.2/210<معج  البلدان> ). انظر: من قبيلة واحدة

 <َما إن>.  >:ف< في (2)
 . به ( من طريق َعْبِد اهللِ ْبِن َوْهٍب 2/68> )دَلئل النبوةفي < البيهقيأخرجه  (3)

 إسناده صحيح إلى الزهري، وهو مرسل. 
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 َخِدجيََة  ‘ اللِ تَْزوِيُج َرُسوِل 

 أَْخَبَرنِي :قَالَ  ،َوْهٍب  اْبنِ  َعنِ  ،اأْلَْعلَى َعْبدِ  ْبنُ  يُونُُس ا حدثن بب 9

ْهرِيِّ  ِشَهاِب  اْبنِ  َعنِ  ،يَِزيدَ  ْبنُ  يُونُُس  ا< :‘ اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  ،الزُّ  لَمَّ

ْث  ِبنَا اْنطَلِْق  :لَِصاِحِبي قُْلتُ  ُحَباَشةَ  ُسوقِ  ِمنْ  َرَجْعنَا  >.َخِديَجةَ  ِعْندَ  َنَتَحدَّ

 ِمنْ  ُمْسَتْنِسَبة   َعلَْيَها (1)َدَخلَْت  ،ِعْنَدَها َنْحنُ  فََبْينَا ،فَِجْئنَاَها< :قَالَ 

د   :قَالَْت  ،قَُرْيشٍ  ُمَولَِّداتِ   ،لََخاِطًبا َجاءَ  ِإنْ  ِبهِ  ُيْحلَُف  ِذيَوالَّ  ؟َهَذا أَُمَحمَّ
 .َكَلَّ  :قُْلتُ  :قَالَ 

ا :قَالَ   ِخْطَبةِ  ِمنْ  َتْعَتِذرُ  َولِمَ  :لِي قَالَ  َوَصاِحِبي أَنَا َخَرْجتُ  فَلَمَّ

 .ُكُفًؤا َتَراكَ  ِإلَّ  قَُرِشيَّةٍ  ِمنْ  َما اللِ فَوَ  ؟،َخِديَجةَ 

ةً  ْيَهاِإلَ  َوَصاِحِبي أَنَا فََرَجْعتُ  :قَالَ   ِتْلكَ  فََدَخلَْت  :قَالَ  ،أُْخَرى َمرَّ

د   :فََقالَْت  ،اْلُمْسَتْنِسَبةُ   .[أ/4ق] لََخاِطًبا َجاءَ  ِإنْ  ِبهِ  ُيْحلَُف  َوالَِّذي ،ُهوَ  أَُمَحمَّ

رْ  فَلَمْ  :قَالَ  >.أََجْل < :َحَياءٍ  َعلَى فَُقْلتُ  :قَالَ   .أُْخُتَها َولَ  َخِديَجةُ  ُتَقصِّ

 َوُهوَ  ،الُعزَّى َعْبدِ  ْبنِ  أََسدِ  ْبنِ  ُخَوْيلِدِ  (3)أَِبيِهَما ِإلَى (2)لََقَتافَاْنطَ  :قَالَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. <دخل >:ف< في (1)
 <فانطلقنا>.  >:ف< في (2)
  أخرى: <أبيها>. في نسخةجاء  ار ناسخ األصل فوقها إلى أنهشأ (3)
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َراِب  ِمنَ  َثِمل   دُ  أَِخيكَ  اْبنُ  َهَذا :(1)فََقالََتا ،الشَّ  اْلُمطَّلِِب  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّ

 فََخطَبَ  ،كَ َذلِ  (2)َعنْ  فََسأَلَهُ  فََدَعاهُ  ،َخِديَجةُ  َرِضَيْت  َوقَدْ  َخِديَجةَ  َيْخطُبُ 

 .فَأَْنَكَحهُ  ِإلَْيهِ 

 اللِ  َرُسولُ  َوَدَخلَ  ،ُحلَّةً  َعلَْيهِ  َوَحلَّْت  ،أََباَها َخِديَجةُ  (3)فََخلََّقْت  :قَالَ 

ا ،ِبَها ْيخُ  َصَحا فَلَمَّ  قَالَْت  ؟،اْلُحلَّةُ  َوَهِذهِ  اْلَخلُوقُ  َهَذا َما :قَالَ  ُسْكرِهِ  ِمنْ  الشَّ

دُ  أَِخيكَ  اْبنُ  َكَساَكَها ُحلَّة   َهِذهِ  :ِديَجةَ خَ  أُْختُ  اْبنَُتهُ  لَهُ   اْلُمطَّلِِب  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّ

ْيخُ  َذلِكَ  فَأَْنَكرَ  ،ِبَها َوَبنَى (4)ِبَها َدَخلَ  َوقَدْ  َخِديَجةَ  أَْنَكْحَتهُ  َوقَدْ   َصارَ  ُثمَّ  الشَّ

  :َيُقولُ  قَُرْيشٍ  ازِ ُرجَّ  ِمنْ  َراِجز   فَاْنَبَعثَ  ،َواْسَتْحَيا َسلَّمَ  أَنْ  ِإلَى

ـــِدي لَ  ـــِدي ُ  َتْزَه ـــي َخ ـــدٍ  فِ  ُمَحمَّ
 

ـــد    ـــيءُ  ِجْل ـــاءَةِ  ُيِض ـــدِ  َكِإَض  اْلَفْرقَ
 

 .(5)>أَْوَلَدهُ  ِمْنهُ  َولََدْت  َحتَّى َخِديَجةَ  َمعَ  ‘ اللِ  َرُسولُ  فَلَِبثَ 

اُج ْبنُ : قَالَ ، أَبُو أَُساَمَة اْلَحلَِبيُّ  يحدثنو بب 10 ثَنَا َحجَّ ، أَبِي َمِنيعٍ  َحدَّ
َ يَُعب ْيُد دِّ ث ِنيَج  ْهرِيَِّ،َْبُنَأ بِيَِزي ادَ َاهللَِح دَّ ِنَالز  ُل اْمَرأٍَة <: ق الَ ،َ[ب/4ق]َع  أَوَّ
َجَها َرُسوُل  ى ْبِن  ‘ اللِ َتَزوَّ َخِديَجُة ِبْنُت ُخَوْيلِِد ْبِن أََسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 <فقال>.  >:ف< في (1)
 <في>.  >:ف< في (2)
 أي وضعت عليه َخلُوًقا من طيب.  (3)
 <عليها>.  >:ف< في (4)
  مرسل. وهو إسناد صحيح إلى الزهري، وهول  أقف على من أخرجه غير المصنِّف.  (5)
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َجَها فِي اْلَجاِهلِيَّةِ  ى أَْنَكَحَها ِإيَّاُه ُخَوْيلُِد ْبُن أََسِد ْبِن َعْبدِ ، قَُصي  َتَزوَّ  .(1)>اْلُعزَّ

ثَنَا ،يَْعُقوبَ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  احدثن بب 11  أَنَّ  ،يُوُسَف  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّ

ثَهُ  ،َسْعدٍ  ْبنَ  اللَّْيثَ  ثَِني :قَالَ  َحدَّ  :قَالَ  ،ِشَهاٍب  اْبنِ  َعنِ  ،َخالِدٍ  ْبنُ  َعِقيلُ  َحدَّ
لُ  ُخَوْيلِدٍ  ِبْنتَ  َخِديَجةَ  ِإنَّ < َجَها ُمْحَصنَةٍ  أَوَّ  فِي ‘ اللِ  َرُسولُ  َتَزوَّ

 .(2)>اْلَجاِهلِيَّةِ 

ثَنَا ،يَْعُقوبَ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  احدثن بب 12 اجُ  َحدَّ ثَنَا ،الِمْنَهالِ  ْبنُ  َحجَّ  َحدَّ

ادُ  ارِ  َعنْ  ،َسلََمةَ  ْبنُ  َحمَّ ا أَبِي ْبنِ  َعمَّ  يَْحَسبُ  ِفيَما ،َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ،رٍ َعمَّ

ادٌ   فََدَعْت  ،َوَشَراًبا َطَعاًما فََصنََعْت  لَِخِديَجةَ  َذَكرَ  ‘ اللِ  َرُسولَ  أَنَّ < :َحمَّ

دَ  ِإنَّ  :أِلَِبيَها َخِديَجةُ  فََقالَْت  ،َوَشرُِبوا فََطِعُموا قَُرْيشٍ  ِمنْ  َونََفًرا أََباَها  ُمَحمَّ

َجَها ،ْخطُُبِنييَ  اللِ َعْبدِ  ْبنَ   َوَكَذلِكَ  ،ُحلَّةً  َوأَْلَبَسْتهُ  ،(3)فََخلََّقْتهُ  ،ِإيَّاهُ  فََزوَّ

ُجوا ِإَذا َيْصنَُعونَ  َكانُوا  .ِنَساءَُهمْ  َزوَّ
جَ  ‘ اللِ  َرُسولَ  أَنَّ  َوَبلََغِني  أُوِقيَّةَ  َعْشَرةَ  (4)اْثنََتيْ  َعلَى َخِديَجةَ  َتَزوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م تخريجه والكالم عليه في الحديث )رق :  (1)  (. 1تقدَّ
الدوَلبي  وهو إسناد صحيح إلى اإلمام الزهري جميع رجاله ثقات، وهو طريق تحمل

 لب<مغازي الزهري> كما أوضحت ذلك في المقدمة عند الحديث عن موارده. 
بزينب بنت الربيع بن  زواج أبي العاصجزء فيه أخرجه عبد الغني المقدسي في < (2)

 ( من طريق اللَّْيِث ْبِن َسْعٍد، بسياق أت  من هذا. 19بب  18)رق : ‘>  رسول اهلل
 إسناده صحيح إلى الزهري، وهو مرسل. 

 <فخلقت له>.  >:ف< في (3)
 <اثني>.  >:ف< في (4)
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 .[أ/5ق] .(1)>َسنَةً  َوِعْشرِينَ  َثَمانٍ  اْبنَةُ  َيْوَمِئذٍ  َوِهيَ  ،َذَهٍب 

 ،َواِحدٍ  َغْيرِ  َعنْ  ،ِهَشامٍ  اْبنِ  َعنِ  ،بَْكرٍ  أَبُو الَبْرقِيِّ  اْبنُ  يحدثنو بب 13
جَ < :قَالَ  ،الَعاَلءِ  ْبنِ  َعْمرِو أَبِي َعنْ   اْبنُ  َوُهوَ  َخِديَجةَ  ‘ اللِ  َرُسولُ  َتَزوَّ

 .(2)>َسنَةً  َوِعْشرِينَ  َخْمسٍ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والطبراني في 2849( )ح/47بب  5/46)> مسنده< فيأخرجه بنحوه اإلمام أحمد  (1)
(، 7/209) (،َوالبيهقيَفيَ<السننَالكبير>12838(َ)ح/12/186عجمَالكبير>َ)<الم

 به.  حماد بن سلمةجميعه  من طريق 
وهو إسناد ضعيف، فعمار بن أبي عمار ُمتكلَّ  فيه، وروى عن ابن عباس ما َل يتابع 

 (. 7/404عليه. انظر: <تهذيب التهذيب> )
 هن الحديث. ك من حماد في رفعه ووقفه، مما يوشوكذلك ال

 (1/61>َ)عيونَاألثرفيَ<َابنَسيدَالناس،َونقلهَلمَأقفَعلىَمنَأخرجهَغيرَالمصنِّف (2)
 عن المصنف. 
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 ِذْكُر إِْسََلِم َخِدجيََة 
ثَنَا ،اْلَحلَِبيُّ  أَُساَمةَ  أَبُوا حدثن بب 14 اجُ  َحدَّ ثَنَا ،َمِنيعٍ  أَبِي ْبنُ  َحجَّ  َحدَّ

دِّي ْهرِيََِّع نََِ،ج  لَ  َخِديَجةُ  َكانَْت <َ:ق الَ َ،الز   .(1)>‘ اللِ  ِبَرُسولِ  آَمنَ  َمنْ  أَوَّ

ثَنَا ،ُقوبَ يَعْ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  احدثن بب 15  أَنَّ  ،يُوُسَف  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّ

ثَهُ  ،َسْعدٍ  ْبنَ  اللَّْيثَ  ثَِني :قَالَ  َحدَّ  :ِشَهاٍب  اْبنُ  قَالَ  :قَالَ  ،َخالِدٍ  ْبنُ  َعِقيلُ  َحدَّ
 .(2)>ُخَوْيلِدٍ  ِبْنتُ  َخِديَجةُ  َوِعْنَدهُ  َواْلُهَدى اْلُقْرآنَ  َرُسولِهِ  َعلَى اللُ  أَْنَزلَ <

ثَنَا ،اأْلَْشَعثِ  أَبُو الِمْقَدامِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 16  ،الَعاَلءِ  ْبنُ  ُزَهْيرُ  َحدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من طريق أَبِي أَُساَمَة 4844( )رق : 3/203أخرجه الحاك  في <المستدرك> ) (1)
 . (13081 ( )رق :6/597اْلَحلَِبيِّ، وعن الحاك  رواه البيهقي في <السنن الكبرى> )

( 346( )رق : 1/157السفر الثالث> ) ببوأخرجه ابن أبي خيثمة في <التاريخ الكبير 
ِد ْبِن فُلَْيح، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَة،  ، قَاَل: حدثنا ُمَحمَّ عن إِْبَراِهي  ْبِن الُمْنِذر الِحَزاِميِّ

 قَاَل: قَاَل اْبُن ِشَهاٍب،... فذكره بنحوه. 
رجه ابن المغازلي في <مناقب أمير المؤمنين علي بن ومن طريق ابن أبي خيثمة أخ

 ه(، ومن طريق إبراهي  الِحَزاِميِّ أخرج381( )رق : 400> )ص: أبي طالب 
 (. 7361( )رق : 6/3201أبو نعي  في <معرفة الصحابة> )

الدوَلبي  وهو إسناد صحيح إلى اإلمام الزهري جميع رجاله ثقات، وهو طريق تحمل
 > كما أوضحت ذلك في المقدمة عند الحديث عن موارده. لب<مغازي الزهري

 (402> )ص: أخرجه ابن المغازلي في <مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  (2)
 وهو إسناد صحيح إلى الزهري، وهو مرسل. . به ( من طريق الليث383)رق : 
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ثَنَا لَ  َخِديَجةُ  َكاَنْت < :قَالَ  ،قََتاَدةَ  َعنْ  ،َعُروبَةَ  أَبِي ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّ  آَمنَ  َمنْ  أَوَّ

َجالِ  النَِّساءِ  ِمنَ  ‘ ِبالنَِّبيِّ   .(1)>َوالرِّ

ثَنَا ،الُمْقرِئُ  يَِزيدَ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  دُ ُمَحمَّ  يحدثن بب 17  ْبنُ  َمْرَوانُ  َحدَّ

ثَنَا ،الَفَزاِريُّ  ُمَعاِويَةَ   قَالَْت  :قَالَ  ،الَبِهيِّ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ،َداُودَ  ْبنُ  َوائِلُ  َحدَّ

 َعلَْيَها ثَنَاءٍ  نْ مِ  يَْسأَمُ  يََكدْ  لَ ْ  َخِديَجةَ  َذَكرَ  ِإَذا ‘ اهللِ  َرُسولُ  َكانَ < :َعائَِشةُ 

َضكَ  لََقدْ  :فَُقْلتُ  ،اْلَغْيَرةُ  فَاْحَتَملَْتِني يَْومٍ  َذاتَ  فََذَكَرَها ،َواْسِتْغَفارٍ   اهللُ  َعوَّ

نِّ  َكِبيَرةِ  ِمنْ   .السِّ

 ،ِجْلِدي ِفي َوَسَقْطتُ  َشِديًدا َغَضًبا َغِضبَ  ‘ النَِّبيَّ  فََرأَْيتُ  :قَالَْت 
 (3)لِِذْكرَِها أَُعدْ  لَ ْ  َعنِّي َرُسولِكَ  (2)َغَضبَ  أَْذَهْبتَ  ِإنْ  كَ ِإنَّ   َّ اللهُ  :فَُقْلتُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابن أبي  (،68( )رق : 90أخرجه أبو عروبة الحراني في <كتاب األوائل> )ص:  (1)
( كالهما عن أَبِي 348( )رق : 1/157السفر الثالث> ) ببخيثمة في <التاريخ الكبير 
 به.  اأْلَْشَعِث أَْحَمِد ْبِن اْلِمْقَدامِ 

( )رق : 22/450ومن طريق أبي األشعث أخرجه الطبراني في <المعج  الكبير> )
 (، ثالثته  بسياق أت  من هذا. 1096

، َوفِيهِ ُزَهْيُر ْبُن اْلَعاَلِء، <(: 9/220لزوائد> )قال الهيثمي في <مجمع ا َرَواُه الطََّبَرانِيُّ
بَْيرِ،  َفُه َغْيُرُه، َوَرَوى الطََّبَرانِيُّ نَْحَوُه بِاْختَِصاٍر َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ َوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن َوَضعَّ

ِحيِح>.   َوِرَجالُُه ِرَجاُل الصَّ
<العلل>  ير بن العالء، فقد قال فيه أبو حات  الرازي كما فيإسناده ضعيف، ألجل زه

ِ  هوموضوعةٌ، وَ  هأحاديثُ (: <6/400َلبنه )  >. شيٌخ َل يُشَتَغُل بِه
   أخرى: <بغضب>. في نسخةجاء  ار ناسخ األصل فوقها إلى أنهشأ (2)
 ل  أعد لذكرها>.  ‘<ف>: <إن أذهبت بغضب رسول اهلل  في (3)
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 .بَِقَيتُ  َما بُِسوءٍ 

ا :قَالَْت   اللِ وَ  ؟،قُْلتِ  َكْيَف < :قَالَ  ،لَِقيتُ  َما ‘ اهللِ  َرُسولُ  َرأَى فَلَمَّ

 ،النَّاُس  يَرفََضنِ  ِإذْ [ ب/5ق] َوأََوْتِني ،النَّاُس  ِبي َكَفرَ  ِإذْ  ِبي آَمنَْت  لََقدْ 
قَْتِني َبِني ِإذْ  َوَصدَّ  >.ُحرِْمُتُموهُ  َحْيثُ  اْلَولَدُ  ِمنِّي َوُرِزقَْت  ،النَّاُس  َكذَّ

 .(1)>َشْهًرا بَِها َعلَيَّ  َوَراحَ  فََغَدا :قَالَْت 

دُ  يحدثن بب 18 ةَ  أَبُو ُحَمْيدٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ ثَنَا ،قُرَّ  ْبنِ  ِعيَسى ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّ

لُ  ثَِنيَحدَّ  ،َتلِيدٍ  دِ  ْبنِ  الَملِكِ  َعْبدِ  الطَّاِهرِ  أَبِي َعنْ  ،فََضالَةَ  ْبنُ  الُمَفضَّ  ُمَحمَّ

دِ  ْبنِ  بَْكرِ  أَبِي بنِ  هِ  َعنْ  ،َحْزمٍ  ْبنِ  َعْمرِو ْبنِ  ُمَحمَّ  ْبنِ  بَْكرِ  أَبِي ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعمِّ

دِ   ِفي َرأَى أَنَّهُ  ‘ اهللِ  َرُسولِ  أَْمرِ  ءِ بِدْ  ِمنْ  َكانَ  أَنَّهُ < :َحْزمٍ  ْبنِ  َعْمرِو ْبنِ  ُمَحمَّ

 ،ُخَوْيلِدٍ  بِْنتِ  َخِديَجةَ  لَِصاِحَبِتهِ  َذلِكَ  فََذَكرَ  ،َعلَْيهِ  َذلِكَ  فََشقَّ  ،ُرْؤيَا اْلَمنَامِ 
 بَْطنَهُ  أَنَّ  َرأَى أَنَّهُ  لََها فََذَكرَ  ،َخْيًرا ِإَلَّ  بِكَ  يَْصنَعُ  ََل  اهللَ  فَِإنَّ  ،أَْبِشرْ  :لَهُ  فََقالَْت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابن عساكر في 21( )رق : 23/13ني في <المعج  الكبير> )أخرجه الطبرا (1)
ادُِس( )ص:  ( وقال: 56<األربعين في مناقب أمهات المؤمنين> )الَحِديُث السَّ

<َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِمْن َحِديِث عبد اهلل الَبِهيِّ َعْن أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن َعائَِشَة بِْنِت أَبِي بَْكٍر 
ِديقِ  . َواهللُ أَْعلَُ >، يُْعلَُ  َرَواُه َعْنُه َغْيُر َوائِِل ْبِن َداُوَد اللَّْيِثيِّ الُْكوِفيِّ ََل ،  الصِّ

 بمثله.  بهكالهما من طريق مروان بن معاوية الفزاري،... 
، َوأََسانِيُدُه َحَسنَةٌ>. 9/224قال الهيثمي في <مجمع الزوائد> ) (: <َرَواُه الطََّبَرانِيُّ

.  ةشعيف، فعبد اهلل بن البهي ُمتَكلٌَّ  فيه، وأيًضا ل  يسمع من عائوهذا إسناد ض
 (. 90بب  6/89انظر: <تهذيب التهذيب> )
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رَ  أُْخرِجَ   ثُ َّ  فَأَْبِشرْ  ،َخْيرٌ  َهَذا :قَالَْت  ،َكانَ  َكَما أُِعيدَ  ثُ َّ  ،َوُغِسلَ  ،فَطُهِّ

َرهُ  ،َعلَْيهِ  يُْجلَِسهُ  أَنْ  اهللُ  َشاءَ  َما َعلَى فَأَْجلََسهُ  ،ِجْبرِيلُ  بِهِ  اْسَتْعلَنَ   بِِرَسالَةِ  َوبَشَّ

 يل ىل مل} :قَالَ  ؟>،أَْقَرأُ  َكْيَف < :قَالَ  ،اْقَرأْ  :قَالَ  ثُ َّ  ،اْطَمأَنَّ  َحتَّى اهللِ 
 َرُسولُ  فََقِبلَ  ،(1){زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام

ِ  َجاءَ  الَِّذي َواتََّبعَ  ،َربِّهِ  ِرَسالَةَ  ‘ اهللِ   ِإلَى َواْنَصَرَف  اهللِ، ِعْندِ  ِمنْ  ِجْبرِيلُ  بِه

 ِ ا ،أَْهلِه ُثكَ  ُكْنتُ  الَِّذي ْيَتكِ أََرأَ < :قَالَ  ،َخِديَجةَ  َعلَى َدَخلَ  فَلَمَّ  َوَرأَْيُتهُ  أَُحدِّ

 ،َوَسِمعَ  اهللِ  ِمنَ  َجاءَهُ  بِالَِّذي فَأَْخَبَرَها >،اْسَتْعلَنَ  ِجْبرِيلُ  فَِإنَّهُ  ؟اْلَمنَامِ  فِي
 ،ْبِشرْ َوأَ  اهللُ  آَتاكَ  الَِّذي فَاْقَبلِ  ،َخْيًرا ِإَلَّ  بِكَ  اهللُ  يَْفَعلُ  ََل  اهللِ فَوَ  أَْبِشرْ  :فََقالَْت 
ا اهللِ  َرُسولُ  فَِإنَّكَ   .(2)>َحقًّ

َمدِ  َعْبدِ  ْبنُ  يَِزيدُ  احدثن بب 19 َمْشِقيُّ  الصَّ ثَنَا ،الدِّ دُ  َحدَّ  ،َعائِذٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ
ثَنَا دُ  َحدَّ  َعنْ  ،الُخَراَسانِيِّ  َعطَاءٍ  ْبنِ  ُعْثَمانَ  َعنْ  ،َشابُورَ  ْبنِ  ُشَعْيِب  ْبنُ  ُمَحمَّ

 بََعثَ < :[أ/6ق] قَالَ  ،َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ،ِعْكرَِمةَ  َعنْ  ،ُمْسلِ ٍ  أَبِي ْبنِ  َعطَاءِ  أَبِيهِ 

ًدا َوَعزَّ  َجلَّ  اهللُ  لَ  فََكانَ  ،اْلَكْعَبةِ  بُْنيَانِ  ِمنْ  ِسِنينَ  َخْمسِ  َرْأسِ  َعلَى ُمَحمَّ  أَوَّ

ةِ  ِمنَ  ِإيَّاهُ  اهللُ  أََراهُ  َشْيءٍ   َوالَحقُّ  ،َعلَْيهِ  َذلِكَ  قَّ فَشَ  ،اْلَمنَامِ  ِفي ُرْؤيَا النُُّبوَّ

ْنَسانُ  ،ثَِقيلٌ   بِْنتِ  َخِديَجةَ  لَِزْوَجِتهِ  ‘ اهللِ  َرُسولُ  َذلِكَ  فََذَكرَ  ،َضِعيٌف  َواإْلِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [.3بب  1]العلق:  (1)
 1/100>َ)عيونَاألثرفيَ<َابنَسيدَالناس،َونقلهَلمَأقفَعلىَمنَأخرجهَغيرَالمصنِّف (2)

 ( عن المصنف. 101بب 
 ، وهو مرسل. ْبِن أَبِي بَْكرِ  َعْبِد اهللِ وإسناده صحيح إلى 
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 بِكَ  يَْصنَعُ  ََل  اهللَ  فَِإنَّ  ،أَْبِشرْ  :فََقالَْت  ،التَّْكِذيِب  ِمنَ  اهللُ  فََعَصَمَها ،ُخَوْيلِدٍ 

ثَهَ  ،َخْيًرا ِإَلَّ  رَ  بَْطنَهُ  َرأَى أَنَّهُ  افََحدَّ  :قَالَْت  ،َكانَ  َكَما أُِعيدَ  ثُ َّ  َوُغِسلَ  ُطهِّ
 .َخْيرٌ  اهللِ وَ  َوَهَذا

ةَ  بِأَْعلَى َوُهوَ  ِجْبرِيلُ  لَهُ  اْسَتْعلَنَ  ثُ َّ  :َعبَّاسٍ  اْبنُ  قَالَ   ،ِحَراءٍ  قَِبلِ  ِمنْ  َمكَّ
 ،َتَخْف  ََل  :ِجْبرِيلُ  لَهُ  َوقَالَ  ،ِتَفْيهِ كَ  َوبَْينَ  َوفَُؤادِهِ  َرْأِسهِ  َعلَى يََدهُ  فََوَضعَ 
 :يَُقولُ  ‘ النَِّبيُّ  َوَكانَ  ،ُمْعَجٍب  َجِميلٍ  َكرِي ٍ  َمْجلِسٍ  َعلَى َمَعهُ  فَأَْجلََسهُ 

ْرنُوكِ  َكَهْيَئةِ  ِبَساطٍ  َعلَى أَْجلََسِني<  >.َواللُّْؤلُؤِ  اْلَياقُوتِ  ِمنَ  فِيهِ  (1)الدُّ

َرهُ   :قَالَ  اْقَرأْ  :قَالَ  ثُ َّ  ،‘ النَِّبيُّ  اْطَمأَنَّ  َحتَّى اهللِ  بِرَِساََلتِ  فََبشَّ
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل} :قَالَ  ،؟>أَْقَرأُ  َكْيَف <

ُسولُ  فََقِبلَ  ،(2){زي ري ٰى  ،يُْخِفيََها أَنْ  َوَسأَلَهُ  َربِّهِ  ِرَساََلتِ  الرَّ
ِ  نََزلَ  الَِّذي َواتََّبعَ  ا ،اْلَعِظي ِ  َعْرشِ الْ  َربِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ِجْبرِيلُ  بِه  ِإلَْيهِ  قََضى فَلَمَّ

ِ  أُِمرَ  الَِّذي ِ  ِإلَى ُمْنَقلًِبا ‘ اهللِ  َرُسولُ  اْنَصَرَف  ،بِه  َحَجرٍ  َعلَى يَْأتِي ََل  أَْهلِه

 َوُهوَ  بَْيِتهِ  ِإلَى فََرَجعَ  اهللِ، َرُسولَ  يَا َعلَْيكَ  َساَلمٌ  :َعلَْيهِ  َسلَّ َ  ِإَلَّ  َشَجرٍ  َوََل 

ا ،َعِظيًما فَْوًزا فَازَ  قَدْ  ُموقِنٌ   َيا< :قَالَ  َخِديَجةَ  اْمَرأَتِهِ  َعلَى َدَخلَ  فَلَمَّ
ُثكِ  اْلَمنَامِ  فِي أَُراهُ  ُكْنتُ  َما أََرأَْيتِ  ،َخِديَجةُ   َوِإنَّهُ  ،اْسَتْعلَنَ  قَدِ  ِبهِ  َوأَُحدِّ

هُ  أَْرَسلَهُ  ِجْبرِيلُ   :فََقالَْت  ،َوَسِمعَ  َرأَى ِذيَوبِالَّ  ،قَالَ  بِالَِّذي َوأَْخَبَرَها >،َربُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/115( )َدْرنَكَ <النهاية> َلبن األثير )ِستٌر له َخْمٌل، َوَجْمُعُه َدَرانِك. هو  (1)
  [.3بب  1]العلق:  (2)
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 اهللِ  ِمنَ  أََتاكَ  الَِّذي أَْقَبلُ  أَنَا ،َخْيًرا ِإَلَّ  بِكَ [ ب/6ق] اهللُ  يَْفَعلُ  ََل  اهللِ فَوَ  أَْبِشرْ 

ا اهللِ  َرُسولُ  فَِإنَّكَ  َوأَْبِشرْ  ،َحق   فَِإنَّهُ   .(1)>َحقًّ

 ،َوْهٍب  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  نَاأَْنَبأَ  ،اأْلَْعلَى َعْبدِ  ْبنُ  يُونُُس  احدثن بب 20
ثَِني :قَالَ  ،ِشَهاٍب  اْبنِ  َعنِ  ،يَِزيدَ  ْبنُ  يُونُُس  أَْخَبَرنِي  َعائَِشةَ  أَنَّ  ،ُعْرَوةُ  َحدَّ

لُ  َكانَ < :قَالَْت  أَْخَبَرْتهُ  ،‘ النَِّبيِّ  َزْوجَ  ِ  بُِدئَ  َما أَوَّ  ِمنَ  ‘ اهللِ  َرُسولُ  بِه

ْؤيَا اْلَوْحيِ  ادِقَةَ  الرُّ  فَلَقِ  ِمْثلُ  َجاءَْت  ِإَلَّ  ُرْؤيَا يََرى ََل  فََكانَ  ،النَّْومِ  ِفي الصَّ

ْبحِ   التََّعبُّدُ  َوُهوَ  ِفيهِ  يََتَحنَّثُ  ِحَراءٍ  بَِغارِ  يَْخلُو فََكانَ  ،اْلَخاَلءُ  ِإلَْيهِ  ُحبِّبَ  ثُ َّ  الصُّ

دُ وَ  أَْهلِهِ  ِإلَى يَْرِجعَ  أَنْ  قَْبلَ  اْلَعَددِ  أُوََلتِ  اللَّيَالِيَ   ِإلَى يَْرِجعُ  ثُ َّ  لَِذلِكَ  يََتَزوَّ

دُ  َخِديَجةَ   فََجاءَهُ  ،ِحَراءٍ  َغارِ  ِفي َوُهوَ  اْلَحقُّ  فَِجَئهُ  َحتَّى (2)بِِمْثلَِها فَيََتَزوَّ

 ِمنِّي َبلَغَ  َحتَّى فََغطَِّني فَأََخَذِني ِبَقاِرئٍ  أَنَا َما< :فََقالَ  اْقَرأْ  :فََقالَ  اْلَملَكُ 

 ىل مل} :قَالَ  >،ِبَقاِرئٍ  أَنَا َما< :قُْلتُ  اْقَرأْ  :فََقالَ  >،أَْرَسلَِني مَّ ثُ  اْلَجْهدَ 
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
 َتْرُجُف  ‘ اهللِ  َرُسولُ  بَِها فََرَجعَ  ،(3){جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إمتاع األسماع بمافي <المقريزي ، وذكره غير المصنِّفمسنًدا ل  أقف على من أخرجه  (1)
َواهللِ  َوَهَذا( من أوله إلى قوله: <8/94> )والمتاع للنبي من األحوال واألموال والحفدة

 >. َخْيرٌ 
ا ألجل  ا ُعْثَماَن ْبِن َعطَاٍء الُخَراَسانِيِّ إسناده ضعيٌف جدًّ . ليس بثقة، فهو ضعيٌف جدًّ
 (. 7/139انظر: <تهذيب التهذيب> )

  >.فيتزود لمثلها: منتنسخة المؤ< >:األصل<ش ماهفي  (2)
  .[5بب  1]العلق:  (3)
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لُوهُ  >،َزمِّلُوِني< :فََقالَ  ،َخِديَجةَ  َعلَى َدَخلَ  َحتَّى بََوادُِرهُ   َعْنهُ  َهبَ ذَ  َحتَّى فََزمَّ

ْوعُ   :فََقالَ  ،اْلَخَبرَ  َوأَْخَبَرَها :قَالَ  >،َخِديَجةُ  ِإلَيَّ < :لَِخِديَجةَ  قَالَ  ثُ َّ  ،الرَّ
 (1)يُحِزنكَ  ََل  اهللِ وَ  أَْبِشرْ  َكالَّ  :َخِديَجةُ  لَهُ  قَالَْت  >،َنْفِسي َعلَى َخِشيتُ  لََقدْ <

ِح َ  لََتِصلُ  ِإنَّكَ  اهللِ وَ  ،أَبًَدا اهللُ   ،اْلَكلَّ  َوَتْحِملُ  ،اْلَحِديثَ  َوَتْصُدقُ  ،الرَّ
ْيَف  َوَتْقِري ،اْلَمْعُدومَ  َوُتْكِسبُ   .اْلَحقِّ  نََوائِِب  َعلَى َوُتِعينُ  ،الضَّ

اْنط ل ق ْتَ ََِو  ةََُبِه ِديج  ََِأ ت ْتََح تَّىَخ  ق ةَ َبِه ر  دََِْبنََِن ْوف لََِْبنَ َو  ْبدََِْبنََِأ س  ى ع   اْلُعزَّ

رَ  اْمَرًءا َوَكانَ  ،أَبِيَها (2)أَُخو َجةَ َخِدي َع ِّ  اْبنُ  َوُهوَ   َوَكانَ  ،اْلَجاِهلِيَّةِ  ِفي َتنَصَّ

 ،اهللُ  َشاءَ  َما بِالَعَربِيَّةِ  اإِلنِجيلِ  ِمنَ  َويَْكُتبُ  ،الَعَربِيَّ  الِكَتابَ [ أ/7ق] يَْكُتبُ 
 اْبنِ  ِمنِ  ْسَمعْ ا َع ِّ  اْبنَ  :َخِديَجةُ  لَهُ  فََقالَْت  ،َعِميَ  قَدْ  َكِبيًرا َشْيًخا َوَكانَ 

 ‘ اهللِ  َرُسولُ  فَأَْخَبَرهُ  ؟َتَرى َماَذا أَِخي اْبنَ  يَا :نَْوفَلٍ  ْبنُ  َوَرقَةُ  قَالَ  ،أَِخيكَ 
 لَْيَتِني يَا ،ُموَسى َعلَى أُْنِزلَ  الَِّذي النَّاُموُس  َهَذا :َوَرقَةُ  لَهُ  فََقالَ  ،َرأَى َما َخَبرَ 

 :‘ اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  ،قَْوُمكَ  يُْخرُِجكَ  ِحينَ  َحيًّا أَُكونُ  لَْيَتِني يَا ،َجَذًعا ِفيَها
 بِهِ  ِجْئتَ  َما بِِمْثلِ  قَطُّ  َرُجلٌ  يَْأتِ  لَ ْ  ؛نََع ْ  :َوَرقَةُ  قَالَ  ؟>.ُهمْ  أََوُمْخرِِجيَّ <

ًرا نَْصًرا أَْنُصْركَ  يَْوُمكَ  يُْدِرْكِني َوِإنْ  ،ُعوِديَ  ِإَلَّ   أَنْ  قَةُ َورَ  يَْنَشْب  لَ ْ  ثُ َّ  ،ُمَؤزَّ

 أَْهلِهِ  ِمنْ  فََغَدا ،بَلََغنَا ِفيَما ‘ اهللِ  َرُسولُ  َحِزنَ  َحتَّى فَْتَرةً  اْلَوْحيُ  َوفََترَ  ُتُوفِّيَ 

 َجَبلٍ  ِذْرَوةَ  أَْوفَى فَُكلََّما ،الَحَرمِ  ِجَبالِ  َشَواِهقِ  ُرءُوسِ  ِمنْ  يََتَردَّى لَِكيْ  ِمَراًرا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. يخزيكية األصل: ش<في حا >:األصل<ش ماهفي  (1)
 <أخي>.  >:األصل<ش ماهفي  (2)
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دُ  يَا :فََقالَ   ِجْبرِيلُ  لَهُ  َتَبدَّى نَْفَسهُ  يُْلِقيَ  لَِكيْ  ا اهللِ  لََرُسولُ  ِإنَّكَ  ُمَحمَّ  ،َحقًّ
 ،َذلِكَ  لِِمْثلِ  َغَدا الَوْحيِ  فَْتَرةُ  َعلَْيهِ  َطالَ  فَِإَذا ،نَْفُسهُ  َوَتِقرُّ  ،َجْأَشهُ  َذلِكَ  فَيَُسكِّنُ 

 .(1)>َذلِكَ  ِمْثلَ  لَهُ [ ب/7ق] فََقالَ  ِجْبرِيلُ  لَهُ  َتَبدَّى َجَبلٍ  ِذْرَوةِ  َعلَى أَْوفَى فَِإَذا

دِ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  أَُساَمةَ  أَبُو احدثن بب 21 ثَنَا ،أَُساَمةَ  أَبِي ْبنِ  ُمَحمَّ  َحدَّ

اجُ  ثَنَا ،َمِنيعٍ  أَبِي ْبنُ  َحجَّ ْهرِيِّ  َعنِ  ،َجدِّي َحدَّ  ،َعائَِشةَ  َعنْ  ،ُعْرَوةَ  َعنْ  ،الزُّ
 .ِمْثلَهُ 

ِحي ِ  َعْبدِ  ْبنِ  اهللِ  دِ َعبْ  ْبنُ  أَْحَمدُ ا حدثن بب 22 ثَنَا ،الرَّ  الَملِكِ  َعْبدُ  َحدَّ

ثَِني :ِإْسَحاقَ  اْبنُ  قَالَ  :قَالَ  ،ِزيَادٍ  َعنْ  ،ِهَشامٍ  ْبنُ   أَبِي ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ  َحدَّ

بَْيرِ  آلِ  َمْولَى َحِكي ٍ  ثَ  أَنَّهُ  ،الزُّ  :‘ اهللِ  لَِرُسولِ  قَالَْت  أَنََّها ،َخِديَجةَ  َعنْ  ُحدِّ
 ِإَذا يَْأتِيكَ  الَِّذي َهَذا بَِصاِحِبكَ  ،ُتْخِبَرنِي أَنْ  أََتْسَتِطيعُ  َعمِّي اْبنَ  يِ أَ 

ِ  فَأَْخِبْرنِي َجاءَكَ  فَِإَذا :قَالَْت  >،نََعمْ < :قَالَ  ؟،َجاءَكَ   ،ِجْبرِيلُ  فََجاءَهُ  ،بِه
 يَا قُ ْ  :قَالَْت  >،َجاءَِني قَدْ  ِجْبرِيلُ  َهَذا َخِديَجةُ  َيا< :‘ اهللِ  َرُسولُ  فََقالَ 
 فََجلََس  ‘ اهللِ  َرُسولُ  فََقامَ  :قَالَ  ،اْليُْسَرى فَِخِذي َعلَى فَاْجلِْس  َعمِّي اْبنَ 

لْ  :قَالَْت  >،نََعمْ < :قَالَ  ؟،َتَراهُ  َهْل  :قَالَْت  ،َعلَْيَها  فَِخِذي َعلَى فَاْقُعدْ  فََتَحوَّ

لَ  :قَالَ  ،اْليُْمنَى  :فََقالَْت  ،اْلُيْمنَى فَْخِذَها َعلَى َعدَ فَقَ  ،‘ اهللِ  َرُسولُ  فََتَحوَّ
لْ  :قَالَْت  >،نََعمْ < :قَالَ  ؟َتَراهُ  َهْل  لَ  ،ِحْجرِي ِفي فَاْجلِْس  فََتَحوَّ  فََتَحوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، كالهما من طريق يونس بن يزيد160) (، و<مسل >:4953) أخرجه <البخاري>: (1)
  .به
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َرْت  :قَالَ  ،َتَراهُ  َهْل  :قَالَْت  ثُ َّ  ،ِحْجرَِها ِفي فََجلََس   فَأَْلَقْت  ،(1)فََتَحسَّ

 :قَالَ  ؟َتَراهُ  َهْل  :قَالَْت  ثُ َّ  ،ِحْجرَِها ِفي َجالِسٌ  ‘ اهللِ  َوَرُسولُ  ِخَماَرَها
 .َشْيطَانٌ  َهَذا َما لََملَكٌ  ِإنَّهُ  اهللِ فَوَ  َوأَْبِشرْ  اْثُبْت  َعمِّي اْبنَ  يَا :قَالَْت  >.لَ <

 ،َحَسنٍ  ْبنَ  اهللِ  َعْبدَ  اْلَحِديثِ  بَِهَذا (2)َحدَّث َوقَدْ  :ِإْسَحاقَ  اْبنُ  قَالَ 
ثُ  ُحَسْينٍ  بِْنتَ  فَاِطَمةَ  أُمِّي تُ َسِمعْ  قَدْ  :فََقالَ   أَنِّي ِإَلَّ  َخِديَجةَ  َعنْ  بَِهَذا ُتَحدِّ

 ِعْندَ  فََذَهبَ  ،دِْرِعَها َوبَْينَ  بَْينََها ‘ اهللِ  َرُسولَ  َخلَّْت  ِإذْ  :َتُقولُ  ،َسِمْعُتَها

 ُهوَ  َوَما َملَكٌ  َهَذا ِإنَّ  :‘ اهللِ  لَِرُسولِ  َخِديَجةُ  فََقالَْت  ،ِجْبرِيلُ  َذلِكَ 

 .(3)>بَِشْيطَانٍ 
ثَنَا ،بَْكرٍ  أَبُو اْلَبْرقِيِّ  اْبنُ  احدثن بب 23  َعنْ  ،ِهَشامٍ  ْبنُ  الَملِكِ  َعْبدُ  َحدَّ

ائِيِّ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِزيَادِ  دُ  قَالَ  :قَالَ  ،اْلَبكَّ  َخِديَجةُ  َكانَْت < :ِإْسَحاقَ  ْبنُ  ُمَحمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكتب المؤتمن في حاشية ، هذا كان في البداية: قال الشيخ< >:األصل<ش ماهفي  (1)
  >.فحسرت: نسخته

  >.حدثتأخرى: < في نسخةجاء  ناسخ األصل فوقها إلى أنه ارشأ (2)
( من طريق ِإْسَماِعيَل ْبن أَبِي 6435أخرجه الطبراني في <المعج  األوسط> )ح/ (3)

ْحَمِن ْبِن  ثَِني أَبُو بَْكرِ ْبِن َعْبِد الرَّ ثَِني ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َحدَّ َحِكيٍ ، قَاَل: َحدَّ
ثَْتِني أُمُّ َسلََمَة، َعْن َخِديَجَة، قَالَْت: قُْلُت: يَا َرُسوَل اهللِ، يَا  الَحاِرِث ْبنِ  ِهَشامٍ، َحدَّ

اْبَن َعمِّي... فذكره، وقال: <لَْ  يَْرِو َهَذا اْلَحِديَث َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز ِإَلَّ 
َد بِهِ ِإْسَماِعيُل ْبُن أَبِي َحِكيٍ ، َوََل َعْن ِإْسَماِعيَل ِإَلَّ  ، تََفرَّ ٍد الِْفْهرِيُّ  اْلَحاِرُث ْبُن ُمَحمَّ

 يَْحيَى ْبُن ُسلَْيَماَن>. 
(: <َرَواُه الطََّبَرانِيُّ ِفي <اأْلَْوَسِط>، َوِإْسنَاُدهُ 8/256مجمع> )القال الهيثمي في <

ٌن>.َ ثَح س  اِعيلَبنَأ بِيَح ِكيمَ إسنادهَضعيفَلجهالةَعينَمنَحدَّ  .  عنَخديجةَإِْسم 
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لَ  ُخَوْيلِدٍ  بِْنتُ  قَْت  َوَرُسولِهِ  اهللِ بِ  ْت آَمنَ  َمنْ  أَوَّ  ، اهللِ  ِمنَ  َجاءَهُ  َما َوَصدَّ
ِ  َعنْ  بَِذلِكَ  اهللُ  فََخفَّف ،(1)[أَْمره َعلى َوَواَرْتهُ ]  َشْيًئا يَْسَمعُ  ََل  فََكانَ  ،َرُسولِه

جَ  ِإَلَّ  َذلِكَ  فَيَْحِزنُهُ  لَهُ  َوَتْكِذيٍب  َعلَْيهِ  َردٍّ  ِمنْ  يَْكَرُههُ   َرَجعَ  ِإَذا بَِها َعْنهُ  اهللُ  فَرَّ

قُهُ  ،َعلَْيهِ  َوُتَخفُِّف  ،ُتثَبُِّتهُ  ِإلَْيَها نُ  ،َوُتَصدِّ  َماَتْت  ىَحتَّ  ،النَّاسِ  أَْمرَ  َعلَْيهِ  َوُتَهوِّ

 [ أ/8ق] >.تعالى اهللُ  َرِحَمَها

ثَِني :ِإْسَحاقَ  اْبنُ  قَالَ   َعنْ  ُعْرَوةَ  أَبِيهِ  َعنْ  ،ُعْرَوةَ  ْبنُ  ِهَشامُ  فََحدَّ

 أَنْ  أُِمْرتُ < :‘ اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  ،َطالٍِب  أَبِي ْبنِ  َجْعَفرِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ 

رَ   >.َنَصبَ  َولَ  ِفيهِ  َصَخبَ  لَ  قََصٍب  ِمنْ  ِبَبْيتٍ  َخِديَجةَ  أَُبشِّ

ُف  اللُّْؤلُؤُ < :َهاُهنَا اْلَقَصبُ  :ِهَشامٍ  اْبنُ  قَالَ   >.اْلُمَجوَّ

 ‘ اهللِ  َرُسولَ  أََتى ِجْبرِيلَ  أَنَّ < :بِهِ  أَثِقُ  َمنْ  ثَِنيَوَحدَّ  :ِهَشامٍ  اْبنُ  قَالَ 
اَلمَ  َخِديَجةَ  أَْقِرئْ  :فََقالَ   َخِديَجةُ  َيا< :‘ اهللِ  َرُسولُ  فََقالَ  ،َربَِّها ِمنْ  السَّ

ََلمَ  ُيْقرُِئكِ  ِجْبرِيلُ  َهَذا اَلمُ  اهللُ  :َخِديَجةُ  قَالَْت  >،َربِّكِ  ِمنْ  السَّ  َوِمْنهُ  السَّ

اَلمُ ا اَلمُ  ِجْبرِيلَ  َوَعلَى لسَّ  .(2)>السَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما بين المعقوفين مكانه بياض بب<األصل>، والمثبت من <ف>. (1)
 نه الدوَلبيع نقل(، وهو المصدر الذي 1/241ذكره ابن هشام في <السيرة النبوية> ) (2)

( من طريق 6/3202هذا النص، وانظر بعضه مختصًرا في <معرفة الصحابة> )
ِد ْبِن ِإسْ   به.  َحاقَ إِْبَراِهي  بن َسْعٍد، َعْن ُمَحمَّ

ل به جمٌع شوهو إسناد صحيح إلى ابن إسحاق، وهو طريق م هور في مغازيه، تحمَّ
 من األئمة سيَر ابن إسحاق وقبلوه. 
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ثَنَا ،َسِعيدٍ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  احدثن بب 24  .أَُساَمةَ  أَبُو َحدَّ

ثَنَا ثَنَا :قَالَ  ،اْلَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  َوَحدَّ  ِهَشامِ  َعنْ  ،َجِميًعا يُونُُس  َحدَّ

 ،َعلِيًّا َسِمْعتُ  :يَُقولُ  ،َجْعَفرٍ  ْبنَ  اهللِ  دَ َعبْ  َسِمْعتُ  :قَالَ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،ُعْرَوةَ  ْبنِ 
 َمْرَيمُ  ِنَساِئَها َخْيرُ < :يَُقولُ  ،‘ اهللِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  :يقول بِاْلُكوفَةِ  (1)يَُقولُ 

 .(2)>ُخَوْيلِدٍ  ِبْنتُ  َخِديَجةُ  ِنَساِئَها َوَخْيرُ  ِعْمَرانَ  ِبْنتُ 

ثَنَا يُونُُس ْبُن بَُكْيرٍ ، ارِ أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبَّ  احدثن بب 25 َعْن ِهَشامِ ، َحدَّ
َ َعلَى َرُسوِل <: أَنََّها قَالَْت ، َعْن َخِديَجةَ ، َعْن أَبِيهِ ، ْبِن ُعْرَوةَ  ا أَْبطَأ  ‘ اللِ لَمَّ

ا َرأَْيُت ِمْن َجَزِعهِ ، اْلَوْحُي َجِزَع ِمْن َذلَِك َجَزًعا َشِديًدا لََقْد : فَُقْلُت لَُه ِممَّ
ا َيَرى ِمْن َجَزِعكَ قََلَ   مك لك اك يق}  اللُ فَأَْنَزَل ، َك َربَُّك ِممَّ
 .(4)>(3){ىك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . المطبوع يليست ف (1)
(، كالهما من طريق 2430) (، و<مسل >:3815، و3432) أخرجه <البخاري>: (2)

 ِهَشامِ ْبِن ُعْرَوَة، به. 
  [.3]الضحى:  (3)
(، عن 135> )ص: َلبن إسحاق <السير والمغازيزوائده على في  بن بَُكْيرٍ اأخرجه  (4)

 . أَْحَمَد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر شيخ المصنِّف، فذكره بمثله
( )رق : 2/667ومن طريق أَْحَمَد ْبِن َعْبِد الَجبَّاِر أخرجه الحاك  في <المستدرك> )

ْرَساٍل فِيهِ>. (، وقال: <َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ 4214 َجاُه إِلِ  ْسنَادِ َولَْ  يَُخرِّ
فَْتَرًة ‘ وعن الحاك  رواه البيهقي في <دَلئل النبوة> )بَاُب فُُتوِر اْلَوْحِي َعِن النَِّبيِّ 

 = (. 7/60َحتَّى َشقَّ َعلَْيهِ َوأَْحَزنَُه، َوظََهَرْت َعلَْيهِ آثَاُر َذلَِك( )
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ثَنَا ،اأْلَْعلَى َعْبدِ  ْبنُ  يُونُُس  احدثن بب 26  ،َوْهٍب  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّ
ثَِني ْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّ  ْومَ يَ  اْلَبَشرِ  لََسيِّدُ  ِإنِّي : آَدمُ  قَالَ < :قَالَ  ،َزْيدٍ  ْبنُ  الرَّ
يَِّتي ِمنْ  َرُجًَل  ِإلَّ  اْلِقَياَمةِ  لَ  ،أَْحَمدُ  :لَهُ  ُيَقالُ  اأْلَْنِبَياءِ  ِمنَ  نَِبيُّ  ُذرِّ  َعلَيَّ  فُضِّ

[ ب/8ق] (1)َزْوَجِتي َوَكانَْت  ،َعْوًنا لَهُ  فََكاَنْت  َعاَوَنْتهُ  َزْوَجُتهُ  :ِباْثنََتْينِ 

 .(4)>َشْيطَاِني َوَكَفرَ  فَأَْسلَمَ  َشْيطَاِنهِ  َعلَى هُ أََعانَ  اللَ  َوأَنَّ  ،(3)َوَعْوًنا (2)َكْوًنا

ِحي ِ  َعْبدِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  بَْكرٍ  أَبُوي حدثن بب 27 ثَنَا ،الرَّ  َحدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (: <طَرِيٌق ُمْرَسل، َوُرَواُتُه ثَِقاٌت>. 8/711) قال ابن حجر في <فتح الباري> =
وأخرجه ابن أبي شيبة في <مصنفه> )كَِتاُب الَْفَضائِِل( )بَاُب َما أَْعطَى اهللُ َتَعالَى 

ًدا  (، والطبري في <تفسيره> )سورة الضحى( 31764( )رق : 6/323‘( )ُمَحمَّ
ْن أَبِيهِ. ول  يذكرا في إسنادهما: ( كالهما من طريق ِهَشامِ ْبِن ُعْرَوَة، عَ 24/487)

 )خديجة(. 
(: <َحِديٌث ُمْرَسٌل ِمْن َهَذا 8/425قال ابن كثير في <تفسيره> )سورة الضحى( )

ِن، َواهللُ اْلَوْجه، َولََعلَّ  ِف َوالتََّحزُّ ِذْكَر َخِديَجَة لَْيَس َمْحُفوًظا، أَْو قَالَْتُه َعلَى َوْجهِ التَّأَسُّ
 أَْعلَُ >. 

، فهو قلت(: وهو إسناد صحيح إلى عروة بن الزبير، إَل أنه ل  يدرك خديجة )
 مرسل. 

  في <ف>: <زوجي>. (1)
 (. 6/2190> للجوهري )الصحاح<. أي متكفلة بي (2)
المصباح المضي في كتاب النبي األمي ورسله في كتابه <جمال الدين ابن حديدة نقل  (3)

َزْوَجتي  َوَكانَت( عن المصنف أنه قال: <1/12> )إلى ملوك األرض من عربي وعجمي
  >.اعونً  َعليَّ 

. وعبدَالرحمنَبنَزيدَــَهوَابنَأسلمَــ.َضعيفلمَأقفَعلىَمنَأخرجهَغيرَالمصنِّف.َ (4)
 (. 6/178انظر: <تهذيب التهذيب> )
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 :قَالَ  ،الَعِزيزِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  ،َسلََمةَ  أَبِي ْبنُ  َعْمُرو التِّنِّيِسيُّ  َحْفصٍ  أَبُو
لَ  ِإنَّ  :قَالَ  َهَذا ِمنْ  ِإلَْينَا أَْعَجبَ  ِبَشْيءٍ  َحِنيَفةَ  أَُبو اَجاءَنَ  َما<  ِمنَ  آَمنَ  َمنْ  أَوَّ

لَ  ،َخِديَجةُ  النَِّساءِ  َجالِ  ِمنَ  أَْسلَمَ  َمنْ  َوأَوَّ لَ  ،َبْكرٍ  أَُبو الرِّ  ِمنَ  أَْسلَمَ  َمنْ  َوأَوَّ

 .<(1) َطالٍِب  أَِبي ْبنُ  َعلِيُّ  الِغْلَمانِ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإسناده حسن إلى سعيد بن عبد العزيز، ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف.  (1)
 (. 8/43. انظر: <تهذيب التهذيب> )مرو بن أبي سلمة التنيسيعألجل جال 
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  َخِدجيَةَ  َوفَاةُ 

ثَنَا ،اْلِعْجلِيُّ  الِمْقَدامِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  اأْلَْشَعثِ  أَبُو احدثن بب 28  ْبنُ  ُزَهْيرُ  َحدَّ

ثَنَا ،الَعاَلءِ   َخِديَجةُ  ُتُوفَِّيْت < :قَالَ  ،قََتاَدةَ  َعنْ  ،َعُروبَةَ  أَبِي ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّ

ةَ  لُ  ِهيَ وَ  ،ِسِنينَ  ِبَثََلثِ  اْلِهْجَرةِ  قَْبلَ  ِبَمكَّ  .(1)>‘ ِبالنَِّبيِّ  آَمنَ  َمنْ  أَوَّ

ثَنَا ،يَْعُقوبَ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  احدثن بب 29  أَنَّ  ،يُوُسَف  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّ

ثَهُ  اللَّْيثَ  ثَِني :قَالَ  ،َحدَّ  ُتُوفَِّيْت < :ِشَهاٍب  اْبنُ  قَالَ  :قَالَ  ،َخالِدٍ  ْبنُ  َعِقيلُ  َحدَّ

ةَ  َخِديَجةُ   .(2)>اْلِهْجَرةِ  لَ قَبْ  ِبَمكَّ

 أَْخَبَرنِي ،َوْهٍب  اْبنُ  انَ رَ بَ خْ أَ  ،اأْلَْعلَى َعْبدِ  ْبنُ  يُونُُس  احدثن بب 30

بَْيرِ  ْبنُ  ُعْرَوةُ  أَْخَبَرنِي ،ِشَهاٍب  اْبنِ  َعنِ  ،يَِزيدَ  ْبنُ  يُونُُس   َكانَْت  :قَالَ  ،الزُّ

اَلةُ  ُتْفَرضَ  أَنْ  قَْبلَ  ُتُوفِّيَْت  َخِديَجةُ   أُِريتُ < :‘ اهللِ  َرُسولُ  الَ فَقَ  ،الصَّ

 .(3)اللُّْؤلُؤِ  قََصبُ  َوُهوَ  >.نََصبَ  َولَ  ِفيهِ  َصَخبَ  لَ  ،قََصٍب  ِمنْ  َبْيًتا لَِخِديَجةَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابن أبي خيثمة 68بجزئه األخير أبو عروبة الحراني في <األوائل> )رق :  أخرجه (1)
 به. ْحَمد بن الِمْقَدامِ ( كالهما عن أ1/157> )السفر الثالث بب التاريخ الكبيرفي <

ال فيه أبو حات  الرازي كما في إسناده ضعيف، ألجل زهير بن العالء، فقد ق
ِ  هوموضوعةٌ، وَ  هأحاديثُ (: <6/400<العلل> َلبنه )  >. شيٌخ َل يُشَتَغُل بِه

  ، وهو إسناد صحيح إلى الزهري، وهو مرسل.ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف (2)
 =ْعلَىاأْلَ  ( عن يُونَُس ْبِن َعْبدِ 397( )رق : 2/15أخرجه أبو عوانة في <مستخرجه> ) (3)
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ثَنَا ،اْلَحلَِبيُّ  أَُساَمةَ  أَبِي ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  أَُساَمةَ  ََبُوأ ثنيدح بب 31 اجُ  َحدَّ  َحجَّ

ثَنَا ،َمِنيعٍ  أَبِي ْبنُ  ْهِريِّ  َعنِ  ،يَجدِّ  َحدَّ  َخِديَجةُ  ُتُوفِّيَْت  :قَالَ  ،ُعْرَوةَ  َعنْ  ،الزُّ

اَلةُ  ُتْفَرضَ  أَنْ  قَْبلَ   ِمنْ  َبْيًتا لَِخِديَجةَ  أُِريتُ < :‘ اهللِ  َرُسولُ  فََقالَ  ،الصَّ

 .(1)اللُّْؤلُؤِ  قََصبُ  َوُهوَ  >،نََصبَ  َولَ  ِفيهِ  َصَخبَ  لَ  ،قََصٍب 

ثَِني ،اْلَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ ا حدثن بب 32  اْبنِ  َعنِ  ،بَُكْيرٍ  ْبنُ  يُونُُس  َحدَّ

 ،َواِحدٍ  َعامٍ  فِي َماَتا َطالٍِب  َوأََبا ُخَوْيلِدٍ  ِبْنتَ  َخِديَجةَ  ِإنَّ  ُثمَّ < :قَالَ  ،ِإْسَحاقَ 
 َخِديَجةُ  َوَكاَنْت  ،َطالٍِب  َوأَِبي َخِديَجةَ  َهََلكُ  ‘ اللِ  َرُسولِ  َعلَى فََتَتاَبَعْت 

 .(2)>ِإلَْيَها َيْسُكنُ [ أ/9ق] ‘ اللِ  َرُسولُ  فََكانَ  ،اإْلِْسََلمِ  َعلَى ِصْدقٍ  َوِزيَرةَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بمثله.  بهشيخ المصنِّف،  =
(، وعنه اإلمام أحمد 20920( )رق : 11/430وأخرجه عبد الرزاق في <مصنفه> )

(، ومن طريق اإلمام أحمد أخرجه أبو 1574( )ح/2/850في <فضائل الصحابة> )
(، وأخرجه ابن المغازلي 19( )رق : 37بكر القطيعي في <جزء األلف دينار> )ص: 

ْهِريِّ، فذكره بمثله. >، جميعه  من طريق علي بن أبي طالب في <مناقب   الزُّ
 .  وهو إسناد صحيح إلى عروة بن الزبير، ولكنه مرسل، فل  يدرك عروُة خديجةَ 

 م تخريجه والكالم عليه في الحديث الذي قبله. تقدَّ  (1)
ُخَوْيلٍِد َزْوِج َرُسوِل اهللِ  أخرجه البيهقي في <دَلئل النبوة> )بَاُب َوفَاِة َخِديَجَة بِْنتِ  (2)

 (، عن أَْحَمَد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر شيخ المصنِّف، فذكره بمثله. 2/352‘( )
وهو إسناد صحيح إلى ابن إسحاق، وإن كان أحمد بن عبد الجبار العطاردي قد 
تُكلَّ  في حديثه، إَل أن سماعه للسيرة صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر في <تقريب 

األئمة سيَر  هور في مغازيه، تحمَّل به جمٌع منشهو طريق م (،64> )رق : لتهذيبا
 ابن إسحاق، وقبلوه. 
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ائِيُّ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ِزيَادُ  َوقَالَ  بب 33  أَنَّ < :ِإْسَحاقَ  اْبنِ  َعنِ  ،اْلَبكَّ

 ِسِنينَ  َعْشرِ  دَ َبعْ  َهََلُكُهَما َوَكانَ  ،َواِحدٍ  َعامٍ  فِي َهلََكا َطالٍِب  َوأََبا ،َخِديَجةَ 

 ِإلَى ‘ اللِ  َرُسولِ  ُمَهاَجرِ  قَْبلَ  َوَذلِكَ  ،‘ اللِ  َرُسولِ  َبْعثِ  ِمنْ  َمَضْينَ 

 .(1)>ِسِنينَ  ِبَثََلثِ  اْلَمِدينَةِ 
ثَنَا ،الَْجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ ا حدثن بب 34  ِهَشامِ  َعنْ  ،بَُكْيرٍ  ْبنُ  يُونُُس  َحدَّ

 ‘ اللِ  لَِرُسولِ  اْمَرأَةٍ  َعلَى ِغْرتُ  َما< :قَالَْت  ،َعائَِشةَ  َعنْ  ،بِيهِ أَ  َعنْ  ،ُعْرَوةَ  ْبنِ 
ا َخِديَجةَ  َعلَى ِغْرتُ  َما َجِني َوَما ،لََها ِذْكرِهِ  ِمنْ  أَْسَمعُ  ُكْنتُ  ِممَّ  َبْعدَ  ِإلَّ  َتَزوَّ

هُ  أََمَرهُ  َولََقدْ  ،ِسِنينَ  ِبَثََلثِ  َمْوِتَها َرَها أَنْ  َربُّ  ،قََصٍب  ِمنْ  اْلَجنَّةِ  فِي َبْيتٍ بِ  ُيَبشِّ
 .(2)>َصَخبَ  َولَ  فِيهِ  نََصبَ  لَ 

ثَنَا ،الَجْوَهرِيُّ  َسِعيدٍ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  احدثن بب 35 ثَنَا ،أَُساَمةَ  أَبُو َحدَّ  َحدَّ

 َما اْمَرأَةٍ  َعلَى ِغْرتُ  َما< :قَالَْت  ،َعائَِشةَ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،ُعْرَوةَ  ْبنُ  ِهَشامُ 
َجِني أَنْ  قَْبلَ  َهلََكْت  َولََقدْ  ،َخِديَجةَ  َعلَى ِغْرتُ   ُكْنتُ  لَِما ِسِنينَ  ِبَثََلثِ  َيَتَزوَّ

هُ  أََمَرهُ  َولََقدْ  ،َيْذُكُرَها أَْسَمُعهُ  َرَها أَنْ  َربُّ  َوِإنْ  ،اْلَجنَّةِ  فِي قََصٍب  ِمنْ  ِبَبْيتٍ  ُيَبشِّ

اةَ  لََيْذَبحُ  َكانَ   .(4)>ِمْنهُ  (3)َخََلِئلَِها فِي َيْهِدي ُثمَّ  الشَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف.  (1)
 (، و<مسل >:7484، و6004، و5229، و3818، و3817) أخرجه <البخاري>: (2)

 (، كالهما من طريق ِهَشامِ ْبِن ُعْرَوَة، به. 2435)
 . ع خليلة، وهي الصديقةجم (3)
(، 2435) ( من طريق ِهَشامِ ْبِن ُعْرَوَة به، و<مسل >:3816) أخرجه <البخاري>: (4)

 من طريق أَبِي أَُساَمَة، به. 
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ثَنَا ،الَجْوَزَجانِيُّ  يَْعُقوبَ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  احدثن بب 36  ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّ

ثَنَا ،ُسلَْيَمانَ   :قَالَ  ،َمالِكٍ  ْبنِ  أَنَسِ  َعنْ  ،ثَابِتٍ  َعنْ  ،فََضالَةَ  ْبنُ  ُمَباَركُ  َحدَّ
ْيءِ  أُتِيَ  ِإَذا ‘ اهللِ  َرُسولُ  َكانَ   فَِإنََّها ،فََُلنَةَ  َبْيتِ  ِإلَى ِبهِ  اْذَهُبوا< :ُقولُ يَ  بِالشَّ

 .(1)>َخِديَجةَ  ُتِحبُّ  َكانَْت  فَِإنََّها فََُلنَةَ  ِإلَى ِبهِ  اْذَهُبوا لَِخِديَجةَ  َصِديَقةً  َكانَْت 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ُسلَْيَمانَ  ( عن َسِعيِد ْبنِ 232أخرجه البخاري في <األدب المفرد> )ح/ (1)
ار في <مسنده> )ح/ ْلَحِديُث ََل نَْعلَُ  َرَواُه، َعْن َهَذا ا( وقال: <6868وأخرجه البزَّ

(، وأبو 1259>، وابن بشران في <أماليه> )ح/ ُمَباَرُك ْبُن فََضالَةَ ثابٍت، َعن أَنَس إَلَّ 
 . به ُسلَْيَمانَ  (، جميعه  من طريق َسِعيِد ْبنِ 6/3207نعي  في <معرفة الصحابة> )
<صحيحه>  ابنَحبانَفي(،َو3003>َ)ح/اآلحادَوالمثانيوأخرجهَابنَأبيَعاصمَفيَ<

(، والحاك  في 20( )ح/23/12(، والطبراني في <المعج  الكبير> )7007)ح/
َجاهُ (، وقال: <7339<المستدرك> )ح/ ْسنَادِ َولَْ  يَُخرِّ >، َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ
 َضالََة به. ُمَباَرِك ْبِن فَ جميعه  من طريق 

<تقريب  ،َفهوَصدوق.َانظر:فضالةمباركَبنََ)قلت(:َوهوَإسنادَحسن،َألجلَحال
 (. 6464التهذيب> )رق : 
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ْوََلِد َرُسوِل 
َ
 [ب/9ق] ِمْن َخِدجيََة  ‘ اللِ ذْكُر أ

ثَنَا :قَالَ  ،َرِشيقٍ  ْبنُ  الَحَسنُ  أخبرنا بب 37  :قَالَ  ،(1)بِْشرٍ  أَبُو َحدَّ
ثَنَا ثَنَا ،اْلِعْجلِيُّ  اأْلَْشَعثِ  أَبُو الِمْقَدامِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  َحدَّ  اْلَعاَلءِ  ْبنُ  ُزَهْيرُ  َحدَّ

ثَنَا ،الَعْبِديُّ  جَ < :قَالَ  ،دَِعاَمةَ  ْبنِ  قََتاَدةَ  َعنْ  ،َعُروبَةَ  أَبِي ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّ  َتَزوَّ

ى َعْبدِ  ْبنِ  أََسدِ  ْبنِ  ُخَوْيلِدِ  ِبْنتَ  َخِديَجةَ  اْلَجاِهلِيَّةِ  فِي ‘ ِبيُّ النَّ   ْبنِ  اْلُعزَّ

لُ  َوِهيَ  ،قَُصي   َجَها َمنْ  أَوَّ  َوَولََدْت  ،َمنَافٍ  َعْبدَ  اْلَجاِهلِيَّةِ  فِي لَهُ  فََولََدْت  ،َتَزوَّ

 َحتَّى فََعاشَ  ُيَكنَّى َكانَ  َوِبهِ  اْلَقاِسمُ  :َبنَاتٍ  َوأَْرَبعَ  ُغََلَمْينِ  اإْلِْسََلمِ  فِي لَهُ 

 ،ُكْلُثومٍ  َوأُمُّ  ،َوُرقَيَّةُ  ،فَاِطَمةُ  النَِّساءِ  َوِمنَ  ،َصِغيًرا فََماتَ  اللِ  وَعْبدَ  ،َمَشى
 .(2)>َوَزْينَبُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو الدوَلبي، مصنف الكتاب.  (1)
اني في <األوائل> )ص:  (2)  ( عن أَْحَمَد ْبِن اْلِمْقَدامِ،68( )ح/90أخرجه أبو عروبة الحرَّ

َْبن1086َِ(َ)ح/22/445والطبرانيَفيَ<المعجمَالكبير>َ) د  اْلِمْقَدامِ،  (َمنَطريقَأ ْحم 
 كالهما بنحوه. 

، َوفِيهِ ُزَهْيُر ْبُن اْلَعاَلِء، 9/220قال الهيثمي في <مجمع الزوائد> ) (: <َرَواُه الطََّبَرانِيُّ
بَْيرِ،  َفُه َغْيُرُه، َوَرَوى الطََّبَرانِيُّ نَْحَوُه بِاْختَِصاٍر َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ َوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن َوَضعَّ

ِحيِح>. َوِرَجالُُه ِرَجا  ُل الصَّ
<العلل>  إسناده ضعيف، ألجل زهير بن العالء، فقد قال فيه أبو حات  الرازي كما في 

ِ  هوموضوعةٌ، وَ  هأحاديثُ (: <6/400َلبنه )  >. شيٌخ َل يُشَتَغُل بِه
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 نِيأَْخَبرَ  ،َوْهٍب  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  أَنَابَ نْ أَ  ،اأْلَْعلَى َعْبدِ  ْبنُ  يُونُُس  أخبرنا بب 38

ْهرِيِّ  َعنِ  ،يَِزيدَ  ْبنُ  يُونُُس   :َخِديَجةَ  ِمنْ  ‘ اللِ  لَِرُسولِ  َكانَ < :قَالَ  ،الزُّ
 .(1)>َوَزْينَبُ  ،ُكْلُثومٍ  َوأُمُّ  ،َوُرقَيَّةُ  ،َوفَاِطَمةُ  ،َوالطَّاِهرُ  ،اْلَقاِسمُ 

ثَنَا ،اْلَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 39  َعنْ  ،رٍ بَُكيْ  ْبنُ  يُونُُس  َحدَّ

دِ   قَْبلَ  ُكلَُّهمْ  َولََدهُ  ‘ اللِ  لَِرُسولِ  َخِديَجةُ  َولََدْت < :قَالَ  ،ِإْسَحاقَ  ْبنِ  ُمَحمَّ

 َوالطَّاِهرُ  َواْلَقاِسمُ  َوفَاِطَمةُ  َوُرقَيَّةُ  ُكْلُثومٍ  َوأُمُّ  َزْينَبُ  :اْلَوْحيُ  َعلَْيهِ  َيْنِزلَ  أَنْ 

 َوُهمْ  َجِميًعا اإْلِْسََلمِ  قَْبلَ  فََهلَُكوا َوالطَّيِّبُ  اِهرُ َوالطَّ  اْلَقاِسمُ  فَأَمَّا َوالطَّيِّبُ 

 َمَعهُ  َوَهاَجْرنَ  اإْلِْسََلمَ  فَأَْدَرْكنَ  َبنَاُتهُ  َوأَمَّا ،ُيَكنَّى َكانَ  َوِباْلَقاِسمِ  ُيْرَضُعونَ 

 .(2)>ِبهِ  َوآَمنَّ  َواتََّبْعنَهُ 

 أَبِي َعنْ  ،بَُكْيرٍ  ْبنُ  يُونُُس  ثَنَاَحدَّ  ،الَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 40

الُجْعِفيِّ  اهللِ  َعْبدِ 
دِ  َعنْ  ،(4)َجابِرٍ  َعنْ  ،(3)  اْلَقاِس ُ  َكانَ < :قَالَ  ،َعلِيٍّ  ْبنِ  ُمَحمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وهوَإسنادَصحيحَإلىَالزهري،َوهوَمرسل.لمَأقفَعلىَمنَأخرجهَغيرَالمصنِّف.َ (1)
ق> ش<تاريخ دمفي  (، وابن عساكر2/69<دَلئل النبوة> ) البيهقي فيأخرجه  (2)

 . به بنحوه ارديطَ من طريق أحمد بن عبد الجبار العُ (، كالهما 3/190)
وهو إسناد صحيح إلى ابن إسحاق، وإن كان أحمد بن عبد الجبار العطاردي قد 

تقريب تُكلَّ  في حديثه، إَل أن سماعه للسيرة صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر في <
األئمة سيَر  هور في مغازيه، تحمَّل به جمٌع منشهو طريق م (،64> )رق : التهذيب

 ابن إسحاق، وقبلوه. 
 ريك النخعي. شهو  (3)
 هو الجعفي.  (4)
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ابَّةَ  ،[أ/10ق] يَْرَكبَ  أَنْ  بَلَغَ  قَدْ  ‘ اهللِ  َرُسولِ  ْبنُ   ،النَِّجيَبةِ  َعلَى َويَِسيرُ  الدَّ
ا دٌ  أَْصَبحَ  قَدْ  :قَالَ  اهللُ  قََبَضهُ  فَلَمَّ  رث} نَِبيِّهِ  َعلَى اهللُ  فَأَْنَزلَ  ،اْبِنهِ  ِمنِ  أَْبَترَ  ُمَحمَّ
 ىث} اْلَقاِس ِ  ِفي ُمِصيَبِتكَ  ِمنْ  َتْأُخذُ  ِعَوًضا (1){مث زث
 .(3)>(2){لك اك يق ىق يف ىف يث

دُ  يحدثن بب 41 ثَنَا ،الَكْلِبيُّ  َعْمٍرو ْبنُ  ُمَحمَّ  َعنْ  ،لَولِيدِ ا ْبنُ  بَِقيَّةُ  َحدَّ

ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ،َعْمٍرو ْبنِ  َصْفَوانَ   َوَراِشدِ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،نَُفْيرٍ  ْبنِ  ُجَبْيرِ  ْبنِ  الرَّ

 ِفي ِمْنكَ  أَْوََلدِي اهللِ  َرُسولَ  يَا :َخِديَجةُ  قَالَْت  :قَاََل  ،اْلَمْقَرائِيِّ  َسْعدٍ  ْبنِ 

ْساَلمِ   َكانُوا ِبَما أَْعلَمُ  <اللُ  :قَالَ  ؟َعَملَ  باَِل  :ْت قَالَ  >،اْلَجنَّةِ  فِي< :قَالَ  ؟اإْلِ

 >،النَّارِ  فِي< :قَالَ  ؟َغْيرِكَ  ِمنْ  فَأَْوََلِدي اهللِ  َرُسولَ  يَا :قَالَْت  >،َعاِملِينَ 

 .(4)>َعاِملِينَ  َكانُوا ِبَما أَْعلَمُ  <اللُ  :قَالَ  ؟َعَملَ  باَِل  :قَالَْت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [.1]الكوثر:  (1)
  [.3بب  2]الكوثر:  (2)
 (،245 أخرجه يُونُُس ْبُن بَُكْيٍر في زوائده على <السير والمغازي> َلبن إسحاق )ص: (3)

غاٍل. انظر: <تقريب التهذيب> ضعيف وهو إسناد ضعيف ألجل جابر الجعفي، فهو 
 (. 878)رق : 

(، والبيهقي في <القضاء والقدر> 1488أخرجه ابن بطة في <اإلبانة الكبرى> )ح/ (4)
ا625(َ)ح/354،َو353)ص:َ ذ  لِيِد،َوقال:َ<ه  ِإْسنَاُدهُ  (َكالهماَمنَطريقَب ِقيَّةَبنَالو 

ِد ْبِن ُعبَْيِد اهللِ، َعْن أَبِي الْيَْقَظاِن، َعْن َزاَذاَن، َعْن ، َقِطعٌ ُمنْ  َوُرِوَي َمْوُصوًَل َعْن ُمَحمَّ
، َوِإْسنَاُدُه َضِعيٌف.  َعلِيٍّ

، َوَعْبِد اهللِ ْبِن َمْسُعوٍد ِمْن قَْولِِهَما:    >.الَوائَِدُة َواْلَمْوءُوَدُة ِفي النَّارِ <َوُرِوَي َعْن َعلِيٍّ
ةِ َمْبلََغ َحِديِث أَبِي ُهَرْيَرةَ  حَّ  =،َواْبِن َعبَّاسٍ ، َوَهِذهِ أَْخَباٌر ََل تَْبلُُغ أََسانِيُدَها ِفي الصِّ
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ثَنَا ،ُقوبَ يَعْ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  يحدثن بب 42  أَنَّ  ،يُوُسَف  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّ

ثَُه ْ  اللَّْيثَ  ثَِني ،َحدَّ  ُخَوْيلِدٍ  ِبْنتَ  َخِديَجةَ  بأَنَّ < :ِشَهاٍب  اْبنِ  َعنِ  ،َعِقيلٌ  َحدَّ

لُ  َجَها ُمْحَصنَةٍ  أَوَّ  َبنَاتِ  أَْكَبرَ  فََكانَْت  ،َزْينَبَ  لَهُ  فََولََدْت  ،‘ اللِ  َرُسولُ  َتَزوَّ

 .(1)>َوالطَّاِهرَ  ،َوالَقاِسمَ  ،ُكْلُثومٍ  َوأُمَّ  ،َوُرقَيَّةَ  ،َوفَاِطَمةَ  ،‘ اللِ  ولِ َرسُ 

ثَنَا ،الَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ ا حدثن بب 43  َعنْ  ،بَُكْيرٍ  ْبنُ  يُونُُس  َحدَّ

 َولََدْت < :لَ قَا ،َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ،ِمْقَس ٍ  َعنْ  ،الَحَك ِ  َعنِ  ،ُعْثَمانَ  ْبنِ  ِإْبَراِهي َ 

 ،َوفَاِطَمةَ  ،اللِ  وَعْبدَ  ،الَقاِسمَ  :ِنْسَوةٍ  َوأَْرَبعَ  ُغََلَمْينِ  ‘ اللِ  لَِرُسولِ  َخِديَجةُ 
 .(2)>َوُرقَيَّةَ  ،َوَزْينَبَ  ،ُكْلُثومٍ  َوأُمَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َويُْحَتَمُل إِْن َكانَْت َصِحيَحًة أَْن تَُكوَن َخاِرَجًة َمْخَرَج اأْلَْغلَِب، َوَحِديُث أَْوََلدِ َخِديَجَة  =
يَْعلَُمُه بِاْلَوْحِي، ‘ َعْيٍن، َونَْحُن ََل نَْعلَُ  ِمْن َذلَِك َما َكاَن النَِّبيُّ  َوُملَيَكَة قَِضيَّةٌ ِفي

 فَاأْلَْولَى أَْن يَُكوَن أَْمُرُهْ  َمْوُكوًَل ِإلَى اهللِ َتَعالَى. 
َما َكانُوا ُمْلَحِقيَن َوقَْد َذَهَب بَْعُض أَْهِل اْلِعْل ِ ِإلَى ِإلَْحاقِِهْ  بِآبَائِِهْ  ِفي ُحْك ِ اآْلِخَرِة، كَ 

ْنيَا، َواْسَتَدلَّ بَِظاِهرِ َهِذهِ اأْلَْخَباِر الَِّتي َذَكْرنَاَها، َوَذَهَب بَْعُضُهْ  ِإلَى  بِِهْ  ِفي ُحْك ِ الدُّ
ِ الثَّ  اًما أِلَْهلَِها ِإْذ لَْ  يَْعَملُوا َعَماًل يَْسَتِحقُّوَن بِه َواَب أَِو أَنَُّهْ  يَُكونُوَن ِفي اْلَجنَّةِ ُخدَّ

ُموا بِِنْعَمةِ اْلُملُوِك فَلَْيُسوا فِيَها َكاْلُملُوِك>.  اُم اْلُملُوِك َوإِْن َتنَعَّ  اْلِعَقاَب، َوُخدَّ
بزينب بنت بن الربيع  زواج أبي العاصجزء فيه أخرجه عبد الغني المقدسي في < (1)

به، وقد تقدم في )رق :  ( من طريق اللَّْيِث ْبِن َسْعدٍ 19بب  18> )رق : ‘ رسول اهلل
12.)  

 وهو إسناد صحيح إلى الزهري، وهو مرسل. 
(، وابن عساكر في <تاريخ دمشق> 2/70أخرجه البيهقي في <دَلئل النبوة> ) (2)

 =(، من طريق أَْحَمَد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر به، وأخرجه الحاك  في <المستدرك>3/124)
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 ،َوْهٍب  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  أَنَابَ نْ أَ  ،اأْلَْعلَى َعْبدِ  ْبنُ  يُونُُس  أخبرني بب 44
ثَِني  :َخِديَجةَ  ِمنْ  َثََلَثةً  ‘ اللِ  لَِرُسولِ [ ب/10ق] ُولِدَ < :قَالَ  ،(1)َزْيدٍ  اْبنُ  َحدَّ
ر   ،َوَطاِهر   ،اْلَقاِسمُ   وأُمَّ  ،َوَزْينَبَ  ،َوُرقَيَّةَ  ،فَاِطَمةَ  لَهُ  َوَولََدْت  ،َوُمطَهَّ

 .(2)>ُكْلُثومٍ 

ِحي ِ  َعْبدِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  يحدثن بب 45  اْلَملِكِ  َعْبدَ  َسِمْعتُ  ،الرَّ

 َوأَْكَبرُ  ،الطَّاِهرَ  ُثمَّ  ،الطِّيبَ  ُثمَّ  ،اْلَقاِسمَ  :َبِنيهِ  أَْكَبرُ  َكانَ < :يَُقولُ  ،ِهَشامٍ  ْبنَ 

 .(3)>فَاِطَمةَ  ُثمَّ  ،ُكْلُثومٍ  أُمَّ  ُثمَّ  ،َزْينَبَ  ُثمَّ  ،ُرقَيَّةَ  :َبنَاِتهِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْيٍر، وأخرجه الطبراني في <المعج  الكبير> ( من طريق يُونَُس ْبِن بُكَ 4758)ح/ =
(، وقال: 1463( )ح/2/125(، و<المعج  األوسط> )12115( )ح/11/397)

<لَْ  يَْرِو َهَذا اْلَحِديَث َعِن اْلَحَك ِ ِإَلَّ أَبُو َشْيَبَة>، من طريق إِْبَراِهيَ  ْبِن ُعْثَماَن، 
بيهقي في <دَلئل النبوة> (، وال4839وأخرجه الحاك  أيًضا في <المستدرك> )ح/

 . به ( من طريق الحك 7/289)
(: <َرَواُه الطَّبََرانِيُّ ِفي الَْكِبيرِ َواأْلَْوَسِط، 9/217قال الهيثمي في <مجمع الزوائد> )

 َوفِيهِ أَبُو َشْيبََة إِْبَراِهيُ  ْبُن ُعْثَماَن، َوُهَو َمْتُروٌك>. 
ا، ألجل  شيبة الكوفي  يبن عثمان العبسي أبإبراهي  )قلت(: إسناده ضعيف جدًّ

  (. 215. انظر: <تقريب التهذيب> )رق : متروك الحديث، فهو قاضي واسط
  يوخ ابن وهب المعروفين. شفهو من أسامة بن زيد الليثي. أظنه:  (1)
  . غير المصنف ل  أقف على من أخرجه (2)
(، وهو 1/190َخِديَجَة( ) ِمنْ ‘ ذكره ابن هشام في <السيرة النبوية> )أَْوََلُدُه  (3)

  المصدر الذي اقتبس منه المصنِّف. 
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 َزْيَنُب 

دٍ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  احدثن بب 46 ثَنَا ،اْلَحلَِبيُّ  أَُساَمةَ  أَبُو ُمَحمَّ اجُ  َحدَّ  ْبنُ  َحجَّ

ثَِني ،َمِنيعٍ  أَبِي ْهرِيِّ  َعنِ  ِزيَادٍ  أَبِي ْبنُ  اهللِ  ُعَبْيدُ  ،َجدِّي َحدَّ  :قَالَ  ،الزُّ
 ،ُيَكنَّى َكانَ  َوِبهِ  اْلَقاِسمَ  ‘ اللِ  لَِرُسولِ  ُخَوْيلِدٍ  ِبْنتُ  َخِديَجةُ  َولََدْت <

 .َوفَاِطَمةَ  ،ُكْلُثومٍ  َوأُمَّ  ،َوُرقَيَّةَ  ،َوَزْينَبَ  ،َوالطَّيِّبَ  ،اِهرَ َوالطَّ 

َجَها ‘ اللِ  َرُسولِ  ِبْنتُ  َزْينَبُ  فَأَمَّا ِبيعِ  ْبنُ  (1)اْلَعاصِ  أَُبو َتَزوَّ  ْبنِ  الرَّ

ى َعْبدِ   أِلَِبي َدْت فََولَ  ،اْلَجاِهلِيَّةِ  فِي َمنَافٍ  َعْبدِ  ْبنِ  َشْمسِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلُعزَّ

َجَها ،أَُماَمةُ  اْسُمَها َجاِرَيةً  اْلَعاصِ   ُتُوفَِّيْت  َبْعَدَما َطالٍِب  أَِبي ْبنُ  َعلِيُّ  َتَزوَّ

 َبْعدَ  أَُماَمةَ  َعلَى فََخلََف  ،أَُماَمةُ  َوِعْنَدهُ  َعلِي   فَُقِتلَ  ،اللِ  َرُسولِ  ِبْنتُ  فَاِطَمةُ 

 ْبنِ  الُمطَّلِِب  َعْبدِ  ْبنِ  الَحاِرثِ  ْبنِ  نَْوفَلِ  ْبنُ  الُمِغيَرةُ  َطالٍِب  أَِبي ْبنِ  َعلِيِّ 

ِبيعِ  ْبنِ  اْلَعاصِ  أَِبي َوأُمُّ  ،ِعْنَدهُ  فَُتُوفَِّيْت  ،َهاِشمٍ   ْبنِ  ُخَوْيلِدِ  ِبْنتُ  َهالَةُ  الرَّ

 .(2)>أُمِّهِ  أُْختُ  َخالَُتهُ  َوَخِديَجةُ  ،أََسدٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقيل، قيطلَ : وقيل، مهش ل: وقي، ي شَ هُ : بو العاص اسمه>: أصلاأل<ش ماه يفجاء  (1)
 . انتهىغير ذلك

 >. واألكثر لقيط(: <4/1701)قلت(: قال ابن عبد البر في <اَلستيعاب> )
( ومن طريقه ابن عساكر في 115 بب 7/111أخرجه البيهقي في <السنن الكبير> ) (2)

ٍد أَبي أَُساَمَة في سياق طويل3/177<تاريخ دمشق> )  = .( من طريق َعْبِد اهللِ ْبِن ُمَحمَّ
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دُ  ثَنَاَحدَّ  ،يَْعُقوبَ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ ا حدثن بب 47 بَّاحِ  ْبنُ  ُمَحمَّ ثَنَا ،الصَّ  َحدَّ

ْعِبيِّ  َعنِ  ،[أ/11ق] ِهْندٍ  أَبِي ْبنُ  َداُودُ  أَْخَبَرنَا ،ُهَشْي ٌ   أَبِي بِْنتَ  أَُماَمةَ  أَنَّ < :الشَّ

ا َعلِيٍّ  ِعْندَ  َكانَْت  ،اْلَعاصِ   ْبنِ  نَْوفَلِ  ْبنَ  اْلُمِغيَرةِ  أَْمَرَها َولَّْت  أُِصيبَ  فَلَمَّ

َجَها قَدْ  أَنَّهُ  اْشَهُدوا :الُمِغيَرةُ  فََقالَ  ،اِرثِ الحَ   .(1)>َوَكَذا َكَذا َوأَْصَدقََها َتَزوَّ

َزاذَ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  احدثن بب 48 ثَِني ،ُخرَّ ْحِمنِ  َعْبدُ  َحدَّ  ْبنُ  الرَّ

ثَنَا ،اأْلَْزِديُّ  َصالِحٍ  ثَِني ،ِإْسَحاقَ  ْبنِ  دِ ُمَحمَّ  َعنْ  ،بَُكْيرٍ  ْبنُ  يُونُُس  َحدَّ  َحدَّ

بَْيرِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  َعبَّادِ  ْبنُ  يَْحيَى  َكانَ < :قَالَْت  ،َعائَِشةَ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،الزُّ

ِبيعِ  ْبنُ  اْلَعاصِ  أَُبو ةَ  ِرَجالِ  ِمنْ  َشْمسٍ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلُعزَّى َعْبدِ  ْبنِ  الرَّ  َمكَّ

 ،َخالَُتهُ  فََخِديَجةُ  ،ُخَوْيلِدٍ  ِبْنتِ  لَِهالَةَ  َوَكانَ  ،َوأََمانَةً  اَرةً َوِتجَ  َماًل  اْلَمْعُدوِدينَ 
ْجهُ  :‘ اللِ  لَِرُسولِ  َخِديَجةُ  فََقالَْت   ُيَخالُِفَها لَ  ‘ اللِ  َرُسولُ  َوَكانَ  ،َزوِّ

َجهُ  ،َعلَْيهِ  َيْنِزلَ  أَنْ  قَْبلَ  َوَذلِكَ  ا ،َزْينَبَ  فََزوَّ ِتهِ  َنِبيَّهُ  اللُ  أَْكَرمَ  فَلَمَّ  ِبهِ  آَمنَْت  ِبنُُبوَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= َ اِجَالنَِّبيِّ دِهِ(َ)‘َوأخرجهَالبيهقيَفيَ<دالئلَالنبوة>َ)ب اُبَت ْسِمي ةَِأ ْزو  أ ْوال   (،7/282و 
اِج ْبِن أَبِي َمِنيٍع في 142 بب 3/141وابن عساكر في <تاريخ دمشق> ) ( من طريق َحجَّ

 سياق طويل. 
الدوَلبي  وهو إسناد صحيح إلى اإلمام الزهري جميع رجاله ثقات، وهو طريق تحمل

 لب<مغازي الزهري> كما أوضحت ذلك في المقدمة عند الحديث عن موارده. 
مثله، وزاد: <فََقاَل لَُه ( عن ُهشيٍ  به ب550أخرجه سعيد بن منصور في <سننه> )ح/ (1)

َجَها ِمْن أَِميرِ اْلُمْؤِمِنيَن. َوَكَتَب بَِذلَِك ِإلَى  َمْرَواُن: لَْيَس َذاَك لََك، إِنََّما اْجَتَمْعنَا لُِتَزوِّ
 ُمَعاِويََة، فََكَتَب ِإلَْيهِ ُمَعاِويَُة أَْن َخلَِّها َوَما َرِضيَْت بِهِ لِنَْفِسَها>. 

 ي. الشعبحيح إلى عامر )قلت(: وهو إسناد ص
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جَ  قَدْ  ‘ اللِ  َرُسولُ  َوَكانَ  ،َوَبنَاُتهُ  َخِديَجةُ   أُمَّ  أَوْ  ُرقَيَّةَ  لََهٍب  أَِبي ْبنَ  ُعْتَبةَ  َزوَّ
ا ،ُكْلُثومٍ  ْغُتمْ  قَدْ  ِإنَُّكمْ  :قَالُوا اللِ  ِبأَْمرِ  قَُرْيًشا َباَدأَ  فَلَمَّ ًدا فَرَّ  ،ِتهِ َبنَا ِمنْ  ُمَحمَّ

ِبيعِ  ْبنِ  الَعاصِ  أَِبي ِإلَى فََمَشْوا ،ِبِهنَّ  فَاْشَغلُوهُ  َعلَْيهِ  فَُردُّوُهنَّ   :فََقالُوا الرَّ
ُجكَ  َونَْحنُ  َصاِحَبَتكَ  فَاِرْق   َهْيمُ  لَ  :فََقالَ  ،قَُرْيشٍ  ِمنْ  ِشْئتَ  اْمَرأَةٍ  ِبأَيِّ  نَُزوِّ

 ِمنْ  اْمَرأَةٍ  أَْفَضلَ  ِباْمَرأَِتي لِي أَنَّ  ِنيَيُسرُّ  َوَما ،َصاِحَبِتي أُفَاِرقُ  لَ  (1)اللِ 

 .(2)>قَُرْيشٍ 

 ْبنُ  أَْحَمدُ  بَْكرٍ  َوأَبُو ،ِسنَانٍ  ْبنُ  يَِزيدُ  َخالِدٍ  أَبُوا حدثن بب 49

ِحي ِ  َعْبدِ  ثَنَا :قَاََل  الرَّ  ْبنُ  يَْحيَى أَنَانبَ أَ  :قَالَ  ،َمْريَ َ  أَبِي ْبنُ [ ب/11ق] َسِعيدُ  َحدَّ

َ ث ِنيَ،أ ي وب  ادََِْبنََُي ِزيدََُح دَّ ث ِنيَ،اله  رََُح دَّ ْبدََِْبنََُُعم  ةَ َْبنََِاهللََِع  بَْيرِ َْبنََُِعْرو   ،الزُّ
بَْيرِ  ْبنِ  ُعْرَوةَ  َعنْ  ا ‘ اهللِ  َرُسولَ  أَنَّ < :‘ النَِّبيِّ  َزْوجِ  َعائَِشةَ  َعنْ  ،الزُّ  لَمَّ

ةَ مَ  ِمنْ  اْبنَُتهُ  َزْينَبُ  َخَرَجْت  اْلَمِدينَةَ  قَِدمَ   فََخَرُجوا ،ِكنَانَةَ  اْبنِ  أَوِ  ِكنَانَةَ  َمعَ  كَّ

 َحتَّى بُِرْمِحهِ  بَِعيَرَها يَْطَعنُ  يََزلْ  فَلَ ْ  ،اأْلَْسَودِ  ْبنُ  َهبَّارُ  فَأَْدَرَكَها ،ِإْثرَِها ِفي

 بَنُووَ  َهاِش ٍ  بَنُو ِفيَها فَاْشَتَجرَ  ،َدًما َوأُْهرِيَقْت  بَْطِنَها ِفي َما َوأَْلَقْت  َصَرَعَها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<تهذيب اللغة> لألزهري أَيمن اهلل، وقَلبت اْلهمَزة َهاء، فَقيل: َهي  اهلل. قََسٌ  أصله  (1)
(15/377 .) 

( من طريق يونس بن بُكير في سياق 67/10أخرجه ابن عساكر في <تاريخ دمشق> ) (2)
 وهو إسناد صحيح. طويل. 

( بإسناد آخر 1050( )ح/430بب  22/426وأخرجه الطبراني في <المعج  الكبير> )
 إلى ابن إسحاق من قوله. 
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ِه ْ  اْبنِ  َتْحتَ  َوَكانَْت  ،بَِها أََحقُّ  نَْحنُ  :أَُميَّةَ  بَنُو فََقالَْت  ،أَُميَّةَ   أَبِي َعمِّ

 َرُسولُ  فََقالَ  ،أَبِيكِ  َسَبِب  ِفي َهَذا َتُقولُ  فََكانَْت  ،ِهْندٍ  ِعْندَ  َوَكانَْت  ،اْلَعاصِ 

 بَلَى :قَالَ  ؟>،ِبَزْينَبَ  ِجيُئِنيفَتَ  َتْنطَلِقُ  أَلَ < :َحاِرثَةَ  ْبنِ  لَِزْيدِ  ‘ اهللِ 

 يََتلَطَُّف  يََزلْ  فَلَ ْ  ،َزْيدٌ  فَاْنطَلَقَ  >،فَأَْعِطَها َخاَتِمي فَُخذْ < :قَالَ  ،اهللِ  َرُسولَ  يَا

 َهِذهِ  فَلَِمنْ  :قَالَ  ،اْلَعاصِ  أِلَبِي :قَالَ  ؟َتْرَعى لَِمنْ  :فََقالَ  ،َراِعًيا لَِقيَ  َحتَّى

دٍ  بِْنتِ  َزْينَبَ لِ  :قَالَ  ؟اْلَغنَ ُ   أَنْ  لَكَ  َهْل  :لَهُ  قَالَ  ثُ َّ  ،َشْيًئا َمَعهُ  فََسارَ  ،ُمَحمَّ

 فَأَْعطَاهُ  :قَالَ  ،نََع ْ  :قَالَ  ؟أِلََحدٍ  َتْذُكُرهُ  َوََل  ِإيَّاهُ  ُتْعِطيَها َشْيًئا أُْعِطيَكَ 

اِعي فَاْنطَلَقَ  ،اْلَخاَت ُ   َمنْ  :فََقالَْت  ،فََعَرفَْتهُ  اَت َ اْلخَ  َوأَْعطَاَها َغنََمهُ  فَأَْدَخلَ  الرَّ

 ،َوَكَذا َكَذا َمَكانَ  :قَالَ  ؟َتَرْكَتهُ  َوأَْينَ  :قَالَْت  ،َرُجلٌ  :قَالَ  ؟َهَذا أَْعطَاكَ 
ا ،ِإلَْيهِ  َخَرَجْت  اللَّْيلُ  َكانَ  ِإَذا َحتَّى فََسَكَتْت   اْرَكِبي :َزْيدٌ  لََها قَالَ  ،َجاَءْتهُ  فَلَمَّ

 فََرِكبَ  ،يََديَّ  بَْينَ  أَْنتَ  اْرَكْب  َولَِكنِ  ،ََل  :قَالَْت  ،بَِعيرِي َعلَى يََديَّ  بَْينَ 

 ِهيَ < :[أ/12ق] يَُقولُ  ‘ اهللِ  َرُسولُ  َوَكانَ  ،الَمِدينَةَ  أََتتِ  َحتَّى َخْلَفهُ  َوَرِكَبْت 

 ،ُعْرَوةَ  ىِإلَ  فَاْنطَلَقَ  ،ُحَسْينٍ  ْبنَ  َعلِيَّ  َذلِكَ  فََبلَغَ  >،ِبي أُِصيَبْت  َبنَاِتي أَْفَضلُ 
ثُهُ  َعْنكَ  بَلََغِني َحِديثٌ  َما :فََقالَ   َما :ُعْرَوةُ  قَالَ  ؟فَاِطَمةَ  َحقَّ  ِفيهِ  َتْنَتِقُص  ُتَحدِّ
ا فَاِطَمةَ  اْنَتِقُص  َوأَنِّي َواْلَمْغرِِب  اْلَمْشرِقِ  بَْينَ  َما لِيَ  أَنَّ  أُِحبُّ   ،لََها ُهوَ  َحقًّ
ا ِ  أَُحدِّثَ  ََل  أَنْ  َعلَيَّ  فَلَكَ  بَْعدُ  َوأَمَّ  .(1)>أََحًدا بِه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زوج أبي ‘ أخرجه البخاري في <التاريخ األوسط> )َحِديث َزْينَب بِْنِت َرُسوِل اهللِ  (1)
اِصَْبنَالّربيعَالْقرِشي(َ)  =5/372) (،َوابنَأبيَعاصمَفيَ<اآلحادَوالمثاني>1/7الْع 
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 ،َوْهٍب  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  أَنَابَ نْ أَ  ،اأْلَْعلَى َعْبدِ  ْبنُ  يُونُُس  يحدثن بب 50
 َمالِكٍ  ْبنِ  ِعَراكِ  َعنْ  ،اأْلَْنَصاِريِّ  ُجَبْيرٍ  ْبنِ  ُموَسى َعنْ  ،لَِهيَعةَ  اْبنُ  أَْخَبَرنِي

ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  بَْكرِ  أَبِي َعنْ  ،الِغَفاِريِّ   :‘ النَِّبيِّ  َزْوجِ  َسلََمةَ  أُمِّ  َعنْ  ،الرَّ
بِيعِ  ْبنُ  اْلَعاصِ  أَبُو َزْوُجَها ِإلَْيَها أَْرَسلَ  ‘ اهللِ  َرُسولِ  بِْنتَ  َزْينَبَ  أَنَّ <  أَنْ  الرَّ

 ُحْجَرتَِها بَاِب  ِمنْ  َرْأَسَها فَأَْطلََعْت  ،فََخَرَجْت  ،أَبِيكِ  ِمنْ  أََماًنا لِي ُخِذي

 ،اهللِ  َرُسولِ  بِْنتُ  َزْينَبُ  أَنَا النَّاُس  أَيَُّها :فََقالَْت  ،بِالنَّاسِ  يَُصلِّي ‘ ِبيُّ َوالنَّ 
ا ،اْلَعاصِ  أَبَا أََجْرتُ  قَدْ  َوِإنِّي اَلةِ  ِمنَ  ‘ اهللِ  َرُسولُ  فََرغَ  فَلَمَّ  :قَالَ  الصَّ
 َعلَى ُيِجيرُ  َوِإنَّهُ  أَلَ  ،هُ َسِمْعُتُمو َحتَّى ِبَهَذا أَْعلَمْ  لَمْ  ِإنِّي النَّاُس  أَيَُّها<

 .(1)>أَْدنَاُهمْ  اْلُمْسلِِمينَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )رق : 134 بب 18/132والبزار في <مسنده> ) ا،( مختصرً 2975( )رق : 373 بب =
( بتمامه، وقال: <َوَهَذا الَْحِديُث ََل نَْعلَُ  َرَواُه َعْن عروة بهذا اللفظ إَل عمر بن 93

(، والطبراني في <المعج  142عبد اهلل>، والطحاوي في <شرح مشكل اآلثار> )ح/
 بب 6/3195لصحابة> )(، وعنه أبو نعي  في <معرفة ا1051( )ح/22/431الكبير> )
(، 6836)ح/ (4/46(،َو)2812(َ)ح/2/219(،َوالحاكمَفيَ<المستدرك>َ)3196

 ام يلوزاد في الموطن األول: <قَاَل ُعْرَوُة: َوإِنََّما َكاَن َهَذا قَْبَل نُُزوِل آيَةِ: }
ْيَخْيِن،  [>، وقال: <َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعلَى َشْرطِ 5{ ]األحزاب: من زن رن مم الشَّ
َجاُه>، جميع  من طريق َسِعيِد ْبِن أَبِي َمْريََ  به. وَ   لَْ  يَُخرِّ

َ َحال َلجهالة َضعيف، َإسناد َعروةوهو َبن َاهلل َعبد َبن َالتهذيب>عمر َ<تهذيب . 
(7/469 .) 

ِبيِّ )> األموالفي < ابن زنجويهأخرجه  (1) (، والطبراني في <المعج  731ح/)( أََماُن الصَّ
 =(،6843)ح/ (4/49والحاكمَفيَ<المستدرك>َ)َ(،1047(َ)ح/22/425الكبير>َ)
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دُ  الُحَسْينِ  أَبُو احدثن بب 51 ثَنَا ،الِحْمِصيُّ  َخلِيٍّ  ْبنِ  َخالِدِ  ْبنُ  ُمَحمَّ  َحدَّ

 .أَبِيهِ  َعنْ  ،ُشَعْيٍب  ْبنُ  بِْشرُ 

ثَنَا ،يَْعُقوبَ  ْبنُ  (1)إبراهي  وأخبرنا  َعنِ  ،ُشَعْيبٌ  أَنَابَ نْ أَ  ،اْليََمانِ  أَبُو َحدَّ

ْهرِيِّ   أَنَّ  :أَْخَبَرهُ  ،َمْخَرَمةَ  ْبنَ  الِمْسَورَ  أَنَّ  ،الُحَسْينِ  ْبنُ  َعلِيُّ  أَْخَبَرنِي :قَالَ  ،الزُّ

 ‘ اهللِ  َرُسولِ  بِْنتُ  فَاِطَمةُ  َوِعْنَدهُ  َجْهلٍ  أَبِي بِْنتَ  َخَطبَ  َطالٍِب  أَبِي ْبنَ  َعلِيَّ 
ا ،[ب/12ق]  قَْوَمكَ  ِإنَّ  :لَهُ  فََقالَْت  ،‘ اهللِ  َرُسولَ  أََتْت  فَاِطَمةُ  َعْت َسمِ  فَلَمَّ

ثُونَ   .َجْهلٍ  أَبِي بِْنتَ  نَاِكًحا َعلِي   َوَهَذا ،لَِبنَاتِكَ  َتْغَضبُ  ََل  أَنَّكَ  يََتَحدَّ

دَ  ِحينَ  فََسِمْعُتهُ  ،‘ اهللِ  َرُسولُ  فََقامَ  :اْلِمْسَورُ  قَالَ   أَمَّا< :قَالَ  َتَشهَّ

َثِني ،اْلَعاصِ  أََبا أَْنَكْحتُ  فَِإنِّي ؛دُ َبعْ  دٍ  ِبْنتَ  فَاِطَمةَ  َوِإنَّ  ،فََصَدقَِني فََحدَّ  ُمَحمَّ

 اللِ  َرُسولِ  ِبْنتُ  َتْجَتِمعُ  لَ  اللِ وَ  َوِإنََّها ،َيْفِتنُوَها أَنْ  أَْكَرهُ  َوأَنَا ،ِمنِّي َبْضَعة  

 .(2)اْلِخْطَبةِ  َعلِي   فََتَركَ  >،َبًداأَ  َواِحدٍ  َرُجلٍ  ِعْندَ  اللِ  َعُدوِّ  َوِبْنتُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(، جميع  من طريق ابن 18177/ح)( 9/162)> السنن الكبرىفي < البيهقيوعنه  =
 (. ِعَراِك ْبِن َمالٍِك اْلِغَفاِريِّ وليس في كتاب <األموال> َل بن زنجويه: )لَِهيَعَة به. 

َالطَّبَ (:َ<5/330قالَالهيثميَفيَ<مجمعَالزوائد>َ) اُه و  َِفيَر  انِي  طَِ<ر  > اْلَكِبيرِ و< >،اأْل ْوس 
 >. بِاْختَِصاٍر، َوفِيهِ اْبُن لَِهيَعَة َوَحِديثُُه َحَسٌن، َوفِيهِ َضْعٌف، َوبَِقيَُّة ِرَجالِهِ ثَِقاتٌ 
 وهو إسناد ضعيف ألجل ابن لهيعة، فهو ضعيف الحديث على الراجح. 

>، والمثبت من <ف>، وهو بُو دِْرَه ِ أَ ر>، وفي <المطبوع>: <شبأَبُو <>: األصلفي < (1)
 . الصواب، فهو أبو إسحاق إبراهي  بن يعقوب الجوزجاني

 به.  اليََمانِ من طريق أبي (، 3729) >:البخاريأخرجه < (2)
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ثَنَا ،اْلَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ ا حدثن بب 52  َعنْ  ،بَُكْيرٍ  ْبنُ  يُونُُس  َحدَّ

ْعِبيِّ  َعاِمرٍ  َعنْ  ،َزائَِدةَ  أَبِي ْبنِ  َزَكرِيَّا  َجْهلٍ  أَبِي بِْنتَ  َعلِي   َخَطبَ  :قَالَ  ،الشَّ

َها ِإلَى  ؟َتْسأَلُِني َشْأِنَها أَيِّ  َعنْ < :فََقالَ  ‘ اهللِ  َرُسولَ  اْسَتْأَمرَ وَ  الَحاِرثِ  َعمِّ
 َولَ  ِمنِّي (1)َبْضَعة   فَاِطَمةُ < :َقالَ فَ  ،بَِها َتْأُمُرنِي َولَِكنْ  ،ََل  :قَالَ  >،َهابسَ حَ  َعنْ 

 .(2)َتْكَرُههُ  َشْيًئا آتِي ََل  :فََقالَ  >،ُتْجَزعَ  أَنْ  أُِحبُّ 

ثَِني :ْسَحاقَ إِ  اْبنُ  قال بب 53  ‘ اللِ  َرُسولَ  أَنَّ < :أَتَِّهُمهُ  ََل  َمنْ  َوَحدَّ
ةٍ  َعلَى َبنَاَتهُ  ُيْنِكحُ  لَ  َوَكانَ  ،َشِديَدةً  َغْيَرةً  لَِبنَاِتهِ  َيَغارُ  َكانَ   .(3)>َضرَّ

ْمر وَأ بُو احدثن بب 54 انََُع  ْبدََِْبنََُُعْثم  اذَ َْبنََِاهللََِع  ز  ث ِنيَ،ُخرَّ  ح دَّ

ْبدَُ نَِالرَََّع  الِحَ َْبنََُْحم  ث ن اَ،اأْل ْزدِيَ َص  ْيرَ َْبنََُيُونُُسََح دَّ دََِع نََْ،بُك  مَّ  ْبنََُِمح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  >.مضغةأخرى: < في نسخةاألصل أنه  شجاء في هام (1)
إسحاق )ص: َلبن <كتاب السير والمغازي> زوائده على أخرجه يونس بن بكير في  (2)

 به.  َعْن َزَكرِيَّا ْبِن أَبِي َزائَِدةَ ( 253
ومن طريقه (، 1323ح/)( 2/754)> فضائل الصحابةفي <أحمد  وأخرجه اإلمام

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعلَى ( وقال: <4749( )ح/3/173الحاك  في <المستدرك> )
يَاقَ  َجاُه بَِهِذهِ السِّ ْيَخْيِن، َولَْ  يَُخرِّ يَْحيَى بن َزَكرِيَّا بن أَبِي >، من طريق ةِ َشْرِط الشَّ

ْعِبيِّ، َعْن ُسَوْيِد ْبِن َغَفلَةَ ، عن أبيه، به. إَل أن الحاك  جعله َزائَِدةَ   . َعِن الشَّ
 >. مرسل قوي(: <3/173قال الذهبي في <تلخيص المستدرك> )
ى أخرج الحاك  بإسناد صحيح إل(: <11/241وقال ابن حجر في <فتح الباري> )

 >. ول  يلقه‘ وهو أحد المخضرمين ممن أسل  في حياة النبي ، سويد بن غفلة
 ي، وهو مرسل. الشعب)قلت(: وهو إسناد صحيح إلى عامر 

 (. 253عنه( )ص:  بن بَُكْيرٍ )رواية افي <السير والمغازي> ابن إسحاق أخرجه  (3)
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ثَِني :قَالَ  ،ِإْسَحاقَ  بَْيرِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  َعبَّادِ  ْبنُ  يَْحيَى َحدَّ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،الزُّ

قَ  قَدْ  اإْلِْسََلمُ  َوَكانَ < :قَالَْت  ،َعائَِشةَ   ِحينَ  اْلَعاصِ  أَِبي َوَبْينَ  َزْينَبَ  َبْينَ  فَرَّ

قَ  أَنْ  َيْقِدرُ  لَ  َكانَ  ‘ اللِ  َرُسولَ  أَنَّ  ِإلَّ  أَْسلََمْت   َوَكانَ  ،َبْينَُهَما ُيَفرِّ

ةَ  َمْغلُوًبا ‘ اللِ  َرُسولُ  مُ  َولَ  َيِحلُّ  لَ  ِبَمكَّ  .(1)>ُيَحرِّ

ثَنَا ،َسلََمةَ  ْبنُ  النَّْضرُ  احدثن بب 55  ،باَِللٍ  ْبنِ  ُسلَْيَمانَ  ْبنُ  وبُ أَيُّ  َحدَّ
ثَنَا  ْبنِ  َصالِحِ  َعنْ  ،باَِللٍ  ْبنِ [ أ/13ق] ُسلَْيَمانَ  َعنْ  ،أَُوْيسٍ  أَبِي ْبنُ  بَْكرِ  أَبُو َحدَّ

ْهرِيِّ  َعنِ  ،َكْيَسانَ   ِإلَى َهاَجَرْت  َزْينَبَ  أَنَّ < :َمالِكٍ  ْبنِ  أَنَسِ  َعنْ  ،الزُّ

بِيعِ  ْبنَ  اْلَعاصِ  أَبَا اْلُمْسلُِمونَ  فَأََسرَ  اِفرٌ كَ  َوَزْوُجَها ‘ اهللِ  َرُسولِ   فََقالَْت  ،الرَّ

 ،ِإيَّاهُ  ِإَجاَرَتَها ‘ اهللِ  َرُسولُ  فَأََجازَ  ،اْلَعاصِ  أَبَا أََجْرتُ  قَدْ  ِإنِّي :َزْينَبُ 
 .(2)>أَْدنَاُهمْ  اْلُمْسلِِمينَ  َعلَى ُيِجيرُ < :َوقَالَ 

دَُ يحدثن بب 56 ْبدََِْبنََُأ ْحم  ِحيمََِع  ث ن اَ،الرَّ الِحَ َأ بُوَح دَّ ث ِنيَ،ص   ،اللَّْيثُ  ح دَّ
 ،‘ اللِ  َرُسولِ  َبنَاتِ  أَْكَبرَ  َزْينَبُ  َكانَْت < :ِشَهاٍب  اْبنُ  قَالَ  :قَالَ  ،َعِقيلٍ  َعنْ 

َجَها ِبيعِ  ْبنُ  اْلَعاصِ  أَُبو فََتَزوَّ  أَِبي ِمنْ  َزْينَبُ  فََولََدْت  ،َشْمسٍ  َعْبدِ  ْبنِ  الرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7/11الطبري> ). وانظر: <تاريخ غير المصنِّفمسنًدا ل  أقف على من أخرجه  (1)
 وهو إسناد حسن، ألجل محمد بن إسحاق. 

 وابن أبي عاص  (،1049)ح/( 22/426> )المعج  الكبيرفي <الطبراني أخرجه  (2)
أَيُّوب بن ُسلَْيَماَن كالهما من طريق (، 2974( )ح/5/372في <اآلحاد والمثاني> )

 به.  ْبِن باَِللٍ 
ا ألجل النضر بن سل مة المروزي، فهو واٍه متَّه . انظر: وهو إسناد ضعيف جدًّ

 (. 4/256<ميزان اَلعتدال> )
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اَها ِبْنًتا َعاصِ الْ   َوفَاةِ  َبْعدَ  َطالٍِب  أَِبي ْبنُ  َعلِيُّ  فَنََكَحَها فََبلََغْت  ،أَُماَمةَ  فََسمَّ

 .(1)>فَاِطَمةَ 
ثَنَا يَِزيُد ْبُن َهاُرونَ ، ِإْبَراِهيُ  ْبُن يَْعُقوبَ  احدثن بب 57 ثَنَا ، َحدَّ َحدَّ

ُد ْبُن ِإْسَحاقَ  : َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ، َعْن ِعْكرَِمةَ  ،َعْن َداُوَد ْبِن ُحَصْينٍ ، ُمَحمَّ
ِل َولَْم : ‘أَنَّ النَِّبيَّ < َردَّ َزْينََب َعلَى أَِبي اْلَعاِص َبْعَد َسنََتْيِن ِبالنَِّكاِح اأْلَوَّ

 .(2)>ُيْحِدْث َصَداًقا
ثَنَا ،يَْعُقوبَ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  احدثن بب 58  نَاأَْنَبأَ  ،َهاُرونَ  ْبنُ  يَِزيدُ  َحدَّ

اجَُحَ  ْمرِوَع نََْ،ةَ اأ ْرطَ َْبنََُجَّ ََْبنََِع  ْيب  هََِع نََْ،أ بِيهََِع نََْ،ُشع  دِّ  ‘ النَِّبيَّ  أَنَّ < :ج 
 .(3)>َجِديدٍ  َوِنَكاحٍ  َجِديدٍ  ِبَمْهرٍ  اْلَعاصِ  أَِبي َعلَى َزْينَبَ  َردَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وهو صحيح إلى الزهري، وهو مرسل. ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف (1)
 (،2366(َ)ح/4/195)وَ(،1876)ح/(3/369َ>َ)مسندهفيَ<اإلمامَأحمدَأخرجهَ (2)

َهَذا وقال: <( 1143ح/)في <جامعه>  والترمذي (،2240ح/)في <سننه>  وأبو داود
َحِديٌث لَْيَس بِِإْسنَادِهِ بَْأٌس، َولَِكْن َلَ نَْعرُِف َوْجَه َهَذا الَحِديِث، َولََعلَُّه قَْد َجاءَ َهَذا ِمْن 

( 19/202>، والطبراني في <المعج  الكبير> )قَِبِل َداُوَد ْبِن ُحَصْيٍن ِمْن قَِبِل ِحْفِظهِ 
(، والحاك  في <المستدرك> 3626ح/في <سننه> ) والدارقطني (،455ح/)
َهَذا ِإْسنَاٌد َصِحيٌح َعلَى َشْرِط ُمْسلٍِ ، َوقَْد ُرِوَي أَنَّ (، وقال: <6694( )ح/3/740)

ِد ْبِن ِإْسَحاقَ جميعه  من طريق  >،َردََّها َعلَْيهِ بِِنَكاٍح َجِديدٍ ‘ النَِّبيَّ   به.  ُمَحمَّ
ًدا َعْن َهَذْيِن اْلَحِديثَْيِن (: <1142قال الترمذي في <العلل الكبير> )ح/ َسأَْلُت ُمَحمَّ

فََقاَل: َحِديُث اْبِن َعبَّاٍس أََصحُّ ِفي َهَذا اْلَباِب ِمْن َحِديِث يعني هو والذي يليله بب  بب
هِ   >. َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيهِ، َعْن َجدِّ

  >.غير صحيح(: <3/740وقال الذهبي في <تلخيص المستدرك> )
 =في منصور بن وسعيد (،6938)ح/( 11/529> )مسندهفي <اإلمام أحمد أخرجه  (3)
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ثَنَا ،يَْعُقوبَ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  احدثن بب 59  ،اِفِقيُّ الرَّ  اْلَحَسنِ  ْبنُ  َعلِيُّ  َحدَّ
ثَنَا دُ  َحدَّ ِحي ِ  َعْبدِ  أَبِي َعنْ  ،َسلََمةَ  ْبنُ  ُمَحمَّ  َعنْ  ،أُنَْيَسةَ  أَبِي ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  ،الرَّ

دِ   َعلَى َدَخْلتُ < :قَالَ  ،ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  ،(1)الُمطَّلِِب  َعنْ  اهللِ، َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّ

 ‘ اهللِ  َرُسولُ  َعلَيَّ  َدَخلَ  :َقالَْت فَ  ،‘ اهللِ  َرُسولِ  بِْنتِ  (2)ُكْلثُومٍ  أُمِّ 
 َتِجِدينَ  َكْيَف < :فََقالَ  ،فََدَخْلتُ  ‘ اهللِ  َرُسولُ  َعنِّي َخَرجَ  أَوْ  َوَخَرْجتُ 

 أَْصَحاِبي أَْشَبهِ  ِمنْ  فَِإنَّهُ  أَْكرِِميهِ < :قَالَ  ،َكَخْيرٍ  :قُْلتُ  اللِ>، َعْبدِ  أََبا[ ب/13ق]

انَ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  ُهوَ  :َعلِيُّ  قَالَ  >،ُخلًُقا ِبي  .(3) َعفَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

َهَذا َحِديٌث فِي وقال: <( 1142ح/)في <جامعه>  والترمذي (،2109ح/)<سننه>  =
ْت قَْبَل ِإْسنَادِهِ َمَقاٌل، َوالَعَمُل َعلَى َهَذا الَحِديِث ِعْنَد أَْهِل الِعْل ِ: أَنَّ اْلَمْرأََة ِإَذا أَْسلَمَ 

ِة، َوُهَو  ِة أَنَّ َزْوَجَها أََحقُّ بَِها َما َكانَْت ِفي الِعدَّ َزْوِجَها ثُ َّ أَْسلََ  َزْوُجَها َوِهَي ِفي الِعدَّ
اِفِعيِّ، َوأَْحَمَد، َوإِْسَحاقَ  في  ماجه >، وابنقَْوُل َمالِِك ْبِن أَنٍَس، َواألَْوَزاِعيِّ، َوالشَّ

َهَذا ََل يُْثَبُت ( وقال: <3625في <سننه> )ح/ قطنيوالدار (،2010ح/)<سننه> 
َواُب َحِديُث اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ النَِّبيَّ  اٌج ََل يُْحَتجُّ بِهِ َوالصَّ لِ ‘ َوَحجَّ  >،َردََّها بِالنَِّكاِح اأْلَوَّ

 به.  يَِزيد بن َهاُرونَ جميعه  من طريق 
ا (:11/530> )كما في <المسند قَاَل َعْبُد اهللِ ْبُن أَْحَمدَ  : جٍ قَاَل أَبِي: ِفي َحِديِث َحجَّ

اُج ِمْن  >،َردَّ َزْينََب اْبنََتهُ < قَاَل: َهَذا َحِديٌث َضِعيٌف، أَْو قَاَل: َواٍه، َولَْ  يَْسَمْعُه اْلَحجَّ
، َوالْ ؛ َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب  ِد ْبِن ُعبَْيِد اهللِ اْلَعْرَزِميِّ : ََل يَُساِوي إِنََّما َسِمَعُه ِمْن ُمَحمَّ َعْرَزِميُّ

ِحيُح الَِّذي ُرِوَي: أَنَّ النَِّبيَّ  ُهَما َعلَى النَِّكاِح ‘ َحِديثُُه َشْيًئا، َواْلَحِديُث الصَّ أَقَرَّ
لِ   . اأْلَوَّ

 . وهو الصواب <ف>،(، والمثبت من َعْبِد اْلُمطَّلِبِ <األصل>: )في  (1)
  >.زينب<في <ف>:  (2)
 =(،840و ،834( )ح/513، و1/510د في <فضائل الصحابة> )أخرجه اإلمام أحم (3)
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ثَنَا ،اْلَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 60  اْبنِ  َعنِ  ،بَُكْيرٍ  ْبنُ  يُونُُس  َحدَّ

ِبيعِ  ْبنِ  اْلَعاصِ  أَِبي ِعْندَ  َزْينَبُ  َوَكاَنْت < :قَالَ  ،ِإْسَحاقَ   أَُماَمةَ  لَهُ  فََولََدْت  ،الرَّ

َجَها َحتَّى أَُماَمةُ  َوَبِقَيْت  ،ُغََلم   َوُهوَ  َعلِيُّ  فََذَهبَ  ،َوَعلِيًّا  أَِبي ْبنُ  َعلِيُّ  َتَزوَّ

َجْت  ،فَاِطَمةَ  َبْعدَ  َطالٍِب   ْبنِ  الَحاِرثِ  ْبنِ  نَْوفَلِ  ْبنَ  اْلُمِغيَرةِ  َعلِي   َبْعدَ  َوَتَزوَّ

 .(1)>ِعْنَدهُ  فََهلََكْت  الُمطَّلِِب  َعْبدِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

والطبراني في (، 2979ح/( )5/376في <اآلحاد والمثاني> ) وابن أبي عاص  =
( )رق : 69بب  8/66)> اإلبانةفي < بطةوابن (، 99( )ح/1/76<المعج  الكبير> )

ِحيُح َهَذا َحِديٌث صَ ( وقال: <6854( )ح/4/52والحاك  في <المستدرك> ) (،3
ْسنَادِ َواِهي اْلَمْتنِ  فَِإنَّ ُرقَيََّة َماَتْت َسنََة ثاََلٍث ِمَن اْلِهْجَرِة ِعْنَد فَْتِح بَْدٍر، َوأَبُو ُهَرْيَرَة ؛ اإْلِ

( 6/3198>، وأبو نعي  في <معرفة الصحابة> )إِنََّما أَْسلََ  بَْعَد فَْتِح َخْيبََر َواهللُ أَْعلَ ُ 
ِمْن ‘ أِلَنَّ ُرقَيََّة ُتُوفِّيَْت قَْبَل َمْقِدمِ َرُسوِل اهللِ ؛ ْقيَُة، َوُهَو َوُه ٌ َكَذا قَاَل: رُ وقال: <

مِّ بَْدٍر، َوِإْساَلُم أَبِي ُهَرْيَرَة َعاَم َخْيبٍَر بَْعَد َوفَاتَِها بَِسنَتَْيِن، َويُْشِبُه أَْن يَُكوَن ُدُخولُُه َعلَى أُ 
د بن َسلََمَة، بجمي>، ُكْلثُومٍ ََل َعلَى ُرقَيَّةَ   . هعه  من طريق ُمَحمَّ

 >. صحيح منكر المتن(: <4/52وقال الذهبي في <تلخيص المستدرك> )
ُد ْبُن َعْبِد (: <9/81وقال الهيثمي في <مجمع الزواائد> ) ، َوفِيهِ ُمَحمَّ َرَواُه الطَّبََرانِيُّ

 >. ُة ِرَجالِهِ ثَِقاتٌ اهللِ يَْرِوي َعِن اْلُمطَّلِِب، َولَْ  أَْعرِْفُه، َوبَِقيَّ 
محمد بن عبد اهلل الراوي عن المطلب؛ عين جهالة لد ضعيف، اسنإ )قلت(: وهو

فإنه َل يعرف إَل في هذا الحديث، وَل يعرف من هو، وَل يثبت اَلتصال بينه وبين 
  (.1/129)الكبير>  في <التاريخ المطلب كما ذكر البخاري

روى عن أبي <. قال أبو حات : رة من أبي هري ل  يسمعلمطلب وكذلك فإن ا
 (. 209>. <المراسيل> )ص: هريرة مرساًل 

 . ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف (1)
 =وهو إسناد صحيح إلى ابن إسحاق، وإن كان أحمد بن عبد الجبار العطاردي قد
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ثَنَا ،الِمْقَدامِ  ْبنُ  ْحَمدُ أَ  اأْلَْشَعثِ  أَبُو احدثن بب 61  ،الَعاَلءِ  ْبنُ  ُزَهْيرُ  َحدَّ
ثَنَا جَ < :قَالَ  ،قََتاَدةَ  َعنْ  ،َعُروبَةَ  أَبِي ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّ ِبيعِ  ْبنُ  اْلَعاصِ  أَُبو َتَزوَّ  الرَّ

جَ  ،أَُماَمةَ  لَهُ  فََولََدْت  ،‘ اللِ  َرُسولِ  ِبْنتَ  َزْينَبَ   َطالٍِب  يأَبِ  ْبنُ  َعلِيُّ  َوَتَزوَّ

 .(1)>َعْنَها قُِتلَ  َحتَّى ِعْنَدهُ  َتَزْل  فَلَمْ  ،فَاِطَمةَ  َبْعدَ  أَُماَمةَ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

َفيَحديثه،َإالَأنَسماعهَللسيرةَصحيح،َكماَقالَالحافظَابنَحجرَفيَ<تقري =  بُتكّلم 
هور في مغازيه، تحمَّل به جمٌع من األئمة سيَر شهو طريق م (،64> )رق : التهذيب

 ابن إسحاق، وقبلوه. 
بزينب بنت بن الربيع  زواج أبي العاصجزء فيه أخرجه عبد الغني المقدسي في < (1)

 . به ( من طريق أَْحَمد بن الِمْقَدامِ 16بب  15)رق : ‘>  رسول اهلل
ل زهير بن العالء، فقد قال فيه أبو حات  الرازي كما في وهو إسناد ضعيف، ألج

ِ  هوموضوعةٌ، وَ  هأحاديثُ (: <6/400<العلل> َلبنه )  >. شيٌخ َل يُشَتَغُل بِه



 

 

100 

  Z Z Zُرَقيَُّة 

 

 ُرَقيَُّة 
دِ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ ا حدثن بب 62 ثَنَا ،أَُساَمةَ  أَبِي ْبنِ  ُمَحمَّ اجُ  َحدَّ  أَبِي ْبنُ  َحجَّ

ثَنَا ،َمِنيعٍ  ْهرِيِّ  َعنِ  ،َجدِّي َحدَّ  ‘ اللِ  َرُسولِ  ِبْنتُ  ُرقَيَّةُ  أَمَّاوَ < :قَالَ  ،الزُّ
َجَها انَ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  فََتَزوَّ  َوِبهِ  ُعْثَمانَ  ْبنَ  اللِ  َعْبدَ  لَهُ  فََولََدْت  ،اْلَجاِهلِيَّةِ  فِي َعفَّ

لَ  ُيَكنَّى َكانَ  ةٍ  أَوَّ  َكانَ  قَدْ  َوِبُكل   ُعْثَمانَ  ْبنِ  ِبَعْمرِو َذلِكَ  َبْعدَ  ُكنِّيَ  َحتَّى َمرَّ

 أَنْ  َمنََعهُ  فََذلِكَ  َدْفِنَها َعلَى ُعْثَمانُ  فََتَخلََّف  ،َبْدرٍ  َزَمنَ  ُرقَيَّةُ  ُتُوفَِّيْت  ُثمَّ  ُيَكنَّى

 ِبُرقَيَّةَ  َمَعهُ  َوَهاَجرَ  اْلَحَبَشةِ  أَْرضِ  ِإلَى َهاَجرَ  ُعْثَمانُ  َكانَ  َوقَدْ  ،َبْدًرا َيْشَهدَ 

 ْبنُ  َزْيدُ  قَِدمَ  َيْومَ  ‘ اللِ  َرُسولِ  ِبْنتُ  قَيَّةُ رُ  َوُتُوفَِّيْت  ،‘ اللِ  َرُسولِ  ِبْنتِ 

 [ أ/14ق] .(1)>َبْدرٍ  ِبَفْتحِ  َبِشيًرا ‘ اللِ  َرُسولِ  َمْولَى َحاِرَثةَ 

ثَنَا ،اأْلَْشَعثِ  أَبُو اْلِمْقَدامِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 63  ،الَعاَلءِ  ْبنُ  ُزَهْيرُ  َحدَّ
ثَنَا  ْبنِ  ُعْتَبةَ  ِعْندَ  ُرقَيَّةُ  َكانَْت < :قَالَ  ،قََتاَدةَ  َعنْ  ،ُروبَةَ عَ  أَبِي ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّ

ى َعْبدِ  ا ،‘ النَِّبيُّ  ُبِعثَ  َحتَّى ِبَها َيْبنِ  فَلَمْ  لََهٍب  أَِبي اْلُعزَّ  اللُ  أَْنَزلَ  فَلَمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبراني (، و2977( )ح/5/375> )اآلحاد والمثانيابن أبي عاص  في <أخرجه  (1)
ُسوِلَاهللَِ والفسوي  (،1058(َ)رقم:22/435َ‘(َ)فيَ<المعجمَالكبير>َ)ُرْقي ُةَبِْنُتَر 

اِج ْبِن أَبِي َمِنيٍع جميعه  (، 3/159في <المعرفة والتاريخ> )  . بهمن طريق َحجَّ
 وهو إسناد صحيح إلى اإلمام الزهري جميع رجاله ثقات، وهو طريق تحمل الدوَلبي

 لب<مغازي الزهري> كما أوضحت ذلك في المقدمة عند الحديث عن موارده. 
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 ةُ ُرقَيَّ  َوَسأَلَْتهُ  ،ُرقَيَّةَ  َطََلقَ  ُعْتَبةَ  ‘ النَِّبيُّ  َسأَلَ  (1){ىف يث ىث نث مث}
الَةُ  أَُميَّةَ  ْبنِ  َحْرِب  ِبْنتُ  َجِميلِ  أُمُّ  أُمُّهُ  لَهُ  فََقالَْت  ،َذلِكَ   َيا َطلِّْقَها :اْلَحطَِب  َحمَّ
 .(2)>فَطَلََّقَها ،َصَبْت  قَدْ  فَِإنََّها ُبنَيَّ 

َزاذَ  ْبنِ  (3)اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  احدثن بب 64 ثَِني ،ُخرَّ ْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّ  ْبنُ  الرَّ

ثَنَا ،اأْلَْزدِيُّ  َصالِحٍ  دِ  َعنْ  ،بَُكْيرٍ  ْبنُ  يُونُُس  َحدَّ ثَِني :قَالَ  ،ِإْسَحاقَ  ْبنِ  ُمَحمَّ  َحدَّ

بَْيرِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  َعبَّادِ  ْبنُ  يَْحيَى  إِلَى َمَشْوا< :قَالَْت  ،َعائَِشةَ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،الزُّ

ِّقِ  :لَهُ  وافََقالُ  لََهٍب  أَِبي ْبنِ  ُعْتَبةَ  دٍ  اْبنَةَ  طَل ُجكَ  َونَْحنُ  ُمَحمَّ  ِمنْ  اْمَرأَةٍ  أَيَّ  نَُزوِّ

ْجُتُموِني ِإنْ  :قَالَ  ،ِشْئتَ  قَُرْيشٍ   َسِعيدِ  اْبنَةَ  أَوِ  الَعاصِ  ْبنِ  َسِعيدِ  ْبنِ  أََبانَ  اْبنَةَ  َزوَّ

ُجوهُ  ،فَاَرْقُتَها الَعاصِ  ْبنِ   ِمنْ  اللُ  فَأَْخَرَجَها ،ِبَها لَ َدخَ  َيُكنْ  َولَمْ  ،َوفَاَرقََها فََزوَّ

انَ  ْبنَ  ُعْثَمانَ  َعلَْيَها َوَخلََف  ،لَهُ  َوَهَواًنا لََها َكَراَمةً  َيَدْيهِ   .<(4) َعفَّ

ثَنَا ،اْلَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 65  اْبنِ  َعنِ  ،بَُكْيرٍ  ْبنُ  يُونُُس  َحدَّ

جَ < :قَالَ  ،ِإْسَحاقَ  انَ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  َتَزوَّ  َوَيْزُعُمونَ  ‘ اللِ  َرُسولِ  ِبْنتَ  ُرقَيَّةَ  َعفَّ

ى ُغََلم   ُرقَيَّةَ  ِمنْ  لَهُ  ُولِدَ  :قَالَ  أَنَّهُ   ُعْثَمانُ  ُيَكنَّى َكانَ  َوِبهِ  اللِ  َعْبدُ  :ُيَسمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .[1]المسد:  (1)
> إمتاع األسماعفي <المقريزي ، وذكره غير المصنِّفمسنًدا ل  أقف على من أخرجه  (2)

 ( بنحوه. 5/344)
وهو إسناد ضعيف، ألجل زهير بن العالء، فقد قال فيه أبو حات  الرازي كما في 

ِ  هوموضوعةٌ، وَ  هأحاديثُ (: <6/400<العلل> َلبنه )  >. شيٌخ َل يُشَتَغُل بِه
  >.بيد اهللع<في <ف>:  (3)
 ، وهو إسناد حسن ألجل محمد بن إسحاق. ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف (4)
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ا َمانَ ُعثْ  ِعْندَ  َوِهيَ  ُرقَيَّةُ  َوَماَتْت  َرِضيع   َصِغير   َوُهوَ  فََذَهبَ  اللِ  َعْبدِ  أََبا  فَلَمَّ

َجهُ  َماَتْت   .(1)>ُكْلُثومٍ  أُمَّ  ‘ اللِ  َرُسولُ  َزوَّ
ثَنَا ،الِمْقَدامِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  اأْلَْشَعثِ  أَبُو احدثن بب 66  ،الَعاَلءِ  ْبنُ  ُزَهْيرُ  َحدَّ

ثَنَا جَ < :قَالَ  ،قََتاَدةَ  َعنْ  ،[ب/14ق] َعُروبَةَ  أَبِي ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّ  ُرقَيَّةَ  ُعْثَمانُ  َتَزوَّ

 َتلِدْ  َولَمْ  ِعْنَدهُ  فَُتُوفَِّيْت  ُكْلُثومٍ  أُمِّ  َعلَى َخلََف  ُثمَّ  ،لَهُ  َتلِدْ  َولَمْ  ِعْنَدهُ  فَُتُوفَِّيْت 

 .(2)>لَهُ 
ِحي ِ  َعْبدِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 67 ثَنَا ،الرَّ  ،َصالِحٍ  أَبُو َحدَّ
ثَِني جَ < :قَالَ  ،ِشَهاٍب  اْبنِ  َعنِ  ،يلٍ َعقِ  َعنْ  ،اللَّْيثُ  َحدَّ  َوأُمَّ  ُرقَيَّةَ  ُعْثَمانُ  َتَزوَّ

جَ  ،اأْلُْخَرى َبْعدَ  ِإْحَداُهَما ُكْلُثومٍ   ِمنْ  ُرقَيَّةُ  َولََدْت  ،ُكْلُثومٍ  أُمِّ  قَْبلَ  ُرقَيَّةَ  َتَزوَّ

 أُمَّ  أُْخَتَها ‘ اللِ  َرُسولُ  فَأَْنَكَحهُ  فََماَتْت  َمرَِضْت  ُثمَّ  ،َولَُدَها فََماتَ  ُعْثَمانَ 
 .(3)>َولَد   أُْخِتَها ِمنْ  َولَ  ِمْنَها َيِعشْ  فَلَمْ  لُِعْثَمانَ  فََولََدْت  ،ُكْلُثومٍ 

دُ  ،َعلِي   يحدثن بب 68 ثَنَا] :قَاََل  َخالِدٍ  ْبنِ  َعْمرِو اْبنَا ،َوُمَحمَّ  أَبُونَا َحدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (َبإسنادهَومتنهَسواء.57(َ)رقم:21َــ1/20ََ>َ)الكنىَواألسماءفيَ<َأخرجهَالمصنِّف (1)
وهو إسناد صحيح إلى ابن إسحاق، وإن كان أحمد بن عبد الجبار العطاردي قد 

َفيَحديثه،َ <تقريب  إالَأنَسماعهَللسيرةَصحيح،َكماَقالَالحافظَابنَحجرَفيُتكّلم 
هور في مغازيه، تحمَّل به جمٌع من األئمة سيَر شهو طريق م (،64> )رق : التهذيب

 ابن إسحاق، وقبلوه. 
 (. 4/1840، وانظر: <اَلستيعاب> )غير المصنِّفمسنًدا ل  أقف على من أخرجه  (2)

ن العالء، فقد قال فيه أبو حات  الرازي كما في وهو إسناد ضعيف، ألجل زهير ب
ِ  هوموضوعةٌ، وَ  هأحاديثُ (: <6/400<العلل> َلبنه )  >. شيٌخ َل يُشَتَغُل بِه

 مرسل.  ،َوهوَإسنادَصحيحَإلىَالزهري،َوهولمَأقفَعلىَمنَأخرجهَغيرَالمصنِّف (3)
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ثَنَا ،(1)[َخالِدٍ  ْبنُ  َعْمُرو  ،ِشَهاٍب  اْبنِ  َعنِ  ،يَِزيدَ  ْبنِ  يُونَُس  َعنْ  ،لَِهيَعةَ  اْبنُ  َحدَّ
انَ  ْبنَ  لُِعْثَمانَ  قََسمَ  ‘ اللِ  َرُسولَ  أَنَّ  َبلََغِني< :قَالَ   َوَكانَ  ،َبْدرٍ  َيْومَ  َعفَّ

 ،الَحْصَبةُ  َوأََصاَبَها ‘ اللِ  َرُسولِ  ِبْنتِ  ُرقَيَّةَ  اْمَرأَِتهِ  َعلَى َتَخلََّف  ُعْثَمانُ 
 .(2)>َيْدفِنَُها ُرقَيَّةَ  قَْبرِ  َعلَى قَاِئم   َوُعْثَمانُ  َبْدرٍ  ِبَوْقَعةِ  َبِشيًرا َحاِرَثةَ  ْبنُ  َزْيدُ  فََجاءَ 

دُ ا حدثن بب 69 دِ  ْبنُ  يَِزيدُ  اْلَقاِس ِ  َوأَبُو ،الطَّائِيُّ  َعْوفٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ  ُمَحمَّ

َمدِ  َعْبدِ  ْبنِ  ثَنَا :قَاََل  ،الصَّ ثَنَا ،انَ َذْكوَ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّ  ْبنِ  َخالِدِ  ْبنُ  ِعَراكُ  َحدَّ

يُّ  ُصَبْيحٍ  ْبنِ  يَِزيدَ   َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،اْلُخَراَسانِيُّ  َعطَاءٍ  ْبنِ  ُعْثَمانَ  َعنْ  ،اْلُمرِّ

ا :قَالَ  ،َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ،ِعْكرَِمةَ  يَ  لَمَّ  اْمَرأَةِ  ُرقَيَّةَ  بِاْبنَِتهِ  ‘ اهللِ  َرُسولُ  ُعزِّ

انَ  ْبنِ  ُعْثَمانَ   .(3)>اْلَمْكُرَماتِ  ِمنَ  اْلَبنَاتِ  َدْفنُ  لِلَّهِ  اْلَحْمدُ < :قَالَ  َعفَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليس في <ف>. ما بين المعقوفين  (1)
َ،َوهوَإسنادَضعيفَألجلَابنَلهيعة،َوهوَمرسل.َالمصنِّفلمَأقفَعلىَمنَأخرجهَغيرَ (2)
(، وفي <المعج  12035( )ح/11/366الطبراني في <المعج  الكبير> )أخرجه  (3)

‘ ََل يُرَوى َهَذا الَحِديُث عن َرُسوِل اهللِ ( وقال: <2263( )ح/2/327األوسط> )
َد بِهِ: َعبُد اهللِ ب َمشِقيُّ إَِلَّ بَِهَذا اإِلسنَادِ، تََفرَّ >، وأبو نعي  في <حلية األولياء> ُن َذْكَواَن الدِّ

ِ ِعَراُك بُن َخالِدٍ ( وقال: <5/209) َد بِه >، َغرِيٌب من َحِديِث َعطَاٍء، عن ِعْكرَِمَة، تََفرَّ
في <المهرونيات>  أبو القاس  المهرواني(، و250> )ح/مسند الشهابوالقضاعي في <

غريٌب ِمن  َهَذا حديثٌ ( وقال الخطيب: <136)تخريج الخطيب البغدادي( )ح/
 َحِديِث ِعْكرمة عن َعبِد اهللِ بِن َعبَّاٍس، ومن َحِديِث َعطَاء الُخراسانّي عن ِعْكرمة. 

 ِمْن ِرَوايَةِ ِعراك ابن خالد الُمرّي عن د بِهِ: اْبنُُه ُعثمان ْبُن َعطَاٍء، َولَْ  نَْكُتْبُه ِإَلَّ تفرَّ 
 . هق َعْبِد اهللِ ْبِن َذْكَوان، بجميعه  من طري>، عثمان

 =َهَذا َحِديث ََل يَِصحُّ (: <237بب  3/236وقال ابن الجوزي في <الموضوعات> )
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ثَنَا ،بَِشيرٍ  ْبنِ  َسِعيدِ  ْبنُ  َعلِيُّ  اْلَحَسنِ  أَبُو يحدثن بب 70  ْبنُ  الَخلِيلُ  َحدَّ

ثَنَا ،َعْمٍرو دُ  َحدَّ ِحي ِ  َعْبدِ  أَبِي َعنْ  ،َسلََمةَ [ أ/15ق] ْبنُ  ُمَحمَّ  ْبنِ  َزْيدِ  نْ عَ  ،الرَّ

دِ  َعنْ  ،أُنَْيَسةَ  أَبِي  ،ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  ،الُمطَّلِِب  (1)[َعنِ  اهللِ،] َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّ
انَ  ْبنِ  ُعْثَمانَ  اْمَرأَةِ  ‘ اهللِ  َرُسولِ  بِْنتِ  ُرقَيَّةَ  َعلَى َدَخْلتُ < :قَالَ   َوِفي َعفَّ

ْلتُ  آنًِفا ‘ اهللِ  َرُسولُ  ِعْنِدي ِمنْ  َخَرجَ  :فََقالَْت  ،ُمْشطٌ  يَِدَها  ،َرْأَسهُ  َرجَّ
 فَِإنَّهُ  ؛أَْكرِِميهِ < :قَالَ  ،َكَخْيرٍ  :قُْلتُ  اللِ؟>، َعْبدِ  أََبا َتِجِدينَ  َكْيَف < :فََقالَ 

 .(3)>(2)ُخلًُقا ِبي أَْصَحاِبي أَْشَبهُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

د بن عبد قَاَل أَبُو نعي : تفرَّ ،... ‘ هللِ َعْن َرُسوِل ا = د بِهِ عَراك، َوقد َذكْرنَاُه َعن ُمَحمَّ
َوأما ي، : ُمْضطَرب اْلَحِديث لَْيَس بالقواِزيُّ الرحمن، فَأَما عَراك فََقاَل أَبُو َحاتِ  الرَّ 

د بن عبد الرحمن فََقاَل ابن َعِدي: َضِعيف يسرق الَْحِديث، َوأَمَّا ُعْثَمان بن ، ُمَحمَّ
َعطَاء فََقاَل يَْحيَى بن مِعين: ُهَو َضِعيف، َوقَاَل ابن حَبان: ََل يَُجوز اَِلْحِتَجاج 

ِ ، َعطاء ردئ اْلِحْفظ يُخطئ َوََل يعل بروايته، قَاَل: َوَكاَن أَبوُه   . فََبطل اَِلْحِتَجاج بِه
أَنَُّه َما قَاَل َرُسوُل  َوسمعت َشيخنَا َعْبد اْلَوهَّاب ْبن اْلُمَباَرك األَْنَماِطّي يحلف بِاهلل 

 >. من َهَذا َشْيئا قطّ ‘ اهللِ 
ا(:َ<3/11وقالَالهيثميَفيَ<مجمعَالزواائد>َ) اُهَالطَّب ر  و  َِفيَر  طَِ<نِي   >،اْلَكِبيرِ و< >،اأْل ْوس 

اُر إَِلَّ أَنَُّه قَاَل:  ، َوُهوَ  >،َمْوُت اْلبَنَاتِ <َواْلبَزَّ  >. َضِعيٌف  َوفِيهِ ُعْثَماُن ْبُن َعطَاٍء الُْخَراَسانِيُّ
ا، ألجل  ، فهو بن عطاء بن أبي مسل  الخراساني عثمان)قلت(: وهو ضعيف جدًّ

 (. 7/139هذيب> )متروك. انظر: <تهذيب الت
 <ف>. ما بين المعقوفين سقط من  (1)
 أبا هريرة نأل؛ حديث فيه وه : قال الشيخ قال المؤتمن<األصل>:  شجاء في هام (2)

 بسنتين. سل  بعد موت رقية أنما إ
م تخريجه في الحديث )رق :  (3)  (. 59تقدَّ
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مُّ ُُكُْثوٍم رَْْحَُة 
ُ
 َعلَْيَها اللِ أ

دِ مُ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  احدثن بب 71 ثَنَا ،اْلَحلَِبيُّ  أَُساَمةَ  أَبِي ْبنِ  َحمَّ اجُ  َحدَّ  َحجَّ

ثَنَا ،َمِنيعٍ  أَبِي ْبنُ  دِ  َعنْ  ،َجدِّي َحدَّ ْهِريِّ  ِشَهاٍب  ْبنِ  ُمْسلِ ِ  ْبنِ  ُمَحمَّ  :قَالَ  ،الزُّ
َجَها ،‘ اللِ  َرُسولِ  ِبْنتُ  ُكْلُثومٍ  أُمُّ  َوأَمَّا< انَ عَ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  أَْيًضا فََتَزوَّ  َبْعدَ  فَّ

 .(1)>َشْيًئا لَهُ  َتلِدْ  َولَمْ  ،ِعْنَدهُ  ُتُوفَِّيْت  ُثمَّ  ‘ اللِ  َرُسولِ  ِبْنتِ  ُرقَيَّةَ  أُْخِتَها

ثَنَا ،اأْلَْشَعثِ  أَبُو اْلِمْقَدامِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 72  ،اْلَعاَلءِ  ْبنُ  ُزَهْيرُ  َحدَّ
ثَنَا جَ < :قَالَ  ،قََتاَدةَ  َعنْ  ،َعُروبَةَ  أبي ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّ ى َعْبدِ  ْبنُ  ُعَتْيَبةُ  َوَتَزوَّ  اْلُعزَّ

 ،‘ النَِّبيُّ  بُِعثَ  َحتَّى بَِها يَْبنِ  فَلَ ْ  ،‘ اهللِ  َرُسولِ  بِْنتَ  ُكْلثُومٍ  أُمَّ  لََهٍب  أَبِي
ى َعْبدِ  ْبنِ  ُعْتَبةَ  أَِخيهِ  ِعْندَ  ُرقَيَّةُ  َوَكانَْت  ا ،لََهٍب  أَبِي اْلُعزَّ  مث} اهللُ  ْنَزلَ أَ  فَلَمَّ
 ِمنْ  َرْأِسي :َوُعَتْيَبةَ  ُعْتَبةَ  َِلْبنَْيهِ  لََهٍب  أَبُو قَالَ  ،(2){ىف يث ىث نث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اص  في <اآلحاد ابن أبي عو(، 3/159أخرجه الفسوي في <المعرفة والتاريخ> ) (1)
ُسوِلَاهللَِوَ(،5/378والمثاني>َ) َبِْنُتَر  َُكْلُثوم  ‘(  الطبرانيَفيَ<المعجمَالكبير>َ)أُم 

اِج ْبِن أَبِي َمِنيٍع 1062( )رق : 22/436)  به. (، من طريق َحجَّ
، َوُهَو ُمْرَسٌل، َوِرَجا9/217قال الهيثمي في <مجمع الزوائد> ) لُُه (: <َرَواُه الطََّبَرانِيُّ

 ثَِقاٌت>. 
وهو إسناد صحيح إلى اإلمام الزهري جميع رجاله ثقات، وهو طريق تحمل الدوَلبي 

 لب<مغازي الزهري> كما أوضحت ذلك في المقدمة عند الحديث عن موارده. 
  [.1]المسد:  (2)
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دٍ  (1)اْبنَِتي ُتطَلَِّقا لَ ْ  ِإنْ  َحَرامٌ  ُرءُوِسُكَما  َوَجاءَ  ُكْلثُومٍ  أُمَّ  ُعَتْيَبةُ  فَطَلَّقَ  ،ُمَحمَّ

 َوفَاَرْقتُ  ،بِِديِنكَ  َكَفْرتُ  :فََقالَ  ،ُكْلثُومٍ  أُمَّ  فَاَرقَ  ِحينَ  ‘ النَِّبيِّ  ِإلَى

 َوُهوَ  ‘ النَِّبيِّ  قَِميَص  فََشقَّ  َعلَْيهِ  َسطَا ثُ َّ  ،أُِحبُّكَ  َوََل  ُتِحبُِّني ََل  ،اْبنََتكَ 

امِ  نَْحوَ  َخاِرجٌ   أَنْ  اللَ  أَْسأَلُ  ِإنِّي أََما< :[ب/15ق] ‘ النَِّبيُّ  فََقالَ  ،َتاِجًرا الشَّ

امِ  ِمنَ  َمَكاًنا نََزلُوا َحتَّى قَُرْيشٍ  ِمنْ  َتْجرٍ  ِفي فََخَرجَ  >،َكْلَبهُ  َعلَْيكَ  ُيَسلِّطَ   الشَّ

ْرقَاءُ  :لَهُ  يَُقالُ  الزَّ
 :يَُقولُ  ُعَتْيَبةُ  فََجَعلَ  اللَّْيلَةَ  تِْلكَ  اأْلََسدُ  بِِه ُ  فَأََطاَف  ،لَْياًل  (2)

 َوُهوَ  َكْبَشةَ  أَبِي اْبنُ  أَقَاتِلِي ،َعلَيَّ  دٌ ُمَحمَّ  َدَعا َكَما آِكلِي اهللِ وَ  ُهوَ  أُمِّي َوْيلَ  يَا

ةَ  امِ  َوأَنَا بَِمكَّ  فََضَغَمهُ  ،بَِرْأِسهِ  َوأََخَذهُ  اْلَقْومِ  بَْينَ  ِمنْ  اأْلََسدُ  َعلَْيهِ  فََعَدا ،بِالشَّ

 .(6)>(5()4)هُ تفََدغَ  (3)َضْغَمةً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف  (1)  >. متي<أ: إلىفي <ف> تحرَّ
 (. 3/137البلدان> ) >. والمثبت هو الصواب. انظر: <معج الرزقاء<في <ف>:  (2)
ْغ : الَعضُّ الشديُد. هو  (3)  (. 3/91))َضِغَ ( <النهاية> َلبن األثير الضَّ
>، وعند الطبراني في <المعج  الكبير>: <فقتله>، وعند البيهقي في فدغاه<في <ف>:  (4)

 >. فََذبََحهُ (: <2/339<دَلئل النبوة> )
أن األسد لما طاف به  : روة عن أبيهفحدثنا هشام بن ع: قال زهير<زاد في <ف>:  (5)

فأقبل األسد فخطاه  ، تلك الليلة فانصرف عنه  فناموا وجعلوا عتيبة في وسطه 
  >.حتى أخذ ابن عتيبة ففدغه

( 22/435‘( )أخرجه الطبراني في <المعج  الكبير> )أُمُّ ُكْلثُومٍ بِْنُت َرُسوِل اهللِ  (6)
من (، كالهما 303بب  38/302> )مشقدوابن عساكر في <تاريخ (، 1060)رق : 

 به. طريق أَْحَمد بن الِمْقَدامِ 
(: <َرَواُه الطََّبَرانِيُّ َهَكَذا ُمْرَساًل، َوِفيهِ ُزَهْيُر 6/19قال الهيثمي في <مجمع الزوائد> )

 = ْبُن اْلَعاَلِء َوُهَو َضِعيٌف>. 
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ْثتُ  :الَ قَ  ،ِإْسَحاقَ  ْبنِ  يَْعُقوبَ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  احدثن بب 73  َعنْ  ُحدِّ

دِ  َعنْ  ،َسلََمةَ  دِ  َعنْ  ،ِزيَادٍ  أَبِي ْبنِ  (1)ِزيَادِ  َعنْ  ،ِإْسَحاقَ  ْبنِ  ُمَحمَّ  ْبنِ  ُمَحمَّ

بَْيرِ  ْبنِ  ُعْرَوةَ  ْبنِ  َوُعْثَمانَ  ،اْلُقَرِظيِّ  َكْعٍب   بِْنتُ  َزْينَبُ  َكانَْت < :قَاََل  ،الزُّ

ا ،فَطَلََّقَها لََهٍب  يأَبِ  ْبنِ  ُعْتَبةَ  ِعْندَ  ‘ اهللِ  َرُسولِ  امِ  ِإلَى اْلُخُروجَ  أََرادَ  فَلَمَّ  الشَّ

ًدا آَلتِيَنَّ  :قَالَ  دُ  يَا :فََقالَ  فَأََتاهُ  ،(2)فأََلُوِذيَنَّهُ  ُمَحمَّ  َدنَا بِالَِّذي يُْكُفرُ  ُهوَ  ُمَحمَّ

 ،اْبنََتهُ  ‘ اهللِ  َرُسولِ  َعلَى َوَردَّ  قََفلَ  ثُ َّ  ،أَْدنَى أَوْ  قَْوَسْينِ  قَابَ  فََكانَ  فََتَدلَّى
 َطالٍِب  َوأَبُو >،ِكََلِبكَ  ِمنْ  َكْلًبا َعلَْيهِ  َسلِّطْ  مَّ <اللهُ  :‘ اهللِ  َرُسولُ  فََقالَ 

 َخَرجَ  ثُ َّ  ،أَِخي اْبنِ  َدْعَوةِ  (4)َعنْ  أَْغنَاكَ  َكانَ  َما :فََقالَ  ،(3)لََها فََوَج َ  َحاِضرٌ 

امِ  ِإلَى ْيرِ  ِمنَ  َراِهبٌ  َعلَْيِه ْ  أَْشَرَف فَ  َمْنِزًَل  فَنََزلَ  ،الشَّ  أَْرضُ  :فََقالَ  ،الدَّ

 أََخاُف  فَِإنِّي ،اللَّْيلَةِ  بَِهِذهِ  أَِعينُوا قَُرْيشٍ  َمْعَشرَ  يَا :لََهٍب  أَبُو فََقالَ  ،(5)َمْسَبعٍ 

دٍ  َدْعَوةَ   ،َحْولَهُ  واَونَامُ  ،أَْعاَلَها ِفي لُِعْتَبةَ  فََفَرُشوا أَْحَمالَُه ْ  فََجَمُعوا ،ُمَحمَّ
 َضْربَةً  (6)فََضَربَهُ  فََوثَبَ  َذْنَبهُ  ثَنَّى ثُ َّ  ُوُجوَهُه ْ  يََتَشمَّ ُ  فََجَعلَ  اأْلََسدُ  فََجاءَ 

انُ  فََقالَ  ،َوَماتَ  قََتلَِني :فََقالَ  ،فََخَدَشهُ  َواِحَدةً    :[أ/16ق] ثَابِتٍ  ْبنُ  َحسَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات  الرازي كما في وهو إسناد ضعيف، ألجل زهير بن العالء، فقد قال فيه أبو ح =
ِ  هوموضوعةٌ، وَ  هأحاديثُ (: <6/400<العلل> َلبنه )  >. شيٌخ َل يُشَتَغُل بِه

 >.يزيد<في <ف>: جاء و : <زيد>.في نسخةجاء  ار ناسخ األصل فوقه إلى أنهشأ (1)
 (. 9/465والمثبت هو الصواب. انظر ترجمته في <تهذيب الكمال> )

 >. ذينهوأل<في <ف>:  (2)
 (. 5/157))َوَجَ ( <النهاية> َلبن األثير . زنأي ح (3)
  : <من>.في نسخةجاء  ار ناسخ األصل فوقه إلى أنهشأ (4)
 (. 6/387<إكمال الُمعل > للقاضي عياض ). أي ذات سباع (5)
 >. فضرب>( في نسخة: <األصل<ش ماهفي  (6)
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ـــاِئْل  ـــي َس ـــَعرِ  َبِن ـــَتُهمْ  ِإنْ  اأْلَْش  ِجْئ
 

 اْلَواِســــعِ  أَِبــــي أَْنَبــــاءُ  َكــــانَ  َمــــا 
 

ــــــــعَ  لَ   قَْبــــــــَرهُ  لَــــــــهُ  اللُ  َوسَّ
 

ــــقَ  َبــــْل    اْلَقــــاِطعِ  َعلَــــى اللُ  َطبَّ
 

ــــــمَ  ــــــي   ِرْح هُ  نَِب ــــــدُّ هُ  َج ــــــدُّ  َج
 

ــــْدُعو  ــــى َي ــــورٍ  ِإلَ ــــهُ  نُ ــــاِطعٍ  لَ  َس
 

 لَِتْكِذيِبــــــهِ  ِبــــــاْلِحْجرِ  أَْســــــَبلَ 
 

ـــــَرْيشٍ  ُدونَ   ـــــَزةُ  قُ ـــــادِعُ  (1)نَْه  اْلَق
 

ــ ْعَوةَ  (2)َجبَ وتَ فَاْس ــدَّ ــًما ال  (3)ُمْنَبِس
 

ــــــينُ   ــــــاِظرِ  (4)َيِب ــــــاِمعِ  لِلنَّ  َوالسَّ
 

 َكْلَبـــــــهُ  ِبَهـــــــا اللُ  َســـــــلَّطَ  أَنْ 
 

ــــا َيْمِشــــي   اْلَخــــادِعِ  ِمْشــــَيةَ  ُهَوْينَ
 

 أَْصــــَحاِبهِ  َوْســــطَ  أََتــــاهُ  َحتَّــــى
 

 اْلَهــــاِجعِ  ِســــنَةُ  (5)َعلـَـــْتُهمْ  َوقَــــدْ  
 

ْأَس  فـَــــــاْلَتَقمَ   َيافُوِخـــــــهِ بِ  الـــــــرَّ
 

 اْلَجـــــاِئعِ  فَْغـــــَرةَ  ِمْنـــــهُ  َوالنَّْحـــــرَ  
 

ـــــَتلَُموهُ  ـــــوَ  اْس ـــــْدُعو َوُه ـــــهُ  َي  لَ
 

ـــــَبِب   ـــــى ِبالسَّ ـــــاِمعِ  اأْلَْدنَ  َوِباْلَج
 

 ِبأَْنَياِبـــــــهِ  َيْعلُـــــــوهُ  َواللَّْيـــــــثُ 
 

 نَـــــــاِقعِ  َدمٍ  َوَســـــــطَ  ُمْنَعِفـــــــًرا 
 

ــــعُ  لَ  ْحَمنُ  َيْرفَ ــــرَّ  َمْصــــُروَعُكمْ  ال
 

ةَ  ُيـــــــوِهنُ  َولَ   ـــــــادِعِ  قُـــــــوَّ  الصَّ
 

ــــــانَ  ــــــهِ  َوَك ــــــمُ  فِي ــــــَرة   لَُك  ِعْب
 

ــــــيِّدُ   ــــــوعِ  (6)َس ــــــاِبعِ  اْلَمْتُب  َوالتَّ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. هذبه<>: ففي < (1)
َ<>:َ<األصلفيَ (2)  <ف>،َو<دالئلَالنبوة>َألبيَنعيمَاألصبهاني.ََ>.َوالمثبتَمنف اْست ْرج ب 
 <منه>. وفي <دَلئل النبوة> ألبي نعي : <من بما>. >: ففي < (3)
 <لما بين>. وفي <دَلئل النبوة> ألبي نعي : <بين>. >: ففي < (4)
 >. هعاَل <>: ففي < (5)
 >. لسيد<>: ففي < (6)
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ـــنْ  ـــامَ  َيْرِجـــعِ  َم ـــى اْلَع ـــهِ  ِإلَ  (1)أَْهلِ
 

ـــا  ـــلُ  فََم ـــِب  أَْكَي اِجعِ  (2)اْلَكْل ـــالرَّ  ِب
 

ــــنْ  ــــادَ  َم ــــثُ  َع ــــهُ  فَاللَّْي ــــد   لَ  َعاِئ
 

ـــمْ   ـــهِ  أَْعِظ ـــنْ  ِب ـــرٍ  ِم ـــاِئعِ  َخَب  (3)َش
 

ثَنَا ،الَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ ا حدثن بب 74 دِ  َعنْ  ،بَُكْيرٍ  ْبنُ  يُونُُس  َحدَّ  ُمَحمَّ

ثَِني :قَالَ  ،ِإْسَحاقَ  ْبنِ   ‘ اهللِ  َرُسولَ  أَنَّ  ،الَحَسنِ  َعنِ  ،ُعَبْيدٍ  ْبنُ  َعْمُرو َحدَّ
 ِفي َوَدُمهُ  يَْهَوى َما َتْأتِ  لَ ْ  َرُجلٍ لِ  اْمَرأَةَ  ََل  ِإنَّهُ  بُنَيَّةُ  أَيْ < :ُعْثَمانَ  َِلْمَرأَةِ  قَالَ 

 ِإلَى أَْحَمرَ  َجَبلٍ  أَوْ  أَْحَمرَ  َجَبلٍ  ِإلَى أَْسَودَ  َجَبلٍ  ِمنْ  َتْنُقلَ  أَنْ  أََمَرَها َوِإنْ  َوْجِههِ 

 [ ب/16ق] .(5)>(4)َزْوَجكِ  فَاْسَتْصلِِحي أَْسَودَ  َجَبلٍ 
دُ  أخبرني بب 75 دِ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،َهاِش ٍ  ْبنِ  ِإْبَراِهي َ  ْبنُ  ُمَحمَّ  ْبنِ  ُمَحمَّ

 فِي ‘ اللِ  َرُسولِ  ِبْنتُ  ُكْلُثومٍ  أُمُّ  َماَتْت  ِتْسعٍ  َسنَةِ  فِي< :قَالَ  ،ُعَمرَ 

 .(6)>َشْعَبانَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وكذا هو في <ف>.  >.حلهر: <في نسخةجاء  ار ناسخ األصل فوقه إلى أنهشأ (1)
 وكذا هو في <ف>.  : <السبع>.في نسخةجاء  <األصل> أنه شجاء في هام (2)
اِهيممنَحّدثََضعيفَلجهالةَعينَ.َوهوَإسنادلمَأقفَعلىَمنَأخرجهَغيرَالمصنِّف (3)  ِإْبر 

 . َسلََمةَ  عنبن يعقوب 
رر سهو منه، ومع إلى أنه تك ار ناسخ األصلش>، وأاألصلفي < تكرر هذا الحديث (4)

 ذلك أثبته محقق النسخة المطبوعة، ووضع له رقًما. 
ْيرَ )روايةَافيَ<السيرَوالمغازي>َابنَإسحاقَأخرجهَ (5)  وانظر:َ(.253)ص:َعنه(ََبنَبُك 

 (. 380( )رق : 457بب  456<دَلئل النبوة> ألبي نعي  األصبهاني )ص: 
ومراسيل الحسن خاصة  وهو إسناد صحيح إلى الحسن وهو البصري، وهو مرسل،

 ُتكّلَ  فيها. 
(6) َ َأخرجه َمن َعلى َأقف َلم َالمصنِّفمسنًدا َسعدغير َالبن َالكبير> َ<الطبقات َوانظر: . 

(8/38 .) 
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دِ  َعنْ  ،اللَّْيِثيُّ  َزْيدٍ  ْبنُ  (2)أَُساَمةُ  (1)يحدثن بب 76 ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّ  الرَّ

 َعلِي   ُحْفَرتَِها َعلَى َوَجلََس  ‘ اهللِ  َرُسولُ  َعلَْيَها َصلَّى :لَ قَا ،ُزَراَرةَ  ْبنِ 

 .(3)>َزْيدٍ  ْبنُ  َوأَُساَمةُ  َواْلَفْضلُ 

 ،قَْبرَِها َعلَى َجالًِسا ‘ اهللِ  َرُسولَ  َرأَْيتُ  :َمالِكٍ  ْبنُ  أَنَُس  وقال بب 77
 أَبُو فََقالَ  ؟>،اللَّْيلَةَ  ُيَقاِرفِ  لَمْ  أََحد   ِمْنُكمْ < :فََقالَ  َتْدَمَعانِ  َعْينَْيهِ  فََرأَْيتُ 

 .(4)>اْنِزْل < :قَالَ  اهللِ  َرُسولَ  يَا أَنَا :َطْلَحةَ 

 .(5)أَنَسٍ  َعنْ  ،أَُساَمةَ  ْبنِ  ِهاَللِ  َعنْ  ،ُسلَْيَمانَ  ْبنُ  فُلَْيحُ  بَِذلِكُ  احدثن

ثَنَا :(6)قال بب 78  َعنِ  ،الَعْبِسيِّ  هللِ ا َعْبدِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  ،ُعيَْينَةَ  اْبنُ  َوَحدَّ

 بِْنتِ  أَْسَماءَ  َعنْ  ،اْلُخَزاِعيَّةِ  فَاِطَمةَ  َعنْ  ،َحْنطٍَب  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  الُمطَّلِِب 

ْلتُ  أَنَا< :قَالَْت  ،ُعَمْيسٍ   ،(7)َمَعنَا اْلُمطَّلِِب  َعْبدِ  ِبْنتُ  َوَصِفيَّةُ  ،ُكْلُثومٍ  أُمَّ  َغسَّ
 .(8)>فََواَرْيُتَها َرْطَبةٍ  ِبَجَراِئدَ  َمْرتُ أَ  نَْعًشا َعلَْيَها َوَجَعْلتُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القائلَهوَمحمدَبنَعمرَالواقدي،َفقدَرواهَعنهَبإسنادهَومتنهَسواءَكماَفيَ<الطبقات (1)
 لمطبوعة. (. ول  يبين ذلك محقق النسخة ا8/39الكبير> َلبن سعد )

 >، والمثبت من <ف>، وهو الصواب. أسامةفي <األصل>: <أبو  (2)
 (. 8/39أخرجه ابن سعد في <الطبقات الكبير> ) (3)
 به.  فُلَْيح بن ُسلَْيَمانَ (، من طريق 1342، و1285<البخاري>: )أخرجه  (4)
 (. 8/38أخرجه ابن سعد في <الطبقات الكبير> ) (5)
ولعل الصواب: <قال محمد بن عمر الواقدي>. فقد رواه عنه هكذا في النسختين،  (6)

 (. 8/38بإسناده ومتنه سواء كما في <الطبقات الكبير> َلبن سعد )
 وكذا هو في <ف>.  >.امعً : <في نسخةجاء  ار ناسخ األصل فوقه إلى أنهشأ (7)
 (. 8/38أخرجه ابن سعد في <الطبقات الكبير> ) (8)
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لََها (1)َمنْ < :قَائِلٌ  قَالَ  َوقَدْ  اهللِ: َعْبدِ  أَبُو قال بب 79  ِنَساءِ  ِمنْ  َغسَّ

 >.َعِطيَّةَ  أُمُّ  ِمْنُهنَّ  اأْلَْنَصارِ 

َجالِ  أَبِي َعنْ  ،َمالِكٌ  بَِذلِكَ  (2)يحدثن  بِْنتِ  َعْمَرةَ  أُمِّهِ  َعنْ  ،الرِّ

ْحَمنِ  ْبدِ عَ   .(3)الرَّ

ثَنَا ،الَجْوَهرِيُّ  َسِعيدٍ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ ا حدثن بب 80  ِإْبَراِهي َ  ْبنُ  يَْعُقوبُ  َحدَّ

ثَنَا ،َسْعدٍ  ْبنِ  ثَِني ،[أ/17ق] ِإْسَحاقَ  اْبنِ  َعنِ  ،أَبِي َحدَّ  (4)[َحِكي ِ  ْبنُ  نُوحُ ] َحدَّ
 َداُودُ  :لَهُ  يَُقالُ  َمْسُعودٍ  ْبنِ  ُعْرَوةَ  بَِني ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  لِْلُقْرآنِ  قَاِرًئا َوَكانَ  ،الثََّقِفيُّ 

 (5)قَانِفٍ  بِْنتِ  لَْيلَى َعنْ  ‘ النَِّبيِّ  َزْوجُ  ُسْفيَانَ  أَبِي بِْنتُ  َحِبيَبةَ  أُمُّ  َولََدْتهُ 

لَ  ِفيَمنْ  ُكْنتُ < :قَالَْت  ،الثََّقِفيَّةِ   ْندَ عِ  ‘ اللِ  َرُسولِ  ِبْنتَ  ُكْلُثومٍ  أُمَّ  َغسَّ
لُ  فََكانَ  ،َوفَاِتَها ْرعَ  ُثمَّ  الِحَقاءَ  ‘ اللِ  َرُسولُ  أَْعَطانَا َما أَوَّ  ُثمَّ  اْلِخَمارَ  ُثمَّ  الدِّ

 َجالِس   ‘ اللِ  َوَرُسولُ  :قَالَْت  ،اآْلِخرِ  الثَّْوِب  فِي َبْعدُ  أُْدِرَجْت  ُثمَّ  اْلِمْلَحَفةَ 

 .(6)>َثْوًبا َثْوًبا ُينَاِولُنَاهُ  َكَفنَُها َمَعهُ  اْلَباِب  َعلَى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. بل<>: ففي < (1)
 لقائلَهوَمحمدَبنَعمرَالواقدي،َفقدَرواهَعنهَبإسنادهَومتنهَسواءَكماَفيَ<الطبقاتا (2)

 (. ول  يبين ذلك محقق النسخة المطبوعة. 8/39الكبير> َلبن سعد )
 (. 8/38أخرجه ابن سعد في <الطبقات الكبير> ) (3)
>. والمثبت من <األصل> وهو الصواب. انظر: <تهذيب أبو حكي <>: ففي < (4)

 (. 42بب  30/41كمال> )ال
 >. قالف<>: ففي < (5)
 =(، وعنه أبو داود في27135( )ح/45/106أخرجه اإلمام أحمد في <مسنده> ) (6)
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ثَنَا ،ِسنَانٍ  ْبنُ  يَِزيدُ  َخالِدٍ  أَبُوا حدثن بب 81 ادُ  َحدَّ  َعنِ  ،َمْسَعَدةَ  ْبنُ  َحمَّ

دِ  َعنْ  ،َعْونٍ  اْبنِ   ِإْحَدى ُتُوفِّيَْت  :قَالَْت  ،َعِطيَّةَ  أُمِّ  َعنْ  ،ِسيرِينَ  ْبنِ  ُمَحمَّ

 ِمنْ  أَْكَثرَ  أَوْ  َسْبًعا أَوْ  َخْمًسا أَوْ  َثََلًثا ااْغِسْلنَهَ < :فََقالَ  :قَالَ  ‘ النَِّبيِّ  بَنَاتِ 

ْدرِ  َواْغِسْلنََها ،َذلِكَ  َرأَْيُتنَّ  ِإنْ  َذلِكَ   ِمنْ  َشْيًئا اآْلِخَرةِ  فِي َواْجَعْلنَ  ،ِبالسِّ

ا >،فَآِذنَِّني فََرْغُتنَّ  فَِإَذا ،َكافُورٍ   ،ِحْقًوا أَوْ  ِحْقَوهُ  ِإلَْينَا فََطَرحَ  آَذنَّاهُ  فََرْغنَا فَلَمَّ
 .(2)>(1)ِإيَّاهُ  أَْشِعْرنََها< :فََقالَ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (. 3157<سننه> )ح/ =
(، وفي 3209( )ح/6/28> )اآلحاد والمثانيوأخرجه ابن أبي عاص  في <

(، 46)ح/( 25/29(، والطبراني في <المعج  الكبير> )153<األوائل> له )ح/
ََل يُْرَوى َهَذا اْلَحِديُث َعْن لَْيلَى ( وقال: <2508( )ح/3/69و<المعج  األوسط> )

ُد ْبُن ِإْسَحاقَ  َد بِهِ ُمَحمَّ ْسنَادِ، َتَفرَّ يَْعُقوب >، جميعه  من طريق بِْنِت قَانٍِف ِإَلَّ بَِهَذا اإْلِ
 به.  بن إِْبَراِهيَ  ْبِن َسْعدٍ 

نوح بن َحِكي ، رجل َمْجُهول (: <5/52> )الوه  واإليهام بيانقال ابن القطان في <
َوََل يعرف بَِغْير ِرَوايَة اْبن ِإْسَحاق َعنُه، َوِرَوايَته َعن رجل ، اْلَحال، َول  تثبت َعَدالَته

ِ على َما أَخذ من َهَذا  يَُقال لَُه: َداُود، َوقد ذكره اْبن أبي َحاتِ  فَل  يزْد فِيَما ذكره بِه
سْ   >. نَاداإْلِ

. انظر: <تقريب التهذيب> )رق : نوح بن حكي  الثقفيوهو إسناد ضعيف لجهالة 
7204 .) 

 وكذا هو في <ف>.  : <به>.في نسخةجاء  ار ناسخ األصل فوقه إلى أنهشأ (1)
ِد ْبِن ِسيرِينَ ( من حديث 1259أخرجه <البخاري>: ) (2)  به.  ُمَحمَّ
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 َعلَْيَها اللِ فَاِطَمُة رِْضَواُن 
دٍ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  احدثن بب 82 ثَنَا ،أَُساَمةَ  أَبُو ُمَحمَّ اجُ  َحدَّ  أَبِي ْبنُ  َحجَّ

ثَنَا ،َمِنيعٍ  ْهِريِّ  َعنِ  ،َجدِّي َحدَّ  ،‘ اللِ  َرُسولِ  ِبْنتُ  فَاِطَمةُ  َوأَمَّا< :قَالَ  ،الزُّ
َجَها  َوُهوَ  َواْلُحَسْينَ  اأْلَْكَبرَ  اْلَحَسنَ  لَهُ  فََولََدْت  ،َطالٍِب  أَِبي ْبنُ  َعلِيُّ  فََتَزوَّ

 ِبْنتَ  فَاِطَمةَ  َولََدْت  َما فََهُؤَلءِ  ُكْلُثومٍ  َوأُمَّ  َوَزْينَبَ  ،ِبالطَّفِّ  ِباْلِعَراقِ  اْلَمْقُتولُ 

 .َطالٍِب  أَِبي ْبنِ  َعلِيِّ  ِمنْ  ‘ اللِ  َرُسولِ 

َجَها ؛َعلِي   ِبْنتُ  َزْينَبُ  فَأَمَّا  َوقَدْ  ،ِعْنَدهُ  فََماَتْت  َجْعَفرٍ  ْبنُ  اللِ  َعْبدُ  فََتَزوَّ

 .َعْون   :لَهُ  ُيَقالُ  لَهُ  َوأًَخا َجْعَفرٍ  ْبنِ  اللِ  َعْبدِ  ْبنَ  َعلِيَّ  لَهُ [ ب/17ق] َولََدْت 

َجَها ؛ُكْلُثومٍ  أُمُّ  َوأَمَّا  ُعَمرَ  ْبنَ  َزْيدَ  لَهُ  فََولََدْت  ،الَخطَّاِب  ْبنُ  ُعَمرُ  فََتَزوَّ

 َحتَّى َشْيًئا لَهُ  َتلِدْ  فَلَمْ  َجْعَفرٍ  ْبنُ  َعْونُ  ُعَمرَ  َبْعدَ  ُكْلُثومٍ  أُمِّ  َعلَى َخلََف  ُثمَّ 

دُ  َجْعَفرٍ  ْبنِ  َعْونِ  َبْعدَ  ُكْلُثومٍ  أُمِّ  َعلَى َخلََف  ُثمَّ  ،َماتَ   ،َجْعَفرٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ
ةَ  ِمنْ  نُِعَشْت  ،َنْبَتةُ  :لََها ُيَقالُ  َجاِرَيةً  لَهُ  فََولََدْت   ،َسِريرٍ  َعلَى اْلَمِدينَةِ  ِإلَى َمكَّ
ا دِ  َبْعدَ  ُكْلُثومٍ  أُمِّ  َعلَى َخلََف  ُثمَّ  ،ُتُوفَِّيْت  اْلَمِدينَةَ  قَِدَمتِ  فَلَمَّ  َجْعَفرٍ  ْبنِ  ُمَحمَّ

 .(1)>ِعْنَدهُ  َماَتْت  َحتَّى َشْيًئا لَهُ  َتلِدْ  فَلَمْ  َفرٍ َجعْ  ْبنُ  اللِ  َعْبدُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

له  (،َو<دالئلَالنبوة>13423(َ)ح/115ــ7/111ََ)أخرجهَالبيهقيَفيَ<السننَالكبير>َ (1)
اج بن أَبِي َمِنيعٍ  (، من طريق286 بب 7/282)  = في سياق أطول من هذا.  َحجَّ
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 ،بَُكْيرٍ  ْبنَ  يُونَُس  َسِمْعتُ  :قَالَ  ،اْلَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 83
 لَِعلِيِّ  ‘ اللِ  َرُسولِ  ِبْنتُ  فَاِطَمةُ  َولََدْت < :يَُقولُ  ،ِإْسَحاقَ  اْبنَ  َسِمْعتُ  :قَالَ 

 أُمَّ  َوَولََدْت  ،َصِغيًرا ُمْحِسن   فََذَهبَ  ،َوُمْحِسًنا َوُحَسْيًنا َحَسًنا ٍب َطالِ  أَِبي ْبنِ 
جَ  ،َوَزْينَبَ  ُكْلُثومٍ   َزْيدَ  لَهُ  فََولََدْت  ،اْلَخطَّاِب  ْبنُ  ُعَمرُ  َعلِي   ِبْنتَ  ُكْلُثومٍ  أُمَّ  فََتَزوَّ

َجَهافََتزَ  ،َعْنَها ُعَمرُ  فََماتَ  ،َمَعهُ  َواْمَرأَةً  ُعَمرَ  ْبنَ   ،َجْعَفرٍ  ْبنُ  َعْونُ  ُعَمرَ  َبْعدَ  وَّ
َجَها ،َولًَدا ِمْنَها ُيِصْب  َولَمْ  َعْون   َعْنَها فََهلَكَ  دُ  َوَتَزوَّ  فََماتَ  َجْعَفرٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ

د   َجَها ،ُمَحمَّ  .(1)>َولًَدا ِمْنَها ُيِصْب  َولَمْ  َعْنَها َوَماتَ  َجْعَفرٍ  ْبنُ  اللِ  َعْبدُ  فََتَزوَّ
ِحي ِ  َعْبدِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  يحدثن بب 84 ثَنَا ،الرَّ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّ

ثَِني ،َصالِحٍ  جَ < :قَالَ  ،َسْعدٍ  ْبنُ  اللَّْيثُ  َحدَّ  فَاِطَمةَ  َطالٍِب  أَِبي ْبنُ  َعلِيُّ  َتَزوَّ

 ،َوُرقَيَّةَ  ُكْلُثومٍ  َوأُمَّ  َوَزْينَبَ  َوُحَسْيًنا َحَسًنا لَهُ  فََولََدْت  ،‘ اللِ  َرُسولِ  ِبْنتَ 
 أَِبي ْبنِ  َجْعَفرِ  ْبنِ  اللِ  َعْبدِ  ِعْندَ  فََكاَنْت  َزْينَبُ  فَأَمَّا ،َتْبلُغْ  َولَمْ  ُرقَيَّةُ  فََماَتْت 

 ْبنَ  َزْيدَ  لَهُ  فََولََدْت  ،اْلَخطَّاِب  ْبنِ  ُعَمرَ  ِعْندَ  فََكانَْت  ُكْلُثومٍ  أُمُّ  َوأَمَّا ،َطالٍِب 

 [ أ/18ق] .(2)>ُغََلم   َوُهوَ  اتَ فَمَ  ُعَمرَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهوَإسنادَصحيحَإلىَاإلمامَالزهريَجميعَرجالهَثقات،َوهوَطريقَتحملَالدوالبي =
  لب<مغازي الزهري> كما أوضحت ذلك في المقدمة عند الحديث عن موارده.

َ(.3/161َ.َوانظر:َ<دالئلَالنبوة>َللبيهقيَ)غيرَالمصنِّفمسنًداَلمَأقفَعلىَمنَأخرجهَ (1)
َ وهوَإسنادَصحيحَإلىَابنَإسحاق،َوإنَكانَأحمدَبنَعبدَالجبارَالعطارديَقدَُتكّلم 
َ<تقريبَ َفي َحجر َابن َالحافظ َقال َكما َصحيح، َللسيرة َسماعه َأن َإال َحديثه، في

َمنَاألئمةَسيرَ شطريقَمهوََ(،64>َ)رقم:َالتهذيب لَبهَجمٌع  هورَفيَمغازيه،َتحمَّ
 ابن إسحاق، وقبلوه. 

، وهو اللَّيث بن َسْعدٍ ، وهو إسناد صحيح إلى غير المصنِّف ل  أقف على من أخرجه (2)
 مرسل. 
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ٍّ فَاِطَمةَ    تَْزوِيُج لََعِ

دَُ احدثن بب 85 وِفيَ َي ْحي ىَْبنََُأ ْحم  ث ن اَ،الص  اِعيُلََح دَّ ثَنَا ،أ ب انَ َْبنََُِإْسم   َحدَّ

 بَْكرٍ  أَبُو َخطَبَ < :قَالَ  ،َعلِيٍّ  َعنْ  ،الَحاِرثِ  َعنِ  ،ِإْسَحاقَ  أَبِي َعنْ  ،َمْريَ َ  أَبُو

 لََها أَْنتَ  :ُعَمرُ  فََقالَ  ،َعلَْيِهَما اهللِ  َرُسولُ  فَأَبَى ‘ اهللِ  َرُسولِ  ِإلَى  َوُعَمرُ 

َجهُ  ،أَْرِهنَُها دِْرِعي ِإَلَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  لِي َما :فََقالَ  ،َعلِي   يَا  ‘ اهللِ  َرُسولُ  فََزوَّ
ا ،فَاِطَمةَ   ‘ اهللِ  َرُسولُ  َعلَْيَها فََدَخلَ  :قَالَ  ،بََكْت  فَاِطَمةَ  َذلِكَ  بَلَغَ  فَلَمَّ
 ،ِعْلًما أَْكَثَرُهمْ  أَْنَكْحُتكِ  لََقدْ  اللِ فَوَ  ؟،فَاِطَمةُ  َيا َتْبِكينَ  لَكِ  َما< :فََقالَ 

لَُهمْ  ،ِحْلًما َوأَْفَضلَُهمْ   .(1)>ِسْلًما َوأَوَّ

دُ  أخبرني بب 86 دِ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،َهاِش ٍ  ْبنِ  ِإْبَراِهي َ  ْبنُ  ُمَحمَّ  ْبنِ  ُمَحمَّ

ثَِني :قَالَ  ،ُعَمرَ   أَبِي ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  َعنْ  ،(2)َسْبَرةَ  أَبي اْبنُ  َحدَّ

دٍ  ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  ،فَْرَوةَ  جَ < :قَالَ  ،ُمَحمَّ نَةِ  فِي َصَفرٍ  فِي فَاِطَمةَ  َعلِيُّ  َتَزوَّ  السَّ

ةِ  ِذي فِي ِبَها َوَبنَى ،الثَّاِنَيةِ   َيْعِني ،َشْهًرا َوِعْشرِينَ  اْثنََتْينِ  َرْأسِ  َعلَى الحجَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا،َألجلَحالَالحارثغيرَالمصنِّفَلمَأقفَعلىَمنَأخرجه (1)  .َوهوَإسنادَضعيفَجدًّ
. وفي حديثه ضعفوهو غاٍل، في رأيه  ه الشعبيُّ بَ كذَّ ، األعور الراوي عن علي 

 (. 1029انظر: <تقريب التهذيب> )رق : 
بكر بن  سبرة>، والمثبت من <ف> وهو الصواب. واسمه: أبوأبي <>: األصلفي < (2)

 (. 103 ــ33/102َ.َانظرَترجمتهَفيَ<تهذيبَالكمال>َ)بنَأبيَسبرةَمحمدعبدَاهللَبنَ
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 .(1)>التَّاِريخِ  ِمنَ 
ثَنَا ،الَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 87  اْبنِ  َعنِ  ،بَُكْيرٍ  ْبنُ  يُونُُس  َحدَّ

ثَِني :قَالَ  ،ِإْسَحاقَ   ْبنِ  َعلِيِّ  َعنْ  ،ُمَجاِهدٍ  َعنْ  ،نَِجيحٍ  أَبِي ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّ

 َمْوََلةٌ  لِي فََقالَْت  ،‘ اهللِ  َرُسولِ  ِإلَى فَاِطَمةُ  ُخِطَبْت < :قَالَ  ،َطالٍِب  أَبِي

 ،ََل  :قُْلتُ  ؟‘ اهللِ  َرُسولِ  ِإلَى ُخِطَبْت  قَدْ  فَاِطَمةَ  أَنَّ  َعلِْمتَ  َهْل  :لِي
ُجكَ فَيُ  ‘ اهللِ  َرُسولَ  َتْأتِيَ  أَنْ  يَْمنَُعكَ  فََما ،ُخِطَبْت  فََقدْ  :قَالَْت   :فَُقْلتُ  ،َزوِّ

جُ  َشْيءٌ  َوِعْنِدي ِ  أََتَزوَّ َجكَ  ‘ اهللِ  َرُسولَ  ِجْئتَ  ِإنْ  ِإنَّكَ  :فََقالَْت  ؟،بِه  ،َزوَّ
 َوَكانَْت  ،[ب/18ق] ‘ اهللِ  َرُسولِ  َعلَى َدَخْلتُ  َحتَّى ُتْرِجيِني َزالَْت  َما اهللِ فَوَ 

ا ،َوَهْيَبةٌ  َجاَللَةٌ  ‘ اهللِ  لَِرُسولِ   َما اهللِ فَوَ  ،أُْفَحْمتُ  يََدْيهِ  بَْينَ  َعْدتُ قَ  فَلَمَّ
 :فََقالَ  ،فََسَكتُّ  ؟>،َحاَجة   أَلَكَ  ِبكَ  َجاءَ  َما< :فََقالَ  ،أََتَكلَّ َ  أَنْ  اْسَتطَْعتُ 

 ِمنْ  ِعْنَدكَ  (2)فََهْل < :فََقالَ  ،نََع ْ  :فَُقْلتُ  ؟>،فَاِطَمةَ  َتْخُطبُ  ِجْئتَ  لََعلَّكَ <

ْرعُ  فََعلَتِ  َما< :فََقالَ  ،اهللِ  َرُسولَ  يَا اهللِ وَ  ََل  :فَُقْلتُ  ؟>،ِبهِ  َتْسَتِحلَُّها َشْيءٍ   الدِّ

 لَُحَطِميَّةٌ  ِإنََّها بِيَِدهِ  َعلِيٍّ  نَْفُس  َوالَِّذي ِعْنِدي :فَُقْلتُ  ؟>،َسلَْحُتَكَها (3)الَِّذي

ْجُتَكَها قَدْ < :قَالَ  ،دِْرَه ٍ  أَْربَُعِماَئةِ  ثََمنَُها َما  َكانَْت  فَِإنْ  >،ِبَها اْبَعْث فَ  َزوَّ

 .(4)>‘ اهللِ  َرُسولِ  بِْنتِ  فَاِطَمةَ  لََصَداقُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، ألجل غير المصنِّف ن أخرجهل  أقف على م (1) إسحاق بن . وهو إسناده ضعيف جدًّ
 (. 368. انظر: <تقريب التهذيب> )رق : متروك الحديث، فهو عبد اهلل بن أبي فروة

  >.وهل: <في نسخةجاء  ار ناسخ األصل فوقه إلى أنهشأ (2)
  : <التي>.في نسخةجاء  ار ناسخ األصل فوقه إلى أنهشأ (3)
 =(،246عنه( )ص:  بن بَُكْيرٍ )رواية افي <السير والمغازي> إسحاق  ابنأخرجه  (4)
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دَُ احدثن بب 88 ْبدََِْبنََُأ ْحم  بَّارََِع  ث ن اَ،الج  بَّادََِع نََْ،يُونُُسََح دَّ  ،َمْنُصورٍ  ْبنََِع 
ا :قَالَ  ،َربَاحٍ  أَبِي ْبنِ  َعطَاءِ  َعنْ   ‘ اهللِ  ُسولُ رَ  أََتاَها فَاِطَمةَ  َعلِيُّ  َخطَبَ  لَمَّ
َجَها فََخَرجَ  ،فََسَكَتْت  َذَكَركِ  قَدْ  َعلِيًّا ِإنَّ < :فََقالَ   .(1)>فََزوَّ

دُ  َجْعَفرٍ  أَبُو يحدثن بب 89 ثَنَا ،الطَّائِيُّ  ُسْفَيانَ  ْبنِ  َعْوفِ  ْبنُ  ُمَحمَّ  َحدَّ

انَ َأ بُو سَّ الُِكََغ  ََْبنََُم  اِعيل  ث ن اَ،النَّْهِديَ َِإْسم  ْبدََُح دَّ نَِالَع  ْحم  ْيدَ َْبنََُرَّ َؤاِسيُّ  ُحم   ،الرُّ
ثَنَا  ِمنَ  نََفرٌ  قَالَ  :قَالَ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،بَُرْيَدةَ  اْبنِ  َعنِ  ،َسلِيطٍ  ْبنُ  اْلَكرِي ِ  َعْبدُ  َحدَّ

 فََسلَّ َ  ‘ اهللِ  َرُسولَ  فَأََتى فَاِطَمةُ  (2)ِعْنَدكَ  :َطالٍِب  أَبِي ْبنِ  لَِعلِيِّ  اأْلَْنَصارِ 

 َذَكْرتُ  اهللِ  َرُسولَ  يَا :قَالَ  ؟>،َطالٍِب  أَبِي ْبنُ  َعلِيُّ  َحاَجةُ  َما< :له الَ فَقَ  ،َعلَْيهِ 

 فََخَرجَ  ،َعلَْيَها يَِزدْ  لَ ْ  >،َوأَْهًَل  َمْرَحًبا< :فََقالَ  ،‘ اهللِ  َرُسولِ  بِْنتَ  فَاِطَمةَ 

ْهطِ  أُولَِئكَ  َعلَى َعلِي    :قَالَ  ؟،َوَراءَكَ  َما :قَالُوا ونَهُ يَْنَتِظرُ  َوَكانُوا اأْلَْنَصارِ  ِمنَ  الرَّ
 اهللِ  َرُسولِ  ِمنْ  يَْكِفيكَ  :قَالُوا >،َوأَْهًَل  َمْرَحًبا< :لِي قَالَ  أَنَّهُ  َغْيرَ  ،أَْدِري َما

ا ،الَمْرَحبَ  َوأَْعطَاكَ  ،[أ/19ق] اأْلَْهلَ  أَْعطَاكَ  أََحُدُهَما  َذلِكَ  بَْعدَ  َكانَ  فَلَمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من طريق ابن إسحاق، وفي 14351( )ح/7/383)> السنن الكبيرفي < والبيهقي =
 ( من طريق يونس بن بكير. 3/160<دَلئل النبوة> له )

: قَاَل أَبُو ُزْرَعةَ .  وهو إسناد ضعيف لالنقطاع بين مجاهد وعلي بن أبي طالب
. ُمَجاِهٌد أَْدَرَك َعلِيًّا ََل يَُذُكر ُرْؤيَةٌ َوََل َسَماعٌ و حات : قَاَل أَب. وُمَجاِهٌد َعْن َعلِيٍّ ُمْرَسلٌ 

 (. 206<المراسيل> َلبن أبي حات  )ص: 
َفيَ<ذخائر (1) ينَالطَّب رِي  َالدِّ  لمَأقفَعلىَمنَأخرجَهذاَاألثر،َونقلهَعنَالمصنِِّفَمحب 

 (. 29اقب ذوى القربى> )ص: العقبى في من
 وهو إسناد حسن إلى عطاء بن أبي رباح، وهو مرسل. 

  >.عليك: ن الصوابأك: <شماقال الناسخ في اله (2)
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َجهُ  بَْعَدَما َعلِيُّ  َيا< :لَ قَا ،َزوَّ
 :َسْعدٌ  فََقالَ  >،َولِيَمةٍ  ِمنْ  لِْلُعْرسِ  ُبدَّ  لَ  (1)

ةٍ  ِمنْ  آُصًعا اأْلَْنَصارِ  ِمنَ  َرْهطٌ  لَهُ  َوَجَمعَ  ،َكْبشٌ  ِعْنِدي ا ،َذرَّ  لَْيلَةُ  َكانَ  فَلَمَّ

 بَِماءٍ  ‘ اهللِ  َرُسولُ  فََدَعا >،َتْلَقاِني َحتَّى َشْيًئا ُتْحِدَثنَّ  لَ < :قَالَ  ،اْلِبنَاءِ 

أَ   َوَباِركْ  ،ِفيِهَما َباِركْ  مَّ <اللهُ  :َوقَالَ  ،َعلِيٍّ  َعلَى أَْفَرَغهُ  ثُ َّ  ،ِمْنهُ  فََتَوضَّ

 .(3)>(2)ِشْبلَْيِهَما فِي لَُهَما َوَباِركْ  ،َعلَْيِهَما

ثَنَا ،ِسنَانٍ  ْبنُ  (4)يَِزيدُ  َخالِدٍ  أَبُو احدثن بب 90  ،َحاتِ ٍ  ْبنُ  َصالِحُ  َحدَّ
ثَِنيحَ ] ثَِني ،(5)[أَبي دَّ ْخِتَيانِيُّ  أَيُّوبُ  َحدَّ  َعنْ  ،اْلَمَدنِيِّ  يَِزيدَ  أَبِي َعنْ  ،السَّ

 ،‘ اهللِ  َرُسولِ  بِْنتِ  فَاِطَمةَ  ِزفَافِ  ِفي ُكْنتُ  :قَالَْت  ،ُعَمْيسٍ  بِْنتِ  أَْسَماءَ 
ا  لِي اْدِعي أَْيَمنَ  أُمَّ  َيا< :فََقالَ  ،اْلَباِب  ِإلَى ‘ النَِّبيُّ  َجاءَ  أَْصَبْحنَا فَلَمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َل بد>.  نه<إ>: ففي < (1)
هو وكذا >. سليهماصوابه نَ : قال ابن ناصر>: صلاأل<حاشية في قال الناسخ: <في  (2)

  في <ف>.
اَن أبي  ( من طريق1153( )ح/2/20لمعج  الكبير> )أخرجه الطبراني في <ا (3) َغسَّ

 به.  ِإْسَماِعيَل النَّْهِدي َمالِك بن
اُر بِنَْحِوهِ، ِإَلَّ أَنَُّه (: <9/209قال الهيثمي في <مجمع الزوائد> ) ، َوالَْبزَّ َرَواُه الطَّبََرانِيُّ
اللُه َّ بَاِرْك <ْبَت فَاِطَمَة. َوقَاَل ِفي آِخرِهِ: : لَْو َخطَ قَاَل: قَاَل نََفٌر ِمَن اأْلَْنَصاِر لَِعلِيٍّ 

ِحيِح، َغْيَر َعْبِد اْلَكرِي ِ ْبِن  فِيِهَما، َوبَاِرْك لَُهَما ِفي ِشيلَِهَما>. َوِرَجالُُهَما ِرَجاُل الصَّ
 >. َسلِيٍط، َوَوثََّقُه اْبُن ِحبَّانَ 

. الحنفي عطية:َويقال،َعبدَالكريمَبنَسليطَبنَعقبةوهوَإسنادَضعيفَلجهالةَحالَ
 (. 6/373انظر: <تهذيب التهذيب> )

 <أبو خالد بن زيد>.  <ف>: يف (4)
 ما بين المعقوفين سقط من <األصل>، والمثبت من <ف>.  (5)
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 :قَالَ  >،أَْيَمنَ  أُمَّ  َيا نََعمْ < :قَالَ  ؟اْبنََتكَ  َوتُْنِكُحهُ  أَُخوكَ  ُهوَ  :قَالَْت  >،أَِخي
 ،نَاِحيَةٍ  ِفي أَنَا َواْخَتَبْيتُ  :قَالَْت  ،فََتَخبَّْينَ  ‘ النَِّبيِّ  َصْوتَ  النَِّساءُ  َوَسِمْعنَ 
 لِي اْدِعي< :قَالَ  ثُ َّ  لَهُ  َوَدَعا اْلَماءِ  ِمنَ  َعلَْيهِ  ‘ يُّ النَّبِ  فَنََضحَ  َعلِي   فََجاءَ 

 ،اْسُكِتي< :‘ اهللِ  َرُسولُ  لََها فََقالَ  ،(1)الَحَياءِ  ِمنَ  َخرِقَةً  فََجاءَْت  >،فَاِطَمةَ 
 َماءِ الْ  ِمنَ  َعلَْيَها ‘ النَِّبيُّ  نََضحَ  ثُ َّ  >،ِإلَيَّ  َبْيِتي أَْهلِ  أََحبَّ  أَْنَكْحُتكِ  فََقدْ 

 :فََقالَ  ،يََدْيهِ  بَْينَ  َسَواًدا فََرأَى ‘ اهللِ  َرُسولُ  َرَجعَ  ثُ َّ  :قَالَْت  ،لََها َوَدَعا
 :قَالَ  ،نََع ْ  :قُْلتُ  ؟>،ُعَمْيسٍ  ِبْنتُ  أَْسَماءُ < :قَالَ  ،أَنَا :قُْلتُ  ؟>،َهَذا َمنْ <
 فََدَعا :قَالَْت  ،نََع ْ  :قُْلتُ  ؟>،ُتْكرِِمينَهُ  اللِ  َرُسولِ  ِبْنتِ  ِزفَافِ  فِي ِجْئتِ <

 .(3)>(2)لِي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/26))َخَرَق( <النهاية> َلبن األثير أَْي َخِجلة َمْدُهوَشة، ِمَن الَخَرِق: التََّحيُّرِ.  (1)
الحبشة ول  > كالًما مطموًسا نتيجة التصوير، ث  جاء بعده: <صلاأل<ش ماه جاء في (2)

ول  ، سبع من الهجرة سنةفي َل سنة فتح خيبر وذلك إقدم المدينة وَل زوجها ت
الحجةَمنَسنةَاثنتينَمنَالهجرةَبعدَوقعةََيذَيوكانَزفافهاَف،َشهدَزفافَفاطمةَت

 >. المطلب حمزةَبنَعبدَزوجةَيختهاَوهأسلمىَبنتَعميسََتشهدَينماَالتإو،َبدر
هدها زفاف فاطمة شوحاصل الكالم المحذوف أن أسماء بن عميس وزوجها ل  ي

 ة حينها. شألنهما كانا بالحب
 (،َوالنسائيَفيَ<السننَالكبرى>1342)ح/>َفضائلَالصحابةفيَ<َاإلمامَأحمدأخرجهَ (3)

اك  في (، والح364( )ح/24/136(، والطبراني في <المعج  الكبير> )8455)ح/
 به.  َحاتِ ِ ْبِن َوْرَدانَ ( جميعه  من طريق 4752<المستدرك> )ح/

فيه صالح بن (: <3/1621قال الذهبي كما في <مختصر التلخيص> َلبن الُملّقن )
حات ، عن أبيه، وحات  خّرجا له، وصالح من شيوخ مسل ، ولكن الحديث غلط؛ 

 >. فإن أسماء كانت ليلة زفاف فاطمة بالحبشة
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ثَنَا ،الَمْرَوِزيُّ  َسلََمةَ  ْبنُ  النَّْضرُ  يحدثن بب 91 دُ  َحدَّ  ،الَحَسنِ  ْبنُ  ُمَحمَّ
دِ  َعنْ  ،قََزَعةَ  ْبنِ  الُمِغيَرةِ  ْبنُ  َويَْحيَى  ْبنِ  َعْونِ  َعنْ  ،الِفْطرِيِّ  ُموَسى ْبنِ  ُمَحمَّ

دٍ  تَِهاجَ  َعنْ  ،أُمِّهِ  َعنْ  ،ُمَحمَّ ْزتُ  لََقدْ < :قَالَْت  ،ُعَمْيسٍ  بِْنتِ  أَْسَماءَ  دَّ  َجهَّ

كِ  ِإلَى ‘ اللِ  َرُسولِ  ِبْنتَ  فَاِطَمةَ   َوَما ،[ب/19ق] َطالٍِب  أَِبي ْبنِ  َعلِيِّ  َجدِّ

 نَ َكا فََما لَِفاِطَمةَ  َعلِي   أََولَمْ  َولََقدْ  ،لِيف   ِإلَّ  َوَوَساِئِدِهَما فَْرِشِهَما َحْشوُ  َكانَ 
َمانِ  َذلِكَ  َولِيَمةُ   ِبَشْطرِ  َيُهوِدي   ِعْندَ  دِْرَعهُ  َعلِي   َرَهنَ  ،َولِيَمِتهِ  ِمنْ  أَْفَضلَ  الزَّ

 .(1)>َوُحلَْيسٍ  َوَتْمرٍ  َشِعيرٍ  ِمنْ  آُصًعا َولِيَمُتهُ  َوَكانَْت  ،َشِعيرٍ 
وِفيُّ  يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 92 ثَنَا ،الصُّ  ْبنِ  َحَسنِ  ْبنُ  يَْحيَى َحدَّ

ازُ  فَُراتٍ  ثَنَا ،الَقزَّ دِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ،ثَابِتٍ  ْبنُ  َعْمُرو َحدَّ  ،َعِقيلٍ  ْبنِ  ُمَحمَّ
دِ  َعنْ  هِ  الَحَسنَ  َسمَّى أَنَّهُ  :َعلِيٍّ  َعنْ  ،الَحنَِفيَّةِ  اْبنِ  ُمَحمَّ  َوَسمَّى َحْمَزةَ  بَِعمِّ

هِ  ُحَسْيًنا ى ‘ اللِ  َرُسولُ  َعاِنيفَدَ < :قَالَ  ،َجْعَفرَ  بَِعمِّ  ِبَحَسنٍ  اأْلَْكَبرَ  فََسمَّ

ى ،َحْمَزةَ  َبْعدَ   .(2)>َجْعَفرَ  َبْعدَ  ِبُحَسْينٍ  اأْلَْصَغرَ  َوَسمَّ
دُ  احدثن بب 93 ثَنَا ،الطَّائِيُّ  َعْوفٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ  ْبنُ  اهللِ  َوُعَبْيدُ  ،نَُعْي ٍ  أَبُو َحدَّ

 .يُونَُس  (3)ْبنُ  يلُ ِإْسَرائِ  أَْخَبَرنَا :قَاََل  ،ُموَسى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِد ْبِن ُموَسى ( من طريق 8/23خرجه ابن سعد في <الطبقات الكبير> )أ (1)  به. ُمَحمَّ
ا ألجل النضر بن سلمة المروزي، فهو واٍه متَّه . انظر:  وهو إسناد ضعيف جدًّ

 (. 4/256<ميزان اَلعتدال> )
 (. 12/474. انظر: <تهذيب التهذيب> )أم عون بنت محمدوكذا جهالة حال 

 . غير المصنِّف أخرجه ل  أقف على من (2)
 ن>. وهو تصحيف. ع<>: ففي < (3)
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ثَنَا ،َمْرُزوقٍ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  احدثنو (*)  ،فَاِرسٍ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  َحدَّ
ا< :قَالَ  ،َعلِيٍّ  َعنْ  ،َهانِئٍ  ْبنِ  َهانِئِ  َعنْ  ،ِإْسَحاقَ  أَبِي َعنْ  ،ِإْسَرائِيلُ  أَْخَبَرنَا  لَمَّ

ْيُتهُ  الَحَسنُ  ُولِدُ   َما اْبِني أَُروِني< :فََقالَ  ‘ اهللِ  َرُسولُ  فََجاءَ  ،َحْرًبا َسمَّ
ْيُتُموهُ  اَ>،َحَسن   ُهوَ  َبْل <َ:ق ال ََ،ح ْرًباَ:قُْلن اَ؟>،َسمَّ ْينٌََُولِدَ َف ل مَّ ْيُتهََُُحس  مَّ  ،َحْرًبا س 

ْيُتُموهُ  َما اْبِني أَُروِني< :فََقالَ  ‘ النَِّبيُّ  فََجاءَ   َبْل < :قَالَ  ،َحْرًبا :قُْلنَا ؟>،َسمَّ

ا >،ُحَسْين   ُهوَ  ْيُتهُ  الثَّالِثُ  ُولِدَ  فَلَمَّ  أَُروِني< :فََقالَ  ‘ النَِّبيُّ  فََجاءَ  ،َحْرًبا َسمَّ

ْيُتُموهُ  َما اْبِني ْيُتُهمْ < :قَالَ  ثُ َّ  >،ُمْحِسن   ُهوَ  َبْل < :قَالَ  ،َحْرًبا :قُْلنَا ؟>،َسمَّ  َسمَّ

رُ  :َهاُرونَ  َولَدِ  ِبأَْسَماءِ  دِ  َواللَّْفظُ  >.َوُمَشبِّرُ  َوَشبِّيرُ  َشبَّ  .(1)َعْوفٍ  ْبنِ  لُِمَحمَّ

ِد ْبِن أَبِي َشْيَبةَ  اهللِ أَبُو َشْيَبَة ِإْبَراِهيُ  ْبُن َعْبِد  احدثن بب 94 ، ْبِن ُمَحمَّ
اَن َمالُِك ْبُن ِإْسَماِعيلَ  ثَنَا أَبُو َغسَّ ثَنَا َعْمُرو ْبُن ُحَرْيثٍ ، َحدَّ َعْن ِعْمَراَن ، َحدَّ

 [أ/20ق] الَحَسُن َوالُحَسْيُن اْسَماِن ِمْن أَْسَماِء أَْهِل الَجنَّةِ <: قَالَ ، لَْيَمانَ ْبِن سُ 
 .(2)>لَْم َيُكونَا فِي الَجاِهلِيَّةِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  ، واإلمام أحمدأَبِي إِْسَحاقَ ( من طريق 131الطيالسي في <مسنده> )ح/أخرجه  (1)
(، 783( ومن طريقه الضياء في <األحاديث المختارة> )ح/769<مسنده> )ح/

(، وابن 823(، والبخاري في <األدب المفرد> )ح/1365)ح/> فضائل الصحابة<و
( وقال: 4773(، والحاك  في <المستدرك> )ح/6958حبان في <صحيحه> )ح/

َجاهُ < ْسنَادِ َولَْ  يَُخرِّ  به.  ِإْسَرائِيل>، جميعه  من طريق َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ
المديني،  ،َكماَقالَابنهانئَبنَهانئَالهمدانيَالكوفيوهوَإسنادَضعيفَلجهالةَحالَ

 (. 23بب  11/22هذيب التهذيب> ). انظر: <تالشافعيو
 =(174( )رق : 1/234ابن سعد في <الطبقات الكبير> )الجزء المتم ( ) هأخرج (2)
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َُسنْيِ  ََسِن َواْلْ  َمْوِِلُ اْلْ
ثَنَا ،الِعْجلِيُّ  الِمْقَدامِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 95  ،الَعاَلءِ  ْبنُ  ُزَهْيرُ  َحدَّ

جَ < :قَالَ  ،قََتاَدةَ  َعنْ  ،َعُروبَةَ  أَبِي ْبنُ  َسِعيدُ  ثَنَاَحدَّ   أَِبي ْبنُ  َعلِيُّ  فَاِطَمةَ  َتَزوَّ

 َوَبْينَ  أُُحدٍ  َوْقَعةِ  َبْينَ  َوَكانَ  ،ِبَسنََتْينِ  أُُحدٍ  َبْعدَ  َحَسًنا لَهُ  فََولََدْت  ،َطالٍِب 

 ِسِنينَ  أِلَْرَبعِ  فََولَْدُتهُ  ،َوِنْصف   أَْشُهرٍ  َوِستَّةُ  َسنََتانِ  اْلَمِدينَةَ  ‘ النَِّبيِّ  َمْقَدمِ 

 ،َشْهرٍ  َوِنْصُف  َسنَة   َوَبْدرٍ  أُُحدٍ  َوَبْينَ  التَّاِريخِ  ِمنَ  َوِنْصفٍ  أَْشُهرٍ  َوِستَّةِ 
 َوأَْرَبَعةِ  ِسِنينَ  لَْستِ  فََولَْدُتهُ  ،أَْشُهرٍ  َوَعَشَرةِ  ِبَسنَةٍ  اْلَحَسنِ  َبْعدَ  ُحَسْيًنا َوَولََدْت 

 .(1)>التَّاِريخِ  ِمنَ  َوِنْصفٍ  ْشُهرٍ أَ 

ِحي ِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  بَْكرٍ  أَبُو احدثن بب 96 ْهرِيُّ  الرَّ ثَنَا ،الزُّ  ،َصالِحٍ  أَبُو َحدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

> تاريخَدمشقبه.َومنَطريقَابنَسعدَأخرجهَابنَعساكرَفيَ<َمالكَبنَإسماعيلعنَ =
(13/171 .) 

 وهو إسناد ضعيف إلرساله. 
( من طريق 6/2565اريخ حلب> )أخرجه ابن العدي  في <بغية الطلب في ت (1)

( من 1755( )رق : 2/658الدوَلبي، وأبو نعي  األصبهاني في <معرفة الصحابة> )
 طريق اأْلَْشَعِث أَْحَمَد ْبِن الِمْقَدامِ الِعْجلِيِّ، به بمثله. 

(، 168 بب 13/167ومن طريق أبي نعي  أخرجه ابُن عساكر في <تاريخ دمشق> )
 (. 14/116و)

ضعيف، ألجل زهير بن العالء، فقد قال فيه أبو حات  الرازي كما في وهو إسناد 
ِ  هوموضوعةٌ، وَ  هأحاديثُ (: <6/400<العلل> َلبنه )  >. شيٌخ َل يُشَتَغُل بِه
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ثَِني  اْلَحَسنَ  ‘ اللِ  َرُسولِ  ِبْنتُ  فَاِطَمةُ  َولََدْت < :قَالَ  ،َسْعدٍ  ْبنُ  اللَّْيثُ  َحدَّ

 ِمنْ  َخلَْونَ  لََيالٍ  فِي اْلُحَسْينَ  َوَولََدتِ  ،َثََلثٍ  َسنَةَ  َمَضانَ رَ  َشْهرِ  فِي َعلِي   ْبنَ 

 .(1)>أَْرَبعٍ  َسنَةَ  َشْعَبانَ 
ِحي ِ  سمعت بب 97 ُولَِد اْلَحَسُن ْبُن <: يَُقولُ  ،(2)أَبَا بَْكرِ ْبَن َعْبِد الرَّ

دٍ  ‘ اللِ َعلِيِّ ْبِن أَِبي َطالٍِب َوأُمُُّه فَاِطَمُة ِبْنُت َرُسوِل  فِي  ُيَكنَّى أََبا ُمَحمَّ
َوُتُوفَِّي ِباْلَمِدينَةِ َسنََة ، النِّْصِف فِي َشْهرِ َرَمَضاَن َسنََة َثََلٍث ِمَن اْلِهْجَرةِ 

 .(3)>ِتْسٍع َوأَْرَبِعينَ 
ُد ْبُن إِْبَراِهيَ  ْبِن َهاِش ٍ  يحدثن بب 98 ِد ْبِن ، َعْن أَبِيهِ ، ُمَحمَّ َعْن ُمَحمَّ

ا ُولَِد اْلَحَسُن ْبُن َعلِي  َعقَّ َعْنُه َرُسوُل < :قَالَ ، ُعَمرَ  ، ِبَكْبشٍ  ‘ اللِ لَمَّ
ةً ، َوَحلََق َرْأَسهُ  َق ِبِزنَِتِه فِضَّ   [ب/20ق] >.َوأََمَر أَْن ُيَتَصدَّ
دِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ،الثَّْوِريُّ  (4)بَِذلِكَ  يحدثن  َعلِيِّ  َعنْ  ،َعِقيلٍ  ْبنِ  ُمَحمَّ

 .(6()5)نٍ ُحَسيْ  ْبنِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َفيَ<ذخائر (1) ينَالطَّب رِي  َالدِّ  لمَأقفَعلىَمنَأخرجَهذاَاألثر،َونقلهَعنَالمصنِِّفَمحب 
 (. 118 العقبى في مناقب ذوى القربى> )ص:

 وهو إسناد صحيح إلى الليث، وهو مرسل. 
(2)  . حي ِ الَبرقِيُّ  هو أَبُو بَكٍر أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اهللِ ْبِن َعْبِد الرَّ
( من طريق أبي بَْكِر 1/469أخرجه الخطيب البغدادي في <تأريخ مدينة السالم> ) (3)

ِحي ِ، به مختصًرا.   ْبَن َعْبِد الرَّ
. القائل هو مُ  (4) ُد ْبُن ُعَمَر الواقديُّ  َحمَّ
  >.أي ابن علي بن أبي طالب<: بخط مغاير لخط الناسخفي هامش <األصل>  (5)
 =(1/234أخرجه ابن سعد في <الطبقات الكبرى> كما في <الجزء المتم > ) (6)
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ثَنَا ،الَعاَلءِ  ْبنُ  ِهاَللُ  احدثن بب 99 ثَنَا ،َعيَّاشٍ  ْبنُ  ُحَسْينُ  َحدَّ  فَُراتُ  َحدَّ

دِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ،َسْلَمانَ  ْبنُ   (1)ْبنِ  َسلََمةَ  أَبِي َعنْ  ،َعِقيلٍ  ْبنِ  ُمَحمَّ

ْحَمنِ  َعْبدِ   َعَملِ  ِمنْ  َكاَنْت  ِإنََّها :فََقالَ  ؟،اْلِوْلَدانِ  َعَقاِئقِ  َعنْ  َسأَْلُتهُ  :قَالَ  ،الرَّ

 .قَطُّ  لِي َولَدٍ  َعنْ  أَِعقَّ  َولَمْ  اْلَجاِهلِيَّةِ 

 (4)َمْولَى َراِفعٍ  (3)أَبُو أَْخَبَرنِي :فََقالَ  ،ُحَسْينٍ  ْبنَ  َعلِيَّ  فََسأَْلتُ  :(2)قال

هُ  أََراَدْت  اأْلَْكَبرَ  َعلِيٍّ  ْبنَ  َحَسنَ  أَنَّ  ‘ اهللِ  َرُسولِ   َعْنهُ  َتِعقَّ  أَنْ  فَاِطَمةُ  أُمُّ

 اْحلِِقي َولَِكنِ  ِبَشْيءٍ  َعْنهُ  َتِعقِّي لَ < :‘ اهللِ  َرُسولُ  فََقالَ  ،َعِظي ٍ  بَِكْبشٍ 

ِقي َرْأَسهُ   .(5)اللِ> َسِبيلِ  فِي اْلَوِرقِ  ِمنَ  ِبَوْزِنهِ  َوَتَصدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ِد ْبِن ُعَمَر الواقديِّ بمثله، وزاد في آخره: 160)رق :  =  اِض>. <َعلَى اأْلَْوفَ (، عن ُمَحمَّ
قَت. واأْلَْوفَاُض:   ه  الِفَرق واألْخالط ِمَن النَّاِس، ِمن َوفََضِت اإلبِل، ِإَذا تََفرَّ

غيرة، يُْلِقي فِيَها َوقِيَل:  ُه  الَِّذيَن َمَع ُكّل واِحٍد ِمْنُهْ  َوْفَضةٌ، َوِهَي مْثل الِكنَانَة الصَّ
 طعاَمه. 
عاف، الَِّذيَوقِيَل:   َن ََل دِفاَع بِِهْ ، واِحُده : َوْفٌض. ُه  الُفَقراء الضِّ
ة. وقيل:  فَّ  أراد به  أْهَل الصُّ
 (. 5/210<النهاية في غريب الحديث واألثر> )َوفََض( )انظر: 

 وهو تصحيف. عن>. <>: ففي < (1)
ِد ْبِن َعِقيٍل.  (2)  القائل هو َعْبُد اهللِ ْبُن ُمَحمَّ
 >. فليس في < (3)
 وهو مقح  َل معنى له.  عن>.<>: فزاد في < (4)
(، 27196، و27183( )ح/173، و45/163أخرجه اإلمام أحمد في <المسند> ) (5)

 =(،159 ( )رق :1/233وابن سعد في <الطبقات الكبرى> كما في <الجزء المتم > )
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ثَنَا ،ِسنَانٍ  ْبنُ  يَِزيدُ  َخالِدِ  أَبُو احدثن بب 100 ثَنَا ،(1)َمْعَمرٍ  بُوأَ  َحدَّ  َعْبدُ  َحدَّ

ثَنَا ،الَواِرثِ   َعقَّ  ‘ اللِ  َرُسولَ  أَنَّ < :َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ،ِعْكرَِمةَ  َعنْ  ،أَيُّوبُ  َحدَّ

 .(2)>َكْبًشا الُحَسْينِ  َوَعنِ  ،َكْبًشا الَحَسنِ  َعنِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأبو 2577( )ح/3/30(، و)918( )ح/1/311والطبراني في <المعج  الكبير> ) =
والبيهقي في  (،9( )ح/65 بب 64صل إلينا من فوائده> )ص: أحمد الحاك  في <ما ات

، 19300( )ح/9/512<السنن الكبرى> ) ِ اْبُن َعِقيٍل َوُهَو إِْن َصحَّ َد بِه ( وقال: <تََفرَّ
ينَاُه، فَأََمَرَها بَِغْيرَِها وَ  ُق فََكأَنَُّه أََراَد أَْن يََتَولَّى اْلَعِقيَقَة َعْنُهَما بِنَْفِسهِ َكَما ُروِّ ُهَو التََّصدُّ

ِد ْبِن  بَِوْزِن َشْعرِِهَما ِمَن اْلَوِرِق، َوبِاهللِ التَّْوِفيُق>، جميعه  من طريق َعْبِد اهللِ ْبِن ُمَحمَّ
ْحَمِن.   َعِقيٍل به بنحوه. ول  يذكروا جميًعا سؤاله ألَبِي َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

ُه أَْحَمُد، َوالطَّبََرانِيُّ ِفي الَكِبيرِ، َوُهَو (: <َرَوا4/57قال الهيثمي في <مجمع الزوائد> )
 َحِديٌث َحَسٌن>. 

ِويهِ ير(، فقال: <1181( )رق : 7/21وُسِئَل عنه الدارقطني كما في <العلل> )
ِد ْبِن ُعَقْيٍل، َعْن َعلِيِّ ْبِن الُحَسْيِن، َعْن أَ  ُعبَْيدُ  بِي اهللِ ْبُن َعْمٍرو، َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُمَحمَّ

 َرافٍِع. 
، َعْن ُعبَْيِد اهللِ ْبِن َعْمٍرو، َعِن اْبِن ُعَقْيٍل، َعْن أَبِي َسلََمَة،  َث بِهِ أَبُو نَُعْيٍ  الَحلَِبيُّ َوَحدَّ

 َعْن َعلِيِّ ْبِن الُحَسْيِن، َوِذْكُر أَبِي َسلََمَة فِيهِ وه >. 
ِد ْبِن َعقِ وهو إسناد حسن ألجل   ، فهو صدوق. يلٍ َعْبِد اهللِ ْبِن ُمَحمَّ

(1)  . اِج الُمْنِقرِيُّ  هو َعْبُد اهللِ ْبُن َعْمرِو ْبِن أَبِي الَحجَّ
( 26( وأبو بكر الباَغندي في <أماليه> )ص: 2841أخرجه أبو داود في <سننه> )ح/ (2)

 ( كالهما عن أبي َمْعَمٍر به. 13)ح/
(، وابن 912و ،911وأخرجه ابن الجارود في <المنتقى من السنن المسندة> )ح/

(، والطحاوي في <شرح مشكل 46( )ح/1/186أبي لدنيا في كتاب <العيال> )
( 11/316(، والطبراني في <المعج  الكبير> )1039( )ح/3/66اآلثار> )

 =بب 11/285(، ومن طريقه الضياء المقدسي في <األحاديث المختارة> )11856)ح/
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دُ  احدثن بب 101 ثَنَا ،َمْنُصورٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ  َعنْ  ،ْينَةَ ُعيَ  ْبنُ  ُسْفيَانُ  َحدَّ

 :فََقالَ  الُجُمَعةِ  ِإلَى (1)ُجَحْيَفةَ  أَبِي َمعَ  َمَشْيتُ  :قَالَ  ،َخالِدٍ  أَبِي ْبنِ  ِإْسَماِعيلَ 
 .(2)>ُيْشِبُههُ  َعلِي   ْبنُ  اْلَحَسنُ  َوَكانَ  ‘ اللِ  َرُسولَ  َرأَْيتُ <

َمادِيُّ  َمْنُصورٍ  ْبنُ  أَْحَمدُ  بَْكرٍ  أَبُو احدثن بب 102 اقِ  َعْبدُ  ثَنَاَحدَّ  ،الرَّ زَّ  ،الرَّ
ْهِريِّ  َعنِ  ،َمْعَمرٌ  أَخبَرنَا  َكانَ < :قَالَ  ،َمالِكٍ  ْبنُ  أَنَُس  أَْخَبَرنِي :قَالَ  ،الزُّ

 .<(3) َعلِي   ْبنُ  اْلَحَسنُ  بب اْلَبْيتِ  أَْهلَ  َيْعِني بب ‘ اللِ  ِبَرُسولِ  أَْشَبُهُهمْ 

دُ  احدثن بب 103 ثَنَا ،ُمْسلِ ٍ  ْبنِ  ِإْبَراِهي َ  ْبنُ  ُمَحمَّ  ْبنُ  اهللِ  ُعَبْيدُ  َحدَّ

 ،َعلِيٍّ  َعنْ  ،َهانِئٍ  ْبنِ  َهانِئِ  َعنْ  ،ِإْسَحاقَ  أَبِي َعنْ  ،ِإْسَرائِيلُ  أَخَبَرنَا ،ُموَسى
ْدرِ  َبْينَ  َما ‘ اللِ  َرُسولَ  الَحَسنُ  أَْشَبهَ < :قَالَ  ْأسِ  ِإلَى الصَّ  َواْلُحَسْينُ  ،الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٍر به. (، جميعه  من أبي َمْعمَ 283 بب 282( )ح/286 =
َحُه َعْبُد اْلَحقِّ َواْبُن 4/269قال الحافظ ابن حجر في <التلخيص الحبير> ) (: <َصحَّ

 َدقِيِق اْلِعيِد>. 
 )قلت(: إسناده صحيح. 

 أبو ُجَحيفَة: اسمه وهب بن عبد اهلل<: بخط مغاير لخط الناسخفي هامش <األصل>  (1)
  >.وائِيالسُّ 

(، كالهما من طريق ِإْسَماِعيَل 2343) سل >:(، و<م3544) أخرجه <البخاري>: (2)
 ْبِن أَبِي َخالٍِد به. 

(، وعن عبد الرزاق رواه 7980( )ح/4/335أخرجه عبد الرزاق في <مصنَّفه> ) (3)
(َ َ<المسند> َفي َأحمد َ)ح/20/108اإلمام َالصحابة>12674َ( َ<فضائل َوفي ،)

 (. 1160)ح/ ند>(،َوعبدَبنَحميدَكماَفيَ<المنتخبَمنَالمس1369(َ)ح/2/774)
 به.  ( من طريق َمْعَمرٍ 3752) أخرجه <البخاري>:هو صحيح و
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 [ أ/21ق] .(1)>َذلِكَ  ِمنْ  أَْسَفلَ  َكانَ  امَ  ‘ النَِّبيَّ  أَْشَبهَ 

ثَنَا ،يَْعُقوبَ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  ِإْسَحاقَ  أَبُو احدثن بب 104  ،النُّْعَمانِ  أَبُو َحدَّ
ثَنَا ادُ  َحدَّ  :قَالَ  ،(2)بَْكَرةَ  أَبِي َعنْ  ،الَحَسنِ  َعنِ  ،َزْيدٍ  ْبنِ  َعلِيِّ  َعنْ  ،َزْيدٍ  ْبنُ  َحمَّ
هُ  الَحَسنُ  ِإلَْيهِ  َصِعدَ  ِإذْ  يَْخطُبُ  ‘ اهللِ  َرُسولُ  بَْينََما  اْبِني ِإنَّ < :فََقالَ  ،ِإلَْيهِ  فََضمَّ

 .(3)>َعِظيَمَتْينِ  اْلُمْسلِِمينَ  ِمنَ  فَِئَتْينِ  َبْينَ  ِبهِ  ُيْصلِحَ  أَنْ  َعلَّهُ  اللَ  َوأَنَّ  ،َسيِّد   َهَذا

ثَنَا ،ِإْسَحاقَ  أَبُو احدثن بب 105 ثَنَا ،ُعْثَمانَ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّ  ،أَبِي َحدَّ
ثَنَا  قَِدْمتُ  :قَالَ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،نَُفْيرٍ  ْبنِ  ُجَبْيرِ  َعنْ  ،ُخَمْيرٍ  ْبنِ  يَِزيدَ  َعنْ  ،ُشْعَبةُ  َحدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وقال: <َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب>، وابن 3779أخرجه الترمذي في <جامعه> )ح/ (1)
(، وابن عساكر في <تاريخ 407( )ح/1/298أبي عاص  في <اآلحاد والمثاني> )

 ِد اهللِ ْبِن ُموَسى به. (، جميعه  من طريق ُعبَيْ 14/124دمشق> )
(، وابن سعد في 854، و774( )ح/212، و2/164> )هوأخرجه أحمد في <مسند

(، وابن حبان في 180( )رق : 1/247<الطبقات الكبرى> كما في <الجزء المتم > )
(، وأبو القاس  الاللكائي في <شرح 6974( )ح/431 بب 15/430<صحيحه> )

(، والضياء 2740 بب 2739( )رق : 8/1507ة> )أصول اعتقاد أهل السنة والجماع
(، وابن عساكر في 780( )ح/394 بب 3/393المقدسي في <األحاديث المختارة> )

 (، جميعه  من طريق ِإْسَرائِيل به. 14/123(، و)13/183<تاريخ دمشق> )
، كما قال ابن هانئ بن هانئ الهمداني الكوفيوهو إسناد ضعيف لجهالة حال 

 (. 23بب  11/22. انظر: <تهذيب التهذيب> )شافعيالالمديني، و
 بُن الَحاِرث.  هو نَُفيعُ  (2)
 ( من طريق الحسن به. 3746، و3629) أخرجه <البخاري>: (3)

وإسناد المصنف ضعيف، لضعف علي بن زيد بن ُجدعان. انظر: <تقريب التهذيب> 
 (. 4734)رق : 
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 َمنْ  ُيَسالُِمونَ  ِبَيِدي اْلَعَرِب  َجَماِجمُ  َكانَْت < :َعلِيٍّ  ْبنُ  الَحَسنُ  فََقالَ  الَمِدينَةَ 

 دَِماءِ  َوَحْقنِ  اللِ  َوْجهِ  اْبِتَغاءَ  فََتَرْكُتَها ،َحاَرْبتُ  َمنْ  اِرُبونَ َوُيحَ  َسالَْمتُ 

 .(1)>اْلُمْسلِِمينَ 

ثَِني ،(2)ِإْسَحاقَ  أَبُو احدثن بب 106 بِيعِ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّ ثَنَا ،الرَّ  أَبُو َحدَّ

ثَِني ،(3)اْلُمْسَتْوِردِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َضْمَرةَ  أَبِي َعنْ  ،أَُساَمةَ  دُ  َحدَّ  ْبنُ  ُمَحمَّ

ْحَمنِ  َعْبدِ   ْبنَ  الَحَسنَ  أَْبَصرَ  ‘ اهللِ  َرُسولَ  أَنَّ  ،َهاِش ٍ  بَِني َمْولَى لَِبيَبةَ  ْبنِ  الرَّ

 .(4)>ِمْنهُ  َوَسلِّمْ  َسلِّْمهُ  مَّ <اللهُ  :فََقالَ  ،ُمْقِباًل  َعلِيٍّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من طريق شعبة به، وزاد: 4795( )ح/3/186أخرجه الحاك  في <المستدرك> ) (1)
َها ِباتَِّئاِس أَْهِل اْلِحَجاِز>. <ثُمَّ  ْيَخْيِن َولَْ   اْبَتزَّ وقال: <َهَذا ِإْسنَاٌد َصِحيٌح َعلَى َشْرِط الشَّ

َجاُه>.   يَُخرِّ
( 319 بب 1/318وأخرجه ابن سعد في <الطبقات الكبرى> كما في <الجزء المتم > )

(، والبالذري في <أنساب 112يخ واسط> )ص: (، وبحشل في <تار281)رق : 
(، وأبو القاس  الاللكائي في <شرح أصول اعتقاد أهل 58( )رق : 3/49األشراف> )

 2/36) (، وأبو نعي  في <حلية األولياء>2797( )رق : 8/1537السنة والجماعة> )
 . (، جميعه  من طريق شعبة به13/281(، وابن عساكر في <تاريخ دمشق> )37 بب
 ، فهو صدوق. يزيد بن خميرهو إسناد حسن، لحال و

(2)  . ْعِديُّ الَجْوَزَجانِيُّ  هو إِْبَراِهيُ  ْبُن يَْعُقوَب السَّ
 تصحَّف في <ف> إلى <المسور>.  (3)
بإسنادهَومتنهَ(1196َ(َ)رقم:680ََــ2/679َأخرجهَالمصنِّفَفيَ<الكنىَواألسماء>َ) (4)

َدمشق>سواء َ<تاريخ َفي َعساكر َوابن َبن13/225)َ، َاهلل َعبد َطريق َمن مستورد  (
 األنصاري، عن محمد بن سيرين به. 

 وهو إسناد ضعيف إلرساله. 
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دُ  احدثن بب 107 دِ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،َهاِش ٍ  ْبنِ  ِإْبَراِهي َ  ْبنُ  ُمَحمَّ  ْبنِ  ُمَحمَّ

لِ  َرِبيعٍ  فِي َطالٍِب  أَِبي ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  ُتُوفِّيَ < :قَالَ  ،ُعَمرَ   ِتْسعٍ  َسنَةَ  اأْلَوَّ

 .(1)>اْلَعاصِ  ْبنُ  َسِعيدُ  َعلَْيهِ  َوَصلَّى ،َوأَْرَبِعينَ  َسْبعٍ  اْبنُ  َيْوَمِئذٍ  َوُهوَ  َوأَْرَبِعينَ 

دُ  رنيأخب بب 108 دِ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،َهاِش ٍ  ْبنِ  ِإْبَراِهي َ  ْبنُ  ُمَحمَّ  ُمَحمَّ

ثَنَا ،ُعَمرَ  ْبنِ  افِ  أَبِي َعنْ  ،الثَّْوِريُّ  َحدَّ  ،َرَجاءٍ  ْبنِ  ِإْسَماِعيلَ  َعنْ  ،(2)الَجحَّ
نْ  مُ  َعلِيٍّ  ْبنَ  الُحَسْينَ  َرأَى َعمَّ  ،أَِخيهِ  ىَعلَ  لُِيَصلِّيَ  اْلَعاصِ  ْبنَ  َسِعيدَ  يَُقدِّ
نَّةِ  ِمنَ  أَنَّهُ  لَْولَ < :َوقَالَ  ْمُتكَ  َما السُّ  >.قَدَّ

 َحاِزمٍ  أَبِي َعنْ  ،َحْفَصةَ  أَبِي ْبنِ  َسالِ ِ  َعنْ  ،الثَّْوِريُّ  يحدثنو :(3)قال

 [ ب/21ق] .(4)ِمْثلَهُ  ،َعلِيٍّ  ْبنِ  الُحَسْينِ  َعنِ  ،اأْلَْشَجِعيِّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل  أقف على من ذكره غير المصنِّف.  (1)
 مي. رجُ داود بن أبي عوف سويد التميمي البُ هو  (2)
دُ  (3)  . الواقديُّ  ُعَمرَ  ْبنُ  القائل هو ُمَحمَّ
(، وأبو الفرج األصبهاني في <مقاتل 1/216والتاريخ> ) أخرجه الفسوي في <المعرفة (4)

(، 2913( )ح/3/136(، والطبراني في <المعج  الكبير> )83الطالبيين> )ص: 
َوقَْد َكاَن بَِحْضَرتِهِ <(، وقال: 3080( )رق : 5/399وابن المنذر في <األوسط> )

ا لَْ  يُْنِكْر أََحٌد ِمْنُهْ  َما قَاَل: َدلَّ ِفي َذلَِك اْلَوْقِت َخْلٌق ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن، َواأْلَْنصَ  اِر، فَلَمَّ
ا َواهللُ أَْعلَُ ، َولَْيَس ِفي َهَذا الَْباِب أَْعلَى ِمْن َهَذا؛ أِلَنَّ  َعلَى أَنَّ َذلَِك َكاَن ِعْنَدُهْ  َحقًّ

 َعلَى َوَغْيرِِه ْ ‘ ُسوِل اهللِ َجنَاَزَة الَْحَسِن ْبِن َعلِيٍّ َحَضَرَها َعَوامِ النَّاِس ِمْن أَْصَحاِب رَ 
( وقال: <َهَذا 4799( )ح/3/187َما يَُرى، َواهللُ أَْعلَُ >، والحاك  في <المستدرك> )

اهُ>،َوالبيهقيَفيَ<السننَالكبرى>َ) ج  رِّ ل ْمَيُخ  َو  ْسن اِد ِحيُحَاإْلِ  =(46 ــ4/45َح ِديٌثَص 
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عْ  ِإْسَحاقَ  أَبَا سمعت بب 109  َخلََّف < :يَُقولُ  ،اْلَجْوَزَجانِيَّ  ِديَّ السَّ

 ،َحَسنٍ  ْبنَ  اللِ  وَعْبدَ  ،(1)َحَسنٍ  ْبنَ  َحَسنَ  َطالٍِب  أَِبي ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنُ  الَحَسنُ 
 .(2)>َحَسنٍ  ْبنَ  َوِإْبَراِهيمَ  ،َحَسنٍ  ْبنَ  َوَزْيدَ  ،َحَسنٍ  ْبنَ  َوَعْمَرو

ثَنَا ،انَ َعفَّ  ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنُ  الَحَسنُ  احدثن بب 110  ،ِهَشامٍ  ْبنُ  ُمَعاِويَةُ  َحدَّ
ثَنَا  ،الُمَخاِرقِ  ْبنِ  قَابُوَس  َعنْ  ،َحْرٍب  ْبنِ  ِسَماكِ  َعنْ  ،َصالِحٍ  ْبنُ  َعلِيُّ  َحدَّ
 ِفي أَْعَضائِكَ  ِمنْ  ُعْضًوا َكأَنَّ  َرأَْيتُ  :اهللِ  َرُسولَ  يَا :اْلَفْضلِ  أُمُّ  قَالَْت  :قَالَ 

 فََولََدتِ  ،>(3)قَُثمٍ  ِبلََبنِ  فَُتْرِضِعيهِ  ُغََلًما فَاِطَمةُ  َتلِدُ  َرأَْيِتيهِ  َخْيًرا< :قَالَ  ،بَْيِتي

 .(4)قُثَ ٍ  بِلََبنِ  فَأَْرَضْعُتهُ  اْلَحَسنَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= َ َ)6894)رقم: َدمشق> َ<تاريخ َفي َعساكر َوابن َطرقَعن12/294َ(، َمن َجميعهم )
 الثوريَبه.َ

( 348 بب 1/347وأخرجه ابن سعد في <الطبقات الكبرى> كما في <الجزء المتم > )
 (، من طريق ابن عيينة، عن سال  به. 307)رق : 

 وهو إسناد ضعيف، فمدار اإلسنادين على الواقدي، وهو متروك. 
 تصحَّف في <ف> إلى <حسين>.  (1)
 ره غير المصنِّف. ل  أقف على من ذك (2)
(3) َ َانظر: . اِشِمي  َاله  اِشم  َه  َبِن َالُمطَّلِِب ْبِد َع  َبِن بَّاِس َالع  َبُن َقُث ُم َالنبالء>َ<هو َأعالم سير

(3/440.)  
 (،َوابنَماجهَفيَ<سننه>26875(َ)ح/44/445أخرجهَاإلمامَأحمدَفيَ<المسند>َ) (4)

في <المعج  الكبير>  (، والطبراني7074(، وأبو يعلى في <مسنده> )ح/3923)ح/
(، جميعه  38( )ح/25/25(، و)2541( )ح/3/23(، و)2526( )ح/3/20)

 من طُرٍق عن ِسَماٍك، َعْن قَابُوَس ْبِن أَبِي اْلُمَخاِرِق، به بزيادة في آخره. 
وهو إسناد حسن إلى قابوس بن المخارق، وهو مرسل. انظر: <علل الدارقطني> 

 (. 3393)رق : 
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ِِب َطالٍِب 
َ
ِّ بِْن أ   َوِمْن ُمْسَنِد اَْلَسِن بِْن لََعِ

بِيِه اَْلَسِن 
َ
ََسِن َعْن أ  اَْلَسُن ْبُن اْلْ

 فَُدْيكٍ  أَبِي اْبنَ  أَنَّ  ،اأْلَْنَطاِكيُّ  بُْردٍ  ْبنِ  اْلَولِيدِ  ْبنُ  دُ أَْحمَ  أخبرني بب 111

ثَُه ْ  هِ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،َحَسنٍ  ْبنِ  (1)اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ،ُعْثَمانَ  ْبنِ  َجْه ِ  َعنْ  َحدَّ  َجدِّ

 ِفَرةِ اْلَمغْ  َواِجِب  ِمنْ  ِإنَّ < :‘ اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  ،َعلِيٍّ  ْبنِ  الَحَسنِ 

ُرورَ  ِإْدَخالَكَ   .(2)>اْلُمْسلِمِ  أَِخيكَ  َعلَى السُّ
ثَنَا ،األَْوِديُّ  يَْحَيى ْبنُ  أَْحَمدُ  َجْعَفرٍ  أَبُو احدثن بب 112  أَبِي ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّ

ثَِني ،الَحرِيشِ   (3)َعنْ  ،ِعْمَرانَ  ْبنِ  الَحاِرثِ  َعنِ  ،ُرَشْيدٍ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  َحدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >، وهو الصواب. فاألصل> إلى <عبيد اهلل>، والمثبت من <تصحَّف في < (1)
(، وقال: <ََل يُْرَوى َهَذا اْلَحِديُث 8245أخرجه الطبراني في <المعج  األوسط> )ح/ (2)

َد بِهِ: اْبُن أَبِي فَُدْيٍك>، والقضاعي في  ْسنَادِ، تََفرَّ َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعلِيٍّ إَِلَّ بَِهَذا اإْلِ
(، 2295)ح/ (،َوالشجريَفيَ<ترتيبَاألماليَالخميسية>1139ب>َ)ح/<مسندَالشها

 جميعه  من طريق َجْه ِ ْبِن ُعْثَماَن به. 
 (: <َهَذا حديٌث ُمنَكٌر>. 6/189قال أبو حات  الرازي كما في <العلل> َلبنه )

>، (: <َرَواُه الطََّبَرانِيُّ ِفي <اأْلَْوَسطِ 8/193وقال الهيثمي في <مجمع الزوائد> )
 و<اْلَكِبيرِ>، َوفِيهِ َجْهُ  ْبُن ُعْثَماَن َوُهَو َضِعيٌف>. 

فه، ومنه  من َجهَّله. انظر:  إسناده ضعيف ألجل جه  بن عثمان، فمنه  من َضعَّ
 (. 1/426<ميزان اَلعتدال> )

 وهو تصحيف. بن>. <>: ففي < (3)
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هِ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،َحَسنٍ  ْبنِ  َحَسنِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ   :‘ اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  ،َجدِّ
َياَداتِ  َصِحيَفةُ  َعْنُهَما ُطِوَيْت  ِإلَّ  َثََلثٍ  فَْوقَ  (1)اْصطََرَما َرُجلَْينِ  ِمنْ  َما<  >،الزِّ

َياَداتِ  [(2)َصِحيَفةُ ] َوَما اللِ  َرُسولَ  َيا :قُْلتُ  ََلةُ < :قَالَ  ؟(3)الزِّ  ،النَّافِلَةُ  الصَّ
عِ  ِمنَ  َكانَ  َوَما  .(4)>اْلَفْرضَ  ُيَشاِكلِ  لَمْ  َما التَّطَوُّ

ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َوَعلِيُّ  ،ِسنَانٍ  ْبنُ  يَِزيدُ  احدثن بب 113  ْبنُ  َوِإْبَراِهي ُ  ،الرَّ

ثَنَا :[أ/22ق] ِمْنُه ْ  َواِحدٍ  ُكلُّ  قَالَ  ،يَْعُقوبَ  ثَنَا ،َمْريَ َ  بِيأَ  ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّ  َحدَّ

دُ   ْبنِ  َحَسنِ  ْبنِ  َحَسنِ  َعنْ  ،َزْينَبَ  أَبِي ْبنُ  ُحَمْيدُ  أَْخَبَرنِي ،َجْعَفرٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ

 ُكْنُتمْ  َحْيُثَما< :قَالَ  ،‘ اهللِ  َرُسولَ  أَنَّ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،َطالٍِب  أَبِي ْبنِ  َعلِيِّ 

 .(5)>ُغِنيَتْبلُ  َصََلَتُكمْ  فَِإنَّ  َعلَيَّ  فََصلُّوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اضطرما>. <>: ففي < (1)
  >.فليست في < (2)
يخ: كذا في <األصل>: <الزيارات>، وفي نسخة ش: <قال الصلش األماجاء في ه (3)

 ية بخط نسخته <الزيادات>، ول  يغير الرواية>. شالمؤتمن في الحا
ا ألجل  ، وهو إسناد ضعيفل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف (4) الَحاِرِث ْبِن جدًّ

 (. 1/439، فهو متروك الحديث. انظر: <ميزان اَلعتدال> )ِعْمَرانَ 
(، والطبراني في 27)ح/‘> أخرجه ابن أبي عاص  في <كتاب الصالة على النبي  (5)

(، وقال: 365(، و<المعج  األوسط> )ح/2729( )ح/3/82<المعج  الكبير> )
َد بِهِ: اْبُن أَبِي  ْسنَادِ، تََفرَّ <ََل يُْرَوى َهَذا اْلَحِديُث َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعلِيٍّ ِإَلَّ بَِهَذا اإْلِ

(، والشجري في 144يََ >، والمحاملي في <أماليه/رواية ابن مهدي الفارسي> )ح/َمرْ 
 (، جميعه  من طريق َسِعيِد ْبِن أَبِي َمْريََ  به. 607<ترتيب األمالي الخميسية> )ح/

 =(: <َرَواُه الطَّبََرانِيُّ ِفي <اْلَكِبيرِ>،10/162وقال الهيثمي في <مجمع الزوائد> )
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ثَنَا ،اأْلَْوِديُّ  يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 114  ُرَشْيدٍ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  َحدَّ

ْيَبانِيُّ  ثَنَا ،الشَّ  َحَسنِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ،(1)الَجْعَفري ِعْمَرانَ  ْبنُ  الَحاِرثُ  َحدَّ

هِ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،َحَسنٍ  ْبنِ   الظَّالِِمينَ  أَْظلَمُ < :‘ اهللِ  لُ َرُسو قَالَ  :قَالَ  ،َجدِّ

 اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبِوْزِرهِ  اللَ  َيْلَقى َحتَّى الظَّالِمَ  َدُعوا ،(2)لَِظالِمٍ  ظَلَمَ  َمنْ 

 .(3)>َكاِمًَل 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِحيِح>. و<اأْلَْوَسِط> =  ، َوفِيهِ ُحَمْيُد ْبُن أَبِي َزْينََب َولَْ  أَْعرِْفُه، َوبَِقيَُّة ِرَجالِهِ ِرَجاُل الصَّ
، فل  أقف على من ترج  ُحَمْيد بن أَبِي َزْينَبَ )قلت(: وهو إسناد ضعيف لجهالة 

(، 2042) ،َأخرجهَأبوَداودَله،َوالحديثَلهَشاهدَحسنَمنَحديثَأبيَهريرة
 وغيره. 

>.َ<>:َاألصلفيَ< (1)  والمثبتَمنَ<ف>،َوهوَالصواب.َانظرَترجمتهَفيَ<التاريخالُجْعِفي 
  (. 3/84(، و<الجرح والتعديل> )2/278الكبير> )

  >>.سماعي: <الظال  نسخة المؤتمن وفيها يفيخ: ش: <قال الصلش األماجاء في ه (2)
ا ألجل ج ، وهو إسناد ضعيفل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف (3) الَحاِرِث ْبِن دًّ

 (. 1/439، فهو متروك الحديث. انظر: <ميزان اَلعتدال> )ِعْمَرانَ 
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 ٍّ ََسِن بِْن لََعِ بِيِه اْلْ
َ
ٍّ َعْن أ  َزْيُد ْبُن َحَسِن بِْن لََعِ
ْْجَِعنيَ  ريض الل عنهم

َ
 أ

دٍ  أَبَا أَنَّ  ،َمْعَمرِ  ْبنُ  َكْهَمُس  اْلَقاِس ِ  أَبُو رنيأخب بب 115  ِإْسَماِعيلَ  ُمَحمَّ

دِ  ْبنَ  دِ  ْبنِ  (1)َجْعَفرِ  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  ْبنِ  ُمَحمَّ  َعلِيِّ  ْبنِ  ُحَسْينِ  ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنِ  ُمَحمَّ

ثَُه ُ  َطالٍِب  أَبِي ْبنِ  ثَِني ،َحدَّ دِ  نِ بْ  َجْعَفرِ  ْبنُ  َعلِيُّ  َعمِّي َحدَّ  ُحَسْينِ  َعنْ  ،ُمَحمَّ

 َخطَبَ  :قَالَ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،َعلِيٍّ  ْبنِ  َحَسنِ  ْبنِ  َزْيدِ  ْبنِ  الَحَسنِ  َعنِ  ،َزْيدٍ  ْبنِ 

 لََقدْ < :قَالَ  ثُ َّ  َعلَْيهِ  َوأَْثنَى اهللَ  فََحِمدَ  َعلِي   قُِتلَ  ِحينَ  النَّاَس  َعلِيٍّ  ْبنُ  اْلَحَسنُ 

لُونَ  َيْسِبْقهُ  لَمْ  َرُجل   ةِ اللَّْيلَ  َهِذهِ  فِي قُِبضَ   َكانَ  َوقَدْ  ،اآْلِخُرونَ  ُيْدِرْكهُ  َولَ  اأْلَوَّ

 ،َيَساِرهِ  َعنْ  َوِميَكاِئيلُ  َيِميِنهِ  َعنْ  ِجْبِريلُ  َوُيَقاِتلُ  َراَيَتهُ  ُيْعِطيهِ  ‘ اللِ  َرُسولُ 
 َولَ  َصْفَراءَ  اأْلَْرضِ  رِ ظَهْ  َعلَى َتَركَ  َوَما ،َعلَْيهِ  اللُ  َيْفَتحَ  َحتَّى َيْرِجعُ  فََما

 أِلَْهلِهِ  َخادًِما ِبَها َيْبَتاعَ  أَنْ  أََرادَ  ،َعطَاِئهِ  ِمنْ  فََضلَْت  دِْرَهمٍ  َسْبَعِماَئةِ  ِإلَّ  َبْيَضاءَ 

 (2)اْلَحَسنُ  فَأَنَا َيْعرِْفِني لَمْ  َوَمنْ  ،َعَرفَِني فََقدْ  َعَرفَِني َمنْ  النَّاُس  أَيَُّها< :قَالَ  ُثمَّ 

اِعي اْبنُ  َوأَنَا ،النَّذِيرِ  اْبنُ  َوأَنَا ،اْلَبِشيرِ  اْبنُ  َوأَنَا ،اْلَوِصيِّ  اْبنُ  َوأَنَا ،َعلِي   ْبنُ   الدَّ

َراجِ  ِبِإْذِنهِ  اللِ  إِلَى[ ب/22ق]  ِجْبرِيلُ  َكانَ  الَِّذي اْلَبْيتِ  أَْهلِ  ِمنْ  َوأَنَا ،اْلُمِنيرِ  َوالسِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. تصحَّف في <ف> إلى <معمر (1)
 حسين>. إلى: <> ففي <تصحف  (2)
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 َعْنُهمُ  اللُ  أَْذَهبَ  الَِّذينَ  اْلَبْيتِ  أَْهلِ  ِمنْ  َوأَنَا ،ْنَدنَاعِ  ِمنْ  وَيْصَعدُ  فِينَا َيْنِزلُ 

ْجَس  َرُهمْ  الرِّ  َمَودََّتُهمْ  اللُ  اْفَتَرضَ  (1)الَِّذينَ  اْلَبْيتِ  أَْهلِ  ِمنْ  َوأَنَا ،َتْطِهيًرا َوَطهَّ

 جي ىهيه مه جه ين ىن من خن حن جن} :لِنَِبيِّهِ  فََقالَ  ُمْسلِمٍ  ُكلِّ  َعلَى

ُتنَا اْلَحَسنَةِ  فَاْقِتَراُف  ،(2){ٰذ يي ىي مي خي حي  .(3)>اْلَبْيتِ  أَْهلَ  َمَودَّ

 ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنِ  الَحَسنِ  ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنُ  الُحَسْينُ  اهللِ  َعْبدِ  أَبُو أخبرني بب 116

ثَِني ،َطالٍِب  أَبِي ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنِ  الُحَسْينِ  ْبنِ  ُعَمرَ  ثَِني ،أَبِي َحدَّ  ْبنُ  ُحَسْينُ  َحدَّ

 َخطَبَ < :قَالَ  ،أَِبيهِ  َعنْ  ِفيهِ  لَْيَس  ،َحَسنٍ  ْبنِ  َزْيدِ  ْبنِ  الَحَسنِ  َعنِ  ،ْيدٍ زَ 

 .نَْحَوهُ  فََذَكرَ  >،َطالٍِب  أَِبي ْبنُ  َعلِيُّ  قُِتلَ  ِحينَ  النَّاَس  َعلِي   ْبنُ  اْلَحَسنُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي>. <>: ففي < (1)
  [.23]الشورى:  (2)
ٍد، َعْن ُعَمَر ( من طريق اْلُحَسْيِن ْبِن َزيْ 4802أخرجه الحاك  في <المستدرك> )ح/ (3)

،... فذكره.  ، َعْن أَبِيهِ َعلِيِّ ْبِن الُْحَسْيِن، قَاَل: َخطََب اْلَحَسُن ْبُن َعلِيٍّ  ْبِن َعلِيٍّ
( 6/369وأخرجه مختصًرا من أوجه أخرى مرسلة ابُن أبي شيبة في <مصنفه> )

(، وابن أبي 1030(، والدينوري في <المجالسة وجواهر العل > )ح/32094)ح/
 (. 102نيا في <مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب> )ح/الد

( من طريق ِإْسَماِعيَل ْبَن أَبَاَن 2155وأخرجه الطبرانيُّ في <المعج  األوسط> )ح/
بُوَذ، َعْن أَبِي  ُم ْبُن أَبِي َعْمَرَة، َعْن َمْعُروِف ْبِن َخرَّ ثَنَا َسالَّ اق، قَاَل: َحدَّ اْلَورَّ

ره. وقال: <لَْ  يَْرِو َهَذا اْلَحِديَث َعْن أَبِي الطَُّفْيِل ِإَلَّ َمْعُروُف ْبُن الطَُّفْيِل،... فذك
َد بِهِ: ِإْسَماِعيُل ْبُن أَبَاَن>.  ُم ْبُن أَبِي َعْمَرَة، تََفرَّ بُوَذ، َوََل َعْن َمْعُروٍف ِإَلَّ َسالَّ  َخرَّ

 >. ليس بصحيح(: <3/188قال الذهبي في <تلخيص المستدرك> )
 لت(: واإلسناد فيه من َل يُعرف حاله. )ق
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ْعِديَّ  يَْعُقوبَ  ْبنَ  ِإْبَراِهي َ  ِإْسَحاقَ  أَبَا سمعت بب 117 ثَِني :لُ يَُقو ،السَّ  َحدَّ

الَحنَِفيُّ 
ثَِني ،ِذْئٍب  أَبِي اْبنِ  َعنِ  ،(1) ثَِني ،َزْيدٍ  ْبنُ  الَحَسنُ  َحدَّ  َِلْبنِ  َمْوًلى َحدَّ

 .(2)>َصاِئًما اْحَتَجمَ  ‘ اللِ  َرُسولَ  أَنَّ < :َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ،َعبَّاسٍ 

 أَبِي َعْمٍرو ْبنِ  ُعْقَبةَ  اْبنَةُ  َحَسنٍ  ْبنِ  َزْيدِ  أُمُّ  َكانَْت  :ِإْسَحاقَ  أَُبو قَالَ 

 .اأْلَْنَصاِريِّ  َمْسُعودٍ 

ثَنَا ،اأْلَْودِيُّ  يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 118  أَبَانَ  ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ  َحدَّ

اقُ  ثَنَا ،اْلَورَّ  ،َوْهٍب  ْبنِ  َوَزْيدِ  ،الطَُّفْيلِ  أَبِي َعنْ  ،َجابِرٍ  َعنْ  ،َعْمٌرو َحدَّ
َجيٍّ نُ  ْبنِ  اهللِ  وَعْبدِ 

 :قَالَ  ،َعلِيٍّ  ْبنِ  الَحَسنِ  َعنِ  ،َضْمَرةَ  ْبنِ  َوَعاِص ِ  ،(3)
 َبْعَدهُ  َيْخلُْف  َولَمْ  ،قَْبلَهُ  َكانَ  أََحد   َيْسِبْقهُ  لَمْ  َرُجل   اللَّْيلَةِ  َهِذهِ  فِي قُِبضَ  لََقدْ <

 .(4)>َوأَُخوهُ  اللِ  َرُسولِ  َحِبيبُ  ،َطالٍِب  أَِبي ْبنُ  َعلِيُّ  َوُهوَ  ،ِمْثلُهُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أبو علي عبيد اهلل بن عبد المجيدهو  (1)
(، ومن طريقه النسائي في <السنن الكبرى> 290أخرجه ابن وهب في <الجامع> )ح/ (2)

(، والطبراني في 3440(، والطحاوي في <شرح معاني اآلثار> )ح/3202)ح/
 طريق اْبِن أَبِي ِذْئٍب به. (، من 11592( )ح/11/234<المعج  الكبير> )

 تسمية المولى وأنه هو عكرمة.  بب غير ابن وهب ببووقع في روايته  جميًعا 
ومن غير طريق ابن وهب أخرجه ابن عدي في <الكامل> )ترجمة الحسن بن زيد( 

 ( من طريق اْبِن أَبِي ِذْئٍب به. 3/171)
الحنفي،َوالحسنَبنََلمجيدعبيدَاهللَبنَعبدَا)قلت(:َوإسنادَالمصنفَحسن،َألجلَ

َ(َعلىَالتوالي.1242َ،َو4317زيد،َفهماَصدوقان.َانظر:َ<تقريبَالتهذيب>َ)رقم:َ
 >. يحيى<>: ففي < (3)
م. ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف (4)  ، وهو َل يصح كما تقدَّ
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ََسِن  ُّ ْبُن ُحَسنْيٍ َعِن اْلْ  [أ/23ق] لََعِ

ثَنَا ،األَْوِديُّ  يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  َجْعَفرٍ  أَبُو احدثن بب 119  (1)َحْفُص  َحدَّ

اءُ  ُعَمرَ  ْبنُ  دِ  َجْعَفرٍ  أَبِي َعنْ  ،َجابِرٍ  َعنْ  ،الَمْكُفوفِ  َداُودَ  أَبِي َعنْ  ،الَفرَّ  ُمَحمَّ

 الَحَسنِ  َعنِ  ،َطالٍِب  أَبِي ْبنِ  َعلِيِّ  (2)ْبنِ  الُحَسْينِ  ْبنِ  َعلِيِّ  أَبِيهِ  َعنْ  ،َعلِيٍّ  ْبنِ 

َثِني< :‘ اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  ،َطالٍِب  أَبِي ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنِ   اللَ  أَنَّ  ِجْبرِيلُ  َحدَّ

 َباِب  ِإلَى اْنَتَهى ىَحتَّ  َيْمِشي اْلَملَكُ  َذلِكَ  فَأَْقَبلَ  ،َملًَكا اأْلَْرضِ  ِإلَى أَْهَبطَ 

ارِ  َباِب  َعلَى ُينَاِدي (3)َرُجلٍ  ُجلِ  اْلَملَكُ  فََقالَ  ،الدَّ  َهِذهِ  ِإلَى ِبكَ  َجاءَ  َما :لِلرَّ

ارِ   ؟،َذلِكَ  ِإلَّ  ِبكَ  َجاءَ  َما اللِ  :قَالَ  اللِ. فِي ُزْرُتهُ  ُمْسلِم   لِي أَخ   :فََقالَ  ؟الدَّ

 َوُهوَ  ِإلَْيكَ  اللِ  َرُسولُ  فَِإنِّي :اْلَملَكُ  قَالَ  .َذلِكَ  ِإلَّ  ِبي َجاءَ  َما اللِ  :قَالَ 

ََلمَ  ُيْقرُِئكَ   فَلَْيَس  ُمْسلًِما َزارَ  ُمْسلِمٍ  َوأَيَُّما ،اْلَجنَّةُ  لَكَ  َوَجَبْت  :َوَيُقولُ  ،السَّ

 .(4)>اْلَجنَّةُ  َعلَيَّ  َوَثَواُبهُ  ،َيُزورُ  ِإيَّايَ  َبْل  َيُزورُ  ِإيَّاهُ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. جعفر<>: ففي < (1)
 تصحَّف في <ف> إلى <عن>.  (2)
 >. رجل فإذا<>: ففي < (3)
اء،َح ْفص،َوهوَإسنادَضعيفَلجهالةَلمَأقفَعلىَمنَأخرجهَغيرَالمصنِّف (4) رَّ َالف  ر   بنَُعم 

 ، فل  أقف على من ترج  لهما. أَبِي َداُوَد الَمْكُفوفِ و
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ٍّ ُُمَمَّ  ََسِن بِْن لََعِ َُسنْيِ َعِن اْلْ ِّ بِْن اْلْ  ُد ْبُن لََعِ

بِيعُ  احدثن بب 120 ثَنَا ،اْلُمَراِديُّ  ُسلَْيَمانَ  ْبنُ  الرَّ  ،َوْهٍب  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّ
ثَِني ،باَِللٍ  ْبنُ  ُسلَْيَمانُ  أَْخَبَرنِي دٍ  ْبنُ  َجْعَفرُ  َحدَّ  َكانَ  :قَالَ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،ُمَحمَّ

 ،َطلََعْت  ِحينَ  النَّاُس  فََقامَ  بِِجنَاَزةٍ  َعلَْيهِ  فَُمرَّ  نََفرٍ  ِفي َجالًِسا َعلِيٍّ  ْبنُ  الَحَسنُ 
 َعلَى ‘ النَِّبيُّ  َوَكانَ  َيُهودِي   ِبِجنَاَزةِ  ُمرَّ  ِإنَّهُ < :َعلِيٍّ  ْبنُ  الَحَسنُ  فََقالَ 

 .(1)>َرْأَسهُ  ْعلُوَ تَ  أَنْ  َكَراِهَيةَ  َطلََعْت  ِحينَ  فََقامَ  ،َطرِيِقَها

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والنسائي في <المجتبى> 11917)ح/( 3/39)أخرجه ابن أبي شيبة في <مصنفه>  (1)
شاهين في <ناسخ الحديث (، وابن 1927(، و<السنن الكبرى> )ح/2065)ح/

ٍد به. 343( )ح/3/82ومنسوخه> )  (، جميعه  من طريق َجْعَفرِ ْبِن ُمَحمَّ
 وهو إسناد صحيح. 
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 ٍّ ََسِن بِْن لََعِ ِّ بِْن ُحَسنْيٍ َعِن اْلْ  َزْيُد ْبُن لََعِ

وِفيُّ  يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  يحدثن بب 121 ثَنَا ،الصُّ  ،َسالِ ٍ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّ
ثَنَا  َكانَ  ‘ النَِّبيَّ  أَنَّ < :َعلِيٍّ  ْبنِ  الَحَسنِ  َعنِ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،َزْيدٍ  ْبنُ  ُحَسْينُ  َحدَّ

أَ  ِإَذا ُجودِ  َمْوِضعِ  َعلَى (2)ُيِسيلُهُ  َماء   ُسُجودِهِ  ِبَمْوِضعِ  (1)اتََّصلَ  َتَوضَّ  .(3)>السُّ
 [ ب/23ق]

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أفضل>. <>: ففي < (1)
 <ليسيله>. : ش <األصل> في نسخةماهفي  (2)
والطبراني في <المعج  (، 6782)ح/( 12/153)> مسندهفي < أبو يعلىأخرجه  (3)

ِد ْبِن َسالِ ٍ  (، كالهما2739/( )ح3/85الكبير> )  به.  من طريق َعْبد اهللِ بن ُمَحمَّ
َرَواُه الطََّبَرانِيُّ ِفي اْلَكِبيرِ، َوِإْسنَاُدُه (: <1/234قال الهيثمي في <مجمع الزوائد> )

 >. َحَسنٌ 
 >. َرَواُه أَبُو يَْعلَى، َوِإْسنَاُدُه َحَسنٌ وقال أيًضا: <
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ََسِن   َربِيَعُة ْبُن َشيَْباَن َعِن اْلْ
ثَنَا ،أَيُّوبَ  ْبنُ  ِزيَادُ  َهاِش ٍ  أَبُو احدثن بب 122  ،ُغَراٍب  ْبنُ  َعلِيُّ  َحدَّ

ثَنَا ثَنَا ،ُعَماَرةَ  ْبنُ  ثَابِتُ  َحدَّ  .َشْيَبانَ  ْبنُ  َربِيَعةُ  َحدَّ

الِدَ َأ بُو احدثن (*) ث ن اَ،ِسن انَ َْبنََُي ِزيدََُخ  دََُح دَّ مَّ  ،الُبْرَسانِيُّ َب ْكرَ َْبنََُُمح 
اكُ  َعاِص ٍ  َوأَبُو حَّ ثَنَا :قَاََل  ،َمْخلَدٍ  ْبنُ  الضَّ ثَنَا ،ُعَماَرةَ  ْبنُ  ثَابِتُ  َحدَّ  َربِيَعةُ  َحدَّ

 ؟‘ اهللِ  َرُسولِ  َعنْ  َتْحَفظُ  َما :َعلِيٍّ  ْبنِ  لِلَحَسنِ  قُْلتُ  :قَالَ  ،َشْيَبانَ  ْبنُ 
َدقَةِ  ُغْرفَةَ  أَْدَخلَِني :قَالَ   ،فَأَْخَرَجَها َشْدقِي ِفي فََوَضْعُتَها َتْمَرةً  فَأََخْذتُ  ،الصَّ
َدقَةَ  ِإنَّ < :َوقَالَ  دٍ لِمُ  َتِحلُّ  لَ  الصَّ دٍ  آِللِ  َولَ  َحمَّ  .(1)>ُمَحمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واإلمام أحمد في (، 10704)ح/( 2/428)<مصنفه> أخرجه ابن أبي شيبة في  (1)
َ)<مسنده َ)ح/3/255> )1731َ ،)(َ َالكبير> َ<المعجم َفي (3/86َوالطبراني
<الفوائد>  (،َوتمامَالرازيَفي398(،َوالبغويَفيَ<معجمَالصحابة>َ)ح/2741)ح/
 جميعه  من طريق ثَابِت ْبِن ُعَماَرَة به. (، 777)ح/

 >. َرَواُه أَْحَمُد، َوِرَجالُُه ثَِقاتٌ (: <3/90) قال الهيثمي في <مجمع الزوائد>
َدقَُة اْلَمْفُروَضُة فاََل َتِحلُّ لِلنَِّبيِّ (: 3/91قال ابن عبد البر في <التمهيد> )  أَمَّا الصَّ

 أَنَّ بَْعَض ِإَلَّ ، ََل ِخاَلَف بَْيَن ُعلََماِء اْلُمْسلِِميَن ِفي َذلِكَ ، َوََل لِبَِني َهاِشٍ  َوََل لَِمَوالِيِه ْ 
َدقَاتِ : )أَْهِل اْلِعْل ِ قَالَ  َوَهَذا (، إِنَّ َمَوالَِي بَِني َهاِشٍ  ََل يَْحُرُم َعلَْيِهْ  َشْيءٌ ِمَن الصَّ

 . ‘ِخاَلُف الثَّابِِت َعِن النَِّبيِّ 
 )قلت(: وهو إسناد حسن. 
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 .(1)>َبْيِتهِ  أِلَْهلِ  َولَ < :َحِديِثهِ  ِفي الُبْرَسانِيُّ  َوقَالَ 

َدَخْلُت : يَُقولُ ، َسِمْعُت الَحَسنَ : َوِفي َحِديِث ِزيَادِ ْبِن أَيُّوبَ  بب 123
َدقَةِ  ‘ اهللِ َمَع َرُسوِل  فََقاَل لِي ، ُتَها ِفي ِفيَّ فَأََخْذُت َتْمَرًة فَأَْلَقيْ ، ُغْرفََة الصَّ

َدقََة َل َتِحلُّ لَِرُسوِل <: ‘ اهللِ َرُسوُل  َوَل أِلََحٍد ِمْن أَْهِل اللِ، أَْلِقَها فَِإنَّ الصَّ
 .(2)فَأَْلَقْيُتَها> َبْيِتهِ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به.  يالبُْرَسانِ عن ( 1724( )ح/3/250> )اإلمام أحمد في <مسنده أخرجه (1)
 ، وهو حسن. ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف (2)
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 ٍّ ََسِن بِْن لََعِ ةُ ْبُن يَِريَم َعِن اْلْ  ُهَبْْيَ

ثَنَا ،األَْوِديُّ  يَْحيَى ْبنُ  دُ أَْحمَ  َجْعَفرٍ  أَبُو احدثن بب 124  ْبنُ  َعلِيُّ  َحدَّ

 َعنْ  ،َخالِدٍ  أَبِي ْبنِ  ِإْسَماِعيلَ  َعنْ  ،اأْلَْسَودِ  أَبي ْبنُ  َمْنُصورُ  أَخَبَرنَا ،ثَابِتٍ 

 بَْعَدَما َعلِيٍّ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  َخطََبنَا :قَالَ  ،(1)يَرِي َ  ْبنِ  ُهَبْيَرةَ  َعنْ  ،ِإْسَحاقَ  أَبِي

لُونَ  َسَبَقهُ  َما َرُجًَل  ِباأْلَْمسِ  قََتْلُتمْ  لََقدْ < :فََقالَ  ،َعلِي   قُِتلَ   ُيْدِرَكهُ  َولَنْ  اأْلَوَّ

 َيِميِنهِ  َعنْ  ِجْبرِيلُ  فَُيَقاِتلُ  ،(3)(2)َيْبَعُثهُ  ‘ اللِ  َرُسولُ  َكانَ  َولََقدْ  ،اآْلِخُرونَ 

 ِدْرَهمٍ  َسْبَعِماَئةِ  ِإلَّ  َبْيَضاءَ  لَ وَ  َصْفَراءَ  َتَركَ  َوَما ،َيَساِرهِ  َعنْ  َوِميَكاِئيلُ 

 [ أ/24ق] .(4)>َخادًِما ِبَها َيْشَتِريَ  أَنْ  أََرادَ  َعطَاِئهِ  ِمنْ  فََضلَْت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تصحَّف في <ف> إلى <مري >.  (1)
 >. ف<يبتعثه>. وكذا في <: ش <األصل> في نسخةماهجاء في  (2)
 >. وكذا فيه<>: فزاد في < (3)
في واإلمام أحمد (، 32105)ح/( 6/371)أخرجه ابن أبي شيبة في <مصنفه>  (4)

ار  (،3/38وابن سعد في <الطبقات الكبير> )(، 1719)ح/( 3/246> )مسنده< والبزَّ
َوَهَذا اْلَكاَلُم ََل نَْعلَُمُه أََحًدا (، وقال: <1339( )ح/179بب  4/178في <مسنده> )

، َولَُه ِإْسنَاٌد َغْيَر َهَذا َعِن اْلَحَسِن بِِزيَاَدِة لَْفٍظ نَْذُكرُ  ُه ِإْن َشاءَ يَْذُكُرُه َغْيُر اْلَحَسِن ْبِن َعلِيٍّ
يَاَدِة الَِّتي فِيهِ  (، والطبراني في 6936>، وابن حبان في <صحيحه> )ح/اهللُ لِِعلَّةِ الزِّ

 به.  جميعه  من طريق أَبِي إِْسَحاقَ (، 2719 بب 2717( )ح/3/79<المعج  الكبير> )
 بب على الراجح بب. انظر: هبيرة بن يري  الشيباني الكوفي وهو إسناد ضعيف لضعف

 (. 24بب  11/23هذيب التهذيب> )<ت
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 ،ِإْبَراِهي َ  ْبنُ  ِإْسَحاقُ  أَْخَبَرنِي ،ُشَعْيٍب  ْبنُ  أَْحَمدُ  أخبرني بب 125
ثَنَا ،(1)ُشَمْيلٍ  ْبنُ  النَّْضرُ  أَخَبَرنَا  ْبنِ  ُهَبْيَرةَ  َعنْ  ،ِإْسَحاقَ  أَبِي َعنْ  ،(2)ُس يُونُ  َحدَّ

 َكانَ  لََقدْ  :فََقالَ  ،َسْوَداءُ  ِعَماَمةٌ  َوَعلَْيهِ  َعلِيٍّ  ْبنُ  الَحَسنُ  ِإلَْينَا َخَرجَ  :قَالَ  ،يَرِي َ 

لُونَ  َسَبَقهُ  َما َرُجلٌ  بِاأْلَْمسِ  فِيُك ْ   ‘ اهللِ  َرُسولَ  َوِإنَّ  اآْلِخُرونَ  يُْدِرُكهُ  َوََل  اأْلَوَّ
اَيةَ  أَلُْعِطَينَّ < :قَالَ  هُ  َوَرُسولَهُ  اللَ  ُيِحبُّ  َرُجًَل  َغًدا الرَّ  ،َوَرُسولُهُ  اللُ  َوُيِحبُّ

 اللُ  َيْفَتحَ  َحتَّى َرْأَسهُ  َيُردُّ  َولَ  ،َيَساِرهِ  َعنْ  َوِميَكاِئيلُ  َيِميِنهِ  َعنْ  ِجْبِريلُ  ُيَقاِتلُ 

 .(4)>(3)َعلَْيهِ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  <سهل>. : تصحَّف في <ف> إلى (1)
 >. أبي اسحاق<ابن >: فزاد في < (2)
 وكذا هو في <ف>. اش <األصل>: في نسخة: <على يديه>. همجاء في  (3)
(، 23(، وفي <خصائص علي> )ح/8354النسائي في <السنن الكبرى> )ح/أخرجه  (4)

 به.  بب ابن راهويه بب ِهي َ من طريق ِإْسَحاق بن إِْبَرا
بب على الراجح بب. انظر:  هبيرة بن يري  الشيباني الكوفي وهو إسناد ضعيف لضعف

 (. 24بب  11/23<تهذيب التهذيب> )
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ََسِن َجابٌِر وَ    (1)اِِلُ َخاِِلٍ َعِن اْلْ

 ،َخالِدٍ  أَبُو ِسنَانٍ  ْبنُ  َويَِزيدُ  ،َحْفصٍ  أَبُو َعلِيٍّ  ْبنُ  َعْمُرو احدثن بب 126
ثَنَا :قَاََل  ثَنَا ،َعاِص ٍ  أَبُو َحدَّ  َخالِي أَْخَبَرنِي :قَالَ  ،اْلَعِزيزِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُسَكْينُ  َحدَّ

 :قَالَ  ،َجابِرٍ  أَبِيهِ  َعنْ  ،َجابِرٍ  ْبنُ  َخالِدُ  أَبِي ثَِنيَحدَّ  :قَالَ  ،َخالِدٍ  ْبنُ  َحْفُص 
ا<  اللِ وَ  قََتْلُتمْ  لََقدْ  :فََقالَ  ،َخِطيًبا اْلَحَسنُ  قَامَ  َطالٍِب  أَِبي ْبنُ  َعلِيُّ  قُِتلَ  لَمَّ

 قُِتلَ  فِيَهاوَ  ،َمْرَيمَ  اْبنُ  ِعيَسى ُرفِعَ  َوفِيَها ،اْلُقْرآنُ  فِيَها نََزلَ  لَْيلَةٍ  فِي َرُجًَل 

 َيُكونُ  أََحد   ُيْدِرُكهُ  َولَ  قَْبلَهُ  َكانَ  أََحد   َسَبَقهُ  َما اللِ وَ  ،ُموَسى فََتى ُيوَشعُ 

رِيَّةِ  فِي ‘ اللِ  َرُسولُ  (2)لََيْبَعُثهُ  َكانَ  ِإنْ  اللِ وَ  ،َبْعَدهُ   َيِميِنهِ  َعنْ  ِجْبرِيلُ  السَّ

 أَوْ  َسْبَعِماَئةٍ  ِإلَّ  َبْيَضاءَ  َولَ  َصْفَراءَ  َتَركَ  َما اللِ وَ  ،َيَساِرهِ  َعنْ  َوِميَكاِئيلُ 
 .>(3)َيْشَتِريَها لََجاِرَيةٍ  أَْرَصَدَها دِْرَهمٍ  َثَماِنِماَئةِ 

 .(4)>َيْشَترِيَها لَِخادِمٍ < :َحْفصٍ  أَبِي َحِديثِ  َوِفي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. فسقط هذا التبويب من < (1)
 ليبتعثه>. <>: ففي < (2)
 بها>. <>: فزاد في < (3)
َد ْبِن ِسنَاٍن به، وأبو يعلى في ( عن يَِزي5/157أخرجه الطبري في <تاريخه> ) (4)

 ( من طريق ُسَكْيِن ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز به. 6758<مسنده> )ح/
 = ف فيه: )حفص( إلى )جعفر(. وتحرَّ 
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ََسِن  ْصَبُغ ْبُن ُنَباتََة َعِن اْلْ
َ
 اْْل

ثَنَا ،يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  َجْعَفرٍ  أَبُو يحدثن بب 127 دِ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  َحدَّ  ُمَحمَّ

ثَنَا ،الِكْنِديُّ  َمْيُمونٍ  ْبنِ  مٍ  ْبنُ  ُمْصَعبُ  َحدَّ ْسَكافِ  َسْعدٍ  َعنْ  ،َسالَّ  َعنِ  ،اإْلِ

[ ب/24ق] َجدِّي َسِمْعتُ  :قَالَ  ،َعلِيٍّ  ْبنِ  الَحَسنِ  َعنِ  ،نَُباَتةَ  ْبنِ  اأْلَْصَبغِ 

 ِإنْ  :اْلَجنَّةَ  لَكَ  أَْضَمنْ  َثََلًثا لِي اْضَمنْ  ُمْسلِمُ  َيا< :يَُقولُ  ،‘ اهللِ  َرُسولَ 

 قَِنْعتَ  َوِإنْ  ،النَّاسِ  أَْعَبدُ  فَأَْنتَ  اْلُقْرآنِ  فِي َعلَْيكَ  اللُ  اْفَتَرضَ  ِبَما َعِمْلتَ  أَْنتَ 

 فَأَْنتَ  َعلَْيكَ  اللُ  مَ َحرَّ  َما اْجَتنَْبتَ  َوِإنِ  ،النَّاسِ  أَْغنَى فَأَْنتَ  (1)َرَزقَكَ  ِبَما

 .(2)>النَّاسِ  أَْوَرعُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه على (، ونبَّ 42/582ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن عساكر في <تاريخ دمشق> ) =
راوي  ببالمقرىء اختالف الروايات في )حفص( و)جعفر(، وبين أن أبا بكر ابن 

 قال في روايته: )جعفر(.  بب <المسند الكبير> عن أبي يعلى
. انظر: <تعجيل المنفعة> )رق : حفص بن َخالِد بن َجابروهو إسناد ضعيف لجهالة 

218 .) 
بب  3/323) وكذلكَفإنَأباهَخالدَبنَزيدَالَُتعرفَحالهَأيًضا.َانظر:َ<الجرحَوالتعديل>

324.)  
 اهلل>. ك <رزق>: ففي < (1)
، وهو إسناد تالف، فاألصبغ بن نباتة ليس ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف (2)

به. انظر: <ميزان اَلعتدال> )  (. 1/271بثقة، وكان يؤمن بالرجعة، ومنه  من كذَّ
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ْعِديُّ َويَُقاُل  بُو اَْلْوَراءِ السَّ
َ
 ُهَو َربِيَعُة ْبُن َشيَْبانَ : أ

دُ  احدثن بب 128 ارٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ ثَنَا ،بَشَّ دُ  َحدَّ ثَنَا ،(1)َجْعَفرٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ  َحدَّ

 .ُشْعَبةُ 

ثَنَا ،َسِعيدٍ  ْبنُ  يُوُسُف  احدثنو (*) اجُ  َحدَّ دٍ  ْبنُ  َحجَّ  َسِمْعتُ  :قَالَ  ،ُمَحمَّ

ثُ  ُشْعَبةَ   لِْلَحَسنِ  قُْلتُ  :قَالَ  ،الَحْوَراءِ  أَبِي َعنْ  ،َمْريَ َ  أَبِي ْبنِ  بَُرْيدِ  َعنْ  يَُحدِّ

 أَنِّي ‘ اهللِ  َرُسولِ  ِمنْ  أَْذُكرُ  :قَالَ  ؟‘ اهللِ  َرُسولِ  ِمنْ  َتْذُكرُ  َماَذا :َعلِيٍّ  ْبنِ 

َدقَةِ  َتْمرِ  ِمنْ  َتْمَرةً  ْذتُ أَخَ   بِلَُعابَِها فَنََزَعَها :قَالَ  ،فَِمي ِفي فََجَعْلُتَها الصَّ

َدقَةِ  َتْمرِ  ِفي فََجَعلََها  التَّْمَرةِ  َهِذهِ  ِمنْ  َعلَْيكَ  َكانَ  َما اهللِ: َرُسولَ  يَا فَِقيلَ  الصَّ

ِبيِّ  لَِهَذا دٍ  آلَ  (2)ِإنَّا< :فََقالَ  ؟الصَّ َدقَةُ  لَنَا َتِحلُّ  لَ  ُمَحمَّ  :يَُقولُ  َوَكانَ  >،الصَّ
ْدقَ  فَِإنَّ  َيرِيُبكَ  لَ  َما ِإلَى َيرِيُبكَ  َما َدعْ <  >،ِريَبة   اْلَكِذبَ  َوِإنَّ  ُطَمْأِنينَة   الصِّ

َعاءَ  َهَذا يَُعلُِّمنَا َوَكانَ   ِفيَمنْ  َوَعافِِني ،َهَدْيتَ  ِفيَمنْ  اْهِدِني مَّ <اللهُ  :الدُّ

 َما َشرَّ  َوِقِني ،أَْعطَْيتَ  ِفيَما لِي َوَباِركْ  ،َتَولَّْيتَ  فِيَمنْ  َوَتَولَِّني ،َعافَْيتَ 
 >.َوالَْيتَ  َمنْ  َيِذلُّ  لَ  ِإنَّهُ  ،َعلَْيكَ  ُيْقَضى َولَ  لََتْقِضي ِإنَّكَ  ،قََضْيتَ 

 >.َوَتَعالَْيتَ  َتَباَرْكتَ < :قَالَ  َوأَظُنُّهُ  :ُشْعَبةُ  قَالَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حفص>.<>: ففي < (1)
 يا>. <>: ففي < (2)
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ثَِني َوقَدْ  :ُشْعَبةُ  قَالَ   .(1)ِمْنهُ  َهَذا َسِمعَ  َمنْ  َحدَّ

ثَنَا ،الَحلَِبيُّ  اْلَعبَّاسِ  أَبُو اْلَعبَّاسِ  ْبنُ  الَفْضلُ  يحدثن بب 129  أَبُو َحدَّ

اءُ  َصالِحٍ  ثَنَا ،الَفرَّ  َعنْ  ،(2)اهللِ  ُعَبْيدِ  ْبنِ  الَحَسنِ  َعنِ  ،الَفَزاِريُّ  ِإْسَحاقَ  أَبُو َحدَّ

 َمثَلُ  :َعلِيٍّ  ْبنِ  لِلَحَسنِ  قُْلتُ  :قَالَ  ،(4)الَحْوَراءِ  أَبِي َعنْ  ،َمْريَ َ  بِيأَ  ْبنِ  (3)بَُرْيدِ 

 َعْنهُ  َعَقْلتُ  :قَالَ  ؟َعْنهُ  َعَقْلتَ  َوَماَذا ‘ اهللِ  َرُسولِ  َعْهدِ  ِفي ُكْنتَ  َمنْ 

 ‘ اهللِ  َرُسولَ  فََسِمْعتُ  ‘ اهللِ  َرُسولَ  يَْسأَلُ  َرُجاًل  َسِمْعتُ  أَنِّي[ أ/25ق]
رَّ  فَِإنَّ  ،َيرِيُبكَ  َماًل  ِإلَى َيِريُبكَ  َما َدعْ < :يَُقولُ   >،ُطَمْأِنينَة   َواْلَخْيرَ  ِريَبة   الشَّ

لََواتِ  َعْنهُ  َوَعَقْلتُ   مَّ اللهُ  :قُلِ < :قَالَ  ،َعلََّمِنيِهنَّ  َوَكلَِماتٍ  اْلَخْمَس  الصَّ
 َوَباِركْ  ،َتَولَّْيتَ  فِيَمنْ  َوَتَولَِّني ،َعافَْيتَ  فِيَمنْ  َوَعافِِني ،َهَدْيتَ  فِيَمنْ  اْهِدِني

 ،َعلَْيكَ  ُيْقَضى َولَ  َتْقِضي فَِإنَّكَ  ،قََضْيتَ  َما َشرَّ  َوِقِني ،أَْعطَْيتَ  فِيَما لِي
نَا َتَباَرْكتَ  ،َوالَْيتَ  َمنْ  َيِذلُّ  لَ  َوِإنَّهُ   >.َوَتَعالَْيتَ  َربَّ

دِ  َعلَى ْلتُ فََدخَ  :َمْريَ َ  أَبِي ْبنُ  بَُرْيدُ  قَالَ  ْعِب  ِفي َعلِيٍّ  ْبنِ  ُمَحمَّ  الشِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َة به. ( عن ُشْعبَ 1275أخرجه أبو داود الطيالسي في <مسنده> )ح/ (1)
(، 1632(، والدارمي في <مسنده> )ح/1727وأخرجه اإلمام أحمد في <مسنده> )ح/

(، 945(، وابن حبان في <صحيحه> )ح/6762يعلى في <مسنده> )ح/ وأبو
 جميعه  من طريق ُشْعبََة به. 

 وهو إسناد صحيح. 
 >. اهلل عبد<: إلى> ففي <تصحف  (2)
 يزيد>. <: إلى> ففي <تصحف  (3)
 . ربيعة بن شيبان السعديهو  (4)
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ْثُتهُ   َكلَِمات   ُهنَّ  َصَدقَ < :فََقالَ  ،الَحْوَراءِ  أَبِي َعنْ  اْلَحِديثِ  بَِهَذا فََحدَّ

 .(1)>اْلُقنُوتِ  فِي َيُقولُُهنَّ  َعلِْمنَاُهنَّ 

دُ  احدثن بب 130 ائِيُّ  بَْكرٍ  أَبُو ِإْسَحاقَ  ْبنُ  ُمَحمَّ  ْبنُ  اهللِ  ُعَبْيدُ  ثَنَاَحدَّ  ،الَبكَّ

 أَبِي َعنْ  ،َمْريَ َ  أَبِي ْبنِ  بَُرْيدِ  َعنْ  ،ِإْسَحاقَ  أَبِي َعنْ  ،ِإْسَرائِيلَ  َعنْ  ،ُموَسى

 أَقُولُُهنَّ  َكلَِماتٍ  ‘ اهللِ  َرُسولُ  َعلََّمِني :قَالَ  ،َعلِيٍّ  ْبنِ  الَحَسنِ  َعنِ  ،الَحْوَراءِ 

 َوَتَولَِّني ،َعافَْيتَ  فِيَمنْ  َوَعافِِني ،َهَدْيتَ  فِيَمنْ  اْهِدِني مَّ اللهُ < :الُْقنُوتِ  فِي

 َتْقِضي ِإنَّكَ  ،قََضْيتَ  َما َشرَّ  َوِقِني ،أَْعطَْيتَ  فِيَما لِي َوَباِركْ  ،َتَولَّْيتَ  فِيَمنْ 

نَا َتَباَرْكتَ  ،َوالَْيتَ  َمنْ  َيِذلُّ  لَ  َوِإنَّهُ  ،َعلَْيكَ  ُيْقَضى َولَ   .(2)>َوَتَعالَْيتَ  َربَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأبو 745(، و<الدعاء> )ح/2708أخرجه الطبراني في <المعج  الكبير> )ح/ (1)
(، كالهما من 1762( )ح/661 بب 2/660نعي  األصبهاني في <معرفة الصحابة> )

اِء به.   طريق أبي َصالٍِح الَفرَّ
ب بن موسى محبو، فهو صدوق. واسمه: صالح الفراء يأبإسناده حسن ألجل حال 

 (. 6495. انظر: <تقريب التهذيب> )رق : األنطاكي
 (،1634(،َوالدارميَفيَ<مسنده>َ)ح/29705أخرجهَابنَأبيَشيبةَفيَ<مصنفه>َ)ح/ (2)

(، وقال: <َهَذا 464(، والترمذي في <جامعه> )ح/1425وأبو داود في <سننه> )ح/
ْعِديِّ، َواْسُمُه:  مِْن َهَذا الوَ َحِديٌث َحَسٌن، َلَ نَْعرِفُُه ِإَلَّ  ْجهِ ِمْن َحِديِث أَبِي الَحْوَراِء السَّ

(، وابن خزيمة في <صحيحه> 1178َربِيَعُة ْبُن َشْيَباَن>، وابن ماجه في <سننه> )ح/
 (، جميعه  من طريق أَبِي إِْسَحاَق به. 1095)ح/

يب . انظر: <تهذمحمد بن إسحاق البكائي خهشيإسناد المصنف به مقال لجهالة حال 
م. 9/37التهذيب> )  (، والحديث صحيح كما تقدَّ
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ََسِن   الُمَسيَُّب ْبُن ََنََبَة َعِن اْلْ
ثَنَا ،اأْلَْوِديُّ  َجْعَفرٍ  أَبُو يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 131  ْبنُ  َعلِيُّ  َحدَّ

ثَنَا :قَاََل  ،َسِعيدٍ  ْبنُ  َوَحْمَدانُ  ،َحِكي ٍ   ْبنِ  َحِكي ِ  َعنْ  ،بَُكْيرٍ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّ

ارِ سَ  َعنْ  ،ُجَبْيرٍ  ارٍ  َعنْ  :بب َسِعيدٍ  ْبنُ  َحْمَدانُ  َوقَالَ  بب ،أَْوسٍ  ْبنِ  وَّ  أَبِي َسوَّ

 أَنَّ < :َطالٍِب  أَبِي ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنِ  الَحَسنِ  َعنِ  ،نََجَبةَ  ْبنِ  الُمَسيَِّب  َعنِ  ،ِإْدِريَس 

ى ‘ اللِ  َرُسولَ   [ ب/25ق] .(1)>َخْدَعةً  اْلَحْربَ  َسمَّ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والطبراني في <المعج  الكبير> 6760أخرجه أبو يعلى في <مسنده> )ح/ (1)
( وقال: <وهذا الحديث َل أعل  يرويه 7/68(، وابن عدي في <الكامل> )2728)ح/

(، 58/194) بهذا اإلسناد غير َعبد اهلل بن بَُكير>، وابن عساكر في <تاريخ دمشق>
 جميعه  من طريق َعبد اهلل بن بَُكير الغنوي به. 

(: <َرَواُه أَبُو يَْعلَى، َوفِيهِ َحِكيُ  ْبُن ُجبَْيٍر، 5/320قال الهيثمي في <مجمع الزوائد> )
ْدُق إِْن َشاءَ اهللُ>.  َفُه اْلُجْمُهوُر، َوقَاَل أَبُو َحاتٍِ : َمَحلُُّه الصِّ  َوُهَو َمْتُروٌك، َضعَّ

ضعيف ، وهو حكي  بن جبير األسدي الكوفي(: وهو إسناد ضعيف، ألجل )قلت
 (. 1468مبتدع. انظر: <تقريب التهذيب> )رق : 
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ََسِن إِْسَحاُق ْبُن يََسا ِد بِْن إِْسَحاَق َعِن اْلْ  ٍر َواِِلُ ُُمَمَّ
دََُاحدثنَــ132َ ث ن اَ،ي ْحي ىَْبنََُأ ْحم  ارََُح دَّ دَ َْبنََُِضر  ث ن اَ،ُصر  ْيلَ َاْبنََُح دَّ  ،فُض 

دِ  َعنْ   ‘ النَِّبيَّ  أَنَّ < :َعلِيٍّ  ْبنِ  الَحَسنِ  َعنِ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،ِإْسَحاقَ  ْبنِ  ُمَحمَّ
أْ  َولَمْ  ِمْنَها فَأََكلَ  َكِتًفا فَنَاَولَْتهُ  اِطَمةَ فَ  َعلَى َدَخلَ   .(1)>َيَتَوضَّ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأبو يعلى في <مسنده> 2742أخرجه الطبراني في <المعج  الكبير> )ح/ (1)
ِد ْبِن إِْسَحاَق به، بسياق أت . 6740)ح/  (، كالهما من طريق ُمَحمَّ

، فهو متروك بن صرد التيمي الطحان الكوفي ضرارا، ألجل وهو إسناد ضعيف جدًّ 
 (. 4/456الحديث ليس بثقة. انظر: <تهذيب التهذيب> )
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لَِمُّ  بُو ُمْصَعٍب السُّ
َ
ٍّ  (1)أ ََسِن بِْن لََعِ  َعِن اْلْ

ثَنَا ،يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 133 ثَنَا ،َصالِحٍ  ْبنُ  الَحِميدِ  َعْبدُ  َحدَّ  َحدَّ

لَِميِّ  ُمْصَعٍب  أَبِي َعنْ  ،ِمْسَعرٍ  َعنْ  ،ِشَهاٍب  أَبُو ثَِني :قَالَ  ،السُّ  ثاََلثَةُ  َحدَّ

 أَِقْلِني مَّ <اللهُ  :يَُقولُ  َكانَ  ‘ النَِّبيَّ  أَنَّ  َعلِيٍّ  ْبنُ  الَحَسنُ  :ِمْنُه ُ  ِرَجالٍ 

 َواْنُصْرِني ،َعلَيَّ  َبَغى َمنْ  َواْكِفِني ،َرْوَعِتي َوآِمنْ  ،َعْوَرِتي َواْسُترْ  ،َعْثَرِتي

 .(3)>ِمْنهُ  َثْأِري َوأَِرِني (2)ظَلََمِني نْ ِممَّ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َعطَاءُ ْبُن أَبِي َمْرَواَن. هو  (1)
 على من ظلمني>. : جاء في هامش <األصل>: <في نسخة (2)
شيخ المصنِّف ( من طريق 7/250أخرجه أبو نعي  األصبهاني في <حلية األولياء> ) (3)

ِ أَبُو  َد بِه أَْحَمَد ْبِن يَْحيَى به. وقال: <أَبُو ُمْصَعٍب اْسُمُه َعطَاءُ ْبُن أَبِي َمْرَواَن، َتَفرَّ
 ِشَهاٍب َعْن ِمْسَعٍر>. 
التهذيب>  .َانظر:َ<تقريبعبدَربهَبنَنافعَالحناط،َوهوَشهابَيأبإسنادهَحسنَألجلَ

 (. 3790)رق : 
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بُو َوائٍِل َشِقيُق ْبُن َسلََمةَ 
َ
 (1)أ

ثَنَا ،يُونَُس  ْبنُ  ِإْسَحاقُ  يحدثن بب 134 دُ  َحدَّ ثَنَا ،ُسلَْيَمانَ  ْبنُ  ُمَحمَّ  َحدَّ

 ْبنِ  الَحَسنِ  نِ عَ  ،َسلََمةَ  ْبنِ  َشِقيقِ  َعنْ  ،ِإْسَحاقَ  أَبِي َعنْ  ،ُمَعاِويَةَ  ْبنُ  ُحَدْيجُ 

 ثاََلثَ  فَأَْعطَاَها فََسأَلَْتهُ  ،اْبنَاَها َوَمَعَها ‘ النَِّبيِّ  ِإلَى اْمَرأَةٌ  َجاءَتِ  :قَالَ  ،َعلِيٍّ 

 فََشقَّتِ  أُمِِّهَما ِإلَى نََظَرا ثُ َّ  فَأََكاَلَها ،َتْمَرةً  ِمْنُهَما َواِحدٍ  ُكلَّ  فَأَْعطَْت  ،َتَمَراتٍ 

 :‘ اهللِ  َرُسولُ  فََقالَ  ،َتْمَرةٍ  ِشقَّ  ِمْنُهَما َواِحدٍ  ُكلَّ  فَأَْعَطْت  ،ْينِ بِاْثنَتَ  التَّْمَرةَ 
 .(2)>اْبنَْيَها ِبَرْحَمِتَها اللُ  َرِحَمَها<

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. <عن الحسن  زاد في <المطبوع>: (1)
(، و<المعج  الصغير> 2715( )ح/3/78أخرجه الطبراني في <المعج  الكبير> ) (2)

(، وقال: <لَْ  يَْرِوهِ َعْن أَبِي ِإْسَحاَق ِإَلَّ ُحَدْيُج، َوََل يُْرَوى َعِن اْلَحَسِن ْبِن 850)ح/
ْسنَادِ>، وابن عدي في <الكامل> )ُحديج  بن معاوية بن الرحيل( َعلِيٍّ ِإَلَّ بَِهَذا اإْلِ

(، وقال: <َغرِيٌب 4/349(، وأبو نعي  األصبهاني في <حلية األولياء> )4/170)
ِ ُحَدْيٌج>، جميعه  من طريق ُحديج بن  َد بِه ِمْن َحِديِث أَبِي ِإْسَحاَق َوَشِقيٌق، تََفرَّ

 معاوية به. 
<تهذيب ، فهو ضعيف الحديث. انظر: ُحديج بن معاويةوهو إسناد ضعيف، ألجل 

 (. 2/218التهذيب> )
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ََسِن  ُموٍن َعِن اْلْ
ْ
 ُعَمْْيُ ْبُن َمأ

وِفيُّ  يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  َجْعَفرٍ  أَبُو احدثن بب 135 ثَنَا الصُّ  ْبنُ  لُ ِإْسَماِعي َحدَّ

ثَنَا ،اليَْشُكرِيُّ  ُصَبْيحٍ  ْسَكافِ  َسْعدٍ  َعنْ  ،األَْنَصاِريُّ  َواقِدٍ  ْبنُ  َصَباحُ  َحدَّ  ،اإْلِ
 َجدِّي[ أ/26ق] َسِمْعتُ  :قَالَ  ،َعلِيٍّ  ْبنِ  الَحَسنِ  َعنِ  ،(1)َمْأُمونٍ  ْبنِ  ُعَمْيرِ  َعنْ 

هُ  يفِ  فََجلََس  اْلَفْجرَ  َصلَّى َمنْ < :يَُقولُ  ‘ اهللِ  َرُسولَ   ُطلُوعِ  ِإلَى ُمَصَلَّ

ْمسِ   >.النَّارِ  ِمنَ  اللُ  َسَتَرهُ  الشَّ

ُمْخَتَصر  
(2). 

 ْبنِ  َصالِحِ  ْبنِ  ِإْبَراِهي َ  ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنَ  َجْعَفرَ  اهللِ  َعْبدِ  أَبَا سمعت بب 136

دِ  ْبنَ  أَْحَمدَ  َسِمْعتُ  :يَُقولُ  ،َعبَّاسٍ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  َعلِيِّ   أَيُّوبَ  ْبنِ  ُمَحمَّ

 ُمْشَربَ  أَْبَيضَ  َطالٍِب  أَِبي ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنُ  الَحَسنُ  َكانَ < :يَُقولُ  ،الُمِغيرِيَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (:22/385مأموم>.َوكالهماَصحيح؛َقالَالِمّزيَفيَ<تهذيبَالكمال>َ)<فيَ<ف>:َ (1)
 ُعَمير بن مأموم، ويقال: مأمون بن ُزرارة التَّميمي. 

(، وابن 5/428أخرجه ابن عدي في <الكامل> )ُحديج بن معاوية بن الرحيل( ) (2)
(، والبيهقي في 111مال وثواب ذلك> )ح/شاهين في <الترغيب في فضائل األع

ْسَكاِف به. 2697<شعب اإليمان> )ح/  (، كالهما من طريق َسْعد بن طريف اإْلِ
ا، ألجل  الحديث  ، فهو متركسعد بن طريف اإلسكاف الكوفيوهو إسناد ضعيف جدًّ

 (. 2241غاٍل. انظر: <تقريب التهذيب> )رق : 
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ْينِ  َسْهلَ  ،الَعْينَْينِ  (2()1)أَْدَع َ  ،ُحْمَرةً   اللِّْحَيةِ  َكثَّ  ،(3)اْلَمْسُرَبةِ  َدِقيقَ  ،الَخدَّ

ةٍ  ِإْبرِيقُ  ُعنَُقهُ  َوَكأَنَّ  ،َوْفَرةٍ  َذا  َبْينَ  َما َبِعيدَ  ،(4)اْلَكَرادِيسِ  َعِظيمَ  ،فِضَّ

 ،َوْجًها النَّاسِ  أَْحَسنِ  ِمنْ  َملِيًحا ،اْلَقِصيرِ  َولَ  ِبالطَِّويلِ  لَْيَس  َرْبَعةً  ،الَمْنِكَبْينِ 
َوادِ  َيْخِضبُ  َوَكانَ  ْعرِ  َجْعدَ  َوَكانَ  ،ِبالسَّ  اْبنُ  َوُهوَ  ُتُوفِّيَ  ،الَبَدنِ  َحَسنَ  ،الشَّ

د   ،الُحَسْينُ  ُغْسلَهُ  َوَولِيَ  ،َسنَةً  أَْرَبِعينَ وَ  َخْمسٍ   ِمنْ  ِإْخَوُتهُ  َوالَعبَّاُس  ،َوُمَحمَّ

 ِتْسعٍ  َسنَةَ  ُتُوفِّيَ  ،اْلَعاصِ  ْبنُ  َسِعيدُ  َعلَْيهِ  َوَصلَّى ،َطالٍِب  أَِبي ْبنِ  َعلِيِّ 

 .(5)>َوأَْرَبِعينَ 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 > وعليه <مًعا>. : <أدعجههامش يأشهل>. وف<في <ف>:  (1)
واد.  (2) واُد ِفي الَعين َوَغْيرَِها، يُرِيُد أَنَّ َسواَد َعْينَيهِ َكاَن شديَد السَّ ْعَجُة: السَّ َعُج والدُّ الدَّ

َ َب ياِضها. ة َِشدَّ َِفي ين َالع  واد َس  ُة َِشدَّ ع ُج: َالدَّ : قِيل  َو  َاألثير َالبن (َ<النهاية> ب  ر  )س 
(2/119َ.)َ

ائاًِلَإِل ىَالج وف.َدّقَِمْنَش ََماهيَ (3) ْدرَس  رَالصَّ (َ<النهاية>َالبنَاألثيرَع  ب  ر    (.2/356))س 
هي ُرؤوس الِعظام، واحُدها: ُكْرُدوس. َوقِيَل: ِهَي ُمْلتََقى ُكلِّ َعْظِمين َضْخَمين،  (4)

َلبن األثير <النهاية> ، والِمْرفَقين، والَمْنِكَبين، أََراَد أَنَُّه َضْخ  اأْلَْعَضاِء. كالرْكبَتَين
 (. 4/162))َكْرَدَس( 

 ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف.  (5)
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ِِب َط 
َ
ِّ بِْن أ  الٍِب َمْوِِلُ اُْلَسنْيِ بِْن لََعِ

 َعلَْيهِ  اللِ رِْضَواُن 

ِحي ِ  َعْبدِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  يحدثن بب 137 ْهرِيُّ  الرَّ ثَنَا ،الزُّ  أَبُو َحدَّ

 ِبْنتُ  فَاِطَمةُ  َولََدْت < :َسْعدٍ  ْبنُ  اللَّْيثُ  قَالَ  :قَالَ  ،َصالِحٍ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َصالِحٍ 

 .(1)>أَْرَبعٍ  َسنَةَ  َشْعَبانَ  ِمنْ  َخلَْونَ  لََيالٍ  فِي َعلِي   ْبنَ  الُحَسْينَ  ‘ اللِ  َرُسولِ 

ثَنَا ،اأْلَْودِيُّ  يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  يحدثن بب 138  (2)َحَسنِ  ْبنُ  يَْحيَى َحدَّ

ازُ  فَُراتٍ  ْبنِ  ثَنَا ،الَقزَّ دِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ،ثَابِتٍ  ْبنُ  َعْمُرو َحدَّ  ،َعِقيلٍ  ْبنِ  ُمَحمَّ
دِ  َعنْ  هِ  الُحَسْينَ  َسمَّى أَنَّهُ  :َعلِيٍّ  َعنْ  ،الَحنَِفيَّةِ  اْبنِ  ُمَحمَّ  :قَالَ  ،َجْعَفرٍ  بَِعمِّ
اهُ  ‘ اللِ  َرُسولُ  فََدَعاِني<  [ ب/26ق] .(3)>ُحَسْيًنا فََسمَّ

ثَنَا ،ُسلَْيَمانَ  ْبنُ  فَْهدُ  يحدثنو بب 139 ثَنَا ،نَُعْي ٍ  أَبُو َحدَّ  ،ِإْسَرائِيلُ  َحدَّ
 :قَالَ  ،َطالٍِب  أَبِي ْبنِ  َعلِيِّ  َعنْ  ،[(4)َهانِئٍ  ْبنِ ] َهانِئِ  َعنْ  ،ِإْسَحاقَ  أَبِي نْ عَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، من طريق 6/2564أخرجه ابن العدي  في <بغية الطلب في تاريخ حلب> ) (1)
 المصنِّف فيه. 

 وهو إسناد صحيح إلى الليث، وهو مرسل. 
 حسين>. <في <ف>:  (2)
َالمصنِّف (3) َغير َأخرجه َمن َعلى َأقف َإلم َوهو .َ َألجل َضعيف، َثابتَسناد َبن عمرو

 (. 4995غاٍل. انظر: <تقريب التهذيب> )رق : ضعيف ، فهو الكوفي
 >. فما بين المعقوفين ليس في < (4)
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ا ْيُتهُ  الُحَسْينُ  ُولِدَ  لَمَّ  َما اْبِني أَُروِني< :فََقالَ  ‘ النَِّبيُّ  فََجاءَ  ،َحْرًبا َسمَّ
ْيُتُموهُ   .(1)>ُحَسْين   ُهوَ  َبْل < :قَالَ  ،َحْرًبا :قُْلنَا ؟>،َسمَّ

ثَِني ،َعلِيٍّ  ْبنُ  الُحَسْينُ  اهللِ  َعْبدِ  أَبُو أخبرني بب 140  ْبنُ  َعلِيُّ  أَبِي َحدَّ

ثَِني ،الُحَسْينِ  دٍ  ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  ،َضْمَرةَ  أَبُو ِعَياضٍ  ْبنُ  أَنَُس  َحدَّ  َعنْ  ،ُمَحمَّ

 َوُحَسْيًنا َحَسًنا ىَوأََسمْ  ،َحَسنٍ  ِمنْ  ُحَسْينٍ  اْسمَ  اْشَتقَّ  ‘ النَِّبيَّ  أَنَّ < :أَبِيهِ 

 فََوَزَنْت  ،َساِبِعِهَما َيْومَ  َوُحَسْيًنا َحَسًنا َحلََقْت  فَاِطَمةَ  َوأَنَّ  ،َساِبِعِهَما َيْومَ 

قَْت  ،َشْعَرُهَما ةً  ِبَوْزِنهِ  فََتَصدَّ  .(2)>فِضَّ

ثَنَا ،اأْلََسِديُّ  ُسلَْيَمانَ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  احدثن بب 141  ،الِدٍ خَ  ْبنُ  َعْمُرو َحدَّ
ثَنَا ْحَمنِ  َعْبدِ  أَبِي ْبنِ  َربِيَعةَ  َعنْ  ،َغِزيَّةَ  ْبنِ  ُعَماَرةَ  َعنْ  ،لَِهيَعةَ  اْبنُ  َحدَّ  ،الرَّ
 َيْومَ  ُحَسْينٍ  أَوْ  َحَسنٍ  ِبَرْأسِ  أََمرَ  ‘ اللِ  َرُسولَ  أَنَّ < :َمالِكٍ  ْبنِ  أَنَسِ  َعنْ 

قَ  ُثمَّ  فَُحلِقَ  َساِبِعهِ   .(3)>َذْبًحا َيِجدْ  َولَمْ  ةً فِضَّ  ِبَوْزِنهِ  ُتُصدِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، والحاك  في <المستدرك> )ح/1340أخرجه ابن األعرابي في <معجمه> )ح/ (1)
جَ 4773 ْسنَادِ َولَْ  يَُخرِّ اُه>، وابن عساكر في <تاريخ ( وقال: <َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ

 (، جميعه  من طريق ِإْسَرائِيَل به، بسياق أت . 13/170دمشق> )
المديني،  ،َكماَقالَابنهانئَبنَهانئَالهمدانيَالكوفيوهوَإسنادَضعيفَلجهالةَحالَ

 (. 23بب  11/22. انظر: <تهذيب التهذيب> )الشافعيو
 (َعنَأنس154(َ)رقم:1/231َالمتمم(َ)َأخرجهَابنَسعدَفيَ<الطبقاتَالكبير>َ)الجزء (2)

 بن عياض به. 
(، و<المعج  األوسط> 2575( )ح/3/29أخرجه الطبراني في <المعج  الكبير> ) (3)

 =(، كالهما من19271( )ح/9/504(، والبيهقي في <السنن الكبير> )127)ح/
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ثَنَا ،َسلََمةَ  ْبنُ  النَّْضرُ  احدثن بب 142  ،َعَطاءٍ  ْبنُ  َوالَولِيدُ  ،الُحَمْيِديُّ  َحدَّ
ثَنَا :قَاََل  ثَنَا ،ُسلَْيَمانَ  ْبنُ  ِهَشامُ  َحدَّ ْثتُ  :قَالَ  ،ُجَرْيجٍ  اْبنُ  َحدَّ  يَْحيَى َعنْ  ُحدِّ

ِعيدَ َْبنَِ ةَ َع نََْ،س  ْمر  ْبدََِبِْنتََِع  نََِع  ْحم  ةَ َع نََْ،الرَّ ائِش  ََ:ق ال ْتََ،ع  ُسوُلََع قَّ َ‘َاهللََِر 
نََِع نَِ س  ْينََِالح  الُحس  ات ْينََِو  ات ْينََِش  ذ ب حَ َ،ش  اَو  ْنُهم  ابِعََِي ْومَ َع  اَ،السَّ اُهم  مَّ س  َ،و 

رَ  أ م  اطَ َأ نََْو  اَيُم  ْنُهم  اَع نََْاأْل ذ ىَع  ةََُق ال ْتََ.ُرءُوِسِهم  ُسولََُف ق الَ َ:ع ائِش   :‘ اهللََِر 
 َعِقيَقةُ  َهِذهِ  َوِإلَْيكَ  لَكَ  مَّ اللهُ  اللِ  ِبْسمِ  :فَُقولُوا ،اْسِمهِ  َعلَى اْذَبُحوا<

 .(1)>فََُلنٍ 

 ْبنِ  َعلِيِّ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،َعلِيٍّ  ْبنُ  الُحَسْينُ  اهللِ  َعْبدِ  أَبُو أخبرني بب 143

ثَِني :قَالَ  ،الَحَسنِ   ْبنِ  َجْعَفرِ  (2)َعنْ  ،َعلِيِّ  ْبنِ  َزْيدِ  ْبنُ [ أ/27ق] ُحَسْينُ  َحدَّ

دٍ   ِبِزنَةِ  َوأََمرَ  ،َوالُحَسْينِ  الَحَسنِ  َعنِ  َعقَّ  ‘ النَِّبيَّ  أَنَّ < :أَبِيهِ  َعنْ  ،ُمَحمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طريق ابن لهيعة به.  =
 على الراجح. وهو إسناد ضعيف ألجل ابن لهيعة، فهو ضعيف الحديث 

(، 43(، وابن أبي الدنيا في <العيال> )ح/4521أخرجه أبو يعلى في <مسنده> )ح/ (1)
( 9/510) (،َوالبيهقيَفيَ<السننَالكبير>408َــ15/407َوالدارقطنيَفيَ<العلل>َ)

 (، جميعه  من طريق اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد به. 19294)ح/
َالوجهعنَهذَــقالَالبيهقيَ <َولَْيَس  (:19271(َ)ح/9/504فيَ<السننَالكبير>َ)َــَا
 بَِمْحُفوٍظ>. 

ا ألجل النضر بن سلمة المروزي، فهو واٍه متَّه . انظر:  وهو إسناد ضعيف جدًّ
 (. 4/256<ميزان اَلعتدال> )

ث ابَن ُجريجٍ   . يحيى بن سعيدعن  وأيًضا لجهالة عين من َحدَّ
 بن>. < :إلىفي <األصل> تصحَّف  (2)
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ةً  ُشُعوِرِهَما قَ  ،فِضَّ  .(1)>الَعِقيَقةِ  ِرْجلَ  الَقاِبلَةُ  َوأُْعِطَيتُ  ،ِبهِ  فََتَصدَّ

انَ  ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنُ  الَحَسنُ  احدثن بب 144 ثَنَا ،َعفَّ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  َحدَّ

ْحَمنِ  َعْبدِ  انِيُّ  الرَّ ثَنَا ،الَحرَّ دٍ  ْبنِ  ُزَهْيرِ  َعنْ  ،ُمْسلِ ٍ  ْبنُ  الَولِيدُ  َحدَّ  َعنْ  ،ُمَحمَّ

دِ   .(3)>أَيَّامٍ  لََسْبَعةِ  الُحَسْينَ  َخَتنَ  ‘ اللِ  َرُسولَ  أَنَّ < :(2)الُمْنَكِدرِ  ْبنِ  ُمَحمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْسنَادِ، 4828أخرجه الحاك  في <المستدرك> )ح/ (1) ( وقال: <َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ
َجاُه>، والبيهقي في <السنن الكبير> ) ( وقال: 19298( )ح/512 بب 9/511َولَْ  يَُخرِّ

ٍد، َعْن أَبِيهِ، َعِن النَّ  ُمْرَساًل: ‘ ِبيِّ <َوَرَواُه َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعْن َجْعَفرِ ْبِن ُمَحمَّ
 <ِفي أَْن يَْبَعثُوا ِإلَى الَْقابِلَةِ ِمْنَها بِرِْجٍل>. 

ِد ْبِن إِْسَحاقَ  ِد ْبِن َعلِيِّ ْبِن ، َوِفي ِرَوايَةِ ُمَحمَّ َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن أَبِي بَْكٍر، َعْن ُمَحمَّ
َحَسِن بَِشاٍة َوقَاَل: <يَا فَاِطَمُة َعِن الْ ‘ ، قَاَل: <َعقَّ َرُسوُل اهللِ ُحَسْيٍن، َعْن َعلِيٍّ 

ًة>، فََوَزنَّاُه فََكاَن َوْزنُُه ِدْرَهًما َوبَْعَض دِْرَهٍ >.  قِي بِِزنَةِ َشْعرِهِ فِضَّ اْحلِِقي َرْأَسُه َوتََصدَّ
 َوَهَذا أَْيًضا ُمْنَقِطٌع. 

ِد ْبِن َعلِيِّ ْبِن ُحَسْيٍن، عَ  هِ، َعْن َعلِيٍّ َوقِيَل ِفي ِرَوايَِتهِ: َعْن ُمَحمَّ  . ْن أَبِيهِ، َعْن َجدِّ
َوََل أَْدِري َمْحُفوٌظ ُهَو أَْم ََل>، كالهما من طريق ُحَسْيُن ْبُن َزْيِد ْبِن َعلِيِّ، َعْن َجْعَفرِ 

هِ، َعْن َعلِيٍّ  ٍد، َعْن أَبِيهِ، َعْن َجدِّ  . ْبِن ُمَحمَّ
 )قلت(: إسناده ضعيف إلرساله. 

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر،ادر التي أخرجت الحديث من هذا الوجه: <جاء في كل المص (2)  َعْن ُمَحمَّ
 >. َعْن َجابٍِر 

(، والطبراني في <المعج  األوسط> 582أخرجه ابن أبي الدنيا في <العيال> )ح/ (3)
َواِة: <َوَختَنَُهَما لََسْبعَ 6708)ح/ ةِ أَيَّامٍ>. ( وقال: <يَُقْل ِفي َهَذا اْلَحِديِث أََحٌد ِمَن الرُّ

ٍد>، و<المعج  الصغير> )ح/ ِد ْبِن 891ِإَلَّ ُزَهْيُر ْبُن ُمَحمَّ ( وقال: <لَْ  يَْرِوهِ َعْن ُمَحمَّ
ْن َرَوى َهَذا اْلَحِديَث: َوَختَنَُهَما ٍد، َولَْ  يَُقْل أََحٌد ِممَّ  =لَِسْبَعةِ  اْلُمْنَكِدِر إَِلَّ ُزَهْيُر ْبُن ُمَحمَّ
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ثَنَا ،األَْوِديُّ  َجْعَفرٍ  أَبُو يَْحَيى ْبنُ  (1)أَْحَمدُ  يحدثن بب 145  ْبنُ  َعبَّادُ  َحدَّ

ثَنَا ،يَْعُقوبَ   َعنِ  ،الَحَك ِ  ْبنِ  الَحَسنِ  (2)ْبنِ  َصبَّاحِ  َعنْ  ،َسالِ ٍ  ْبنُ  يَْحيَى َحدَّ

َمالِ   :قَالَْت  ،َطالٍِب  أَبِي ْبنِ  َعلِيِّ  َولَدِ  أُمِّ  ُعْثَمانَ  أُمِّ  َعنْ  ،ُموَسى بِْنتِ  الشِّ
 َعلَْيَها َيْجلُِس  لَ  ِجْبرِيلُ  َعلَْيَها َيْجلُِس  ِوَساَدة   ‘ اللِ  َرُسولِ  آِللِ  َكانَ <

 ،ِريِشهِ  ُزْغِب  ِمنْ  فََسَقطَ  اْنَتَفضَ  َعَرجَ  ِإَذا فََكانَ  ،ُطِوَيْت  (3)َخَرجَ  فَِإَذا ،َغْيُرهُ 
 .(4)>َوُحَسْينٍ  َحَسنٍ  َتَماِئمِ  فِي لُهُ فََتْجعَ  ،فََتْتَبُعهُ  فَاِطَمةُ  فََتُقومُ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلٍِ >، وابن عدي في <الكامل> )زهير بن محمد العنبري( أَيَّامٍ> ِإَلَّ  =
(، وابن عساكر في <تبيين 17563(، والبيهقي في <السنن الكبير> )ح/5/132)

(، جميعه  من طريق الَولِيِد ْبِن ُمْسلٍِ ، عن ُزَهْيرِ 25اَلمتنان باألمر باَلختتان> )ح/
ٍد، َعِن اْبِن عُ  ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجابٍِر ْبِن ُمَحمَّ  . َقْيٍل، َعْن ُمَحمَّ

وهو إسناد ضعيف، فزهير بن محمد التميمي، وإن كان ثقة في الجملة، إَل أنه قد 
عنه مناكير وهذا منها، وقد استنكره عليه ابن عدي في ترجمته من ن والشاميروى 

 <الكامل>. 
  أبو أَْحَمد>. <>: فجاء في < (1)
 عن>. <ي <ف>: ف (2)
 عرج>. <في <ف>:  (3)
يحيى بن سال  ، وهو إسناد ضعيف، ألجل أقف على من أخرجه غير المصنِّفل   (4)

 (. 4/377> )ميزان اَلعتدال، فهو ضعيف الحديث. انظر: <الكوفي
َماِل بِْنِت ُموَسىوكذا جهالة   ، فل  أقف على من ترج  لها. الشِّ
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 ٍّ َُسنْيِ بِْن لََعِ  ُمْسَنُد اْلْ
بِيِه 

َ
َُسنْيِ َعْن أ ُّ ْبُن اْلْ  لََعِ

 ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  (1)َوَسِعيدُ  ،َخْوََلنِيُّ لا نَْصرٍ  ْبنُ  بَْحرُ  يحدثن بب 146

ثَنَا :قَاََل  ،الَحَك ِ  َعْبدِ  ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َخالِدُ  َحدَّ ثَنَا ،الرَّ  ،أَنَسٍ  ْبنُ  َمالِكُ  َحدَّ
ْهِريِّ  َعنِ   :قَالَ  ،‘ اهللِ  َرُسولَ  أَنَّ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،الُحَسْينِ  ْبنِ  َعلِيِّ  َعنْ  ،الزُّ
 .(2)>َيْعِنيهِ  لَ  َما َتْرُكهُ  اْلَمْرءِ  ِإْسََلمِ  ُحْسنِ  ِمنْ <

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سعد>. <في <ف>:  (1)
(، والطبراني في <المعج  الصغير> 1737اإلمام أحمد في <مسنده> )ح/ أخرجه (2)

(، وابن المقرىء في <معجمه> 2/9(، والعقيلي في <الضعفاء الكبير> )1080)ح/
( وقال: <َرأَْيُت َهَذا الَحِديَث َعْن َعْبِد الَواِحِد ِعْنَد َغْيرِهِ، َعْن َعلِيِّ ْبِن 1285)ح/

(، 324ُمْرَساًل، َواهللُ أَْعلَُ >، وابن بطة في <اإلبانة الكبرى> )ح/الُحَسْيِن باَِل أَبِيهِ 
ْهرِيِّ به.   جميعه  من طرق عن الزُّ

 ورواه جماعة عن َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن مرسًَل ليس فيه: )عن أبيه(. 
(، وهناد بن 1883أخرج هذا الوجه مالك في <الموطأ/رواية أبي مصعب> )ح/

(، وابن أبي 103(، وابن أبي عاص  في <الزهد> )ح/2/539السري في <الزهد> )
(، وأبو الشيخ في <ذكر األقران وروايته  عن بعضه  107الدنيا في <الصمت> )ح/

ْهرِيِّ به. 451بعًضا> )ح/  (، جميعه  من طريق الزُّ
ِحيُح قَْوُل َمْن أَْرَسلَُه َعْن َعلِيِّ 110/: 3قال الدارقطني في <العلل> ) ْبِن  (: <َوالصَّ

  .‘>اْلُحَسْيِن، َعِن النَِّبيِّ 
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دُ  يحدثن بب 147 ثَنَا ،َمْخلَدٍ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّ  أَبِي ْبنُ  بَْكرِ  أَبُو َحدَّ

ثَنَا ،َشْيَبةَ   ُعَماَرةَ  َسِمْعتُ  :قَالَ  ،باَِللٍ  ْبنِ  ُسلَْيَمانَ  َعنْ  ،َمْخلَدٍ  ْبنُ  َخالِدُ  َحدَّ

ثُ  ،ُحَسْينٍ  ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنَ  اهللِ  َعْبدَ  َسِمْعتُ  :قَالَ  ،األَْنَصاِريَّ  َغِزيَّةَ  ْبنَ   يَُحدِّ

هِ  َعنْ  ،ُحَسْينٍ  ْبنِ  َعلِيِّ  أَبِيهِ  َعنْ   قَالَ  :[ب/27ق] قَالَ  ،َعلِيٍّ  ْبنِ  ُحَسْينِ  َجدِّ

 .(1)>‘ َعلَيَّ  ُيَصلِّ  فَلَمْ  ِعْنَدهُ  ُذِكْرتُ  َمنْ  الَبِخيلَ  ِإنَّ < :‘ اهللِ  َرُسولُ 

ثَنَا ،ِسنَانٍ  ْبنُ  يَِزيدُ  احدثن بب 148 ثَنَا ،َهاُرونَ  ْبنُ  يَِزيدُ  َحدَّ  دُ ُمَحمَّ  َحدَّ
دِ  َجْعَفرٍ  أَبِي َعنْ  ،ِإْسَحاقَ  ْبنُ  هِ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،َعلِيٍّ  ْبنِ  ُمَحمَّ  :قَالَ  ،َجدِّ

 َعلَى النَّاسِ  أََشدُّ < :َمْربُوَطةً  َصِحيَفةً  ‘ اهللِ  َرُسولِ  َسْيفِ  قَائِ ِ  ِفي َوَجْدتُ 

اِربُ  ،قَاَتلِهِ  َغْيرَ  اْلَقاِتلُ  :َعَذاًبا اللِ   ِنْعَمةَ  َجَحدَ  َوَمنْ  ،اِرِبهِ َض  َغْيرَ  َوالضَّ

ا َبرِئَ  فََقدْ  َمَوالِيهِ   .<(2) اللُ  أَْنَزلَ  ِممَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، واإلمام أحمد في <مسنده> 791أخرجه ابن أبي شيبة في <مسنده> )ح/ (1)
( وقال: <َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح 3546(، والترمذي في <جامعه> )ح/1736)ح/

(، وأبو يعلى في <مسنده> 8046َغرِيٌب>، والنسائي في <السنن الكبرى> )ح/
( وقال: <َهَذا أَْشَبُه َشْيٍء ُرِوَي 909(، وابن حبان في <صحيحه> )ح/6776)ح/

، اْبَن َسْبِع ‘َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن َعلِيٍّ َوَكاَن اْلُحَسْيُن ِرْضَواُن اهللِ َعلَْيهِ َحْيُث قُِبَض النَِّبيُّ 
َشْعَباَن َسنََة أَْربٍَع، َواْبُن ِستِّ ِسِنيَن  ِسِنيَن ِإَلَّ َشْهًرا، َوَذلَِك أَنَُّه ُولَِد لِلَيَاٍل َخلَْوَن ِمنْ 

ْيِء>، وابن السني في <عمل اليوم  ْيءَ بَْعَد الشَّ َوأَْشُهٍر ِإَذا َكانَْت لَُغُتُه اْلَعَربِيََّة يَْحَفُظ الشَّ
 (، جميعه  من طريق سليمان بن بالل به. 382والليلة> )ح/

ح الدارقطنيُّ في <العلل> )  الوجه.  ( هذا3/102ورجَّ
ن له الترمذي، وَصحَّح  َعلِيِّ ْبِن ُحَسْينٍ  اهللِ ْبنُ  َعْبدُ )قلت(: وهو إسناد جّيد، ف قد حسَّ

 له ابن حبان. 
 =والربيع بن سليمان في(، 18847)ح/( 10/207)> مصنفهفي < عبد الرزاقأخرجه  (2)
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ثَنَا ،يُونَُس  ْبنُ  ِإْسَحاقُ  يحدثن بب 149 دُ  َحدَّ  ِفي بَِشيرٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ

ثَنَا ،َصافَةِ الرُّ  ثَِني ،ُحَمْيدٍ  ْبنُ  َعِبيَدةُ  َحدَّ  ْبنِ  دِ ُمَحمَّ  َجْعَفرٍ  أَبِي َعنْ  ،ِفْطرٌ  َحدَّ

هِ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،ُحَسْينٍ  ْبنِ  َعلِيِّ   َمنْ < :‘ اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  ،َجدِّ

ََلةَ  اللُ  فََخطَّأَهُ  ِعْنَدهُ  ُذِكْرتُ   .(1)>الَجنَّةِ  َطرِيقَ  اللُ  َخطَأَهُ  َعلَيَّ  الصَّ

وِفيُّ  يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  يحدثن بب 150 ثَنَا ،الصُّ دِ  ْبنُ  ي ُ ِإْبَراهِ  َحدَّ  ُمَحمَّ

دِ  َعنْ  ،َمْيُمونٍ  ْبنِ   ،(3)أَبِيهِ  َعنْ  ،(2)[ُحَسْينٍ  ْبنِ ] َعلِيِّ  ْبنِ  ُحَسْينِ  ْبنِ  ُمَحمَّ
هِ  َعنْ  ،(4)أَبِيهِ  َعنْ   :فَِرقٍ  َثََلثُ  َبْعِدي َيُكونُ < :قَالَ  ‘ النَِّبيِّ  َعنِ  ،َجدِّ

 فََلَ  َماُتوا َوِإنْ  ،َتُعوُدوُهمْ  فََلَ  رُِضوامَ  فَِإنْ  ،َوقََدِريَّة   ،َوُحُروِريَّة   ،ُمْرِجَئة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(، 330)ح/ وأبوَيعلىَفيَ<مسنده>َ(،(1618(َ)ح/3/296<مسند/َترتيبَسنجر>َ)َ=
نَّةفي < والخالل (، 1037> )ح/اإلبانة الكبرىفي < وابن بطة(، 1551> )ح/السُّ

 بن ِإْسَحاَق به. اجميعه  من طريق 
 وهو وجادة كما هو ظاهر من النص، وهي ضعيفة عند المحققين من أهل الحديث. 

ِد بْ 2887( )ح/3/128أخرجه الطبراني في <المعج  الكبير> ) (1) ِن (، من طريق ُمَحمَّ
 به.  بَِشيرٍ 

(: <رواه الطبراني في <الكبير>، 324 بب 2/323قال الهيثمي في <مجمع الزوائد> )
َفه ابُن المبارك، بب أو بشر ببوفيه بشير بن محمد الكندي  ، فإن كان بَِشيًرا، فقد ضعَّ

، وإن كان بِْشًرا فل  أر من ذكره>.   ويحيى بُن معين، والدارقطنيُّ
، إَل أنه مرسل، فل  يسمع من جده َعلِيِّ ْبِن ُحَسْينٍ سن إلى )قلت(: وهو إسناد ح

 (. 7/304. انظر: <تهذيب التهذيب> ) علي
 >. ففي < ليسمابين المعقوفين  (2)
 األصل: <صح>. كتب فوقها ناسخ  (3)
 >. فاألصل: <صح>. وليست في <كتب فوقها ناسخ  (4)
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 .(1)>ُتِجيُبوُهمْ  فََلَ  َدَعْوا َوِإنْ  ،َتْشَهُدوُهمْ 

ثَنَا ،اْلَعاَلءِ  ْبنُ  ِهاَللُ  احدثن بب 151 ثَنَا ،ُسلَْيَمانَ  ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّ  َحدَّ

ثَنَا ،التَِّميِميُّ  بِْسطَامٍ  ْبنُ  َهيَّاجُ  ْحَمنِ  ْبدِ عَ  ْبنُ  َعْنَبَسةُ  َحدَّ  ْبنِ  َعْنَبَسةَ  ْبنِ  الرَّ

دِ  َعنْ  ،الَعاصِ  ْبنِ  َسِعيدِ   ،أَبِيهِ  َعنْ  ،ُحَسْينٍ  ْبنِ  َعلِيِّ  َعنْ  ،ُسلَْيَمانَ  ْبنِ  ُمَحمَّ
َتانِ  َرَمَضانَ  فِي َعْشرٍ  اْعِتَكاُف < :‘ اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ   .(2)>َوُعْمَرَتانِ  َحجَّ

وِفيُّ  ْحيَىيَ  ْبنُ  أَْحَمدُ  يحدثن بب 152 ثَنَا ،الصُّ  ،َعبَّادٍ  ْبنُ  ِشَهابُ  َحدَّ
ثَنَا :قَاََل  ،ُسلَْيَمانَ  ْبنُ  َوالَحَك ُ  دُ  َحدَّ  َزْيدٍ  أَبِي ْبنِ [ أ/28ق] الَحَسنِ  ْبنُ  ُمَحمَّ

ثَنَا ،الَهْمَدانِيُّ  دٍ  ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  ،الثَُّمالِيُّ  َحْمَزةَ  أَبُو َحدَّ دِ ُمحَ  أَبِيهِ  َعنْ  ،ُمَحمَّ  مَّ

هِ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،َعلِيٍّ  ْبنِ   َعْبدٍ  ِمنْ  َما< :‘ اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  ،الُحَسْينِ  َجدِّ

 اللِ، َسَخطِ  فِي أَْضَعافََها أَْنَفقَ  ِإلَّ  اللَ  ُيْرِضي فِيَما ُيْنِفُقَها ِبنََفَقةِ  َيِضنُّ  أََمةٍ  َولَ 

ْعيَ  اْلُمْسلِمِ  يهِ أَخِ  َمُعونَةَ  َيَدعُ  َعْبدٍ  ِمنْ  َوَما  اْلَحاَجةُ  تِْلكَ  قُِضَيْت  َحاَجِتهِ  فِي َوالسَّ

 أََمةٍ  َولَ  َعْبدٍ  ِمنْ  َوَما ،َعلَْيهِ  ُيْؤَجرُ  َولَ  فِيهِ  َيْأثَمُ  َمنْ  ِبَمُعونَةِ  اْبُتلِيَ  ِإلَّ  ُتْقضَ  لَمْ  أَوْ 

ِبيلَ  َيِجدُ  َوُهوَ  اْلَح َّ  َيَدعُ  ْنَيا َحَواِئ ِ  ِمنْ  لَِحاَجةٍ  ِإلَْيهِ  السَّ  ِإلَى نََظرَ  ِإلَّ  الدُّ

ةَ  :َيْعِني >.اْلَحاَجةَ  ِتْلكَ  اللُ  َيْقِضيَ  أَنْ  قَْبلَ  اْلُمَحلِِّقينَ   .(3)اإْلِْسََلمِ  َحجَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، ألجل إبراهي ، وهو إسل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف (1)  بن ناد ضعيف جدًّ
 (. 1/63ميمون، فهو مبتدع، يروي العجائب. انظر: <ميزان اَلعتدال> ) بن محمد

ا، ألجل ، وهو إسناد ضعيف ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف (2) عنبسة بن جدًّ
 (. 3/301، فهو مته  بالوضع. انظر: <ميزان اَلعتدال> )عبد الرحمن

 =(،88طي في <مكارم األخالق ومعاليها ومحمود طرائقها> )ح/أخرجه الخرائ (3)
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وِفيُّ  يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 153 ثَنَا ،الصُّ  ،(1)قَادِمٍ  ْبنُ  َعلِيُّ  َحدَّ
ثَنَا اَلمِ  َعْبدُ  َحدَّ  َعلِيِّ  ِعْندَ  ُكْنتُ  :قَالَ  ،َسِعيدٍ  ْبنِ  يَْحيَى َعنْ  ،َحْرٍب  ْبنُ  السَّ

 اْلِعَراقِ  أَْهلَ  يَا :اْلُحَسْينِ  ْبنُ  َعلِيُّ  فََقالَ  ،اْلُكوِفيِّينَ  ِمنَ  نََفرٌ  فََجاءَهُ  ُحَسْينٍ  ْبنِ 

ْساَلمِ  ُحبَّ  أَِحبُّونَا  أَيَُّها َيا< :‘ اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  :يَُقولُ  أَبِي َسِمْعتُ  فَِإنِّي اإْلِ

 أَنْ  قَْبلَ  َعْبًدا اتََّخَذِني قَدِ   اللَ  فَِإنَّ  ،َحقِّي فَْوقَ  َتْرفَُعوِني لَ  النَّاُس 

 >.نَِبيًّا َيتَِّخَذِني

 :فََقالَ  ،اْلُمَسيَِّب  ْبنِ  لَِسِعيدِ  َذلِكَ  فََذَكْرتُ  :َسِعيدٍ  ْبنُ  يَْحيَى قَالَ 
 .(2)>‘ َنِبيًّا اتََّخَذهُ  َما َوَبْعدَ <

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ِد ْبِن الَحَسِن ْبِن أَبِي َزْيٍد الَهْمَدانِيِّ به دون قوله:  = <َوَما ِمْن َعْبٍد َوَل أََمٍة من طريق ُمَحمَّ
... إلى آخره>.   َيَدُع اْلَح َّ
ثابت بن مه: ، واسضعيف الثمالي، فهو غالٍ  حمزة يأبوهو إسناد ضعيف، ألجل 

 (. 818. انظر: <تقريب التهذيب> )رق : أبي صفية
واب. فوالمثبت من < قَاِس >،<> إلى: المطبوعفي < تصحف (1)  >. وهو الصَّ
(، وقال: <َهَذا َحِديٌث 4825( )ح/3/196أخرجه الحاك  في <المستدرك> ) (2)

َجاُه>، من طريق َعلِيِّ بْ  ْسنَادِ َولَْ  يَُخرِّ  ِن قَادِمٍ، به. َصِحيُح اإْلِ
التهذيب>  )قلت(:َوهوَإسنادَحسن،َألجلَعليَبنَقادم،َفهوَصدوق.َانظر:َ<تقريب

 (. 4785)رق : 
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 ٍّ  فَاِطَمُة بِْنُت ُحَسنْيِ بِْن لََعِ
 ٍّ بِيَها ُحَسنْيِ بِْن لََعِ

َ
 َعْن أ

ثَنَا ،اأْلَْودِيُّ  يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  يحدثن بب 154  َعْمٍرو ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّ

ثَنَا ،اأْلَْشَعثَيُّ   ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  دِ ُمَحمَّ  َعنْ  ،َعاِمرٍ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ،َضْمَرةَ  أَبُو َحدَّ

ثَْتِني ،ُعْثَمانَ  ْبنِ  َعْمرِو  ،َعلِيٍّ  ْبنِ  (1)ُحَسْينِ  َعنْ  ،ُحَسْينٍ  بِْنتُ  فَاِطَمةُ  أُمِّي َحدَّ
[ ب/28ق] النََّظرَ  ُتِديُموا لَ < :يَُقولُ  َكانَ  ‘ اهللِ  َرُسولَ  أَنَّ  ،َعبَّاسٍ  ْبنِ  اهللِ  وَعْبدِ 

ِمينَ  إِلَى  .(3)>ُرْمحٍ  ِقيدُ  (2)َوَبْينَهُ  َبْينَهُ  فَْلَيُكنْ  ،ِمْنُكمْ  َكلََّمُهمْ  َوَمنْ  ،اْلُمَجذَّ

ثَنَا ،َمْرُزوقٍ  ْبنُ  نَْصرُ  اْلَفْتحِ  أَبُو احدثن بب 155  ،ُموَسى ْبنُ  أََسدُ  َحدَّ
ثَنَا دِ  َعنْ  ،َعاِمرٍ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ،فََضالَةَ  ْبنُ  الَفَرجُ  َحدَّ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّ

 ،َعلِيٍّ  ْبنِ  ُحَسْينِ  أَبِيَها َعنْ  ،ُحَسْينٍ  بِْنتِ  فَاِطَمةَ  أُمِّهِ  َعنْ  ،ُعْثَمانَ  ْبنِ  َعْمرِو
 .ِمْثلَهُ  ‘ النَِّبيِّ  َعنِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حسن>. <: إلىفي <ف> تصحف  (1)
 <بينه >. : في نسخة إلى أنه<األصل>  ار ناسخشأ (2)
 (،45/أخرجهَالطبريَفيَ<تهذيبَاآلثارَوتفصيلَالثابتَعنَرسولَاهللَمنَاألخبار>َ)ح (3)

ِد ْبِن َعْبِد اهللِ ْبِن َعْمرِو ْبِن ُعْثَماَن به.   من طريق ُمَحمَّ
، فهو ضعيف. انظر: <تقريب عبد اهلل بن عامر األسلميوهو إسناد ضعيف، ألجل 

 (. 3406االتهذيب> )رق : 
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  Z Z Zَفاِطَمُة ِبْنُت ُحَسْيِن ْبِن َعِليٍّ  َعْن َأِبيَها ُحَسْيِن ْبِن َعِليٍّ 

 .(1)َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  :ِفيهِ  لَْيَس 

ْحَمنِ  َعْبدُ  احدثن بب 156  .اْلَحَك ِ  َعْبدِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  الرَّ

ْنَدانِيُّ  َسِعيدِ  ْبنُ  ُموَسى يثنحدو (*) ثَنَا :قَاََل  ،بِطََرُسوَس  الدَّ  َحدَّ

ثَنَا ،الَْقْعنَِبيُّ  قَْعنٍَب  ْبنِ  َمْسلََمةَ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  دِ  َعنْ  ،(2)ِإلْيَاَس  ْبنُ  َخالِدُ  َحدَّ  ُمَحمَّ

دِ  أُمُّ  َوِهيَ  ْينٍ ُحسَ  بِْنتِ  فَاِطَمةَ  َعنْ  ،ُعْثَمانَ  ْبنِ  َعْمرِو ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ   ْبنِ  ُمَحمَّ

 ِإنَّ < :‘ اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  ،َعلِيٍّ  ْبنِ  ُحَسْينِ  َعنْ  ،(3)َعْمرِو ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ 

 .(4)>َسْفَسافََها َوَيْكَرهُ  َوأَْشَرافََها اأْلَْخََلقِ  َمَعالِيَ  ُيِحبُّ  اللَ 

ْحَمنِ  َعْبدِ  َحِديثِ  َوِفي  ْبنِ  َعلِيِّ  َعنْ  ،ُحَسْينٍ  بِْنتِ  ةَ فَاِطمَ  َعنْ  :الرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 6774(، وأبو يعلى في <مسنده> )ح/581أخرجه اإلمام أحمد في <مسنده> )ح/ (1)
(، 47ذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل من األخبار> )ح/والطبري في <ته

(، جميعه  من طريق َعْبِد اهللِ ْبِن 291وأبو نعي  األصبهاني في <الطب النبوي> )ح/
 َعاِمٍر به. 

(: 8/29إياس>. وكالهما صواب. قال المزي في <تهذيب الكمال> )<>: ففي < (2)
 خالد بن إلياس، ويُقال: إياس. 

 بن عثمان>. <د في <ف>: زا (3)
(، وابن عدي في <الكامل> 1076أخرجه القضاعي في <مسند الشهاب> )ح/ (4)

 (، كالهما من طريق َخالُِد ْبُن ِإلْيَاَس به. 3/415)ترجمة َخالِِد ْبِن ِإلْيَاَس( )
، َوفِيهِ َخالُِد ْبنُ 8/188قال الهيثمي في <مجمع الزوائد> ) ِإلْيَاَس،  (: <َرَواُه الطَّبََرانِيُّ

، َوبَِقيَُّة ِرَجالِهِ ثَِقاٌت>.  َفُه أَْحَمُد َواْبُن َمِعيٍن َوالُبَخاِريُّ َوالنََّسائِيُّ  َضعَّ
ا، ألجل  دني، فهو خالد بن إلياس العدوي الم)قلت(: وهو إسناد ضعيف جدًّ

 (. 1617متروك الحديث. انظر: <تقريب االتهذيب> )رق : 
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  Z Z Zَفاِطَمُة ِبْنُت ُحَسْيِن ْبِن َعِليٍّ  َعْن َأِبيَها ُحَسْيِن ْبِن َعِليٍّ 

 .َعلِيٍّ  ْبنِ  ُحَسْينِ  َعنْ  ،ُحَسْينٍ 

 >.ُحَسْينٍ  ْبنُ  َعلِيُّ < :(1)َسِعيدٍ  ْبنِ  ُموَسى َحِديثِ  ِفي َولَْيَس 

وِفيُّ  يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 157 ثَنَا ،الصُّ  أَبُو ُصَردٍ  ْبنُ  ِضَرارُ  َحدَّ

ثَنَا ،نَُعْي ٍ  ثَنَا ،اْلُمَباَركِ  ْبنُ  اهللِ  دُ َعبْ  َحدَّ  َعنْ  ،ُحَسْينٍ  ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنُ  اْلُحَسْينُ  َحدَّ

ِتهِ   :قَالَ  ‘ اهللِ  َرُسولَ  أَنَّ  َعلِيٍّ  ْبنِ  ُحَسْينِ  أَبِيَها َعنْ  ُحَسْينٍ  بِْنتِ  فَاِطَمةَ  َعمَّ
ِمينَ  ِإلَى النََّظرَ  ُتِديُموا لَ <  .(2)>اْلُمَجذَّ

ثَنَا ،يُونَُس  ْبنُ  اقُ ِإْسحَ  يحدثن بب 158  َعنِ  ،َسِعيدٍ  ْبنُ  ُسَوْيدُ  َحدَّ

 َعنْ  ،َحَسنٍ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ،َحيَّانَ  ْبنِ  ِإْبَراِهي َ  َعنْ  ،ِزيَادٍ  ْبنِ  اْلُمطَّلِِب 

 ِحْجرِ  ِفي ‘ اهللِ  َرُسولِ  َرْأُس  َكانَ  :قَالَ  ،اْلُحَسْينِ  َعنِ  ،ُحَسْينٍ  بِْنتِ  فَاِطَمةَ 

ا ،ِإلَْيهِ  يُوَحى انَ َوكَ  َعلِيٍّ  يَ  فَلَمَّ  ؟>،اْلَعْصرَ  َصلَّْيتَ  َعلِيُّ  َيا< :قَالَ  ،َعْنهُ  ُسرِّ

 فَُردَّ  َرُسولِكَ  َوَحاَجةِ  َحاَجِتكَ  فِي َكانَ  أَنَّهُ  َتْعلَمُ  ِإنَّكَ  مَّ <اللهُ  :قَالَ  ،ََل  :قَالَ 

ْمَس  َعلَْيهِ  ْمُس  تِ َوَغابَ  فََصلَّى َعلَْيهِ  فََردََّها ،[أ/29ق] >الشَّ  .(3)الشَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سعد>. <في <ف>:  (1)
م تخريجه والحك  عليه قبل حديثينت (2) ا، ألجل قدَّ بن  ضرار، وهو إسناد ضعيف جدًّ

، فهو مترك الحديث ليس بثقة. انظر: <تهذيب التهذيب> صرد التيمي الطحان الكوفي
(4/456 .) 

(، من طريق 1/225أخرجه الخطيب البغدادي في <تلخيص المتشابه في الرس > ) (3)
ْن إِْبَراِهيَ  ْبِن َحيَّاَن به. وقال: <َوإِْبَراِهيُ  ْبُن َحيَّان فِي ِعَدادِ ْبِن ِزيَاٍد، عَ  الُمطَّلِبِ 

 = اْلَمْجُهولِيَن>. 
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  Z Z Zَفاِطَمُة ِبْنُت ُحَسْيِن ْبِن َعِليٍّ  َعْن َأِبيَها ُحَسْيِن ْبِن َعِليٍّ 

ثَنَا ،ِسنَانٍ  ْبنُ  يَِزيدُ  احدثن بب 159 ثَنَا ،اْلَعَقِديُّ  َعاِمرٍ  أَبُو َحدَّ  .ُسْفيَانُ  َحدَّ

ثَنَا ،يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  يحدثنو (*) ثَنَا ،قَادِمٍ  ْبنُ  َعلِيُّ  َحدَّ  ُسْفيَانُ  َحدَّ

دِ  ْبنِ  ُمْصَعِب  َعنْ  ،الثَّْوِريُّ   ،يَْحَيى أَبِي ْبنِ  يَْعلَى َعنْ  ،ِبيلَ ُشَرحْ  ْبنِ  ُمَحمَّ
اِئلِ < :قَالَ  ‘ النَِّبيَّ  أَنَّ  ،أَبِيَها َعنْ  ،ُحَسْينٍ  بِْنتِ  فَاِطَمةَ  َعنْ   َوِإنْ  َحق   لِلسَّ

 .(1)>فََرسٍ  َعلَى َجاءَ 

 .ُحَسْينٍ  ِبْنتِ  فَاِطَمةَ  َمْولَى ُهوَ  َيْحَيى أَِبي ْبنِ  َيْعلَى لَِيِزيدَ  اللَّْفظُ 

ْحَمنِ  َعْبدُ  احدثن بب 160 ثَنَا ،(2)الَحَك ِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  الرَّ  ْبنُ  ُشَعْيبُ  َحدَّ

دِ  ْبنِ  ُمْصَعِب  َعنْ  ،أَيُّوبَ  ْبنِ  (3)[يَْحيَى َعنْ ] ،يَْحيَى  ،ُشَرْحِبيلَ  ْبنِ  ُمَحمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (: <َهَذا َحِديث موضوع بال شك>. 1/356قال ابن الجوزي في <الموضوعات> ) =
(: 415وقال مال علي القاري في <األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة> )ص: 

ْمُس أِلََحٍد؛ َوإِنََّما ُحِبَسْت لِيُوَشَع ْبِن <قَاَل اْلعُ  لََماءُ: إِنَُّه َحِديٌث َمْوُضوٌع، َولَْ  تَُردَّ الشَّ
يَاِض النَِّضَرِة ِفي َمنَاقِِب اْلَعَشَرِة>.   نُوٍن. َكَذا ِفي <الرِّ

(، 1665(، وأبو داود في <سننه> )ح/1730أخرجه اإلمام أحمد في <مسنده> )ح/ (1)
(، 2468(، وابن خزيمة في <صحيحه> )ح/2088نجويه في <األموال> )ح/وابن ز

( جميعه  من طريق ُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ، َعْن 13204والبيهقي في <السنن الكبير> )ح/
ِد ْبِن ُشَرْحبِيَل، َعْن يَْعلَى ْبِن أَبِي يَْحيَى به.   ُمْصَعِب ْبِن ُمَحمَّ

. انظر: <تقريب االتهذيب> يحيى المدنييعلى بن أبي وهو إسناد ضعيف، لجهالة 
 (. 7851)رق : 

 >. الحك  عبد<>: ففي < (2)
 >. فما بين المعقوفين ليس في < (3)
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  Z Z Zَفاِطَمُة ِبْنُت ُحَسْيِن ْبِن َعِليٍّ  َعْن َأِبيَها ُحَسْيِن ْبِن َعِليٍّ 

ثَهُ  ،يَْعلَى (1)أَنْ   أَنَّ  ،َعلِيٍّ  ْبنِ  ْينِ اْلُحسَ  أَبِيَها َعنْ  ،ُحَسْينٍ  بِْنتِ  فَاِطَمةَ  َعنْ  َحدَّ

اِئلِ < :قَالَ  ‘ النَِّبيَّ   .(2)>فََرسٍ  َعلَى َجاءَ  َوِإنْ  َحق   لِلسَّ

 .(3)[لَِيِزيدَ  اللَّْفظُ ]

ثَنَا ،يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 161 انَ  أَبُو َحدَّ  ،ِإْسَماِعيلَ  ْبنُ  َمالِكُ  َغسَّ
ثَنَا  ُحَسْينِ  بِْنتِ  فَاِطَمةَ  َعنْ  ،أُمِّهِ  َعنْ  ،بََصِري الِمْقَدامِ  أَبِي َعنْ  ،ِإْسَرائِيلُ  َحدَّ

 ِبُمِصيَبةٍ  أُِصيبَ  َمنْ < :‘ اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  ،اْلُحَسْينِ  َعنِ  ،َعلِيٍّ  ْبنِ 

 َما َثَوابَ  لَهُ  اللُ  أَْحَدثَ  ،اْسِتْرَجاًعا لََها فَأَْحَدثَ  ،َعْهُدَها َتَقاَدمَ  َوِإنْ  فََذَكَرَها
 .(4)>ِبَها أُِصيبَ  ِحينَ  َوْعَدهُ 

ثَنَا ،يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  يحدثن بب 162 ثَنَا ،ُكَرْيٍب  أَبُو َحدَّ  ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. يعلى يحيى بن أبي<أن >: ففي < (1)
 تقدم الكالم في دراسة الحديث السابق.  (2)
 >. فما بين المعقوفين ليس في < (3)
رواية ابن يحيى  بب(، والمحاملي في <أماليه 6777أخرجه أبو يعلى في <مسنده> )ح/ (4)

( وقال: <ََل يُْرَوى 2768(، والطبراني في <المعج  األوسط> )ح/353البيع> )ح/
ِ ِهَشاٌم أَبُو الِمْقَدامِ>،  َد بِه ْسنَادِ، تََفرَّ َهَذا اْلَحِديُث َعِن الُحَسْيِن ْبِن َعلِيٍّ ِإَلَّ بَِهَذا اإْلِ

 ِمْقَدامِ ِهَشامِ ْبِن أَبِي ِهَشامٍ ِزيَاٍد به. جميعه  من طريق أبي ال
(: <َرَواُه الطَّبََرانِيُّ ِفي <األَْوَسِط>، َوفِيهِ 2/331قال الهيثمي في <مجمع الزوائد> )

 ِهَشاُم ْبُن ِزيَاٍد أَبُو الِمْقَدامِ، َوُهَو َضِعيٌف>. 
ا، ألجل أبي المقدام  ، فهو متروك هشام بن زياد)قلت(: وهو إسناد ضعيف جدًّ

 (. 7292الحديث. انظر: <تقريب االتهذيب> )رق : 
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  Z Z Zَفاِطَمُة ِبْنُت ُحَسْيِن ْبِن َعِليٍّ  َعْن َأِبيَها ُحَسْيِن ْبِن َعِليٍّ 

 ،أَبِيَها َعنْ  ،ُحَسْينٍ  بِْنتِ  فَاِطَمةَ  َعنْ  ،يَْحيَى أَبِي ْبنِ  ِإْسَحاقَ  َعنْ  ،(1)ُخثَْي ٍ 
ا< :‘ اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ   فَِمنَ  الَحَجرِ  فِي ُجِعلَ  الِعَبادِ  ِميَثاقَ  اللُ  أََخذَ  لَمَّ

 .(2)>اْلَحَجرِ  اْسِتََلمُ  ِباْلَبْيَعةِ  اْلَوفَاءِ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  >.ث <خفي <ف>:  (1)
 ،إسحاقَبنَأبيَيحيىوهوَإسنادَمنكر،َألجلَلمَأقفَعلىَمنَأخرجهَغيرَالمصنِّف.َ (2)

  ( 1/205فهو هالك يروي المناكير. انظر: <ميزان اَلعتدال> )
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 رَِجاٌل َشَّتَّ َعْن ُحَسنْيٍ 

دُ  احدثن بب 163 دُ  ،ِإْسَماِعيلَ  ْبنُ  ُمَحمَّ ثَنَا :قَاََل  ،َمْسُعودٍ  ْبنُ  َوُمَحمَّ  َحدَّ

اقِ  َعْبدُ  زَّ ثَنَا ،الرَّ ْهِريِّ  َعنِ  ،َمْعَمرٌ  َحدَّ  ِسنَانٍ  أَبِي ْبنِ [ ب/29ق] ِسنَانِ  َعنْ  ،الزُّ

يلِيِّ   َصيَّادٍ  َِلْبنِ  َخَبأَ  ‘ النَّبِيَّ  أَنَّ  :يَُحدِّثُ  َعلِيٍّ  ْبنَ  ُحَسْينَ  َسِمعَ  أَنَّهُ  ،الدِّ

ا فََسأَلَهُ  ،ُدَخاًنا خُّ  :فََقالَ  لَهُ  َخَبأَ  َعمَّ  ،[(1)أََجلَكَ ] َتْعُدوَ  فَلَنْ  اْخَسأْ < :فََقالَ  ،الدُّ
ا  .دِيخٌ  :بَْعُضُه ْ  َوقَالَ  .ُدخ   :بَْعُضُه ْ  فََقالَ  :قَالَ  َما ‘ النَِّبيُّ  قَالَ  ،َولَّى فَلَمَّ
 أََشدَّ  َبْعِدي فَأَْنُتمْ  ،أَْظُهِرُكمْ  َبْينَ  َوأَنَا اْخَتلَْفُتمْ  قَدِ < :‘ النَِّبيُّ  فََقالَ 

 .(2)>اْخِتََلًفا
َؤلِيِّ  ِسنَانٍ  أَبِي ْبنِ  ِسنَانِ  َعنْ  ،ِشَهاٍب  اْبنِ  َعنِ  لٌ َعِقي َوَرَواهُ   َعنِ  ،الدُّ

 .َعلِيٍّ  ْبنِ  (3)الَحَسنِ 
ثَنَاهُ  ثَنَا ،ِسنَانٍ  ْبنُ  يَِزيدُ  َحدَّ ثَِني ،َصالِحٍ  أَبُو َحدَّ ثَِني ،اللَّْيثُ  َحدَّ  َحدَّ

 .َعِقيلٌ 
وِفيُّ  يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 164 انَ  أَبُو ثَنَاَحدَّ  ،الصُّ  ْبنُ  َمالِكُ  َغسَّ

ثَنَا ،ِإْسَماِعيلَ   َمْولَى نَاِفعٍ  ْبنِ  ُسلَْيَمانَ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ،اْلَعاَلءِ  أَبُو َكاِملٌ  َحدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في <ف>. مكانه بياض  ما بين المعقوفين (1)
 ، وهو إسناد صحيح. ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف (2)
  بن علي>.حسين البن <الحسن في <ف>:  (3)
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 َبِني َيا< :‘ اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  ،َعلِيٍّ  ْبنِ  الُحَسْينِ  َعنِ  ،َهاِش ٍ  بَِني

 يََدْيكَ  بَْينَ  أََرى َما :َرُجلٌ  فََقالَ  >،الطََّعامَ  َوأَْطِعُموا ،اْلَكََلمَ  أَِطيُبوا َهاِشمٍ 

 .(1)>َوَحَصادِي َجَذاِذي فِي َطَعاِمي ِإنَّ  ،َطَعاِمي َما ُيْدِريكَ  َوَما< :قَالَ  َشْيًئا

ثَنَا ،يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 165 لُ  َحدَّ دِ  َعنْ  ،ِإْبَراِهي َ  ْبنُ  ُمَخوِّ  ُمَحمَّ

 َسِمْعتُ  :قَالَ  ،الِميثَِميِّ  (2)َسْعدٍ  أَبِي َعنْ  ،الَجاُرودِ  أَبِي َعنْ  ،ْكرٍ بَ  ْبنِ 

 َكَساهُ  ُشْهَرةٍ  َثْوبَ  لَِبَس  َمنْ < :‘ اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  :يَُقولُ  ،َعلِيٍّ  ْبنَ  الُحَسْينَ 

 .(3)>نَارٍ  َثْوبَ  اللُ 

دُ  احدثن بب 166 ثَنَا ،ْقِرئُ المُ  يَِزيدَ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّ  ْبنُ  َمْرَوانُ  َحدَّ

ْعِبيِّ  َعنِ  ،أَُساَمةَ  أَبِي دِينَارٍ  َعنْ  ،الَفَزاِريُّ  ُمَعاِويَةَ   أَُبو اْحَتَجمَ < :قَالَ  ،الشَّ

 َعلِيِّ  ْبنُ  ُحَسْينُ  ؟اللِ  َعْبدِ  أَُبو َمنْ  َتْدِري َهْل  :قَالَ  ُثمَّ  ،َصاِئم   َوُهوَ  اللِ  َعْبدِ 

 .<(4) َطالٍِب  أَِبي ْبنِ 

ثَنَا] ،َمْرُزوقٍ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  احدثن بب 167  َعنْ  ،َداُودَ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّ

 :الُحَسْينِ  َعنِ  ،ُحَرْيثٍ [ أ/30ق] ْبنِ  الَعْيَزارِ  َعنِ  ،(5)[ِإْسَحاقَ  أَبِي ْبنِ  يُونَُس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( من وجه آخر ضعيف. 26/374أخرجه ابن عساكر في <تاريخ دمشق> ) (1)
  >.ديسع<في <ف>:  (2)
دا،َألجلَألغيرَالمصنِّفمنَهذاَالوجهَلمَأقفَعلىَمنَأخرجهَ (3)  يب،َوإسنادهَضعيفَجًّ

. به يحيى ابن معينكذَّ  ، فهو غالٍ زياد بن المنذر األعمى الكوفي، واسمه: الجارود
  (.2101انظر: <تقريب التهذيب> )رق : 

 ي. الشعب)قلت(: وهو إسناد صحيح إلى ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف.  (4)
 >. عبةش، قال حدثنا وهب بن جرير<حدثنا : كما يلي> ففي <جاء اإلسناد  (5)
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 .(1)>ِبالَوْسَمةِ  َيْخِضبُ  َكانَ  أَنَّهُ <
ثَنَا ،َمْرُزوقٍ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  احدثن بب 168  َعنْ  ،َداُودَ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّ

 اْلُحَسْينَ  َرأَْيتُ < :قَالَ  ،ُحَرْيثٍ  ْبنِ  اْلَعْيَزارِ  َعنِ  ،ِإْسَحاقَ  أَبِي ْبنِ  يُونَُس 

 .(2)>َواْلَكَتمِ  ِباْلِحنَّاءِ  َمْخُضوًبا
ثَنَا ،َمْرُزوقٍ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  احدثنو بب 169 ثَنَا ،ِبيٍب حَ  ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّ  َحدَّ

 ،ُعْثَمانَ  ْبنَ  َعْمَرو َرأَْيتُ < :قَالَ  ،الَمْقُبِريِّ  َعنِ  ،الَمَدنِيُّ  َمْعَشرٍ  أَبُو
َوادِ  َيْخِضَبانِ  َعلِي   ْبنَ  َواْلُحَسْينَ   .(3)>ِبالسَّ

دُ  احدثنو بب 170 ثَنَا ،الُمْقِرئُ  يَِزيدَ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّ  ْبنُ  ُسْفَيانُ  َحدَّ

دٍ  ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  ،ُعيَْينَةَ   َولَهُ  َطالٍِب  أَِبي ْبنُ  َعلِيُّ  قُِتلَ < :قَالَ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،ُمَحمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابن أبي الدنيا في 1/419المتم > ) أخرجه ابن سعد في <الطبقات الكبير/ (1)
(، 839(، والطبري في <تهذيب اآلثار/الجزء المفقود> )ح/9<العمر والشيب> )ح/

 جميعه  من طرق عن اْلَعْيَزاِر ْبِن ُحَرْيٍث به. 
 وهو إسناد صحيح. 

، والطحاوي في <شرح مشكل (1/417أخرجه ابن سعد في <الطبقات الكبير> ) (2)
(، والطبري في <تهذيب اآلثار/الجزء المفقود> 3699( )ح/9/315اآلثار> )

 (، جميعه  من طريق يُونَُس ْبِن أَبِي ِإْسَحاَق به. 843)ح/
 (، من طريق اْلَعْيَزاِر به. 25013، و24624وأخرجه ابن أبي شيبة في <مصنفه> )ح/

ِحيِح>.5/163َقالَالهيثميَفيَ<مجمعَالزوائد>َ) اُلَالصَّ الُُهَِرج  ِرج  ،َو  انِي  اُهَالطَّب ر  و  َ(:َ<ر 
 وهو إسناد صحيح. 

َالمصنِّفلمَ (3) ،َمعشرَالمدنيَيأب،َوهوَإسنادَضعيف،َألجلَأقفَعلىَمنَأخرجهَغير
)رق :  ،َفهوَضعيف.َانظر:َ<تقريبَالتهذيب>نجيحَبنَعبدَالرحمنَالسنديَواسمه:
7100 .) 
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 .(1)>لََها ُحَسْينٍ  ْبنُ  َعلِيُّ  َوَماتَ  لََها قُِتلَ  ُحَسْين   َواْبنُهُ  ،َوَخْمُسونَ  َثَمان  

ثَنَا ،اْلَعبَّاِسيُّ  ثُ َّ  لَْهاِشِميُّ ا َعلِيٍّ  ْبنُ  َجْعَفرُ  اهللِ  َعْبدِ  أَبُو يحدثن بب 171  َحدَّ

دُ  دِ  ْبنُ  ُمَحمَّ  َيْومَ  َطالٍِب  أَِبي ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنُ  الُحَسْينُ  قُِتلَ < :قَالَ  ،أَيُّوبَ  ْبنِ  ُمَحمَّ

مِ  ِمنَ  َمَضْينَ  لَِعْشرٍ  (2)اأْلََحدِ  َيْومُ  َوُهوَ  ،َعاُشوَراءَ   ِإْحَدى َسنَةَ  ِبَكْرَبََلءَ  اْلُمَحرَّ

 .(3)>َرُجًَل  َوِعْشُرونَ  َثََلَثة   ،َبْيِتهِ  َوأَْهلِ  َوَولَِدهِ  ِإْخَوِتهِ  ِمنْ  َمَعهُ  قُِتلَ  ،َوِستِّينَ 

ثَنَا ،َعلِيٍّ  ْبنُ  الُحَسْينُ  اهللِ  َعْبدِ  أَبُو أخبرني بب 172 دٍ  أَبُو َحدَّ  ُمَحمَّ

ثَنَا ،ُحَسْينٍ  ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنِ  َزْيدِ  ْبنِ  ُحَسْينِ  ْبنِ  َزْيدِ  ْبنِ  يَْحيَى ْبنُ  الَحَسنُ   َحدَّ

 (4)ُعَبْيدٍ  َعنْ  ،َماِزنٍ  بَِني ُمَؤذِّنِ  الَْقاِس ِ  أَبِي َعنْ  ،ْنَصاِريُّ ألَ ا ُحَسْينٍ  ْبنُ  َحَسنُ 

ا< :قَالَ  ،النََّخِعيِّ  ِإْبَراِهي َ  َعنْ  ،اْلُمْكِتِب  تِ  اْلُحَسْينُ  قُِتلَ  لَمَّ َماءُ  اْحَمرَّ  السَّ

 .(5)>َدًما َوقَطََرْت  َتَفطََّرْت  َحتَّى َتَزْل  لَمْ  مَّ ثُ  أَْقطَاِرَها ِمنْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،َوابنَعساكرَفيَ<تاريخ2810(َ)ح/3/105نيَفيَ<المعجمَالكبير>َ)أخرجهَالطبرا (1)
 ( من طريق ابن عيينة به. 42/570دمشق> )

ال10/10َُقالَالهيثميَفيَ<مجمعَالزوائد>َ) الُُهَِرج  ِرج  ،َو  انِي  اُهَالطَّب ر  ِحيِح،  (:َ<رو  الصَّ
ْسنَادِ بِالنِّْسَبةِ ِإلَى َعلِيِّ بْ   ِن أَبِي َطالٍِب َواْبنُُه اْلُحَسْيُن>. َوُهَو ُمْنَقِطُع اإْلِ

ذكره ابن أبي ، نه قتل يوم الجمعة بعد العصرأالصواب >: <األصل<ش ماهفي جاء  (2)
  >.وغيره من العلماء الدنيا

 ل  أقف على من أخرجه من هذا الوجه غير المصنِّف.  (3)
  >.عبيدة<في <ف>:  (4)
(، من 2634 بب 6/2636ي تاريخ حلب> )أخرجه ابن العدي  في <بغية الطلب ف (5)

 . طريق الدوَلبي به
 . أَبِي الَْقاِس ِ ُمَؤذِِّن بَِني َماِزنٍ وهو إسناد ضعيف لجهالة 
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 [ب/30ق] ‘ اللِ ُمْسَنُد َحِديِث فَاِطَمَة بِْنِت َرُسوِل 

ِه فَاِطَمَة  مِّ
ُ
ٍّ َعْن أ َُسنْيُ ْبُن لََعِ  اْلْ

دُ  َجْعَفرٍ  أَبُو احدثن بب 173  ،الِحْمِصيُّ  الطَّائِيُّ  ُسْفيَانَ  ْبنِ  َعْوفِ  ْبنُ  ُمَحمَّ
ثَنَا ثَنَا ،النَِّصيبِيُّ  أَيُّوبَ  ْبنُ  ُموَسى َحدَّ دُ  َحدَّ  َمْولَى َصَدقَةَ  َعنْ  ،ُشَعْيٍب  ْبنُ  ُمَحمَّ

ْحَمنِ  َعْبدِ  دِ  َعنْ  ،اْلَولِيدِ  ْبنِ  الرَّ  َخَرْجتُ  :قَالَ  ،ُحَسْينٍ  ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنِ  ُمَحمَّ

 بَِشيرٍ  ْبنَ  النُّْعَمانِ  اْبنُ  فَأَْدَرَكنَا ،هِ أَْرضِ  ِإلَى َعلِيٍّ  ْبنِ  ُحَسْينِ  َجدِّي َمعَ  أَْمِشي

 يََزلْ  فَلَ ْ  ،فَأَبَى اهللِ  َعْبدِ  أَبَا اْرَكْب  :لُِحَسْينٍ  َوقَالَ  ،َعْنَها فَنََزلَ  لَهُ  بَْغلَةٍ  َعلَى

ا :قَالَ  َحتَّى َعلَْيهِ  يُْقِس ُ  ثُكَ  َولَِكنْ  ،أَْكَرهُ  َما َكلَّْفَتِني قَدْ  ِإنَّكَ  أَمَّ  َحِديًثا أَُحدِّ

ثَْتِنيهِ  ُجلُ < :قَالَ  ‘ اهللِ  َرُسولَ  أَنَّ  فَاِطَمةُ  أُمِّي َحدَّ ِتهِ  ِبَصْدرِ  أََحقُّ  الرَّ  َدابَّ

ََلةِ  ،َوفَِراِشهِ   َصْدرِ  َعلَى أَْنتَ  فَاْرَكْب  >،النَّاَس  َيْجَمعُ  ِإَماًما ِإلَّ  َبْيِتهِ  فِي َوالصَّ

ابَّةِ   .َوَسأَْرَتِدُف  الدَّ
ثَِني ،فَاِطَمةُ  َصَدقَْت  :النُّْعَمانِ  اْبنُ  فََقالَ   َحي   َذا ُهوَ  َوَها أَبِي َحدَّ

 .(4)>َيْأَذنَ  أَنْ  (3)لَْولَ < :قَالَ  ،(2)‘ النَِّبيِّ  َعنِ  [(1)بِاْلَمِدينَةِ ]
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. فليست في <ما بين المعقوفين  (1)
 قال>. ‘ >: <مثل حديث فاطمة، وزاد فيه: أن النبي فزاد في < (2)
 إَل>. <>: ففي < (3)
 =( من طريق54اإلمتاع باألربعين المتباينة السماع> )ص: أخرجه ابن حجر في < (4)
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  Z Z Zاْلُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ َعْن ُأمِِّه َفاِطَمَة  ‘ُمْسَنُد َحِديِث َفاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل اهلِل 

ا ثَهُ  فَلَمَّ ْرجَ  ُحَسْينٌ  َرِكبَ  اْلَحِديثِ  بَِهَذا النُّْعَمانِ  اْبنُ  َحدَّ  اْبنُ  َوَرِكبَ  السَّ

 .َخْلَفهُ  ْعَمانِ النُّ 

ثَنَا ،األَْودِيُّ  يَْحيَى ْبنُ  دُ حمَ أَ  احدثن بب 174 ثَنَا ،ُمَغلِّسٍ  ْبنُ  ُجَباَرةُ  َحدَّ  َحدَّ

 َعنْ  ،ُحَسْينٍ  بِْنتِ  فَاِطَمةَ  أُمِّهِ  َعنْ  ،الَحَسنِ  ْبنِ  (1)َحَسنِ  َعنْ  ،الَوِسي ِ  ْبنُ  ُعَبْيدُ 

 لَ < :‘ اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَْت  ،‘ اهللِ  َرُسولِ  بِْنتِ  فَاِطَمةَ  َعنْ  ،أَبِيَها
 .(2)>َغَمر   َيِدهِ  َوفِي َباتَ  َمنْ  َنْفَسهُ  ِإلَّ  َيلُوَمنَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ِ َهَذا َصَدقَةٌ، َوُهَو اْبُن َعْبِد اهللِ  = َد بِِسيَاقِه الدوَلبي وقال: <َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب تََفرَّ
 السمين، َوُهَو َضِعيف>. 

ِد بْ 1025( )ح/22/414وأخرجه الطبراني في <المعج  الكبير> ) ِن ( من طريق ُمَحمَّ
 َعلِيِّ ْبِن ُحَسْيٍن به. 

، َوفِيهِ اْلَحَكُ  ْبُن َعْبِد 8/108قال الهيثمي في <مجمع الزوائد> ) (: <َرَواُه الطََّبَرانِيُّ
 اهللِ اأْلَْيلِيُّ َوُهَو َمْتُروٌك>. 

، فهو ضعيف. انظر: مينصدقة بن عبد اهلل السَّ وإسناد المصنّف ضعيف، ألجل 
 (. 2913<تقريب التهذيب> )رق : 

 حسين>. <>: ففي < (1)
، وهو إسناد ضعيف، ألجل أقف على من أخرجه من هذا الوجه غير المصنِّفل   (2)

 (. 890، فهو ضعيف. انظر: <تقريب التهذيب> )رق : ُجَبارة بن المغلس
(، والبخاري في 8531أخرجه اإلمام أحمد في <مسنده> )ح/له شاهد صحيح، و

(، وابن 6878النسائي في <السنن الكبرى> )ح/(، و1220<األدب المفرد> )ح/
(، 13204(، والبيهقي في <السنن الكبير> )ح/5521<صحيحه> )ح/ حبان في

( وقال: <َهِذهِ اأْلََسانِيُد ُكلَُّها َصِحيَحةٌ َولَْ  7197والحاك  في <المستدرك> )ح/
َجاُه>، جميعه  من حديث أَبِي ُهَرْيَرَة به.   يَُخرِّ
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 Z Z Z ‘َأُبو ُهَرْيَرَة َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل اهلِل 

 

بُو ُهَرْيَرةَ َعْن فَاِطَمَة بِنْ 
َ
 ‘ اللِ َرُسوِل  ِت أ

ثَنَا ،اأْلَْوِديُّ  يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 175  ،يَِعيشَ  ْبنُ  ُعَبْيدُ  َحدَّ
ثَنَ  الُمَحاِربِيُّ  اَحدَّ

 ،ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  اهللِ، ُعَبْيدِ  ْبنِ  يَْحيَى َعنْ  ،(1)
 أَلَ < :فََقالَ  َخادًِما َتْسأَلُهُ  ‘ النَِّبيِّ  ِإلَى اْنطَلََقْت  :‘ النَِّبيِّ  اْبنَةِ  فَاِطَمةَ  َعنْ 

 َثََلًثا فََسبِِّحي ،فَِراِشكِ  ِإلَى ْيتِ أَوَ  ِإَذا ،َذلِكَ  ِمنْ  لَكِ  َخْير   ُهوَ  َما َعلَى أَُدلُّكِ 

 لَكِ  َخْير   فَُهوَ  ،َوَثََلِثينَ  أَْرَبًعا َوَكبِّرِي ،َوَثََلِثينَ  َثََلًثا َواْحَمِدي ،َوَثََلِثينَ 

 .(2)َرِضيتُ  قَدْ  :قَالَْت  ؟>.ُبنَيَّةُ  َيا أََرِضيتِ  َذلِكَ  ِمنْ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْحَمِن ْبنُ َعْبد اهو  (1)  . محمدٍ  لرَّ
(، من طريق َعْن ُسَهْيٍل، َعْن 2728أخرجه بنحوه اإلمام مسل  في <صحيحه> )ح/ (2)

 أَبِيهِ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرَة به. 
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 Z Z Z ‘َحَسُن ْبُن َحَسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب  َعْن َجدَِّتِه َفاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل اهلِل 

 

ِِب 
َ
ِّ بِْن أ  َطالٍِب  َحَسُن ْبُن َحَسِن بِْن لََعِ

تِِه فَاِطَمَة بِْنِت َرُسوِل   ‘ اللِ َعْن َجدَّ

ثَنَا ،ِسنَانٍ  ْبنُ  يَِزيدُ  احدثن بب 176 ثَنَا ،ِإْسَماِعيلَ  ْبنُ  ُموَسى َحدَّ  َحدَّ

ادُ  دُ  أَْخَبَرنَا ،َسلََمةَ  ْبنُ  َحمَّ  ْبنِ  الَحَسنِ  َعنِ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،ِإْسَحاقَ  ْبنُ  ُمَحمَّ

 ‘ اهللِ  َرُسولَ  أَنَّ  :‘ اهللِ  َرُسولِ  بِْنتِ  (1)فَاِطَمةَ  َعنْ  ،َعلِيٍّ  ْبنِ  الَحَسنِ 
 بِثَْوبِهِ  فَأََخْذتُ  ،لِيَُصلِّيَ  فََقامَ  ،بِاأْلََذانِ  باَِللٌ  فََجاءَ  ،َعْرًقا بَْيِتهِ  ِفي أََكلَ 

أُ  أَََل  :فَُقْلتُ  ا< :فََقالَ  أَبَهْ  يَا َتَتَوضَّ  النَّارُ  َغيََّرتِ  اِممَّ  :فَُقْلتُ  ؟>،ُبنَيَّةُ  َيا ِممَّ

تِ  َما َطَعاِمُكمْ  أَْطَهرُ < :فََقالَ   .(2)>النَّارُ  َمسَّ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يخ: قال المؤتمن: هذا مقطوع إذ ل  يكن حسن بن ش<قال ال >:األصل<ش ماهفي  (1)
  حسن يومئذ ممن يولد له>.

(، ومن طريقه ابن عساكر في <تاريخ 26418في <مسنده> )ح/ أخرجه اإلمام أحمد (2)
(، جميعه  من حديث حماد 15/170(، والدارقطني في <العلل> )13/62دمشق> )

 بن سلمة به. 
(: <َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُو يَْعلَى، ِإَلَّ أَنَُّه قَاَل: 1/253قال الهيثمي في <مجمع الزوائد> )

ُكْ >، َواْلَحَسُن ْبُن أَبِي اْلَحَسِن ُولَِد بَْعَد َوفَاِة فَاِطَمَة، َواْلَحِديُث <أََولَْيَس أَْطَهُر َطَعامِ 
 ُمْنَقِطٌع>. 

 وهو إسناد منقطع كما ذكر الهيثمي. 
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 Z Z Z رضي اهلل عنها ‘ َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل اهلِل ُأمُّ اْلُمْؤِمِننَيَعاِئَشُة 

 

مُّ الُْمْؤِمننِيَ 
ُ
 ََعئَِشُة أ

 ريض الل عنها ‘ اللِ َعْن فَاِطَمَة بِْنِت َرُسوِل 

دُ  ُموَسى أَبُو احدثن بب 177  ْبنُ  يَِزيدُ  َخالِدٍ  َوأَبُو ،الُْمثَنَّى ْبنُ  ُمَحمَّ

ثَنَا :قَاََل  ،ِسنَانٍ   َعنْ  ،ِإْسَرائِيلُ  أَْخَبَرنَا ،فَاِرسٍ  ْبنِ  (1)ُعَمرَ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  َحدَّ

ةَ  ر  ْيس  ََْبنََِم  ِبيب  الََِع نََِ،ح  ْمر وَْبنََِالِمْنه  ةَ َع نََْ،ع  ائِش  ةَ َبِْنتََِع   أُمََِّع نََْ،ط ْلح 

 ِبَرُسولِ  َوَكََلًما َحِديًثا ْشَبهَ أَ  أََحًدا َرأَْيتُ  َما< :قَالَْت  أَنََّها َعائَِشةَ  الُْمْؤِمِنينَ 

لََها ،ِبَيِدَها أََخذَ  َعلَْيهِ  َدَخلَْت  ِإَذا َوَكاَنْت  ،فَاِطَمةَ  ِمنْ  ‘ اللِ   َوأَْجلََسَها فََقبَّ

 فََدَخلَْت  ،ِبَيِدهِ  َوأََخَذْت  فََقبَّلَْتهُ  ،ِإلَْيهِ  قَاَمْت  ِإلَْيَها َدَخلَ  ِإَذا َوَكانَ  ،َمْجلِِسهِ  فِي

 ،فََضِحَكْت  ِإلَْيَها أََسرَّ  ُثمَّ  ،فََبَكْت  ِإلَْيَها فَأََسرَّ  ،فِيهِ  ُتُوفِّيَ  الَِّذي َمَرِضهِ  فِي ْيهِ َعلَ 
 .لََبِذَرة   ِإَذا ِإنِّي :فََقالَْت  فََسأَْلُتَها

ا  َميِّت   أَنَّهُ  فَأَْخَبَرِني ِإلَيَّ  أََسرَّ  :فََقالَْت  ،َسأَْلُتَها ‘ اللِ  َرُسولُ  ُتُوفِّيَ  فَلَمَّ

لُ  أَنِّي ِإلَيَّ  أََسرَّ  ُثمَّ  ،فََبَكْيتُ   .(2)>فََضِحَكْت  ِبهِ  لُُحوًقا أَْهلِهِ  أَوَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عمرو>. <>: ففي < (1)
> (،َوابنَأبيَعاصمَفيَ<اآلحادَوالمثاني9193أخرجهَالنسائيَفيَ<السننَالكبرى>َ)ح/ (2)

(، واآلجري في 6953، وابن حبان في <صحيحه> )ح/(2969( )رق : 5/368)
( من 26(، وابن المقرىء في <الرخصة في تقبيل اليد> )ح/1609<الشريعة> )ح/

 = طريق ُعْثَماَن ْبِن ُعَمَر به. 
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 Z Z Z رضي اهلل عنها ‘ َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل اهلِل َعاِئَشُة ُأمُّ اْلُمْؤِمِننَي

دُ  احدثن بب 178 ازُ  َمْنُصورٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ ثَنَا ،الَجوَّ دٍ  ْبنُ  يَْعُقوبُ  َحدَّ  ،ُمَحمَّ
ثَنَا ثَنَا ،َسْعدٍ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  َحدَّ  :قَالَْت  ،َعائَِشةَ  َعنْ  ،ُعْرَوةَ  َعنْ  ،أَبِي َحدَّ

َها ،فَاِطَمةَ  فِيهِ  قُِبضَ  الَِّذي َشْكِوهِ  فِي ‘ اللِ  َرُسولُ  َدَعا<  ِبَشْيءٍ  فََسارَّ

َها َدَعاَها ُثمَّ  ،فََبَكْت  ِني :فََقالَْت  ،َذلِكَ  َعنْ  فََسأَْلُتَها ،فََضِحَكْت  فََسارَّ  َسارَّ

ِني ُثمَّ  ،فََبَكْيتُ  َهَذا َوَجِعهِ  فِي ُيْقَبضُ  َبأَنَّهُ  ‘ اللِ  َرُسولُ   فَأَْخَبَرِني َسارَّ

لُ  أَنِّي  .(1)>فََضِحْكتُ  ِبهِ  لََحاًقا أَْهلِهِ  أَوَّ
دُ  احدثن بب 179 ثَنَا ،الطَّائِيُّ  َعْوفٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ  ،َسِعيدٍ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  َحدَّ

ثَنَا  ْبنِ  اهللِ  ُعَبْيدِ  ْبنِ  لَملِكِ ا َعْبدِ  َعنْ  ،َربِيَعةَ  ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  ،لَِهيَعةَ  اْبنُ  َحدَّ

 أَنَا ‘ اهللِ  َرُسولِ  َعلَى َدَخْلتُ  :قَالَْت  ،َعائَِشةَ  َعنْ  ،ُعْرَوةَ  َعنْ  ،اأْلَْسَودِ 

ا ،فَنَاَجاَها ،‘ اهللِ  َرُسولِ  بِْنتُ  َوفَاطَِمةُ   نَاَجاَها ثُ َّ  ،بََكْت  فََرغَ  فَلَمَّ

ا ،فََضِحَكْت  الثَّانِيَةَ   َضِحًكا َرأَْيتُ  َما :قُْلتُ  ‘ اهللِ  ولُ َرسُ  َخَرجَ  فَلَمَّ

 ِسرِّ  َعلَى أِلُْطلَِعكِ  ُكْنتُ  َما :فََقالَْت  فََسأَلْتَُها ،الْيَْومِ  ِمنَ  بَُكاءٍ  ِمنْ  أَْقَربَ 

ا ،‘ اهللِ  َرُسولِ   َما< :قَالَ  :فََقالَْت  ،َسأَلْتَُها ‘ اهللِ  َرُسولُ  ُتُوفِّيَ  فَلَمَّ
 َبلَْغتُ  َوقَدْ  ،قَْبلَهُ  َكانَ  الَِّذي ُعُمرِ  ِنْصفِ  ِمْثلُ  اْلُعُمرِ  ِمنَ  لَهُ  َكانَ  إِلَّ  نَِبيُّ  ُبِعثَ 

 الَجنَّةِ  (2)ِنَساءِ  َسيَِّدةُ  ِإنَّكِ < :لِي قَالَ  ثُ َّ  >،قَْبلِي َكانَ  َمنْ  ُعُمرِ  ِنْصَف  اْلَيْومَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التهذيب>  ،َفهوَصدوق.َانظر:َ<تقريبميسرةَبنَحبيبَالنهديوهوَإسنادَحسنَألجلََ=
 (. 7037)رق : 

 >:مسببل (، و<4433، و3715، و3625)>: البخبباري<جببه أخرجببه مببن هببذا الو (1)
 (. 2450)ح/

 >. الجنة أهل<>: ففي < (2)
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 Z Z Z رضي اهلل عنها ‘ َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل اهلِل ُأمُّ اْلُمْؤِمِننَيَعاِئَشُة 

 .(1)>ِعْمَرانَ  ِبْنتَ  َمْرَيمَ  ِإلَّ 

 ،(2)[قَ اسحإِ  بنُ  يدُ بَ عُ  انَ ثَ دَّ حَ  :قَالَ ] ،ةَ َسلَمَ  ْبنُ  النَّْضرُ  يحدثن بب 180
 َعنْ  ،َجْعَدةَ  ْبنِ  يَْحَيى َعنْ  ،ثَابِتٍ  أَبِي ْبنِ  َحِبيِب  َعنْ  ،الَعاَلءِ  أَبِي َكاِملٍ  َعنْ 

 َيِعيشُ  َبْعَدهُ [ أ/31ق] الَِّذي ِإلَّ  َنِبي   ِمنْ  َما< :قَالَ  ‘ النَِّبيِّ  َعنِ  ،أَْرقَ َ  ْبنِ  َزْيدِ 

 .(3)>ُعُمِرهِ  ِنْصَف 

ارُ  بَْكرٍ  أَبُو احدثن بب 181 ثَنَا ،قَُتْيَبةَ  ْبنُ  بَكَّ  َصاِحبُ  َداُودَ  أَبُو َحدَّ

ثَنَا ،الطََّيالَِسةِ  ثَنَا ،َعَوانَةَ  أَبُو َحدَّ ْعِبيِّ  َعنِ  ،ِفَراسٌ  َحدَّ  ،َمْسُروقٍ  َعنْ  ،الشَّ
ثَْتِني :قَالَ   ِمْنُهنَّ  ُتَغادِرْ  لَ ْ  ِعْنَدهُ  ‘ النَِّبيِّ  أَْزَواجُ  َكانَْت  :قَالَْت  ،َعائَِشةُ  َحدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(،َوالطحاوي2970َ(َ)رقم:5/369َأخرجهَابنَأبيَعاصمَفيَ<اآلحادَوالمثاني>َ) (1)
َ)ح/ َ)ح/146فيَ<شرحَمشكلَاآلثار> جميعه   (،1031(،َوالطبرانيَفيَ<الكبير>

ثَِني اْبُن َغِزيََّة يَْعِني ُعَماَرَة،من طريق َسِعيِد ْبِن أَبِي َمرْ  َعْن  يََ ، َعْن نَافِِع ْبِن يَِزيَد، َحدَّ
ثَْتُه، ُه فَاِطَمَة بِْنَت اْلُحَسْيِن َحدَّ ِد ْبِن َعْبِد اهللِ ْبِن َعْمرِو ْبِن ُعْثَماَن، أَنَّ أُمَّ أَنَّ َعائَِشَة  ُمَحمَّ

 َكانَْت تَُقوُل، به بمثله. 
(: <َرَواُه الطَّبََرانِيُّ بِِإْسنَاٍد َضِعيٍف، َوَرَوى 9/23<مجمع الزوائد> )قال الهيثمي في 

اُر بَْعَضُه أَْيًضا، َوِفي ِرَجالِهِ َضْعٌف>.   الَْبزَّ
وهو إسناد ضعيف ألجل ابن لهيعة، فهو ضعيف الحديث على الراجح، وجهالة 

 له.  األسود، فل  أقف على من ترج  بن اهلل عبيد بن الملك حال عبد
 >. المطبوع< ما بين المعقوفين سقط من (2)
ا ألجل النضر بن ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف (3) ، وهو إسناد ضعيف جدًّ

سلمة المروزي، فهو واٍه متَّه ، وكذا عبيد بن إسحاق، فهو متروك الحديث. انظر: 
 (. 3/18(، و)4/256<ميزان اَلعتدال> )
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 Z Z Z رضي اهلل عنها ‘ َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل اهلِل َعاِئَشُة ُأمُّ اْلُمْؤِمِننَي

 ،‘ اهللِ  َرُسولِ  ِمْشيَةِ  ِمنْ  ِمْشيََتَها ُتْخِطئُ  َما َتْمِشي فَاِطَمةُ  فَأَْقَبلَْت  ،اْمَرأَةٌ 
ا  َعنْ  أَوْ  يَِميِنهِ  َعنْ  أَْجلََسَها ثُ َّ  >،ِبْنِتي َيا َمْرَحًبا< :َوقَالَ  ،بَِها َرحَّبَ  َرآَها فَلَمَّ

َها ثُ َّ  الِهِ ِشمَ  ا ،َشِديًدا بَُكاءً  فََبَكْت  ،َسارَّ َها َجَزَعَها َرأَى فَلَمَّ  الثَّانِيَةَ  َسارَّ

ا ،فََضِحَكْت  كِ  :لََها قُْلتُ  ‘ اهللِ  َرُسولُ  قَامَ  فَلَمَّ  ِمنْ  ‘ اهللِ  َرُسولُ  َخصَّ

َرارِ  نَِسائِهِ  بَْينَ   ُكْنتُ  َما :قَالَْت  ؟لَكِ  قَالَ  اَماذَ  أَْخِبرِيِني َتْبِكينَ  أَْنتِ  ثُ َّ  بِالسِّ

هُ  ‘ اهللِ  َرُسولِ  َعلَى أِلُْفِشيَ  ا ِسرَّ  :لََها (1)قَالَْت  ،‘ اهللِ  َرُسولُ  ُتُوفِّيَ  فَلَمَّ
كِ  بَِما أَْخِبرِيِني اْلَحقِّ  ِمنَ  َعلَْيكِ  لِي بِالَِّذي أَْسأَلُكِ  ِ  َسارَّ  :قَالَْت  اهللِ  َرُسولُ  بِه

ا نِي فَنََع ْ  اآْلنَ  أَمَّ ةَ  َسارَّ  ُيَعاِرُضِني َكانَ  ِجْبرِيلَ  ِإنَّ < :فََقالَ  ،اأْلُولَى اْلَمرَّ

ةً  َعامٍ  ُكلِّ  فِي ِبالُقْرآنِ  َتْينِ  الَعامَ  ِبهِ  َعاَرَضِني َوأَنَّهُ  ،َمرَّ  أََرى لَ  َوِإنِّي ،َمرَّ

لَُف  ْعمَ نِ  أَنَا فَِإنِّي ،َواْصِبرِي اللَ  فَاتَِّقي اْقَتَربَ  قَدِ  ِإلَّ  اأْلََجلَ   >،لَكِ  السَّ

ا َرأَْيتِ  الَِّذي َوَكانَ  فََبَكْيتُ  :قَالَْت   أََما فَاِطَمةُ  َيا< :قَالَ  ،َجَزِعي َرأَى فَلَمَّ

 >،اْلَعالَِمينَ  ِنَساءِ  َسيَِّدةُ  قَالَ  أَوْ  اأْلُمَّةِ  َهِذهِ  ِنَساءِ  َسيَِّدةُ  أَنَّكِ  َتْرَضْينَ 
 .(2)َرأَْيتِ  الَِّذي َضِحِكي فََضِحْكتُ 

دُ  احدثن بب 182 ثَنَا ،َعْوفٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ ثَنَا ،َغنَّامٍ  ْبنُ  َطْلقُ  َحدَّ  َحدَّ

 :قَالَْت  ، َعائَِشةَ  َعنْ  ،َمْسُروقٍ  َعنْ  ،َعاِمرٍ  َعنْ  ،ِفَراسٍ  َعنْ  ،(3)َشْيَبانُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  >.قلت: هصواب>: <األصل<ش ماهفي  (1)
( وهو المصدر الذي روى المصنف من 1470الطيالسي في <مسنده> )ح/أخرجه  (2)

 (. 2450) <مسل >:(، و6285، و3623طريقه، و<البخاري>: )
  >.سنان<في <ف>:  (3)
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 Z Z Z رضي اهلل عنها ‘ َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل اهلِل ُأمُّ اْلُمْؤِمِننَيَعاِئَشُة 

 فَأَْقَبلَْت  ،أَةٌ اْمرَ  ِمْنُهنَّ  يَُغادِرْ  لَ ْ [ ب/31ق] َجِميعٌ  ِعْنَدهُ  ‘ النَِّبيِّ  أَْزَواجُ  بَْينََما

 ِمْشيَةِ  ِمنْ  ِمْشيََتَها ُتْخِطيءُ  َما (1)ُهوَ  ِإَلَّ  ِإلَهَ  ََل  َوالَِّذي ََل  ،َتْمِشي فَاِطَمةُ 

ا ،‘ اهللِ  َرُسولِ  َتْينِ  >ِباْبنَِتي َمْرَحًبا< :قَالَ  َرآَها فَلَمَّ  َعنْ  فََجلََسْت  :قَالَ  ،َمرَّ

 يُْبِكيكِ  َما :فَُقْلتُ  ،َشِديًدا بَُكاءً  فََبَكْت  ،َهافََسارَّ  ،يََساِرهِ  َعنْ  أَوْ  يَِميِنهِ 

كِ  ،فَاِطَمةُ  يَا َرارِ  بَْيِننَا ِمنْ  ‘ اهللِ  َرُسولُ  َخصَّ  أََرى بَِما َتِجيِئينَ  أَْنتِ  ثُ َّ  بِالسِّ

ا ،اْلُبَكاءِ  ِمنَ  َها َجَزَعَها َرأَى فَلَمَّ  :فَُقْلتُ  ،َضاِحَكةً  َتْفُترُ  ِهيَ  فَِإَذا ،الثَّانِيَةَ  َسارَّ
ا :قَالَْت  ،َكاْليَْومِ  َضِحكٍ  ِمنْ  أَْقَربَ  بَُكاءً  َرأَْيتُ  َما  ‘ اهللِ  َرُسولُ  قَامَ  فَلَمَّ

ثِيِني :قُْلتُ  كِ  بَِما فَاِطَمةُ  يَا َحدِّ  ُكْنتُ  َما اهللِ وَ  ََل  :قَالَْت  ،‘ اهللِ  َرُسولُ  َسارَّ

هُ  ‘ اهللِ  َرُسولِ  (2)َعلَى أِلُْفِشيَ   َعَزْمتُ  :قُْلتُ  ‘ اهللِ  َرُسولُ  تُُوفِّيَ  افَلَمَّ  ،ِسرَّ

ا الَحقِّ  ِمنَ  َعلَْيكِ  لِي بَِما َعلَْيكِ  ْثِتيِني لَمَّ كِ  بَِما َحدَّ  يَْومَ  ‘ اهللِ  َرُسولُ  بِهِ  َسارَّ

ا :قَالَْت  ،َتْعلَِمينَ  ا ،فَنََع ْ  اآْلنَ  أَمَّ ةُ  أَمَّ  َكانَ  ِجْبرِيلَ  ِإنَّ < :قَالَ  ،اأْلُولَى اْلَمرَّ

ةً  َسنَةٍ  ُكلَّ  ِباْلُقْرآنِ  ُيَعاِرُضِني َتْينِ  اْلَعامَ  َعاَرَضِني َوِإنَّهُ  ،َمرَّ  أََرى لَ  َوِإنِّي ،َمرَّ

لَُف  ِنْعمَ  فَِإنِّي ،َواْصِبرِي اللَ  فَاتَِّقي (3)قَُربَ  قَدِ  ِإلَّ  أََجلِي  >،لَكِ  أَنَا السَّ

نِيفَسَ  ،لَِذلِكَ  الُبَكاءُ  [(4)فََكانَ ] فََجِزْعتُ   أَنْ  َتْرَضْينَ  أََما< :فََقالَ  ،الثَّانِيَةَ  ارَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي نسخة . ‘َرُسوِل اهللِ  َما ُتْخِطيءُ ِمْشيََتَها ِمْشيَةَ  واهللََل < >:األصل<ش هامفي  (1)
  >.‘َرُسوِل اهللِ  َل هو َما ُتْخِطيءُ ِمْشيََتَها ِمْشيَةَ إله إهلل الذي َل َل وا: أخرى

  >.ِسرَّ يَّ أِلُْفِشَي َعلَ <في <ف>:  (2)
  <ف>.في فوقه وكذا  >.اقترب: <في نسخةجاء  ار ناسخ األصل فوقه إلى أنهشأ (3)
 >. فليس في < (4)
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 Z Z Z رضي اهلل عنها ‘ َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل اهلِل َعاِئَشُة ُأمُّ اْلُمْؤِمِننَي

 .(2)>اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِنَساءِ  أَوْ  ،(1)الُمْؤِمِنينَ  ِنَساءِ  َسيَِّدةَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َتْأِتينَ 

ثَنَا ،اأْلَْودِيُّ  يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 183  ُصَردٍ  ْبنُ  ِضَرارُ  نَُعْي ٍ  أَبُو َحدَّ

ثَنَا ،ِميِميُّ التَّ  َحى أَبِي َعنْ  ،َجابِرٍ  َعنْ  ،يَْعُفورٍ  أَبُو الَْكرِي ِ  َعْبدُ  َحدَّ  َعنْ  ،الضُّ

ثَْتِني :قَالَْت  ،َعائَِشةَ  َعنْ  ،َمْسُروقٍ   :‘ اهللِ  َرُسولُ  لِي قَالَ  :قَالَْت  ،فَاِطَمةُ  َحدَّ
لُُهمْ  ،ِعْلًما (4)النَّاسِ  أَْعلَمُ  (3)َزْوُجكِ <  .(5)>ِحْلًما َوأَْفَضلُُهمْ  ،ًماِإْسَلَ  َوأَوَّ
 [ أ/32ق]

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  >.العالمين<في <ف>:  (1)
 (. 2450) أخرجه <مسل >: (2)
  >.الصواب زوجتكيخ: قال المؤتمن: ش<قال ال >:األصل<ش ماهفي  (3)
  >.أعل  المؤمنين: في نسخة< >:األصل<ش ماهفي  (4)
ا، ألجل ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف (5) بن  ضرار، وهو إسناد ضعيف جدًّ

هذيب> ، فهو مترك الحديث ليس بثقة. انظر: <تهذيب التصرد التيمي الطحان الكوفي
. بالمعروف ليس ، فهو مبتدعيعفور يعبد الكري  بن يعفور أب(. وكذا جهالة 4/456)

 (. 6/61انظر: <الجرح والتعديل> )
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 Z Z Z رضي اهلل عنها ‘َرُسوِل اهلِل  ُأمُّ َسَلَمَة َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت

 

مُّ َسلََمَة َعْن فَاِطَمَة بِنْ 
ُ
 ‘ اللِ َرُسوِل  ِت أ

 ريض الل عنها

دُ  ُموَسى أَبُو احدثن بب 184 ثَنَا ،(1)الَعنَِزيُّ  الُمثَنَّى ْبنُ  ُمَحمَّ دُ  َحدَّ  ُمَحمَّ

ثَنَا ،َعْثَمةَ  ْبنِ  َخالِدِ  ْبنُ  ثَنَا ،ُقوبَ يَعْ  ْبنُ  ُموَسى َحدَّ  َعنْ  ،َهاِش ٍ  ْبنُ  َهاِش ُ  َحدَّ

 ،فَاِطَمةَ  َدَعا ‘ اللِ  َرُسولَ  أَنَّ < :أَْخَبَرْتهُ  ،َسلََمةَ  أُمَّ  أَنَّ  ،َوْهٍب  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ 
َثَها َثَها ُثمَّ  ،فََبَكْت  فََحدَّ ا :َسلََمةَ  أُمُّ  قَالَْت  ،فََضِحَكْت  َحدَّ  َرُسولُ  ُتُوفِّيَ  فَلَمَّ

 ‘ اللِ  َرُسولُ  أَْخَبَرِني :فََقالَْت  ،َضِحِكَها َوَعنْ  ُبَكاِئَها َعنْ  َسأَْلُتَها ‘ اللِ 
 .(2)>فََضِحَكْت  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِنَساءِ  َسيَِّدةُ  أَنِّي أَْخَبَرِني ُثمَّ  ،فََبَكْيتُ  ِبَمْوِتهِ 

ثَنَا ،ِسنَانٍ  ْبنُ  يَِزيدُ  َخالِدٍ  أَبُو احدثن بب 185  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  الِحٍ صَ  أَبُو َحدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  >.العبري<في <ف>:  (1)
(، وقال: <َهَذا َحِديٌث َحَسٌن 3893، و3873أخرجه الترمذي في <جامعه> )ح/ (2)

(، وابن سعد في 8460نن الكبرى> )ح/َغرِيٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ>، والنسائي في <الس
(، 2964(، وابن أبي عاص  في <اآلحاد والمثاني> )ح/2/248<الطبقات الكبير> )

(، واآلجري في <الشريعة> 6886، و6743وأبو يعلى الموصلي في <مسنده> )ح/
(، وابن 1039( )ح/22/421(، والطبراني في <المعج  الكبير> )1608)ح/

ِد ْبِن 8)ح/‘> بنت رسول اهلل شاهين في <فضائل فاطمة  ( جميعه  من طريق ُمَحمَّ
 َخالِِد ْبِن َعْثَمَة به. 

، فهو ضعيف على موسى بن يعقوب الزمعي)قلت(: وهو إسناد ضعيف، ألجل 
 (. 10/378الراجح. انظر: <تهذيب التهذيب> )



 

 

186 

 Z Z Z رضي اهلل عنها ‘ُأمُّ َسَلَمَة َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل اهلِل 

ثَنَا ،َصالِحٍ   َسِمْعتُ  :قَالَ  ،َحْوَشٍب  ْبنِ  َشْهرِ  َعنْ  ،بَْهَرامَ  ْبنُ  الَحِميدِ  َعْبدُ  َحدَّ

 ،اْلِخْدَمةِ  أَثَرَ  َتْشَتِكي ‘ اهللِ  نَِبيِّ  ِإلَى َجاءَْت  فَاِطَمةَ  أَنَّ  :ُتَحدِّثُ  ،َسلََمةَ  أُمَّ 
َحى ِمنَ  (1)يََدايَ  َمَجلَْت  لََقدْ  اهللِ، َرُسولَ  ايَ  :قَالَْت  ،َخادًِما َوَتْسأَلُهُ   ،الرَّ
ةً  أَْطَحنُ  ةً  َوأَْعِجنُ  ،َمرَّ  (2)َشْيًئا اللُ  َيْرُزْقكِ  ِإنْ < :‘ اهللِ  َرُسولُ  لََها فََقالَ  ،َمرَّ

 اللَ  فََسبِِّحي ،َمْضَجَعكِ  لَِزْمتِ  ِإَذا ،َذلِكَ  ِمنْ  َخْيرٍ  َعلَى َوَسأَُدلُّكِ  ،َسَيْأِتكِ 

 ،َوَثََلِثينَ  أَْرَبًعا اللَ  َواْحَمِدي ،َوَثََلِثينَ  َثََلًثا اللَ  َوَكبِّرِي ،َوَثََلِثينَ  َثََلًثا
 .(3)>اْلَخادِمِ  ِمنَ  لَكِ  َخْير   َوُهوَ  ِماَئة   فَِتْلكَ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر، وظَهر فِيَها َما يَْشِبه البَْثر، ِمَن أي  (1) ْلَبة ثَُخن ِجْلُدها وَتَعجَّ اْلَعَمِل بِاأْلَْشيَاِء الصُّ
 (. 4/300))َمَجَل( <النهاية> َلبن األثير الَخِشنة. 

  >.يَْرُزْقِك َشْيًئا< >:ففي < (2)
 ( من طريق َعْبِدالَحِميِد ْبِن بَْهَراَم به. 26551أخرجه اإلمام أحمد في <مسنده> )ح/ (3)

 دوق حسن الحديث على الراجح. ، فهو صَشْهرِ ْبِن َحْوَشٍب وهو إسناد حسن، ألجل 
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 Z Z Z ‘ِبْنِت َرُسوِل اهلِل  َأْسَماُء ِبْنُت ُعَمْيٍس َعْن َفاِطَمَة 

 

ْسَماُء بِْنُت ُعَميٍْس َعْن فَاِطَمَة 
َ
 أ

 [ب/32ق] ‘ اللِ بِْنِت َرُسوِل 

ثَنَا ،اأْلَْودِيُّ  يَْحَيى ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 186  ،ُصَردٍ  ْبنُ  ِضَرارُ  َحدَّ
ثَنَا دُ  َحدَّ ثَنَا ،فَُدْيكٍ  أَبِي ْبنِ  ِإْسَماِعيلَ  ْبنُ  ُمَحمَّ دُ  َحدَّ  َعنْ  ،ُموَسى ْبنُ  ُمَحمَّ

دٍ  ْبنِ  َعْونِ  دِ  بِْنتِ  َجْعَفرِ  أُمِّ  أُمِّهِ  َعنْ  ،ُمَحمَّ تَِهاجَ  َعنْ  ،َجْعَفرٍ  ْبنِ  ُمَحمَّ  أَْسَماءَ  دَّ

دٍ  بِْنتِ  فَاِطَمةَ  َعنْ  ،ُعَمْيسٍ  بِْنتِ   ،يَْوًما أََتاَها ‘ اهللِ  َرُسولَ  أَنَّ  ب  ب ُمَحمَّ
 ِفي َولَْيَس  أَْصَبْحنَا :قُْلتُ  :قَالَْت  ،َوُحَسْيًنا َحَسًنا :يَْعِني >،اْبنَيَّ  أَْينَ < :فََقالَ 

ُف  فَِإنِّي بِِهَما أَْذَهبُ  :َعلِي   لَ فََقا ،َذائِقٌ  يَُذوقُهُ  َشْيءٌ  بَْيِتنَا  (1)يَْبِكيَان أَنْ  أََتَخوَّ

هَ  ،اْلَيُهوِديِّ  فاَُلنٍ  ِإلَى بِِهَما فََذَهبَ  ،َشْيءٌ  ِعْنَدكِ  َولَْيَس  َعلَْيكِ   ِإلَْيهِ  َتَوجَّ

 ،َتْمرٍ  ِمنْ  فَْضلٌ  أَْيِديِهَما بَْينَ  (2)َمْشُربَةٍ  ِفي يَْلَعَبانِ  فََوَجَدُهَما ،‘ اهللِ  َرُسولُ 
 فََقالَ  :قَالَ  >،َعلَْيِهَما اْلَحرُّ  َيْشَتدَّ  أَنْ  قَْبلَ  اْبنَيَّ  َتْقلِبُ  أَلَ  ،َعلِيُّ  َيا< :فََقالَ 

 أَْجَمعَ  َحتَّى اهللِ  َرُسولَ  يَا َجلَْستَ  فَلَوْ  ،َشْيءٌ  بَْيِتنَا ِفي َولَْيَس  أَْصَبْحنَا :َعلِي  

 َدْلو ُكلَّ  لِْلَيُهوِديِّ  يَْنِزعُ  َوَعلِي   ‘ اهللِ  ُسولُ رَ  فََجلََس  ،َتَمَراتٍ  لَِفاِطَمةَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

>، والمثبت من <ف>، وهو الصواب. وقال ناسخ <األصل> يَْبِكيَان<األصل>: <في  (1)
  >.يبكياه: صوابه <شفي هام

، وهي الحفير التي ُتعمل شربة: في صوابيخ: الش<األصل>: <قال ال شهامفي  (2)
 وكذا هو في <ف>.  تحت النحلة ليستقي فيها الماء>.
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 Z Z Z ‘ِبْنِت َرُسوِل اهلِل  َأْسَماُء ِبْنُت ُعَمْيٍس َعْن َفاِطَمَة 

ِ  ِفي فََجَعلَهُ  ،َتْمرٍ  ِمنْ  َشْيءٌ  لَهُ  اْجَتَمعَ  َحتَّى ،بَِتْمَرةٍ   فََحَملَ  أَْقَبلَ  ثُ َّ  ،ُحْجَزتِه

 .(2)>(1)ْقلََبُهَما َحتَّى اآْلَخرَ  َعلِي   َوَحَملَ  ،أََحَدُهَما ‘ اهللِ  َرُسولُ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<األصل>: <أقليهما>، والمثبت من <ف>، وهو الصواب. وقال ناسخ <األصل>  في (1)
  : قلبهما>.صواببجواره: <ال

ٍد 1040( )ح/22/422أخرجه الطبراني في <الكبير> ) (2) (، من طريق َعْوِن ْبِن ُمَحمَّ
 به. 

، َوِإْسنَادُ 10/316قال الهيثمي في <مجمع الزوائد> )  ُه َحَسٌن>. (: <َرَواُه الطَّبََرانِيُّ
ا، ألجل  ، فهو بن صرد التيمي الطحان الكوفي ضرار)قلت(: وهو إسناد ضعيف جدًّ

 (. 4/456متروك الحديث ليس بثقة. انظر: <تهذيب التهذيب> )
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 Z Z Z َفاِطَمُة ِبْنُت ُحَسْيِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب  َعْن َجدَِّتَها َفاِطَمَة

 

ِِب َطالٍِب فَا
َ
ِّ بِْن أ  ِطَمُة بِْنُت ُحَسنْيِ بِْن لََعِ

تَِها فَاِطَمَة  ْْجَِعني ريض الل عنهمَعْن َجدَّ
َ
 (1)أ

ثَنَا ،ِسنَانٍ  ْبنُ  يَِزيدُ  َخالِدٍ  أَبُو احدثن بب 187  ،َمْريَ َ  أَبِي ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّ
دِ  َعنْ  ،(2)َغِزيَّةَ  اْبنِ  َعنِ  ،يَِزيدَ  ْبنُ  نَاِفعُ  أَْخَبَرنَا  ْبنِ  َعْمرِو ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّ

هُ  أَنَّ  ،ُعْثَمانَ  ثَْتهُ  ،ُحَسْينٍ  بِْنتَ  فَاِطَمةَ  أُمَّ  ِإنَّ  :َتُقولُ  َكانَْت  َعائَِشةَ  أَنَّ  َحدَّ

 اْحِني ُبنَيَّةُ  َيا< :لَِفاِطَمةَ  قَالَ  ،ِفيهِ  قُِبضَ  الَِّذي َمَرِضهِ  ِفي ‘ اهللِ  َرُسولَ 

 ،َتْبِكي َوِهيَ  َعْنهُ  اْنَكَشَفْت  ثُ َّ  ،َساَعةً  فَنَاَجاَها ،َعلَْيهِ  فَأَْحنَْت  ،>َعلَيَّ 
 اْحِني< :بَِساَعةٍ  َذلِكَ  بَْعدَ  ‘ اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  ثُ َّ  ،َحاِضَرةٌ [ أ/33ق] َوَعائَِشةُ 

 َوِهيَ  َعْنهُ  َفْت اْنَكشَ  ثُ َّ  ،َساَعةً  فَنَاَجاَها ،َعلَْيهِ  فَأَْحنَْت  >،ُبنَيَّةُ  َيا َعلَيَّ 

 :قَالَْت  ؟أَبُوكِ  نَاَجاكِ  َماَذا ،أَْخِبرِيِني بُنَيَّةُ  أَيْ  :َعائَِشةُ  فََقالَْت  :قَالَ  ،َتْضَحكُ 
هِ  أُْخِبرُ  أَنِّي ظَنَْنتِ  ثُ َّ  ِسرٍّ  َحالِ  َعلَى نَاَجانِي َرأَْيِتيهِ  أَْوَشْكتِ   ،َحي   َوُهوَ  بِِسرِّ

ا ،ُدونََها ِسر   يَُكونَ  أَنْ  َعائَِشةَ  َعلَى َذلِكَ  فََشقَّ  :قَالَْت   قَالَْت ] ،اهللُ  قََبَضهُ  فَلَمَّ

ا :فَاِطَمةُ  قَالَْت  ،[(3)رَ بَ الخَ  لكَ ذَ  برينيخْ تُ  ََل أَ  ةيَّ نَ بُ  ايَ  :َفاِطَمةَ ل َعائَِشةُ   اآْلنَ  أَمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يخ: قال المؤتمن: هذا أيًضا مقطوع>.ش<قال ال >:األصل<ش ماهفي  (1)
  >.عزبة<في <ف>:  (2)
ه؛ إَل أن شار إليه ناسخ <األصل> في هامشوأ ف>،< مند ئزاما بين المعقوفين  (3)

  ...>.َفاِطَمةَ ل َعائَِشةُ الكالم ل  يظهر منه إَل أوله بسسب التصوير: <
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 Z Z Z ِبْنُت ُحَسْيِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب  َعْن َجدَِّتَها َفاِطَمَة َفاِطَمُة

ةِ  ِفي نَاَجانِي ،فَنََع ْ   بِاْلُقْرآنِ  يَُعاِرُضهُ  نَ َكا ِجْبِريلَ  أَنَّ  فَأَْخَبَرنِي ،اأْلُولَى اْلَمرَّ

ةً  َعامٍ  ُكلِّ  ِفي َتْينِ  اْلَعامَ  اْلُقْرآنَ  َعاَرَضِني َوأَنَّهُ  ،َمرَّ  يَُكنْ  لَ ْ  أَنَّهُ  َوأَْخَبَرنِي ،َمرَّ

 َعاشَ  ِعيَسى أَنَّ  أَْخَبَرنِي َوأَنَّهُ  ،قَْبلَهُ  َكانَ  الَِّذي ُعُمرِ  نِْصَف  َعاشَ  ِإَلَّ  نَِبي  

 ،َذلِكَ  فَأَْبَكانِي ِستِّينَ  َرْأسِ  َعلَى َذاِهبٌ  ِإَلَّ  أَُرانِي فاََل  ،َسنَةٍ  َئةَ َوِما ِعْشرِينَ 
يَّةً  أَْعَظمَ  اْمَرأَة   اْلُمْسلِِمينَ  ِنَساءِ  ِمنْ  لَْيَس  ِإنَّهُ  ُبنَيَّةُ  َيا< :َوقَالَ   فََلَ  ،ِمْنكِ  ُذرِّ

ةِ ] يفِ  نَاَجانِي ثُ َّ  >،َصْبًرا اْمَرأَةً  أَْدنَاُهنَّ  َتُكوِني  فَأَْخَبَرنِي ،اآْلِخَرةِ  (1)[الَمرَّ

لُ  أَنِّي ِ  أَوَّ ِ  لُُحوًقا أَْهلِه  ِمنَ  َكانَ  َما ِإلَّ  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِنَساءِ  َسيَِّدةُ  ِإنَّكِ < :َوقَالَ  ،بِه

 .(2)لَِذلِكَ  فََضِحَكتُ  >،ِعْمَرانَ  ِبْنتِ  َمْرَيمَ  اْلَبُتولِ 

وِفيُّ  يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 188 ثَنَا ،الصُّ  ،َمْنُصورٍ  ْبنُ  ِإْسَحاقُ  َحدَّ
ثَنَا  َعنْ  ،َحَسنٍ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ،لَْيثٍ  َعنْ  ،َوُهَرْي ٌ  ،َصالِحٍ  ْبنُ  الَحَسنُ  َحدَّ

 َدَخلَ  ِإَذا ‘ النَِّبيُّ  َكانَ  :قَالَْت  ،اْلُكْبَرى فَاِطَمةَ  َعنْ  ،الُحَسْينِ  بِْنتِ  فَاِطَمةَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه؛ إَل أن شار إليه ناسخ <األصل> في هامشوأ <ف>، مند ئزاما بين المعقوفين  (1)
 ع. وليس في المطبو الكالم ل  يظهر منه إَل أوله بسسب التصوير: <المب..>.

( من طريق اْبِن َغِزيََّة به. وقال: 167 بب 7/165أخرجه البيهقي في <دَلئل النبوة> ) (2)
َوايَةِ َوقَْد ُرِوَي َعِن اْبِن اْلُمَسيِِّب أَنَّ ِعيَسى اْبَن َمْريََ   ِحيَن ُرفَِع  <َكَذا ِفي َهذهِ الرِّ

َماِء َكاَن اْبَن ثاََلٍث َوثاََلثِيَن َسنَةً  ، َوَعْن َوْهِب ْبِن ُمنَبِّهٍ: <اْثنَاِن َوثاََلثُوَن َسنًَة>، ِإلَى السَّ
فَِإْن َصحَّ قَْوُل اْبِن اْلُمَسيِِّب َوَوْهٍب، فَاْلُمَراُد ِمَن اْلَحِديِث، َواهللُ أَْعلَُ ، بَِما يَْبَقى ِفي 

َماِء، َواهللُ أَْعلَُ >.   اأْلَْرِض، بَْعَد نُُزولِهِ ِمَن السَّ
، فهو محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن عثمانسناد ضعيف، ألجل )قلت(: وهو إ

 (. 3/593ضعيف الحديث على الراجح. انظر: <ميزان اَلعتدال> )
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دٍ  َعلَى اللُ  َصلَّى< :الَ قَ  اْلَمْسِجدَ   لِي َواْفَتحْ  ،ُذنُوِبي لِي اْغِفرْ  مَّ اللهُ  ،ُمَحمَّ

دٍ  َعلَى َصلِّ < :قَالَ  َخَرجَ  فَِإَذا >،َرْحَمِتكَ  أَْبَوابَ   لِي اْغِفرْ  مَّ اللهُ  ،َوَسلِّمَ  ُمَحمَّ

 [ ب/33ق] .(1)>فَْضلِكَ  أَْبَوابَ  لِي َواْفَتحْ  ،ُذنُوِبي

دُ ُمحَ  احدثن بب 189 ثَنَا ،َعْوفٍ  ْبنُ  مَّ ثَنَا ،َداُودَ  ْبنُ  ُموَسى َحدَّ  َحدَّ

َراَوْرِديُّ  الَعِزيزِ  َعْبدُ   بِْنتِ  فَاِطَمةَ  أُمِّهِ  َعنْ  ،الَحَسنِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ،الدَّ

 :قَالَ  ،اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  ِإَذا ‘ اهللِ  َرُسولُ  َكانَ  :قَالَْت  ،فَاِطَمةَ  َعنْ  ،الُحَسْينِ 
 لِي اْغِفرْ  مَّ اللهُ  ،َوَسلَّمَ  اللِ  َرُسولِ  َعلَى اللُ  َوَصلَّى ،لِلَّهِ  َواْلَحْمدُ  اللِ، ْسمِ بِ <

ْل  ،ُذنُوِبي  أَنَّهُ  ِإَلَّ  َذلِكَ  ِمْثلَ  قَالَ  َخَرجَ  َوِإَذا] >،َرْحَمِتكَ  أَْبَوابَ  لِي َوَسهِّ

ْل  ُذُنوِبي لِي اْغِفرْ  مَّ <اللهُ  :يَُقولُ   .(3)[(2)>فَْضلِكَ  َوابَ أَبْ  لِي َوَسهِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،29764(َ)ح/6/96)(،َو3412)ح/(1/298َ)أخرجهَابنَأبيَشيبةَفيَ<مصنفه>َ (1)
وابن (، 26419، و26416( )ح/18، و44/13> )واإلمام أحمد في <مسنده

(، والطبراني 6754(، وأبو يعلى في <مسنده> )ح/2099سنده> )ح/راهويه في <م
جميعه  من طريق لَْيِث ْبِن أَبِي (، 1044( )ح/22/424في <المعج  الكبير> )

 ُسلَْيٍ  به. 
بب  قَاَل إِْسَماِعْيلُ (: <2/912> )السفر الثاني ببالتاريخ الكبير قال ابن أبي خيثمة في <

: فلقيُت َعْبَد اهللِ ْبَن اْلَحَسن فَسأَلْتُه َعْن عن ليث بب هو ابن علية أحد رواة الحديث
َهَذا اْلَحِديِث؟ فََقاَل: كاَن ِإَذا دخَل قَاَل: اللُه َّ اْفَتْح لِي أَْبَواَب َرْحَمِتَك، َوِإَذا َخَرَج 

 >. قَاَل: َربِّ اْفَتْح لِي أَْبَواب فَْضلِك
انظر: <تقريب التهذيب> . بِي ُسلَْي ٍ لَْيِث ْبِن أَ )قلت(: وهو إسناد ضعيف، لضعف 

 (. 5685)رق : 
 >. فما بين المعقوفين ليس في < (2)
 =(، واإلمام أحمد في <مسنده>1664أخرجه عبد الرزاق في <مصنفه> )ح/ (3)
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 ،َوْهٍب  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  أَْخَبَرنَا ،اأْلَْعلَى َعْبدِ  ْبنُ  يُونُُس  احدثن بب 190
 ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ،الَْقاِس ِ  ْبنِ  َرْوحِ  َعنْ  ،التَِّميِميُّ  َسِعيدٍ  أَبُو أَْخَبَرنِي :قَالَ 

 َدَخْلتَ  ِإَذا< :قَالَ  ‘ اهللِ  ولَ َرسُ  أَنَّ  فَاِطَمةَ  [(1)عن] ،أُمِّهِ  َعنْ  ،َحَسنٍ 

 أَْبَوابَ  لِي َواْفَتحْ  ،ُذُنوِبي لِي اْغِفرْ  مَّ اللهُ  :َوقُلِ  ،النَِّبيِّ  َعلَى فََصلِّ  اْلَمْسِجدَ 

 ُذنُوِبي لِي اْغِفرْ  مَّ اللهُ  :َوقُلِ  ،النَِّبيِّ  َعلَى فََصلِّ  َخَرْجتَ  َوِإَذا ،َرْحَمِتكَ 

 .(2)>ْضلِكَ فَ  أَْبَوابَ  لِي َواْفَتحْ 

وِفيُّ  يَْحَيى ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 191 ثَنَا ،الصُّ ْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّ  ْبنُ  الرَّ

ثَنَا ،الُماَلئِيُّ  ُدبَْيسٍ   َعنْ  ،َحَسنٍ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ،الَجَزِريُّ  ِزيَادٍ  ْبنُ  بَِشيرُ  َحدَّ

 ِإَذا< :‘ النَِّبيُّ  قَالَ  :قَالَْت  ،َرىاْلُكبْ  فَاِطَمةَ  َعنْ  ،ُحَسْينٍ  بِْنتِ  فَاِطَمةَ  أُمِّهِ 

 فِي َدامَ  َما اْلَقلَمَ  َعْبِدي َعنْ  اْرفَُعوا أَنِ  َمََلِئَكِتهِ  ِإلَى اللُ  أَْوَحى اْلَعْبدُ  َمرِضَ 

 لَِبْعضِ  فََذَكْرتُ  :قَالَ  >،َسِبيلَهُ  أَُخلِّيَ  أَوْ  أَْقِبَضهُ  َحتَّى َحَبْسُتهُ  أَنَا فَِإنِّي ،َوَثاِقي

 َما أَْجرَ  لَِعْبِدي اْكُتُبوا< :َماَلئَِكِتهِ  ِإلَى اهللُ  أَْوَحى :يَُقولُ  أَبِي َكانَ  :فََقالَ  ِدهِ َولَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وقال: <َحِديُث فَاِطَمَة 314(، والترمذي في <جامعه> )ح/26419، و26416)ح/ =
نَاُدُه بُِمتَِّصٍل. َوفَاِطَمُة بِْنُت الُحَسْيِن لَْ  ُتْدِرْك فَاِطَمَة الُكْبَرى َحِديٌث َحَسٌن، َولَْيَس ِإسْ 

(، وأبو 11/618أَْشُهًرا>، والطبري في <تاريخه> )‘ إِنََّما َعاَشْت فَاِطَمُة بَْعَد النَِّبيِّ 
(، جميعه  من 15/186(، والدارقطني في <العلل> )6822يعلى في <مسنده> )ح/

 ِد اهللِ ْبِن الَحَسِن به. طريق َعبْ 
 )قلت(: إسناده ضعيف َلنقطاعه، كما نصَّ الترمذيُّ على ذلك. 

 . وهو الصواب >،فما بين المعقوفين زائد من < (1)
 انظر تخريجه في الحديث السابق.  (2)
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ِتهِ  فِي َيْعَملُ  َكانَ   .(1)>ِصحَّ
وِفيُّ  يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 192 ثَنَا ،الصُّ ْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّ  ْبنُ  الرَّ

ثَنَا ،ُدبَْيسٍ   َعنْ  ،أُمِّهِ  َعنْ  ،َحَسنٍ  ْبنِ [ أ/34ق] اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ،ادٍ ِزيَ  ْبنُ  بَِشيرُ  َحدَّ

 ِإلَّ  ظَالَِمانِ  ُجْنَدانِ  اْلَتَقى َما< :‘ اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَْت  ،اْلُكْبَرى فَاِطَمةَ 

 َكاَنتِ  ِإلَّ  ظَالَِمانِ  ُجْنَدانِ  اْلَتَقى َوَما ،َغلَبَ  أَيُُّهَما ُيَبالِ  فَلَمْ  ،ِمْنُهَما اللُ  َتَخلَّى

اِئَرةُ   .(2)>أَْعَتاِهَما َعلَى الدَّ
َِسن انَ  احدثن بب 193 َْبُن َي ِزيُد اِسِطيَ ، َاْلو  لِيٍّ َع  َْبُن ُن س  َالح  ث ن ا دَّ ،َح 

اِسِطيَ  َالْو  ْيُمون  َْبُنَم  َب ِشيُر ث ن ا ْبُدَ،َح دَّ ث ن اَع  نََِاهللَِح دَّ س  ْبُنَالح 
 (4)ْبِن الَحَسنِ  (3)

ثَْتِني أُمِّي فَاِطَمُة بِْنُت الُْحَسْينِ : قَالَ ، ِن أَبِي َطالٍِب ْبِن َعلِيِّ بْ  َعْن فَاِطَمَة ، َحدَّ
دٍ  ُذ اْلَحَسَن َواْلُحَسْيَن  ‘ اهللِ أَنَّ َرُسوَل : الُْكْبَرى بِْنِت ُمَحمَّ َكاَن يَُعوِّ

وَرَة مِ   (5)أَُعوذُ <: َن الُْقْرآِن يَُقولُ َويَُعلُِّمُهَما َهُؤََلِء اْلَكلَِماِت َكَما يَُعلُِّمُهَما السُّ
 .(6)>َعْيٍن َلمَّةٍ  َوُكلِّ ، ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْيطَاٍن َوَهامَّةٍ ، التَّامَّةِ  اللِ ِبَكلَِماِت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْحَمِن بن  دعبضعيف لجهالة  ، وهو إسنادل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف (1) الرَّ
الجرح فقد ترج  له ابن أبي حات ، ول  يذكر فيه جرًحا وَل تعدياًل. انظر: < ،ُدبَْيسٍ 

 (. 232بب  5/231> )والتعديل
ْحَمِن بن  دعبضعيف لجهالة  ، وهو إسنادل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف (2) الرَّ

م. ُدبَْيسٍ   ، كما تقدَّ
  >.الحسين<في <ف>:  (3)
  >.الحسين<في <ف>:  (4)
  >.ادعو<>: في <ف (5)
ا، ألجل  ، وهو إسنادل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف (6)  =بشير بنضعيف جدًّ

 



 

 

194 
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ثَنَا ،اأْلَْودِيُّ  َجْعَفرٍ  أَبُو يَْحَيى ْبنُ  أَْحَمدُ  يحدثن بب 194  ْبنُ  َعلِيُّ  َحدَّ

انُ  ثَابِتٍ  هَّ  ْبنِ  َحِبيِب  (1)َعنْ  ،ُمْسلِ ٍ  َعنْ  ،اأْلَْسَودِ  أَبِي ْبنُ  ْنُصورُ مَ  أَْخَبَرنَا ،الدَّ

 ِإنَّ  :قَالَْت  ،‘ النَِّبيِّ  َزْوجِ  َسلََمةَ  أُمِّ  َعنْ  ،َحْوَشٍب  ْبنِ  َشْهرِ  َعنْ  ،ثَابِتٍ  أَبِي

 ثُ َّ  َمَعُه ْ  َوُهوَ  ،َواْلُحَسْينَ  َواْلَحَسنَ  َوَعلِيًّا فَاِطَمةَ  فََجلَّلَهُ  ،ثَْوًبا أََخذَ  اهللِ  نَِبيَّ 

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث} اآْليَةَ  َهِذهِ  قََرأَ 

 .(3)>َخْيرٍ  َعلَى ِإنَّكِ  َمَكانَكِ < :فََقالَ  َمَعُه ْ  أَْدُخلَ  فَِجْئتُ  :قَالَْت  ،(2){اك

ثَنَا ،ِسنَانٍ  ْبنُ  يَِزيدُ  احدثن بب 195 ثَنَا ،ِإْسَماِعيلَ  ْبنُ  ُموَسى َحدَّ  َحدَّ

ادُ  ثَنَا ،ةَ َسلَمَ  ْبنُ  َحمَّ  :َسلََمةَ  أُمِّ  َعنْ  ،َحْوَشٍب  ْبنِ  َشْهرِ  َعنْ  ،َزْيدٍ  ْبنُ  َعلِيُّ  َحدَّ
 بِِه ْ  فََجاءَْت  >،َواْبنَْيكِ  ِبَزْوِجكِ  اْئِتيِني< :لَِفاِطَمةَ  قَالَ  ‘ اهللِ  َرُسولَ  أَنَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 725. انظر: <تقريب التهذيب> )رق : متروك مته ، فهو ميمون الواسطي =
 . >. وهو تصحيفبن<في <ف>:  (1)
  [.33]األحزاب:  (2)
( من طريق َحبِيِب 2049/( )ح965 بب 3/964أخرجه ابن األعرابي في <معجمه> ) (3)

 ْبِن أَبِي ثَابٍِت به. 
. انظر: <تهذيب التهذيب> علي بن ثابت الدهانحال  ضعيف، لجهالة وهو إسناد

(7/289 .) 
( 3799)ح/ (،َو<المعجمَاألوسط>768وأخرجهَالطبرانيَفيَ<المعجمَالكبير>َ)ح/

ُزبَْيٍد َعْمَرو ْبَن قَْيٍس ِإَلَّ ُعَبْيُد ْبُن وقال: <لَْ  يُْدِخْل ِفي َهَذا اْلَحِديِث بَْيَن ُسْفيَاَن وَ 
، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن ُزبَْيٍد>، وابن أبي خيثمة  بَْيرِيُّ . َوَرَواُه أَبُو أَْحَمَد الزُّ َسِعيٍد اأْلَُمِويُّ

َ َالكبير َ<التاريخ َ)َــفي َالثاني> 2/719َالسفر َ)رقم: )2982َ َمن َجميعهم  طريق(،
 ِن َحْوَشٍب، َعْن أُمِّ َسلََمَة به. ُزبَْيٍد، َعْن َشْهرِ بْ 
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 َهُؤَلءِ  ِإنَّ  مَّ <اللهُ  :قَالَ  ثُ َّ  (1)َعلَْيِه ْ  يََدهُ  َوَضعَ  ثُ َّ  فََدِكيًّا ِكَساءً  َعلَْيِه ْ  فَأَْلَقى

دٍ  آلَ  دٍ  آلِ  َعلَى َوَبَرَكاِتكَ  َصلََواِتكَ  فَاْجَعْل  ُمَحمَّ  >.َمِجيد   َحِميد   ِإنَّكَ  ُمَحمَّ

 َرُسولُ  فََجَذبَهُ  َمَعُه ْ  أَلَْدُخلَ  الِكَساءَ [ ب/34ق] فََرفَْعتُ  :َسلََمةَ  أُمُّ  قَالَْت 

 .(2)>َخْيرٍ  َعلَى ِإنَّكِ < :َوقَالَ  ،‘ اهللِ 

ثَنَا ،ِسنَانٍ  ْبنُ  يَِزيدُ  احدثن بب 196 ِعيرِيُّ  أَيُّوبَ  ْبنُ  أَْحَمدُ  َحدَّ  ،الشَّ
ثَنَا  :قَالَ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،الطَُّفاِويِّ  َعِطيَّةَ  َعنْ  ،َعْوفٍ  َعنْ  ،َحِبيٍب  ْبنُ  ُسْفيَانُ  َحدَّ

ثَْتِني  َواْلُحَسْينَ  َوالَحَسنَ  َوفَاِطَمةَ  َعلِيًّا اْعَتنَقَ  ‘ اهللِ  َرُسولَ  أَنَّ  ،َسلََمةَ  أُمُّ  َحدَّ

 ِإلَْيكَ  مَّ <اللهُ  :قَالَ  ثُ َّ  ،َسْوَداءَ  َعلَْيهِ  َكانَْت  ،َخِميَصةً  َعلَْيِه ْ  َوأَْغَدقَ  ،َوقَبَّلَُهَما

 .(3)>َوأَْنتِ < :قَالَ  ؟َوأَنَا اهللِ  َرُسولَ  يَا :قُْلتُ  >،َبْيِتي َوأَْهلُ  أَنَا النَّارِ  ِإلَى لَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  >.عليهن: في نسخة< >:األصل<ش ماهفي  (1)
ادِ ْبِن َسلََمَة، واإلمام 142أخرجه عفان بن مسل  الصفار في <أحاديثه> )ح/ (2) ( عن َحمَّ

(،َوالطحاويَفي7026َ(،َوأبوَيعلىَفيَ<مسنده>َ)ح/26746أحمدَفيَ<مسنده>َ)ح/
والطبراني في  (،1696(،َواآلجريَفيَ<الشريعة>َ)ح/769<شرحَمشكلَاآلثار>َ)ح/

ادِ ْبِن َسلََمَة به. 2664<المعج  الكبير> )ح/  (، جميعه  من طريق َحمَّ
وهو إسناد ضعيف، لضعف علي بن زيد بن ُجدعان. انظر: <تقريب التهذيب> 

 (. 4734)رق : 
> الكنى وااألسماءفي < والدوَلبي(، 26600أخرجه اإلمام أحمد في <مسنده> )ح/ (3)

(، 2667)ح/( 3/54)(، والطبراني في <المعج  الكبير> 1036 بب 3/1035)
 جميعه  من طريق َعْوٍف به. (، 759( )ح/23/330)و

(، 6/384ي. انظر: <الجرح والتعديل> )عطية الطفاووهو إسناد ضعيف، لضعف 
 (. 3/80و<ميزان اَلعتدل> )
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 ‘ اللِ َوفَاةُ فَاِطَمَة بِْنِت َرُسوِل 

دُ  احدثن بب 197 ازُ  َمْنُصورٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ ثَنَا ،الَجوَّ  َعنْ  ،ُعيَْينَةَ  ْبنُ  ُسْفيَانُ  َحدَّ

دِ  َعنْ  ،دِينَارٍ  ْبنِ  َعْمرِو  ‘ النَِّبيِّ  َبْعدَ  فَاِطَمةُ  لَِبَثْت < :قَالَ  ،َعلِيٍّ  ْبنِ  ُمَحمَّ
 >.أَْشُهرٍ  َثََلَثةَ 

 .(1)>أَْشُهرٍ  ِستَّةَ < :ِشَهاٍب  اْبنُ  َوقَالَ 

َمادِيُّ  َمْنُصورٍ  ْبنُ  أَْحَمدُ  بَْكرٍ  أَبُو احدثن بب 198 ثَنَا ،الرَّ  َعْبدُ  َحدَّ

اقِ  زَّ امٍ  ْبنُ  الرَّ ْهرِيِّ  قُْلتُ  :قَالَ  ،َمْعَمرٌ  أَْخَبَرنَا ،َهمَّ  فَاِطَمةُ  َمَكثَْت  َك ْ  :لِلزُّ

 .(2)>أَْشُهرٍ  ِستَّةُ < :لَ قَا ؟‘ النَِّبيِّ  بَْعدَ 

دُ  احدثن بب 199 ثَنَا ،َعْوفٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ ثَنَا ،َسِعيدٍ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  َحدَّ  َحدَّ

ْيُبَ ةَ َأ بِيَْبنََُُشع  ْهرِيََِّع نََِ،ح ْمز  ةَ َع نََْ،الز  ةَ َع نََْ،ُعْرو  ائِش   َعاَشْت < :ق ال ْتََ،ع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ في < ومن طريقه ابن عساكر(، 96ص: )> تاريخهفي < خليفة بن خياطأخرجه  (1)
ادِ ْبِن َسلََمَة به. 3/159> )دمشق  (، جميعه  من طريق َحمَّ

الطبراني في ومن طريقه  (،9774( )ح/5/471أخرجه عبد الرزاق في <مصنفه> ) (2)
(َ َالكبير> 22/398َ<المعجم َ)رقم: )993َ َو(، َالمروزي َبكرَأيًضا َأبي َ<مسند في

<المستدرك>  (،َوالحاكمَفي6679بوَعوانةَفيَ<مستخرجه>َ)ح/(،َوأ38الصديق>َ)ح/
في سياق  (، جميع  من طريق الزهري، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشَة 4762)ح/

 طويل. 
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 .(1)>أَْشُهرٍ  ِستَّةَ  ‘ للِ ا َرُسولِ  َبْعدَ  ‘ اللِ  َرُسولِ  ِبْنتِ  فَاِطَمةُ 

ثَنَا ،َسِعيدٍ  ْبنُ  اهللِ  ُعَبْيدُ  يحدثن بب 200 ثَنَا ،أَبِي َحدَّ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّ

دِ  اأْلَْسَودِ  أَبِي َعنْ  ،لَِهيَعةَ  ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّ بَْيرِ  ْبنِ  ُعْرَوةَ  َعنْ  ،الرَّ  ،الزُّ
 ‘ النَِّبيِّ  َبْعدَ  َبْكرٍ  أَِبي ِخََلفَةِ  فِي ‘ اللِ  َرُسولِ  ِبْنتُ  فَاِطَمةُ  ُتُوفَِّيْت < :قَالَ 
 [ أ/35ق] .(2)>أَْشُهرٍ  ِبِستَّةِ 

ثَِني ،َسِعيدٍ  ْبنُ  (3)اهللِ  ُعَبْيدُ  يحدثن بب 201 ثَِني ،أَبِي َحدَّ  (4)أَبُو َحدَّ

 ْبنِ  اهللِ  ُعَبْيدِ  َعنْ  ،اأْلَْنَصاِريُّ  َتِمي ٍ  ْبنِ  (6)ُعَمرَ  ْبنِ  (5)[َعْونِ ] ْبنُ  َعْمُرو َعْونٍ 

ْحَمنِ  َعْبدِ  دِ  َجْعَفرٍ  أَبِي َعنْ  ،األَْنَصاِريِّ  َعْمٍرو (7)[أَبِي] ْبنِ  الرَّ  ْبنِ  ُمَحمَّ

 َسنَةِ  فِي لَْيلَةً  َوِتْسِعينَ  ِبَخْمَسةٍ  ‘ النَِّبيِّ  َبْعدَ  (8)فَاِطَمةُ  ُتُوفَِّيْت < :قَالَ  َعلِيٍّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن ، عن معمر به في سياق طويل( 9774> )ح/مصنفهفي < عبد الرزاقأخرجه  (1)
 (. 4762/ح> )المستدركفي < طريقه الحاك 

  وهو إسناد صحيح.
، وهو إسناد جيد، فابن لهيعة وإن كان ضعيًفا ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف (2)

في الحديث، إَل أن تحمله لمغازي عروة بن الزبير قد قبله العلماء، وفرقوا بين 
م في <المقدمة> عند الحديث عن موارد المصنف.   الحالين، كما تقدَّ

  نسخة: <عبد اهلل>. فوقه إلى أنه جاء فياألصل ناسخ  ارشأ (3)
  >.بن<افي <ف>:  (4)
 في <ف>. ليس  (5)
  >.عمرو<في <ف>:  (6)
 في <ف>. ليس  (7)
  >.بنت رسول اهلل<زاد في <ف>:  (8)
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 .(1)>َعْشَرةَ  ِإْحَدى
دُ  نيأخبر بب 202 دِ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،َهاِش ٍ  ْبنِ  ِإْبَراِهي َ  ْبنُ  ُمَحمَّ  ُمَحمَّ

 ‘ اللِ  َرُسولِ  ِبْنتِ  فَاِطَمةُ  َماَتْت  َعْشَرةَ  ِإْحَدى َسنَةِ  َوفِي< :َوقَالَ  ،ُعَمرَ  ْبنِ 
 َوِعْشرِينَ  ْسعٍ تِ  ِبْنتُ  َوِهيَ  ،َرَمَضانَ  َشْهرِ  ِمنْ  َخلَْونَ  لََيالٍ  لَِثََلثِ  الثََُّلَثاءِ  لَْيلَةَ 

 .(2)>نَْحَوَها أَوْ  َسنَةً 
ُد ْبُن ُعَمرَ قال  بب 203 ثَِني: ُمَحمَّ  ْبنِ  يَْحيَى َعنْ  ،َسْبَرةَ  أَبِي اْبنُ  َحدَّ

 َوفَاِطَمةَ  َطالٍِب  أَبِي ْبنِ  َعلِيِّ  َعلَى الَعبَّاُس  َدَخلَ  :قَالَ  ،َجْعَفرٍ  أَبِي َعنْ  ،ِشْبلٍ 

 :اْلَعبَّاُس  فََقالَ  ؟أَْكَبرُ  أَيُّنَا :لَِصاِحِبهِ  يَُقولُ  َحُدُهَماَوأَ  ‘ اهللِ  َرُسولِ  بِْنتِ 
 َوقَُرْيش   اْبنَِتي َوُولَِدتِ  ،ِبَسنََواتٍ  اْلَبْيتَ  قَُرْيشٍ  ِبنَاءِ  قَْبلَ  َعلِي   َيا ُولِْدتَ <

ةِ  قَْبلَ  َسنَةً  َوَثََلِثينَ  َخْمسٍ  اْبنُ  َيْوَمِئذٍ  ‘ اللِ  َوَرُسولُ  اْلَبْيتَ  َتْبِني  النُُّبوَّ

 .(3)>ِسِنينَ  ِبَخْمسِ 
ُد ْبُن ُعَمرَ قال  بب 204 ثَِني: ُمَحمَّ دُ  َوَحدَّ  ُعَماَرةَ  َعنْ  ،ُموَسى ْبنُ  ُمَحمَّ

دِ  بِْنتِ  َجْعَفرٍ  أُمِّ  َعنْ  ،الُمَهاِجرِ  ْبنِ   َعلِيًّا أَْوَصْت  فَاِطَمةَ  أَنَّ < :َجْعَفرٍ  ْبنِ  ُمَحمَّ

لََها أَنْ  ََلَها ُعَمْيسٍ  ِبْنتَ  َماءَ َوأَسْ  ُيَغسِّ  .(4)>َماَتْت  ِحينَ  فََغسَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف.  (1)
ِد ْبِن ُعَمرَ من قول ( 8/28> )الطبقات الكبيرفي < ابن سعد بهذا اللفظ أخرجه (2)  ُمَحمَّ

 اقدي. الو
 مجهولَالحال.َانظر:َ<الجرحَيحيىَبنَشبل،َولمَأقفَعلىَمنَأخرجهَغيرَالمصنِّف (3)

 (. 9/157والتعديل> )
 =(، والربيع في <مسند6122( )ح/3/409)> مصنفهفي <أخرجه عبد الرزاق في  (4)
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ُد ْبُن ُعَمرَ قال  بب 205 ثَِني: ُمَحمَّ دِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َوَحدَّ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنِ  ُمَحمَّ

 قَدْ  فَاِطَمةُ  َكانَْت  :قَالَ  ،َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ،ُحَسْينٍ  ْبنِ  َعلِيِّ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،َعلِيٍّ 

 ،بَلَْغتُ  َما ِإلَى َتَرْينَ  أَََل  :ُعَمْيسٍ  بِْنتِ  أِلَْسَماءَ  فََقالَْت  ،َشِديًدا ًضاَمرَ  َمرَِضْت 
 َكَما نَْعًشا أَْصنَعُ  َولَِكنْ  لََعْمِري ََل  :فََقالَْت  ،ظَاِهرٍ  َسرِيرٍ  َعلَى َتْحِملِيِني فاََل 

 َرْطَبةٍ  َجَرائِدَ  ِإلَى َسلَْت فَأَرْ  ،فَأَِريِنيهِ  :قَالَْت  ،بِالَحَبَشةِ  يُْصنَعُ  َرأَْيتُ [ ب/35ق]

رِيرِ  َعلَى ُجِعلَْت  ثُ َّ  ،اأْلَْسَواقِ  ِمنَ  فَُقِطَعْت  لُ  َوُهوَ  ،نَْعًشا السَّ  َكانَ  َما أَوَّ

َمْت  ،النَّْعشُ   فََدفَنَّاَها (3)َحَمْلنَاهُ  (2)ثُ َّ  يَْوَمِئذٍ  ِإَلَّ  (1)ُمْبَتِسَمةً  ُرئَِيْت  َوَما فََتَبسَّ

 .(4)>لَْياًل 
ُد ْبُن ُعَمرَ قال  بب 206 ثَِني: ُمَحمَّ ْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّ  ْبنِ  اْلَعِزيزِ  َعْبدِ  ْبنُ  الرَّ

 بِْنتِ  َعْمَرةَ  َعنْ  ،َحْزمٍ  ْبنِ  بَْكرِ  أَبِي ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ،ُحنَْيفٍ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ 

ْحَمنِ  َعْبدِ   فِي َونََزلَ  ،اْلُمطَّلِِب  دِ َعبْ  ْبنُ  اْلَعبَّاُس  َعلَْيَها فََصلَّى< :قَالَْت  ،الرَّ

 .(5)>َعبَّاسٍ  ْبنُ  َواْلَفْضلُ  َوَعلِيُّ  ُهوَ  ُحْفَرِتَها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ْن أُمِّ عَ ، إَل أنه عندهما ُعَماَرَة ْبِن اْلُمَهاِجرِ ( كالهما من طريق 361> )ص: الشافعي =
تَِها، أَْسَماءَ بِْنِت ُعَمْيٍس أَنَّ  ِد ْبِن َجْعَفرِ ْبِن أَبِي َطالٍِب، َعْن َجدَّ ٍد بِْنِت ُمَحمَّ ُمَحمَّ

 موصوًَل.  فَاِطَمةَ 
 (. 6/369مجهول الحال. انظر: <الجرح والتعديل> )عمارة بن المهاجر و

  >.‘النبي  أي بعد: قال المؤتمن: قال الشيخ< >:األصل<ش ماهفي  (1)
  >.يوم<في <ف>:  (2)
  ا>.حملناه< في <ف>: (3)
 . ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف (4)
ِد ْبِن ُعَمرَ عن ( 29بب  8/28> )الطبقات الكبيرفي < ابن سعد أخرجه (5)  =الواقدي ُمَحمَّ
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دٍ  أَبُو يحدثن بب 207  َخْمِسينَ  َسنَةَ  (1)الَمْرَوِزيُّ  َسلََمةَ  ْبنُ  النَّْضرُ  ُمَحمَّ

ثَنَا ،َوِماَئَتْينِ  دُ  َحدَّ  :قَاََل  ،قََزَعةَ  نِ بْ  الُمِغيَرةِ  ْبنُ  َويَْحيَى ،الَحَسنِ  ْبنُ  ُمَحمَّ
ثَنَا دُ  َحدَّ دِ  ْبنِ  َعْونِ  َعنْ  ،الِفْطرِيُّ  ُموَسى ْبنُ  ُمَحمَّ  أَبِي ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنِ  ُمَحمَّ

 بِْنتَ  فَاِطَمةَ  أَنَّ  ،ُعَمْيسٍ  بِْنتِ  أَْسَماءَ  َعنْ  ،َجْعَفرٍ  أُمِّ  [(2)أُمِّهِ ] َعنْ  ،َطالٍِب 

 يُْصنَعُ  َما اْسَتْقَبْحتُ  قَدِ  ِإنِّي :ُعَمْيسٍ  ْنتِ بِ  أِلَْسَماءَ  قَالَْت  ،‘ اهللِ، َرُسولِ 

 :أَْسَماءُ  فََقالَْت  ،َرأَى (3)َمنْ  فَيَِصُفَها الثَّْوبَ  اْلَمْرأَةِ  َعلَى لَيُْطَرحُ  ِإنَّهُ  بِالنَِّساءِ 
 ْت فََدعَ  :قَالَْت  ،اْلَحَبَشةِ  بِأَْرضِ  َرأَْيُتهُ  َشْيًئا أُِريكِ  أَنَا اهللِ  َرُسولِ  بِْنتَ  يَا

 أَْحَسنَ  َما :فَاِطَمةُ  فََقالَْت  ،ثَْوًبا َعلَْيَها َطَرَحْت  ثُ َّ  ،فََحنَْتَها َرْطَبةٍ  بَِجرِيَدةٍ 

ُجلِ  ِمنَ  اْلَمْرأَةُ  بَِها ُتْعَرُف  َوأَْجَملَهُ  ،َهَذا  ،ِمتُّ  فَِإَذا :فَاِطَمةُ  قَالَْت  :قَالَ  ،الرَّ
ا ،أََحدٌ  َعلَيَّ  يَْدُخلَنَّ  َوََل  أَْنتِ  فَاْغِسلِيِني  َعائَِشةُ  َجاءَْت  فَاِطَمةُ  ُتُوفَِّيْت  فَلَمَّ

 :فََقالَْت  ،بَْكرٍ  أَبَا َعائَِشةُ  فََكلََّمْت  ُتْدُخلِي ََل  :أَْسَماءُ  فََقالَْت  ،َعلَْيَها َتْدُخلُ 
 ِمْثلَ  لََها َجَعلَْت  َوقَدْ  ،‘ اهللِ  َرُسولِ  اْبنَةِ  َوبَْينَ  بَْينَنَا َتُحولُ  اْلَخْثَعِميَّةَ  َهِذهِ  ِإنَّ 

 أََحدٌ  َعلَْيَها يَْدُخلَ  ََل  أَنْ  أََمَرْتِني :بَْكرٍ  أِلَبِي أَْسَماءُ  فََقالَْت  ،اْلَعُروسِ  َهْوَدجِ 

 ،[أ/36ق] لََها َذلِكَ  أَْصنَعَ  أَنْ  فَأََمَرْتِني ،َحيَّةٌ  َوِهيَ  َصنَْعتُ  الَِّذي َهَذا َوأََرْيُتَها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (. 11/598به. وانظر: <تاريخ الطبري> ) =
 حنيف.  بن اهلل عبد بن العزيز بدع بن الرحمن ول  أقف على من ترج  لعبد

  >.بمكة<زاد في <ف>:  (1)
 >. فليس في < (2)
  >.لمن: بخط المؤتمن: قال الشيخ< >:األصل<ش ماهفي  (3)
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لََها فَاْنَصَرَف  ،َمَرْتكِ أَ  َما اْصنَِعي :بَْكرٍ  أَبُو قَالَ   .(1)>َوأَْسَماءُ  َعلِي   َوَغسَّ

دٍ  أَبُو احدثن بب 208 ثَنَا ،َسلََمةَ  ْبنُ  النَّْضرُ  ُمَحمَّ  ِإْبَراِهي َ  ْبنُ  يَْعُقوبُ  َحدَّ

 َعنْ  ،َسْعدٍ  ْبنِ  ِإْبَراِهي َ  َعنْ  ،الَعاِمرِيُّ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  اْلَعِزيزِ  وَعْبدُ  ،َسْعدٍ  ْبنِ 

دِ مُ   أُمِّهِ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،َراِفعٍ  أَبِي ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنِ  اهللِ  ُعَبْيدِ  َعنْ  ،ِإْسَحاقَ  ْبنِ  َحمَّ

ْضنَاَها ‘ اهللِ  َرُسولِ  بِْنتُ  فَاِطَمةُ  اْشَتَكْت  :قَالَْت  َسْلَمى  فَأَْصَبَحْت  ،فََمرَّ

 لَِبْعضِ  َطالٍِب  أَبِي ْبنُ  لِيُّ عَ  فََخَرجَ  ،َشْكَواَها ِفي َرأَْينَاَها َما َكأَْمَثلِ  يَْوًما

هْ  يَا لِي اْسُكِبي :فَاِطَمةُ  (2)قَالَْت  ،َحاَجِتهِ   ،ُغْساًل  لََها فََسَكْبتُ  ،ُغْساًل  أُمَّ
هْ  يَا :قَالَْت  ثُ َّ  :قَالَْت  ،َتْغَتِسلُ  أََراَها ُكْنتُ  َما َكأَْحَسنِ  فَاْغَتَسلَْت   نَاِولِيِني أُمَّ

 َكانَْت  الَِّذي اْلَبْيتِ  ِإلَى َجاءَْت  ثُ َّ  ،فَلَِبَسْتَها فَنَاَوْلُتَها :لَْت قَا ،اْلُجُددَ  ثِيَابِي

ِمي :فََقالَْت  ،ِفيهِ   َعلَْيهِ  فَاِطَمةُ  فَاْضطََجَعْت  ،اْلَبْيتِ  َوَسطَ  ِفَراِشي قَدِّ

َها َتْحتَ  اْلُيْمنَى يََدَها َوَوَضَعْت   :فَاِطَمةُ  الَْت قَ  ثُ َّ  ،اْلِقْبلَةَ  اْسَتْقَبلَتِ  ثُ َّ  ،َخدِّ
هْ  يَا  :قَالَْت  ،أََحدٌ  يَْغِسْلِني َوََل  ،أََحدٌ  يَْكِشْفِني فاََل  اآْلنَ  َمْقُبوَضةٌ  ِإنِّي أُمَّ

 قَالَْت  بِالَِّذي فَأَْخَبْرُتهُ  َطالٍِب  أَبِي ْبنُ  َعلِيُّ  َوَدَخلَ  :قَالَْت  ،َمَكانََها فَُقِبَضْت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 449( )ح/2/81> )األباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيرالجورقاني في < أخرجه (1)
ابن >، وأُمِّ َجْعَفٍر ُعَماَرُة ْبُن الُْمَهاِجرِ َهَذا َحِديٌث َمْشُهوٌر َحَسٌن، َرَواُه َعْن وقال: <
بن ُموَسى  ُمَحمَّد(، من طريق 647> )ح/ناسخ الحديث ومنسوخهفي <شاهين 
 به.  الِفْطرِي

ا ألجل النضر بن سلمة المروزي، فهو واٍه متَّه . انظر:  وهو إسناد ضعيف جدًّ
 (. 4/256<ميزان اَلعتدال> )

  >.فسألت<في <ف>:  (2)
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 بُِغْسلَِها فََدفَنََها ،فَاْحَتَملََها أََحدٌ  يَْكِشُفَها ََل  اهللِ وَ  :َعلِي   فََقالَ  ،أََمَرْتِني َوبِالَِّذي

ْنَها َولَ ْ  ،َذلِكَ  لََها َوََل  أََحدٌ  يَُكفِّ  .(2)>أََحدٌ  (1)َغسَّ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أحد>.ول  يغسلها : في نسخة< >:األصل<ش ماهفي  (1)
من وافقت كنيته كنية زوجه من في <بن َحيََّوْيهِ اأبو الحسن محمد بن عبد اهلل أخرجه  (2)

 به.  الَْعامِرِي َعْبد الَْعِزيِز بن َعْبِد اهللِ (، من طريق 74بب  72> )ص: الصحابة
إِْبَراِهيَ  ( من طريق 1074)ح/( 2/629> )فضائل الصحابةفي < اإلمام أحمد أخرجهو

 به.  ْبِن َسْعدٍ 
اَح ِديٌثَال(:َ<260ــ1/259ََقالَابنَالجوزيَفيَ<العللَالمتناهية>َ) ذ  ،... يَِصحُّ  ه 

َع بََحَدِث الَمْوتِ لَوَكْيَف يَُكوُن َصِحيًحا َوا َولَْو ؟، فََكْيَف يََقُع قَْبلَهُ ، ُغْسُل إِنََّما ُشرِّ
ثُ َّ إِنَّ أَْحَمَد ، َهَذا َعْن فَاِطَمَة َوَحْوَسٍب فَكاَن يُْخَفى َعلَى َعلِيٍّ قََدْرنَا َخِفَي 

َل فَاِطَمَة  ُجُل َزْوَجَتُه أَنَّ َعلِيًّا َغسَّ اِن ِفي َجَواِز َغْسِل الرَّ اِفِعيَّ يَْحَتجَّ  >. َوالشَّ
 >. اَغرِيٌب ِجدًّ (: <8/293وقال ابن كثير في <البداية والنهاية> ط. هجر )

 ، والد عبيد اهلل. َعلِيِّ بن أَبِي َرافِعٍ )قلت(: ول  أقف على من ترج  ل
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مِّ ُُكُْثوٍم بِْنِت فَاِطَمَة 
ُ
 ِذْكُر أ

 ريض الل عنها ‘ اللِ بِْنِت َرُسوِل 

 ْبنَ  يُونَُس  َسِمْعتُ  :قَالَ  ،الَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنَ  أَْحَمدَ  سمعت بب 209

 ِبْنتِ  فَاِطَمةُ  َولََدْت < :[ب/36ق] يَُقولُ  ،ِإْسَحاقَ  اْبنَ  َسِمْعتُ  :قَالَ  ،بَُكْيرٍ 

ًنا ،َوُحَسْيًنا ،َحَسًنا َطالٍِب  أَِبي ْبنِ  لَِعلِيِّ  ‘ اللِ  َرُسولِ   فََذَهبَ  ،َوُمَحسَّ

ن    .(1)>َوَزْينَبَ  ُكْلُثومٍ  أُمَّ  لَهُ  َوَولََدْت  ،َصِغيًرا ُمَحسَّ

ثَِني: اْبُن ِإْسَحاقَ قال  بب 210  :قَالَ  ،قََتاَدةَ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنُ  َعاِص ُ  فََحدَّ
 َعلِيُّ  فَأَْقَبلَ  ،ُكْلثُومٍ  أُمَّ  اْبنََتهُ  َطالٍِب  أَبِي ْبنِ  َعلِيِّ  ِإلَى اْلَخطَّاِب  ْبنُ  ُعَمرُ  َخطَبَ 

 أََرْدتَ  لَِكنْ  بِكِ  َذلِكَ  َما اهللِ وَ  ََل  :ُعَمرُ  فََقالَ  ،ةٌ َصِغيرَ  ِهيَ  :َوقَالَ  ،َعلَْيهِ 

 ،ُحلَّةً  فَأَْعطَاَها فََدَعاَها َعلِيُّ  فََرَجعَ  ،ِإلَيَّ  فَاْبَعْثَها َتُقولُ  َكَما َكانَْت  فَِإنْ  ،َمْنِعي
 َتَرى َكْيَف  :أَبِي لَكَ  يَُقولُ  :فَُقولِي ،اْلُمْؤِمِنينَ  أَِميرِ  ِإلَى بَِهِذهِ  اْنطَلِِقي :َوقَالَ 

 ،ِمْنهُ  فَاْجَتَذبَْتَها بِِذَراِعَها ُعَمرُ  فَأََخذَ  ،َذلِكَ  لَهُ  َوقَالَْت  ،بَِها فَأََتْتهُ  ؟اْلُحلَّةَ  َهِذهِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.3/161.َوانظر:َ<دالئلَالنبوة>َللبيهقيَ)غيرَالمصنِّفمسنًداَلمَأقفَعلىَمنَأخرجهَ (1)
وهو إسناد صحيح إلى ابن إسحاق، وإن كان أحمد بن عبد الجبار العطاردي قد 

سماعه للسيرة صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر في  ُتكّلَ  في حديثه، إَل أن
ل به جمٌع من شهو طريق م (،64> )رق : <تقريب التهذيب هور في مغازيه، تحمَّ

 األئمة سيَر ابن إسحاق، وقبلوه. 
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 Z Z Z ‘ِذْكُر ُأمِّ ُكْلُثوٍم ِبْنِت َفاِطَمَة  ِبْنِت َرُسوِل اهلِل 

 أَْحَسنََها َما :لَهُ  فَُقولِي اْنطَلِِقي ،َكرِي ٌ  َحَصانٌ  :َوقَالَ  ،فَأَْرَسلََها ،أَْرِسْل  :فََقالَْت 

َجَها :قُْلتَ  َكَما اهللِ وَ  لَْيَسْت  ،َهاَوأَْجَملَ  اهللِ وَ   .(1)ِإيَّاهُ  فََزوَّ

ثَنَا ،الَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 211  َعنْ  ،بَُكْيرٍ  ْبنُ  يُونُُس  َحدَّ

دِ  ْبنِ  َواقِدِ  َعنْ  ،َصالِحٍ  ْبنِ  َخالِدِ  ِ  بَْعضِ  َعنْ  ،ُعَمرَ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّ  أَْهلِه

َها ُكْلثُومٍ  أُمَّ  اْبنََتهُ  َطالٍِب  أَبِي ْبنِ  َعلِيِّ  ِإلَى اْلَخطَّاِب  ْبنُ  ُعَمرُ  َخطَبَ  :قَالَ   َوأُمُّ

 َحتَّى أَُمَراءَ  ِفيهِ  َعلَيَّ  ِإنَّ  :َعلِي   لَهُ  فََقالَ  ،‘ اهللِ  َرُسولِ  بِْنتُ  فَاِطَمةُ 

ْجهُ  :فََقالُوا ، ْ لَهُ  َذلِكَ  فََذَكرَ  فَاِطَمةَ  َولَدَ  فَأََتى ،اْسَتْأِذنَُه ْ   ُكْلثُومٍ  أُمَّ  فََدَعا ،َزوِّ

 أَبِي ِإنَّ  :لَهُ  فَُقولِي اْلُمْؤِمِنينَ  أَِميرِ  ِإلَى اْنطَلِِقي :فََقالَ  ،َصِبيَّةٌ  يَْوَمِئذٍ  َوِهيَ 

اَلمَ  يُْقرِيكَ   َمرُ عُ  فَأََخَذَها ،َطلَْبتَ  الَِّتي َحاَجَتكَ  قََضْينَا قَدْ  ِإنَّا :لَكَ  َويَُقولُ  السَّ

َها َجِنيَها أَبِيَها ِإلَى َخطَْبُتَها ِإنِّي :َوقَالَ  ،ِإلَْيهِ  فََضمَّ  َما اْلُمْؤِمِنينَ  أَِميرَ  يَا :فَِقيلَ  فََزوَّ
 ،‘ اهللِ  َرُسولَ [ أ/37ق] َسِمْعتُ  ِإنِّي :فََقالَ  ؟َصِغيَرةً  َصِبيَّةً  (2)ِإلَْيَها ُترِيدُ  ُكْنتَ 
 بَْيِني يَُكونَ  أَنْ  فَأََرْدتُ  >،َسَبِبي ِإلَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ع  ُمْنَقطِ  َسَبٍب  ُكلُّ < :يَُقولُ 

 .(3)ِصْهرٍ  َسَببُ  ‘ اهللِ  َرُسولِ  َوبَْينَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تاريخَالخميسَفيَأحوالَأنفس.َوانظر:َ<غيرَالمصنِّفمسنًداَلمَأقفَعلىَمنَأخرجهَ (1)
ي> لالنفيس  (. 2/284)ار بَْكري حسين بن محمد الدِّ

، إَل أنه كان ، ل  يدرك عمر بن الخطاب َعاِصُ  ْبُن ُعَمَر ْبِن قََتاَدةَ وهو مرسل، ف
 (. 3071ثقة عالًما بالمغازي. انظر: <تقريب التهذيب> )رق : 

  >.نها: إفي نسخة< >:األصل<ش ماهفي  (2)
 248)ص:  بن إسحاق> َلالسير والمغازيأخرجه يونس بن بُكير في زوائده على < (3)

 = به.  َعْن َخالِِد ْبِن َصالِحٍ ( 249بب 
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ْحَمِن ْبُن َخالِِد ْبِن نَِجيحٍ  بب 212 ثَنَا :َوَذَكَر َعْبُد الرَّ  َكاتِبُ  َحِبيبٌ  َحدَّ

ثَنَا ،أَنَسٍ  ْبنِ  َمالِكِ  َراَوْردِيُّ ال اْلَعِزيزِ  َعْبدُ  َحدَّ  أَبِيهِ  َعنْ  ،أَْسلَ َ  ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  ،دَّ

 أُمَّ  َطالٍِب  أَبِي ْبنِ  َعلِيِّ  ِإلَى ُعَمرُ  َخطَبَ  :قَالَ  ،اْلَخطَّاِب  ْبنِ  ُعَمرَ  َمْولَى

 َوقَالَ  ،َعِقيلٌ  فََغِضبَ  ،َوالَحَسنَ  وَعِقياًل  اْلَعبَّاَس  َعلِيُّ  فَاْسَتَشارَ  ،ُكْلثُومٍ 

ُهورُ  اأْلَيَّامُ  َتِزيُدكَ  َما :لَِعلِيٍّ   فََعْلتَ  لَِئنْ  اهللِ وَ  ،أَْمرِكَ  ِفي اْلَعَمى ِإَلَّ  َوالشُّ

ةُ  َولَِكنْ  ،نَِصيَحةٌ  ِمْنهُ  َذاكَ  َما اهللِ وَ  :لِْلَعبَّاسِ  َعلِي   فََقالَ  ،َولَيَُكونُنَّ  لَيَُكونَنَّ   دِرَّ

 َولَِكنْ  ،َعِقيلُ  يَا ِفيكَ  لَِرْغَبةٍ  (1)َذاكَ  َما اهللِ وَ  أَمْ  ،َتَرى َما ِإلَى أَْحَوَجْتهُ  ُعَمرَ 

 َسَبٍب  ُكلُّ < :يَُقولُ  ‘ اهللِ  َرُسولَ  َسِمعَ  أَنَّهُ  الَخطَّاِب  ْبنُ  ُعَمرُ  أَْخَبَرنِي

 .(2)>َوَنَسِبي َسَبِبي ِإلَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َيْنَقِطعُ  َونََسٍب 

ْرَداِء الَمْرَزِويُّ  َعْبُد اْلَعِزيُز ْبُن ُمِنيٍب أَبُو يحدثن بب 213 ثَنَا ، الدَّ َحدَّ
 .َخالُِد ْبُن ِخَداشٍ 

ِد ْبِن ُسلَْيَمانَ  يحدثنو( *) ْبِن باَِلِل  (3)ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَ  ْبِن ُمَحمَّ
ْرَداِء اأْلَْنَصاِريُّ أَبُو يَْعُقوبَ  ُد ْبُن ، ْبِن أَبِي الدَّ ثَنَا أَبُو الَجَماِهرِ ُمَحمَّ َحدَّ

ثَنَا َعْبُد : قَاََل ، انَ ُعْثمَ  هِ ، َعْن أَبِيهِ ، ْبُن َزْيِد ْبِن أَْسلَ َ  اهللِ َحدَّ أَنَّ <: َعْن َجدِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وبين عمر بن واقد بن محمدوهو إسناد ضعيف لجهالة عين الواسطة التي بين  =
 . الخطاب 

  >.منه<زاد في <ف>:  (1)
 ، وهو إسناد ُمعلَّق غير متصل، كما هو ظاهر. ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف (2)
  بن محمد>. مانيسل< في <ف>: (3)
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َج أُمَّ ُكْلُثومٍ ِبْنَت َعلِيِّ ْبِن أَِبي َطالٍِب َعلَى أَْرَبِعيَن ، ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب  َتَزوَّ
 .(1)>أَْلِف دِْرَهمٍ 
دٍ مُ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  احدثن بب 214 ثَنَا ،أَُساَمةَ  أَبُو َحمَّ اجُ  َحدَّ  أَبِي ْبنُ  َحجَّ

ثَنَا ،َمِنيعٍ  ْهرِيِّ  َعنِ  ،َجدِّي َحدَّ  فَاِطَمةَ  ِمنْ  َعلِي   ِبْنتُ  ُكْلُثومٍ  أُمُّ < :قَالَ  ،الزُّ

َجَها  .(2)>اْلَخطَّاِب  ْبنَ  ُعَمرَ  ْبنَ  َزْيدَ  لَهُ  فََولََدْت  ،اْلَخطَّاِب  ْبنُ  ُعَمرُ  َتَزوَّ
ثَنَا ،اْلَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 215  اْبنِ  َعنِ  ،بَُكْيرٍ  ْبنُ  يُونُُس  َحدَّ

جَ < :قَالَ  ،ِإْسَحاقَ   لَهُ  فََولََدْت  ،اْلَخطَّاِب  ْبنُ  ُعَمرُ  َعلِي   ِبْنتَ  ُكْلُثومٍ  أُمَّ  َوَتَزوَّ
 [ ب/37ق] .(3)>َعْنَها ُعَمرُ  فََماتَ  ،َمَعهُ  َواْمَرأَةً  ُعَمرَ  ْبنَ  َزْيدَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 6/511( )َعبد اهلل بن زيد بن أسل ابن عدي في <الكامل> )ترجمة  أخرجه (1)
تاريخ (، وابن عساكر في <14341( )ح/7/381والبيهقي في <السنن الكبير> )

 به.  َعبد اهلل بن زيد بن أسل  (، ثالثته  من طريق8/116> )دمشق
، فهو ضعيف الحديث على بن أسل  عبد اهلل بن زيدوهو إسناد ضعيف، لحال 

 (. 223بب  5/222الراجح. انظر: <تهذيب التهذيب> )
 (13423والبيهقيَفيَ<السننَالكبير>َ)ح/َ(،1680/ح>َ)الشريعةفيَ<َاآلجريَأخرجه (2)

ا، وابن عساكر في <تاريخ دمشق> ) ( مختصًرا، 19/483كالهما في سياق طويل جدًّ
اجِ  ثالثته  من طريق  به.  أَبِي َمِنيعٍ  ْبنِ  َحجَّ

 وهو إسناد صحيح إلى اإلمام الزهري جميع رجاله ثقات، وهو طريق تحمل الدوَلبي
 لب<مغازي الزهري> كما أوضحت ذلك في المقدمة عند الحديث عن موارده. 

 ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف.  (3)
طاردي قد وهو إسناد صحيح إلى ابن إسحاق، وإن كان أحمد بن عبد الجبار الع
َفيَحديثه،َإالَأنَسماعهَللسيرةَصحيح،َكماَقالَالحافظَابنَحجرَفي <تقريب  ُتكّلم 

 هور في مغازيه، تحمَّل به جمٌع من األئمة سيرَ شهو طريق م (،64> )رق : التهذيب
 ابن إسحاق، وقبلوه. 
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دٍ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  يحدثن بب 216 ثَنَا ،اْلَحلَِبيُّ  أَُساَمةَ  أَبُو ُمَحمَّ اجُ  َحدَّ  َحجَّ

ثَنَا ،َمِنيعٍ  أَبِي ْبنُ  ْهِريِّ  َعنِ  ،َجدِّي َحدَّ  ُكْلُثومٍ  أُمِّ  َعلَى َخلََف  ُثمَّ < :قَالَ  ،الزُّ

 َحتَّى َشْيًئا لَهُ  َتلِدْ  فَلَمْ  ،َطالٍِب  أَِبي نِ بْ  َجْعَفرِ  ْبنُ  َعْونُ  اْلَخطَّاِب  ْبنِ  ُعَمرَ  َبْعدَ 

 .(1)>َماتَ 

ثَنَا ،الَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 217  اْبنِ  َعنِ  ،بَُكْيرٍ  ْبنُ  يُونُُس  َحدَّ

ا< :قَالَ  ،ِإْسَحاقَ   ،َعلِي   ِبْنتِ  ُكْلُثومٍ  أُمِّ  َعنْ  اْلَخطَّاِب  ْبنُ  ُعَمرُ  َماتَ  فَلَمَّ
 .(3)>َولًَدا ِمْنَها ُيَصْب  َولَمْ  (2)َعْنَها فََهلَكَ  ،َجْعَفرٍ  ْبنَ  َعْونَ  َجْت َتَزوَّ 

ثَِني: اْبُن ِإْسَحاقَ قال  بب 218  َحَسنِ  َعنْ  يََسارٍ  ْبنُ  ِإْسَحاقُ  َوالِِدي فََحدَّ

ا< :قَالَ  ،َطالٍِب  أَبِي ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنِ  َحَسنِ  ْبنِ   ْبنِ  َعلِيِّ  تُ بِنْ  ُكْلثُومٍ  أُمُّ  أَيَِمْت  لَمَّ

 فََقاََل  ،أََخَواَها َوُحَسْينٌ  َحَسنٌ  َعلَْيَها َدَخلَ  اْلَخطَّاِب  ْبنِ  ُعَمرَ  ِمنْ  َطالٍِب  أَبِي

 لَِئنْ  اهللِ وَ  َوِإنَّكِ  ،َسيَِّدتِِهنَّ  َوبِْنتُ  الُمْسلِِمينَ  نَِساءِ  َسيَِّدةُ  َعَرْفتِ  َمنْ  ِإنَّكِ  :لََها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف.  (1)
 ع رجاله ثقات، وهو طريق تحمل الدوَلبيوهو إسناد صحيح إلى اإلمام الزهري جمي

 لب<مغازي الزهري> كما أوضحت ذلك في المقدمة عند الحديث عن موارده. 
  >.عون<زاد في <ف>:  (2)
 ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف.  (3)

وهو إسناد صحيح إلى ابن إسحاق، وإن كان أحمد بن عبد الجبار العطاردي قد ُتكّلَ  
أن سماعه للسيرة صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر في <تقريب في حديثه، إَل 

األئمة سيَر  هور في مغازيه، تحمَّل به جمٌع منشهو طريق م (،64> )رق : التهذيب
 ابن إسحاق، وقبلوه. 
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 (1)ُتِصيِبي أَنْ  أََرْدتِ  َولَِئنْ  ،أَْيَتاِمهِ  بَْعضَ  لَُيْنِكَحنَّكِ  ِتكِ ِزمَّ  ِمنْ  َعلِيًّا أَْمَكْنتِ 

 َعلَى يَتَِّكيءُ  َعلِيُّ  َطلَعَ  َحتَّى قَاَما َما اهللِ فَوَ  ،(2)لَُتِصيِبينَهُ  َعِظيًما َماًَل  بِنَْفِسكَ 

 ،‘ اهللِ  َرُسولِ  ِمنْ  لَتَُه ْ َمْنزِ  َذَكرَ  ثُ َّ  ،َعلَْيهِ  َوأَْثنَى اهللَ  فََحِمدَ  ،فََجلََس  ،َعَصاهُ 
 َولَِدي َسائِرِ  َعلَى ِعْنِدي َوأَثََرَتُك ْ  فَاِطَمةَ  بَِني يَا َمْنِزلََتُك ْ  َعَرْفُت ْ  قَدْ  :َوقَالَ 

 ،اهللُ  َرِحَمكَ  َصَدْقتَ  :فََقالُوا ،ِمْنهُ  َوقََرابَِتُك ْ  ‘ اهللِ  َرُسولِ  ِمنْ  لَِمَكانَِتُك ْ 
 أُِحبُّ  فَأَنَا ،بِيَِدكِ  أَْمَركِ  َجَعلَ  قَدْ  اهللَ  ِإنَّ  بُنَيَّةُ  أَيْ  :فََقالَ  ،َخْيًرا َعنَّا اهللُ  فََجَزاكَ 

 ِفيهِ  يَْرَغبُ  ِفيَما أَْرَغبُ  ََلْمَرأَةٌ  ِإنِّي اهللِ وَ  أَبَةُ  أَيْ  :فََقالَْت  ،بِيَِدي َتْجَعلِيهِ  أَنْ 

ْنيَا ِمنَ  َساءُ النِّ  يُِصيبُ  َما أُِصيبَ  أَنْ  أُِحبُّ  فَأَنَا ،النَِّساءُ   أَْنُظرَ  أَنْ  أُِريدُ  َوأَنَا ،الدُّ

 َهَذْينِ  َرْأيُ  ِإَلَّ  ُهوَ  َما َرْأيِكِ  ِمنْ  َهَذا َما بُنَيَّةُ  يَا اهللِ وَ  ََل  :فََقالَ  ،نَْفِسي أَْمرِ  ِفي

ِ بِثِ  فَأََخَذا ،َتْفَعلِينَ  أَوْ  ِمْنُه ْ  َرُجاًل  أَُكلِّ ُ  ََل  اهللِ وَ  :فََقالَ  قَامَ  ثُ َّ  [ أ/38ق] يَابِه

 ،بِيَِدهِ  أَْمَركِ  اْجَعلِي َصْبرٍ  ِمنْ  ُهْجَرانِكَ  َعلَى َما اهللِ فَوَ  ،أَبَةُ  يَا اْجلِْس  :فََقاََل 
ْجُتكَ  قَدْ  فَِإنِّي :فََقالَ  ،فََعْلتُ  قَدْ  :فََقالَْت   لَُغاَلمٌ  َوِإنَّهُ  ،َجْعَفرٍ  ْبنِ  َعْونِ  ِمنْ  َزوَّ

 أَِخيهِ  اْبنِ  ِإلَى َوبََعثَ  ،دِْرَه ٍ  آََلفِ  بِأَْربََعةِ  ِإلَْيَها فََبَعثَ  ،بَْيِتهِ  ِإلَى َرَجعَ  ثُ َّ 

 َخلََقكَ  ُمْنذُ  لَهُ  ِمْنَها ِعْشقٍ  بِِمْثلِ  َسِمْعتُ  َما اهللِ فَوَ  :َحَسنٌ  قَالَ  ،َعلَْيهِ  فَأَْدَخلََها

 .(3)>اهللُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  >.تصيبين<في <ف>:  (1)
  >.لتصيبيه<في <ف>:  (2)
ده ابُن األثير <أُسد ، ونقله عن المصنف بإسنال  أقف على من أخرجه غير المصنِّف (3)

 (. 6/388الغابة> )
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 Z Z Z ‘ِذْكُر ُأمِّ ُكْلُثوٍم ِبْنِت َفاِطَمَة  ِبْنِت َرُسوِل اهلِل 

 ،َعلِي   ِإلَْيَها فََرَجعَ  َهلَكَ  أَنْ  َعْون   نََشبَ  فََما<: اْبُن ِإْسَحاقَ قال  بب 219
َجَها فََفَعلَْت  ،ِبَيِدي أَْمَركِ  اْجَعلِي ُبنَيَّةُ  َيا :فََقالَ  دَ  فََزوَّ  ُثمَّ  َجْعَفرٍ  ْبنَ  ُمَحمَّ

 ،َعْنَها فََماتَ  ،َعلَْيهِ  أَْدَخلََها ُثمَّ  ،ِدْرَهمٍ  آَلفِ  ِبأَْرَبَعةِ  ِإلَْيَها فََبَعثَ  ،َخَرجَ 
َجَها  .(1)>َولًَدا ِمْنَها ُيَصْب  َولَمْ  َعْنَها َوَماتَ  ،َجْعَفرٍ  ْبنُ  اللِ  َعْبدُ  فََتَزوَّ

دٍ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  احدثن بب 220 ثَنَا ،أَُساَمةَ  أَبُو ُمَحمَّ اجُ  َحدَّ  أَبِي ْبنُ  َحجَّ

ثَنَا ،َمِنيعٍ   دَ َبعْ  ُكْلُثومٍ  أُمِّ  َعلَى َخلََف  ُثمَّ < :قَالَ  ،ِشَهاٍب  اْبنِ  َعنِ  ،َجدِّي َحدَّ
دُ  َجْعَفرٍ  ْبنِ  َعْونِ   نُِعَشْت  َنْبَتةُ  :لََها ُيَقالُ  َجاِرَيةً  لَهُ  فََولََدْت  ،َجْعَفرٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ

ةَ  ِمنْ  ا ،َسرِيرٍ  َعلَى اْلَمِدينَةِ  ِإلَى َمكَّ  َخلََف  ُثمَّ  ،ُتُوفَِّيْت  الَمِدينَةَ  قَِدَمتِ  فَلَمَّ

دِ  ،َجْعَفرٍ  ْبنِ  َوَعْونِ  ،ُعَمرَ  َبْعدَ  ُكْلُثومٍ  أُمِّ  َعلَى  ْبنُ  اللِ  َعْبدُ  ،َجْعَفرٍ  ْبنِ  َوُمَحمَّ

 .(2)>ِعْنَدهُ  َماَتْت  َحتَّى َشْيًئا لَهُ  َتلِدْ  فَلَمْ  ،َجْعَفرٍ 

 .الَحَسنِ  ْبنِ  يَْحيَى َعنْ  ،الَعبَّاِسيُّ  ُموَسى أَبُو أخبرني بب 221

 َوأُمُّ < :قَالَ  ،يهِ أَبِ  َعنْ  ،الَحَسنِ  ْبنِ  يَْحَيى ْبنُ  َطاِهرُ  (3)وأخبرني (*)

 ،َوُرقَيَّةَ  َزْيًدا الَخطَّاِب  ْبنَ  لُِعَمرَ  َولََدْت  ،فَاِطَمةَ  ِمنْ  َعلِي   اْبنَةُ  اْلُكْبَرى ُكْلُثومٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف.  (1)
َالبيهقيَفيَ<السننَالكبير>َ) (2) 7/111ََأخرجه > (،َو<دالئلَالنبوة13423(َ)ح/115ــ

اج بن أَبِي َمِنيعٍ  (، من طريق286 بب 7/282)  في سياق أطول من هذا.  َحجَّ
 هري جميع رجاله ثقات، وهو طريق تحمل الدوَلبيوهو إسناد صحيح إلى اإلمام الز

 لب<مغازي الزهري> كما أوضحت ذلك في المقدمة عند الحديث عن موارده. 
  طاهر>. أبو<في <ف>:  (3)
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 Z Z Z ‘ِذْكُر ُأمِّ ُكْلُثوٍم ِبْنِت َفاِطَمَة  ِبْنِت َرُسوِل اهلِل 

 .(1)>ُكْلُثومٍ  أُمِّ  ِمنْ  َولَد   لُِعَمرَ  َيْبقَ  فَلَمْ  ،اْنَقَرَضا َوقَدِ 

 ِإْسَحاقَ  ْبنِ  ُقوبَ يَعْ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  ِإْسَحاقَ  أَبُو احدثن بب 222

ثَنَا ،الَجْوَزَجانِيُّ  ادُ  أَْخَبَرنَا ،َهاُرونَ  ْبنُ  يَِزيدُ  َحدَّ  َعنْ  ،َسلََمةَ [ ب/38ق] ْبنُ  َحمَّ

ارِ  ارٍ  أَبِي ْبنِ  َعمَّ  َماَتا ،ُعَمرَ  ْبنَ  َوَزْيدَ  ،َعلِي   ِبْنتَ  ُكْلُثومٍ  أُمَّ  أَنَّ < :َعمَّ

 ،َوالُحَسْينُ  ،الَحَسنُ  َوَخْلَفهُ  ،الَعاصِ  ْبنُ  ِعيدُ سَ  َعلَْيِهَما َوَصلَّى ،(2)انَ فّ وكُ 
 .(3)>ُهَرْيَرةَ  َوأَُبو

ثَنَا ،يَْعُقوبَ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  احدثن بب 223  أَْخَبَرنَا ،َهاُرونَ  ْبنُ  يَِزيدُ  َحدَّ

َجالِ  َجنَائِزَ  َعاِمرٍ  ِعْندَ  َتَذاَكْرنَا :قَالَ  ،َخالِدٍ  أَبِي ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ   ،َوالنَِّساءِ  الرِّ
 َوأُمِّهِ  ،ُعَمرَ  ْبنِ  َزْيدِ  أَِخيهِ  َعلَى ُعَمرَ  ْبنُ  اللِ  َعْبدُ  َصلَّى َوقَدْ  ِجْئتُ < :َعاِمرٌ  قَالَ 

 .<(4) َطالٍِب  أَِبي ْبنِ  َعلِيِّ  ِبْنتِ  ُكْلُثومٍ  أُمِّ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف.  (1)
  : <فكلنا>.في المطبوع (2)
 . بنَسلمةَبنحوهَ(َمنَحديثَحماد19/490>َ)تاريخَدمشقأخرجهَابنَعساكرَفيَ< (3)

ارٍ وهو إسناد صحيح إلى  اِر بن أَبِي َعمَّ  ، وهو مرسل. َعمَّ
 ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف.  (4)
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 Z Z Z ‘ِذْكُر َزْيَنَب ِبْنِت َفاِطَمَة  ِبْنِت َرُسوِل اهلِل 

 

 ِذْكُر َزْيَنَب بِْنِت فَاِطَمَة 
 (1)ريض الل عنهما ‘ اللِ بِْنِت َرُسوِل 

دٍ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  احدثن بب 224 ثَنَا ،الَحلَِبيُّ  أَُساَمةَ  أَبُو ُمَحمَّ اجُ  َحدَّ  َحجَّ

ثَِني ،َمِنيعٍ  أَبِي ْبنُ  ْهرِيِّ  ِشَهاٍب  اْبنِ  َعنِ  ،َجدِّي َحدَّ  َزْينَبُ  َوأَمَّا< :قَالَ  ،الزُّ

َجَها ،َعلِي   اْبنَةُ   َوقَدْ  ِعْنَدهُ  فََماَتْت  ،َطالٍِب  يأَبِ  ْبنِ  َجْعَفرِ  ْبنُ  اللِ  َعْبدُ  فََتَزوَّ

 .(2)>َعْون   :لَهُ  ُيَقالُ  آَخرَ  لَهُ  َوأًَخا اللِ  َعْبدِ  ْبنَ  َعلِيَّ  لَهُ  َولََدْت 

ثَنَا ،اْلَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 225  َعنْ  ،بَُكْيرٍ  ْبنُ  يُونُُس  َحدَّ

دِ   َرُسولِ  ِبْنتِ  فَاِطَمةَ  ِمنْ  َعلِي   اْبنَةُ  نَبُ َزيْ  َوَكانَْت < :قَالَ  ،ِإْسَحاقَ  ْبنِ  ُمَحمَّ

 ْبنَ  َعلِيَّ  لَهُ  فََولََدْت  ،َطالٍِب  أَِبي ْبنِ  َجْعَفرِ  ْبنِ  اللِ  َعْبدِ  َتْحتَ  ‘ اللِ 

جَ  ،أَِبيَها َوأُمَّ  ،اللِ  َعْبدِ   ،فَطَلََّقَها ،َمْرَوانَ  ْبنُ  اْلَملِكِ  َعْبدُ  أَِبيَها أُمَّ  فََتَزوَّ
 .(3)>َعبَّاسِ  ْبنِ  اللِ  َعْبدِ  ْبنُ  َعلِيُّ  َجَهافََتَزوَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . زاد في <ف>: من علي  (1)
، وانظر: <الطبقات الكبير> َلبن سعد غير المصنِّفمسنًدا ل  أقف على من أخرجه  (2)

(8/465 .) 
 لزهري جميع رجاله ثقات، وهو طريق تحمل الدوَلبيوهو إسناد صحيح إلى اإلمام ا

 لب<مغازي الزهري> كما أوضحت ذلك في المقدمة عند الحديث عن موارده. 
 ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف.  (3)

َفيَحديثه،َإالََ وهوَإسنادَصحيحَإلىَابنَإسحاق،َوإنَكانَأحمدَبنَعبدَالجبارَقدَتُكّلم 
َك َصحيح، َللسيرة َسماعه َ<تقريبَالتهذيبأن َفي َابنَحجر َالحافظ َقال َ)رقم:ما <=َ
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 Z Z Z ‘ِطَمَة  ِبْنِت َرُسوِل اهلِل ِذْكُر َزْيَنَب ِبْنِت َفا

 .َعْن يَْحيَى ْبِن اْلَحَسنِ ، أَبُو ُموَسى وأخبرني بب 226

َزْينَُب <: قَالَ ، َعْن أَبِيهِ ، َطاِهُر ْبُن يَْحيَى ْبِن الَحَسنِ  وأخبرني( *)
لََها ، ‘ اللِ ْنُت َرُسوِل أُمَُّها فَاِطَمُة بِ ، اْلُكْبَرى ِبْنُت َعلِيِّ ْبِن أَِبي َطالٍِب 

 ،[أ/39ق] ْبِن َجْعَفرٍ  اللِ َوأُمُّ ُكْلُثومٍ َبنُو َعْبِد ، َوَعبَّاس  ، َوَعْون  ، َوَجْعَفر  ، َعلِي  
 .(1)>َغْيَر َشْيءٍ  ‘ اللِ َوقَْد َرَوْت َزْينَُب َعْن أُمَِّها فَاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل 

ثَِني نَْصُر ْبُن َعلِيٍّ ، ُن ِسنَانٍ أَبُو َخالٍِد يَِزيُد بْ  يحدثن بب 227 َحدَّ
ِد ْبِن َعلِيِّ ْبِن ُحَسْيِن ْبِن َعلِيِّ ، الَجْهَضِميُّ  ثَِني َعلِيُّ ْبُن َجْعَفرِ ْبِن ُمَحمَّ َحدَّ

دٍ ، ْبِن أَبِي َطالٍِب  ثَنِي أَِخي ُموَسى ْبُن َجْعَفرِ ْبِن ُمَحمَّ َعْن أَبِيهِ َجْعَفرِ ْبِن ، َحدَّ
دً  ِد ْبِن َعلِيٍّ ، ُمَحمَّ َعْن أَبِيهِ ُحَسْيِن ، َعْن أَبِيهِ َعلِيِّ ْبِن ُحَسْينٍ ، َعْن أَبِيهِ ُمَحمَّ

َوُحَسْيٍن  أََخَذ بِيَِد َحَسنٍ  ‘ اهللِ أَنَّ َرُسوَل : ْبِن َعلِيِّ ْبِن أَبِي َطالٍِب َعْن أَبِيهِ 
ِني َوأََحبَّ َهَذْيِن وَ <: فََقالَ  َما َوأُمَُّهَما َكاَن َمِعَي فِي َدَرَجِتي أََباهُ  (2)َمْن أََحبَّ

 .(3)>َيْوَم اْلِقَياَمةِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لَبهَجمٌعَمنَاألئمةَسيرَ شهوَطريقَمَ(،64َ=  ابن إسحاق، وقبلوه.  هورَفيَمغازيه،َتحمَّ
 ل  أقف على من أخرجه غير المصنِّف.  (1)
  >.أحب< زاد في <ف>: (2)
> الصحابة فضائل<(، و576( )ح/18بب  2/17<مسنده> )في  اإلمام أحمدأخرجه  (3)

َغرِيٌب، َلَ  َهَذا َحِديثٌ ( وقال: <3733(، والترمذي في <جامعه> )ح/1185)ح/
ٍد إَِلَّ   >الشريعة>، واآلجري في < ِمْن َهَذا الَوْجهِ نَْعرِفُُه ِمْن َحِديِث َجْعَفرِ ْبِن ُمَحمَّ

 به.  نَْصر بن َعلِيٍّ الَجْهَضِمي(، جميعه  من طريق 1638( )ح/5/2151)
َإسن َوهو َحال َلجهالة َضعيف َعلياد َبن َمحمد َبن َجعفر َبن َ<تهذيبعلي َانظر: . 

 (. 7/293التهذيب> )
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ثَنَا ،األَْوِديُّ  يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 228 دِ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّ  ْبنِ  ُمَحمَّ

ازُ  َسالِ ٍ  ثَِني ،الَقزَّ  ُحَسْينِ  ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنِ  َزْيدِ  ْبنُ  ُحَسْينُ  َحدَّ

دٍ  ْبنِ  َجْعَفرِ  ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنِ   أَبِيهِ  َعنْ  ،ُحَسْينٍ  ْبنِ  َعلِيِّ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،ُمَحمَّ

 :لَِفاِطَمةَ  قَالَ  ‘ النَِّبيَّ  أَنَّ  :(1)َطالٍِب  أَبِي ْبنِ  َعلِيِّ  َعنْ  ،َعلِيٍّ  ْبنِ  الُحَسْينِ 
 .(2)>لِرَِضاكِ  ْرَضىَويَ  لَِغَضِبكِ  َيْغَضبُ  اللَ  ِإنَّ  فَاِطَمةُ  َيا<

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  >.ْبِن أَبِي َطالٍِب  َعْن أَبِيهِ الُحَسْيِن ْبِن َعلِيٍّ < في <ف>: (1)
وأبو يعلى (، 2959ح/( )5/363في <اآلحاد والمثاني> ) ابن أبي عاص أخرجه  (2)

(، 182( )ح/1/108<المعج  الكبير> )(، والطبراني في 220في <مسنده> )ح/
 (،3( )رق : 69بب  8/66)> اإلبانةفي < بطةوابن (، 1001( )ح/22/401و)

َهَذا َحِديٌث َصِحيُح ( وقال: <4730( )ح/3/167والحاك  في <المستدرك> )
َجاهُ  ْسنَادِ، َولَْ  يَُخرِّ (، وفي 141> )ح/فضائل الخلفاء األربعة>، وأبو نعي  في <اإْلِ

َد بِرَِوايَةِ َهَذا اْلَحِديِث اْلِعْتَرُة الطَّيَِّبُة َخلَُفُهْ  (، وقال: <355فة الصحابة> )ح/<معر تََفرَّ
ابن المغازلي في <مناقب أمير المؤمنين >، و‘َعْن َسلَِفِهْ  َحتَّى يَْنَتِهَي ِإلَى النَِّبيِّ 

اهللِ بن ( جميعه  من طريق َعْبد 401( )رق : 416> )ص: علي بن أبي طالب 
ِد بن َسالٍِ ، ب  . هُمَحمَّ

حسين بن زيد، (: <3/1587قال الذهبي في كما <مختصر التلخيص> َلبن الملقن )
 >. منكر الحديث، َل يحل أن يحتج به

َ َلضعف َضعيف، َإسناد َعليوهو َبن َزيد َبن َالتهذيب>َالحسين َ<تهذيب َانظر: .
(2/339َ.)َ

 يَْرِويهِ ُحَسْيُن ْبُن َزْيِد ْبنِ (: <305( )رق : 3/103وقال الدارقطني في <العلل> )
هِ، َعِن  ٍد، َعْن أَبِيهِ، َعْن َجدِّ ، َعْن َجْعَفرِ ْبِن ُمَحمَّ ، َعْن َعلِيِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن َعلِيٍّ َعلِيٍّ

 . اْلُحَسْيِن ْبِن َعلِيٍّ 
 َوَغْيُرُه يَْرِويهِ، َعْن َجْعَفٍر، َعْن أَبِيهِ، ُمْرَساًل. 

  >.أَْشَبهُ  َواْلُمْرَسلُ 



 

 

214 

 Z Z Z ‘ِطَمَة  ِبْنِت َرُسوِل اهلِل ِذْكُر َزْيَنَب ِبْنِت َفا

ثَنَا ،اأْلَْوِديُّ  يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  احدثن بب 229 دِ  ْبنُ  يَْحيَى َحدَّ  ْبنِ  ُمَحمَّ

ثَنَا ،بَِشيرٍ  دُ  َحدَّ دِ  َعنْ  ،الِكْنِديُّ  َعلِيٍّ  ْبنُ  ُمَحمَّ  ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  ،َسالِ ٍ  ْبنِ  ُمَحمَّ

دٍ  دِ  أَبِيهِ  َعنْ  ،ُمَحمَّ  ُحَسْينِ  أَبِيهِ  َعنْ ] ،ُحَسْينٍ  ْبنِ  َعلِيِّ  أَبِيهِ  َعنْ  ،يٍّ َعلِ  ْبنِ  ُمَحمَّ

 :‘ اهللِ  َرُسولُ  لِي قَالَ  :قَالَ  ،َطالٍِب  أَبِي ْبنِ  َعلِيِّ  أَبِيهِ  َعنْ  ،(1)[َعلِيٍّ  ْبنِ 
 ،ْدرِ اْلبَ  لَْيلَةَ  َكاْلَقَمرِ  ُوُجوُهُهمْ  قُُبوِرِهمْ  ِمنْ  َيْخُرُجونَ  ِشيَعَتنَا ِإنَّ  ،َعلِيُّ  َيا<

نَة   ،َجَواِرُحُهمْ  َمْسُتوَرة    َيَخاُف  ،َواإْلِيَمانَ  اأْلَْمنَ  أُْعطُوا قَدْ  ،َرْوَعُتُهمْ  ُمَسكَّ

 ِبيضٍ  نُوقٍ  َعلَى َوُهمْ  ،َيْحَزنُونَ  لَ  (2)وَ  النَّاُس  َوَيْحَزنُ  ،َيَخافُونَ  َولَ  النَّاُس 

 َذَهب   أَْعنَاقَُها ،ِرَياَضةٍ  َغْيرِ  ِمنْ  َوُرِكَبْت  ،َمَهانَةٍ  َغْيرِ  ِمنْ  ُذلِّلَْت  قَدْ  أَْجِنَحة   لََها

 .<(3) اللِ  َعلَى[ ب/39ق] لَِكَراَمِتِهمْ  ،الَحرِيرِ  ِمنَ  أَْلَينُ  أَْحَمرُ 

ثَنَا ،َمْرُزوقٍ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  احدثن بب 230 ثَِني ،الَعَقِديُّ  َعاِمرٍ  أَبُو َحدَّ  َحدَّ

دِ  َعنْ  ،َزْيدٍ  ْبنُ  َكِثيرُ   َحَضرَ  ‘ النَِّبيَّ  أَنَّ  ،َعلِيٍّ  َعنْ  ،َعلِيٍّ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنِ  ُمَحمَّ

َجَرةَ   أَلَْسُتمْ  ،النَّاُس  أَيَُّها َيا< :فََقالَ  ،َعلِيٍّ  بِيَدِ  آِخًذا فََخَرجَ  :قَالَ  ،بُِخ ٍّ  الشَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما بين المعقوين ليس في <ف>. (1)
  >.ه <و زاد في <ف>:  (2)
 (359>َ)ص:َأخرجهَابنَالمغازليَفيَ<مناقبَأميرَالمؤمنينَعليَبنَأبيَطالبَ (3)

 . محمد بن علي الكندي به( من طريق 339ح/)
 َهَذا َحِديث َمْوُضوع. (: <2/7قال ابن الجوزي في <الموضوعات> )

د ْبن َسالِ  َمْتُروك. قَاَل عَ   لِّي ْبن اْلُجنَْيد اْلَحافِظ: ُمَحمَّ
د بن َسال  ضعيفان د ْبن َعلِّي َوُمَحمَّ : ُمَحمَّ  >. َوقَاَل أَبُو الَْفْتِح األَْزدِيُّ

 )قلت(: وهو إسناد ضعيف. 
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 َوَرُسولَهُ  اللَ  َوأَنَّ  ،أَْنُفِسُكمْ  ِمنْ  ِبُكمْ  أَْولَى َوَرُسولَهُ  اللَ  أَنَّ  َتْشَهُدونَ 

 :قَالَ  أَوْ  َمْوَلهُ  َعلِيًّا فَِإنَّ  ؛َمْوَلهُ  ُكْنتُ  فََمنْ < :قَالَ  ،بَلَى :قَالُوا >،؟(1)َمْوَلُكمْ 
 اللِ  ِكَتابَ  ،َتِضلُّوا لَمْ  ِبهِ  أََخْذُتمْ  ِإنْ  َما فِيُكمْ  َتَرْكتُ  قَدْ  ِإنِّي ،َمْوَلهُ  َهَذا فَِإنَّ 

 .(2)>َبْيِتي َوأَْهلَ 
ثَنَا ،َمْرُزوقٍ  ْبنُ  ِإْبَراِهي ُ  احدثن بب 231 قٍ  ْبنُ  بُْهلُولُ  َحدَّ  أَْخَبَرنَا ،ُمَورِّ

 ،ِشَهاٍب  اْبنِ  َعنِ  ،نَْوفَلٍ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  َعْمُرو أَْخَبَرنِي ،ُعَبْيَدةَ  ْبنُ  ُموَسى
 قَلَّْبتُ  :ِجْبرِيلُ  قَالَ < :‘ اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَْت  ،َعائَِشةَ  َعنْ  ،َسلََمةَ  أَبِي َعنْ 

دٍ  ِمنْ  أَْفَضلَ  َرُجًَل  أَِجدْ  فَلَمْ  ،َوَمَغاِرَبَها َمَشاِرقََها اأْلَْرضَ  َِّبْت  ،ُمَحمَّ  لِي َوقُل

 .(3)>َهاِشمٍ  َبِني ِمنْ  أَْفَضلَ  أَبَ  بني أَِجدْ  فَلَمْ  ،َوَمَغاِرَبَها َمَشاِرقََها اأْلَْرضُ 
  [40ق]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  >.مواليك <في <ف>:  (1)
 ( من إِْبَراِهي 1760ح/( )14 بب 5/13في <شرح مشكل اآلثار> ) الطحاويأخرجه  (2)

 . به بن َمْرُزوقٍ 
 8/413. انظر: <تهذيب التهذيب> )كثير بن زيد األسلميوهو إسناد ضعيف، لضعف 

 (. 415 بب
نَّةفيَ<َأبيَعاصمأخرجهَابنَ (3) <أماليه>  والمحامليَفيَ(،1494ح/َ(َ)2َ/632>َ)الس 

( 1/176نبوة> )(، وقال البيهقي في <دَلئل ال84( )ح/ رواية: ابن مهدي الفارسي)
َهِذهِ اأْلََحادِيُث َوإِْن َكاَن ِفي ِرَوايَِتَها َمْن ََل تَِصحُّ بِهِ، فََبْعُضَها يَُؤكُِّد بَْعًضا، وقال: <

من >، َوَمْعنَى َجِميِعَها يَْرِجُع لَِما َرَوْينَا َعْن َواثِلََة ْبِن اأْلَْسَقِع َوأَبِي ُهَرْيَرَة. َواهللُ أعل 
 . به ُعبَْيَدةَ  طريق ُموَسى بن

 .َانظر:َ<تقريبَالتهذيب>ذيب َيدةَالرََّبَ موسىَبنَعَُ)قلت(:َوهوَإسنادَضعيف،َلضعفَ
 (. 6989)رق : 
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، المقدسيّ عبداهلل محمد بن عبدالواحد  يبأل؛ مختارةاألحاديث ال بب 1
مكة  ببمكتبة النهضة الحديثة ، عبدالملك بن عبداهلل بن دهيش. د : تحقيق

  . هب1410 الطبعة األولى، المكرمة
ارِي؛َاألدبَالمفرد بب 2 (، هب256ت) ألبيَعبداهللَمحمدَبنَإسماعيلَالُبخ 
َهْيرِيّ : تحقيق الطبعة األولى ، الرياض ببلمعارف مكتبة ا، سمير بن أمين الزُّ
 .م1998 بب هب1419

ألبي عمر يوسف بن عبداهلل بن ؛ اَلستيعاب في معرفة األصحاب بب 3
دار ، محمد البجاويّ  عليّ : تحقيق(، هب463ت) يّ بطرالق عبدالبر النمريّ 

 .م1992 بب هب1412الطبعة األولى ، بيروت بب الجيل
 (،هب1396ت) لزركليّ لخير الدين بن محمود بن محمد ا؛ األعالم بب 4

 .م2002 ةالطبعة الخامسة عشر، بيروت بب دار العل  للماليين
 ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير اْلُقَرِشيّ ، البداية والنهاية بب 5

، القاهرة ببدار هجر ، عبداهلل بن عبدالمحسن التركيّ . د: تحقيق(، هب774ت)
 .م1997 بب هب1418الطبعة األولى 

(، هب660ت) يمدَِينَابنَالعَ لكمالَالدَِّ؛َاريخَحلببغيةَالطلبَفيَت بب 6
  . بيروت بب الفكر دار ، سهيل زكار. د: تحقيق

علّي  ألبي الحسن؛ بيان الوه  واإليهام الواقعين في كتاب األحكام بب 7
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 ببدار طيبة ، سعيد الحسين آيت . د: تحقيق، بن القطانا، بن محمد الفاسيّ 
  . م1997 بب هب1418الطبعة األولى ، الرياض
لشمس الدين محمد بن ، تاريخ اإلسالم ووفَيَات مشاهير األعالم بب 8

هبي اد معروف. د: تحقيق (،هب748: ت) أحمد بن عثمان الذَّ ار عوَّ دار ، بشَّ
 .م2003 بب هب1424، الطبعة األولى، بب بيروت بب الغرب اإلسالمي

محمد بن ألبي جعفر ؛ تاريخ الطبريّ تاريخ الرسل والملوك =  بب 9
  . هب1387الطبعة الثانية ، بيروت ببدار التراث (، هب310ت) لطبريّ اجرير 

َخيثمة ألبيَبكرَأحمدَبنَأبي؛َتاريخَابنَأبيَخيثمةَ=التاريخَالكبيرَ بب 10
َهـ279ت) َتحقيق(، َهالل: َفتحي َبن َصالح َالحديثة، ، القاهرة ــَالفاروق

 .م2006 بب هب1427األولى  الطبعة
وذكر قُطَّانِها العلماء من ، ثيهاوأخبار ُمَحدِّ ، ريخ مدينة السالمأت بب 11

: تحقيق (،هب463: ت) ألحمد بن علي الخطيب البغدادي، غير أهلها ووارديها
، األولى الطبعة، بب بيروت ببدار الغرب اإلسالمي ، بشار عواد معروف. د

 .م2001 بب هب1422
، بن الحسن بن هبة اهلل القاس  عليّ  يبأل؛ دمشقمدينة تاريخ  بب 12
دار ، عمرو بن غرامة العمرويّ : تحقيق (،هب571ت)( ن عساكراب)بالمعروف ب

 .م1995 بب هب1415، بيروت ببالفكر 
ألبي الفضل أحمد ؛ تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة بب 13

، اهلل إمداد الحق إكرام. د: تحقيق(، هب852ت)   بن َعلِّي بن َحَجر الَعْسَقاَلنِّي 
  . بيروت ببدار البشائر 
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 ألبي الفضل أحمد بن َعلِّي بن َحَجر الَعْسَقاَلنِيّ ؛ التهذيبتقريب  بب 14
دار ، األشبال صغير أحمد شاغف الباكستانيّ  يأب: تحقيق(، هب852ت)

  . الرياض بب العاصمة
ألبي عمر يوسف ؛ التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد بب 15

ون ئاف والشوزارة عموم األوق(، هب463ت) بن عبداهلل بن محمد بن عبدالبر
  . هب1387  ، المغرب بباإلسالمية 
بن  لعليّ ، تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة بب 16

: تحقيق(، هب963ت) اق الكنانيّ رَّ محمد بن علي بن عبدالرحمن ابن عَ 
الكتب العلمية  دار ، وعبداهلل محمد الصديق الغماريّ ، عبدالوهاب عبداللطيف

 .ه1399األولى الطبعة ، بيروت بب
ألبي ؛ تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل من األخبار بب 17

، محمود محمد شاكر: تحقيق (،هب310ت) محمد بن جرير الطبريّ  جعفر
 .القاهرة ببمطبعة المدني 

 ألبي الفضل أحمد بن َعلِّي بن َحَجر الَعْسَقاَلنِيّ ؛ تهذيب التهذيب بب 18
 .هب1326 ،األولىَالطبعة،َالهند،َاميةالنظَالمعارفَدائرةَمطبعة(،َهـ852ت)

ين ل؛ تهذيب الكمال في أسماء الرجال بب 19  أبي الحجاججمال الدِّ
يّ  يوسف بن عبدالرحمن  ، بشار عواد معروف. د: تحقيق(، هب742ت) الِمزِّ

  . م1980   بب هب1400األولى : الطبعة، بيروت ببمؤسسة الرسالة 
مجلس (، 354ت) ألبي حات  محمد بن حبان البستيّ ؛ الثقات بب 20

 .حيدر آباد ببدائرة المعارف العثمانية 
ألبي عيسى محمد بن عيسى ؛ سنن الترمذيّ الكبير = جامع ال بب 21
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دار إحياء ، نيوآخر، أحمد محمد شاكرالشيخ : تحقيق(، هب279ت) الترمذيّ 
 . بيروت ببالتراث العربي 

، ‘من أمور رسول اهلل  الصحيح المختصرالمسند الجامع  بب 22
: تحقيق (،256ت) ألبي عبداهلل محمد بن إسماعيل البخاري؛ مهوأيا، وسننه

الطبعة األولى ، بيروت ببدار طوق النجاة ، محمد زهير بن ناصر الناصر
 (.هب1311السلطانية ) مصورة عن الطبعة التركية، ه1422

 محمد عبداهلل بن وهب المصريّ  يبأل؛ الجامع في الحديث بب 23
، الرياض ببدار ابن الجوزي ، الخيرمصطفى أبو . د. أ: تحقيق (،هب197ت)

 .م1995 بب هب1416الطبعة األولى 
 البيهقيّ ألبي بكر أحمد بن الحسين ؛ الجامع لشعب اإليمان بب 24

، الرياض ببمكتبة الرشد ، حامد عبدالَعلِّي عبدالحميد . د: تحقيق(، هب458ت)
  . م2003   بب هب1423الطبعة األولى ، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي

، ‘ رسول اهللبزينب بنت  بن الربيع زواج أبي العاصجزء فيه  بب 25
اعتنى  (،هب600: المتوفى) عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل محمد ألبي
 بب هب1423، الطبعة األولى، ائرشدار الب، مساعد سال  العبد الجار: به

 .م2002
 ألبي نعي  أحمد بن عبداهلل؛ حلية األولياء وطبقات األصفياء بب 26
 . هب1409 الطبعةَاألولى،َبيروتَــَدارَالكتبَالعلمية(،َهـ430ت)َاألصبهانيَّ
أحمد بن ألبي بكر ؛ دَلئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة بب 27

الطبعة األولى ، بيروت  ببدار الكتب العلمية (، هب458ت) البحسين البيهقيّ 
  . هب1405
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هد بب 28 رِيَأل؛َالز  رِيَهَ بيَالسَّ : تحقيق (،هـ243ت)َوفيَّالكنَّادَبنَالسَّ
َالفريوائيَّ َعبدالجبار َعبدالرحمن ،َ َالخلفاء َالكويتَــدار َاألولى،  الطبعة

   . هب1406
هد بب 29 َالز  َعاصم؛ َأبي َبن َعمرو َبن َأحمد َبكر  (،هـ287ت)َألبي

ار تصوير د، بومباي ببالدار السلفية ، عبدالحميد حامد يّ لِ عبدالعَ  . د: تحقيق
  . هب1408لثانية الطبعة ا، القاهرة ببالريان 

َالسنة بب 30 َعاصم؛ َأبي َبن َعمرو َبن َأحمد َبكر  (،هـ287ت)َألبي
، بيروت بب المكتب اإلسالميّ ، الشيخ محمد ناصر الدين األلباني: تحقيق 

  . هب1400الطبعة األولى 
(، هب311ت) ألبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخالل؛ السنة بب 31

  . م1994  الطبعة الثانية ، رياضال ببدار الراية ، عطية الزهرانيّ . د: تحقيق
 لنسائيّ بي عبدالرحمن أحمد بن شعيب األ؛ السنن الكبرى بب 32

، األرنؤوط الشيخَشعيب:َإشراف،َمنعمَشلبيـحسنَعبدال:َتحقيق(،َهـ303ت)
  . م2001 بب هب1421 الطبعة األولى، بيروت بب مؤسسة الرسالة 

 .مجتبى من السننبالسنن النسائّي =  بب 33
ِجْسَتانِيّ ألبي داو؛ سننال بب 34 (، هب275ت) د سليمان بن األشعث السِّ

عَّاس: تحقيق األولى ، بيروت ببدار ابن حزم ، وعادل السيد، عزت عبيد الدَّ
  . م1997 بب هب1418

َسننال بب 35 َالقزوينيَّ؛ َيزيد َبن َمـحمد َعبداهلل َألبي َماجه،  ابن
دار إحياء الكتب مطبعة  ، مبحمد فؤاد عبدالباقي: تحقيق(، هب273ت)

  . القاهرة بب حلبيّ بفيصل عيسى البابي ال/يةالعرب
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ألبي عبداهلل مبحمد بن أحمد بن عثمان بن ؛ سير أعالم النبالء بب 36
َهِبيّ  بإشراف ، محققينبجموعة من البم : تحقيق(، هب748ت) قَاْيبَماز الذَّ

 .م1985 بب هب1405الطبعة الثالثة ، مؤسسة الرسالة، شعيب األرنؤوط: الشيخ
ين ل؛ خبار من ذهبشذرات الذهب في أ بب 37 بن  حيّ بعبدالشهاب الدِّ
عبدالقادر : تحقيق(، هب1089ت) البحنبليّ ابن العماد ، الدمشقيّ أحمد 

 هب1406الطبعة األولى  ، دمشق، دار ابن كثير، مبحمود األرنؤوطو، األرنؤوط
  . م1986 بب

القاس  هبة اهلل بن ي بأل؛ جماعةبشرح أصول اعتقاد أهل السنة وال بب 38
، أحمد بن سعد بن حمدان الغامديّ : تحقيق (،هب418ت) اللكائيّ حسن البال

 .م2003 بب هب1423الطبعة الثامنة ، السعودية ببدار طيبة 
حمد بن سالمة بجعفر أحمد بن م يبأل؛ شرح مشكل اآلثار بب 39
 بب مؤسسة الرسالة، شعيب األرنؤوطالشيخ : تحقيق (،هب321ت) الطحاويّ 
  . م1994 بب هب1415الطبعة األولى ، بيروت

حمد بن سالمة بجعفر أحمد بن م يبأل؛ شرح معاني اآلثار بب 40
مبحمد  والشيخ، مبحمد زهري النجارالشيخ : تحقيق (،هب321ت) الطحاويّ 

، بيروت بب   الكتببدار عال، علماء األزهر الشريف من  بب حقبسيد جاد ال
  . م1994 بب هب1414  الطبعة األولى

 (،هب360ت) سين اآلُجرِّيّ حبحمد بن الببكر م يأب؛ الشريعة بب 41
الطبعة  ،الرياض ببدار الوطن ، عبداهلل بن عمر بن سليمان الدميجيّ . د: تحقيق
 .م1999 بب هب1420الثانية 

من أمور  مختصربالصحيح الالبمسند جامع ب= ال صحيح البخاريّ  بب 42
 .وأيامه، وسننه، ‘رسول اهلل 
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 بنقل، من السننمسند الصحيح المختصر بالصحيح مسل  =  بب 43
 .‘العدل عن العدل إلى رسول اهلل 

 ألبي جعفر مبحمد بن عمر بن موسى العقيليّ ؛ الضعفاء الكبير بب 44
 ببمكتبة العلمية بدار ال، معطي أمين قلعجيّ بعبدال: تحقيق (،هب322ت)

  . م1984 بب هب1404األولى  الطبعة ، بيروت
: المتوفى) منيع بن سعد بن محمد اهلل عبد يبأل، الكبرى الطبقات بب 45

 .م1968، األولى الطبعة، بيروت بب صادر دار، عباس إحسان: تحقيق (،هب230
ألبي عبداهلل مبحمد بن أحمد بن عثمان ؛ العبر في خبر من غبر بب 46

َهِبيّ  ، مبحمد السعيد بن بسيوني زغلول : تحقيق(، هب748ت) بن قَاْيبَماز الذَّ
  . بيروت ببدار الكتب العلمية 

ى مبحمد بن عيسى بن َسْورة ألبي عيس؛ علل الترمذي الكبير بب 47
، معاطي النوريّ بال يوأب، السامرائي صبحيّ : تحقيق(، هب279ت) الترمذيّ 

، بيروت ببمكتبة النهضة العربية  /  الكتببعال، ومبحمود خليل الصعيديّ 
  . هب1409الطبعة األولى 

أبي الفرج جمال الدين لب؛ متناهية في األحاديث الواهيةبالعلل ال بب 48
، ميسبخليل ال: تحقيق(، هب597ت) جوزيّ بالابن  عليّ  عبدالرحمن بن
  . هب1403  الطبعة األولى 

ألبي عبداهلل أحمد بن مبحمد بن حنبل ؛ العلل ومعرفة الرجال بب 49
 بب خانيبدار ال، وصي اهلل بن مبحمد عباس: تحقيق (، هب241ت) الشيبانيّ 
  . م2001 بب هب1422الطبعة الثانية ، الرياض

، الرازيّ عبدالرحمن بن مبحمد بن إدريس حات  َلبن أبي ؛ العلل بب 50
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الطبعة ، حميدبن عبداهلل آل سعد . د: بإشراف، جموعة من الباحثينبم: تحقيق
  . م2006 بب هب1427 األولى

حمد بن حنبل بعبداهلل أحمد بن م يأبلإلمام ؛ فضائل الصحابة بب 51
 ببالة مؤسسة الرس، حمد عباسباهلل م وصيّ . د: تحقيق (،هب241ت) الشيبانيّ 
 .م1983 بب هب1403الطبعة األولى ، بيروت

(، هب414ت) ام بن مبحمد الرازيّ مَّ بألبي القاس  تَ ؛ اممَّ بفوائد تَ  بب 52
الطبعة األولى ، الرياض ببمكتبة الرشد ، مجيد السلفيّ بحمدي عبدال: تحقيق

  . هب1412  
 جرجانيّ ال بنَعديعبداهللَألبيَأحمدَ،َالكاملَفيَضعفاءَالرجال بب 53

، الرياضبب مكتبة الرشد ، مازن محمد السرساوي. د: تحقيق(، هب365ت)
 .هب2013 ببهب 1434، الطبعة األولى

 حمد بن عبداهلل الشافعيببكر م يبأل (؛اتيَّ نِ اَل يْ الغَ ) كتاب الفوائد بب 54
 ببجوزي بدار ابن ال، هاديبحلمي كامل أسعد عبدال: تحقيق (،هب354ت)

 .م1997 بب هب1417، الطبعة األولى، الرياض
ينَ؛َحديثـحثيثَعمنَرميَبوضعَالـالكشفَال بب 55 إبراهيمَلبرهانَالدِّ
، السامرائيّ  صبحي:َتحقيق(،َهـ841ت)َسبطَابنَالعجميَّ،َالـحلبيَّبنَمـحمدَ

 بب هب1407الطبعة األولى ، بيروت ببالعربية  ومكتبة النهضة ، عال  الكتب
  . م1987

بداهلل مصطفى بن عبل؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون بب 56
، بغداد بب مثنىبمكتبة ال(، هب1067  ت)( حاجي خليفة)بالمعروف ب، القسطنطينيّ 

  . م1941
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 ألبي بِْشر مبحمد بن أحمد بن حماد الدوَلبيّ ؛ الكنى واألسماء بب 57
الطبعة ، بيروت ببدار ابن حزم ، نظر مبحمد الفاريابيّ : تحقيق(، هب310ت)

  . م2000   بب هب1421األولى 
 ألبي الفضل أحمد بن َعلِّي بن َحَجر الَعْسَقاَلنِيّ ؛ لسان الميزان بب 58

 بب اإلسالمية مطبوعات بمكتب ال، الشيخ عبدالفتاح أبو غدة: تحقيق(، هب852ت)
  . هب1403، حلب

 الدينوريّ ألبي بكر أحمد بن مروان ؛ المجالسة وجواهر العل  بب 59
 ببمية جمعية التربية اإلسال، سلمان مشهور بن حسن آل : تحقيق(، هب333ت)

  . هب1419، بيروت ببدار ابن حزم ، البحرين
 أحمد بن شعيب النسائيّ بي عبدالرحمن أل؛ المجتبى من السنن بب 60

اإلسالمية  مطبوعاتـمكتبَال،َعبدالفتاحَأبوَغدةالشيخَ:َحقيقت(،َهـ303ت)
  . م1986 بب هب1406الطبعة الثاني ، حلب بب

ثين بب 61  ِحبَّان البستيِّ ألبي حات  محمد بن ؛ المجروحين من المحدِّ
، الرياض بب دار الصميعيّ ، مجيد السلفيّ بعبدال حمدي بن : تحقيق (،هب354ت)

  . م2000 بب هب1420الطبعة األولى 
بن أبي بكر بن  لنور الدين عليّ ؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بب 62
 .به1412، بيروت بب دار الفكر(، هب807ت) هيثميّ بسليمان ال
، بدالرحمن بن مبحمد بن إدريس الرازيّ ألبي مبحمد ع؛ مراسيلبال بب 63

مؤسسة الرسالة  ،اهلل قوجانيّ  اهلل نعمة شكر: تحقيق(، هب327ت) ابن أبي حات 
  . هب1397األولى  الطبعة ، بيروت بب

 النيسابوريّ  حاك بال مبحمد بن عبداهلل ألبي عبداهلل؛ مستدركبال بب 64
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   (.هنديةبالطبعة المصورة عن . )بيروت ببدار البمعرفة  (،هب405ت)
 ألبي بكر عبداهلل بن مبحمد بن إبراهي ؛ مسند ابن أبي شيبة بب 65
وأحمد فريد ، عادل العزازيّ . د: تحقيق(، هب235ت) بن أبي شيبةا، الكوفيّ 

 م1997 بب   ه 1418الطبعة األولى ، الرياض ببدار الوطن  بب مزيديّ بال
 .مسند ابن البَجْعد = البَجْعِديَّات بب 66
 داود سليمان بن داود الطيالسيّ  ألبي؛ لسيّ مسند أبي داود الطيا بب 67

بالتعاون مع مركز ، محسن التركيّ بمبحمد بن عبدال. د: تحقيق (،هب204ت)
 بب هب1419الطبعة األولى ، والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر البحوث 
 .م1999

 موصليّ بال يعلى أحمد بن عليّ  يبأل؛ موصليّ بمسند أبي يعلى ال بب 68
الطبعة ، دمشق ببمأمون بدار ال، حسين سلي  أسد: يقتحق (،هب307ت)

 .م1984 بب هب1404  األولى 
لإلمام أبي عبداهلل أحمد بن مبحمد بن ؛ مسند أحمد بن حنبل بب 69

، وعادل مرشد، شعيب األرنؤوطالشيخ : تحقيق (،هب241ت) حنبل الشيبانيّ 
، بيروت بب مؤسسة الرسالة، محسن التركيّ بعبدال إشراف د عبداهلل بن ، نيوآخر
 .م2001 بب هب1421

يعقوب إسحاق بن إبراهي   يبأل؛ مسند إسحاق بن راهويه بب 70
عبدالغفور بن . د: تحقيق (،هب238ت( )ابن راهويهب)المعروف بب، حنظليّ بال

 هب1412الطبعة األولى ، منورةبمدينة البال ببمكتبة اإليمان ، حق البلوشيّ بعبدال
 .م1991 بب

وي انِيَّ بب 71 وي انِيَّألبيَ؛َمسندَالر  (، هب307ت) بكرَمـحمدَبنَهارونَالر 
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 هب1430الطبعة الثانية ، القاهرة بب مؤسسة قرطبة، يمانيّ  وأب أيمن عليّ : تحقيق
  . م2009 بب

 أبي عبداهلل مبحمد بن إدريس الشافعيّ إلمام ل، مسند الشافعيّ  بب 72
  . بيروت ببدار الكتب العلمية  (،هب204ت)

 لطبرانيّ ا ليمان بن أحمدألبي القاس  س؛ مسند الشاميين بب 73
، بيروت ببمؤسسة الرسالة ، مجيد السلفيّ بحمدي بن عبدال: تحقيق(، هب360ت)
 .م1984 بب هب1405الطبعة األولى  

 (،هب454ت) حمدَبنَسالمةَالقضاعيَّـعبداهللَمَيبأل؛َمسندَالشهاب بب 74
نية الطبعة الثا ، بيروت ببمؤسسة الرسالة ، مجيد السلفيّ بحمدي بن عبدال: تحقيق
  . م1986 بب هب1407

سعيد الهيث  بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي  يبأل، مسندال بب 75
الطبعة ، المدينة المنورة ببمكتبة العلوم والحك   (،هب335: المتوفى) الِبْنَكثي
 .محفوظ الرحمن زين اهلل. د: تحقيق، هب1410، األولى

ل إلى بنقل العدل عن العد، من السننمختصر بمسند الصحيح البال بب 76
(، هب261ت) حجاج النيسابوريّ ببن ال حسين مسل  بألبي ال؛ ‘رسول اهلل 

مصورة عن ، م2009 بب هب1430الطبعة األولى ، البمنصورة ببدار البمودة  
 .الطبعة التركية

بن ا، الكوفيّ  ألبي بكر عبداهلل بن مبحمد بن إبراهي ؛ مصنفبال بب 77
، جدة بب دار القبلة، الشيخ مبحمد عوامة: تحقيق(، هب235ت) أبي شيبة

  . م2006 بب هب1427  الطبعة األولى ، دمشق بب ومؤسسة علوم القرآن
ألبي الفضل أحمد بن ؛ مسانيد الثمانيةبمطالب العالية بزوائد البال بب 78
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، الرياض ببودار الغيث ، دار العاصمة(، هب852ت) َعلِّي بن َحَجر الَعْسَقاَلنِيّ 
  . هب1419الطبعة األولى 

 الطَّبََرانِيّ سليمان بن أحمد بن أيوب ألبي القاس  ؛ األوسطمعج  بال بب 79
أبي الفضل و، اهلل بن مبحمد طارق بن عوضأبي معاذ : تحقيق(، هب360ت)

 بب هب1415 ،القاهرة ببحرمين بدار ال، حسينيّ ببن إبراهي  ال محسن بعبدال
 .م1995

سليمان بن أحمد بن أيوب ألبي القاس  ؛ معج  الصغيربال بب 80
مكتب بال، حاج أمريربمبحمد شكور مبحمود ال: تحقيق(، هب360ت) َرانِيّ الطَّبَ 

  . م1985 بب هب1405الطبعة األولى ، انمَّ عَ  ببدار عمار و، بيروت بب اإلسالميّ  
 الطََّبَرانِيّ سليمان بن أحمد بن أيوب ألبي القاس  ؛ معج  الكبيربال بب 81

 ببة ابن تيمية مكتب، مجيد السلفيّ بحمدي بن عبدال: تحقيق(، هب360ت)
  . القاهرة

عمر بن رضا ل؛ تراج  مصنِّفي الكتب العربية، مؤلفينبمعج  ال بب 82
  . م1957، بيروت بب دار إحياء التراث العربيّ ( هب1408ت) يّ كحالة الدمشق

َواآلثار بب 83 َالسنن َمعرفة َال؛ َبن َأحمد َبكر َالبيهقيَّـألبي  حسين
 ببدراسات اإلسالمية ال جامعة ، عبدالمعطي أمين قلعجيّ : تحقيق (،هب458ت)

 بب هب1412األولى  الطبعة ، دمشق ببدار قتيبة /حلب ببدار الوعي /كراتشي
  . م1991

ألبي عبداهلل مبحمد بن أحمد بن عثمان بن ؛ مغني في الضعفاءبال بب 84
َهبِيّ  إدارة إحياء التراث ، ين عترنور الدِّ  . د: تحقيق(، هب748ت) قَاْيبَماز الذَّ

  . قطر بب اإلسالميّ 
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 مقدسيّ بموفق الدين ابن قدامة اللب؛ منتخب من العلل للخاللبال بب 85
 بب دار الراية، اهلل بن مبحمد اذ طارق بن عوضعم يأب: تحقيق(، هب620ت)

 .م1998 بب هب1419، األولى: الطبعة، الرياض
ألبي مبحمد عبد بن حميد ؛ منتخب من مسند عبد بن حميدبال بب 86

خليل  ومبحمود مبحمد ، ئيصبحي السامرا: تحقيق(، هب249ت) الكشيّ 
  . م1988 بب هب1408الطبعة األولى ، القاهرة ببمكتبة السنة ، الصعيديّ 
ألبي الفرج عبدالرحمن بن ؛ ملوكبمنتظ  في تاريخ األم  والبال بب 87

ومصطفى ، عبدالقادر عطا مبحمد : تحقيق(، هب597ت) بن مبحمد الَجْوِزيّ  عليّ 
 بب هب1412 الطبعة األولى، بيروت بب دار الكتب العلمية، عبدالقادر عطا

  . م1992
 جوزيّ بالابن  عبدالرحمن بن عليّ ألبي الفرج ؛ موضوعاتبال بب 88

مكتبة ، جيالربن علّي بويانور الدين بن شكري . د: تحقيق (،هب597ت)
 .م1997 بب هب1418الطبعة األولى ، الرياض ببأضواء السلف 

مالك مام أبي عبداهلل لإل(؛ رواية يَحيى بن يَحيى اللَّيثيِّ ) موطأبال بب 89
دار الغرب ، معروفعواد بشار . د: تحقيق (،هب179ت) بن أنس األصبحيّ 

 .ه1417الطبعة الثانية ، بيروت بباإلسالمي 
جال بب 90 ألبي عبداهلل مبحمد بن أحمد بن ؛ ميزان اَلعتدال في نقد الرِّ

هبيِّ  دار ، محمد البجاويّ  عليّ : تحقيق(، هب748ت) عثمان بن قَاْيبَماز الذَّ
 .م1963 بب هب1382الطبعة األولى ، بيروت ببمعرفة بال
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 الفهارس العامة

 كشاف اْلحاديث انلبوية
 

 رقم الحديث   طرف الحديث
 190 ...... بب إَِذا َدَخْلَت الَْمْسِجَد فََصلِّ َعلَى النَّبِيِّ، َوقُِل: اللَُّه َّ اْغِفْر لِي ُذنُوبِي

ا َمرَِض الَْعْبُد أَْوَحى اهللُ ِإلَى َماَلئَِكتِهِ أَِن اْرفَُعوا َعْن َعْبِدي اْلَقلََ  َمبا َداَم بب إِذَ 
 191 ................................................ فِي َوثَاقِي

بَدقَةِ  َتْمبرِ  ِمنْ  َتْمَرةً  أََخْذتُ  أَنِّي ‘بب أَْذُكُر ِمْن َرُسوِل اهللِ   ِفبي فََجَعْلُتَهبا الصَّ
 128 .................................................... فَِمي

 36 ................ ِت فاَُلنََة، فَِإنََّها َكانَْت َصِديَقًة لَِخِديَجةَ بب اْذَهُبوا بِهِ ِإلَى بَيْ 
 31، و30 ......... بب أُِريُت لَِخِديَجَة بَْيًتا ِمْن قََصٍب، ََل َصَخَب ِفيهِ َوََل نََصبَ 

 ِ اِرُب َغْيَر َضاِربِه  148 ....... بب أََشدُّ النَّاِس َعلَى اهللِ َعَذاًبا اْلَقاتُِل َغْيَر قَاَتلِهِ َوالضَّ
لظَّالِِميَن َمْن ظَلَبَ  لَِظبالٍِ  َدُعبوا الظَّبالَِ  َحتَّبى يَْلَقبى اهللَ بِبِوْزِرهِ يَبْوَم بب أَْظلَُ  ا
 114 .................................................. اْلِقيَاَمةِ 

َتاِن َوُعْمَرَتانِ   151 ........................ بب اْعِتَكاُف َعْشٍر فِي َرَمَضاَن َحجَّ
أَْيببُتنَّ َذلِببَك بببب اْغِسببْلنََها ثاََلًثببا أَْو َخْمًسببا أَْو َسببْبًعا أَْو أَْكثَببَر ِمببْن َذلِببَك إِْن رَ 

ْدرِ   81 ............................................ َواْغِسْلنََها بِالسِّ
َدقََة ََل َتِحلُّ لَِرُسوِل   123 ... ، َوََل أِلََحٍد ِمْن أَْهِل بَْيتِهِ فَأَْلَقْيُتَهااهللِ بب أَْلِقَها فَِإنَّ الصَّ
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 رقم الحديث   طرف الحديث
 133 .... تِي َواْكِفِني َمْن بََغى َعلَيَّ بب اللَُّه َّ أَقِْلِني َعْثَرتِي َواْسُتْر َعْوَرتِي َوآِمْن َرْوعَ 

 130 .. بب اللَُّه َّ اْهِدنِي ِفيَمْن َهَدْيَت، َوَعاِفِني ِفيَمْن َعافَْيَت، َوَتَولَِّني ِفيَمْن َتَولَّْيتَ 
 106 ....................................... بب اللَُّه َّ َسلِّْمُه َوَسلِّْ  ِمْنهُ 

َر َخِديَجَة بَِبْيٍت ِمْن قََصٍب ََل صَ   23 ........ َخَب ِفيهِ َوََل نََصبَ بب أُِمْرُت أَْن أُبَشِّ
بب إِنَّ اْبِني َهَذا َسيٌِّد، َوأَنَّ اهللَ َعلَُّه أَْن يُْصبلَِح بِبهِ بَبْيَن فَِئَتبْيِن ِمبَن الُْمْسبلِِميَن 

 104 ................................................. َعِظيَمَتْينِ 
 147 .................... ‘بب إِنَّ اْلَبِخيَل َمْن ُذكِْرُت ِعْنَدُه فَلَْ  يَُصلِّ َعلَيَّ 

َدقََة ََل َتحِ  دٍ بب إِنَّ الصَّ ٍد َوََل آِلِل ُمَحمَّ  122 ...................... .  لُّ لُِمَحمَّ
 156 ...............بب إِنَّ اهللَ يُِحبُّ َمَعالَِي اأْلَْخاَلِق َوأَْشَرافََها َويَْكَرهُ َسْفَسافََها

 يَبْومَ  َوُحَسبْيًنا َحَسبًنا َحَسٍن، َوأََسبْمى ِمنْ  ُحَسْينٍ  اْس َ  اْشَتقَّ  ‘بب أَنَّ النَّبِيَّ 
 140 ................................................. َسابِِعِهَما

َجَرةَ  َحَضرَ  ‘لنَّبِيَّ بب أَنَّ ا  230 .......... َعلِيٍّ  بِيَدِ  آِخًذا فََخَرجَ  قَالَ  بُِخ ٍّ  الشَّ
خُّ فََقباَل:  َخَبأَ  ‘بب أَنَّ النَّبِيَّ  ا َخَبأَ لَُه فََقاَل: البدُّ َِلْبِن َصيَّاٍد ُدَخاًنا فََسأَلَُه َعمَّ

 163 ................................................... اْخَسأْ 
أْ  َولَ ْ  ِمْنَها فَأََكلَ  َكِتًفا لَْتهُ فَنَاوَ  فَاطَِمةَ  َعلَى َدَخلَ  ‘بب أَنَّ النَّبِيَّ   132 ....... يََتَوضَّ
 58 ....... ِص بَِمْهٍر َجِديٍد َونَِكاٍح َجِديدٍ الَْعا أَبِي َعلَى َزْينَبَ  َردَّ  ‘بب أَنَّ النَّبِيَّ 
بًة،  ُشبُعوِرِهَما بِِزنَبةِ  الَحَسِن، َوالُحَسبْيِن، َوأََمبرَ  َعنِ  َعقَّ  ‘بب أَنَّ النَّبِيَّ  فِضَّ

ِ  قَ فََتَصدَّ   143 ............................................... بِه
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 رقم الحديث   طرف الحديث
 َويَْرَضبى لَِغَضبِبكِ  اهللَ يَْغَضببُ  إِنَّ  فَاطَِمبةُ  يَبا: لَِفاطَِمبةَ  قَبالَ  ‘بب أَنَّ النَِّببيَّ 
 228 ............................................... لِرَِضاِك. 
أَ  إَِذا َكانَ  ‘بب أَنَّ النَّبِيَّ  َعلَى َمْوِضِع  بَِمْوِضِع ُسُجودِهِ َماءٌ يُِسيلُهُ اتََّصَل  َتَوضَّ

ُجودِ ال  121 ................................................. سُّ
لِ  بِالنَِّكاحِ  َسنََتْينِ  بَْعدَ  الَْعاصِ  أَبِي َعلَى َزْينَبَ  َردَّ : ‘بب أَنَّ النَّبِيَّ   57 ...... اأْلَوَّ

اَلمَ  َخِديَجةَ  أَْقرِئْ : فََقالَ  ‘بب أَنَّ ِجْبرِيَل أََتى َرُسوَل اهللِ   23 ....... َربَِّها ِمنْ  السَّ
ًة، َوأَنَُّه َعاَرَضِني بِهِ الَعاَم بب إِنَّ ِجْبرِيَل َكاَن يَُعاِرُضِني بِال ُقْرآِن فِي ُكلِّ َعامٍ َمرَّ

َتْينِ   181 ................................................... َمرَّ
، يَْعِني: َحَسًنا َوُحَسْيًنايَْوًما، فََقالَ  أََتاَها ‘بب أَنَّ َرُسوَل اهللِ   186 .... : أَْيَن اْبنَيَّ
 117 ............................... َصائًِما اْحَتَج َ  ‘بب أَنَّ َرُسوَل اهللِ 

َوقَبَّلَُهَمببا،  َوالُْحَسببْينَ  َوالَحَسببنَ  َوفَاطَِمببةَ  َعلِيًّببا اْعَتنَببقَ  ‘بببب أَنَّ َرُسببوَل اهللِ 
 196 ...................................... َوأَْغَدَق َعلَْيِهْ  َخِميَصةً 

ِ  فِي أََكلَ  ‘بب أَنَّ َرُسوَل اهللِ   176 .. لِيَُصلِّيَ  بِاأْلََذاِن، فََقامَ  باَِللٌ  َعْرًقا، فََجاءَ  بَْيتِه
قَ  ثُ َّ  فَُحلِقَ  َسابِِعهِ  يَْومَ  ُحَسْينٍ  أَوْ  َحَسنٍ  سِ بَِرأْ  أََمرَ  ‘بب أَنَّ َرُسوَل اهللِ   ُتُصدِّ

 ِ  141 ................................................... بَِوْزنِه
 144 ....................... لََسْبَعةِ أَيَّامٍ  الُحَسْينَ  َخَتنَ  ‘بب أَنَّ َرُسوَل اهللِ 
ثََها َدَعا ‘بب أَنَّ َرُسوَل اهللِ  ثََها فََبَكْت، ثُ َّ  فَاطَِمَة، فََحدَّ  184 ..... فََضِحَكْت  َحدَّ

 12 ...... أَبَاَها فََدَعْت  َوَشَراًبا َطَعاًما فََصنََعْت  لَِخِديَجةَ  َذَكرَ  ‘ُسوَل اهللِ بب أَنَّ رَ 
 131 .......................... ْرَب َخْدَعةً الْحَ  َسمَّى ‘بب أَنَّ َرُسوَل اهللِ 
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 رقم الحديث   طرف الحديث
 100 .......... َكْبًشا الُْحَسْينِ  َكْبًشا، َوَعنِ  الَْحَسنِ  َعنِ  َعقَّ  ‘بب أَنَّ َرُسوَل اهللِ 

َاهللََِإِنََّبب  ُسول  ِضهََِفِيَ‘ر  ةَ َفِيهِ،َق الَ َقُبِضَ َالَِّذيَم ر  اطِم  ل يَََّاْحِنيَبُن يَّةََُي ا:َلِف   187 .. ع 
 195 ............... اطَِمَة: اْئِتيِني بَِزْوِجِك َواْبنَْيكِ لِفَ  قَالَ  ‘بب أَنَّ َرُسوَل اهللِ 
ذُ  َكانَ  ‘بب أَنَّ َرُسوَل اهللِ   193 . اْلَكلَِماتِ  َهُؤََلءِ  لُِّمُهَماَويُعَ  َوالُْحَسْينَ  الَْحَسنَ  يَُعوِّ
ِ  يََغارُ  َكانَ  ‘بب أَنَّ َرُسوَل اهللِ  بَنَاَتبُه َعلَبى  يُْنِكحُ  ََل  َوَكانَ  َشِديَدةً  َغْيَرةً  لَِبنَاتِه

ةٍ   53 ..................................................... َضرَّ
ا ‘بب أَنَّ َرُسوَل اهللِ  ةَ  ِمنْ  اْبنَتُهُ  َزْينَبُ  َخَرَجْت  الَْمِدينَةَ  قَِدمَ  لَمَّ  49 .. نَانَةَ كِ  َمعَ  َمكَّ

 55 .................. َكافِرٌ  َوَزْوُجَها ‘بب أَنَّ َزْينََب َهاَجَرْت ِإلَى َرُسوِل اهللِ 
ُسـولَِ ـُةَبِْنـُتَر  هَُف اطِم  ِعْنـد  َو  ْهل  َأ بِيَج  َبِْنت  ط ب  َخ  َأ بِيَط الِب  َْبن  لِيَّ َع  اهللِ  ــَأ نَّ

‘ ..................................................... 51 
 185 .... َخادًِما الِْخْدَمةِ، َوَتْسأَلُهُ  ثَرَ أَ  َتْشَتِكي ‘بب أَنَّ فَاطَِمَة َجاءَْت ِإلَى نَبِيِّ اهللِ 

ُروَر َعلَى أَِخيَك الُْمْسلِ ِ   111 ........... بب إِنَّ ِمْن َواِجٍب الَْمْغِفَرِة إِْدَخالََك السُّ
 194 .......... بب إِنَّ نَبِيَّ اهللِ أََخَذ ثَْوًبا، فََجلَّلَُه فَاطَِمَة َوَعلِيًّا َوالَْحَسَن َواْلُحَسْينَ 

 َشْيًئا َسيَْأتِِك، َوَسبأَُدلُِّك َعلَبى َخْيبٍر ِمبْن َذلِبَك، إَِذا لَِزْمبِت بب إِْن يَْرُزْقِك اهللُ 
 185 ................................................ َمْضَجَعكِ 

 لَبكِ  َخْيرٌ  ُهوَ  َما َعلَى أَُدلُّكِ  أَََل : فََقالَ  َخادًِما َتْسأَلُهُ  ‘بب اْنطَلََقْت ِإلَى النَّبِيِّ 
 175 ................................................. َذلِكَ  ِمنْ 

 َطلََعبْت  ِحبينَ  فََقبامَ  َطرِيِقَهبا َعلَبى ‘َوَكباَن النَِّببيُّ بب ِإنَُّه ُمرَّ بِِجنَاَزِة يَُهودِيٍّ 
 120 .................................................. َكَراِهيَةَ 
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اَن يَْوَم بَْدرٍ لُِعْثمَ  قََس َ  ‘بب بَلََغِني أَنَّ َرُسوَل اهللِ   68 ............... اَن ْبَن َعفَّ
 فَاطَِمبةُ  اْمَرأَةٌ، فَأَْقَبلَبْت  ُهنَّ ِمنْ  يَُغادِرْ  لَ ْ  َجِميعٌ  ِعْنَدهُ  ‘بب بَْينََما أَْزَواُج النَّبِيِّ 

 182 ................................................... َتْمِشي
َج النَّبِيُّ  ىا َعْبدِ  ْبنِ  أََسدِ  ْبنِ  ُخَوْيلِدِ  بِْنتَ  َخِديَجةَ  الَجاِهلِيَّةِ  فِي ‘بب َتَزوَّ  37 .. لُعزَّ

ثَِني ِجْبرِيُل أَنَّ اهللَ أَْهبََط ِإلَى اأْلَْرِض َملًَكا، فَأَْقَبَل َذلَِك الَْملَ   119 ...... كُ بب َحدَّ
 94 ..... بب الَحَسُن َوالُحَسْيُن اْسَماِن ِمْن أَْسَماِء أَْهِل الَْجنَّةِ لَْ  يَُكونَا فِي الَْجاِهلِيَّةِ 

 69 ............................. بب الَحْمُد لِلَّهِ َدْفُن اْلَبنَاِت ِمَن الَمْكُرَماتِ 
 113 ...................... بب َحْيثَُما ُكْنُتْ  فََصلُّوا َعلَيَّ فَِإنَّ َصاَلَتُكْ  َتْبلُُغِني

َها الَْحاِرِث َواْسَتْأَمَر َرُسوَل اهللِ  بب َخطَبَ   52 .... ‘َعلِي  بِْنَت أَبِي َجْهٍل ِإلَى َعمِّ
رَّ ِريَبةٌ َوالَْخْيَر ُطَمْأنِينَةٌ   129 .......... بب َدْع َما يَرِيُبَك ِإلَى َماًَل يَرِيُبَك، فَِإنَّ الشَّ

ُسوُلَاهللَِ اَر  ْكِوهََِفِيَ‘ــَد ع  اف اطِمَ َِفيهََِقُبِضَ َالَِّذيَش  ه  ارَّ ،َف س  ْيءَ َة   178 .. فََبَكْت  بِش 
اهُ  ‘بب َدَعانِي َرُسوُل اهللِ   138 ............................. ُحَسْيًنا فََسمَّ
 77 ............ فََرأَْيُت َعْينَْيهِ َتْدَمَعانِ  قَْبرَِها َعلَى َجالًِسا ‘بب َرأَْيُت َرُسوَل اهللِ 
 101 .................. يُْشبُِههُ  َعلِيٍّ  ْبنُ  الَْحَسنُ  َوَكانَ  ‘بب َرأَْيُت َرُسوَل اهللِ 

اَلِة فِي بَْيتِهِ إَِلَّ ِإَماًما يَْجَمُع النَّاَس اب ب ُجُل أََحقُّ بَِصْدِر َدابَّتِهِ َوفَِراِشهِ، َوالصَّ  173 . لرَّ
َعِن الَحَسِن، َوالُحَسْيِن َشاَتْيِن َشباَتْيِن، َوَذبَبَح َعْنُهَمبا  ‘بب َعقَّ َرُسوُل اهللِ 

ابِعِ   142 ............................................... يَْوَم السَّ
ٍد، اللَُّه َّ  اهللُ َعلَى َصلَّى: قَالَ  الَْمْسِجدَ  َدَخلَ  َذاإِ  ‘بب َكاَن النَّبِيُّ   اْغِفرْ  ُمَحمَّ

 188 ................................................ ُذنُوبِي لِي
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ُل َما بُِدَئ بِهِ َرُسوُل اهللِ  ْؤيَا اْلَوْحيِ  ِمنَ  ‘بب َكاَن أَوَّ ادِقَةَ  الرُّ  20 ... النَّْومِ  فِي الصَّ

 189 ..... لِلَّهِ  اهللِ، َوالَْحْمدُ  بِْس ِ : الَْمْسِجَد، قَالَ  َخلَ دَ  إَِذا ‘بب َكاَن َرُسوُل اهللِ 
 17 .. تِْغَفارٍ َواسْ  َعلَْيَها ثَنَاءٍ  ِمنْ  يَْسأَمُ  يََكدْ  لَ ْ  َخِديَجةَ  َذَكرَ  إَِذا ‘اَن َرُسوُل اهللِ كبب 

ِمينَ   157 ................................. بب ََل ُتِديُموا النََّظَر ِإلَى الُْمَجذَّ
ِميَن، َوَمْن َكلََّمُهْ  ِمْنُكْ ، فَْليَُكْن بَْينَُه َوبَْينَهُ بب ََل ُتِديُموا النََّظَر ِإلَ  قِيُد  ى الُْمَجذَّ

 154 .................................................... ُرْمحٍ 
 174 ......................... بب ََل يَلُوَمنَّ إَِلَّ نَْفَسُه َمْن بَاَت َوفِي يَِدهِ َغَمرٌ 

ايََة َغًدا َرُجاًل يُِحبُّ اهللَ َوَرُسولَُه َويُِحبُُّه اهللُ َورَ   125 ......... ُسولُهُ بب أَلُْعِطيَنَّ الرَّ
ائِِل َحق  َوإِْن َجاءَ َعلَى فََرسٍ   160، 159 ......................... بب لِلسَّ

ْيُتُه َحْرًبا فََجاءَ َرُسوُل اهللِ  بب ا ُولُِد الَْحَسُن َسمَّ ِنبي َمبا ابْ  أَُرونِبي: فََقبالَ  ‘لَمَّ
ْيُتُموهُ   139، و93 ........................................... َسمَّ

 192 ...... َما، فَلَْ  يَُباِل أَيُُّهَما َغلَبَ ظَالَِماِن إَِلَّ َتَخلَّى اهللُ ِمْنهُ  بب َما اْلَتَقى ُجْنَدانِ 
قَاَل: يَبا َرُسبوَل اهللِ َذَكبْرُت فَاطَِمبَة بِْنبَت  بب َما َحاَجُة َعلِيُّ ْبُن أَبِي َطالٍِب؟،

 89 ............................................. ‘َرُسوِل اهللِ 
 35، و34 ....... َخِديَجةَ  َعلَى ِغْرتُ  َما ‘بب َما ِغْرُت َعلَى اْمَرأٍَة لَِرُسوِل اهللِ 

يَاَداتِ  لَْيِن اْصطََرَمابب َما ِمْن َرجُ   112 ... فَْوَق ثاََلٍث إَِلَّ ُطِويَْت َعْنُهَما َصِحيَفُة الزِّ
بِنََفَقةِ يُْنِفُقَها ِفيَما يُْرِضبي اهللَ ِإَلَّ أَْنَفبَق أَْضبَعافََها  بب َما ِمْن َعْبٍد َوََل أََمةٍ يَِضنُّ 

 152 ............................................. اهللِ فِي َسَخِط 
 180 ...................... بَْعَدهُ يَِعيُش نِْصَف ُعُمرِهِ بب َما ِمْن نَبِيٍّ إَِلَّ الَِّذي 
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ُهَما َكاَن َمِعَي فِي َدَرَجتِي يَْوَم اْلِقيَاَمةِ   227 بب َمْن أََحبَِّني َوأََحبَّ َهَذْيِن َوأَبَاُهَما َوأُمَّ

 161 .... َها اْستِْرَجاًعابب َمْن أُِصيَب بُِمِصيَبةٍ فََذَكَرَها َوإِْن َتَقاَدَم َعْهُدَها، فَأَْحَدَث لَ 
 146 .......................... بب ِمْن ُحْسِن ِإْساَلمِ الَْمْرِء َتْرُكُه َما ََل يَْعِنيهِ 

اَلَة َعلَيَّ َخطَأَُه اهللُ طَرِيَق الَجنَّةِ   149 ......... بب َمْن ُذكِْرُت ِعْنَدُه فََخطَّأَُه اهللُ الصَّ
ُه ِإلَى ُطلُوِع الشَّ   135 . ْمِس َسَتَرُه اهللُ ِمَن النَّارِ بب َمْن َصلَّى اْلَفْجَر فََجلََس فِي ُمَصالَّ

 165 .......................... بب َمْن لَبَِس ثَْوَب ُشْهَرٍة َكَساهُ اهللُ ثَْوَب نَارٍ 
قَِد اتََّخَذنِي َعْبًدا قَْبَل أَْن  بب يَا أَيَُّها النَّاُس ََل َتْرفَُعونِي فَْوَق َحقِّي فَِإنَّ اهللَ 

 153 .............................................. يَتَِّخَذنِي نَِبيًّا
أَِطيُبوا اْلَكاَلَم، َوأَْطِعُموا الطََّعاَم، فََقاَل َرُجٌل: َمبا أََرى بَبْيَن بب يَا بَِني َهاِشٍ  
 164 ............................................... يََدْيَك َشْيًئا

ْساَلمِ؟ قَاَل: فِي الَْجنَّةِ   41 ............... بب يَا َرُسوَل اهللِ أَْوََلدِي ِمْنَك فِي اإْلِ
 110 ............... ي: َرأَْيُت َكأَنَّ ُعْضًوا ِمْن أَْعَضائَِك فِي بَْيتِ اهللِ بب يَا َرُسوَل 

بةِ أَْو قَباَل َسبيَِّدُة نَِسباِء  بب يَا فَاطَِمبُة أََمبا َتْرَضبْيَن أَنَّبِك َسبيَِّدُة نَِسباِء َهبِذهِ اأْلُمَّ
 181 ................................................. الَْعالَِمينَ 

 55 .................................... أَْدنَاُه ْ  بب يُِجيُر َعلَى الُْمْسلِِمينَ 
 127 ........................ بب يَا ُمْسلُِ  اْضَمْن لِي ثاََلًثا أَْضَمْن لََك الَْجنَّةَ 

بَْعِدي ثاََلُث فَِرٍق: ُمْرِجئَةٌ، َوُحُروِريَّةٌ، َوقََدِريَّبةٌ، فَبِإْن َمرُِضبوا فَباَل بب يَُكوُن 
 150 ................................................. َتُعوُدوُه ْ 
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و َعْببِد اهللِ بب اْحَتَجَ  أَبُو َعْبِد اهللِ َوُهَو َصبائٌِ ، ثُب َّ قَباَل: َهبْل َتبْدِري َمبْن أَبُب
 166 ............................................ ُحَسْيُن ْبُن َعلِيِّ 

بْدرِ  بَْينَ  َما ‘بب أَْشَبَه الَْحَسُن َرُسوَل اهللِ  ْأسِ  ِإلَبى الصَّ  أَْشبَبهَ  َوالُْحَسبْينُ  البرَّ
 103 ................................................ ‘ النَّبِيَّ 

ْضنَاَها،  ‘بب اْشَتَكْت فَاطَِمُة بِْنُت َرُسوِل اهللِ  فَأَْصَبَحْت يَْوًما َكأَْمثَِل َمبا فََمرَّ
 208 ........................................ أَْينَاَها فِي َشْكَواَهارَ 

بب أُمُّ ُكْلثُومٍ اْلُكْبَرى اْبنَُة َعلِبيٍّ ِمبْن فَاطَِمبَة َولَبَدْت لُِعَمبَر ْببَن الَْخطَّباِب َزْيبًدا 
 221 ................................................... َوُرقَيَّةَ 

َجَها ‘بب أُمُّ ُكْلثُومٍ بِْنُت َرُسوِل اهللِ  انَ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  َتَزوَّ  71 .... ُرقَيَّةَ  أُْختَِها بَْعدَ  َعفَّ
َجَها ُعَمُر ْبُن الَْخطَّاِب  فََولََدْت لَُه َزْيبَد ، بب أُمُّ ُكْلثُومٍ بِْنُت َعلِيٍّ ِمْن فَاطَِمَة َتَزوَّ

 214 ................................................. ْبَن ُعَمرَ 
، َوَزْيَد ْبَن ُعَمَر، َماَتا وكفنا َوَصبلَّى َعلَْيِهَمبا َسبِعيُد  بب أَنَّ أُمَّ ُكْلثُومٍ بِْنَت َعلِيٍّ

 222 .............................................. ْبُن الَْعاصِ 
 47 ......................... أَنَّ أَُماَمَة بِْنَت أَبِي الَْعاِص َكانَْت ِعْنَد َعلِيٍّ بب 

َجَها َرُسوُل اهللِ  ُل ُمْحَصنَةٍ َتَزوَّ  11 .. الَْجاِهلِيَّةِ  فِي ‘بب إِنَّ َخِديَجَة بِْنَت ُخَوْيلٍِد أَوَّ
َجَها َرُسوُل اهللِ أبب  ُل ُمْحَصنَةٍ َتَزوَّ  42 ............ ‘نَّ َخِديَجَة بِْنَت ُخَوْيلٍِد أَوَّ
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 32 ................. بب إِنَّ َخِديَجَة بِْنَت ُخَوْيلٍِد َوأَبَا َطالٍِب َماَتا فِي َعامٍ َواِحدٍ 

 33 ......................... بب أَنَّ َخِديَجَة َوأَبَا َطالٍِب َهلََكا فِي َعامٍ َواِحدٍ 
بِيبعِ  نُ ْبب الَْعباصِ  أَبُو َزْوُجَها ِإلَْيَها أَْرَسلَ  ‘بب أَنَّ َزْينََب بِْنَت َرُسوِل اهللِ   الرَّ

 50 .................................... أَبِيكِ  ِمنْ  أََماًنا لِي ُخِذي أَنْ 
َج أُمَّ ُكْلثُبومٍ بِْنبَت َعلِبيِّ ْببِن أَبِبي َطالِبٍب َعلَبى  بب أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّاِب، َتبَزوَّ

 213 ......................................... أَْربَِعيَن أَلِْف دِْرَه ٍ 
بلََها َوأَْسبَماءَ بِْنب باَلَها ِحبيَن بب أَنَّ فَاطَِمَة أَْوَصْت َعلِيًّا أَْن يَُغسِّ َت ُعَمبْيٍس فََغسَّ

 204 .................................................. َماَتْت 
 قَبدِ  ِإنِّبي: ُعَمبْيسٍ  بِْنبتِ  أِلَْسبَماءَ  ، قَالَبْت ‘، اهللِ بب أَنَّ فَاطَِمَة بِْنَت َرُسوِل 

 207 .................................. بِالنَِّساءِ  يُْصنَعُ  َما اْسَتْقَبْحتُ 
ْلُت أُمَّ ُكْلثُومٍ، َوَصِفيَُّة بِْنبُت َعْببِد الُْمطَّلِببِ  َوَجَعْلبُت َعلَْيَهبا  ، َمَعنَبابب أَنَا َغسَّ

 78 ..................................................... نَْعًشا
 15 ......... بب أَْنَزَل اهللُ َعلَى َرُسولِهِ اْلُقْرآَن َوالُْهَدى َوِعْنَدُه َخِديَجُة بِْنُت ُخَوْيلِدٍ 

 167 ..................................... بب أَنَُّه َكاَن يَْخِضُب بِالَوْسَمةِ 
َجَها َرُسوُل اهللِ  ُل اْمَرأٍَة َتَزوَّ  1 ........... أََسد ْبنِ  لِدِ ُخَويْ  بِْنتُ  َخِديَجةُ  ‘بب أَوَّ
َجَها َرُسوُل اهللِ  ُل اْمَرأٍَة َتَزوَّ  َعْببدِ  ْببنِ  أََسبدِ  ْببنِ  ُخَوْيلِدِ  بِْنتُ  َخِديَجةُ  ‘بب أَوَّ

ى  10 .................................................... الُْعزَّ
ببي أََتْسببَتِطيُع أَْن ُتْخبَِرنِببي، بَِصبباِحِبَك َهببَذا الَّببِذي يَْأتِيببَك إَِذا  بببب أَِي اْبببَن َعمِّ

 22 .......................................... َجاءََك؟، قَاَل: نََع ْ 
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 74 ............ بب أَْي بُنَيَُّة ِإنَُّه ََل اْمَرأََة لَِرُجٍل لَْ  َتْأِت َما يَْهَوى َوَدُمُه فِي َوْجِههِ 

ًدا َعلَى َرْأِس َخْمِس ِسِنيَن ِمْن بُْنيَاِن اْلَكْعبَةِ   19 ...... بب بََعَث اهللُ َجلَّ َوَعزَّ ُمَحمَّ
َجاِل َوالنَِّساءِ  بب َتَذاَكْرنَا ِعْنَد َعاِمٍر َجنَائِزَ   223 ......................... الرِّ

بِيِع َزْينََب بِْنَت َرُسوِل اهللِ  َج أَبُو الَْعاِص ْبُن الرَّ  61 .. أَُماَمةَ  لَهُ  ، فََولََدْت ‘بب َتَزوَّ
َج أُمَّ ُكْلثُومٍ بِْنَت َعلِيٍّ ُعَمُر ْببُن الَْخطَّباِب  فََولَبَدْت لَبُه َزْيبَد ْببَن ُعَمبَر ، بب َتَزوَّ

 215 ............................................... هُ َواْمَرأًَة َمعَ 
َج َرُسوُل اهللِ   13 ............ َسنَةً  َوِعْشرِينَ  َخْمسٍ  اْبنُ  َوُهوَ  َخِديَجةَ  ‘بب َتَزوَّ

ى أَبِي لََهٍب أُمَّ ُكْلثُبومٍ بِْنبَت َرُسبوِل اهللِ  َج ُعَتْيَبُة ْبُن َعْبِد الُْعزَّ  فَلَب ْ  ‘بب َتَزوَّ
 72 ................................................... بَِها يَْبنِ 

اَن ُرقَيََّة  َج ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ  ُولِبدَ : قَبالَ  أَنَّبهُ  َويَْزُعُمونَ  ‘بِْنَت َرُسوِل اهللِ بب َتَزوَّ
 65 ................................................ ُرقَيَّةَ  ِمنْ  لَهُ 

َج ُعْثَماُن ُرقَيَّبَة فَُتُوفِّيَبْت ِعْنبَدُه َولَبْ  َتلِبْد لَبُه ثُب َّ َخلَبَف  َعلَبى أُمِّ ُكْلثُبومٍ  بب َتَزوَّ
 66 .............................................. فَُتُوفِّيَْت ِعْنَدهُ 

َج ُعْثَماُن ُرقَيََّة َوأُمَّ  َج ُرقَيَّبَة قَْببَل أُمِّ  بب َتَزوَّ ُكْلثُومٍ إِْحبَداُهَما بَْعبَد اأْلُْخبَرى َتبَزوَّ
 67 .................................................... ُكْلثُومٍ 

َج َعلِيُّ ْبُن أَبِي َطالٍِب فَاطَِمَة بِْنبَت َرُسبوِل اهللِ   َحَسبًنا لَبهُ  فََولَبَدْت  ‘بب َتَزوَّ
 84 ................................................... َوُحَسْيًنا

نَةِ  َج َعلِيُّ فَاطَِمَة فِي َصَفٍر فِي السَّ ةِ  بب َتَزوَّ  86 ..... الثَّانِيَةِ َوبَنَى بَِها فِي ِذي الِْحجَّ
َج فَاطَِمَة َعلِيُّ ْبُن أَبِي َطالٍِب فََولََدْت لَُه َحَسًنا بَْعَد أُُحٍد بَِسنََتْينِ   95 ....... بب َتَزوَّ
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َجْت َخِديَجُة بِْنُت ُخَوْيلِِد ْبِن أََسٍد قَْبَل َرُسوِل اهللِ   3 ......... ُجلَْينِ رَ  ‘بب َتَزوَّ

َجْت َخِديَجُة قَْبَل َرُسوِل اهللِ   4 ............ َعابِدٍ  ْبنَ  َعِتيقَ  بِْكرٌ  َوِهيَ  ‘بب َتَزوَّ
ِل َسنََة تِْسٍع َوأَْربَِعينَ   107 .. بب ُتُوفَِّي الَْحَسُن ْبُن َعلِيِّ ْبِن أَبِي َطالٍِب فِي َربِيٍع اأْلَوَّ

َالِْهْجرَ  َق ْبل  ة  كَّ ُةَبِم  ِديج  َبِالنَّبِيَِّــَُتُوفِّي ْتَخ  ُلَم ْنَآم ن  َأ وَّ ِهي  َو  ِثَِسِنين   28 ... ‘ ِةَبِث ال 
َة قَْبَل الِْهْجَرةِ   29 ................................ بب ُتُوفِّيَْت َخِديَجُة بَِمكَّ

اَلةُ   31 ............................ بب ُتُوفِّيَْت َخِديَجُة قَْبَل أَْن ُتْفَرَض الصَّ
 201 .. ًة ِفي َسنَةِ إِْحَدى َعْشَرةَ َسةٍ َوتِْسِعيَن لَْيلَ بَِخمْ  ‘بَْعَد النَّبِيِّ  بب ُتُوفِّيَْت فَاطَِمةُ 

 ‘ النَِّببيِّ  بَْعبدَ  بَْكبرٍ  أَبِبي ِخاَلفَبةِ  ِفبي ‘بب ُتُوفِّيَْت فَاطَِمُة بِْنُت َرُسوِل اهللِ 
 200 .............................................. أَْشُهرٍ  بِِستَّةِ 

 85 ....... َعلَْيِهَمااهللِ  َرُسولُ  فَأَبَى ‘ِإلَى َرُسوِل اهللِ ڤ بب َخطََب أَبُو بَْكٍر َوُعَمُر 
 116 ........... الَْحَسُن ْبُن َعلِيٍّ النَّاَس ِحيَن قُِتَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي َطالٍِب  بب َخطَبَ 

بب َخطََب ُعَمُر ِإلَبى َعلِبيِّ ْببِن أَبِبي َطالِبٍب أُمَّ ُكْلثُبومٍ فَاْسَتَشباَر َعلِبيُّ الَْعبَّباَس 
 212 .................................................. وَعِقياًل 

فَأَْقَببَل ، اْبنََتبُه أُمَّ ُكْلثُبومٍ  بب َخطََب ُعَمُر ْبُن الَْخطَّاِب ِإلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي َطالِبٍب 
 210 ................................................ َعلِيُّ َعلَْيهِ 

َهبا  بب َخطََب ُعَمُر ْبُن الَْخطَّاِب ِإلَى َعلِيِّ ْببِن أَبِبي َطالِبٍب اْبنََتبُه أُمَّ ُكْلثُبومٍ َوأُمُّ
 211 ................................................... فَاطَِمةُ 

 87 ................ لِي َمْوََلةٌ لِي فََقالَْت  ‘بب ُخِطَبْت فَاطَِمُة ِإلَى َرُسوِل اهللِ 
َاهللَِْبنَ ــَ ْبد  ،َوع  ن  َح س  َْبن  ن  َح س  َْبِنَأ بِيَط الِب  لِيِّ ُنَْبُنَع  س  َاْلح  لَّف   109 .. َحَسنٍ  خ 
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بب َخلََف َعلَى أُمِّ ُكْلثُومٍ بَْعَد ُعَمَر ْبِن الَْخطَّاِب َعْوُن ْبُن َجْعَفرِ ْبِن أَبِي َطالِبٍب 

 216 ................................................ فَلَْ  َتلِْد لَهُ 
بُد ْببُن َجْعَفبٍر فََولَبَدْت لَبُه  بب َخلََف  َعلَى أُمِّ ُكْلثُومٍ بَْعَد َعبْوِن ْببِن َجْعَفبٍر ُمَحمَّ
 220 .................................................. َجاِريَةً 

 24 ......... بب َخْيُر نَِسائَِها َمْريَُ  بِْنُت ِعْمَراَن َوَخْيُر نَِسائَِها َخِديَجُة بِْنُت ُخَوْيلِدٍ 
 203 .... ‘َوفَاطَِمَة بِْنِت َرُسوِل اهللِ  بب َدَخَل الَعبَّاُس َعلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي َطالٍِب 

 59 ......................... ‘بِْنِت َرُسوِل اهللِ  بب َدَخْلُت َعلَى أُمِّ ُكْلثُومٍ 
 179 .... ، فَنَاَجاَها‘اهللِ  َرُسولِ  بِْنتُ  َوفَاطَِمةُ  أَنَا ‘بب َدَخْلُت َعلَى َرُسوِل اهللِ 

ُسوِلَاهللَِ َبِْنِتَر  ل ىَُرق يَّة  ْلُتَع  أ ِةَُعثََْ‘ــَد خ  ااْمر  فِيَي ِده  َو  ان  فَّ َْبِنَع  ان   70 ... ُمْشطٌ  م 
 168 .......................... بب َرأَْيُت الُْحَسْيَن َمْخُضوًبا بِالِْحنَّاِء َواْلَكَت ِ 

َوادِ   169 .......... بب َرأَْيُت َعْمَرو ْبَن ُعْثَماَن، َوالُْحَسْيَن ْبَن َعلِيٍّ يَْخِضَباِن بِالسَّ
 134 .................................... بب َرِحَمَها اهللُ بَِرْحَمتَِها اْبنَْيَها

اَن فِي الَْجاِهلِيَّةِ تَ  ‘يَُّة بِْنُت َرُسوِل اهللِ بب ُرقَ  َجَها ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ  62 .......... َزوَّ
لُُهْ  ِإْساَلًما، َوأَْفَضلُُهْ  ِحْلًما أَْعلَُ  النَّاسِ  بب َزْوُجكِ   183 ........... ِعْلًما، َوأَوَّ

َجَها َعْبُد اهللِ ْبُن َجْعَفرِ ْبِن أَ   224 ... بِي َطالٍِب فََماَتْت ِعْنَدهُ بب َزْينَُب اْبنَُة َعلِيٍّ َتَزوَّ
َها فَاطَِمُة بِْنبُت َرُسبوِل اهللِ   ‘بب َزْينَُب اْلُكْبَرى بِْنُت َعلِيِّ ْبِن أَبِي َطالٍِب أُمُّ

 226 ................................................ َعلِي   لََها
أَِعقَّ  بب َسأَْلُتُه َعْن َعَقائِِق اْلِولَْداِن؟، فََقاَل: ِإنََّها َكانَْت ِمْن َعَمِل الَْجاِهلِيَّةِ َولَ ْ 

 99 ............................................. َعْن َولٍَد لِي قَطُّ 



 

 

243 

 Z Z Z كشاف اآلثار

 األثررقم  ثر طرف األ
هِ َجْعَفرَ  ى ُحَسْيًنا بَِعمِّ هِ َحْمَزَة َوَسمَّ ى الَْحَسَن بَِعمِّ  92 .................. بب َسمَّ

َونَبَزَل ِفبي ُحْفَرتَِهبا ُهبَو َوَعلِبيُّ ، بب َصبلَّى َعلَْيَهبا الَْعبَّباُس ْببُن َعْببِد الُْمطَّلِببِ 
 206 ................................................ َواْلَفْضلُ 

 َوأَُسباَمةُ  َواْلَفْضبلُ  َعلِبي   ُحْفَرتَِهبا َعلَبى َوَجلََس  ‘ى َعلَْيَها َرُسوُل اهللِ بب َصلَّ 
 76 ................................................... َزْيدٍ  ْبنُ 

 199 ....... أَْشُهرٍ  ِستَّةَ  ‘اهللِ  َرُسولِ  بَْعدَ  ‘بب َعاَشْت فَاطَِمُة بِْنِت َرُسوِل اهللِ 
َجَهبا ‘بب فَاطَِمبُة بِْنبُت َرُسبوِل اهللِ  أَبِبي َطالِبٍب فََولَبَدْت لَبُه  ْببنُ  َعلِبيُّ  فََتَزوَّ

 82 .............................................. الَْحَسَن اأْلَْكَبرَ 
ا اْسَتَوى َرُسوُل اهللِ  هُ  َوبَلَغَ  ‘بب فَلَمَّ  8 .............. َمالٍ  َكثِيرُ  لَهُ  َولَْيَس  أَُشدَّ

بب فََما نََشَب َعْوٌن أَْن َهلََك فََرَجبَع ِإلَْيَهبا َعلِبي  فََقباَل: يَبا بُنَيَّبُة اْجَعلِبي أَْمبَرِك 
 219 ................................................... بِيَِدي

 202 .... الثُّاَلثَاءِ  لَْيلَةَ  ‘بب فِي َسنَةِ إِْحَدى َعْشَرَة َماَتْت فَاطَِمُة بِْنِت َرُسوِل اهللِ 
 75 ............ َشْعَبانَ  فِي ‘بب فِي َسنَةِ تِْسٍع َماَتْت أُمُّ ُكْلثُومٍ بِْنُت َرُسوِل اهللِ 
اَلُم: ِإنِّي لََسيُِّد اْلَبَشرِ يَبْوَم الْ  يَِّتبي بب قَاَل آَدُم َعلَْيهِ السَّ ِقيَاَمبةِ ِإَلَّ َرُجباًل ِمبْن ُذرِّ

 26 ............................................. نَبِيُّ ِمَن اأْلَْنِبيَاءِ 
قَلَّْبُت اأْلَْرَض َمَشاِرقََها َوَمَغاِربََها فَلَْ  أَِجْد َرُجباًل أَْفَضبَل ِمبْن : بب قَاَل ِجْبرِيلُ 

دٍ   231 ................................................... ُمَحمَّ
لَِعْشٍر  وَراءَ، َوُهَو يَْوُم اأْلََحدِ بب قُِتَل الُحَسْيُن ْبُن َعلِيِّ ْبِن أَبِي َطالٍِب يَْوَم َعاشُ 

مِ   171 ..........................................َمَضْيَن ِمَن الُْمَحرَّ
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 170 ...... بب قُِتَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي َطالٍِب َولَُه ثََماٌن َوَخْمُسوَن، َواْبنُُه ُحَسْيٌن قُِتَل لََها

ى بِيِع ْبِن َعْبِد الُْعزَّ  48 ... ْبِن َعْبِد َشْمٍس ِمْن ِرَجاِل َمكَّةَ  بب َكاَن أَبُو الَْعاِص ْبُن الرَّ
 102 ..... ڤ.   َعلِيٍّ  ْبنُ  الَْحَسنُ بب اْلَبْيتِ  أَْهلَ  يَْعِنيبب ‘بب َكاَن أَْشَبُهُهْ  بَِرُسوِل اهللِ 

 45 ...... بَ بب َكاَن أَْكَبُر بَِنيهِ اْلَقاِسَ  ثُ َّ الطِّيَب ثُ َّ الطَّاِهَر َوأَْكَبُر بَنَاتِهِ ُرقَيََّة ثُ َّ َزْينَ 
َق بَْيَن َزْينََب َوبَْيَن أَبِي الَْعاِص ِحيَن أَْسلََمْت  ْساَلُم قَْد فَرَّ  54 ......... بب َكاَن اإْلِ
 136 .. الَعْينَْينِ  بب َكاَن الَحَسُن ْبُن َعلِيِّ ْبِن أَبِي َطالٍِب أَْبيََض ُمْشَرَب ُحْمَرًة، أَْدَعجَ 

ابَّبَة َويَِسبيُر َعلَبى  يَْرَكببَ  أَنْ  بَلَبغَ  قَبدْ  ‘بب َكباَن اْلَقاِسبُ  ْببُن َرُسبوِل اهللِ  الدَّ
 40 ................................................... النَِّجيَبةِ 

 158 ............. ِإلَْيهِ  يُوَحى َوَكانَ  َعلِيٍّ  ِحْجرِ  فِي ‘بب َكاَن َرْأُس َرُسوِل اهللِ 
 َعلَْيَهبا يَْجلِبُس  ََل  ِجْبرِيبلُ  َعلَْيَهبا يَْجلِبُس  ِوَسباَدةٌ  ‘بب َكاَن آِلِل َرُسبوِل اهللِ 

 145 .................................................... َغْيُرهُ 
اْلَقاِسبُ ، َوالطَّباِهُر، َوفَاطَِمبُة، َوُرقَيَّبُة، َخِديَجبَة:  ِمنْ  ‘َرُسوِل اهللِ بب َكاَن لِ 

 38 .......................................... َوأُمُّ ُكْلثُومٍ، َوَزْينَبُ 
 18 .. َعلَْيهِ  َذلِكَ  ُرْؤيَا، فََشقَّ  الَْمنَامِ  فِي َرأَى أَنَّهُ  ‘بب َكاَن ِمْن بِْدِء أَْمرِ َرُسوِل اهللِ 

 181 . لَْ  ُتَغادِْر ِمْنُهنَّ اْمَرأَةٌ، فَأَْقَبلَْت فَاطَِمُة َتْمِشي ِعْنَدهُ  ‘ بب َكانَْت أَْزَواُج النَّبِيِّ 
 105 . بب َكانَْت َجَماِجُ  الَْعَرِب بِيَِدي يَُسالُِموَن َمْن َسالَْمُت َويَُحاِربُوَن َمْن َحاَرْبتُ 

َل َمْن آَمَن بِالنَّبِيِّ  َجالِ  النَِّساءِ  ِمنَ  ‘بب َكانَْت َخِديَجُة أَوَّ  16 ............. َوالرِّ
َل َمْن آَمَن بَِرُسوِل اهللِ   14 ........................ ‘بب َكانَْت َخِديَجُة أَوَّ

 7 ................ َوَمالٍ  بب َكانَْت َخِديَجُة بِْنُت ُخَوْيلٍِد اْمَرأًَة َتاِجَرًة َذاَت َشَرفٍ 
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َل َمْن آَمنَْت بِاهللِ َوَرُسولِ  قَْت َما َجباءَُه بب َكانَْت َخِديَجُة بِْنُت ُخَوْيلٍِد أَوَّ هِ َوَصدَّ

  ................................................ 23ِمَن اهللِ 
 6 ............. َتِمي ٍ  بَنِي أَِخي َهالَةَ  أَبِي َتْحتَ  ‘بب َكانَْت َخِديَجُة قَْبَل النَّبِيِّ 

َج بَِها َرُسوُل اهللِ   5 .............. َعِتيقِ  ِعْندَ  ‘بب َكانَْت َخِديَجُة قَْبَل أَْن يَتََزوَّ
ى أَبِي لََهبٍب فَلَبْ  يَبْبِن بَِهبا َحتَّبى بُِعبَث بب َكانَْت ُرقَيَُّة ِعْنَد ُعْتَبَة ْبِن عَ  ْبِد الُْعزَّ

 63 ................................................. ‘النَّبِيُّ 
 اهللِ ْببنِ  َعْببدِ  َتْحتَ  ‘بب َكانَْت َزْينَُب اْبنَُة َعلِيٍّ ِمْن فَاطَِمَة بِْنِت َرُسوِل اهللِ 

 225 .................................................. َجْعَفرِ 
َجهَ  ‘بب َكانَْت َزْينَُب أَْكَبَر بَنَاِت َرُسوِل اهللِ  بِيعِ  الَْعاصِ  أَبُو افََتَزوَّ  56 ..... ْبُن الرَّ

 73 ......... فَطَلََّقَها لََهٍب  أَبِي ْبنِ  ُعْتَبةَ  ِعْندَ  ‘بب َكانَْت َزْينَُب بِْنُت َرُسوِل اهللِ 
بِيِع فََولََدْت لَُه أَُماَمَة َوَعلِيًّا  60 .......... بب َكانَْت َزْينَُب ِعْنَد أَبِي الَْعاِص ْبِن الرَّ

فََقالَْت أِلَْسَماءَ بِْنِت ُعَمبْيٍس: أَََل ، َضْت َمَرًضا َشِديًدابب َكانَْت فَاطَِمُة قَْد َمرِ 
 205 ................................................... َتَرْينَ 

 211 .......................... بب ُكلُّ َسَبٍب ُمْنَقِطٌع يَْوَم اْلِقيَاَمةِ ِإَلَّ َسَببِي. 
 198 ................. .  أَْشُهرٍ  ِستَّةُ : ؟ قَالَ ‘بب َكْ  َمَكثَْت فَاطَِمُة بَْعَد النَّبِيِّ 

ا ‘َة بِْنِت َرُسوِل اهللِ بب ُكْنُت فِي ِزفَاِف فَاطِمَ   ‘ النَِّببيُّ  َجباءَ  أَْصَبْحنَا فَلَمَّ
 90 ................................................. الَبابِ  ِإلَى

َل أُمَّ ُكْلثُومٍ بِْنَت َرُسوِل اهللِ   80 ............. َوفَاتَِها ِعْندَ  ‘بب ُكْنُت ِفيَمْن َغسَّ
 197 ........................... أَْشُهرٍ  ثاََلثَةَ  ‘بب لَِبثَْت فَاطَِمُة بَْعَد النَّبِيِّ 



 

 

246 

 Z Z Z كشاف اآلثار

 األثررقم  ثر طرف األ
ْزُت فَاطَِمَة بِْنَت َرُسوِل اهللِ  كِ  ِإلَى ‘بب لََقْد َجهَّ  91 ..... َطالٍِب  أَبِي ْبنِ  َعلِيِّ  َجدِّ

هَُ ل ْمَي ْخلُْفَب ْعد  َق ْبل ُه،َو  ُجٌلَل ْمَي ْسِبْقُهَأ ح ٌدَك ان  ِذهَِاللَّْيل ةَِر  َِفيَه  ْدَقُبِض   118 . ِمْثلُهُ  ــَل ق 
لُوَن َوََل يُْدِرْكُه اآْلِخُرونَ بب لََقْد قُبَِض فِي َهِذهِ اللَّيْ   115 .... لَةِ َرُجٌل لَْ  يَْسِبْقُه اأْلَوَّ

لُوَن َولَْن يُْدِرَكُه اآْلِخُرونَ   124 ......... بب لََقْد قََتْلُتْ  بِاأْلَْمِس َرُجاًل َما َسَبَقُه اأْلَوَّ
ا أَْبطَأَ َعلَى َرُسوِل اهللِ   25 ........ ِديًداشَ  َجَزًعا َذلِكَ  ِمنْ  َجِزعَ  اْلَوْحيُ  ‘بب لَمَّ

ا أََخَذ اهللُ ِميثَاَق الِعَبادِ ُجِعبَل ِفبي الَحَجبرِ فَِمبَن اْلَوفَباِء بِاْلَبْيَعبةِ اْسبِتاَلُم  بب لَمَّ
 162 .................................................. الَْحَجرِ 

ا أَيَِمْت أُمُّ ُكْلثُومٍ بِْنُت َعلِيِّ ْبِن أَبِي َطالٍِب ِمْن ُعَمَر ْبِن الَْخطَّباِب َدَخبَل  بب لَمَّ
 218 ........................................ َسْينٌ َعلَْيَها َحَسٌن َوحُ 

ا َخطََب َعلِبيُّ فَاطَِمبَة أََتاَهبا َرُسبوُل اهللِ   َذَكبَركِ  قَبدْ  َعلِيًّبا إِنَّ : فََقبالَ  ‘بب لَمَّ
 88 .................................................. فََسَكَتْت 

ْث ِعْنبَد  ا َرَجْعنَبا ِمبْن ُسبوِق ُحَباَشبَة قُْلبُت لَِصباِحبِي: اْنطَلِبْق بِنَبا نََتَحبدَّ بب لَمَّ
 9 .................................................... َخِديَجةَ 

ا قُِتَل الُْحَسيْ  َماءُ ِمْن أَْقطَاِرَها ثُب َّ لَبْ  َتبَزْل َحتَّبى َتَفطَّبَرْت بب لَمَّ ِت السَّ ُن اْحَمرَّ
 172 .............................................. َوقَطََرْت َدًما

ا قُِتَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي َطالٍِب قَباَم الَْحَسبُن َخِطيًببا، فََقباَل: لََقبْد قََتْلبُتْ  َواهللِ  بب لَمَّ
 126 ................................. َرُجاًل فِي لَْيلَةٍ نََزَل ِفيَها اْلُقْرآنُ 

َجبْت َعبْوَن ْببَن  ، َتَزوَّ ا َماَت ُعَمُر ْبُن الَْخطَّاِب َعْن أُمِّ ُكْلثُومٍ بِْنبِت َعلِبيٍّ بب لَمَّ
 217 .......................................... َجْعَفٍر فََهلََك َعْنَها
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ا ُولَِد الَْحَسُن ْبُن َعلِيٍّ َعقَّ َعْنُه َرُسوُل اهللِ   98 .... َرْأَسهُ  بَِكْبٍش، َوَحلَقَ  ‘بب لَمَّ

ْمُتكَ بب لَ  نَّةِ َما قَدَّ  108 .................................. ْوََل أَنَُّه ِمَن السُّ
َل َمْن آَمبَن ِمبَن  بب َما َجاءَنَا أَبُو َحِنيَفَة بَِشْيٍء أَْعَجَب ِإلَْينَا ِمْن َهَذا قَاَل: إِنَّ أَوَّ

 27 .............................................. النَِّساِء َخِديَجةُ 
 177 .......... فَاطَِمةَ  نْ مِ  ‘بب َما َرأَْيُت أََحًدا أَْشَبَه َحِديًثا َوَكاَلًما بَِرُسوِل اهللِ 

ُجبَك  بٍد َونَْحبُن نَُزوِّ بب َمَشْوا ِإلَى ُعْتَبَة ْبِن أَبِي لََهٍب فََقالُوا لَُه: َطلِِّق اْبنَبَة ُمَحمَّ
 64 .................................................. أَيَّ اْمَرأَةٍ 

لََها ِمْن نَِساِء اأْلَْنَصاِر ِمْنُهنَّ أُمُّ َعِطيَّةَ  بب َمنْ   79 ........................ َغسَّ
ُه فَاطَِمُة بِْنُت َرُسوِل اهللِ بب ُولَِد الَْحَسُن ْبُن َعلِيِّ ْبِن أَ   97 ...... ‘بِي َطالٍِب َوأُمُّ

رٌ : َخِديَجةَ  ِمنْ  ثاََلثَةً  ‘بب ُولَِد لَِرُسوِل اهللِ   44 ......... اْلَقاِسُ ، َوَطاِهٌر، َوُمطَهَّ
ِ  اْلَقاِس َ  ‘بب َولََدْت َخِديَجُة بِْنُت ُخَوْيلٍِد لَِرُسوِل اهللِ   46 ........ يَُكنَّى َكانَ  َوبِه

 43 .................. َوةٍ نِسْ  َوأَْربَعَ  ُغاَلَمْينِ  ‘َخِديَجُة لَِرُسوِل اهللِ  بب َولََدْت 
 39 ...... اْلَوْحيُ  َعلَْيهِ  يَْنِزلَ  أَنْ  قَْبلَ  ُكلَُّه ْ  َولََدهُ  ‘بب َولََدْت َخِديَجُة لَِرُسوِل اهللِ 

ُسوِلَاهللَِبب  ُةَبِْنُتَر  ْتَف اطِم  ل د  نَ َ‘و  لِيٍََّْبنَ َالْح س  ْهرََِفِيَع  انَ َش  م ض  ََن ةَ سَ َر  ث   96 .. ث ال 
ُسوِلَاهللَِبب  ُةَبِْنُتَر  ْتَف اطِم  ل د  ْينَ َ‘و  لِيٍََّْبنَ َالُحس  ل ْونَ َل ي الَ َفِيَع  ْعب انَ َِمنََْخ   137 . ش 
ُسوِلَاهللَِبب  ُةَبِْنُتَر  ْتَف اطِم  ل د  لِيََِّ‘و  ََأ بِيَْبنََِلِع  ًناَط الِب  ْيًناَح س  ُحس  ُمْحِسًناَو   83 .. و 

، َوُحَسبْيًنا، ٍب َحَسبًناَطالِ  أَبِي ْبنِ  لَِعلِيِّ ‘ بِْنِت َرُسوِل اهللِ  بب َولََدْت فَاطَِمةُ 
ًنا  209 ................................................ َوُمَحسَّ

 229 ..... بب يَا َعلِيُّ إِنَّ ِشيَعَتنَا يَْخُرُجوَن ِمْن قُُبوِرِهْ  ُوُجوُهُهْ  َكاْلَقَمرِ لَْيلََة اْلَبْدرِ 
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