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 إهداء
  ريض اهللا عنهم أمجعنيإىل حمبي آل البيت والصحابة 
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 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي
 

 )١(إنشاء املربة وأهدافها 
ً دولــة الكويــت طبقــا ألحكــام القــوانني الــصادرة يف شــأن األنديــة تأســست يف

ومجعيات النفع العام واملربات اخلريية والقرارات املنفـذة هلـا مـربة أطلـق عليهـا اسـم 
 . مقرها مدينة الكويت »مربة اآلل واألصحاب«

ــم  ــة والعمــل رق ــشؤون االجتامعي ــر ال ــرار وزي ــم إشــهارها بموجــب ق وقــد ت
ت املربة يف إدارة اجلمعيات اخلريية واملـربات بـوزارة الـشؤون م وقد سجل٢٨/٢٠٠٥

 .٢٣االجتامعية والعمل حتت رقم
 :أهداف املربة 

) الـصحابة(األطهـار واألصـحاب ) آل البيـت( العمل عىل غرس حمبـة اآلل - ١
 .األخيار يف نفوس املسلمني

بـرتاث اآلل ً نرش العلوم الرشعية بني أفراد املجتمع وخصوصا تلـك املتعلقـة - ٢
 .واألصحاب من عبادات ومعامالت

 التوعية بدور اآلل واألصحاب، وما قـاموا بـه مـن خـدمات جليلـة لنـرصة - ٣
 .اإلسالم، والدفاع عن املسلمني وحتقيق هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة

 دعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بني رشائـح املجتمـع مـن خـالل جتليـة - ٤
ض املفاهيم اخلاطئة التي رسخت يف نفوس بعض املسلمني عن أهل البيت األطهـار بع

 .والصحابة األخيار

                                                                                                                         

 .ؤون االجتامعية والعملًحرفيا من واقع النظام األسايس للمربة الصادر بقرار وزير الش) ١(
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 فهرس املوضوعات

 الصفحة املوضوع
 .......................................................... مقدمة 

 ................................املنهج املتبع يف كتابة هذا البحث 
 : الفصل األول 

  يف فضائل أهل البيت عامة مرويات الصحابة 
  ....................................صكيفية الصالة عىل النبي 

  .......................تطهري أهل البيت وإذهاب الرجس عنهم
  .............................................املباهلة بأهل البيت

  ...............................قوبة مبغض أهل البيت وساهبمع
  .............................ًيويص بأهل البيت خريا أبو بكر 

  .....................................آل حممد ال حتل هلم الصدقة
  .........صونسب الرسول  سبب نقطاع كل سبب ونسب إالا

  ......... وتقديمهم عىل قرابتهصالنبي لقرابة  حب أيب بكر 
  ص يف فضائل أبناء وبنات وأحفاد الرسول مرويات الصحابة 

  .صبن الرسول اإبراهيم ِّالسيد يف مناقب  مرويات الصحابة 
  ........صبنت الرسول  زينبفضائل  يف  مرويات الصحابة

 ............لالزهراء يف فضائل فاطمة  مرويات الصحابة 
 . بنياحلسن واحلسالسبطني يف فضائل  مرويات الصحابة 
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مرويــات الــصحابة يف فــضائل أعــامم وعــامت وأوالد أعــامم        

  وبعض أحفادهمصالرسول 
  ... يف مناقب سيدنا محزة بن عبد املطلب مرويات الصحابة 
   يف فضائل سيدنا العباس بن عبد املطلب مرويات الصحابة 
  ......... يف فضائل جعفر بن أيب طالب ابة مرويات الصح

  ........ب يف فضائل عبد اهللا بن عباس مرويات الصحابة 
 ...........ب يف فضائل قثم بن العباس مرويات الصحابة 
 يف فضائــل أيب سفيـــان بن احلـــارث بن مرويات الصحابة 

 ............. ...................................عبد املطلب 
   .........ب يف فضائل عبد اهللا بن جعفر مرويات الصحابة 

  ...ل يف فضائل أم هانئ بنت أيب طالب مرويات الصحابة 
 :الفصل الثاين 

  يف فضائل أمهات املؤمنني ريض اهللا عنهنمرويات الصحابة 
  .........ل يف فضائل أم املؤمنني خدجية مرويات الصحابة 

  ل يف فضائل أم املؤمنني سودة بنت زمعة لصحابة مرويات ا
  .........ل يف فضائل أم املؤمنني عائشة مرويات الصحابة 
  ........ل يف فضائل أم املؤمنني حفصة مرويات الصحابة 
  .......ل يف فضائل أم املؤمنني أم سلمة مرويات الصحابة 
نب بنت جحش يف فضائــل أم املـؤمنني زي مرويات الصحابة 

  ..........................................................ل
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 يف فضائل أم املؤمنني جـويرية بنت احلارث مرويات الصحابة 
  .........................................................ب

  ..........ل يف فضائل أم املؤمنني صفية مرويات الصحابة 
 يف فضائل أم املؤمنني أم حبيبة رملة بنت أيب ابة مرويات الصح

 ...................................................بسفيان 
 يف فضائل أم املؤمنني ميمونة بنت احلـارث مرويات  الصحابة 

 ...........................................................ل
 :الفصل الثالث 
  ائل اخللفاء الراشدين املرويات يف فض

  ........... يف مناقب أيب بكر الصديق مرويات أهل البيت 
  .. يف مناقب الفاروق عمر بن اخلطاب مرويات أهل البيت 
  ......... يف فضائل ذي النورين عثامن مرويات أهل البيت 

  ............ يف فضائل أيب السبطني عيل مرويات الصحابة 
   يف فضائل الصحابة  أهل البيت مرويات

مرويـات أهل البيـت يف فـضائل عبـد اهللا بـن عمـرو بـن حــرام 
  ....................................باألنصاري والـد جابر 

  ................. يف فضائل أيب حذيفة مرويات أهل البيت 
 .... ........ يف فضائل أيب ذر الغفاري مرويات أهل البيت 

          عبد اهللا بن « يف فضـائــل أيب سلـمة مرويـــات أهـــل البيت 
  ...................................... »األسد املخزومي عبد
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 يف فضائـل أيب العاص بن الربيع زوج  مرويـــات أهـل البيت 
 ................... ............ص بنت رسول اهللا بزينب 
   ..............ُ يف فضائل أيب بن كعب  أهل البيت مرويات

  . يف فضائل أيب سفيان صخر بن حرب مرويات أهل البيت 
  ....... يف فضائل أيب عبيدة بن اجلراح مرويات أهل البيت 
  ....... يف فضائل أيب موسى األشعري مرويات أهل البيت 
  ...........بيد  يف فضائل أسامة بن زمرويات أهل البيت 
  ......ب يف فضائل أسامء بنت أيب بكر مرويات أهل البيت 
ُيف فضائل أسيد بن حضري  مرويات أهل البيت  ُ...........  
َ يف فضائل الرباء بن معرور مرويات أهل البيت  َ...........  
  .......... يف فضائل حارثة بن النعامن مرويات أهل البيت 

  ...........ُيف فضائل حذيفة بن اليامن  ل البيت مرويات أه
َّ يف فضائل حسان بن ثابت مرويات أهل البيت  َ...........  
  ............ يف فضائل خالد بن الوليد مرويات أهل البيت 
  ........... يف فضائل الزبري بن العوام مرويات أهل البيت 
  .............. بن ثابت  يف فضائل زيدمرويات أهل البيت 
  ............. يف فضائل زيد بن حارثة مرويات أهل البيت 
  ....ب يف فضائل سامل موىل أيب حذيفة مرويات أهل البيت 
  ........ يف فضائل سعد بن أيب وقاص مرويات أهل البيت 
  ............. يف فضائل سعد بن عبادة مرويات أهل البيت 

  ............. يف فضائل سعد بن معاذ  أهل البيت مرويات
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  ............يف فضائل سلامن الفاريس  مرويات أهل البيت 
  ........... يف فضائل سهل بن حنيف مرويات أهل البيت 
  .يف فضائل أيب دجانة سامك بن خرشة  مرويات أهل البيت 
 .........  اهللا  يف فضائل طلحة بن عبيدمرويات أهل البيت 
  ...... يف فضائل عبد الرمحن بن عوف مرويات أهل البيت 
  .......ب يف فضائل عبد اهللا بن الزبري مرويات أهل البيت 
  ........ب يف فضائل عبد اهللا بن عمر مرويات أهل البيت 
  ........ يف فضائل عبد اهللا بن مسعود مرويات أهل البيت 
  .......... يف فضائل عثامن بن مظعون يت مرويات أهل الب

  ......... يف فضائل عكاشة بن حمصن مرويات أهل البيت 
  ...........ب يف فضائل عامر بن يارس مرويات أهل البيت 

 يف فضـائــل أيب رهم كــلثوم بن حصني مرويات أهـل البيت 
 ............. .......................................الغفاري 

  ...ب يف فضائل معاوية بن أيب سفيان مرويات أهل البيت 
  ...........يف فضائل املقداد بن عمرو  مرويات أهل البيت 
  ...........ل يف فضائل هند بنت عتبة مرويات أهل البيت 
     ........ ل يف فضائل خولة بنت ثعلبة مرويات أهل البيت 

 : فضائل عامة 
 ........................ يف فضائل قريش يات أهل البيت مرو

  ................... يف فضائل األنصار مرويات أهل البيت 
  ................... يف فضائل أهل بدر مرويات أهل البيت 
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 مقدمة
  إال اهللاباده الذين اصطفى وأشهد أن ال إلهِ عىل عًا وسالمًوصالةاحلمد هللا وكفى، 

 َّنَ جنـده، وهـزم األحـزاب وحـده، وأشـهد أَّعزَأ صدق وعده، ونرص عبده، و،وحده
غ الرسالة، وأدى األمانـة ونـصح األمـة، وكـشف َّلَ، ب عبده ورسولهصًسيدنا حممدا 

هاده، حتى أتاه اليقني، صلوات اهللا وسالمه عليه وعىل آلـه الغمة، وجاهد يف اهللا حق ج
 .وأزواجه وأصحابه ومن آمن به واتبعه بإحسان إىل يوم الدين

  ،أما بعد
 األخيار هلـم منزلـة ته وصحابصات أن آل بيت النبي يفإنه من املسلامت والبدهي

 وعلـو ،ن رسدهاعظيمة عند اهللا عز وجل ال تدانيها منزلة، وفضائل مجة يعجز القلم ع
 .مكانة ودرجات مرتفعة ال تدانيها مكانة وال منزلة 

وقد توىل القرآن الكريم كام تولت السنة النبوية الرشيفة رسد بعض هـذه الفـضائل 
 .ًعىل العموم واخلصوص نذكر منها بعضا مما ورد عىل جهة العموم 

قـال اهللا : ًمـا عمورآن الكريم ويدل عىل عظـم منـزلتهمبعض ما ورد يف الق: ًأوال
!  "  #$  %  &  '  )  (       *  M  :جلت قدرته وعظمـت حكمتـه

-   ,+ .    /     0    1     2      3       4    5 6  )١(        7  8      9     

 <;    :  =   >     ?       A@    C   B  D       F           E      G )٢(       H  
                                                                                                                         

 .العالمة : السيام) ١(
إن الشطء شوك السنبل أو الـسنبل : أخرج شطأه أي أخرج فراخه وأوالده أو أخرج نباته، وقيل) ٢(

 .»٢/٢٨٦١«القرطبي. نفسه
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O  N  M  L  K   J  I  V   U  T  S  RQ   P   
   ]  \  [  Z  Y  X  WL)١(. 

 يعني أهنـم ريض ص رضبه اهللا عز وجل ألصحاب النبي ٌلَثَفهذه اآلية الكريمة م
 حـني بـدأ الـدعوة إىل صًاهللا عنهم يكونون قليال ثم يزدادون ويكثرون، فكان النبي 

ًع يبـدو البـذر ضـعيفا ًدينه ضعيفا فأجابه الواحد بعد الواحد حتى قـوي أمـره، كـالزر
 صمثل أصـحاب حممـد : ًفيقوى حاال بعد حال حتى يغلظ نباته وأفراخه، قال قتادة

 الزرع، يأمرون باملعروف وينهون  نبات ينبتونٍنه سيخرج من قومأيف اإلنجيل مكتوب 
 .)٢( عن املنكر

ـــــبحانه ـــــال س !  "  #  $  %  &   M   :وق
 2  1  0  /    .  -  ,  +  *  )  (  ' 

  ;  :  9  8   76  5  4          3L )٣(. 
ــال ســبحانه ̀  M g  f  e  d  c   b  a :وق   _  h                 

i   r  q  p  o  n  m  l   k  jL )٤(.  

                                                                                                                         

 .»٢٩«سورة الفتح اآلية ) ١(
 ٢٩اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي، سورة الفتح آية ) ٢(
 .»١٠٠« سورة التوبة اآلية)٣(
 .»١٨«سورة الفتح اآلية)٤(
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!  "  #  $  %  &  '  )(  *  +    ,  -   M  :وقال سـبحانه

  ;  :  9  8  7   6  5  4  3  2  10  /  .
  B  A@  ?  >   =  <  G  F  E          D  CL )١(. 

̈    ©  M  ª  :وقال سـبحانه   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «
  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼

   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì  ËL)٢(. 
ظم منزلـة آل البيـت واألصـحاب عـىل وجـه ما ورد يف السنة  ويدل عىل ع: ًثانيا

  :العموم ما ييل

 .)٣(»احلديث  ...  ثم الذين يلوهنمخري الناس قرين«:  صقال رسول اهللا 
فيكم مـن رأى :  عىل الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال هلميأيت«:  صوقال 
فـيكم : هلمنعم، فيفتح هلم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال : ؟ فيقولون صرسول اهللا 

 ثم يغزو فئام من الناس  فيفتح هلمنعم،: فيقولون  صصحب رسول اهللا من من رأى 

                                                                                                                         

 .»٢٤،٢٣«سورة األحزاب اآلية ) ١(
 .»٩،٨«سورة احلرش اآلية ) ٢(
، ومـسلم يف »٢٦٥٢«رواه البخاري يف كتاب الشهادات باب ال يشهد عىل شهادة جور احلديث ) ٣(

 .»٢٥٣٣«كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهنم احلديث 
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ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 نعـم :؟ فيقولون ص رسول اهللا  من صحبهل فيكم من رأى من صحب: فيقال هلم
 .)١(»فيفتح هلم

صلينا املغرب مـع رسـول اهللا : قال عن أبيهبن أيب موسى األشعري بردة أيب وعن 
 : فقـالً وكـان كثـريا ممـا يرفـع رأسـه إىل الـسامء،ه إىل الـسامءفرفع رأس: قال...  ص

صـحايب فـإذا ألمنـة أ النجوم أتى السامء ما توعد، وأنا تالنجوم أمنة للسامء فإذا ذهب«
منة ألمتي فإذا ذهب أصحايب أتى أمتي مـا أأتى أصحايب ما يوعدون، وأصحايب  ذهبت
 .)٢( »يوعدون

  :وعن فضائل أهل البيت خاصة

M   _  ^  ]     \  [    Z  Y  X      W  :هللا تعــــاىليقــــول ا

  a  `L )٣(. 
أذكـركم اهللا يف أهـل بيتـي، أذكـركم اهللا يف « يف حديث طويلصويقول الرسول 

 .)٤( »أهل بيتي ، أذكركم اهللا يف أهل بيتي
 .)٥( » يف أهل بيتهصًارقبوا حممدا «: ويقول سيدنا أبو بكر ريض اهللا عنه

                                                                                                                         

، »٣٦٤٩« احلـديث صي يف كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أصـحاب النبـي رواه البخار) ١(
 .واللفظ له» ٢٥٣٢«ومسلم يف فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهنم احلديث 

 .»٢٥٣١«احلديث . رواه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة باب بيان أن بقاء النبي أمان ألصحابه) ٢(
 .»٣٣«سورة األحزاب اآلية ) ٣(
 .»٢٤٠٨«رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عيل احلديث رقم ) ٤(
 »٣٧١٣« احلديث صرواه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب قرابة النبي ) ٥(
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 أن أصـل مـن َّ أحـب إيلصوالذي نفيس بيده لقرابة رسـول اهللا «:  ًويقول أيضا
  .)١(»قرابتي

 وهذه الوصية وهذا التأكيـد العظـيم يقتـيض: قال القرطبي رمحه اهللا( :املناويقال 
   الفـروض املؤكـدة التـيَ وحمبتهم، وجوب،، وتوقريهموإبرارهموجوب احرتام أهله 

 وبـأهنم ص من خـصوصيتهم بـالنبي علمما ال عذر ألحد يف التخلف عنها، هذا مع 
فاطمـة « ص  كام قـال،ا عنهؤونها، وفروعه التي نشعجزء منه، فإهنم أصوله التي نشأ 

 .)٣())٢( »بضعة مني
ًوملا كان األمر كذلك وملا كان للصحابة وأهل البيت رضوان اهللا عليهم مجيعا هـذه 

بيـت أو مـن الـصحابة ًاملنزلة العظيمة يف اإلسالم فإن من انـتقص واحـدا مـن أهـل ال
 واحد منهم فقد أصابه عىلرضوان اهللا عليهم أو من أصبح يف قلبه مثقال حبة من غيظ 

   )٤(MQ   P   O  N  ML   :قوله سبحانه

كنا عند مالك بـن أنـس : روى أبو عروة الزبريي من ولد الزبري: قال القرطبي رمحه اهللا
                         هـــذه اآليــة ـك  فقــرأ مالــصًفــذكروا رجــال ينــتقص أصــحاب رســول اهللا 

                                                                                                                         

 ومنقبة فاطمة عليهـا الـسالم ص رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب قرابة النبي )١(
 .»٣٧١٢«احلديث 

، ومـسلم »٣٧١٤« رقـم ص البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقـب قرابـة النبـي رواه) ٢(
 .»٢٤٤٩«كتاب الفضائل باب فضائل فاطمة رقم 

 . مرص –املكتبة التجارية الكربى . ط. »٢٦٣١« حديث »٣/١٤«فيض القدير ) ٣(
 .»٢٩« سورة الفتح اآلية )٤(
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 M# " !L  ــى ــغ حت ــكفقــال  MQ   P   O  N  M L  بل مــن :  مال
 فقد أصـابته هـذه صأصبح من الناس يف قلبه غيظ عىل أحد من أصحاب رسول اهللا 

لقـد أحـسن مالـك يف : قلـت: - أي القرطبـي-ثم قـال. طيب أبو بكرذكره اخل. اآلية
 عـىل َّم أو طعن عليه يف روايته فقـد رد منهًا فمن نقص واحدمقالته وأصاب يف تأويله،

  %  &  '  $!  "  #M : اهللا رب العاملني وأبطل رشائع املسلمني قال اهللا تعاىل

)  (L وقال.  اآلية:  M g  f  e  d  c   b  a  `  _L)١( 

  .)٢(حإىل غري ذلك من اآليات التي تضمنت الثناء عليهم والشهادة هلم بالصدق والفال

قـال .  واسـتحق بـذلك العــقاب الـشديدصومن سبهم فقد خـالف الرسـول 
ٍلو أن أحدكم أنفق مثـل أحـد فال تسبوا أصحايب «:  صل اهللا رسو ُ َّ مـد بلـغمـا  ًذهبـاُ ُ

 .)٣( »أحدهم وال نصيفه
ال تسبوا أصحاب حممد فلمقام أحدهم ساعة خـري «: وقال ابن عمر ريض اهللا عنه

 .)٤( »من عمل أحدكم عمره

                                                                                                                         

 .»١٨«سورة الفتح اآلية ) ١(
 .»٢٩يف سورة الفتح آية «رآن اجلامع ألحكام الق) ٢(
ًلو كنت متخذا خلـيال«:  صرواه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قوله ) ٣( » ٣٦٧٣« رقـم »ً

واللفـظ » ٢٥٤١« رقـم صحتـريم سـب أصـحاب النبـي : ومسلم يف فضائل الـصحابة، بـاب
 .للبخاري

شيخ األلباين ورواه أمحـد اإليامن باب فضائل أهل بدر، وحسنه ال: ، كتاب»١٦٢«رواه ابن ماجه ) ٤(
 . وصححه املحقق ويص اهللا عباس» ١٥«يف فضائل الصحابة رقم 
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 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

وهذه املكانة وتلك املنزلة العظيمة التـي ناهلـا كـل مـن اآلل األطهـار والـصحابة 
 مـنهام  كـل فقد عرف،خر كان كل منهام يقدرها لآل،األخيار رضوان اهللا عليهم أمجعني

وال أدل حـرتام والتقـدير واإلجـالل االبذل له ، و الكل املنزلة العاليةهقدر اآلخر فأنزل
  .)١(»ل بيتههًارقبوا حممدا يف أ«: السابق  -ا أيب بكرعىل ذلك من قول سيدن

وضع عمر بن اخلطـاب عـىل  «:ومن قول سيدنا عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام
رسيره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني 

 ىل عمـر  فرتحم عـ  أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت إليه فإذا هو عيل قدرجلبإال 
يم اهللا إن كنت ألظـن أ أن ألقى اهللا بمثل عمله منك، و أحب إيلًات أحدما خلف: وقال

جئت «:  يقولص أن جيعلك اهللا مع صاحبيك، وذلك أين كنت أكثر أسمع رسول اهللا
فـإن »  أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبـو بكـر وعمـرتأنا وأبو بكر وعمر ودخل

 .)٢(أن جيعلك اهللا معهامن أو ألظكنت ألرجو 
وضع عمر بني املنرب والقرب فجـاء عـيل حتـى «: عن ابن عمر ريض اهللا عنهام قالو

رمحة اهللا عليك، مـا مـن خلـق اهللا :  ثم قال-ً ثالثا-هو هذا: وقف بني الصفوف، فقال
 عليه من هذا املسجى ص ألقاه بصحيفته بعد صحيفة رسول اهللا  أنأحد أحب إيل من

 .)٣( »ثوبه

                                                                                                                         

  .١٨ سبق خترجيه يف حاشية ص)١(
، وصـحيح »٣٦٨٥«رواه البخاري يف فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن اخلطـاب احلـديث ) ٢(

 .، واللفظ ملسلم»٢٣٨٩«مسلم يف فضائل الصحابة احلديث 
 . ، وحسنه األرناؤوط يف املسند»٤٧٦« ويف الفضائل احلديث »٨٦٦«محد يف مسنده رواه اإلمام أ) ٣(
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́     M  µ يعنـي  - يقـول ً عليـا سـمعت: وعن حممد بن حاطب قال   ³
    ¹  ¸  ¶L - )٢( منهم عثامن:  )١(.  

ًرأيت عليا رافعا حضنيه «: قالوعن عبد الرمحن بن أيب ليىل ين أبرأ إاللهم :  يقول)٣(ً
  .)٤( »إليك من دم عثامن

 صابة رسـول اهللا  وملا كـان أهـل البيـت األطهـار وصـح،وملا كان األمر كذلك
 لـذا رأينـا وضـع كتـاب يـضم ، وينزله منازله الالئقة به،األبرار حيرتم كل منهام اآلخر
 كام رواها الصحابة األخيار، وفـضائل الـصحابة األخيـار ،فضائل أهل البيت األطهار
 حتى يرى الناس ما كان بني الفريقني من عالقـة محيمـة ،كام رواها أهل البيت األطهار

 وحتى يطلعوا عىل ما كان يكنه كل منهام لآلخر من تقدير واحرتام وإجالل ،نةقوية متي
 ، فصلوات اهللا وسالمه عىل الرسول الكريم،عىل يده صكيف ال وقد رباهم الرسول 

وعىل آله وأزواجه وأصحابه ومن آمن به وتبعه بإحسان إىل يوم الـدين وريض اهللا عـن 
 .مجيع اآلل واألصحاب

 .» ويات الفضائل بني اآلل واألصحابمر ى السحاب يفذر «يناهَّوقد سم
 مركز البحوث والدراسات باملربة                                                                            
                                                                                                                         

 .»١٠١«سورة األنبياء اآلية ) ١(
 وصحح املحقق ويص اهللا عباس إسناده» ٧٧١«رواه اإلمام أمحد يف الفضائل احلديث ) ٢(
 .اجلنب: ما دون اإلبط إىل الكشح وقيل: احلضن) ٣(
» ٣/١٠٣«وحـسن املحقـق إسـناده، واحلـاكم » ٧٢٧«ضائل احلـديث رواه اإلمام أمحد يف الفـ) ٤(

  .بزيادات
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 املنهج املتبع يف كتابة هذا البحث
 : التاليةاخلطوات يف كتابة هذا البحث تبعناا

 :مناه إىل مخسة أقسام َّسَ من حيث تقسيمه قً:أوال
 كـام ص وبنـات وأحفـاد الرسـول أبنـاءخصصناه لفـضائل  :  القسم األول– ١

 .رواها الصحابة
 صخصصناه لفضائل أعـامم وعـامت وأوالد أعـامم الرسـول  :  القسم الثاين-٢

 .كام رواها الصحابة وأحفادهم 
ــضائل زوجــات الرســول  :  القــسم الثالــث– ٣ ــام رواهــا صخصــصناه لف  ك
 .صحابةال

خصصناه لفضائل اخللفاء الراشدين كام رواها أهل البيت مـع  :  القسم الرابع– ٤
 يف روايتها أهل البيت واألصحاب شرتكامالحظة أن فضائل اإلمام عيل ريض اهللا عنه 

 أهـل البيـت األطهـار وخليفـة مـن اخللفـاء األربعـة ًفـردا مـن أفـرادجلمعه بني كونه 
 .الراشدين املهديني 

خصصناه لفضائل الصحابة األخيار كـام رواهـا أهـل بيـت  : قسم اخلامس ال– ٥
 . األطهار صالنبي 

رصنا عـىل إيـراد األحاديـث ــقتامن حيث األحاديـث الـواردة يف البحـث  : ًثانيا
أحاديـث معـدودة  عـدا يف مجيع الفضائل املذكورة بقدر اإلمكـانوالصحيحة واحلسنة 

ً وهي التي مل نورد هلـا تـصحيحا ومل يشتد ضعفهال  ألهنا من الفضائإيرادهاتساهلنا يف 
ً، وذلك طبقا لقواعد علـم مـصطلح احلـديث التـي وضـعها ًوال حتسينا أثناء التخريج
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ض الكتـب التـي عتامد عـىل بعـاالوبـ  رمحهم اهللا تعـاىل رمحـة واسـعة، علامء هذا الفن
صادر املختلفـة حكمت عىل األحاديث، ومل نرش إىل الفروقات بني ألفاظ احلديث يف امل

 وألن مقصد الكتاب هو بيان روايـة الفـضائل مـن قبـل اآلل واألصـحاب لالختصار
ًلبعضهم البعض ريض اهللا عنهم مجيعا، كام أننا مل نستقص املـصادر احلديثيـة يف ختـريج 

    ببعضها، وليتنبه القارئ الكـريم إىل أن تعقيـب التخـريج للحـديث اكتفينااحلديث بل 
أو رجاله رجال الصحيح ال يلزم منه تـصحيح للحـديث كـام ال خيفـى بـ رجاله ثقات 

 . أو سالمة املتن من الشذوذ أو النكارةاالتصالوإنام ذكر حال الرجال دون 
 .قمنا برشح الكلامت الغريبة الواردة يف األحاديث  : ًثالثا
 قمنا بذكر فضائل كل صحايب عىل حدة مع ذكر مجيع مرويـاهتم يف فـضائل : ًرابعا

 األمر الذي قد يرتتب عليـه ،ًالصحايب سواء كان من أهل البيت أو من عموم الصحابة
ً نظرا لتعدد من رواهـا مـن الـصحابة حتـى ،ًتكرار الفضيلة الواحدة أحيانا عدة مرات

 واهـتامم ،مدى اهتامم أهل البيت األطهار بذكر فضائل الـصحابةالكريم يتبني للقارئ 
 . أهل البيت األطهار الصحابة األبرار بذكر فضائل

 املـسلمني  به وأن ينفع،ًهذا واهللا نسأل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم
 .ن يكون يف ميزان احلسنات يوم الدين أو

 .وباهللا التوفيق
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 :الفصل األول
 ابة ـات الصحـمروي
  عامة ل البيتـ أهيف فضائل
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 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 ص عىل النبي كيفية الصالة
 :رواية أيب محيد الساعدي ريض اهللا عنه

اعدي ريض اهللا عنـه أهنـم َّخربين أبو محيـد الـسأ  عن عمرو بن سليم الزرقي – ١
:  فقال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم؟ كيف نصيل عليك،يا رسول اهللا: قالوا
 وبـارك عـىل ،راهيم اللهم صل عىل حممد وأزواجه وذريته كام صليت عىل آل إبـ:قولوا

 .)١(نك محيد جميدإحممد وأزواجه وذريته كام باركت عىل آل إبراهيم 
  : رواية أيب مسعود األنصاري ريض اهللا عنه

أتانا رسول اهللا صـىل اهللا عليـه :   عن أيب مسعود األنصاري ريض اهللا عنه قال– ٢
رنـا اهللا تعـاىل أن  أم: فقال له بشري بن سـعد،وآله وسلم ونحن يف جملس سعد بن عبادة

 فسكت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه ؟ فكيف نصيل عليك،نصيل عليك يا رسول اهللا
 :قولـوا« : صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم ثم قال رسول اهللا،يسألهنه مل أوسلم حتى متنينا 

عىل وبارك عىل حممد و ،كام صليت عىل آل إبراهيمعىل آل حممد اللهم صل عىل حممد و
ْلمَ والسالم كام قد ع.نك محيد جميدإكام باركت عىل آل إبراهيم آل حممد   .)٢(»مُتِ

 
 
 

                                                                                                                         

، ومـسلم يف )٣٣٦٩(حـديث رقـم بـاب يزفـون، الـصافات رواه البخاري يف أحاديث األنبياء ) ١(
  .)٤٠٧( حديث رقمباب الصالة عىل النبي الصالة 

 .)٤٠٥( حديث رقم بعد التشهد صباب الصالة عىل النبي رواه مسلم يف الصالة ) ٢(



 
 

٢٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

  :سرواية أيب سعيد اخلدري 
قلنا يا رسول اهللا هذا السالم عليك فكيـف نـصيل :  عن أيب سعيد اخلدري قال-٣
 عىل حممد عبدك ورسـولك كـام صـليت عـىل إبـراهيم ِاللهم صل«قولوا : قال. عليك

 .)١(»عىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم وآل إبراهيموبارك عىل حممد و
 :رواية كعب بن عجرة 

هـدي لـك أ أال :يني كعب بن عجرة فقالق ل:  عن عبد الرمحن بن أيب ليىل قال– ٤
 ، قـد علمنـا كيـف نـسلم عليـك، يا رسول اهللا:خرج علينا فقلنا صن النبي إ ،هدية

 كـام صـليت ، حممد وعـىل آل حممـد اللهم صل عىل:قولوا« : قال؟فكيف نصيل عليك
 كـام باركـت عـىل ، اللهم بارك عىل حممد وعىل آل حممد،نك محيد جميدإعىل آل إبراهيم 

 .)٢ (»نك محيد جميدإآل إبراهيم 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).٦٣٥٨(رواه البخاري يف كتاب الدعوات باب الصالة عىل النبي حديث رقم ) ١(
، ومـسلم يف )٦٣٥٧(كتاب الدعوات باب الـصالة عـىل النبـي حـديث رقـم رواه البخاري يف ) ٢(

 ). ٤٠٦(الصالة باب الصالة عىل النبي حديث رقم 



 

 تطهري أهل البيت وإذهاب الرجس عنهم
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

صـىل اهللا عليـه وآلـه  خـرج النبـي : قالت عائـشة: عن صفية بنت شيبة قالت– ٥
  فجاء احلسن بن عيل فأدخله ثـم جـاء،سودأ من شعر )١(وسلم غداة وعليه مرط مرحل

M   X      W : فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء عيل فأدخله ثم قالنياحلس

  a  `   _  ^  ]     \  [    Z  YL)٢(. 
 

 :رواية واثلة بن األسقع ريض اهللا عنه
 ريض اهللا عنـه فلـم ًجئت أريد عليا« : بن األسقع ريض اهللا عنه قاللةث عن وا– ٦

ق إىل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم َنطلا :أجده فقالت فاطمة ريض اهللا عنها
 فجاء مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فـدخل ودخلـت معهـام ،يدعوه فاجلس

 فأجلس كل واحد مـنهام ًنايسنا وحس فدعا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ح:قال
  :عىل فخده وأدنى فاطمة من حجره وزوجها ثم لـف علـيهم ثوبـه وأنـا شـاهد فقـال

M`   _  ^  ]     \  [    Z  Y  X      WL ،  اللهـم هـؤالء
 .)٣(»أهل بيتي

                                                                                                                         

َّ املرط املرحل)١( ْ  .كساء فيه صور رحال اإلبل: ِ
 ).٢٤٢٤ ( حديث رقم باب فضائل أهل بيت النبياه مسلم يف فضائل الصحابةرو) ٢(
 »٣٥٥٩« كتاب التفسري، باب تفـسري سـورة األحـزاب، حـديث رقـم رواه احلاكم يف املستدرك) ٣(

كتاب إخباره صىل ، وابن حبان يف صحيحه وقال هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه
ــب  ــن مناق ــلم ع ــه وس ــه وآل ــسائهم اهللا علي ــصحابة رجــاهلم ون ــمال ــديث رق =                        ) ٦٩٧٦( ح

 

٢٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي



 
 

٣٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 املباهلة بأهل البيت
 :رواية سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه

نزل اهللا هذه أملا : ص عن أبيه ريض اهللا عنهام قال عن عامر بن سعد بن أيب وقا– ٧
 وفاطمـة ًا صىل اهللا عليه وآله وسلم عليـ دعا رسول اهللاM  ¿  ¾    ½L : اآلية
 .)١( اللهم هؤالء أهيل:  فقالً وحسيناًوحسنا

 

 عقوبة مبغض أهل البيت وساهبم
 :رواية أيب سعيد اخلدري

قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه : ل  عـن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه قا– ٨
ٌوالذي نفيس بيده ال يبـغضنا أهل البيت رجل«: وسـلم َ ْ َ ُ ِ َدخله اهللا النارأ إال ،ُ ُ َ َ« )٢(. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

: هلـك؟ قـالوأنا يا رسـول اهللا مـن أ: حية البيتفقلت من نا: قال واثلة« بلفظ مقارب وآخره= 
 . صحيحهإسناد: رناؤوط، وقال األ»رجتيأهنا ملن أرجى ما إ«:  قال واثلة»وأنت من أهيل«

 باب من فضائل عـيل بـن أيب طالـب ث طويل يف فضائل الصحابة رواه اإلمام مسلم يف حدي) ١(
 .)٢٤٠٤( حديث رقم

 عن مناقـب الـصحابة، ذكـر إجيـاب اخللـود يف صكتاب إخباره رواه ابن حبان يف صحيحه يف ) ٢(
رنـاؤوط إسـناده، وحسن شعيب األ) ٦٩٧٨(  حديث رقمصالنار ملبغض أهل بيت املصطفى 

كتاب معرفة الصحابة، باب مناقب أهل رسول اهللا صـىل ) ٤٧١٧ (املستدرك احلديثيف واحلاكم 
 وصـححه األلبـاين يف صحيح عـىل رشط مـسلم ومل خيرجـاه،: وقال عنه... اهللا عليه وآله وسلم 
 ).٢٤٨٨( السلسلة الصحيحة



 ٣١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 ًأبو بكر ريض اهللا عنه يويص بأهل البيت خريا
 :رواية عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام

ًحممدا صـىل  )١( ارقبوا: أبو بكرقال « :  عن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام قال– ٩
 .)٢( »اهللا عليه وآله وسلم يف أهل بيته

 آل حممد ال حتل هلم الصدقة
 :رواية زيد بن أرقم ريض اهللا عنه

نطلقت أنا وحصني بن سربة، وعمر بن مـسلم إىل ا: َ قاليزيد بن حيان  عن - ١٠
ٌ فلام جلسنا إليه قال له حصني،زيد بن أرقم ريض اهللا عنه َ ًلقد لقيت يا زيد خريا كثـريا : ُ ً

 حديثه، وغزوت معـه، وصـليت َرأيت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم، وسمعت
َخلفه، لقد لقيت يا زيد خريا كثريا، حدثنا يا زيد ما سـمعت ً  مـن رسـول اهللا صـىل اهللا ً

ُ سني، وقدم عهدي، ونسيتْ واهللا لقد كربت،يا ابن أخي: عليه وآله وسلم قال ُ ض  بعـِّ
الذي كنت أعي من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فام حـدثتكم فـاقبلوا، ومـا ال 

ًقام رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم يومـا فينـا خطيبـا بـامء : فال تكلفونيه، ثم قال ً
ًمخايدعى   أال ،أمـا بعـد«:فحمد اهللا وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قـال ةين بني مكة واملدّ

  إنام أنا برش يوشك أن يأيت رسـول ريب فأجيـب، وأنـا تـارك فـيكم ثقلـني ف،أهيا الناس

                                                                                                                         

حيثهم فيه عـىل إكـرام أهـل البيـت  هذا خطاب للناس :  يف أهل بيته يف قول أيب بكرًارقبوا حممدا) ١(
 .اإلساءة إليهمحافظة عليهم وعدم إيذائهم ووامل

، ) ٣٧١٣(  رقـمص باب مناقب قرابـة رسـول اهللا احلديث رواه البخاري يف فضائل الصحابة) ٢(
 ).٣٧٥١(ويف مناقب أيب عبيدة رقم 



 
 

٣٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

فحث عـىل كتـاب »  والنور فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا بهاهلدىأوهلام كتاب اهللا فيه 
ُأذكـركموأهل بيتـي «: اهللا ورغب فيه، ثم قال ُِّ َ  اهللا يف أهـل بيتـي، أذكـركم اهللا يف أهـل ُ

ٌ فقال له حصني»بيتي، أذكركم اهللا يف أهل بيتي َ  أليس نساؤه من ؟ومن أهل بيته يا زيد: ُ
َنساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال: أهل بيته؟ قال ِ ومـن : ُ
َكـل هـؤالء حـرم : قـال. ل عبـاسآل جعفـر، وآل عقيـل، وآهم آل عيل، و:هم؟ قال ِ ُ

 .)١( نعم: الصدقة؟ قال
ٍّلحسن بن عيلقلت ل:   عن أيب احلوراء قال– ١١ ِ   ؟صما تذكر من رسـول اهللا : َ
 مـن متـر الـصدقة ً متـرةُ صىل اهللا عليه وآله وسلم أين أخـذت،ذكر من رسول اهللاأ: قال

َّفجعلتها يف يف فنزعها رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم بلعاهبـا فجعلهـا يف :  قالِ
وإنـا آل «: ا الـصبي؟ قـاليا رسول اهللا ما كان عليك من هذه التمرة هلـذ: التمر، فقيل

 َّ فـإن دع مـا يريبـك إىل مـا ال يريبـك«:  يقـولنوكـا: قـال. »مد ال حتل لنا الصدقةحم
َوكان يعلمنا هذا الدعاء : قال. »ذب ريبة الَكَّنإ و،دق طمأنينةِالص ُ ِّ َ هدين فيمن االلهم «ُ

ي رش  وقنـ هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك يل فيام أعطيـت
 .)٢(»نه ال يذل من واليتإ  إنك تقيض وال يقىض عليك،ما قضيت،

 

                                                                                                                         

 ).٢٤٠٨( حديث رقم باب من فضائل عيل رواه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة ) ١(
 كتاب الزكاة باب ذكر حتريم الـصدقة  وابن خزيمة،)١٧٢٣،١٧٢٧( رواه اإلمام أمحد يف مسنده) ٢(

 و يعـىلورواه أب) ًخمترصا) (٢٥١٨(  وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي،)٢٣٤١(حديث رقم 
 .رناؤوط يف املسند وصححه شعيب األ،ّوحسن املحقق سليم أسد إسناده) ٦٧٦٢( املوصيل



 

 :رواية أيب هريرة ريض اهللا عنه
هللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم كان رسول ا:  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال– ١٢
ً حتى يصري عنده كوما هتمرب وهذا ه فيجيء هذا بتمر،النخل ) ١( رامـ بالتمر عند صىيؤت

حدمها متـرة أ فأخذ ، فجعل احلسن واحلسني ريض اهللا عنهام يلعبان بذلك التمر،من متر
 :يـه فقـالِ فنظر إليه رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فأخرجها من ف، يف فيهافجعله

 .)٢( »أما علمت أن آل حممد ال يأكلون الصدقة«
 :رواية أيب ليىل ريض اهللا عنه

كنت عند النبي :   عن أيب ليىل ريض اهللا عنه قال  عن عبد الر محن بن أيب ليىل– ١٣
ة فانتزعها منه  فأخذ مترة من متر الصدق،صىل اهللا عليه وآله وسلم وعنده احلسن بن عيل

 .)٣( » لنا الصدقةحتلنه ال أأما علمت «: وقال

                                                                                                                         

هـذا  وقـت : قاليقطع الثمرة  واجتناؤها من النخلة : امَتقطيع ثمره، والصـر: أي: َِرصام النخل) ١(
ُحني يرصم بكرس الراء، وهو من قولـك: الرصام واجلواد، ويروى ِْ َأرصم النخـل إذا جـاء وقـت : ُ َْ

َرصامه، وقد يطلق الرصام عىل النخل نفسه ألنه يرصم َْ ُ   مـادة٥٠٨النهاية يف غريب احلديث ص . ِ
َرصم( ََ.( 

 وانظـر ،)١٤٨٥(  حديث رقـم باب أخذ الصدقة يف رصام النخلالزكاةكتاب رواه البخاري يف ) ٢(
ومسلم كتاب الزكاة باب حتريم الزكاة عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  .)١٤٩١( حديث رقم

 ).١٠٦٩(وآله رقم 
وقـال  ،)١٦٤٣(  احلـديث كتاب الزكاة، باب الصدقة ال حتل للنبي وال ألهل بيتـهرواه الدارمي) ٣(

أبو ليىل يسار بن نمري موىل بني عمـرو : واملذكور يف السند هو. إسناده صحيح: ني سليم أسدحس
: =   انظـر. عمرو بن بليل بن بالل بن أحيحة بن اجلالح األنصاري :بن عوف ريض اهللا عنه ويقال

 

٣٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي



 
 

 ب  ونسنقطاع كل سببا
 صونسب الرسول  سبب إال

 :رواية عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه
نه سمع عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنهام يقول للناس حني تزوج أ جابر   عن– ١٤
ينقطع يـوم « : سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يقول، أال هتنئوين:بنت عيل

 .)١( » إال سببي ونسبي،القيامة كل سبب ونسب
 :ريض اهللا عنهَبن خمرمة الزهري رواية املسور 

نه بعث إليه حسن بن حسن أاملسور ريض اهللا عنه   عن عبيد بن أيب رافع عن - ١٥
 وأثنى عليـه ُ املسور فلقيه فحمد اهللاَ: فيلقاين يف العتمة قال: قل له: فقال له،خيطب ابنته
 أحـب إيل مـن نـسبكم ٍ وال صـهرٍ وال سـببٍيـم اهللا مـا مـن نـسباو أما بعد :ثم قال

 فاطمـة بـضعة« : قـال ولكن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم،وسببكم وصهركم
ن األنساب يوم القيامـة تنقطـع غـري إ و، ويبسطني ما يبسطها،مني يقبضني ما يقبضها

 .)٢( له ًا فانطلق عاذر، وعندك ابنتها ولو زوجتك لقبضها ذلك»نسبي وصهري
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 ).٦/٧٢٢(، ) ٤/٦٠٧(اإلصابة = 
. »٢٦٣٦«، حديث ٣/٤٥: كبري، ويف ال»٥٦٠٦« حديث »٥/٣٧٦«: رواه الطرباين يف األوسط) ١(

 والكبــري ، رواه الطــرباين يف األوســط:وقــال عنــه) ٩/١٧٣(وذكــره اهليثمــي يف جممــع الزوائــد 
 وصححه األلبـاين يف السلـسلة ،ورجاهلام رجال الصحيح غري احلسن بن سهل وهو ثقة باختصار

 ).٢٠٣٦( الصحيحة برقم
رواه احلـاكم  وه املحقق ويص اهللا عبـاس وصحح،)١٣٤٧(  فضائل الصحابة لإلمام أمحد برقم )٢(

هـذا :  وقـال»٤٧٤٧«ستدرك واللفظ له كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب فاطمة، حديث يف امل
 

٣٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب



 ٣٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  وتقديمهم عىل قرابتهصلقرابة النبي  حب أيب بكر 
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

 تسألهاهللا عنها أن فاطمة عليها السالم أرسلت إىل أيب بكر   عن عائشة ريض – ١٦
 عليـه وآلـه هللاا أفاء اهللا عىل رسوله صـىل مممرياثها من النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم 

 وما بقـي مـن ، تطلب صدقة النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم التي باملدينة وفدك،وسلم
ال نـورث مـا «: صىل اهللا عليه وآله وسلم قالن رسول اهللا إ: ُُمخس خيرب، فقال أبو بكر

 مال اهللا لـيس هلـم أن يزيـدوا :يعني»  إنام يأكل آل حممد من هذا املال،تركنا فهو صدقة
ًين واهللا ال أغري شيئا من صدقات النبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم التـي إ و،عىل املأكل

ملـن فيهـا بـام عمـل فيهـا  وألع،وسـلموآلـه كانت عليها يف عهد النبي صىل اهللا عليه 
نـا قـد عرفنـا يـا أبـا بكـر إ: رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فتشهد عيل، ثـم قـال

 فـتكلم أبـو ، وذكر قرابتهم من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وحقهـم،فضيلتك
 أن إيل ُّباهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم أحـوالذي نفيس بيده لقرابة رسول : بكر فقال

 .)١( قرابتي منلأص
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 .صحيح: ًحديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وعلق عليه الذهبي يف التلخيص، قائال
 ومـسلم ،)٣٧١١( قـمحديث رباب مناقب قرابة رسول اهللا رواه البخاري يف فضائل الصحابة ) ١(

 ).١٧٥٩( رقم حديث. باب قول النبي ال نورث ما تركنايف كتاب اجلهاد والسري 



 
 

٣٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 
 
 
 

  يف فضائلمرويات الصحابة 
 ص أبناء وبنات وأحفاد الرسول 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٣٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 يف مناقب مرويات الصحابة 
 صبن الرسول اإبراهيم السيد 

 

  له مرضع يف اجلنة
 :رواية الرباء بن عازب ريض اهللا عنه

ملا مات إبراهيم عليه الـسالم قـال رسـول اهللا : قالعن الرباء ريض اهللا عنه  - ١٧
 .)١( »ًن له مرضعا يف اجلنةإ« :صىل اهللا عليه وآله وسلم

 :رواية أنس بن مالك ريض اهللا عنه
ًما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال مـن :  عن أنس بن مالك ريض اهللا عنه قال -١٨

  املدينة ، فكان ينطلق ونحنًكان إبراهيم مسرتضعا له يف عوايل: قال  . صرسول اهللا 
َمعه ، فيدخل البيت وإنه ليدخ َّ ُ  .ًن ، وكان ظئره قينا ، فيأخذه فيقبله ثم يرجعَ

إن إبـراهيم ابنـي ، وإنـه  « : صفلام تويف إبراهيم ، قال رسـول اهللا : قال عمرو 
  )٢(.»مات يف الثدي ، وإن له لظئرين تكمالن رضاعه يف اجلنة 

 

 
 

                                                                                                                         

  ). ٦١٩٥( حديث رقمباب من سمى بأسامء األنبياء رواه البخاري يف كتاب األدب ) ١ (
 ).٢٣١٦ (حديث. بيان والعيال  الصرواه مسلم كتاب الفضائل باب رمحته  )٢(

فلفظة ظئر تقع عىل األنثـى والـذكر ولد غريها ، وزوجها ظئر لذلك الرضيع ، رضعة هي امل : روالظئ
 ).٤/١٨٠٨(رشح النووي 



 
 

٤٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 ً نبياًنه لكان صديقالو عاش ريض اهللا ع
 :رواية أنس بن مالك ريض اهللا عنه

 لـو عـاش : سمعت أنس بـن مالـك ريض اهللا عنـه يقـول:عن السدي قال - ١٩
 .)١(ً نبياًيقاِّدِإبراهيم بن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم لكان ص

 : ريض اهللا عنهَىفْوَ أرواية عبد اهللا بن أيب
رأيـت إبـراهيم بـن النبـي صـىل اهللا : أيب أوىفقلت البن :   عن إسامعيل قال– ٢٠

 عليـه وآلـه هللا ولو قيض أن يكون بعد حممد صىل ،ً مات صغريا: قال؟عليه وآله وسلم
 .)٢( وسلم نبي عاش ابنه ولكن ال نبي بعده

 

 ص بالنبي ًكان شبيها
 :رواية عبد اهللا بن أيب أوىف ريض اهللا عنه

  هـل رأيـت إبـراهيم بـن : عنـه وقيـل لـه عن عبد اهللا بن أيب أوىف ريض اهللا– ٢١
 أشـبه النـاس بـه ، مات وهـو صـغري. نعم: فقال؟رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

 .)٣(صىل اهللا عليه وآله وسلم
                                                                                                                         

 :)٩/١٦٢(  وقال اهليثمي يف جممـع الزوائـد،)١٢٣٨١( رواه اإلمام أمحد يف املسند حديث رقم) ١(
 . َّ، وحسن إسناده الشيخ األرناؤوطرواه أمحد ورجاله رجال الصحيح

 .)٦١٩٤( احلديثباب من سمى بأسامء األنبياء يف كتاب األدب رواه البخاري ) ٢(
ــط) ٣( ــرباين يف األوس ــم) ٦/٣٦٨( رواه الط ــديث رق ــع،)٦٦٣٨( ح ــي يف املجم ــزاه اهليثم   وع

 ذكر الشبه، ورجـال الطـرباين رجـال غريهو يف الصحيح : للطرباين يف األوسط وقال) ٩/١٦٢(
 .الصحيح غري عبيد بن جناد احللبي وهو ثقة



 ٤١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  عىل موتهصحزنه وبكاؤه 
 :رواية أنس بن مالك ريض اهللا عنه

 عليـه دخلنا مـع رسـول اهللا صـىل اهللا:  عن أنس بن مالك ريض اهللا عنه قال– ٢٢
 فأخذ رسول - إلبراهيم عليه السالم)٣( ًئراِوكان ظ، ) ٢(  القني)١( وآله وسلم عىل أيب سيف

 فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعـد ذلـك وإبـراهيم إبراهيماهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 
       فقـال لـه . جيود بنفسه، فجعلت عينا رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم تـذرفان

هنـا إ ،يـا ابـن عـوف«: فقـال! وأنت يا رسول اهللا: عنه الرمحن بن عوف ريض اهللا عبد
إن العـني تـدمع، والقلـب « : فقال صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم،ىتبعها بأخرأثم » رمحة

 .)٤(»نونوحيزن، وال نقول إال ما يريض ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم ملحز
 
 

 
 
 

                                                                                                                         

 .)١/٢٥ الفتح(  بنت املنذرةدة خول برالرباء بن أوس وأم سيف  زوجته وهي أم: أبو سيف هو) ١(
 .قان اليشء إذا  أصلحه: انع، يقالهو احلداد، ويطلق عىل كل ص: القني) ٢(
 .٣٩انظر حاشية صـ ) ٣(
: ر وانظـ) ١٣٠٣( إنـا بـك ملحزونـون صباب قول النبـي رواه اإلمام البخاري كتاب اجلنائز ) ٤(

 ).٢٣١٥(حديث رقم الصبيان والعيال صباب رمحته صحيح مسلم كتاب الفضائل 



 
 

٤٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 مرويات الصحابة ريض اهللا عنهم
 صزينب بنت الرسول ضائل فيف 

 
 ت من أجارته هلا وإجارصحب النبي 
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

      أن رسـول ، عن عائـشة ريض اهللا عنهـا زوج النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم– ٢٣
بـن ا خرجت ابنته زينب من مكة مـع كنانـة أو ،م املدينةِدَوسلم ملا قوآله صىل اهللا عليه 

ار بن األسود فلم يزل يطعـن بعريهـا برحمـه حتـى َّبَ فأدركها ه،اكنانة فخرجوا يف أثره
 واشتجر فيها بنـو هاشـم وبنـو ،هريقت دما فتحملتأ و،بطنها  وألقت ما يف،رصعها
 وكانـت عنـد هنـد ، نحن أحق هبا وكانت حتت ابنهم أيب العاص: فقالت بنو أمية،أمية

 فقال رسول اهللا صـىل اهللا ،بيك هذا يف سبب أ:بنت عتبة بن ربيعة وكانت تقول هلا هند
 : بىل يا رسول اهللا قال: فقال، أال تنطلق فتجيء بزينب:عليه وآله وسلم لزيد بن حارثة

   ملـن ترعـى: فقـال،ًلقي راعيـاف فانطلق زيد فلم يزل يتلطف ،فخذ خامتي فأعطها إياه
 شـيئا ثـم  فسار معه، لزينب بنت حممد: فقال، ملن هذه الغنم: فقال، أليب العاص:فقال
 نعـم فأعطـاه : قـال؟ هل لك يف أن أعطيك شيئا تعطيهـا إيـاه وال تـذكره ألحـد:قال
 من أعطاك هـذا : فعرفته وقالت، وانطلق الراعي فأدخل غنمه وأعطاها اخلاتم،اخلاتم
ت حتـى إذا كـان الليـل ن فـسك، بمكان كذا وكذا: قال؟ فأين تركته: قالت. رجل:قال

 ال ولكن اركب أنت : قالت،بعريه اركبي بني يدي عىل :اخرجت إليه فلام جاءته قال هل
 حتى أتت فكان رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم ،يدي فركب وركبت وراءه بني



 ٤٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 مـا : فقال،سني فانطلق إىل عروةاحل بن  فبلغ ذلك عيل،ّ خري بنايت أصيبت يف هي:يقول
 واهللا ما أحب أن يل :ة فقال عرو، تنقص فيه حق فاطمةحدثتهنك أحديث بلغني عنك 

حـدث بـه أين ال إ وأمـا بعـد ،ًقص لفاطمة حقا هو هلاتنأ ينأ و،ما بني املرشق واملغرب
 .)١(ًأبدا

 : بن مالك ريض اهللا عنهأنسرواية 
ين إ: رس أبو العـاص قالـت زينـبأملا :  بن مالك ريض اهللا عنه قالأنس عن – ٢٤

ِنـا مـن أجـرت رقـد أج« : وآله وسـلمقد أجرت أبا العاص، فقال النبي صىل اهللا عليه ْ
 .)٢( »ري عىل املسلمني أدناهمجي إنه ،زينب
 

 
                                                                                                                         

 واحلـاكم ،)٢٠٠٩(  والبزار يف مسنده،)٤٧٢٧( طوس واأل،)٢٢/٤٣١(رواه الطرباين يف الكبري) ١(
  وذكـره اهليثمـي يف جممـع الزوائـد،وصـححه) ٢٨١٢( حديث رقـم كتاب الطالق يف املستدرك

لطــرباين يف الكبــري واألوســط، بعــضه، ورواه البــزار ورجالــه رجــال رواه ا: وقـال. ) ٩/٢١٣(
 .الصحيح

حـديث ) ٥/٥٨( كتاب معرفة الصحابة باب ذكر زينب بنـت خدجيـة رواه احلاكم يف املستدرك) ٢(
ولـه شـاهد مـن حـديث أم سـلمة ريض اهللا . وفيه عبد اهللا بن شبيب تركه بعضهم) ٦٨٤٢( رقم

 ًورواه أيـضا الطـرباين يف الكبـري.  فهـو حـسن بـشواهده) ٦٨٤٣( حديث رقم  احلاكمدعنها عن
بــسياق أتــم ) ٩/٩٥(ى ، والبيهقــي يف الكــرب)٤٨٢٢/٩٠٠٦( األوســطويف  ،)٢٢/٤٢٦(

 حـديث رقـم) ٥/١٥٥( وأبـو بكـر الـشيباين يف اآلحـاد واملثـاين .واختالف يـسري يف األلفـاظ 
)٢٩٧٤.( 



 
 

٤٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 لفاطمة الزهراء السيدة يف فضائل مرويات الصحابة 
 

  هلا وغضبه ملا يؤذهياصحب النبي 
 :عائشة ريض اهللا عنها بنت الصديق ةالصديقرواية 
 كـان أشـبه ًرأيـت أحـدا ما : عن عائشة أم املؤمنني ريض اهللا عنها أهنا قالت– ٢٥
 وكانت إذا دخلت عليه ، برسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم من فاطمةً وحديثاًكالما

 وكانت هي إذا دخل عليها ،خذ بيدها فأجلسها يف جملسهأقام إليها فقبلها ورحب هبا و
 .)١( رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قامت إليه تستقبله وقبلت يده

 :هللا بن عمر ريض اهللا عنهامرواية عبد ا
نه كان يسمعه حيدث عن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه أ عن سامل عن أبيه – ٢٦

َوسلم حني أمر أسامة بن زيد  فقـام ، فبلغه أن الناس عابوا أسـامة وطعنـوا يف إمارتـه،َّ
كـم نإال أ«:  - كام حدثني سـامل -: يف الناس فقالرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 
                                                                                                                         

 »١٣٣٥٦«ا جاء يف قبلـة الرجـل ولـده، حـديث كتاب النكاح، باب م: رواه البيهقي يف الكربى) ١(
. »٩٢٣٦«كتاب عرشة النـساء، بـاب قبلـة ذى حمـرم، حـديث : واللفظ له ، والنسائي يف الكربى

، ديث حـسن غريـب مـن هـذا الوجـه ح:وقال عنه) ٣٨٧٢( اقب احلديثورواه الرتمذي يف املن
  يف صـحيح األدب املفـردرواه البخاري يف األدب املفرد وصـححه األلبـاينو ،وصححه األلباين

 كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر مناقـب فاطمـة بنـت رسـول اهللا واحلاكم يف املستدرك، )٩٧١(
الـشيخني ومل  حديث صحيح عـىل رشط :وقال عنه) ٤٧٣٢،٤٧٥٣( احلديث) ١٧٤ ،٣/١٦٧(

 عن مناقب الصحابة، ذكر إخبـار املـصطفى فاطمـة ص كتاب إخباره  ورواه ابن حبانخيرجـاه،
 .رناؤوطوصححه األ) ٦٩٥٣(أهنا أول الحق به من أهله بعد وفاته حديث رقم 



 

 ًاقـن كـان خلليإ ذلـك بأبيـه مـن قبـل، و وقد فعلـتم،تعيبون أسامة وتطعنون يف إمارته
 ّ ابنه هـذا مـن بعـده ألحـب النـاس إيلنإ، وّحب الناس كلهم إيلألن كان إ، ولإلمارة

ما سمعت عبد اهللا حيدث هبذا احلديث : قال سامل. »فاستوصوا به خريا فإنه من خياركم
 .)١(ةقط إال قال ما حاشا فاطم

 :رواية املسور بن خمرمة ريض اهللا عنه
نه سمع رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه أن املسور بن خمرمة ريض اهللا عنه  ع– ٢٧

 بنـتهم عـيلاستأذنوين أن ينكحـوا اة ن بني هشام بن املغريإ: وسلم عىل املنرب وهو يقول
أن حيب ابن أيب طالـب أن بن أيب طالب فال آذن هلم، ثم ال آذن هلم، ثم ال آذن هلم، إال ا

 .)٢(يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنام ابنتي بضعة مني، يريبني ما راهبا، ويؤذيني ما آذاها
ن املـسور بـن خمرمـة ريض اهللا خربين عيل بن حسني أأ :نه قالأ عن الزهري – ٢٨

خربه أن عيل بن أيب طالب خطب بنت أيب جهل وعنـده فاطمـة بنـت رسـول اهللا أعنه 
 عليه وآله وسلم فلام سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم صىل اهللا
ً وهذا عيل ناكحا ابنـة أيب جهـل ،نك ال تغضب لبناتكأ إن قومك يتحدثون :فقالت له
َ فقام النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم فسمعته حني تشهد ثم قـال:قال املسور ََّ أمـا بعـد : َ

 مـضغةن فاطمة بنت حممـد إ و،صـدقنيف بن الربيع فحدثني)  ٣(فإين أنكحت أبا العاص
                                                                                                                         

إسـناده صـحيح عـىل رشط : وقـال شـعيب األرنـؤوط ،)٥٨٤٨( حـديث رواه أمحد يف املـسند) ١(
 .الشيخني

 ،)٥٢٣٠(  رقـم باب ذب الرجل عىل ابنته يف الغـرية واإلنـصافرواه البخاري يف كتاب النكاح) ٢(
 ).٢٤٤٩(  رقم باب من فضائل فاطمة واللفظ ملسلملصحابةومسلم يف فضائل ا

=  وهي  زينبوكان صىل اهللا عليه وآله وسلم زوجه ابنته) با العاصأنكحت أ (قوله عليه السالم) ٣(
 

٤٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي



 
 

٤٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

اهللا وبنـت عـدو اهللا عنـد  وإهنا واهللا ال جتتمع بنـت رسـول ،يفتنوها كره أن أمني وإنام 
 .)١(  فرتك عيل اخلطبة: قال،ً أبدا رجل واحد
تـوافيني يف : قـال لـه له ًتابنبعث إىل املسور خيطب أنه  وعن حسن بن حسن – ٢٩
 ما من سبب وال نـسب وال صـهر أحـب إيل مـن :قالفلقيه فحمد اهللا املسور  ف،العتمة

 ) ٢( نة فاطمـة شـج: ولكن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم قـال،نسبكم وصهركم
 تنقطـع يـوم القيامـة األنـساب وإنـه ،قبـضهاا ويقبـضني مـا ـي ما بسطه يبسطن،مني

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 ، وأرادت منـه قـريش أن يطلقهـا فـأبى  ً وحمبا، لعرشهتاً وكان ذلك بمكة وكان حمسنا،أكرب بناته= 
ُ اهللا عليه وآله وسلم، وأرس ببـدر ومحـل إىل املدينـة ففدتـه زينـب فشكر  له ذلك رسول اهللا صىل

 . فردها الرسول إليها وأطلق زوجها،بقالدهتا التي ورثتها عن أمها خدجية
 ومـسلم يف »٣٧٢٩« حديث رقم صباب ذكر أصهار النبي رواه البخاري يف فضائل الصحابة ) ١(

 . واللفظ ملسلم»٢٤٤٩«رقم فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنت النبي حديث 
 شعبة يف غصن مـن غـصون الـشجرة، أي قرابـة مـشتبكة  والفتحجنة بالكرس والضمُّأصل الش) ٢(

ًكاشتباك العروق، شبه بذلك جمازا واتساعا ً. 
 
 
 
 
 
 



 ٤٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

ًا  زوجتك قبضها ذلك فذهب عـاذرولـو )١(  ابنتهاكحتت و،إال نسبي وسببيواألسباب 
 .)٢(له

إنـام «قال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم :  عن املسور بن خمرمة قال– ٣٠
 )٣(.» يؤذيني ما آذاها،فاطمة بضعة مني

فاطمـة  «: أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قال«  عن املسور بن خمرمة-٣١
 .)٤ (»بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني

 
 

                                                                                                                         

البن . مجهرة أنساب العرب. هبا زوج احلسن بن احلسن بن عيل فاطمة بنت احلسني بن عيل يعني )١(
 .٤١حزم ص

حـديث صـحيح دون : وقـال األرنـاؤوط ). ١٨٩٥٠(واه اإلمام أمحد يف املسند، حديث رقم  ر)٢(
 . فهو حسن بشواهده» وإنه تنقطع يوم القيامة األنساب واألسباب إال نسبي وسببي «قوله 

) ٤٧٤٧(، ومن طريقه احلـاكم يف املـستدرك ح  اهللا عباس ويصوصححه ) ١٣٣٣(الفضائل ح ويف 
، وذكـره اهليثمـي يف املجمـع ) ٣٠ (ح) ٢٠/٢٥( والطـرباين يف الكبـري  ،وصححه هو والـذهبي

وبقيـة ، رواه الطرباين وفيه أم بكر بنت املـسور ، ومل جيرحهـا أحـد ومل يوثقهـا : وقال ) ٩/٢٠٣(
 .رجاله وثقوا

واللفـظ ) ٢٤٤٩( حديث رقمباب من فضائل فاطمة بنت النبي رواه مسلم يف فضائل الصحابة ) ٣(
 .»٥٢٣٠«ري يف النكاح، باب ذب الرجل عىل ابنته، حديث رقم  والبخا.له

 ومسلم يف ،)٣٧١٤،٣٧٦٧( حديث رقمباب مناقب فاطمة، رواه البخاري يف فضائل الصحابة ) ٤(
 .بزيادة) ٢٤٤٩( فضائل الصحابة حديث رقم



 
 

٤٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

  نساء أهل اجلنةةوسيد  العاملني نساءمن سيداتل فاطمة
 :رواية أيب هريرة ريض اهللا عنه

ًيومـا أبطأ  رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم عنـا : قال  عن أيب هريرة – ٣٢
 اليـوم، َنـرك علينا،  مل َّق قد ش،يا رسول اهللا: ، قال له قائلنا فلام كان العيشالنهارصدر 
بـرشين أن  وأًلكا من السامء مل يكن رآين، فاسـتأذن اهللا يف زيـاريت، فـأخربين َ مّإن« : قال

 .)١(  سيدا شباب أهل اجلنةً وحسيناً حسناَّنأنتي سيدة نساء أمتي، وفاطمة اب
 :رواية أنس بن مالك ريض اهللا عنه

 :لا أن النبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم قـ، عن أنس بن مالك ريض اهللا عنه– ٣٣
 وفاطمـة بنـت ، وخدجيـة بنـت خويلـد، مريم بنت عمران،ن نساء العاملنيحسبك م«

 .)٢(» فرعونامرأةوآسية  ،حممد
                                                                                                                         

ــم) ١( ــصائص رق ــسائي يف اخل ــربى،)١٣٠( رواه الن ــم) ٥/١٤٦(  ويف الك ــديث رق ) ٨٥١٥( ح
ل اقـ) ١٠٠٦(حديث ) ٢٢/٤٠٣( الكبري يف والطرباين ،)١/٢٣٢(ي يف التاريخ الكبري والبخار

 هذا،  وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات كلهم غري الذهيل:)٢/٤٣٠( الشيخ األلباين يف الصحيحة
 حديث وانظر شواهد للحديث يف سلسلة األحاديث الصحيحة »مقبول «:قال احلافظ يف التقريب

)٧٩٦.( 
 والرتمـذي، ) ١٣٣٢(ويف الفـضائل ح رنـاؤوط، وصـححه األ) ١٢٤١٤( يف مسنده د أمحرواه) ٢(

 . وصححه األلباين ،)٣٨٧٨(كتاب املناقب، باب فضل خدجية ريض اهللا عنها حديث 
حـديث رقـم . كتاب معرفـة الـصحابة، بـاب ذكـر مناقـب فاطمـة ريض اهللا عنهـارواه احلاكمو  
ن قولـه صـىل اهللا عليـه ومل خيرجاه هبذا اللفظ فإ صحيح عىل رشط الشيخني :وقال عنه »٤٧٤٦«

عىل رشط البخاري : ، وقال الذهبي» بني نساء الدنيايحسبك من نساء العاملني يسو«: وآله وسلم
 .ومسلم 



 ٤٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 : ريض اهللا عنه بن اليامنرواية حذيفة
 متى عهدك؟ تعني بـالنبي صـىل :سألتني أمي:  عن حذيفة ريض اهللا عنه قال-٣٤

دعينـي : ني فقلـت هلـاما يل به عهد منذ كذا وكذا، فنالت م:  عليه وآله وسلم فقلتهللا
 فأصيل معـه املغـرب وأسـأله أن يـستغفر يل ولـك، آيت النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم
 فصليت معه املغـرب فـصىل حتـى صـىل العـشاء ثـم فأتيت النبي صىل اهللا عليه وسلم
مـا حاجتـك «: نعم، قـال: ؟ قلت»من هذا؟ حذيفة« :انفتل فتبعته، فسمع صويت فقال

ُّإن هذا ملـك مل ينـزل األرض قـط« :قالثم ؟ »مكغفر اهللا لك وأل ليلـة،  قبـل هـذه الٌ
َّاستأذن ربه أن يسلم عيل َ ن احلـسن أرين بـأن فاطمـة سـيدة نـساء أهـل اجلنـة، وـ ويبشَ

 .)١( »واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة
 :رواية أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه

اهللا صىل اهللا عليه وآلـه  قال رسول : عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه قال– ٣٥
احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة وفاطمة سيدة نسائهم إال ما كان ملريم « :وسلم

 .)٢(»بنت عمران
                                                                                                                         

 ) ٣٧٨١(  حـديث رقـم باب مناقب احلـسن واحلـسني ريض اهللا عـنهامرواه الرتمذي يف املناقب) ١(
 .رناؤوطوصححه األ) ٢٣٣٧٧(أمحد يف املسند حديث  ورواه اإلمامصحيح  : وقال األلباين

  ويف الفـضائل، صـحيح لغـريه:رناؤوط وقال شعيب األ،)١١٦٣٦ (رواه اإلمام أمحد يف املسند) ٢(
  حـديث) ٢/٣٩٥(  وأبو يعىل يف مـسنده،)١٢٩( والنسائي يف اخلصائص رقم،)١٣٣١،١٣٦٠(

 الــذهبي، ووافقــهوصــححه ، ) ٤٧٣٣(ح  ،)٣/١٦٨(  واحلــاكم يف املــستدرك ،)١١٦٩  (رقـم
ُقلت: وقال عنه) ٩/٢٠١( وذكره اهليثمي يف املجمع رواه .  ومـريمرواه الرتمذي غري ذكر فاطمة:ُ

 .أمحد وأبو يعىل ورجاهلام رجال الصحيح



 
 

 :رواية أم سلمة ريض اهللا عنها
ح،  أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم دعا فاطمة يوم الفت، أم سلمةعن - ٣٦

 فلام تويف رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه :قالت. تفناجاها، فبكت، ثم حدثها فضحك
ل اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه خـربين رسـوأ:  قالت!؟تها عن بكائها وضحكهاوسلم سأل

خربين أين سيدة نساء أهـل اجلنـة إال مـريم ابنـة عمـران أنه يموت فبكيت، ثم أوسلم 
 .)١(»فضحكت

 :رواية عائشة ريض اهللا عنها
 -لفاطمة ن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قال  أ، عن عائشة ريض اهللا عنها– ٣٧

 .)٢(»؟ نساء املؤمننيأهل اجلنة أو ترضني أن تكوين سيدة نساء ما أ«: 
 قالت عائشة لفاطمة ريض اهللا عنها بنت رسول اهللا صىل اهللا : عن عروة قال– ٣٨

 :قـولين سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم يإ؟  أال أبرشك :عليه وآله وسلم
 وفاطمـة بنـت رسـول اهللا صـىل اهللا ، مريم بنت عمران،سيدات نساء أهل اجلنة أربع«

 .)٣(» وآسية، وخدجية بنت خويلد،عليه وآله وسلم
                                                                                                                         

 .واللفظ له) ٣٦٢٤(رواه البخاري كتاب املناقب باب عالمات النبوة يف اإلسالم  ح ) ١(
وهو حديث طويل ) ٢٤٥٠(اب من فضائل فاطمة ريض اهللا عنها ح ومسلم كتاب فضائل الصحابة ب

 .عندمها
و اللفـظ لـه ، ) ٣٦٢٤(البخاري كتاب املناقب ، باب عالمات النبوة يف اإلسالم ، حـديث رواه ) ٢(

، ) ٢٤٥٠(فاطمة ريض اهللا عنها ، حـديث من فضائل ورواه مسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب 
 .وهو حديث طويل عندمها

  =  من) ٤٨٥٣( كتاب معرفة الصحابة،باب خدجية بنت خويلد حديث رواه احلاكم يف املستدرك) ٣(
 

٥٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب



 ٥١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 صدفعها األذى عن الرسول 
 :رواية عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه

 وآلـه بينا النبي صىل اهللا عليه«:  قال،  عن عبد اهللا ،  عن عمرو بن ميمون– ٣٩
 فقذفه عـىل )١( جزور جاء عقبة بن أيب معيط بسال،ن قريشٌوسلم ساجد وحوله ناس م

ظهر النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم، فلم يرفع رأسه، فجـاءت فاطمـة عليهـا الـسالم 
اللهـم :  فقال النبي صىل اهللا عليه وآله وسـلم، ودعت عىل من صنع،فأخذته من ظهره

 وأمية بن ، بن ربيعة وشيبة ، وعتبة بن ربيعة ،ل بن هشامأبا جه: عليك املأل من قريش
تلوا يوم بدر، فـألقوا يف بئـر، غـري ُ فرأيتهم ق- شعبة الشاك - بن خلف، َّ أو أيب-خلف

 .)٢( ُله فلم يلق يف البئرا تقطعت أوصّبن خلف أو أيبأمية 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

وقـال . وهذا اإلسناد صحيح متصل. طريق القطيعي وفيه عن صالح عن ابن شهاب عن عروة= 
أما  اإلمام أمحد رمحه اهللا فقـد . واحلديث صححه غري واحد. عىل رشط البخاري ومسلم: الذهبي
واحلــديث ذكـره كام قال حمققـه ). ١٣٣٦،١٥٧٦ ( احلديث،لفـضائل بإسناد فيه سـقطرواه يف ا

. ١٥١ص) ١٤٣ (السيوطي يف مـسند فاطمـة الزهـراء ريض اهللا عنهـا ومـا ورد يف فـضلها رقـم
 ).٥٩٩١( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع

وسـائر احليـوان وهـي مـن هو اللفافة التي يكون فيها الولد يف بطـن الناقـة : سال :  قال النووي)١(
 ).٣/١٤١٨(رشح النووي . اآلدمية املشيمة

 =        وأصـحابه مـن املـرشكني بمكـة،صفضائل الصحابة، باب ما لقي النبـي رواه البخاري يف ) ٢(
 من أذى املرشكني صباب ما لقي النبي ومسلم يف اجلهاد والسري واللفظ له ) ٣٨٥٤(حديث = 

 .)١٧٩٤( رقمواملنافقني 



 
 

٥٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 لزهدها يف الدنيا 
 : ريض اهللا عنهثوبانرواية  

دخل رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم :  قال، عنه عن ثوبان ريض اهللا– ٤٠
ة مـن ذهـب  مـن عنقهـا سلـسلْتَذَخـَعىل فاطمة ريض اهللا تعاىل عنها وأنا معه، وقد أ

           :ل اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم فقـال رسـو، أبـو احلـسنَّهذه أهـداها إيل: فقالت
ُّ أيرسك أن يقول الناس فاطمة بنت ،يا فاطمة« ُ ثـم » ؟حممد ويف يـدك سلـسلة مـن نـارَ

 فبلـغ ذلـك النبـي ،خرج ومل يقعد فعمدت فاطمة إىل السلسلة فاشرتت غالما فأعتقته
 .)١( » فاطمة من النارحلمد هللا الذي نجىا«:صىل اهللا عليه وآله وسلم فقال

 : رواية أيب هريرة ريض اهللا عنه
اهللا عنها رسول اهللا صىل  أتت فاطمة ريض : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال– ٤١

  الذي جئـت تطلبـني أحـب إليـك أم خـري: فقال هلا، خادماتسألهاهللا عليه وآله وسلم 
 اللهـم رب الـساموات ورب العـرش : قـويل:فحسبت أهنا سألت عليا قـال:  قال؟منه

أعوذ   فالق احلب والنوى، منزل التوراة واإلنجيل والقرآن،العظيم ربنا ورب كل يشء
 وأنـت اآلخـر ، أنت األول فلـيس قبلـك يشء،ل يشء أنت آخذ بناصيتهبك من رش ك

                                                                                                                         

 ،)٩٤٤٠( يف الكـربىهـو  وصـححه األلبـاين و،)٨/١٥٨( رواه النسائي يف الـسنن الـصغرى) ١(
 واحلـاكم يف ،)١٤٤٨(  والطـرباين يف الكبـري،)٢٢٤٥١( حديث رقم اإلمام أمحد يف املسندرواه و

 .واللفظ للحاكم.  ووافقه الذهبي وصححه)٤٧٢٥( حديث رقم )٣/١٦٥( املستدرك



 ٥٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 ، وأنت الباطن فليس دونـك يشء، وأنت الظاهر فليس فوقك يشء،فليس بعدك يشء
 .)١(»غننا من الفقرأاقض عنا الدين و

 :رواية عيل ريض اهللا عنه
 مة عليهـا الـسالم شـكت مـا عن عبد الرمحن بن أيب ليىل حدثنا عيل أن فاط– ٤٢

ٌسـبيَّثر الرحى، فأتى النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم أتلقى من  ، فانطلقـت فلـم جتـده َْ
 فلام جاء النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم أخربتـه عائـشة ،فوجدت عائشة فأخربهتا

 - وقـد أخـذنا مـضاجعنا-بمجيء فاطمة، فجاء النبي صىل اهللا عليه وآله وسـلم إلينـا
َحتى وجدت برد قدميـه عـىل صـدري، بيننا فقعد . نكامعىل مكا: فذهبت ألقوم، فقال َْ

 وثالثـني، ًتكـربان أربعـا ؟ إذا أخذمتا مـضاجعكام مما سألتامينًاريأال أعلمكام خ«: وقال
ًوتسبحان ثالثا وثالثني، وحتمدان ثالثا وثالثني، فهو خري لكام من خادم ً«)٢(. 

 
 ًا بهقووأهنا أرسع أهله حل  هلا بقرب وفاتهصإخبار الرسول 

 :رواية عائشة ريض اهللا عنها
 عليه وآله وسلم عنـده مل يغـادر هللا كن أزواج النبي صىل : عن عائشة قالت- ٤٣

ء مشيتها من مشية رسول اهللا صىل اهللا عليه ى فأقبلت فاطمة متيش ما ختط،منهن واحدة
                                                                                                                         

 ص كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر مناقب فاطمـة بنـت رسـول اهللا رواه احلاكم يف املستدرك )١(
حديث صحيح عىل رشط الـشيخني ومل خيرجـاه ووافقـه :  وقال عنهواللفظ له،) ٤٧٤١(حديث 
 . ، وصححه األلباين)٣٤٨١(ه الرتمذي كتاب الدعوات روا و.الذهبي

واللفـظ لـه، ) ٣٧٠٥( قمربـ  باب مناقب عيل بـن أيب طالـبرواه البخاري يف فضائل الصحابة) ٢(
 ).٢٧٢٧(ومسلم كتاب الذكر والدعاء باب التسبيح أول النهار وعند النوم حديث رقم 



 
 

٥٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

نه أو عـن  ثم أجلسها عن يمي،ً مرحبا بابنتي: فلام رآها رحب هبا فقال،ًوآله وسلم شيئا
ًها فبكت بكاء شديداّله ثم سارشام ها الثانية فضحكت، فقلـت ّ سار، فلام رأى جزعها،ً
 ؟ خصك رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم من بني نسائه بالرسار ثم أنت تبكـني:هلا

هللا  ما قـال لـك رسـول اهللا صـىل ا:فلام قام رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم سألتها
ُفيش عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم رسه أ ما كنت : قالت؟سلمعليه وآله و َّ ِ

 عليك بام يل عليـك ُ عزمت:ُلتُ ق، فلام تويف رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم:قالت
 أمـا اآلن :ْ فقالـت،من احلق ملا حدثتني ما قال لك رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

 فأخربين أن جربيل كان يعارضه القرآن يف كل سنة ،رة األوىلين يف املّفنعم أما حني سار
 فـاتقي اهللا ،قـرتباين ال أرى األجـل إال قـد إمرتني و اآلن ،نه عارضهإومرة أو مرتني 

 فلام رأى جزعـي ، فبكيت بكائي الذي رأيت: قالت،واصربي فإنه نعم السلف أنا لك
ين سيدة نساء املؤمنني أو سـيدة نـساء  أن تكو أما ترضني، يا فاطمة:ين الثانية فقالّسار

 .)١(  فضحكت ضحكي الذي رأيت: قالت؟هذه األمة
دعـا النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم  «: عن عائشة ريض اهللا عنها قالـت- ٤٤

ها ّها بـيشء فبكـت، ثـم دعاهـا فـسارّ، فـسارطمة ابنته يف شكواه الـذي قـبض فيـهفا
ين النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم ّسار: فقالت  فسألتها عن ذلك:فضحكت قالت

                                                                                                                         

سـتئذان ، ويف اال)٤٤٣٣( ووفاته حـديث رقـم صى باب مرض النبي زرواه البخاري يف املغا) ١(
، )٦٢٨٥( حديث رقـم ه بخربأناجى بني يدي الناس ومن مل خيرب برس صاحبه فإذا مات  باب من 
نهـا واللفـظ  صحيحه يف كتاب فضائل الصحابة بـاب مـن فـضائل فاطمـة ريض اهللا عيفومسلم 

 ). ٢٤٥٠(ملسلم حديث رقم 



 

ين فـأخربين أين أول أهـل ّ فيه فبكيت، ثـم سـارفأخربين أنه يقبض يف وجعه الذي تويف
 .)١( »تبعه فضحكتأبيته 

ًما رأيت أحدا أشبه سـمتا ودال :  عن عائشة أم املؤمنني ريض اهللا عنها قالت– ٤٥ ً ً
بنـت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه  يف قيامها وقعودها من فاطمة صًوهديا برسول اهللا 

وكانت إذا دخلت عىل النبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم قـام إليهـا : قالت. وآله وسلم
فقبلها، وأجلسها يف جملسه، وكان النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم إذا دخل عليها قامت 
لم من جملسها فقبلته وأجلسته يف جملسها، فلام مـرض النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـ

كبت عليه، ثم رفعـت أدخلت فاطمة، فأكبت عليه فقبلته، ثم رفعت رأسها فبكت، ثم 
إن كنت ألظن أن هذه من أعقل نسائنا، فإذا هي من النـساء، : رأسها فضحكت، فقلت

أرأيت حني أكببت عـىل رسـول : فلام تويف رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قلت هلا
فرفعت رأسك فبكيت، ثم أكببت عليـه فرفعـت رأسـك اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 

نه ميت مـن وجعـه هـذا أخربين أإين إذا لبذرة، : تفضحكت، ما محلك عىل ذلك؟ قال
 .)٢( ًخربين أين أرسع أهله حلوقا به، فذاك حني ضحكتأفبكيت، ثم 

                                                                                                                         

ــصحابة) ١( ــاري يف فــضائل ال ــول اهللا رواه البخ ــب قرابــة رس   حــديث رقــمص بــاب مناق
 ومـسلم يف فـضائل ،)٣٦٢٤( ويف املناقب باب عالمـات النبـوة حـديث رقـم )٣٧١٥،٣٧١٦(

 ).٢٤٥٠-٩٧ (ابة رقمالصح
وقال ) ٣٨٧٢( رواه الرتمذي يف املناقب  باب ما جاء يف فضل فاطمة ريض اهللا عنها حديث رقم) ٢(

    حسن غريب وصـححه األلبـاين، يف صـحيح الرتمـذي وصـحيح األدب املفـرد للبخـاري:عنه
ث هـذا حـدي: وقـال) ٧٧١٥(حديث رقم ) ٤/٣٠٣(األدب ب اكت: ورواه احلاكم يف املستدرك

=               . وقــال الــذهبي عــىل رشط البخــاري ومــسلم... صــحيح عــىل رشط الــشيخني ومل خيرجــاه 
 

٥٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي



 
 

 تطهريها وإذهاب الرجس عنها
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

 خرج النبـي صـىل :قالت عائشة ريض اهللا عنها:   عن صفية بنت شيبة قالت– ٤٦
 فجاء احلسن بـن عـيل ،سودأمن شعر ) ٢(  مرحل)١(وعليه مرط  ًاهللا عليه وآله وسلم غداة

 ثم جاء عـيل فــأدخله ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء احلسني فدخل معه،فأدخله
 .)٣(ً»تطهريا إنام يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم :ثـم قـال

 
 صدق الناس هلجةأكانت من 

 :رواية عائشة ريض اهللا عنها
عن عائشة ريض اهللا عنها أهنا كانت إذا ذكرت فاطمـة بنـت النبـي صـىل اهللا  -٤٧

صدق هلجـة منهـا إال أن يكـون الـذي أً ما رأيت أحـدا كـان : قـالت،وسلمعليه وآله 
 .)٤( ولدها

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 وأصل القصة ،)١٢٧( النسائي يف خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب حديث رقمرواه و= 
 .يف صحيح البخاري وصحيح مسلم كام سبق

ْاملرط) ١(  .بكرس امليم هو كساء مجعه مروط: ِ
ال اإلبل، وباجليم عليـه صـور مراجـل وهـي ح املنقوش عليه صور رى باحلاء هو املوش:حلمر) ٢(

 . القدور
  .)٢٤٢٤( حديث رقم صباب فضائل أهل بيت النبي رواه مسلم يف فضائل الصحابة  )٣(
حديث رقـم ) ٣/١٧٥( باب ذكر مناقب فاطمة رواه احلاكم يف املستدرك كتاب معرفة الصحابة) ٤(

=  ورواه .  مسلم ومل خيرجاه، ووافقه الـذهبيصحيح عىل رشط : وقال عنهفظ له ، والل) ٤٧٥٦(
 

٥٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب



 ٥٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 يف فضائل مرويات الصحابة 
 ب نياحلسن واحلسالسبطني 

 
 أحب أهل األرض إىل أهل السامء باحلـسن بن عـيل 

 :امريض اهللا عنهبن العاص رواية عبد اهللا بن عمرو 
يف مـسجد الرسـول صـىل اهللا باملدينة ً كنت جالسا : عن رجاء بن ربيعة قال – ٤٨

  فمـر احلـسن بـن عـيل،وعبد اهللا بـن عمـرو، عليه وآله وسلم يف حلقة فيها أبو سعيد 
 وعليك السالم ورمحة :تبعه فقالا ثم ،فسلم فرد عليه القوم وسكت عبد اهللا بن عمرو

 ، صـفني واهللا مـا كلمتـه منـذ ليـايل، هذا أحب أهل األرض إىل أهل السامء:اهللا ثم قال
 : فقـام فـدخل أبـو سـعيد: نعـم قـال: قال، أال تنطلق إليه فتعتذر إليه:فقال أبو سعيد

 فقـال أبـو سـعيد لعبـد اهللا بـن ،تأذن لعبد اهللا بن عمرو فدخل ثم اس،فاستأذن فأذن له
نه أحب أهـل إ ، نعم أنا أحدثكم: فقال، مر احلسن حدثنا بالذي حدثتنا به حني:عمرو

ين أحب أهل األرض إىل أهـل أ إذ علمت : فقال له احلسن:األرض إىل أهل السامء قال
ً واهللا ما كثرت سـوادا وال رضبـت  أما إين: قال؟السامء فلم قاتلتنا أو كثرت يوم صفني
نـه ال طاعـة أ أمـا علمـت : قـال،أو كلمة نحوهامعهم بسيف ولكني حرضت مع أيب 

رسد الصوم عىل عهـد رسـول اهللا صـىل أ بىل ولكني كنت : قال؟ملخلوق يف معصية اهللا
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

، والطـرباين يف األوسـط بلفـظ مقـارب) ٤٧٠٠(  يعىل من طريق عمرو بن دينار عن عائشةأبو= 
رواه الطـرباين يف األوسـط : وقـال ) ٩/٢٠١(وذكره اهليثمي يف املجمـع ) ٢٧٢١(ح ) ٣/١٣٧(

 .ًما رأيت أحدا قط أصدق من فاطمة ، ورجاهلام رجال الصحيح: ت وأبو يعىل إال أهنا قال



 
 

٥٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 يـا : فقـال،يـه وآلـه وسـلماهللا عليه وآله وسلم فشكاين أيب إىل رسول اهللا صـىل اهللا عل
 ِلَطـر وصـْفَم وأُ صـ: قال،يصوم النهار ويقوم الليل  عبد اهللا بن عمرو ن إ ،ل اهللارسو
 فخـرج يـوم ، أطـع أبـاك،يا عبـد اهللا:  قال يل،فطرأين أنا أصيل وأنام وأصوم وإ ف،مَون

 .)١( صفني وخرجت معه
 

 بللحسني بن عيل  من رسه النظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر
 :ام ريض اهللا عنهرواية جابر بن عبد اهللا

من رسه أن ينظر إىل رجـل مـن أهـل اجلنـة «:   وعن جابر ريض اهللا عنه قال– ٤٩
 .)٢(» فإين سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يقوله،فلينظر إىل احلسني بن عيل

 

 
 
 
 

                                                                                                                         

حيح غـري ورجاله رجـال الـص: اه للبزار ثم قالوعز) ١٧٧ ، ٩/١٧٦ (ذكره اهليثمي يف املجمع) ١(
 ًورواه الطرباين يف املعجم األوسط ولكن عن احلسني بدال مـن احلـسن. هاشم بن الربيد وهو ثقة

 .)٣٩١٧(حديث رقم 
 وصـححه ويص اهللا )١٣٧٢( حـديث رقـم) ٢/٩٧٣(  اإلمام أمحد يف فضائل الصحابةأخرجه) ٢(

، وذكـره اهليثمـي يف واللفـظ لـه)٣/٣٩٧(  وأبو يعـىل،)٦٩٦٦(  وابن حبان حديث رقمعباس،
: بـن سـعد وقيـلرواه أبو يعىل ورجاله رجال الصحيح غري الربيع : وقال عنه) ٩/١٨٧( املجمع

 ).١٨٧٤(  يف مسند أيب يعىل»رجاله ثقات«  سليم أسدوقال حسني. ابن سعيد وهو ثقة



 ٥٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 املباهلة بأهل البيت
 :رواية سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه

                                                       ملـا نزلـت هـذه اآليـة:  وقـاص عـن أبيـه قـال  عن عامر بـن سـعد بـن أيب– ٥٠
 M¿  ¾    ½  ¼  »Lًاّهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم عليــ ا دعـا رسـول 

 .)١(»اللهم هؤالء أهيل« : فقالً وحسيناًوفاطمة وحسنا
 

 للحسن واحلسني ريض اهللا عنهام صتقدير الرسول 
 :ية عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهامروا
  كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله:  عن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام قال– ٥١

َّعيل: وسلم إذا أتاه رجل يقول َ  .)٢( »عليك بحسن وحسني:  رقبة من ولد إسامعيل يقولَ
 
 
 

                                                                                                                         

حديث  باب فضائل عيل بن أيب طالب رواه مسلم يف سياق حديث طويل، يف كتاب الفضائل ) ١(
 ).  ٢٤٠٤ (رقم

    ولـه شـاهد عنـد .  ورجالـه ثقـاترواه الطـرباين: وقال عنه) ٩/١٨٥( ذكره اهليثمي يف املجمع) ٢(
ّ جعلت عيل عتـق :ًابن عيينة عن عمرو بن دينار أن رجال قال البن عمرعبد الرزاق الصنعاين عن  َ َ
ّ إين عيل رقبـة : وقال رجل لعمر:قال ابن عيينة .اعتق احلسن بن عيل: رقبة من ولد إسامعيل فقال َ َ

) ١٦٠١٧(حـديث رقـم ) ٨/٤٩١(املـصنف ) ّعتق عيل بن أيب طالـب فا: من ولد إسامعيل قال
 . إىل إسامعيل بن إبراهيم عليهام الصالة والسالمواملقصود هو ثبوت نسبهم



 
 

٦٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

ِّيعو صكان الرسول  َ  ُذ احلسن واحلسني ريض اهللا عنهامُ
 :د اهللا بن عباس ريض اهللا عنهامرواية عب
بي صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم كان الن« : عنهام قال  عن ابن عباس ريض اهللا– ٥٢
 أعوذ بكلامت ،با كام كان يعوذ هبا إسامعيل وإسحاقأن إ: ذ احلسن واحلسني ويقولِّيعو

 .)١( » ومن كل عني المة،اهللا التامة من كل شيطان وهامة
 

 احلسني ريض اهللا عنهمهانة من أساء إىل 
 :رواية أنس بن مالك ريض اهللا عنه

 ملا أتى عبيد اهللا بن زياد برأس احلسني جعل ينكت بالقضيب :عن أنس قال – ٥٣
 واهللا ألسـوءنك إين رأيـت رسـول :فقلت - مجيال :حسبه قالأ - لقد كان :ثناياه يقول

 .)٢(نقبض فا: قال،م حيث يقع قضيبكثاهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يل
                                                                                                                         

 .)٣٣٧١(  حديث)يزفون( باب - رواه البخاري يف كتاب األنبياء) ١(
 .ستجارةلتجاء واالمن التعويذ وهو اال: ّيعوذ  
 .الكاملة يف فضلها وبركتها: التامة  
 . كل خملوق هيم بسوء: وقيل،كل حرشة ذات سم: هامة  
 .ّاء وآفة تلم باإلنسان كل د: وقيل،ب بسوءالعني التي تصي: المة  
كـوان أخطأ فيه حممـد بـن ذ: بزار البزار عن عبد اهللا بن مسعود وقال الدوقد جاء هذا احلديث عن  

. عجم األوسط عن عيل ريض اهللا عنـه وعند الطرباين يف امل،وإنام هو عن  ابن عباس ريض اهللا عنهام
 .ريض اهللا عنهموابن عباس ريض اهللا عنهام من آل البيت 

، وقـال »٩/١٩٥«، وذكـره اهليثمـي يف املجمـع ) ٢٨٧٨(ح ) ٣/١٢٥(رواه الطرباين يف الكبري ) ٢(
 .رواه البزار، والطرباين بأسانيد ورجاله وثقوا : عنه



 

 ومواالة من واالهم ومعاداة من عاداهم  بتطهري أهل البيتصدعاء النبي 
 :رواية أم سلمة ريض اهللا عنها

  عن أم سلمة أم املؤمنني ريض اهللا تعاىل عنها أن النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه – ٥٤
َم جلل عىل احلسن واحلسني وعيلوسل َّ  : اهللا تعاىل عـنهم كـساء ثـم قـالفاطمة ريضو َ

 .»ًذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرياأ ،تيصاخاللهم هؤالء أهل بيتي و«
ىل إنـك إ« :ا معهـم يـا رسـول اهللا؟ قـالوأن: فقالت أم سلمة ريض اهللا تعاىل عنها

 .)١(»ٍخري
 جاءت فاطمة بنت النبي صىل اهللا عليـه : وعن أم سلمة ريض اهللا عنها قالت– ٥٥

 وآله وسلم متوركة احلـسن واحلـسني يف يـدها وآله وسلم إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه
 فلام وضـعتها ،ن فيها سخني حتى أتت هبا النبي صىل اهللا عليه وآله وسلمحس لل)٢( برمة

 يف البيت فدعاه فجلس النبي صىل اهللا عليه : قالت،»؟سناحلأين أبو « :ا  هلقال، قدامه 
 وما سامني النبـي :لمة قالت أم س،وآله وسلم وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني يأكلون

 ،وأنا عنـده إال سـامنيه قبـل ذلـك اليـومقط ًصىل اهللا عليه وآله وسلم وما أكل طعاما 
اللهـم عـاد مـن عـاداهم « : فلام فرغ التف عليهم بثوبه ثم قال،تعني سامني دعاين إليه

 .)٣(»ووال من واالهم
                                                                                                                         

رواه اإلمـام و. وصـححه الـشيخ األلبـاين) ٣٨٧١( يف املناقب باب فضل فاطمـة رواه الرتمذي) ١(
 ).٢٦٦٣٩ (رقم حديث ،أمحد يف املسند

َالربمة) ٢( ْ . ف باحلجـاز والـيمنوهي يف األصل املتخذة من احلجر املعرو. ِالقدر مطلقا ومجعها برام: ُ
 .٧٧النهاية ص

= وأورده، وحسنه حسني سليم  أسد) ٦٩٥١( حديث رقم) ١٢/٣٨٣( رواه أبو يعىل يف مسنده) ٣(
 

٦١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي



 
 

٦٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 نوح اجلن عىل احلسني 
 :رواية أم سلمة ريض اهللا عنها

سـمعت اجلـن تنـوح عـىل احلـسني بـن :  أم سلمة ريض اهللا عنها قالت  عن– ٥٦
 .)١(»عيل

 :رواية ميمونة ريض اهللا عنها
 .)٢(» اجلن تنوح عىل احلسني بن عيلُسمعت:  عن ميمونة قالت– ٥٧

 احلسن واحلسني ودعاؤه ملن أحبهام صحب النبي 
 :رواية أيب هريرة ريض اهللا عنه

 مـع رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم  خرجـت: عن أيب هريرة قال – ٥٨
كلمه حتى جاء سوق بني قينقـاع ثـم انـرصف أ ال يكلمني وال ،)٣( »طائفة من النهار«يف

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 .اده جيدرواه أبو يعىل وإسن: وقال) ٩/١٦٦(  اهليثمي يف املجمع= 
 حـديث) ١٢٢-٣/١٢١( رواه الطـرباين يف الكبـري، و)١٣٧٣( رواه اإلمام أمحـد يف الفـضائل )١(

ــاين). ٢٨٦٩(و ) ٢٨٦٧(و) ٢٨٦٢( ــشيباين يف اآلحــاد واملث ــر ال ــو بك  حــديث) ١/٣٠٨( وأب
. اه الطرباين ورجاله رجال الـصحيحرو: وقال عنه) ٩/١٩٩( وذكره اهليثمي يف املجمع، )٤٢٥(

وصـححه ابـن كثـري يف البدايـة والنهايـة ) ١٣٧٣ ( اهللا عبـاس يف فـضائل الـصحابةحسنه ويص
)٦/٢٣١.( 

): ٩/١٩٩( قال اهليثمـي يف املجمـع). ٢٨٦٨ (حديث رقم ،)٣/١٢٢( رواه الطرباين يف الكبري) ٢(
) ١/٣٠٨(  ورواه أبـو بكـر الـشيباين يف اآلحـاد واملثـاين،رواه الطرباين ورجاله رجال الـصحيح

 .)٤٢٦ (حديث
 .قطعة منه: طائفة من النهار) ٣(



 ٦٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

ُثم لَكعأ : فاطمة فقال)١( َحتى أتى خباء ُلَكع؟ ثم أ؟  )٢( ُ فظننا إنام حتبسه أمه » ًي حسنايعن« ُ
حتـى اعتنـق كـل واحـد مـنهام  يـسعى فلم يلبث أن جاء ،)٣( تغسله وتلبسه سخابانأل

 وأحبب من ،اللهم إين أحبه فأحبه« :صاحبه فـقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم
فام كان من أحد أحب إيل من احلـسن بـن عـيل : وقال أبو هريرة: زاد البخاري. )٤(»حيبه

 .بعدما قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ما قال
رأيـت   ال أزال أحب هذا الرجـل بعـد مـا:اهللا عنه قال عن أيب هريرة ريض – ٥٩

 رأيت احلسن يف حجر النبي صـىل ،رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يصنع ما يصنع
 والنبـي اهللا عليه وآله وسلم وهو يدخل أصابعه يف حلية النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم

 .)٥ (للهم إين أحبه فأحبه ا: يدخل لسانه يف فمه ثم قالصىل اهللا عليه وآله وسلم

                                                                                                                         

 .يتب. ِخباء بكرس اخلاء ) ١(
 .الصغري: املراد بلكع) ٢(
خاب بكرس السني هو قالدة من القرنفل واملسك والعود ونحوها من أخالط الطيب ِّالس: سخابا) ٣(

 خـيط فيـه خـرز سـمي سـخابا :يعمل عىل هيئة السبحة وجيعل قالدة للصبيان واجلواري، وقيل
 رشح النـووي عـىل صـحيح مـسلم. ته، من السخب بفتح السني واخلـاءصوت خرزه عند حركل
)٥/٢٨٥(. 

 ومـسلم يف فـضائل )٥٨٨٤(كتاب اللباس باب الـسخاب للـصبيان حـديث البخاري يف  رواه )٤(
 . واللفظ له)٢٤٢١-٥٧( باب فضائل احلسن واحلسني ريض اهللا عنهام الصحابة

 ،)٤٧٩١(كتاب معرفة الصحابة، بـاب مـن فـضائل احلـسن بـن عـيل رواه احلاكم يف املستدرك) ٥(
 .الذهبيوافقه وصححه و



 
 

٦٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم للحـسن :عن أيب هريرة قـال – ٦٠
 .)١ (»اللهم إين أحبهام فأحبهام« : واحلسني
رأيـت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه « : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قـال– ٦١

 .)٢(»حبه فأحبهاللهم إين أ« : وهو يقول،وسلم وهو حامل احلسني بن عيل
اللهم إين «: نه قال حلسنأ عن أيب هريرة عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم – ٦٢

 .)٣(»من حيبه   وأحبب،أحبه فأحبه
 :رواية أسامة بن زيد ريض اهللا عنهام

نـه أ النبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم  عن أسامة بن زيد ريض اهللا عنهام عن – ٦٣
 .)٤(»أو كام قال. اللهم إين أحبهام فأحبهام: كان يأخذه واحلسن ويقول

طرقـت النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه :  عن أسامة بن زيد ريض اهللا عنهام قال– ٦٤
وسلم ذات ليلة يف بعض احلاجة، فخرج النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وهـو مـشتمل 

ليه؟ ما هذا الذي أنت مشتمل ع: فلام فرغت من حاجتي قلتما هو دري أعىل يشء ال 

                                                                                                                         

رقـم ) ٢/٩٧٣،٩٧٢(ائل الـصحابة يف فـضو) ٩٧٥٨( رواه اإلمام أمحد يف املسند حديث رقـم )١(
ذكــره اهليثمــي يف ، و) ٣٢١٧٥ (حــديث رقــم) ٦/٣٧٨( وابــن أيب شــيبة يف مــصنفه). ١٣٧١(

 . البزار وإسناده حسنرواه :  وقال)٩/١٨٠( املجمع
  ووافقـه الـذهبي وقـال ،حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجـاه: وقال عنه) ٣/١٧٧( رواه احلاكم) ٢(

 .مثله وكالمها حمفوظان» احلسن« يف  بإسناد وقد روي:احلاكم
 ).٢٤٢١( حديث رقمباب فضائل احلسن واحلسني رواه اإلمام مسلم يف فضائل الصحابة ) ٣(
  ).٣٧٤٧(حديث باب مناقب احلسن واحلسني  يف فضائل الصحابة رواه البخاري) ٤(



 ٦٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 وابنا ابنتي، اللهم إين بناياهذان « :إذا حسن وحسني عىل وركيه، فقالفكشفه، ف: قال
 .)١(»أحبهام، فأحبهام، وأحب من حيبهام

 :رواية الرباء بن عازب ريض اهللا عنه
 رأيـت النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه«:رباء بن عازب ريض اهللا عنه قال  عن ال– ٦٥

 .)٢(»اللهم إين أحبه فأحبه«  يقول،ه عىل عاتقّوسلم واحلسن بن عيل
  عن الرباء بن عازب ريض اهللا تعاىل عنه أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه– ٦٦

ًوسلم أبرص حسنا وحسينا فقال  .)٣(»اللهم إين أحبهام فأحبهام« :ً
 قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم للحـسن :عن الرباء بن عازب قال  – ٦٧

 .)٤(» وأحب من حيبه،هم إين أحبه فأحبهالل«: بن عيلا
 

                                                                                                                         

حـسن : وقـال عنـه) ٣٧٦٩( حديث رقمباب مناقب احلسن واحلسني رواه الرتمذي يف املناقب ) ١(
 . وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي،غريب

 ومـسلم). ٣٧٤٩( حديث رقـمباب مناقب احلسن واحلسني رواه البخاري يف مناقب الصحابة ) ٢(
 .)٢٤٢٢(  حديث رقم باب احلسن واحلسنييف فضائل الصحابة

حـديث : وقال عنـه) ٣٧٨٢(  حديث رقم باب مناقب احلسن واحلسنيرواه الرتمذي يف املناقب) ٣(
 .وصححه األلباين. صحيححسن 

ح ) ٣/٣١(والطـرباين يف الكبـري ). ٢٠٠٨ (حـديث رقـم) ١/٢٩٥( رواه ابن اجلعد يف مسنده) ٤(
: ثــم قــال) ٩/١٧٦( ذكــره اهليثمــي يف املجمــع، و) ١٩٧٢(ح ) ٢/٢٧٦(ســط واألو) ٢٥٨٣(

يف الكبـري رواه الطـرباين : ً، ثـم قـال أيـضاوأحـب مـن حيبـه: هو يف الـصحيح غـري قولـه: قلت
 .، ورجال الكبري رجال الصحيح وأبو يعىل، والبزار،واألوسط



 
 

٦٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 :رواية سعيد بن زيد ريض اهللا عنه
ليـه بن نفيل ريض اهللا عنه أن النبـي صـىل اهللا عبن عمرو   عن سعيد بن زيد – ٦٨

 .)١(»اللهم إين أحبه فأحبه«: ًوآله وسلم احتضن حسنا وقال
 

 حب احلسن واحلسني ريض اهللا عنهام 
 ن بغضه وبغضهام مصمن حب الرسول 

 :رواية أيب هريرة ريض اهللا عنه
 : عليه وآله وسـلماهللاقال رسول اهللا صىل :  عنه قال  عن أيب هريرة ريض اهللا– ٦٩

 .)٢(»بغضنيأبغضهام فقد أب احلسن واحلسني فقد أحبني، ومن من أح«
 خرج علينا رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال– ٧٠
يلثم وهو  ، هذا عىل عاتقه وهذا عىل عاتقه،عه احلسن واحلسني عليهام السالموسلم وم

                                                                                                                         

ح ) ٢/٩١(وســـط ويف األ). ٣٥١(حـــديث رقـــم ) ١/١٥٢(يف الكبـــري رواه الطـــرباين ) ١(
لصحيح غري  رجاله رجال ا:وعزاه للطرباين وقال) ٩/١٧٦( وذكره اهليثمي يف املجمع).١٣٤٩(

 إسـناده :وقـال املحقـق حـسني سـليم أسـد) ٩٦٠( ح رواه أبـو يعـىليزيد بن حينس وهو ثقة، و
 .احلديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده:  قلت .ضعيف

 عـيل بـن أيب طالـب ريض اهللا عـنهم ي احلسن واحلسني ابن باب فضل- يف املقدمةهرواه ابن ماج) ٢(
 والنـسائي ،)٧٨٦٣ (اإلمام أمحد يف املـسندرواه و،  وحسنه الشيخ األلباين ،)١٤٣ (احلديث رقم
اكم يف معرفـة الـصحابة بـاب مـن  واحل،)٣/٤٨،٤٩(  والطرباين يف الكبري،)٨١٦٨( يف الكربى

وحـسنه ، وصـححه ووافقـه الـذهبي، )٤٧٩٩(حديث رقم ) ٣/١٨٧(مناقب احلسن واحلسني 
 ).٦٢١٥( سليم أسد يف مسند أيب يعىل



 

نعـم  : قـال،نك حتبهامإيا رسول اهللا : رجلله  فقال ،هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إلينا
 .)١(بغضنيأبغضهام فقد أ ومن ،من أحبهام فقد أحبني
 :د شنوءة ريض اهللا عنهزأرواية رجل من 

 ملا قتل عيل قام احلسن :قمر رجل من بني بكر بن وائل قال  عن زهري بن األ– ٧١
هللا شهد لقـد رأيـت رسـول اهللا صـىل اأ : فقام رجل من أزد شنوءة فقال،خيطب الناس

 وليبلـغ الـشاهد ،مـن أحبنـي فليحبـه« :وهو يقـول هتعليه وآله وسلم واضعه يف حبو
 .)٢(»ً حدثت به أبدا ولوال كرامة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ما»الغائب

 :رواية عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه
  عن عبد اهللا بن مسعود أن النبي صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـال للحـسن – ٧٢
 .)٣(» ومن أحبهام فقد أحبني،اللهم إين أحبهام فأحبهام«: واحلسني

                                                                                                                         

رواه ، و)١٣٧٦(وحسنه شعيب،ويف الفضائل ) ٩٦٧١(رواه اإلمام أمحد يف مسنده حديث رقم ) ١(
حـديث ) ٣/١٨٢( كتاب معرفة الصحابة باب من مناقب احلـسن واحلـسني احلاكم يف املستدرك

رواه : وقـال عنـه) ٩/١٧٩( وذكره اهليثمي يف املجمـعهبي ووافقه الذوصححه، ) ٤٧٧٧(رقم 
 وصـححه األلبـاين يف السلـسلة الـصحيحةات ويف بعضهم خالف ورواه البزار، أمحد ورجاله ثق

 ).١٣٧٦(وحسنه شعيب ويف الفضائل ) ٩٦٧١(ورواه اإلمام أمحد حديث رقم ). ٢٨٩٥(
  وابـن أيب شـيبة،)١٣٨٧( لفـضائل رقـم ويف ا،)٢٣١٥٥(رواه اإلمام أمحد يف املـسند احلـديث ) ٢(

 ي واحلديث إسناده صحيح رغم قول اهليثمـ،)٣/٤٢٨( الكبريالتاريخ والبخاري يف ) ٣٢١٨٨(
إسـناده : رنـاؤوطوقال شـعيب األ، رواه أمحد وفيه من مل أعرفه: )٩/١٧٦( عنه يف جممع الزوائد

 .ظ له واللف)٤٨٠٦( احلديث) ٣/١٩٠( رواه احلاكم يف املستدركصحيح، و
 =    )٩/١٨٠( قـال اهليثمـي يف املجمـع، )١٨٢٠(حديث رقـم ) ٥/٢١٧(يف مسنده رواه البزار ) ٣(

 

٦٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي



 
 

٦٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 عليه وآله اهللاكان رسول اهللا صىل :  عن عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال– ٧٣
أن يمنعومها أشار  فإذا أرادوا ،وسلم يصيل فإذا سجد وثب احلسن واحلسني عىل ظهره

ُإليهم أن دع َومهاَ ُ مـن أحبنـي فليحـب «: قـالو فإذا قىض الصالة وضـعهام يف حجـره ،ُ
 .)١(»هذين

 صلرسول ارحيانتا  احلسن واحلسني ريض اهللا عنهام
 :رواية سعد بن أيب وقاص

دخلـت عـىل رسـول اهللا صـىل اهللا :  قال-  ابن أيب وقاصييعن -  عن سعد – ٧٤
 ؟ أحتـبهام، يـا رسـول اهللا:قلـتعليه وآله وسلم واحلسن واحلسني يلعبان عىل بطنـه، ف

 .)٢(»ومايل ال أحبهام ومها رحيانتاي« :فقال
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 .البزار وإسناده جيدرواه = 
 كتاب الصالة، باب ذكر الدليل عىل أن اإلشارة يف الصالة بام يفهم عن املـشري ال رواه ابن خزيمة) ١(

 كتاب الصالة، باب الصبي يتوثب عىل ى، والنسائي يف الكرب)٨٨٧( حديث رقم) ٢/٤٨(يقطع 
، وابن )٣٢٣٧(  حديث رقم) ٢/٢٦٢( ، والبيهقي يف الكربى)٨١٧٠( حديث) ٥/٥٠(املصيل 

 ،)٥٣٦٨( حـديث رقـم )٩/٢٥٠( ، وأبو يعىل يف مسنده)٦٩٧٠(   حديث رقم حبان يف املناقب
ل أيب رجـا): ٩/١٧٩( قال اهليثمي يف املجمع). ٨٣٤ (حديث رقم) ٥/٢٢٦( والبزار يف مسنده

 .لشواهده) ٤٠٠٢( وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة. يعىل ثقات ويف بعضهم خالف
 رواه :)٩/١٨١( قال اهليثمي يف املجمـع،)١٠٧٨(حديث رقم) ٣/٢٨٦( رواه البزار يف مسنده) ٢(

 .البزار ورجاله رجال الصحيح



 

 :رواية عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام
 البـن عمـر ريض اهللا عنـه كنـت شـاهدا:   عن عبد الرمحن بن أيب نعم قـال– ٧٥
نظـروا إىل ا: قال. من أهل العراق: ممن أنت؟ قال:  فقال،ٌ رجل عن دم البعوضوسأله

 وسـمعت ، وقد قتلوا ابن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم،هذا يسألني عن دم البعوض
 .)١( »مها رحيانتاي من الدنيا«: النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم يقول

 

 ريض اهللا عنهام سبطان من األسباطاحلسن واحلسني 
 :رة ريض اهللا عنهُعىل بن مَرواية ي
خرجنا مع رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم، : عن يعىل بن مرة قال  – ٧٦

فدعينا إىل طعام، فإذا احلسني يلعب يف الطريق، فأرسع النبي صىل اهللا عليه وآله وسـلم 
رة ههنا، ومرة ههنا يضاحكه، حتى أخذه أمام القوم، ثم بسط يديه فجعل حسني يمر م

فجعل إحدى يديه يف ذقنه واألخرى بني رأسه وأذنيه ثم اعتنقه وقبله، ثم قـال رسـول 
حسني مني وأنا منه، أحب اهللا من أحبـه، احلـسن واحلـسني «: اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 .)٢(»سبطان من األسباط

                                                                                                                         

 .)٥٩٩٤( حديث رقم كتاب األدب، باب رمحة الولد وتقبيله،البخاري  رواه )١(
وفيـه عبـد اهللا بـن صـالح يسء ) ٢٥٨٦(حـديث رقـم ) ٢٢/٢٧٣( أخرجه الطرباين يف الكبري )٢(

والطـرباين يف ) ٦٩٧١(وابن حبـان ) ١٧٥٩٧(واحلديث أخرجه اإلمام أمحد حديث رقم . احلفظ
كلهم بـذكر قـصة ) ١٤٤(وابن ماجه ) ٣/١٧٧(واحلاكم ) ٢٥٨٩(حديث رقم ) ٣/٣٣(الكبري 
ًخمترصا بدون ذكرالقصة، كلهم بدون ذكر احلسن بـن عـيل ريض اهللا ) ٣٧٧٥( أوله، والرتمذي يف

=           ابن أيب راشد وهـو مقبـول كـام قـال احلـافظ ابـن حجـر يف : ويف سنده سعيد بن راشد أو. عنه
 

٦٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي



 
 

٧٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 باحلسن واحلسني وترفقه هبام صتعلق النبي 
 :يبصريدة بن احلُ برواية
كـان : ريـدة ريض اهللا عنـه يقـولُسـمعت أيب ب:   عن عبد اهللا بن بريدة قـال– ٧٧

جـاء احلـسن واحلـسني علـيهام قميـصان فرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم خيطبنا، 
م من املنرب، فحملهـام أمحران يمشيان ويعثران، فنزل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسل

  )١( Mp   o  n  m L   ورسـولهصـدق اهللا:  يديـه، ثـم قـالوضعهام بنيف
ــران، فلــم  ــى قطعــتأنظــرت إىل هــذين الــصبيني يمــشيان ويعث  حــديثي ُصــرب حت

 .)٢(»ورفعتهام
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

التقريب واحلديث ضعفه الشيخ شعيب يف ختريج املسند وحسنه األلبـاين يف صـحيح الرتمـذي = 
رواه الرتمـذي : وقال ) ٩/١٨١(واحلديث ذكره اهليثمي يف املجمع . ابن ماجه وصحيح اجلامعو

أمة من : سبط من األسباط: واملقصود بقوله. باختصار ذكر احلسن ، رواه الطرباين وإسناده حسن
 األمم يف اخلري، واألسباط من أوالد إسحاق بن إبراهيم اخلليل بمنزلة القبائـل يف ولـد إسـامعيل،

 .٤٠٨النهاية ص. واألمة واقعة عليهبط، فهو واقع عىل األمة، ِسواحدها 
  ١٥:  التغابن )١(
) ١/٢٩٠( وأبـو داود) ١٣٥٨(  ويف الفـضائل،)٢٣٠٤٥( حـديث رواه اإلمام أمحد يف املـسند) ٢(

بـاب مناقـب احلـسن  والرتمـذي يف املناقـب ،)١٥٨٦( حـديث رقـم  والنـسائي،)١١٠٩( رقم
 ،)٣٢١٨٩(  وابـن أيب شـيبة يف مـصنفه.حسن غريب: وقال عنه) ٣٧٧٤ (محديث رقواحلسني 

وصححه األلباين يف صـحيح ). ٦٠٣٩( كتاب الفرائض، باب ذوي األرحام، حديث ابن حبانو
 .)٢٣٠٤٥(  قوي يف مسند أمحده إسناد:رناؤوطوقال األ. أيب داود



 ٧١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 :رواية معاوية بن أيب سفيان ريض اهللا عنهام
رأيت رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم : عن معاوية ريض اهللا عنه قال – ٧٨

 لـسان أو شـفتان َبَّذَعُنه لن يإ و، -  شفته يعني احلسن بن عيل:و قالأ -يمص لسانه 
 .)١(مصهام رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

 :عىل العامري ريض اهللا عنهَرواية ي
 جاء احلسن واحلسني يسعيان إىل النبي صـىل اهللا :نه قالأعىل العامري َ  عن ي– ٧٩

 .)٢(»ن الولد مبخلة جمبنةإ« : وقال،عليه وآله وسلم فضمهام إليه
 
 
 

                                                                                                                         

 قـال إسـناده صـحيح، و: وط وقال األرناؤ).١٦٨٩٤( حديث رقم) ٤/٩٣(  رواه اإلمام أمحد) ١(
رمحن بـن أيب عـوف رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح غري عبد الـ): ٩/١٧٧(اهليثمي يف املجمع

 .وهو ثقة
قـــال ). ٣٦٦٦( حــديث بــاب بـر الولـد واإلحــسان إىل البنـات  يف األدب هرواه ابــن مــاج) ٢(

ورواه .  األلبـاين  وصـححه،»إسـناده صـحيح« ): ٤/٩٩(البـوصريي يف مصباح الزجـاجــــة 
حــديث ) ٣/٣٢(، والطـرباين يف الكبــري)١٣٦٢(والفــضائل ) ١٧٥٩٨ (يف املـسند أمحــد ًأيـضا 

 :) ١٠/٥٤(قـال اهليثمـي يف املجمـع ).٣٢١٨٠( وابن أيب شـيبة يف مـصنفه حـديث، ) ٢٥٨٧(
 يـادةبز ) ٣/١٦٤(  ورواه احلاكم يف املـستدرك،»رواه ابن ماجه وأمحد والطرباين ورجاهلام ثقات«
حــديث ) ١٠/٢٠٢(  صــحيح عــىل رشط مــسلم، ورواه البيهقــي يف الكــربى: وقــال) حمزنــة(
 ).حمزنة( بزيادة) ٢٠٦٥٢(



 
 

٧٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 :رواية األسود بن خلف ريض اهللا عنه
 أن النبـي صـىل اهللا ،  عن حممد بن األسود بن خلف عن أبيـه ريض اهللا عنـه– ٨٠

ْخلـة جمْبَن الولـد مإ« :قـبل عليهم فـقالأ ثم ،ًسـلم أخـذ حسينا فقـبلهعليه وآله و بنـة َ
ْجم ْهلة حمَ  .)١(»زنةَ

 

 احلسن واحلسني ورمحته هبام صمالحظة النبي 
 :رواية أيب هريرة ريض اهللا عنه

مع رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه نصيل  كنا :  وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال– ٨١
إذا رفـع رأسـه  فـ، فإذا سجد وثـب احلـسن واحلـسني عـىل ظهـره،شاءِوآله وسلم الع

 ىضــ حتـى ق، عـاد عـادا فإذا،األرض ىلًيقا ويضعهام عف رًامن خلفه أخذبيده أخذمها 
رقـة َ بْ فربقت؟دمهاُرَ أ، يا رسول اهللا: قال فقمت إليه فقلت،يهذصالته أقعدمها عىل فخ

 .)٢( حتى دخال  ضوؤها فمكث: قال»حلقا بأمكاما« :فقال هلام

                                                                                                                         

 حـديث) ٣/٣٣٥( كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر األسود بن خلف رواه احلاكم يف املستدرك) ١(
 .»جمهلة« املتقدمة يف احلديث السابق دون كلمة وهو صحيح بشواهده) ٥٢٨٤( 

رواه و، )١٤٠١(ويف الفــضائل رنــاؤوط ه األ، وحــسن)١٠٦٦٩ (رواه اإلمــام أمحــد يف مــسنده )٢(
رواه و. إلسـناد ومل خيرجـاه ووافقـه الـذهبي صـحيح ا:وقال عنـه) ٤٧٨٢( احلاكم يف املستدرك
واه  ر:وقـال) ٩/١٨١( وذكره اهليثمـي يف املجمـع) ٢٦٥٩(حديث ) ٣/٥١ (الطرباين يف الكبري
وقال الشيخ األلباين يف السلسلة  .ورجال أمحد ثقات يف ليلة مظلمة : تصار، وقالأمحد والبزار باخ

 .)صحيح(: )٣٣٢٥( الصحيحة



 

 ، يف مرضه الذي مات فيـهى أبا هريرة أت بن احلكم وعن أيب هريرة أن مروان– ٨٢
 عليك يف يشء منذ اصطحبنا إال يف حبك احلـسن )١(ُ وجدت ما:فقال مروان أليب هريرة

د خلرجنا مـع رسـول اهللا صـىل اهللا َهْشَأ : فتحفز أبو هريرة فجلس فقال: قال،واحلسني
  سمع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم،عليه وآله وسلم حتى إذا كنا ببعض الطريق

 حتى أتامهـا فـسمعته َريَّع الس فأرس، احلسن واحلسني ومها يبكيان ومها مع أمهامصوت
لف رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه خ فأ: قال،َ العطش:ْ فقالتّنياب ما شأن : هلايقول

املـاء،  والنـاس يريـدون ، - ًداراأغـاملاء يومئذ وكان  -  يبتغي فيها ماء)٢( ةنِوسلم إىل ش
يبتغـي املـاء يف ه بـخلف بيـده إىل كالأحد إال أ فلم يبق ؟حد منكم معه ماءأفنادى هل 

 نـاوليني :ىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم فقال رسـول اهللا صـ،حد منهم قطرةأ فلم جيد ةنِش
 حني ناولته فأخـذه فـضمه ها فرأيت بياض ذراعي،درِ فناولته إياه من حتت اخل،حدمهاأ

تـى هـدأ أو سـكن  لسانه فجعل يمـصه ح لهدلعأ ف،ما يسكت )٣(وغإىل صدره وهو يض
تـه إيـاه  فناول،خر ناوليني اآل:قالف ،خر يبكي كام هو ما يسكتاآلسمع له بكاء وأفلم 

ً سريوا فصدعنا يمينـا وشـامال عـن :ًسمع هلام صوتا ثم قالأففعل به كذلك فسكتا فلم 
 فأنا ال أحب هذين وقد رأيت هذا مـن رسـول ، حتى لقيناه عىل قارعة الطريقائنعظال

 .)٤( !؟اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم
                                                                                                                         

 حزن منه: وجد عليه ) ١(
 . من اجلديدً وهو أشد تربيدالقديمالسقاء ا: نةِّالش )٢(
 .يصيح) ٣(
  مـي يف املجمـعوذكـره اهليث). ٢٦٥٦ (حـديث رقـم) ٣/٥٠( رواه الطرباين يف املعجـم الكبـري) ٤(

=   اله ثقات ، وهو يف مـسند أيب هريـرة يف جـامع رج: وعزاه للطرباين وقال عنه) ٩/١٨١،١٨٠(
 

٧٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي



 
 

٧٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 :كوع ريض اهللا عنهلمة بن األَرواية س
دت بنبـي اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم ُ لقد قـ: عن أبيه قال )١(َ  عن إياس– ٨٣

احلسن واحلسني بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم و
 .)٢( هذا قدامه وهذا خلفه

 :رواية الرباء بن عازب
 عليه و آله وسلم يصيل هللا كان رسول اهللا صىل :  وعن الرباء بن عازب قال– ٨٤

ذا رفـع رأسـه قـال بيـده  فكـان إ،حدمها فركب عـىل ظهـرهأفجاء احلسن واحلسني أو 
 .)٣( »نعم املطية مطيتكام« : قال،مسكهامأفأمسكه أو 
 : ريض اهللا عنهاهلادداد بن َرواية ش
 خرج علينا رسول : قال عن أبيه ريض اهللا عنهاهلاد  عن عبد اهللا بن شداد بن – ٨٥

 الظهـر أو العـرص وهـو حامـل ، العيشاهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف إحدى صاليت
ثم كرب للـصالة،  فتقدم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فوضعه ،احلسن أو احلسني

إذا الـصبي فـرأيس إين رفعـت : فقال  ،أطاهلا سجدة بني ظهراين صالتهسجد ف ،فصىل
فلـام ، ول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وهو ساجد فرجعت يف سـجودي عىل ظهر رس

 إنـك يـا رسـول اهللا : قـال النـاس، الـصالة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلمقىض
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 .وإسناده ضعيف) ٤٢٣٩٥(األحاديث للسيوطي رقم = 
  هو إياس بن سلمة بن األكوع األسلمي املدين) ١(
 .)٢٤٢٣(  رقم باب فضائل احلسن واحلسنيرواه مسلم يف فضائل الصحابة) ٢(
ــط) ٣( ــرباين يف األوس ــم ) ٤/٢٠٥(  رواه الط ــديث رق ــع). ٣٩٨٧ ( ح ــي يف املجم ــال اهليثم  ق

 .رواه الطرباين يف األوسط وإسناده حسن ) ٩/١٨٢( 



 ٧٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

قد أطلتها فظننا أنه قد حدث أمـر أو أنـه قـد صالتك هذه سجدة بني ظهراين سجدت 
 أعجلـه حتـى ْنَ أُ فكرهـت،نـيرحتلاكل ذلك مل يكن ولكن ابني ف« : قال،يكإليوحى 

 .)١(»ي حاجتهـيقض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

  ورواه احلاكم يف املستدرك، )١٦٠٧٦(  رناؤوطرواه اإلمام أمحد يف املسند، وصححه شعيب األ) ١(
رواه و. وصـححه) ١٦٦، ٣/١٦٥( حلـسني كتاب معرفة الصحابة، باب ومن مناقب احلـسن وا

  ).١١٤٠(  ي النسائصحيح سنن وصححه األلباين يف ، )٣٢١٩١(  ابن أيب شيبة



 
 

٧٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 احلسن واحلسني ريض اهللا عنهام سيدا شباب أهل اجلنة
 :رواية أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه

قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله :   عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه قال– ٨٦
 .)١( »نة سيدا شباب أهل اجل،احلسن واحلسني« :وسلم

 :رواية الرباء بن عازب ريض اهللا عنه
 : قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم:  عن الرباء بن عـازب قـال– ٨٧

 .)٢( » سيدا شباب أهل اجلنة،احلسن واحلسني«
 
 

                                                                                                                         

حـسن : وقال عنـه، )٣٧٦٨( حديث رقمباب مناقب احلسن واحلسني رواه الرتمذي يف املناقب ) ١(
ــحيح  ــححه األلبــاين ص ــد يف املــسندرواه ووص ــام أمح -١١٦٣٦-١١٦١٢-١١٠١٢ (اإلم
  واحلـــاكم،)١٣٨٤(   ويف الفـــضائل حـــديث رقـــم،رنـــاؤوط وصـــححه األ،)١١٧٩٤

وابـن أيب شــيبة يف ) ٢/٣٩٥(   وأبـو يعــىل،)١٤٠(اخلــصائص  والنـسائي يف ،)٣/١٦٦،١٦٧( 
 ).٦٩٥٩(  حديث رقم عن مناقب الصحابة صكتاب إخباره  وابن حبان ،)٣٢١٧٦( املصنف

هـو يف :  قلـت.رواه الطـرباين وإسـناده حـسن: وقال عنـه ) ٩/١٨٤(  ذكره اهليثمي يف املجمع )٢(
 .وليس يف الكبري) ٤٣٣٢(حديث رقم ) ٤/٣٢٥(املعجم األوسط 

ء عن سبعة عرش صحابيا كام يف  نظـم  هذا احلديث اعتربه عدد من العلامء من املتواتر وجا:فائدة*   
 :املتناثر للكتاين وهم ريض اهللا عنهم أمجعني

 واحلسني بـن ، وجابر بن عبد اهللا، وعيل، وعمر بن اخلطاب،اليامن وحذيفة بن ، سعيد اخلدريوأب  
 وابن ، هريرةو وأب، ومالك بن احلويرث، وقرة بن إياس، والرباء بن عـازب، وأسامة بن زيد،عيل
 . واحلسن بن عيل، وابن عباس، وبريدة، وأنس، وابن مسعود،عمر



 ٧٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 :رواية عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه
 اهللا عليـه ل اهللا صـىلقـال رسـو:  عنه قالهللا  عن عبد اهللا بن مسعود ريض – ٨٨

 .)١(» خري منهام،احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة وأبومها« :وآله وسلم
 :رواية حذيفة بن اليامن ريض اهللا عنه

سألتني أمي متى عهـدك؟ :   عن زر بن حبيش عن حذيفة ريض اهللا عنه قال– ٨٩
 ،الـت منـيما يل به عهد منذ كذا وكـذا فن:  عليه وآله وسلم فقلتاهللاتعني بالنبي صىل 

 املغـرب وأسـأله أن معـه فأصـيل دعيني آيت النبي صىل اهللا عليه وآله وسـلم: فقلت هلا
 فـصليت معـه املغـرب فـصىل يستغفر يل ولك، فأتيت النبي صىل اهللا عليه وآله وسـلم
: ؟ قلـت»مـن هـذا؟ حذيفـة« :حتى صىل العشاء ثم انفتل فتبعته، فسمع صويت فقـال

ُّملك مل ينزل األرض قـطن هذا إ« :؟ قال»مك لك وألما حاجتك غفر اهللا«: ، قالنعم ٌ 
َّليلة، استأذن ربه أن يسلم عيلقبل هذه ال َ  ساء أهـل اجلنـةـاطمة سيدة نـ ويبرشين بأن ف،َ

 .)٢(»ن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنةأو
 

                                                                                                                         

صـححه األلبـاين يف صـحيح ي، ولذهباوافقه وصححه و ) ٣/١٦٧(  احلاكم يف املستدرك رواه )١(
 ).٥٤٩٣(  )٤٧(  اجلامع

حـسن :  وقال عنه، )٣٧٨١(  حديث رقم باب مناقب احلسن واحلسنيرواه الرتمذي يف املناقب) ٢(
وصـححه ) ٢٣٣٧٨-٢٣٣٧٧( حـديث رقـم أمحد يف املسند واإلمام. وصححه األلباينغريب، 

 ،)٨٣٦٥-٨٢٩٨(الـسنن الكـربى   والنـسائي يف،)١٤٠٦(  ويف الفـضائل رقـمالشيخ شعيب،
 خزيمــة يف صــحيحهابــن و، )٣٢١٧٧(ً وابــن أيب شــيبة خمتــرصا ،)٣/١٥١(ًواحلــاكم خمتــرصا 

 ).٥٧ص ( وأبو نرص املروزي كام يف خمترص قيام الليل،)٢/٢٠٦(



 
 

٧٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 ّسيد وأصلح اهللا به بني فئتني من املسلمني احلسن 
 :رواية أيب بكرة ريض اهللا عنه

سمعت «: با بكرة ريض اهللا عنه يقولأت معـس:  قالريـالبصسن ـ  عن احل– ٩٠
ليــه إالنبي صـىل اهللا عليه وآله وسلم عىل املنرب واحلسن إىل جنبه، ينظر إىل الناس مرة و

ِّابنـي هذا سي: مـرة ويقول  .)١(»د، ولعـل اهللا أن يصـلح به بـني فئـتني من املسلمنيَ
 اهللا عنه أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم كـان عن أيب بكرة ريض – ٩١

فـع رسـول اهللا ري ف،يصيل فإذا سجد وثب احلسن عليه السالم عىل ظهـره وعـىل عنقـه
فعل ذلك غـري مـرة، فلـام قـىض : قال ،ًيقا لئال يرصعفًصىل اهللا عليه وآله وسلم رفعا ر

نـه إ« : قـال،ك صـنعته رأيناًشيئا ما رأيناك صنعت باحلسن ، يا رسول اهللا:قالواصالته 
 مــن ن ابنــي هــذا ســيد وعــسى اهللا أن يــصلح بــه بــني فئتــنيإ و،رحيــانتي مــن الــدنيا

 .)٢(»املسلمني
 
 

                                                                                                                         

 . )٣٧٤٦(   حديث رقم باب مناقب احلسن واحلسنيرواه البخاري يف فضائل الصحابة) ١(
 حـديث صـحيح وهـذا :رنـاؤوطقـال األ، )٢٠٥٣٥( حـديث رقـم د يف املسندرواه اإلمام أمح) ٢(

،  )٨٧٤(  يسأبو داود الطيالرواه اإلسناد حسن رجاله ثقات إال مبارك بن فضالة فهو صدوق، و
 ، والطرباين يف الكبـري )٦٩٦٤(  حديث ) ١٥/٤١٨( يف مناقب الصحابة وابن حبان يف صحيحه

 ) ٩/١٧٥( يف املجمـع وأورده اهليثمـي ). ٣٦٥٧(  ث رقـمحدي ) ٩/١١١(  ، والبزار)٣/٣٤(
ورجال أمحد رجال الصحيح غري مبارك بن فـضالة وقـد : وقال. والطرباين، والبزاروعزاه ألمحد، 

 .قِّثُو



 ٧٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 :رواية أيب هريرة ريض اهللا عنه
 كنا مع أيب هريرة فجاء احلسن بن عـيل:   عن سعيد بن أيب سعيد املقربي قال– ٩٢

 :له نا عليه السالم ومل يعلم به أبو هريرة، فقلنا فردد،مَّلَسَ ريض اهللا عنهام فبن أيب طالب
  ، ياسـيدي الـسالم وعليك :قالو فلحقه َّقد سلم عليناسن بن عيل احلهذا يا أبا هريرة 
 .)١( »نه سيدإ« :لوقي رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم سمعت: ثم قال

 :رواية جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنهام
 يعنـي –إن ابنـي «: رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلمقال :  عن جابر قال-٩٣
 .)٢(» من املسلمني سيد، وليصلحن اهللا به بني فئتني–احلسن 

 

 صًشد الناس شبها بالنبي  أاحلسن 
 :رواية أنس بن مالك ريض اهللا عنه

 عليـه وآلـه مل يكن أحد أشبه بالنبي صـىل اهللا« :ريض اهللا عنه قال  عن أنس – ٩٤
 .)٣( »حلسن بن عيلوسلم من ا

                                                                                                                         

كتاب معرفة الصحابة، باب مـن فـضائل احلـسن بـن عـيل ) ٣/١٦٩( رواه احلاكم يف املستدرك) ١(
قـال  ). ٢٥٩٦ ( حـديث رقـم ) ٣/٣٥(  رباين يف الكبـريرواه الطـو. وصححه، ووافقه الذهبي

 ) ٦٥٦١(  ورواه أبـو يعـىل املوصـيل.  رواه الطرباين ورجاله ثقات:)٩/١٧٨( اهليثمي يف املجمع
 ).إسناده صحيح: (وقال حسني سليم أسد

حـديث رقـم ) ٧/١٣٠(، واألوسـط )٢٥٩٨(حـديث رقـم ) ٣/٣٥(رواه الطرباين يف الكبري ) ٢(
رواه الطـرباين يف األوسـط والكبـري والبـزار، وفيـه    ): ٩/١٧٨( اهليثمي يف املجمع قال) ٧٠٧١(

 .عبد الرمحن بن مغراء وثقة غري واحد وفيه ضعف، وبقية رجال البزار رجال الصحيح
  ).٣٧٥٢(  حديث رقم باب مناقب احلسن واحلسنيرواه البخاري يف فضائل الصحابة) ٣(



 
 

٨٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

عليـه أس احلسني ر عبيد اهللا بن زياد بِيتُأ« :بن مالك ريض اهللا عنهعن أنس   – ٩٥
م هكـان أشـبه: ً فجعل ينكت وقال يف حسنه شيئا، فقال أنس، فجعل يف طستالسالم

َوبا بالوضصىل اهللا عليه وآله وسلم وكان خمبرسول اهللا   .)١(»ةَمْسً
  بـرأسيءكنت عنـد ابـن زيـاد، فجـ:  عنه قال عن أنس بن مالك ريض اهللا– ٩٦

: قلـت: ، قالًناْـسُحما رأيت مثل هذا : نفه ويقولأاحلسني، فجعل يقول بقضيب له يف 
 .)٢( نه كان من أشبههم برسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمإأما 

 :رواية أيب بكر ريض اهللا عنه
هللا عنه ومحل احلـسن وهـو رأيت أبا بكر ريض ا« :  عن عقبة بن احلارث قال– ٩٧
 .)٤(» يضحكوعيل.  بعيل)٣(ليس شبيه.  بأيب شبيه بالنبي:يقول
 
 

                                                                                                                         

.   )٣٧٤٨( حــديث رقــمبــاب مناقــب احلــسن واحلــسني صحابة رواه البخــاري يف فــضائل الــ) ١(
 .يصبغ به:  أي.ب بهض خيت يميل إىل السوادنبات: الوسمة

حـسن : وقـال عنـه) ٣٧٧٨( حديث رقمباب مناقب احلسن واحلسني رواه الرتمذي يف املناقب ) ٢(
 وابـن ،)١٣٩٤( واإلمـام أمحـد يف فـضائل الـصحابة رقـم. وصـححه األلبـاين ،صحيح غريب

 )٣/١٢٥(  والطـرباين يف الكبـري،)٥٥٤موارد الظمآن ص(وصححه األرناؤوط ) ٦٩٧٢(حبان
 .)٢٨٧٩(حديث رقم 

ًلـيس شـبيها (وروي . العاطفة والتقدير ال شبيه بعـيل) ال(هنا بمعنى ) ليس): (ليس شبيه بعيل() ٣(
 .من أخوات إن) ليس(عىل أن ) بعيل

 . )٣٧٥٠(  حديث رقماقب احلسن واحلسني باب منرواه البخاري يف فضائل الصحابة ) ٤(



 ٨١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 :رواية أيب جحيفة ريض اهللا عنه
رأيت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم وكـان « :عن أيب جحيفة قال -٩٨

 .)١(» يشبههاحلسن بن عيل
 

 ص اهللا احلسني بضعة من رسول
 : اهللا عنهامرواية عبد اهللا بن عمر ريض

  أراد أن العراقرضأ أن خيرج إىل  ملا أراد احلسني بن عيل:ي قالب  وعن الشع–٩٩
 إين أريـد : فقـال لـه،رض لـه فأتـاه ليودعـهأنه يف إ : فسأل عنه فقيل له،يلقى ابن عمر
ت بـني أن ِّريُخـ« : ال تفعل فإن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قـال:العراق فقال
ً نبيا أو نبيا عبداًأكون ملكا ً ً تواضع فاخرتت أن أكون نبيا عبدا: فقيل يل،ً نك بضعة إ و،»ً

ستودعك أ : وقال، فأبى فودعه: فال خترج قال،من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم
 .)٢(اهللا من مقتول

 

 
 
 

                                                                                                                         

 رواه مـسلمو.  النبي صىل اهللا عليه وآله وسلمكتاب املناقب باب صفة ) ٣٥٤٤(  رواه البخاري) ١(
 .  يبه صىل اهللا عليه وآله وسلمكتاب الفضائل باب ش) ٢٣٤٣(باختالف يسري 

) ٩/١٩٢(يثمي يف املجمـعاهل، وذكره ) ٥٩٧(حديث رقم ) ١/١٨٩(رواه الطرباين يف األوسط ) ٢(
وقال العراقي يف ختـريج إحيـاء . ين يف األوسط ورجال البزار ثقاترواه البزار والطربا: وقال عنه
  . حسنه إسناد:)٢/٢١١(علوم الدين



 
 

 بمقتل احلسني  ُْخيرب صالنبي 
 :رواية أم سلمة ريض اهللا عنها

 كان رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه : اهللا عنها قالت  وعن أم سلمة ريض–١٠٠
 فـدخل احلـسني ُ فـانتظرت،حـدأ ال يدخل عـيل: فقالذات يوم يف بيتي ًجالسا لم وس

 فاطلعـت فـإذا حـسني يف ،رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يبكي )١(فسمعت نشيج
 واهللا مـا :لـت فق،حجره والنبي صىل اهللا عليه وآله وسـلم يمـسح جبينـه وهـو يبكـي

 ؟هبـحت :قـالف ،ن جربيل عليه الـسالم كـان معنـا يف البيـتإ : فقال،علمت حني دخل
 فتنـاول ، كـربالء:ن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال هلـاإ : قال، الدنيا فنعممن أما :قلت

 ، فلام أحيط بحسني حني قتـل،جربيل من تربتها فأراها النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم
 صدق رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه : فقال، كربالء: قالوا؟ه األرض ما اسم هذ:قال

 .)٢( رض كرب وبالءأوسلم 
 عليه وآله وسلم اهللا وعن عائشة أو أم سلمة ريض اهللا عنهام أن النبي صىل – ١٠١

ن ابنـك هـذا إ : يلقـالف ، قبلهـاَّمل يدخل عيل ملك  البيتَّ لقد دخل عيل:قال إلحدامها
 فـأخرج تربـة : قـال،ن شئت أريتك من تربة األرض التي يقتـل هبـاإ و،حسني مقتول

 .)٣( محراء
                                                                                                                         

 .صوت معه توجع وبكاء: شيجالنَّ) ١(
) ٢٨١٩( )٣/١٠٨(  والطـرباين يف الكبـري،)١٣٩١( رواه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة رقـم) ٢(

رباين بأسـانيد ورجـال رواه الط: وقال عنه) ٩/١٨٩،١٨٨ ( وذكره اهليثمي يف املجمع.واللفظ له
 .ل الصحابةئحسنه ويص اهللا عباس يف فضاو. أحدها ثقات

= حديث حـسن : األرناؤوطوقال شعيب ) ٢٦٥٦٧( حديث رقم أخرجه اإلمام أمحد يف املسند) ٣(
 

٨٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب



 ٨٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 : ريض اهللا عنهأنس بن مالكرواية 
استأذن ملك القطر ربه أن يـزور النبـي صـىل اهللا : نس بن مالك قالأعن   – ١٠٢

يـا أم : عليه وسلم فأذن له، وكان يف يوم أم سلمة، فقـال النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم
فبيـنام هـي عـىل البـاب إذ جـاء : ظي علينا الباب، ال يدخل علينا أحد، قـالسلمة احف

احلسني بن عيل فاقتحم ففتح الباب فدخل، فجعل النبي صىل اهللا عليـه وسـلم يلتزمـه 
إن أمتك ستقتله، إن شـئت أريتـك املكـان : نعم، قال: أحتبه؟ قال: ويقبله، فقال امللك

قبضة من املكان الذي قتل به فأراه، فجاء سهلة فقبض : قال. نعم: قال. الذي تقتله فيه
 أي البنـاين الـرواي عـن –قال ثابت . أو تراب أمحر، فأخذته أم سلمة فجعلته يف ثوهبا

 .)١(فكلنا نقول إهنا كربالء : -أنس 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

): ٩/١٨٧(وصححه ويص اهللا عباس وقـال اهليثمـي ) ١٣٥٧(ويف الفضائل . بطرقه وشاهده= 
 .رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح

واللفظ له وحسنه حسني سليم أسـد، ) ٣٤٠٢(حديث رقم ) ٦/١٢٩(رواه أبو يعىل يف مسنده ) ١(
حـديث ) ١٥/١٤٢(، وابـن حبـان يف صـحيحه )١٣٥٦٣(واإلمام أمحد يف مسنده حديث رقـم 

رواه أمحد وأبو يعىل والبـزار : قال اهليثمي). ٢٨١٣(يث رقم حد) ٣/١٠٦(والطرباين ) ٦٧٤٢(
والطرباين بأسانيد وفيها عامرة بن زاذان وثقه مجاعة وفيـه ضـعف وبقيـة رجـال أيب يعـىل رجـال 

انظر السلسلة الصحيحة . واحلديث صححه الشيخ األلباين بمجموع طرقه) ٩/١٨٧. (الصحيح
 ).١١٧١(حديث ) ٣/١٥٩(



 
 

٨٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٨٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 
 
 
 
 
 

 امتأعامم وع مرويات الصحابة يف فضائل
  وأحفادهمصوأوالد أعامم الرسول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٨٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 محزة بن عبد املطلب سيدنا  يف مناقب مرويات الصحابة 
 

  وأحدتضحيته يف املبارزة يوم بدر
 :رواية أيب ذر ريض اهللا عنه

M  o  n  :عن أيب ذر ريض اهللا عنه أنه كان يقسم فيها إن هـذه اآليـة -١٠٣

r  q     p L ١( يوم برزوا يف يوم بدر وعتبة وصاحبيه، نزلت يف محزة وصاحبيه(.  

 :رواية جابر ريض اهللا عنه
 رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه َدَقَف: عن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنه قال -١٠٤

 رأيته عند تلك الـشجرات : فقال رجل،وصحبه وسلم محزة حني فاء الناس من القتال
ا جـاء بـه هـؤالء أبـو سـفيان  إليك ممـأ اللهم أبر، أنا أسد اهللا وأسد رسوله:وهو يقول
 فحنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله ،عتذر إليك مما صنع هؤالء باهنزامهمأ و،وأصحابه

 فقـام ؟أال كفـن:  ثـم قـال،ّثل به شـهقُ فلام رأى جنبه بكى وملا رأى ما م،وسلم نحوه
 ؟يـا جـابر« : فقـال، ثم قام آخر فرمى بثوب عليه،رجل من األنصار فرمى بثوب عليه
 ثـم جيـاء بالـشهداء ، ثم جيء بحمزة فصىل عليه،هذا الثوب ألبيك، وهذا لعمي محزة

  .)٢( .. ثم ترفع ويرتك محزة حتى صىل عىل الشهداء كلهم،فتوضع إىل جانب محزة فيصيل
                                                                                                                         

، ومـسلم يف التفـسري بـاب يف قولـه »٤٧٤٣«يف  التفسري سورة احلج حديث رقم رواه البخاري ) ١(
 .»٣٠٣٣«هذان خصامن حديث رقم : تعاىل

 أحد رواة –أبو محاد : وقال الذهبي. صحيح اإلسناد: وقال» ٢/١٣٠«رواه احلاكم يف املستدرك ) ٢(
 .مرتوك:  هو املفضل بن صدقة، قال النسائي–اخلرب 

ًأرى بحديثه بأسا ، وكان أمحد بن حممد بن شعيب يثني عليه ثناء تامـاما : وقال ابن عدي =  الكامـل . ًً
 

٨٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي



 
 

 هو أسد اهللا
 :رواية سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه

ل يوم أحد بـني  كان محزة بن عبد املطلب يقات:عن سعد بن أيب وقاص قال -١٠٥
  .)١( أنا أسد اهللا:يدي رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ويقول

 

 هو سيد الشهداء
 :رواية جابر ريض اهللا عنه

سـيد  «:ىل اهللا عليه وآله وسلم أنه قـالعن جابر ريض اهللا عنه عن النبي ص -١٠٦
  .)٢(»له ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقت،الشهداء محزة بن عبد املطلب

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

لـيس بقـوي يكتـب حديثـه ، وقـال البغـوي يف  : قال أبو حـاتم : وقال ابن حجر ). ٦/٤١٠= (
 ).٨/١٣٨(لسان امليزان . كويف صالح احلديث : معجم الصحابة 

  ).١٠٤(وص ) ٦٢-٥٨(ئز لأللباين ص انظر احكام اجلنا. ولبعض فقرات احلديث شواهد 

حـديث رقـم » ٣/٢١٤«رواه احلاكم يف املستدرك كتاب معرفـة الـصحابة، بـاب إسـالم محـزة ) ١(
ومـن طريقـه البيهقـي يف . وصـححه الـذهبي. صحيح اإلسناد ومل خيرجـاه: وقال عنه» ٤٨٨٠«

 .عن عمري بن إسحاق بن سعد بن أيب وقاص) ١٠٩٥(ح ) ٣/٢٦٠(الدالئل 
، والطـرباين يف ) ٣٦٧٥٠(ح ) ٧/٣٦٦(و ) ٣٢٢٠٨(ح ) ٦/٣٨٢( ابن أيب شـيبة يف مـصنفه ورواه

ــري  ــصحابة ) . ٢٩٥٣(ح ) ٣/١٤٩(الكب ــة ال ــيم يف معرف ــو نع ــه أب ــن طريق ح ) ٥/٣٥٧(وم
كلهــم عــن عمــري بــن إســحاق ) ٤٨٧٥(ح ) ٣/٢١٢(ورواه احلــاكم يف مــستدركه ) . ١٧٠٩(

 .طرباين ورجاله إىل قائله رجال الصحيحرواه ال): ٩/٢٦٨(قال اهليثمي . ًمرسال
حـديث رقـم » ٣/٢١٥«رواه احلاكم يف املستدرك كتاب معرفـة الـصحابة، بـاب إسـالم محـزة ) ٢(

=    سـنده «: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وقال الذهبي يف سري أعـالم النـبالء: وقال عنه» ٤٨٨٤«
 

٨٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب



 ٨٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 :رواية عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام
سـيد  «:ل اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـال رسـو:عن ابن عباس قال -١٠٧

 ورجـل قـام إىل إمـام جـائر فنهـاه وأمـره ،الشهداء يوم القيامة محزة بـن عبـد املطلـب
  .)١(»فقتله

 :رواية عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه
قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله : لب ريض اهللا عنه قالعن عيل بن أيب طا -١٠٨
 .)٢(»سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب« :وسلم
  

 محزة شهادة عبد الرمحن بن عوف يف 
 :رواية عبد الرمحن بن عوف ريض اهللا عنه

عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الـرمحن بـن عـوف ريض اهللا  -١٠٩
فن يف بردة ُ ك،تل مصعب بن عمري وهو خري منيُق:  فقال-ً وكان صائام- بطعامَِيتُعنه أ
وقتـل محـزة وهـو : قال رجاله بدا رأسه، وأراه ي رأسه بدت رجاله، وإن غطيإن غط

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

، وصـحيح الرتغيـب »٣٧٤«وصححه األلبـاين يف السلـسلة الـصحيحة. »١/١٧٣» «ضعيف= 
 .»٢٣٠٨«والرتهيب 

. رواه الطـرباين يف األوسـط وفيـه ضـعف: وقـال اهليثمـي» ٤/٢٣٨«رواه الطرباين يف األوسط ) ١(
 .واحلديث صحيح بمجموع شواهده). ٩/٢٦٨(

رواه الطرباين وفيه عـيل : وقال اهليثمي) ٢٩٥٨(حديث رقم » ٣/١٥١«رواه الطرباين يف الكبري ) ٢(
 .واحلديث صحيح بمجموع شواهده). ٩/٢٦٨(وهو مرتوك بن احلزور 



 
 

٩٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 وقـد ،عطينـاُعطينـا مـن الـدنيا مـا أُأ: سط أو قـالُسط لنا من الدنيا ما بُخري مني، ثم ب
  .)١( » يبكي حتى ترك الطعامجلت لنا، ثم جعلُخشينا أن تكون حسناتنا ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

ويف » ١٢٧٥،١٢٧٤«رواه البخاري يف اجلنائز بـاب إذا مل يوجـد إال ثـوب واحـد حـديث رقـم ) ١(
 .»٤٠٤٥«املغازي باب غزوة أحد حديث رقم



 ٩١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 مرويات الصحابة 
 يف فضائل سيدنا العباس بن عبد املطلب 

 

 له العطاء ودعاؤه له باملغفرة صإجزال النبي 
 : ريض اهللا عنهرواية أنس بن مالك

 بـامل وسـلم عليـه اهللا صىل النبي أيت:  أنس بن مالك ريض اهللا عنه قالعن -١١٠
 عليـه اهللا صـىل اهللا رسول به أيت مال أكثر وكان) . املسجد يف انثروه (فقال البحرين من

 قـىض فلـام إليـه يلتـف ومل الـصالة إىل وسـلم عليـه اهللا صـىل اهللا رسول فخرج وسلم
 اهللا رسول يا فقال العباس جاءه إذ أعطاه إال ًأحدا يرى كان فام إليه فجلس جاء الصالة
 وسـلم عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول لـه فقـال ًقـيالع وفاديت نفيس فاديت فإين أعطني

 يرفعه بعضهم اؤمر اهللا رسول يا:  فقال يستطع فلم يقله ذهب ثم ثوبه يف فحثا) . خذ(
 يـا:  فقـال،  يقله ذهب ثم منه فنثر) . ال ( :قال .عيل أنت فارفعه:  قال) . ال(:  قال إيل

) . ال(:  قـال،  عيل أنت فارفعه:  قال) . ال(:  قال  ،عيل يرفعه بعضهم اؤمر اهللا رسول
 وسـلم عليـه اهللا صىل اهللا رسول زال فام انطلق ثم كاهله عىل فألقاه احتمله ثم منه فنثر
 وسـلم عليـه اهللا صـىل اهللا رسول قام فام حرصه من ًعجبا علينا خفي حتى برصه يتبعه
  .)١( درهم منها وثم

 

                                                                                                                         

بلفـظ مقـارب ) ٣/٣٧٢(وجاء يف املستدرك .  كتاب الصالة باب القسمة»٤٢١«رواه البخاري ) ١(
 .عن أيب موسى األشعري ريض اهللا عنه) ٥٤٧٤(برقم 



 
 

٩٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 عم الرجل صنو أبيه
 :هرواية أيب هريرة ريض اهللا عن

 بعث رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم عمـر عـىل :عن أيب هريرة قال -١١١
بن مجيل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول اهللا صـىل اهللا عليـه ا منع : فقيل،الصدقة

ما ينقم ابن مجيل إال أنـه كـان «:  فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم،وآله وسلم
 يف سـبيل  وأعتـادهًخالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأما ،ًفقريا فأغناه اهللا

َّيلَ وأما العباس فهي ع،اهللا  أن عـم الرجـل ت أمـا شـعر، يا عمر: ومثلها معها، ثم قالَ
  .)١( »صنو أبيه

  

 استسقاء عمر بالعباس ريض اهللا عنهام
 :نس ريض اهللا عنهرواية أ
كـان إذا قحطـوا استـسقى أن عمر بـن اخلطـاب  «:نس ريض اهللا عنهعن أ -١١٢

اللهم إنا كنا نتوسـل إليـك بنبينـا صـىل اهللا عليـه وآلـه : بالعباس بن عبد املطلب فقال
  .)٢(» فيسقون:ا، قالسقناوإنا نتوسل إليك بعم نبينا فوسلم فتسقينا، 

  
                                                                                                                         

وروى البخـاري » ٩٨٣«رواه مسلم يف كتاب الزكاة باب يف تقديم الزكاة ومنعهـا حـديث رقـم ) ١(
 كتاب الزكـاة، بـاب قـول اهللا تعـاىل »أما شعرت أن عم الرجل صنوا أبيه«ًنحوا منه من غري زيادة 

My zL عم الرجل صنو :  عليه وآله وسلمواملقصود بقوله صىل اهللا) ١٤٦٨( حديث رقم
 .مثله ونظريه: أبيه أي

رواه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة باب ذكر العباس بن عبد املطلب ريض اهللا عنه حـديث ) ٢(
 .»٣٧١٠«رقم



 ٩٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 يوم حنني ثباته 
 : ريض اهللا عنهشيبة بن عثامنرواية 
ا رأيـت النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم ملـ :ريض اهللا عنهقال شيبة بن عثامن  -١١٣

 اليـوم :أعري يوم حنني، ذكرت أن أيب وعمي قتلهام عيل ومحزة ريض اهللا عنهام، فقلـت
فجئت عن يمينه فإذا العباس بن عبداملطلب ريض اهللا عنـه : أدرك ثأري من حممد، قال

  .)١( »...قائم معه عليه درع بيضاء كأهنا الفضة يتكشف عنها العجاج 

 :ابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنهامرواية ج
 من واد يف انحدرنا :قال ،حنني وادي استقبلنا ملا:  قالاهللا عبد بن جابر عن -١١٤
 كـان وقـد الـصبح عاميـة ويف :قال ،ًانحدارا فيه ننحدر إنام حطوط أجوف هتامة أودية
 مـا فـواهللا قـال وأعدوا وهتيؤا أمجعوا قد ومضايقه أجنابه ويف شعابه يف لنا كمنوا القوم
 النـاس واهنـزم واحـد رجـل شـدة علينا شدت قد الكتائب إال منحطون ونحن راعنا
 وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول وانحاز أحد عىل منهم أحد يلوي ال فاستمروا راجعني
 فـال قـال اهللا عبـد بـن حممد أنا اهللا رسول أنا إيل هلم الناس أهيا إيل قال ثم اليمني ذات
 عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول مـع أن إال الناس فانطلق ًبعضا بعضها لاإلب احتملت يشء
 اهللا صـىل معـه ثبـت وفـيمن كثري غري بيته وأهل واألنصار املهاجرين من ًرهطا وسلم
 املطلـب عبـد بـن والعباس طالب أيب بن عيل بيته أهل ومن وعمر بكر أبو وسلم عليه
 وهو عبيد بن وأيمن رثااحل بن ةوربيع رثااحل بن سفيان وأبو عباس بن الفضل وابنه

                                                                                                                         

رواه ) : ٦/١٨٤(وقــال اهليثمــي ) ٧١٩٢(حــديث رقــم ) ٧/٢٩٨( املعجــم الكبــري للطــرباين )١(
 . وهو ضعيفالطرباين وفيه أبو بكر اهلذيل



 
 

٩٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 لـه رايـة يـده يف أمحـر لـه مجـل عىل هوازن من ورجل قال زيد بن وأسامة أيمن أم بنا
 وإذا برحمـه طعـن أدرك فـإذا خلفـه وهوازن الناس أمام له طويل رمح رأس يف سوداء

 قتـادة بن عمر بن عاصم وحدثني إسحاق بنا :قال فاتبعوه وراءه ملن رفعه الناس فاته
 هـوازن مـن الرجـل ذلـك بينـا قال اهللا عبد بن جابر أبيه عن جابر بن الرمحن عبد نع

 مـن ورجـل طالب أيب بن عيل له هوى إذ يصنع ما يصنع ذلك مجله عىل الراية صاحب
 عجـزه عـىل فوقـع اجلمـل عرقـويب فـرضب خلفه من عيل فيأتيه قال يريدانه األنصار
 عـن فـانعجف سـاقه بنـصف قدمـه أطـن رضبة فرضبه الرجل عىل األنصاري ووثب
 األرسى وجدوا حتى هزيمتهم من الناس راجعة رجعت ما فواهللا الناس واجتلد رحله
  .)١( »وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول عند مكتفني

 : بن عازب ريض اهللا عنهالرباءرواية 
ال واهللا مـا وىل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه : عن الرباء بن عازب قال -١١٥
أنـا «: والعباس وأبو سفيان آخذين بلجام بغلته وهو يقول:  يوم حنني دبره، قالوسلم

  .)٢(»النبي ال كذب أنا ابن عبد املطلب

 
 

                                                                                                                         

 إسنادهوقال عنه حمققه شعيب األرناؤوط ) ٣/٣٧٦) (١٥٠٦٩( مسند اإلمام أمحد حديث رقم )١(
 .احلديث حسن صدوق فهو إسحاق ابن غري الشيخني رجال ثقات رجاله حسن

اسناده حـسن لغـريه : وقال ويص اهللا عباس) ١٨٢٠( رواه اإلمام أمحد يف الفضائل حديث رقم )٢(
 .واحلديث صحيح



 ٩٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  جوده ريض اهللا عنه

 : رواية سعد بن أيب وقاص 
كـان رســول اهللا صــىل اهللا : وعن سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه قـال -١١٦

ً جيــشا ببـقــيع اخلــيل، فاطـلــع -  يـعــرضأو كــان  - علـيه وآله وسـلم جيــهز
هذا العباس عم «:  اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمالعـبـاس بن عبد املطلب، فقال رسول
  .)١(»ًنبيكم أجود قريش كفا وأحناه عليها

 قصة فدائه يوم بدر ونزول القرآن يف شأنه
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

 بعثـت زينـب بنـت ،ل مكة يف فداء أرساهم ملا جاءت أه:عن عائشة قالت -١١٧
 وبعثت فيه بقالدة كانت خدجيـة ،الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم يف فداء أيب العاص

 فلام رآها رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه ، عليهاىأدخلتها هبا عىل أيب العاص حني بن
دوا عليها الذي هلـا  تطلقوا هلا أسريها وتر أن إن رأيتم: وقال،وسلم رق هلا رقة شديدة

 ، يـا رسـول اهللا: وقال العباس، الذي هلاا وردوا عليه، نعم يا رسول اهللا: قالوا،فافعلوا
 أعلم بإسـالمك فـإن يكـن : فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم،ًإين كنت مسلام

    فافد نفسك وابني أخويك نوفل بـن احلـارث بـن عبـد املطلـب،كام تقول فاهللا جيزيك
                                                                                                                         

والطـرباين يف األوسـط ) ٨٢٠(وأبـو يعـىل ) ١٨٣(والبزار ) ١٦١٠(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ١(
وقال اهليثمـي يف . وصححه واللفظ له) ٥٤٢٠،٥٤١٩(واحلاكم ) ٧٠٥٢(وابن حبان ) ١٩٢٦(

، ...، والطـرباين يف األوسـط بنحـوه ...رواه أمحد والبزار بنحوه وأبـو يعـىل ): ٩/٢٦٨(املجمع 
. مد بن طلحة التيمي وثقه غـري واحـد، وبقيـة رجـال أمحـد وأيب يعـىل رجـال الـصحيحوفيه حم

 .واحلديث حسنه األرناؤوط وحسني سليم أسد



 
 

٩٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 وحليفك عتبة بن عمـرو بـن جحـدم أخـا بنـي ،قيل بن أيب طالب بن عبد املطلبوع
 َ أنـتَ فأين املال الـذي دفنـت: قال، ما ذاك عندي يا رسول اهللا: فقال،احلارث بن فهر
 واهللا : الفضل وعبد اهللا وقثم، فقـال:صبت فهذا املال لبنيُ إن أ: فقلت هلا:وأم الفضل
حـد غـريي وغـري أم ، إن هذا ليشء مـا علمـه أول اهللانك رسأشهد أ إين ،يا رسول اهللا

 فقـال ،الفضل فاحسب يل يا رسول اهللا ما أصبتم مني عرشين أوقية من مال كان معـي
 ففدى العباس نفسه وابني أخويـه وحليفـه ، أفعل:رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

! " # $ % & ' ) ( * +  , - M  :وجـلوأنزل اهللا عز 

 2  1 0 / .5 4 36 9 8 7  L )فأعطــــاين مكــــان )١ 
 مع ما أرجو من ،ًالعرشين األوقية يف اإلسالم عرشين عبدا كلهم يف يده مال يرضب به

  .)٢( مغفرة اهللا عز وجل

 :رواية عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام
بـن  العباس بن عبد املطلب أبـا اليـرس  كان الذي أرس:بن عباس قالاعن  -١١٨

 فقـال لـه رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه ،ن عمرو أحد بني سلمةعمرو وهو كعب ب
   لقد أعانني عليـه رجـل مـا رأيتـه بعـد وال قبـل: قال؟ كيف أرسته يا أبا اليرس:وسلم

 لقد أعانـك عليـه : فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم: قال،هيئته كذا هيئته كذا

                                                                                                                         

 .»٧٠«سورة األنفال اآلية ) ١(
حـديث » ٣/٣٦٦«رواه احلاكم يف املستدرك كتاب معرفة الصحابة، باب ذكـر إسـالم العبـاس ) ٢(

ووافقـه الـذهبي والبيهقـي يف .  مـسلم ومل خيرجـاهصـحيح عـىل رشط: وقال عنه) ٥٤٠٩(رقم 
 ).١٢٦٢٨(حديث » ٦/٣٢٢«الكربى 



 ٩٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

بـن أخيـك عقيـل بـن أيب طالـب انفـسك و افد ، يا عباس: وقال للعباس،ٌريمَ كٌلكَم
 : فأبى وقـال: قال،ونوفل بن احلرث وحليفك عتبة بن جحدم أحد بني احلرث بن فهر

علم بشأنك إن يك مـا تـدعي أ اهللا : وإنام استكرهوين قال،ًإين قد كنت مسلام قبل ذلك
اهللا  وكـان رسـول ، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك،ًحقا فاهللا جيزيك بذلك

 . ال:حـسبها يل مـن فـداي قـالا ، يا رسول اهللا: فقال،خذ منه عرشين أوقية ذهبأقد 
 فأين املال الذي وضعته بمكـة : قال، فإنه ليس يل مال: قال،عطاناه اهللا منكأذاك يشء 

 إن أصـبت يف سـفري : فقلـت،حيث خرجت عند أم الفضل وليس معكام أحد غريكام
 فوالذي بعثك باحلق ما علم أحد مـن : قال،د اهللا كذاهذا فللفضل كذا ولقثم كذا ولعب

  .)١(  وإين ألعلم أنك رسول اهللا،الناس غريي وغريها
  

 ص عىل النبي طمئنانلالحضوره بيعة العقبة 
 :رواية كعب بن مالك ريض اهللا عنه

هد العقبـة عن كعب بن مالك ريض اهللا عنه وكان من أعلم األنصار ممن ش -١١٩
: ُخرجنا يف حجاج قومنـا مـن املـرشكني، فـذكر احلـديث قـال«: قالوبايع رسول اهللا 

ه مـالشعب ننتظر رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم حتى جاءنا، ومعـه عبفاجتمعنا 
  اهللا، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت تكلم يا رسول:قلنا: العباس بن عبد املطلب، قال

  يف اإلسـالمورغب، ودعا إىل اهللا بيلفتكلم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ق: قال
فأخـذ الـرباء بـن : أبايعكم عىل أن متنعوين مما متنعون منه نساءكم وأبناءكم، قال «وقال

                                                                                                                         

رواه أحــمد «: »٦/٨٦«قال اهليثـمي يف املجــمع ) ٣٣١٠(، حديث رقم »١/٣٥٣«رواه أمحد ) ١(
 .»وفيه راو مل يسـم وبقية رجاله ثقات



 
 

٩٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

فبايعنـا يـا  )١( نعم والذي بعثك باحلق لنمنعنك مما نمنع منه أزرتنـا: معرور بيده ثم قال
 .)٢( ًبرا عن كابر ورثناها كا،لقةَ، فنحن واهللا أهل احلروب وأهل احلرسول اهللا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

وقد يكنى عن . أراد أنفسنا: يلنساءنا وأهلنا كنى عنهن باألزر، وق: وقد وردت أزرنا أي: أزرتنا) ١(
 .أزر: أزر، ولسان العرب: النفس باإلزار، النهاية

وقال عنه الشيخ شـعيب  األرنـاؤوط حـديث » ١٥٨٣٦«أخرجه اإلمام أمحد يف املسند احلديث ) ٢(
، وصـححه ويص »١٧٦٧«احلـديث » ٢/١١٦٩«ويف فضائل الصحابة . قوي وهذا إسناد حسن

، والبيهقـي يف دالئـل النبـوة »٧٠١١«صـحيحه يف املناقـب احلـديث اهللا عباس ، وابن حبـان يف 
»٢/١٨٩«. 



 ٩٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 يف فضائل جعفر بن أيب طالب  مرويات الصحابة 
 

 جوده وكرمه 
 :رواية أيب هريرة ريض اهللا عنه

ين إأكثر أبو هريرة، و: أن الناس كانوا يقولون«عن أيب هريرة ريض اهللا عنه  -١٢٠
ل اخلمـري وال  حتـى ال آكـ،شبع بطنـيبكنت ألزم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 

ن إلصق بطني باحلصباء من اجلوع، وأ وال خيدمني فالن وال فالنة، وكنت ،ألبس احلبري
خـري النـاس أوكـان . كنت ألستقرىء الرجل اآلية هي معي كي ينقلـب يب فيطعمنـي

كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كـان يف بيتـه، حتـى إن كـان : للمسكني جعفر بن أيب طالب
  .)١( »تي ليس فيها يشء، فيشقها فنلعق ما فيهاُليخرج إلينا العكة ال

  

ُأشبهت خلقي وخلقي«  له صقول النبي  َ«. 
 :رواية أسامة بن زيد ريض اهللا عنهام

اجتمع جعفر وعيل وزيد بن حارثة :  قالامعن أسامة بن زيد ريض اهللا عنه -١٢١
، صاهللا أنا أحبكم إىل رسـول : ، وقال عيلص أنا أحبكم إىل رسول اهللا :فقال جعفر
: ، قـالصفانطلقوا بنا إىل رسـول اهللا : ، قالص أنا أحبكم إىل رسول اهللا :وقال زيد

 هذا جعفر وعيل وزيد بن حارثة يستأذنون، فقـال رسـول :فخرجت ثم رجعت فقلت
                                                                                                                         

، »٣٧٠٨«رواه البخاري يف فضائل الصحابة باب مناقـب جعفـر بـن أيب طالـب حـديث رقـم ) ١(
وعاء مـن اجللـد يوضـع فيـه الـسمن : اجلديد من الثياب ، العكة : اخلبز املختمر ، احلبري : اخلمري
 .وغريه



 
 

١٠٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 ِ أحـب النـاسْنَ جئنـاك نـسألك مـ،يا رسول اهللا :فدخلوا فقالوا» ائذن هلم«: صاهللا 
ُأما أنت يا جعفر فيـشبه خلقـك « :سألك عن الرجال قالن: قالوا» فاطمة«:  قال؟إليك َ

ُخلقي ويشبه خلقك خلقي ُ ُُ ُ ِ ََ َّ وأنت إيل ومن شجريت، وأمـا أنـت يـا عـيل فـأخي وأبـو ،ُ ِ
  .)١(»َّيل وأحب القوم إيلإ وأما أنت يا زيد فموالي ومنيو، يلإولدي ومني و

 :رواية الرباء بن عازب ريض اهللا عنه
زب ريض اهللا عنه أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسـلم قـال عن الرباء بن عا -١٢٢

ُأشبهت خلقي وخلقي« :جلعفر بن أيب طالب   .)٢( ويف احلديث قصة» َ

 :اهللا بن أسلم ريض اهللا عنهيد رواية عب
 قــال ص أن رســول اهللا صد اهللا بــن أســلم مــوىل رســول اهللا يــعـن عب -١٢٣
ُأشبهت خلقي وخلقي« :جلعفر َ« )٣(.  

 
 

                                                                                                                         

رقـم » ٣/٢٣٩«يف املـستدرك كتـاب معرفـة الـصحابة بـاب ذكـر مناقـب جعفـر رواه احلاكم ) ١(
) ٢١٨٢٥(وصححه ووافقه الذهبي، واللفظ له، واإلمام أمحد يف املـسند حـديث رقـم » ٤٩٥٧«

رواه أمحـد : وقـال» ٩/٢٧٥«، وذكـره اهليثمـي يف املجمـع »٣/١/٢٩«وابن سعد يف الطبقـات 
، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة يف »٤/٥٠«وإسناده حسن، وحسنه احلافظ يف اإلصابة 

 .»١٥٥٠«الكالم عىل احلديث رقم 
 .يف حديث طويل» ٤٢٥١«أخرجه البخاري يف كتاب املغازي باب عمرة القضاء رقم ) ٢(
 .حديث صحيح لغريه: وقال األرناؤوط) ١٩٠٣١( رواه اإلمام أمحد يف مسنده حديث رقم )٣(

 . رواه أمحد وإسناده حسن: وقال عنه» ٩/٢٧٢«وذكره اهليثمي يف املجمع 



 ١٠١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 صحاب اهلجرتنيكان من أ
 :رواية أيب موسى األشعري ريض اهللا عنه

ونحن باليمن ، فركبنـا سـفينة ص بلغنا خمرج النبي  : قال عن أيب موسى  -١٢٤
 النجايش باحلبشة ، فوافقنا جعفر بن أيب طالـب ، فأقمنـا معـه حتـى فألقتنا سفينتنا إىل

لكـم أنـتم يـا أهـل "  : ص حني افتتح خيرب ، فقـال النبـي ص  قدمنا فوافقنا النبي 
  .)١(»"السفينة هجرتان 

 
 حسن عرضه اإلسالم عىل النجايش

 :رواية أم سلمه ريض اهللا عنها
بن املغرية زوج النبي صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم  بنة أيب أميةاعن أم سلمه  -١٢٥
َّأمنا ، النجايش، ملا نزلنا أرض احلبشة جاورنا هبا خري جار:ْقالت اهللا  عىل ديننـا وعبـدنا ِ
ً فلام بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إىل النجايش فينا ،ًمع شيئا نكرههْسَذى وال نْؤُال ن

 وكـان مـن ، وأن هيدوا للنجايش هدايا ممـا يـستطرف مـن متـاع مكـة،نْيَدْلَرجلني ج
ال إً ومل يرتكوا من بطارقته بطريقـا ،ًأعجب ما يأتيه منها إليه األدم فجمعوا له أدما كثريا

ن أيب ربيعة بن املغـرية املخزومـي وعمـرو ا بذلك مع عبد اهللا ب ثم بعثو،دوا له هديةأه
ته  ادفعوا إىل كل بطريق هدي: وقالوا هلام،بن العاص بن وائل السهمي وأمرومها أمرهما

للنجايش هداياه ثم سلوه أن يـسلمهم إلـيكم موا ِّدَ ق ثم،كلموا النجايش فيهمُ تْنَقبل أ
                                                                                                                         

ويف كتـاب ) ٤٢٣١-٤٢٣٠( رواه البخاري يف كتاب املغـازي بـاب غـزوة خيـرب حـديث رقـم )١(
وهذا لفظه ، وأخرجه اإلمـام مـسلم يف ) ٣٨٧٦(مناقب األنصار باب هجرة احلبشة حديث رقم 

 ً.مطوال» ٢٥٠٣«كتاب فضائل الصحابة حديث رقم 



 
 

١٠٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

النجايش ونحن عنده بخري دار وعند خـري فخرجنا فقدمنا عىل : التقبل أن يكلمهم، ق
 ثـم قـاال ،جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إال دفعا إليه هديته قبل أن يكلـام النجـايش

نه قد صبا إىل بلد امللك منا غلـامن سـفهاء فـارقوا ديـن قـومهم ومل إ :لكل بطريق منهم
نـا إىل امللـك  وقـد بعث،نـتمعرفه نحـن وال أوا بدين مبتدع ال ن وجاء،يدخلوا يف دينكم

لمهم ْسُشـريوا عليـه بـأن يـأردهم إليهم فإذا كلمنا امللك فيهم ففيهم أرشاف قومهم لن
نعم، ثـم :  فقالوا هلام، وأعلم بام عابوا عليهمًلمهم فإن قومهم أعىل هبم عيناَكُإلينا وال ي

نه قـد صـبا إىل  أهيا امللك إ:لامه فقاال له ثم كبا هداياهم إىل النجايش فقبلها منهامَّرَهنام قإ
 وجاءوا بدين مبتـدع ال ،بلدك منا غلامن سفهاء فارقوا دين قومهم ومل يدخلوا يف دينك

بـائهم وأعاممهـم آ وقـد بعثنـا إليـك فـيهم أرشاف قـومهم مـن ،نعرفه نحن وال أنـت
 اتبوهم فيـهلم بـام عـابوا علـيهم وعـ وأعً فهم أعىل هبم عينا،وعشائرهم لرتدهم إليهم

 ربيعة وعمرو بن العاص مـن أن يـسمع  أيب ومل يكن يشء أبغض إىل عبد اهللا بن:ْقالت
 قـومهم أعـىل هبـم عينـا ، صدقوا أهيـا امللـك: فقالت بطارقته حوله،النجايش كالمهم

 فغـضب :ّوأعلم بام عابوا عليهم فأسلمهم إليهام فلريداهنم إىل بالدهـم وقـومهم، قـال
ً وال أكـاد قومـا جـاوروين ونزلـوا ، ال أسلمهم إلـيهامً اهللا إذاْيم ها ال:النجايش ثم قال

 فـإن ،دعوهم فأسأهلم ما يقول هذان يف أمرهمأبالدي واختاروين عىل من سواي حتى 
 وإن كانوا عىل غري ذلـك منعـتهم ،كانوا كام يقوالن أسلمتهم إليهام ورددهتم إىل قومهم

 ثم أرسل إىل أصحاب رسـول اهللا صـىل :ْتوارهم ما جاوروين، قالِ جُمنهام وأحسنت
 مـا : ثم قال بعضهم لـبعض،اهللا عليه وآله وسلم فدعاهم فلام جاءهم رسوله اجتمعوا

صىل اهللا عليـه  نقول واهللا ما علمنا وما أمرنا به نبينا : قالوا؟تقولون للرجل إذا جئتموه



 ١٠٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

ته فنـرشوا سـاقفأكائن يف ذلك مـا هـو كـائن فلـام جـاءوه وقـد دعـا النجـايش وسلم 
ما هذا الدين الذي فارقتم فيـه قـومكم ومل تـدخلوا يف : مصاحفهم حوله سأهلم، فقال

 فكان الـذي كلمـه جعفـر بـن أيب طالـب :ْ قالت،حد من هذه األممأديني وال يف دين 
 ، ونأيت الفـواحش، ونأكل امليتة،ً أهيا امللك كنا قوما أهل جاهلية نعبد األصنام:فقال له

 يأكل القوي منا الضعيف، فكنا عىل ذلـك حتـى بعـث ،ونيسء اجلوارونقطع األرحام 
نعبـده و فدعانا إىل اهللا لنوحـده ،ًاهللا إلينا رسوال منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه

 وأمرنـا بـصدق ،ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنـا مـن دونـه مـن احلجـارة واألوثـان
 ، والكف عـن املحـارم والـدماء،ار وحسن اجلو، وأداء األمانة وصلة الرحم،احلديث

 وأمرنـا أن نعبـد ، وقذف املحصنة، وأكل مال اليتيم،وقول الزوروهنانا عن الفواحش 
د عليـه أمـور َّدَعَ ف: والصيام، قال،والزكاة، ًاهللا وحده ال نرشك به شيئا وأمرنا بالصالة 

 ،ً فلم نرشك بـه شـيئااإلسالم فصدقناه وآمنا به واتبعناه عىل ما جاء به فعبدنا اهللا وحده
 فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونـا عـن ديننـا ،وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا

 فلـام ، وأن نستحل ما كنا نستحل مـن اخلبائـث،لريدونا إىل عبادة األوثان من عبادة اهللا
ناك عـىل  خرجنا إىل بلدك واخرت، وحالوا بيننا وبني ديننا،قهرونا وظلمونا وشقوا علينا
 فقـال لـه :ْ أهيا امللـك، قالـتظلم عندكُونا أن ال ن ورجـ،من سواك ورغبنا يف جوارك

 نعـم فقـال لـه : فقال له جعفـر:ْ قالت،ا جاء به عن اهللا من يشءهل معك مم: النجايش
 فبكى واهللا النجايش حتى : قالت،»كهيعص«ً فاقرأه عيل فقرأ عليه صدرا من :النجايش

قفته حتى أخضلوا مصاحفهم حني سمعوا ما تـال علـيهم ثـم أخضل حليته وبكت أسا
، انطلقـا ٍ واحـدةٍشكاةِالذي جاء به موسى ليخرج مـن مـو إن هذا واهللا :قال النجايش



 
 

١٠٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 فلام خرجا من عنده قـال عمـرو :ًفواهللا ال أسلمهم إليكم أبدا وال أكاد، قالت أم سلمة
 فقـال : قالت،صل به خرضاءهمستأأً واهللا ألنبئنهم غدا عيبهم عندهم ثم :بن العاصا

ن كانوا قـد إ وً ال تفعل فإن هلم أرحاما:أتقى الرجلني فيناله عبد اهللا بن أيب ربيعة وكان 
ثم غدا عليه : ْبن مريم عبد، قالتاواهللا ألخربنه أهنم يزعمون أن عيسى : خالفونا، قال
 فأرسـل إلـيهم ،ًامًبن مـريم قـوال عظـياهنم يقولون يف عيسى إ أهيا امللك :الغد فقال له

 ومل ينـزل بنـا مثلـه : قالـت، فأرسل إليهم يـسأهلم عنـه:ْفاسأهلم عام يقولون فيه قالت
 : قـالوا؟ ماذا تقولون يف عيـسى إذا سـألكم عنـه: فقال بعضهم لبعض،فاجتمع القوم

ل ًنقول واهللا فيه ما قال اهللا وما جاء به نبينا كائنا يف ذلك ما هو كائن فلام دخلوا عليه، قا
 نقول فيه الـذي جـاء : فقال له جعفر بن أيب طالب؟بن مريما ما تقولون يف عيسى :هلم

 :ْ هو عبد اهللا ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إىل مـريم العـذراء البتـول، قالـت،به نبينا
       بـن مـريمامـا عـدا عيـسى : ًفرضب النجايش يده إىل األرض فأخذ منها عودا ثم قـال

 ،ن نخـرتم واهللاإو: تناخرت بطارقته حوله حني قال ما قال، فقـالما قلت هذا العود ف
م فـام ِم ثم مـن سـبكم غـرِ من سبكم غر»والسيوم اآلمنون«أنتم سيوم بأريض اذهبوا ف

 ردوا - والـدبر بلـسان احلبـشة اجلبـل -ًين آذيت رجال مـنكم أً ذهبا وًراْبَأحب أن يل د
ما أخذ اهللا مني الرشـوة حـني رد عـيل ملكـي  فو اهللا ،عليهام هدايامها فال حاجة لنا هبا

 فخرجا من عنـده مقبـوحني : فأطيعهم فيه قالتّ وما أطاع الناس يف،فآخذ الرشوة فيه
نا عىل ذلك إ فواهللا : عليهام ما جاءا به وأقمنا عنده بخري دار مع خري جار، قالتًمردودا

 ٍ قط كان أشد مـن حـزنًنااهللا ما علمنا حزفو: يعني من ينازعه يف ملكه قالتإذ نزل به 
 أن يظهر ذلك عىل النجايش فيأيت رجل ال يعرف مـن حقنـا مـا ً ختوفا،كلاه عند ذَّنِزَح



 ١٠٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 فقـال :ْوسار النجـايش وبيـنهام عـرض النيـل قالـت: ْكان النجايش يعرف منه، قالت
 رجل خيرج حتى حيرض وقعة القـوم ْنَ م:أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

 ،ًاّ وكان من أحدث القوم سـن: قالت، أنا:فقال الزبري بن العوام: ْ قالت؟نا باخلربثم يأتي
فنفخوا له قربة فجعلها يف صدره ثم سبح عليها حتى خرج إىل ناحية النيل التـي : قالت

 ودعونـا اهللا للنجـايش بـالظهور عـىل : ثم انطلق حتى حرضهم قالت،هبا ملتقى القوم
 واستوثق عليه أمر احلبشة فكنا عنده يف خـري منـزل حتـى ،عدوه والتمكني له يف بالده

  .)١( رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وهو بمكةعىل قدمنا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

حديث جعفر بن أيب . »١٧٤٠«إسناده حسن رقم : أمحد يف مسنده، وقال األرناؤوطرواه اإلمام ) ١(
 .طالب



 
 

١٠٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 بقدومه من احلبشة صفرح النبي 
 :رواية أيب جحيفة ريض اهللا عنه

م جعفر بن أيب طالب ريض اهللا عنه عىل رسـول اهللا ِدَق: عن أيب جحيفة قال -١٢٦
 ل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم َّهللا عليه وآله وسلم من أرض احلبشة فقبصىل ا

  .)١( » أم بفتح خيرب،ما أدري أنا بقدوم جعفر أرس«: بني عينيه وقالما 

 :رواية جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنه
 قـدم جعفـر ، من خيربصملا قدم رسول اهللا :  عن جابر ريض اهللا عنه قال-١٢٧
واهللا مـا أدري « :ل جبهــته ثـم قـالّ قـبص عنه من احلبشة تلقاه رسول اهللا ريض اهللا

  .)٢( » أم بقدوم جعفر،أفرح بفتح خيربأنا بأهيام 

  
  
  
  

                                                                                                                         

واألوسـط حـديث رقـم ) ١٤٧٠(و) ٢٤٤(حـديث رقـم ) ٢٢/١٠٠(رواه الطرباين يف الكبري ) ١(
» ٩/٢٧٢،٢٧١«وذكره اهليثمي يف املجمع ) ٣٠(وهذا لفظه ، ويف الصغري حديث رقم ) ٢٠٠٣(

. م ومل أعرفـه، وبقيـة رجالـه ثقـاتنس بن سـلأ الثالثة ويف رجال الكبري رواه الطرباين يف: وقال
يف السلسلة » ٢٦٥٧«برقم » إسناده جيد«: وقال األلباين عن أحد أسانيد الطرباين عن أيب جحيفة

 .الصحيحة
وقال ) ٤٢٤٩(حديث رقم » ٢/٦٨١«رواه احلاكم يف املستدرك كتاب اهلجرة األوىل إىل احلبشة ) ٢(

وابن سعد » ١٤٦٩«والطرباين يف الكبري . ث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهبيحدي: عنه
: وقال عنـه» ٩/٢٧٢«، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد »٤/٣٥«ًمرسال عن الشعبي يف الطبقات 

 .حسن: قال األلباين يف خترجيه لفقه السرية. ًرواه الطرباين مرسال ورجاله رجال الصحيح



 ١٠٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  له من غنائم خيربصقسم النبي 
 :رواية أيب موسى األشعري ريض اهللا عنه

 ونحـن صبلغنا خمرج النبي : عن أيب موسى األشعري ريض اهللا عنه قال -١٢٨
ردة واآلخر أبـو ُحدمها أبو بأخوان يل أنا أصغرهم أيمن فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وبال
 -ً يف ثالثة ومخسني أو اثنتني ومخسني رجال من قومي:ما قالإضع وِيف ب: ما قالإ -همُر

إىل النجـايش باحلبـشة، ووافقنـا جعفـر بـن أيب طالـب سـفينتنا فركبنا سـفينة فألقتنـا 
بعثنـا ههنـا وأمرنـا باإلقامـة فـأقيموا  صن رسول اهللا إ: رفقال جعف. وأصحابه عنده

 حني افتتح خيرب، فأسهم لنـا، أو ص فوافقنا النبي ،ًمعنا، فأقمنا معه حتى قدمنا مجيعا
ًأعطانا منها وما قسم ألحد غاب عن فتح خيرب منها شيئا إال ملـن شـهد معـه، إال : قال

  .)١( أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم هلم معهم

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

اري يف كتاب اخلمس باب ومن الدليل عىل أن اخلمس لنوائب املسلمني، حديث رقـم رواه البخ) ١(
، ومسلم يف فـضائل الـصحابة بـاب مـن فـضائل جعفـر بـن أيب طالـب حـديث رقـم )٣١٣٦(
»٢٥٠٢«. 



 
 

١٠٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 تفانيه يف اجلهاد يف سبيل اهللا
 :رواية أنس بن مالك ريض اهللا عنه

: قال النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم: عن أنس بن مالك ريض اهللا عنه قال -١٢٩
 ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد اهللا )ةيعني يف مؤت (أخذ الراية زيد فأصيب،«
 ثـم ،- صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم لتـذرفان وإن عيني رسول اهللا- بن رواحة فأصيبا

  .)١( »بن الوليد من غري إمرة ففتح لهاأخذها خالد 
 

 استشهاده ريض اهللا عنه
 :رواية أيب قتادة ريض اهللا عنه

 بعث رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم جيش األمراء :عن أيب قتادة قال -١٣٠
 فإن أصيب جعفـر فعبـد اهللا بـن ،فر فإن أصيب زيد فجع، عليكم زيد بن حارثة:وقال
 بأيب أنت يا نبـي اهللا وأمـي مـا كنـت أرهـب أن : فوثب جعفر فقال،نصاريَواحة األَر

 فـانطلق اجلـيش : قـال،امضوا فإنك ال تدري أي ذلـك خـري: ً زيدا، قالَّتستعمل عيل
 أن  وأمـر،ن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم صـعد املنـربإ ثم ،فلبثوا ما شاء اهللا

 ناب خري، أو ثاب : فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم،»الصالة جامعة«: ينادى
هنم انطلقوا حتـى لقـوا إ ،خري، شك عبد الرمحن، أال أخربكم عن جيشكم هذا الغازي

 ثم أخذ اللـواء جعفـر بـن ،ً فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له فاستغفر له الناس،العدو
  ثـم أخـذ ، أشهد له بالشهادة فاستغفروا له،ًم حتى قتل شهيداّأيب طالب فشد عىل القو

 ثم أخذ اللواء ،ًاللواء عبد اهللا بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له
                                                                                                                         

 .»١٢٤٦«رواه البخاري يف اجلنائز باب الرجل ينعى إىل أهل امليت بنفسه حديث رقم ) ١(



 ١٠٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 فرفع رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه ،ر نفسهَّمَأخالد بن الوليد ومل يكن من األمراء هو 
 :وقال عبـد الـرمحن مـرة( ، من سيوفك فانرصه اللهم هو سيف: وقال.عيهُبْصُأوسلم 

 : ثم قـال النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم،مي خالد سيف اهللاُ فيومئذ س)فانترص به
  .)١( فنفر الناس يف حر شديد مشاة وركبانا،انفروا فأمدوا إخوانكم وال يتخلفن أحد

 

  عىل اجلهاد يف سبيل اهللا وثباتهإقدامه 
  :ريض اهللا عنهامرواية عبد اهللا بن عمر 

وهو قتيـل  )٢( عن نافع أن عبد اهللا بن عمر أخربه أنه وقف عىل جعفر يومئذ -١٣١
  .)٣(  به مخسني بني طعنة ورضبة، ليس منها يشء يف دبره، يعني يف ظهرهُفعددت

ر رسول اهللا صـىل اهللا عليـه َّمَأ: وعن نافع عن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام قال
ن إ: زوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلموآله وسلم يف غ

كنت فـيهم يف تلـك : قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد اهللا بن رواحة، قال عبد اهللا
ًيف جـسده بـضعا مـا الغزوة فالتمسنا جعفر بن أيب طالب فوجدناه يف القتىل، ووجـدنا 

  .)٤( وتسعني من طعنة ورمية

                                                                                                                         

صـحيح : وقال عنه الشيخ شعيب األرناؤوط» ٢٢٦٠٤«سند حديث رقم رواه اإلمام أمحد يف امل) ١(
 .»٧٠٤٨«لغريه وإسناده جيد، وصححه ابن حبان يف إخباره عن مناقب الصحابة حديث رقم 

 .أي يوم استشهاده) ٢(
 .»٤٢٦٠«رواه البخاري يف املغازي باب غزوة مؤتة من أرض الشام حديث رقم ) ٣(
 .»٤٢٦١« حديث رقم رواه البخاري يف املغازي) ٤(



 
 

١١٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

كنا بمؤتة مع جعفر بن أيب طالـب فوجـدناه يف :  قالامر ريض اهللا عنهوعن ابن عم
  .)١( ً فوجدنا به بضعا وسبعني جراحة،القتىل

 

  لوفاتهصحزن الرسول 
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

ملا جاء النبي صىل اهللا عليه وسلم قتل ابن  :عن عائشة ريض اهللا عنها قالت -١٣٢
يعرف فيه احلزن، وأنا أنظر من صائر البـاب، شـق حارثة وجعفر وابن رواحة، جلس 

إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب، ثـم : الباب، فأتاه رجل فقال
ِمل يط: أتاه الثانية َعنه، فقالُ َّاهنهن، فأتاه الثالثة، قـال: ْ ُ َ واهللا لقـد غلبننـا يـا رسـول اهللا، : ْ

ُفاحث يف أ«: فزعمت أنه قال أرغـم اهللا أنفـك، مل تفعـل مـا : لـتا فق»بفواههن الرتاْ
أمرك رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، ومل ترتك رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم مـن 

  .)٢(العناء

 
 
 

                                                                                                                         

، وأبـو »١٤٦٣«، والطـرباين يف الكبـري »٤٩٤٤«احلـديث » ٣/٢٣٤«رواه احلاكم يف املستدرك ) ١(
َّ، ومـسدد كـام يف املطالـب »٤/١/٢٦«، وابن سـعد يف طبقاتـه »١/١١٧«ُنعيم يف حلية األولياء  َ ُ

 .أصله يف الصحيح:وقال  عنه احلافظ» ٤٠٧٠«العالية 
، )١٢٩٩(ُب اجلنائز باب من جلس عند املصيبة يعرف فيه احلزن حديث رقـم رواه البخاري كتا) ٢(

 ).٩٣٥(ورواه مسلم كتاب اجلنائز باب التشديد يف النياحة حديث رقم 



 

 طريانه مع املالئكة بعد استشهاده وتلقيبه بذي اجلناحني
 : رواية أيب هريرة ريض اهللا عنه

 :اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال -١٣٣
  .)١( »ًرأيت جعفر بن أيب طالب ملكا يطري مع املالئكة بجناحني«

 :قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم:  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال-١٣٤
  .)٢(»أبيض الفؤاد،  وهو خمضب اجلناحني بالدم ،يلة يف مأل من املالئكةللامر يب جعفر «

 

  هريرة لفضله ومنزلتهبيان أيب
 :رواية أيب هريرة ريض اهللا عنه

تذى النعال، وال انتعـل، وال ركـب حما ا: عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال -١٣٥
  .)٥( بن أيب طالبا أفضل من جعفر ص، بعد رسول اهللا )٤( ، وال ركب الكور)٣( املطايا

                                                                                                                         

صـحيح اإلسـناد ومل : وقـال عنـه) ٤٩٣٥(حـديث رقـم » ٣/٢٣١«رواه احلاكم يف املـستدرك ) ١(
وقال حسني سليم أسد يف مـسند . ٍواه» املديني«فيه : قال الذهبي يف تعليقه عىل املستدرك. خيرجاه

ولكــن صــححه األلبــاين يف السلــسلة الــصحيحة لطرقــه . إســناده ضــعيف: »٦٤٦٤«َأيب يعـىل 
بـاب مناقـب جعفـر بـدون ) ٣٧٦٣(حديث رقم ) ٥/٦٥٤(واحلديث رواه الرتمذي » ١٢٢٦«

 .»بجناحني«لفظة 
عـىل :  قال عنه الذهبي يف التلخـيص،»٤٩٤٣«حديث رقم » ٣/٢٣٤«رواه احلاكم يف املستدرك) ٢(

 ).١٢٢٦(السلسلة الصحيحة حديث رقم . وهو كام قاال: وقال األلباين. رشط مسلم
 .الدابة التي تركب: َمجع مطية وهي : املطايا) ٣(
 .رحل الناقة بأداته، وهو كالرسج وآلته للفرس: الكور) ٤(
: =     وقـال عنـه» ٣٧٦٤«الب حـديث رقـم رواه الرتمذي يف املناقب باب مناقب جعفر بن أيب ط) ٥(

 

١١١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي



 
 

١١٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 ب يف فضائل عبد اهللا بن عباس مرويات الصحابة 
 

 رمجان القرآنُ األمة وتْربَب حلقُكان ي
 :رواية عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه

  .)٢(»بن عباس للقرآنا ترمجان َمِْعن «:)١(قال عبد اهللا:  الضحى قالأيبعن  -١٣٦

 لـو أدرك  ترمجان القـرآن ابـن عبـاسَمِْعن« :قال عبد اهللا:  عن مرسوق قال-١٣٧
  .)٣(»ََرشه منا رجلَأسناننا ما ع

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ًحـسن صـحيح غريـب وصــححه األلبـاين موقوفـا، ورواه اإلمــام أمحـد يف مـسند أيب هريــرة = 
، واحلـاكم يف املـستدرك كتـاب »٩٣٤٢«وصححه األرنـاؤوط عـىل رشط البخـاري » ٢/٤١٤«

: الوقـ) ٤٩٣٤(حـديث رقـم » ٣/٢٣١«معرفة الصحابة باب ذكر مناقب جعفر بن أيب طالب 
 .»٤/٤١«صحيح عىل رشط البخاري ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي، وابن سعد يف طبقاته 

 .هو ابن مسعود ريض اهللا عنه) ١(
، وصـححه »١٨٦٤،١٨٦٠«حـديث رقـم » ٢/١٢١٤،١٢١٣«رواه اإلمام أمحد يف الفـضائل ) ٢(

ن عبـاس ويص اهللا عباس، واحلاكم يف املـستدرك كتـاب معرفـة الـصحابة بـاب ذكـر عبـد اهللا بـ
، ورواه ابـن أيب »٢/٣٦٦«وصححه هو والذهبي، وابن سـعد ) ٦٢٩١(حديث رقم» ٣/٦١٨«

َّوقد بني الطربي يف مقدمته أن أبـا الـضحى أخـذه عـن ) ٣٢٢٢٠(حديث رقم » ٦/٣٨٣«شيبة 
 .مرسوق ولألثر طرق كام يف اإلصابة البن حجر

صـححه ويص اهللا عبـاس حمقـق ، و»١٨٦٣«رواه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة حديث رقـم ) ٣(
، ، واحلـاكم يف »٣٢٢٢٠«وابن أيب شيبة يف املـصنف » ٢/٣٣٦«الكتاب، وابن سعد يف الطبقات 

، وصـححه هـو »٣/٦١٨«املستدرك كتـاب معرفـة الـصحابة، بـاب ذكـر عبـد اهللا بـن عبـاس 
 . بدون الزيادة– ابن أيب شيبة واحلاكم –وعندمها . والذهبي



 ١١٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  وتنوع معارفه،عد نظرهُوب، مه غزارة عل
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

من اسـتعمل عـىل املوسـم؟ « :قالت عائشة ريض اهللا عنها:  عن سيف قال-١٣٨
  .)١(» هو أعلم بالسنة:بن عباس، قالتا: قالوا

 : ريض اهللا عنهاأيب هريرةرواية 
األمة ، ولعـل اليوم مات حرب هذه :  زيد بن ثابت حني مات قال أبو هريرة -١٣٩

 .)٢(ًاهللا أن جيعل يف ابن عباس منه خلفا 
  

 

 حسان بن ثابت يمدح ابن عباس
 :رواية حسان بن ثابت

 لنا معرش األنصار حاجـة إىل الـوايل وكـان ْدتَ ب:عن حسان بن ثابت قال -١٤٠
ًالذي طلبنا إليه أمرا صعبا فمشينا إليه برجال من قريش وغريهم  فكلموه وذكـروا لـه ،ً

 فذكر صعوبة األمر فعذره القـوم وألـح ،رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم بناوصية 
إذا ف فخرجنا حتى دخلنا املسجد، ،ناًبن عباس فواهللا ما وجد بدا من قضاء حاجتاعليه 

                                                                                                                         

، وابـن سـعد يف الطبقـات »١٨٥١«حـديث رقـم » ٢/١٢١٠« الفـضائل رواه اإلمـام أمحـد يف) ١(
 .واألثر إسناده صحيح كام قال ويص اهللا عباس. » هو أعلم من بقي باملناسك«: بلفظ» ٢/٣٦٩«
وقـال ). ٤٧٥٠(ح ) ٥/١٠٨(، والطـرباين يف الكبـري ) ٢/٣٦١( رواه ابن سـعد يف الطبقـات  )٢(

الـصحيح ، إال أن حييـى بـن سـعيد لطـرباين ورجالـه رجـال رواه ا) : ٩/٣٤٥(اهليثمي يف املجمـع 
 .نصاري مل يسمع من أيب هريرةاأل



 
 

١١٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 إنه واهللا كـان أوالكـم هبـا إهنـا واهللا :عهمِّمَسُ وأنا أُ فضحكت: قال حسان،القوم أندية
 وانتـزاع شـبه هتـذيب أعراقـه و،محد صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمصبابة النبوة ووراثة أ

 فأنشأ يمدح ابـن عبـاس ، صدقوا: فقال ابن عباس، أمجل يا حسان: فقال القومهعئطبا
 :ريض اهللا عنه فقال
  فـــضال جممعة كل  يف   له  رأيتـاس بـدا لك وجـهـه         إذا مـا ابن عب

 الـ فص بينها  تـرى   ال طاتقتلبم          ٍــــل لـقائً مـقـاالْإذا قـال مل يـرتك
 ًدا وال هزالِ أربة يف القول جيلذ كفى وشفى ما يف النفوس فلم يدع         

  وال وغالًاّفــنلت ذراها ال دنــي لــعلـيا بغـري مشـقـة           إىل اَسـموت
ُوالنــدى          بليـغا ومل خت للمـروءة ً حلـيفاَـلقتُخ  الخبًـلق كـهاما وال ً

  .)١( غريي واهللا بيني وبينهاخلبل  واهللا ما أراد بالكهام :فقال الوايل
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

حـديث » ٣/٦٢٧«رواه احلاكم يف املستدرك كتاب معرفة الصحابة، ذكر وفاة عبد اهللا بن عباس ) ١(
واللفـظ لـه، وذكـره اهليثمـي يف » ٣٥٩٣«بألفاظ قريبة، والطرباين يف الكبري رقـم » ٦٣١٦«رقم 
 .وسكت عنه اهليثمي. رواه الطرباين: وقال عنه» ٩/٢٨٥،٢٨٤«ع املجم



 ١١٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 بيف فضائل قثم بن العباس  مرويات الصحابة 
 

 ص برسول اهللا  ًكان قثم بن العباس أحدث الناس عهدا
 :رواية عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه

 مع عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنـه ُ اعتمرت:عن عبد اهللا بن احلارث قال -١٤١
 فلـام فـرغ مـن ،يف زمان عمر أو زمان عثامن، فنزل عىل أخته أم هـانئ بنـت أيب طالـب

ِسكَعمرته رجع ف ْ له غسَبُ ُل فاغتسل، فلام فرغ من غـسله دخـل عليـه نفـر مـن أهـل ُ
أظـن : ال قـ؟ جئناك نسألك عن أمر نحـب أن ختربنـا عنـه،يا أبا حسن: العراق فقالوا

ًاملغرية بن شعبة حيدثكم أنه كان أحدث الناس عهـدا برسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه 
ًأحدث الناس عهدا برسول اهللا قثم بـن : أجل عن ذلك جئنا نسألك، قال: وسلم قالوا

  .)١( العباس

 
 
 
 

 
 

                                                                                                                         

وقـال األرنـاؤوط » ٧٨٧« مسند عيل بـن أيب طالـب  حـديث رقـم-رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ١(
 .إسناده حسن



 
 

١١٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

  يف فضائلمرويات الصحابة 
 أيب سفيان بن احلارث بن عبد املطلب 

 
 ص مع النبي ثبوته يوم حنني
 :رواية الرباء بن عازب ريض اهللا عنه

 يا أبا : وجاءه رجل فقال، سمعت الرباء ريض اهللا عنه:عن أيب إسحاق قال -١٤٢
 أما أنا فأشهد عىل النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم أنـه : فقال؟ أتوليت يوم حنني،عامرة
ن احلارث آخذ برأس ن وأبو سفيان باز ولكن عجل رسعان القوم فرشقتهم هو،مل يول

 :»  وآله وسلم النبي صىل اهللا عليه:أي« :بغلته البيضاء يقول
  .)١( أنا النبي ال كذب          أنا ابن عبد املطلب

 
 
 
  
 
 
 

                                                                                                                         

ــاىل ) ١( ــول اهللا تع ــاب ق ــازي ب . M u vw x y z    Lرواه البخــاري يف املغ
 .» ١٧٧٦« باب يف غزوة حنني حديث رقم ، ومسلم يف اجلهاد والسري»٤٣١٥«حديث رقم 



 ١١٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 بعبد اهللا بن جعفر  يف فضائل مرويات الصحابة 
 

  له بالربكة يف بيعهصدعاء الرسول 
 :رواية عمرو بن حريث ريض اهللا عنه

 أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه ،رو بن حريـث ريض اهللا عنـهعن عم -١٤٣
اللهم بـارك لـه يف «: قال،وسلم مر بعبد اهللا بن جعفر وهو يبيع بيع الغلامن أو الصبيان

  .)١( »يف صفقته«  أو قال،»بيعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

َوعــزاه أليب يعــىل   » ٩/٢٨٦«و ذكــره اهليثمــي يف املجمــع) ١٤٦٧(ح ) ٣/٤٧(رواه أبــو يعــىل ) ١(
 .لني احلديث: فيه خليفة موىل عمرو بن حريث قال ابن حجر. ورجاهلام ثقات: والطرباين ثم قال



 
 

١١٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

  يف فضائلمرويات الصحابة 
 أم هانئ بنت أيب طالب ريض اهللا عنها

 

 انئ وثناؤه عليهاأم ه صخطبة النبي 
 :رواية أيب هريرة ريض اهللا عنه

عن أيب هريرة أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم خطب أم هـانئ بنـت أيب  -١٤٤
 فقـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه ، إين قد كربت ويل عيال، يا رسول اهللا:طالب فقالت
 .)١(  خري نساء ركبن اإلبل:وآله وسلم
خــري « : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وســلم:وعن أيب هـريرة قـال -١٤٥

 وأرعاه عـىل زوج يف ، أحناه عىل ولد يف صغره، صالح نساء قـريش،نسـاء ركبن اإلبل
  .)٢( »ذات يده

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 . »٢٥٢٧«ن فضائل نساء قريش حديث رواه اإلمام مسلم يف كتاب فضائل الصحابة باب م) ١(
ومـسلم يف » ٥٠٨٢« رواه البخاري كتاب النكاح باب إىل من يـنكح وأي النـساء خـري حـديث )٢(

 .»٢٥٢٧«حديث . كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل نساء قريش



 ١١٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 
 

 :الفصل الثاين
 مرويات الصحابة 

 يف فضائل أمهات املؤمنني ريض اهللا عنهن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

١٢٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 ليف فضائل أم املؤمنني خدجية  صحابة مرويات ال
 

 ُرجاحة عقلها وبعد نظرها
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

ُأول ما بـدئ بـه رسـول اهللا صـىل اهللا : عن عائشة ريض اهللا عنها أهنا قالت -١٤٦
 فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل ،عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصاحلة يف النوم

 -  وهو التعبـد-  فيتحنث فيه، وكان خيلو بغار حراء، إليه اخلالءببفلق الصبح، ثم ح
الليايل ذوات العدد، قبل أن ينزع إىل أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إىل خدجيـة فيتـزود 

» ما أنا بقـارئ«: قال،اقرأ:  فجاءه امللك فقال،ملثلها، حتى جاءه احلق وهو يف غار حراء
مـا أنـا « :اقـرأ، قـال:  فقـال،»جلهد، ثـم أرسـلنيفأخذين فغطني حتى بلغ مني ا«:قال

: الاقـرأ، فقـ: فقـال»  فأخذين فغطني الثانية حتى بلغ مني اجلهد، ثم أرسـلني،»بقارئ
. اقرأ باسم ربك الـذي خلـق« :فقال» ثة ثم أرسلنيفأخذين فغطني الثال» ما أنا بقارئ«

صـىل اهللا عليـه وآلـه فرجع هبا رسول اهللا » اقرأ وربك األكرم. خلق اإلنسان من علق 
زملـوين «:وسلم يرجف فؤاده، فدخل عىل خدجية بنـت خويلـد ريض اهللا عنهـا فقـال

لقد خشيت عـىل «: خربها اخلربوع، فقال خلدجية وأفزملوه حتى ذهب عنه الر» زملوين
ّنك لتصل الرحم، وحتمل الَكـل، ً اهللا أبدا، إخيزيك واهللا ما ،كال: خدجية فقالت» نفيس
 به خدجيـة حتـى ْقري الضيف، وتعني عىل نوائب احلق، فانطلقتُوم، وتكسب املعدُوت

 َّرصَنَتقد  ً وكان امرءا- ابن عم خدجية - ،ُأتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى
 فيكتب من اإلنجيل بالعربانية ما شاء اهللا أن ،يف اجلاهلية، وكان يكتب الكتاب العرباين



 
 

١٢٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

ًيكتب، وكان شيخا كبريا قد ع .  اسمع من ابن أخيك،يا ابن عم: مي، فقالت له خدجيةً
 فأخربه رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم خرب ؟ ماذا ترى،يا ابن أخي: فقال له ورقة

ً يا ليتنـي فيهـا جـذعا، ،ل اهللا عىل موسىّهذا الناموس الذي نز:  فقال له ورقة،ما رأى
أو « : صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمًليتني أكون حيا إذ خيرجك قومك، فقال رسـول اهللا 

ن يـدركني إ و رجل قط بمثل ما جئت بـه إال عـودي  نعم، مل يأت: ؟ قال» همَّخمرجي
ًيومك أنرصك نرصا مؤزرا، ثم مل ينشب ورقة أن تويف   .)١( » وفرت الوحيً

 
 هي أول من أسلم

 :رواية أيب رافع ريض اهللا عنه
 وأول من ،)٢(سلم من الرجال عيل أ أول من: رافع ريض اهللا عنه قالعن أيب -١٤٧

  .)٣( سلم من النساء خدجيةأ

 
 

                                                                                                                         

: ًكــام ذكــره أيــضا يف األرقــام التاليــة» ٣«رواه البخــاري يف كتــاب بــدء الــوحي حــديث رقــم) ١(
 .»١٦٠«، ومسلم يف كتاب اإليامن حديث رقم»٢٣٩٢،٤٩٥٣،٦٩٨٢،٤٩٥٧«

أول من أسلم مـن : قال بعض أهل العلم«: »٣٧٣٤«حديث » ٥/٦٤٢«قال الرتمذي يف السنن ) ٢(
الرجال أبو بكر الصديق، وأسلم عيل وهو غالم ابـن ثـامن سـنني، وأول مـن أسـلم مـن النـساء 

 .»خدجية
وذكره اهليثمي يف املجمـع ). ٣٢٩٤(حديث رقم ) البحر الزاخر ٩/٢٣٥( رواه البزار يف مسنده )٣(

 . رجاله رجال الصحيح: وعزاه للبزار وقال» ٩/٢٢٠«



 ١٢٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 اهللا جل جالله يرسل السالم إىل خدجية
 :رواية أيب هريرة ريض اهللا عنه

 أتى جربيـل النبـي : أبا هريرة ريض اهللا عنه قالُ سمعت:رعة قالُعن أيب ز -١٤٨
أتتك معها إناء فيه إدام أو  هذه خدجية قد ، يا رسول اهللا:لصىل اهللا عليه وآله وسلم فقا

 وبـرشها ، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من رهبا عز وجـل ومنـي،طعام أو رشاب
 .)١( ال صخب فيه وال نصب،ببيت يف اجلنة من قصب

 

  ن خري النساءِهي م

 :رواية أنس بن مالك ريض اهللا عنه
ه وآله وسلـم ليعن أنـس بـن مـالـك ريض اهللا عـنه، أن النـبي صىل اهللا ع -١٤٩

 وفاطمة بنـت ،مريم ابنة عمران، وخدجية بنت خويلد: حسبك من نساء العاملني«: قال
  .)٢( »حممد، وآسية امرأة فرعون

 

                                                                                                                         

، »٣٨٢٠«أخرجه البخاري يف فضائل الصحابة، باب تزويج النبي خدجية وفضلها حديث رقـم ) ١(
، »٧٤٩٧« حـديث رقـم  M Ã Ä Å  Æ Ç L: ويف كتاب التوحيد باب قول اهللا تعاىل

 .٢٤٣٢«سلم يف كتاب فضائل الصحابة باب فضائل خدجية أم املؤمنني  حديث رقم وم
ومـن طريـق الرتمـذي يف ) ٢٠٩١٩(حـديث رقـم ) ١١/٤٣٠(أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ) ٢(

وصححه ووافقه األلباين، واإلمام » ٣٨٧٨«املناقب باب فضل خدجية ريض اهللا عنها حديث رقم 
وصححه األرناؤوط، وابن حبـان ) ١٢٤١٤( بن مالك حديث رقم   مسند أنس-أمحد يف املسند 

 .»٧٠٠٣،٦٩٥١«.  عن مناقب الصحابةصيف املناقب كتاب إخباره 



 
 

١٢٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 :رواية عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه
 :ً عليـا بالكوفـة يقـولُسـمعت: عن عبد اهللا بن جعفر ريض اهللا عنهام قال -١٥٠
خـري نـسائها مـريم بنـت عمـران « :ه وآله وسلم يقول رسول اهللا صىل اهللا عليُسمعت

  .)١( كيع إىل السامء واألرضَ وأشار و:ريبُ، قال أبو ك»وخري نسائها خدجية بنت خويلد
 

 هي من أفضل نساء أهل اجلنة
 :رواية عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام

وآلـه  خط رسول اهللا صـىل اهللا عليـه :وعن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال -١٥١
 فقال ،علم اهللا ورسوله أ: قالوا؟تدرون ما هذا أ: فقال،وسلم يف األرض أربعة خطوط

    أفـضل نـساء أهـل اجلنـة خدجيـة بنـت خويلـد:رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم
 مـزاحم بنت وآسية ، عمرانبنت ومريم ، حممد صىل اهللا عليه وآله وسلمبنتوفاطمة 

  .)٢(»امرأة فرعون
                                                                                                                         

، واإلمـام مـسلم يف فـضائل الـصحابة »٣٨١٥«رواه البخاري يف مناقب األنصار حـديث رقـم) ١(
 .واللفظ له» ٢٤٣٠«احلديث باب فضائل خدجية أم املؤمنني ريض اهللا عنها 

، والطـرباين يف ذكـر )٢٩٠٣( مسند عبد اهللا بن العباس حديث رقم -رواه اإلمام أمحد يف املسند ) ٢(
، واحلاكم )١٠١٩) (٢٢/٤٠٧( وذكر سن فاطمة ريض اهللا عنها حديث رقم صبنات الرسول 

وقـال ) ٤٨٥٢( حـديث رقـم ليف املستدرك كتاب معرفة الصحابة باب خدجية بنت خويلـد 
» ٩/٢٢٣،٢٢٢«اد ومل خيرجاه ووافقـه الـذهبي، وذكـره اهليثمـي يف املجمـع صحيح اإلسن: عنه

ورواه ابن حبان يف صحيحه . رواه أمحد، وأبو يعىل، والطرباين ورجاهلم رجال الصحيح:وقال عنه
، »٧٠١٠«، ويف صحيح ابـن حبـان »٢٦٦٨ -٢٩٠٣«، وصححه األرناؤوط يف املسند »٧٠١٠«

 .»١٥٠٨«،واأللباين يف السلسلة الصحيحة »٢٧٢٢«وحسن سليم أسد يف مسند أيب يعىل



 ١٢٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 :ة ريض اهللا عنهارواية عائش
قالت عائشة لفاطمة ريض اهللا عنها بنـت رسـول اهللا صـىل : عن عروة قال -١٥٢

 أين سـمعت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم ؟أال أبرشك: اهللا عليه وآله وسلم
 وفاطمة بنت رسول اهللا صىل ،مريم بنت عمران: أهل اجلنة أربعنساء سيدات « :يقول

  .)١( » وآسية،وخدجية بنت خويلد ،اهللا عليه وآله وسلم
 

 ٌ فيه وال نصبٌ يف اجلنة من قصب ال لغوٍبشارهتا ببيت
 :رواية أيب هريرة ريض اهللا عنه

 يـا : فقـال، أتى جربيل النبي صىل اهللا عليه وآله وسـلم:عن أيب هريرة قال -١٥٣
 أتتـك  فـإذا هـي،رشابطعـام أودام أو ذه خدجية قد أتتك معها إناء فيه إ ه،رسول اهللا

 يف اجلنـة مـن قـصب ال ٍ وبـرشها ببيـت،فاقرأ عليها السالم من رهبا عز وجـل ومنـي
  .)٢( صخب فيه وال نصب

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                         

، واحلاكم يف املستدرك كتاب معرفـة الـصحابة بـاب »١٣٣٦«رواه اإلمام أمحد يف الفضائل رقم ) ١(
 .بإسناد صحيح متصل» ٤٨٥٣«حديث رقم » ٣/٢٠٥«خدجية بنت خويلد 

، »٣٨٢٠«ديث رواه البخاري كتاب مناقب األنصار، باب تـزويج النبـي خدجيـة وفـضلها، حـ) ٢(
  .»٢٤٣٢«ومسلم كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خدجية حديث 



 
 

 :رواية عائشة ريض اهللا عنها
 برش رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم :عن عائشة ريض اهللا عنها قالت -١٥٤

  .)١( خدجية بنت خويلد ببيت يف اجلنة

 : أيب أوىف ريض اهللا عنهرواية عبد اهللا بن
 بـرش النبـي :قلت لعبد اهللا بـن أيب أوىف ريض اهللا عـنهام: عن إسامعيل قال -١٥٥

 فيــه َ ببيـت من قـصب، ال صـخب،نعـم: صىل اهللا عـليه وآله وسـلم خـدجية؟ قـال
  .)٢( »َوال نصب

 :رواية عبد اهللا بن جعفر ريض اهللا عنهام
قال رسول اهللا صىل :  طالب ريض اهللا عنه قالعن عبد اهللا بن جعفر بن أيب -١٥٦

 ال صـخب فيـه وال ، أمـرت أن أبـرش خدجيـة ببيـت مـن قـصب:اهللا عليه وآله وسلم
  .)٣(نصب

                                                                                                                         

رواه مسلم يف صحيحه كتـاب فـضائل الـصحابة ريض اهللا عـنهم بـاب مـن فـضائل خدجيـة أم ) ١(
 ).٢٤٣٤(املؤمنني ريض اهللا عنها حديث رقم 

، ومـسلم يف »٣٨١٩«رواه البخاري يف مناقب األنصار باب تزويج النبي خدجيـة وفـضلها رقـم) ٢(
  .»٢٤٣٣-٧٢«فضائل الصحابة باب فضائل خدجية رقم 

واإلمام أمحد يف املسند حديث عبد اهللا بـن ) ١٣(حديث رقم ) ٢٣/١٠( رواه الطرباين يف الكبري )٣(
صـحيح وهـذا إسـناد حـسن : وقال شعيب األرنـاؤوط» ١٧٥٨«جعفر ريض اهللا عنهام حديث 

، وابـن أيب »٧٠٠٥« عن مناقب الصحابة حديث صورواه ابن حبان يف صحيحه كتاب إخباره 
، وأبـو يعـىل »٢٩٩٦«، والشيباين يف  اآلحاد واملثاين حـديث »٣٢٢٨٨«شيبة يف املصنف حديث 

=             واحلـاكم يف املـستدرك كتـاب معرفـة الـصحابة بـاب خدجيـة بنـت خويلـد » ٦٧٩٧«حديث 
 

١٢٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب



 ١٢٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 :رواية عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام
 بيـنام رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه :بن عباس ريض اهللا عنهام قالاعن  -١٥٧

 أقرئ خدجية مني    يا حممد: فقال،عليه السالمه جربيل  إذ أتا،وسلم جالس مع خدجية
 .)١(  ال أذى فيه وال نصب، وبرشها ببيت يف اجلنة من قصب،السالم

  :رواية جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنهام

 سئل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم عن خدجيـة بنـت :عن جابر قال -١٥٨
      ر اجلنـة يف بيـت مـن قـصب ال لغـو فيـه والهنـا أرأيتها عـىل هنـر مـن« : قال،خويلد
  .)٢( »نصب
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

يح عـىل رشط مـسلم ومل  صـح: وقـال عنـه)  ٤٨٤٩،٤٨٤٨(حديث رقـم » ٢٠٤-٣/٢٠٣«= 
ورجـال : وعزاه ألمحد وأيب يعـىل والطـرباين وقـال) ٩/٢٢٣(خيرجاه، وذكره اهليثمي يف املجمع 

وصـححه األرنـاؤوط يف . أمحد رجـال الـصحيح غـري حممـد بـن إسـحاق وقـد رصح بالـسامع
 .»٦٧٩٧«يف مسند أيب يعىل » إسناده جيد«:، وقال حسني سليم أسد»١٧٥٨«املسند

وقـال اهليثمـي يف » ٧«حـديث» ٢٣/٨ «صالطرباين يف الكبـري يف ذكـر زواج رسـول اهللا رواه ) ١(
وأصـله يف الـصحيح مـن روايـة أيب هريـرة . رواه الطرباين وفيه من مل أعرفـه): ٩/٢٢٤(املجمع 

 .انظر األحاديث السابقة. وعائشة وغريمها
ــر أزواج رســول اهللا ) ٢( ــري يف ذك ويف األوســط » ٦«حــديث » ٢٣/٨ «صرواه الطــرباين يف الكب

رواه الطـرباين يف : وقـال» ٩/٢٢٣«وذكره اهليثمـي يف املجمـع) ٨١٥٣(حديث رقم ) ٨/١٢٠(
األوسط والكبري ورجاهلام رجال الصحيح غري جمالد بن سـعيد وقـد وثـق وخاصـة يف أحاديـث 

ديـث وأصله يف الصحيح من رواية أيب هريرة، وعائشة وغريمهـا، وانظـر خترجيـه يف األحا. جابر 
 .لؤلؤ جموف أو أنابيب اجلوهر: السابقة، القصب



 
 

 ً مراعاة خلاطرهاحتى ماتت صمل يتزوج عليها رسول اهللا 
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

 مل يتزوج النبـي صـىل اهللا عليـه :عن عروة عن عائشة ريض اهللا عنها قالت -١٥٩
  .)١( وآله وسلم عىل خدجية حتى ماتت

 

 فظ ودها ورعاية حرمتها بعد وفاهتاهلا وح صحب الرسول 
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

ما غرت عىل امرأة للنبي صـىل اهللا عليـه  «:عن عائشة ريض اهللا عنها قالت -١٦٠
سـمعه يـذكرها ، هلكت قبل أن يتزوجنـي، ملـا كنـت أوآله وسلم ما غرت عىل خدجية

فيهدي يف خالئلها منها مـا  ةن كان ليذبح الشاإ و،وأمره اهللا أن يبرشها ببيت من قصب
 .)٢( يسعهن
 استأذنت هالة بنت خويلد أخـت خدجيـة : عن عائشة ريض اهللا عنها قالت-١٦١

:  فعرف استئذان خدجية فارتاح لـذلك فقـال،عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم
 وما تذكر من عجوز من عجائز قريش محـراء :؟ فقلتُ فغرت»اللهم هالة بنت خويلد«

  .)٤(ً هلكت يف الدهر، فأبدلك اهللا خريا منها)٣(قنيالشد
                                                                                                                         

 .»٢٤٣٦-٧٧«رواه مسلم يف فضائل الصحابة باب فضائل خدجية رقم ) ١(
، »٣٨١٦«رواه البخاري يف فضائل الصحابة، بـاب تـزويج النبـي خدجيـة ريض اهللا عنهـا رقـم ) ٢(

 .»٢٤٣٥-٧٤«ومسلم يف فضائل الصحابة باب فضائل خدجية رقم 
ًوز كبرية جدا قد سقطت أسناهنا من الكرب ومل يبق لشدقها بياض يشء مـن األسـنان إنـام أي عج) ٣(

 .»٥/٢٩٤«رشح النووي عىل صحيح مسلم . بقي فيه محرة لثاهتا
=      ، »٣٨٢١« رواه البخاري يف فضائل الصحابة باب تزويج النبـي خدجيـة ريض اهللا عنهـا رقـم )٤(

 

١٢٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب



 ١٢٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

ُ أحـدا مـا حـسدتُما حـسدت: عن عائشة ريض اهللا عنها قالت -١٦٢    ، خدجيـةً
وما تزوجني رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم إال بعدما ماتت، وذلك أن رسول اهللا 

  .)١( ه وال نصبصىل اهللا عليه وآله وسلم برشها ببيت يف اجلنة من قصب، ال صخب في

      مـن نـساء النبـي ٍ عـىل أحـدُمـا غـرت« :  عن عائشة ريض اهللا عنها قالت-١٦٣
 عىل خدجية وما رأيتها، ولكـن كـان النبـي صـىل اهللا ُصىل اهللا عليه وآله وسلم ما غرت

 ثــم يقطــعها أعــضاء ثـم يبعثهـا يف ةعليه وآله وسلم يكثر ذكرها، وربام ذبح الـشـا
هنـا إ: كأنـه مل يكـن يف الـدنيا امـرأة إال خدجيـة؟ فــيقول: ام قلت لهصدائق خدجية فرب

  .)٢( وكان يل منها ولد، ْ وكانتْكانت

 ما غرت عىل نساء النبي صـىل اهللا : عن عائشة ريض اهللا عنها قالتويف لفظ ملسلم
وكان رسول اهللا صىل اهللا عليـه :  قالت.ين مل أدركهاإ و،عليه وآله وسلم إال عىل خدجية

ً فأغضبته يومـا : قالت،أرسلوا هبا إىل أصدقاء خدجية  : فيقولةآله وسلم إذا ذبح الشاو
  .)٣(»إين قد رزقت حبها« : فقال رسـول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم؟ خـدجيـة:فـقلت

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 .»٢٤٣٧-٧٨«ل خدجية ريض اهللا عنها رقم ومسلم يف فضائل الصحابة باب فضائ= 
: وقـال عنـه» ٣٨٧٦«رواه الرتمذي يف املناقب باب فضل خدجيـة ريض اهللا عنهـا حـديث رقـم ) ١(

حديث حسن صحيح، ورواه احلاكم يف املستدرك كتاب معرفة الصحابة باب ذكـر خدجيـة بنـت  
عـىل رشط الـشيخني صحيح : وقال عنه» ٤٨٥٤«حديث رقم » ٣/٢٠٥«خويلد ريض اهللا عنها 

 .وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي. ومل خيرجاه ووافقه الذهبي
، ومـسلم »٣٨١٨«رواه البخاري يف مناقب األنصار باب تزويج النبي خدجية ريض اهللا عنها رقم) ٢(

 .»٢٤٣٥«يف فضائل الصحابة باب فضائل عائشة ريض اهللا عنها حديث
 .»٢٤٣٥« رواه مسلم يف  الفضائل حديث رقم )٣(



 
 

 وعن عائشة ريض اهللا عنها أن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم كـان -١٦٤
 خلـف اهللا تعـاىل لـك مـن  وقد أ،كثر ما تكثر ذكر خدجية أ ما: فقلت،يكثر ذكر خدجية

 فغـضب رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه ، يف دهرعجوز محراء الشدقني وقد هلكتخدجية 
ًإن اهللا رزقها مني مـا مل يـرزق أحـدا « :ًوآله وسلم غضبا ما رأيته غضب مثله قط وقال

ذكـر خدجيـة  تـسمعني أ، واهللا ال عفا اهللا عنـك اعف عني، اهللا يا رسول: قلت  »منكن
ويف رواية كان رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم إذا . بعد هذا اليوم بيشء تكرهه 

ورزقـت منـي الولـد إذ « : قـال،ذكر خدجية مل يكن يسأم من ثنـاء عليهـا واالسـتغفار
  .)١( ًعيل وراح شهراهبا  فغدا ،»حرمته مني

 

  لرؤية قالدهتاصرقة النبي 
 :اهللا عنهارواية عائشة ريض 

 بعثت زينـب يف فـداء ، ملا بعث أهل مكة يف فداء أرساهم:عن عائشة قالت -١٦٥
 كانت عند خدجية أدخلتها هبـا عـىل أيب العـاص ،أيب العاص بامل وبعثت فيه بقالدة هلا

ن إ« : وقـال،ً شـديدةً فلام رآها رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم رق هلـا رقـة:قالت
  .)٢(  نعم: فقالوا،»ا أسريها وتردوا عليها الذي هلارأيتم أن تطلقوا هل

                                                                                                                         

: وقال عنـه» ٩/٢٢٤«وذكره اهليثمي يف املجمع» ٢٣/١٣«و» ٢٣/١١«رواه الطرباين يف الكبري ) ١(
 .رواه الطرباين وأسانيده حسنة

، وحـسنه األلبـاين، »٢٦٩٢«رواه أبو داود يف اجلهاد باب يف فـداء األسـري باملـال حـديث رقـم ) ٢(
، وحـسنه األرنـاؤوط »٢٦٤٠٥« عنها رقم  واإلمام أمحد يف املسند حديث السيدة عائشة ريض اهللا

=       وقال هـذا حـديث صـحيح عـىل »٤٣٠٦«واحلاكم يف املستدرك كتاب املغازي والسري حديث 
 

١٣٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب



 ١٣١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  يف فضائل الصحابة مرويات
 لسودة بنت زمعة  أم املؤمنني

 
 ص الرسول  لرىضًابتغاءلعائشة  تطوعها بنوبتها للسيدة 

 :رواية عائشة ريض اهللا عنها
 كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم: عن عائشة ريض اهللا عنها قالت -١٦٦

 وكـان يقـسم لكـل ،قرع بني نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معـهأًإذا أراد سفرا 
امرأة منهن يومها وليلتها، غري أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتهـا لعائـشة زوج 

 تبتغـي بـذلك رضـا رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه ،النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم
  .)١(وسلم

ما رأيت امرأة أحب إيل أن أكـون : ئشة ريض اهللا عنها قالت عن عاسلمملويف لفظ 
فلام كربت جعلـت يومهـا : يف مسالخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة، قالت

 قد جعلـت يـومي ،يا رسول اهللا: من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم لعائشة قالت

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

، والبيهقـي يف »١٠٩٠«رشط مسلم ومل خيرجه ووافقه الذهبي، ، واملنتقى البن اجلارود حديث = 
 .»١٢٦٢٨«الكربى حديث 

ً، وذكـره أيـضا يف أمـاكن »٢٥٩٣«هبة املرأة لغري زوجها حديث رقمرواه البخاري يف اهلبة باب ) ١(
وانظـر يف مـسلم كتـاب . ًمطوال» ٢٧٧٠«أخرى من صحيحه، ورواه مسلم يف التوبة حديث رقم

 .»١٤٦٣«الرضاع باب جواز هبتها نوبتها لرضهتا حديث رقم 



 
 

١٣٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

يقـسم لعائـشة يـومني يومهـا منك لعائشة، فكان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم 
  .)١(ويوم سودة

 كان رسول ،يا ابن أختي «:قالت عائشة: عن أبيه قال عن هشام بن عروة، – ١٦٧
اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ال يفضل بعضنا عـىل بعـض يف القـسم مـن مكثـه عنـدنا 
 ًوكان قل يوم إال وهو يطوف علينا مجيعا، فيدنو من كل امرأة مـن غـري مـسيس، حتـى

 ولقـد قالـت سـودة بنـت زمعـة حـني أسـنت ،يبلغ إىل التي هو يومها، فيبيت عنـدها
 يـومي لعائـشة ،يا رسـول اهللا:  أن يفارقها رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمفرقتو

نـزل اهللا أ :نقـول يف ذلـك : قالت،فقبل ذلك رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم منها
  .)٣)(٢( M ! "  # $ % & L: تعاىل ويف أشباهها أراه قال

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .»١٤٦٣ « رواه مسلم يف كتاب الرضاع باب جواز هبتها نوبتها لرضهتا حديث رقم)١(
 .»١٢٨«سورة النساء اآلية ) ٢(
، واحلـاكم يف املـستدرك »٢١٣٥«رواه أبو داود يف النكاح باب يف القسم بني النساء حديث رقم ) ٣(

وقـال . صـحيح اإلسـناد ومل خيرجـاه ووافقـه الـذهبي: وقال عنه» ٢٧٦٠«احلديث » ٢/٢٠٣«
 .صحيح: األلباين



 ١٣٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 بالدفع إىل رمي اجلمرة قبل االزدحام هلا صإذن النبي 
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

نزلنا املزدلفـة فاسـتأذنت النبـي صـىل اهللا : عن عائشة ريض اهللا عنها قالت -١٦٨
 عليه وآله وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن هلا فدفعت

، فـألن أكـون اسـتأذنت ه دفعنا بدفعـ ثمقبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن
  .)١( رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم كام استأذنت سودة أحب إيل من مفروح به

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

، ومـسلم يف »١٦٨١«قدم ضعفة أهله بليل حـديث رقـم رواه البخاري يف كتاب احلج باب من ) ١(
حـديث . كتاب احلج باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغريهن من مزدلفـة إىل منـى

َ، حطمة»١٢٩٠«رقم  ْ  .ازدحام الناس: َ



 
 

١٣٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 لأم املؤمنني عائشة   يف فضائلمرويات الصحابة 
 

 صكانت أحب الناس لرسول اهللا 
 : اهللا عنهرواية عمرو بن العاص ريض

عن أيب عثامن أن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم بعـث عمـرو بـن  -١٦٩
 :أي النـاس أحـب إليـك؟ قـال: فأتيته فقلـت: العاص عىل جيش ذات السالسل قال

ًفعـد رجـاال » عمـر« :ثـم مـن؟ قـال: قلت» أبوها« :من الرجال؟ قال: قلت» عائشة«
  .)١(  خمافة أن جيعلني يف آخرهم،ّفسكت

 :اية أنس ريض اهللا عنهرو
يا رسول اهللا، من أحـب النـاس إليـك؟ : قيل: عن أنس ريض اهللا عنه قال -١٧٠

  .)٢( »أبوها«:من الرجال؟ قال: قيل» عائشة« :قال

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                         

، ومـسلم يف فـضائل »٤٣٥٨«رواه البخاري يف املغازي باب غزوة ذات السالسل حديث رقـم ) ١(
 .»٢٣٨٤« يسري باب من فضائل أيب بكر الصديق ريض اهللا عنه حديث رقم الصحابة باختالف

: وقـال عنـه. »٣٨٩٠«رواه الرتمذي يف املناقب باب فضل عائشة ريض اهللا عنهـا حـديث رقـم ) ٢(
، وابـن حبـان يف املناقـب )١٠١(حسن صحيح غريب من هذا الوجه وابن ماجـه حـديث رقـم 

 .يح الرتمذي وابن ماجهوصححه األلباين يف صح. »٧١٠٧«احلديث 



 ١٣٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  :رواية عبد اهللا بن عباس عن عمر ريض اهللا عنهام

:  دخل عىل حفـصة فقـال،عن عبد اهللا بن عباس، عن عمر ريض اهللا عنهام -١٧١
رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وحب  ،سنهاُغرنك هذه التي أعجبها حُ ال ي،يا بنية
  .)١( سمب فت، فقصصت عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم-  يريد عائشة- إياها
 

  هلاصتفضيل الرسول 
 :رواية أم سلمة ريض اهللا عنها

إىل أزواج النبي صـىل  بعث زياد :وعن عمرو بن احلارث بن املصطلق قال -١٧٢
 : فقالـت، فجعل الرسول يعتـذر إىل أم سـلمة،ل عائشةَّ وفضٍاهللا عليه وآله وسلم بامل

 رسـول اهللا ،ًقد كان يفضلها من كان أعظم علينـا تفـضيال مـن زيـادل ،يعتذر إلينا زياد
  .)٢( صىل اهللا عليه وآله وسلم

  

 
 
 
 

                                                                                                                         

، »٥٢١٨«رواه البخاري يف النكاح باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض حـديث رقـم) ١(
 ً.مطوال» ١٤٧٩«ومسلم يف الطالق باب يف اإليالء واعتزال النساء حديث رقم

ـــط ) ٢( ـــم األوس ـــرباين يف املعج ـــديث » ٣/١١٤«رواه الط ـــي يف »٢٦٥١«ح ـــره اهليثم ، وذك
 .رواه الطرباين يف األوسط وإسناده حسن: وقال عنه» ٩/٢٤٢«املجمع



 
 

١٣٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 وزوجته يف اجلنة صهي حبيبة الرسول 
 :ن يارس ريض اهللا عنهرواية عامر ب

مـا هـذا؟ : رأى عامر يـوم اجلمـل مجاعـة، فقـال: يد قالُعن عريب بن مح -١٧٣
ً اسـكت مقبوحـا :فمشى إليه عامر، فقـال« : عائشة ويقع فيها، قالُرجل يسب: فقالوا

هنــا لزوجتـه يف  إ!؟ســلمًمنبـوحا، أتقـع يف حبـيبة رسـول اهللا صـىل اهللا عليه وآلـه و
  .)١(»اجلنة

سمعت عامر بن يـارس ريض اهللا عـنهام : سدي، قالعن عبد اهللا بن زياد األ -١٧٤
  .)٢(هي زوجته يف الدنيا واآلخرة، يعني عائشة ريض اهللا عنها: يقول

  
  يف الدنيا واآلخرةصزوجة الرسول 

 و احلسن ريض اهللا عـنهام إىل الكوفـة ًاملا بعث عيل عامر:  عن أيب وائل قال -١٧٥
 ولكـن اهللا ،ين ألعلـم أهنـا زوجتـه يف الـدنيا واآلخـرةإ: فقال عامرخطب ستنفرهم لي

  .)٣(  إياهاوابتالكم لتتبعوه أ

                                                                                                                         

ً، والرتمـذي خمتـرصا يف املناقـب »١٦٤٧،١٦٣١«رواه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة احلديث ) ١(
وصححه حمقق فضائل الـصحابة . حسن صحيح: وقال عنه» ٣٨٨٨«باب مناقب عائشة احلديث

 .ويص اهللا عباس
حـسن :  وقال عنه١٠٥٧ص» ٣٨٩٨«اقب عائشة حديث رقم رواه الرتمذي يف املناقب باب من) ٢(

 .وصححه الشيخ األلباين. صحيح
 )٣٧٧٢(رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة حديث رقم ) ٣(



 ١٣٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 ملا سار طلحة والزبري وعائـشة :سدي قالعن أيب مريم عبد اهللا بن زياد األ -١٧٦
 ، بعث عيل عامر بن يارس وحسن بن عيل فقدما علينا الكوفة فـصعدا املنـرب،إىل البرصة

اجتمعنـا إليـه  ف، عيل فوق املنرب يف أعاله وقام عامر أسفل مـن احلـسنفكان احلسن بن
      هنـا لزوجـة نبـيكم  وواهللا إ،ائـشة قـد سـارت إىل البـرصةن ع إ:ً عـامرا يقـولُفسمعت

 ولكن اهللا تبارك وتعاىل ابتالكم ليعلم إيـاه ،صىل اهللا عليه وآله وسلم يف الدنيا واآلخرة
  .)١( تطيعون أم هي

 هللا ورسوله والدار اآلخرةاختيارها ا
 :رواية عبد اهللا بن عباس عن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنهام

ًمل أزل حريـصا عـىل أن أسـأل : عن عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام قـال -١٧٧
وآله وسلم اللتني قال اهللا عمر ريض اهللا عنه عن املرأتني من أزواج النبي صىل اهللا عليه 

 معـه بـاإلداوة ُ فحججت معه فعدل وعدلت، M  ̀a     b     c d e f L :هلام
 مـن ،يـا أمـري املـؤمنني:  فقلـت، جاء فسكبت عىل يديه من اإلداوة فتوضـأحتى زفترب

                                            : م اللتـان قـال اهللا عـز وجـل هلـاماملرأتان من أزواج النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـل
M  ̀a     b     c d e f L ــ:  فقــال؟ ــشة يواعجب ــاس، عائ ــا ابــن عب ــك ي  ل

                                                                                                                         

قــال احلــافظ ابــن حجــر يف الفـــتح           . »٧١٠٠« رواه البخــاري يف كتــاب الفــتن حــديث )١(
 ،»هـي«أم إياهـا ال : مري يف إياه لعيل واملناسب أن يقالالض: ُّقال بعض الرشاح: »٥٩-١٣/٥٨«

وهو عىل بعض اآلراء وقـد وقـع يف . وأجاب الكرماين بأن الضامئر يقوم بعضها مقام بعض انتهى
ولكـن اهللا ابتالنـا هبـا «رواية إسحاق بن راهوية يف  مسنده عن حييى بن آدم بسند حـديث البـاب 

 »...أن الـضمري يف إيـاه «: ك مـن تـرصف الـرواة وأمـا قولـه فظهر أن ذل»ليعلم أنطيعه أم إياها
 . أ هـ . فالظاهر خالفه وأنه هللا تعاىل واملراد إظهار املعلوم كام يف نظائره



 
 

١٣٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 من األنصار يف بني إين كنت وجار يل:  فقال،وحفصة، ثم استقبل عمر احلديث يسوقه
 عليـه وآلـه  وهي من عوايل املدينة، وكنا نتناوب النزول عىل النبي صىل اهللاأمية بن زيد

خرب ذلك اليوم مـن األمـر وغـريه، ًنزل يوما، فإذا نزلت جئته من ًوسلم فينزل يوما وأ
وإذ نزل فعل مثله، وكنا معرش قريش نغلب النساء، فلام قدمنا عىل األنصار إذا هم قوم 
تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء األنـصار، فـصحت عـىل امـرأيت 

 ن أزواج النبـي فواهللا إ؟ومل تنكر أن أراجعك: التفراجعتني، فأنكرت أن تراجعني فق
حداهن لتهجره اليوم حتـى الليـل، فـأفزعني  عليه وآله وسلم لرياجعنه وإن إهللاصىل ا
:  ثيايب فدخلت عىل حفـصة فقلـتخابت من فعل منهن بعظيم، ثم مجعت عيل: فقلت

 ؟ أتغاضب إحداكن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم اليوم حتـى الليـل،أي حفصة
 أن يغضب اهللا لغضب رسـوله صـىل اهللا  أفتأمن،خابت وخرست: نعم، فقلت: فقالت

عليه وآله وسلم فتهلكني؟ ال تستكثري عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم وال 
 وال يغرنك أن كانت جارتـك هـي ، ما بدا لكواسأليني ؟تراجعيه يف يشء وال هتجريه

ا ، وكنـ-  يريـد عائـشة- أوضأ منك وأحب إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم
حتدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فـرضب بـايب 

ًرضبا شديدا ما : حدث أمر عظيم قلت:  ففزعت فخرجت إليه وقال؟ هوأنائم:  وقال،ً
ال ، بل أعظم منه وأطول، طلـق رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه :  قال؟هو؟ أجاءت غسان
 أظـن أن هـذا يوشـك أن ُنـتُ، كْصة وخـرستقد خابت حفـ:  قال،وآله وسلم نساءه

 ثيايب فصليت صالة الفجر مع النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم يكون فجمعت عيل
 ؟مـا يبكيـك:  قلـت، عىل حفصة فإذا هي تبكيُ فاعتزل فيها فدخلت،فدخل مرشبة له

   ال أدري:  قالـت؟ أطلقكن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم؟أو مل أكن حذرتك
 معهم ُ املنرب فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلستُ فجئتُ ذا يف املرشبة، فخرجتهو



 ١٣٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

ُقليال، ثم غلبني ما أجد فجئت اسـتأذن :  املرشبة التي هو فيها فقلـت لغـالم لـه أسـودً
ذكرتك له فصمـت : لعمر، فدخل فكلم النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ثم خرج فقال

الذيـن عـند املنـرب، ثم غلبني مـا أجـد، فجئــت  مع الرهـط ُ حتى جلسـتُفانرصفت
 مع الرهط الذين عند املنرب ثم ُ فجلست– فـذكـر مثـله -استأذن لعمر، : غالم فقلتلل

 ً منـرصفاُ فلام وليـت- فذكر مثله –استأذن لعمر : ُغلبني ما أجد، فجئت الغالم فقلت
 فـدخلت ،ليـه وآلـه وسـلمن لك رسـول اهللا صـىل اهللا عِذَأ: فإذا الغالم يـدعوين قـال

ر الرمـال بجنبـه َّثـَ فإذا هو مضطجع عىل رمال حصري ليس بينه وبينه فراش، قد أ،عليه
طلقـت :  وأنـا قـائمُ من أدم حشوها ليف، فسلمت عليـه، ثـم قلـتٍمتكئ عىل وسادة

 لو رأيتنـي ،يا رسول اهللا: ستأنسأ وأنا قائم ُلتُثم ق» ال«:ّ فرفع برصه إيل فقال،نساءك
 فلام قدمنا عىل قوم تغلبهم نساؤهم فذكره فتبسم النبي ، معرش قريش نغلب النساءوكنا

ال يغرنك أن : ُلو رأيتني ودخلت عىل حفصة فقلت: ُصىل اهللا عليه وآله وسلم ثم قلت
 يريـد -  جارتك هي أوضأ منك وأحـب إىل النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمْكانت
ته تبسم، ثم رفعت برصي يف بيتـه، فـواهللا مـا أيَ حني رُ، فتبسم أخرى فجلست-عائشة

ادع اهللا فليوسـع عـىل أمتـك، فـإن :  فقلـت،ةًرأيت فيه شيئا يرد البرص غري أهبـة ثالثـ
:  فقـال-ً وكان متكئا - ع عليهم وأعطوا الدنيا وهم ال يعبدون اهللا،ِّسُفارس والروم و

» م يف احليـاة الـدنيا هلـم طيبـاهتْتَلـِجُ يا ابن اخلطاب؟ أولئك قـوم ع أنتأو يف شك«
فاعتزل النبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم مـن أجـل  ، استغفر يل،يا رسول اهللا   : فقلت

ًما أنا بـداخل علـيهن شـهرا : ذلك احلديث حني أفشته حفصة إىل عائشة وكان قد قال
من شدة موجدته عليهن حني عاتبه اهللا، فلام مضت تسع وعرشون دخـل عـىل عائـشة 

تـسع لًنك أقسمت أن ال تدخل علينا شـهرا وإنـا أصـبحنا إ: لت له عائشةفبدأ هبا، فقا
الـشهر تـسع «: ًوعرشين ليلة، أعـدها عـدا فقـال النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم



 
 

١٤٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 التخيـري آيـةفأنزلـت :  قالت عائـشة- ًوكان ذلك الشهر تسعا وعرشين -» وعرشون
 ال تعجـيل حتـى تـستأمري أن  وال عليـكًأمـرا ذاكر لـك إين« : امرأة فقالأولفبدأ يب 
                                                : اهللا قـالإن:  مل يكونـا يـأمراين بفراقـك ثـم قـالَّيَوَأبـ أنعلـم أقـد : قالـت» أبويك

M { | } ~  .. إىل قوله :» Lفـإين ؟َّيَوَبـَسـتأمر أأأيف هـذا :  قلت ،
  .)١( نساءه فقلن مثل ما قالت عائشةَّريَأريد اهللا ورسوله والدار اآلخرة، ثم خ

 

 حتري الصحابة هبداياهم يومها
 :رواية أم سلمة ريض اهللا عنها

 كلمني صواحبي :عن أم سلمة زوج النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قالت -١٧٨
  أن أكلم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم أن يـأمر النـاس فيهـدون لـه حيـث كـان

 يا رسول اهللا : يوم عائشة وإنا نحب اخلري كام حتبه عائشة، فقلت»يتههبد«فإهنم يتحرون 
 فـإن النـاس ،ي أن أكلمك لتأمر الناس أن هيدوا لـك حيـث كنـتننْمَّن صواحبي كلإ

 فـسكت رسـول : قالت،يتحرون هبداياهم يوم عائشة وإنا نحب اخلري كام حتب عائشة
  نه مل يكلمنـيأصواحبي فأخربهتن  فجاءين ، صىل اهللا عليه وآله وسلم ومل يراجعني،اهللا
 إن صـواحبي قـد : فقلـت، ثم دار فكلمتـه:ه قالتن ال تدعيه وما هذا حني تدعي:فقلن
 فقالـت لـه مثـل تلـك املقالـة ،ني أن أكلمك تأمر الناس فليهدوا لك حيث كنـتنأمر

     : ثـم قـال،ًمرتني أو ثالثا كل ذلك يسكت عنها رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه و سـلم

                                                                                                                         

، »٢٤٦٨«رواه البخاري يف كتاب املظامل باب الغرفة والعلية املـرشفة يف الـسطوح حـديث رقـم ) ١(
 .»١٤٧٩«ًته ال يكون طالقا إال بالنية حديث رقم ومسلم يف كتاب الطالق باب بيان أن ختيري امرأ



 ١٤١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 مـن ة ال تؤذيني يف عائشة فإنه واهللا ما نزل عيل الـوحي وأنـا يف بيـت امـرأ،يا أم سلمة
  .)١( أعوذ باهللا أن أسوءك يف عائشة: فقالت،نسائي غري عائشة

 

 تفضيل عمر هلا يف العطاء
 :رواية سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه

ف سـتة  كان عطاء أهـل بـدر سـتة آال:عن مصعب بن سعد عن سعد قال -١٧٩
 غـري ، وكان عطاء أمهات املؤمنني عرشة آالف عـرشة آالف لكـل امـرأة مـنهن،آالف

 حلب رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه ، أفضلها بألفني: عائشة فإن عمر قال،ثالث نسوة
  .)٢( وصفية وجويرية سبعة آالف سبعة آالف،وسلم إياها

 

 
 
 
 

                                                                                                                         

، واحلديث صححه ابـن حبـان حيـث أخرجـه يف »٢٦٥٥٥«رواه اإلمام أمحد يف املسند احلديث ) ١(
وقـال الـشيخ شـعيب . صـحيح: ، وقـال عنـه الـشيخ األلبـاين»٧١٠٩«كتاب املناقب احلـديث 

رب يف صـحيح البخـاري صـحيح إسـناده حمتمـل للتحـسني واحلـديث بلفـظ مقـا: األرناؤوط
 .ريض اهللا عنهاكتاب اهلبة وفضلها باب إن أهدى إىل صاحبه عن عائشة » ٢٥٨٠«

» ٤/٩ «صرواه احلاكم يف املستدرك كتاب معرفـة الـصحابة، بـاب تـسمية أزواج رسـول اهللا ) ٢(
صحيح عىل رشط الشيخني، ومل خيرجـاه إلرسـال مطـرف بـن : وقال عنه» ٦٧٢٤«حديث رقم 

 .وسكت عنه الذهبيطريف إياه 



 
 

١٤٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 فضلها عىل النساء كفضل الثريد عىل سائر الطعام
 :واية أنس بن مالك ريض اهللا عنهر

 سـمعت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه :قالأنس بن مالك ريض اهللا عنه عن  -١٨٠
  .)١(»فضل عائشة عىل النساء كفضل الثريد عىل سائر الطعام« :وآله وسلم يقول

 :رواية أيب موسى األشعري ريض اهللا عنه
ل اهللا صـىل اهللا عليـه قال رسو: عن أيب موسى األشعري ريض اهللا عنه قال -١٨١
 وآسية ،كمل من الرجال كثري، ومل يكمل من النساء إال مريم بنت عمران«: وآله وسلم
  .)٢(» وفضل عائشة عىل النساء كفضل الثريد عىل سائر الطعام،امرأة فرعون

 :رواية قرة بن إياس ريض اهللا عنهام
ىل اهللا عليـه وآلـه  قال رسول اهللا ص:وعن قرة بن إياس ريض اهللا عنهام قال -١٨٢
  .)٣( »فضل عائشة عىل النساء كفضل الثريد عىل سائر الطعام« :وسلم

 
 

                                                                                                                         

، ومـسلم يف فـضائل »٣٧٧٠«رواه البخـاري يف فـضائل الـصحابة بـاب فـضائل عائـشة رقـم ) ١(
 .»٢٤٤٦«الصحابة باب يف فضل عائشة حديث 

ومسلم يف فـضائل الـصحابة » ٣٧٦٩«رواه البخاري يف فضائل الصحابة باب فضل عائشة رقم ) ٢(
 .»٢٤٣١«باب فضل عائشة رقم 

، »٦٤٨٣«يف املستدرك كتاب معرفة الـصحابة، بـاب ذكـر قـرة بـن أيـاس حـديثرواه احلاكم ) ٣(
» ٩/٢٤٣«وذكـره اهليثمـي يف املجمـع). ٦٠(حديث رقم » ١٩/٢٨«والطرباين يف املعجم الكبري

 .رواه الطرباين وإسناده حسن: وقال عنه



 ١٤٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 :رواية سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه
عن النبي صىل اهللا عليه وآله  وعن مصعب بن سعد عن سعد ريض اهللا عنه -١٨٣
  .)١(»ن عائشة تفضل عىل النساء كام يفضل الثريد عىل سائر الطعامإ« : قال،وسلم

 :رواية عبد الرمحن بن عوف ريض اهللا عنه
 قال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه :عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أبيه قال -١٨٤
  .)٢( »فضل عائشة عىل النساء كفضل الثريد عىل سائر الطعام« :وآله وسلم

 
  يف حماريب املسلمني إىل قيام الساعةنزول براءهتا من اإلفك بقرآن يتىل

 »رش آياتيف ع«
 :رواية أيب هريرة ريض اهللا عنه

 كـان رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه :وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قـال -١٨٥
 فلام ، فأصاب عائشة القرعة يف غزوة بني املصطلق، أقرع بني نسائهًسفراوسلم إذا أراد 

 وكـان  فـذهبت يف طلبهـا،كان يف جوف الليل انطلقت عائشة حلاجة فانحلت قالدهتـا
 قـال وكـان صـفوان ، فلام رجعت عائشة مل تر العسكر، أليب بكر ويف عيالهًمسطح يتيام

حـسبه أ - فنصب القـدح واجلـراب واإلداوة   ،بن املعطل السلمي يتخلف عن الناس

                                                                                                                         

» ٩/٢٤٣«وذكـره اهليثمـي يف املجمـع . »١٩٧٨«حديث » ٢/٢٧٨«رواه الطرباين يف األوسط ) ١(
 .رواه الطرباين يف األوسط ورجاله رجال الصحيح: وقال

» ٩/٢٤٣«وذكـره اهليــثــمي يف املــجمع . »١٠٨«حديث » ٢٣/٤٢«رواه الطرباين يف الكبري ) ٢(
 .رواه الطـرباين ورجاله رجال الصحيح إال أن أبا سلـمة بن عبد الرمحن مل يسمع من أبيه: وقـال



 
 

١٤٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 ثم أدنى بعريه -  وجهه عنها:أحسبه قال - قال فنظر فإذا عائشة فغطى -  فيحمله:قال
 قـال ثـم ذكـر احلـديث حتـى ،ً فقالوا قوال وقـالوا فيـه،عسكر فانتهى إىل ال: قال،منها

 : قال وكان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم جييء فيقـوم عـىل البـاب يقـول،انتهى
 : فقالـت: فقـد أنـزل اهللا عـذرك، أبرشي يـا عائـشة:ًكيف تيكم، حتى جاء يوما فقال

 % $ # "      ! M    وأنزل اهللا يف ذلك عـرش آيـات: قال،بحمد اهللا ال بحمدك

& L ،قال فحد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم مسطحا ومحنة وحسان ً ّ )١(.  

 :رواية عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام
     M f   g h i jعن عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عـنهام  -١٨٦

k  L ،٢(نزلت يف عائشة خاصة:  قال(.  

 
 

                                                                                                                         

رواه البزار وفيه حممد بن عمرو وهو حـسن : وقال عنه» ٩/٢٣٠«زوائد ذكره اهليثمي يف جممع ال) ١(
وأصل احلادثة مروية يف الـصحيحني مـن حـديث عائـشة ريض اهللا . احلديث، وبقية رجاله ثقات

 .عنها
رواه احلاكم يف املستدرك كتـاب معرفـة الـصحابة، بـاب تـسمية أزواج رسـول اهللا يف اجلاهليـة ) ٢(

حديث صـحيح اإلسـناد ومل خيرجـاه، ولـه متـابع، : وقال عنه» ٦٧٣١«رقم» ٤/١١«واإلسالم 
ورواه ابن أيب حاتم عن ابن عباس ريض اهللا عنه وابن جرير الطربي عن ابن عباس ريض اهللا عنـه 

وليس فيه أن احلكم خاص هبا وإنام فيـه أهنـا «: قال ابن كثري رمحه اهللا. وعن عائشة ريض اهللا عنها
 .٢٣تفسري سورة النور آية . » كان احلكم يعمها كغريهاسبب النزول دون غريها وإن



 ١٤٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 سعة علمها
 :ي ريض اهللا عنهرواية أيب موسى األشعر

 َمـا أشـكل علينـا أصـحاب: عن أيب مـوسى األشعري ريض اهللا عنه قـال -١٨٧
رسول اهللا صـىل اهللا عـليه وآله وسـلم حـديث قط، فسألنا عائشة، إال وجـدنا عنـدها 

  .)١( ًمنه علام

 فصاحتها وفطنتها
 :رواية معاوية ريض اهللا عنه

فطن ًخطـيبا قط أبلغ وال أفصح وال أواهللا مـا رأيـت : الوعـن معـاوية قـ -١٨٨
  .)٢( من عـائـشة

 

 
 
 
 

                                                                                                                         

هذا حديث : قال أبو عيسى» ٣٨٨٣«رواه الرتمذي يف املناقب باب يف مناقب عائشة حديث رقم) ١(
 .حسن صحيح غريب وصححه األلباين

رواه الطـرباين : وقـال» ٩/٢٤٣« وذكره اهليثمي يف املجمع »٢٣/١٨٣«رواه الطرباين يف الكبري ) ٢(
ًخطيبا ليس «وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين وفيه ) ٢٩٨(رجاله رجال الصحيح حديث رقم و

 .»٣٠٢٧» «رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم



 
 

 لؤمنني حفصة أم امل يف فضائل مرويات الصحابة 
 كانت من املهاجرات

 

 :رواية أنس بن مالك ريض اهللا عنه
عن أنس بن مالك ريض اهللا عنه أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ملا طلق  -١٨٩
  .)١( ر أن يراجعها فراجعهاِمُ أ،حفصة

 :رواية عامر بن يارس ريض اهللا عنه
ملـا طـلق رسـول اهللا صـىل اهللا عــليه : عن عامر بن يارس ريض اهللا عنه قال -١٩٠

هنا زوجتك إ و،راجع حفصة فإهنا صوامة قوامة:  أتاه جربيل فقال،وآله و سلم حفصة
  .)٢(يف اجلنة

                                                                                                                         

رجاله رجال الصحيح، ورواه ابن سعد : وقال حمققه» ٣٨١٥«حديث » ٦/٤٣٦« رواه أبو يعىل )١(
ورواه البيهقـي يف » ٢٧٩٦«الق حـديث واحلاكم يف املستدرك  كتـاب الطـ» ٨/٨٤«يف الطبقات 

» ٦/٣٨«واملقديس يف األحاديث املختارة  ،»١٤٩٣٠«حديث » ٧/٣٦٧«الكربى كتاب الرجعة 
 بإسـناد بوله شاهد يف مسند الشافعي عن ابن عمر . إسناده صحيح: وقال» ١٩٨٣«حديث 

ب الطـالق، ، وابـن ماجـه كتـا»٢٢٨٣«صحيح، وروى أبو داود كتاب الطالق باب يف املراجعة 
عـن ابـن » ٣٥٦٠«، والنسائي كتاب الطالق بـاب الرجعـة »٢٠١٦«باب حدثنا سويد بن سعيد 

 . طلق حفصة ثم راجعهاصعباس عن عمر بن اخلطاب أن رسول اهللا 
» ٢٣/١٨٨ «، حفــصة بنــت عمــر صرواه الطــرباين يف الكبــري يف ذكــر أزواج رســول اهللا ) ٢(

، والبزار مسند عامر بن »٣٠٥٢«حديث » ٥/٤٠٩«ملثاين ، والشيباين يف اآلحاد وا»٣٠٦«حديث 
وعزاه للبزار والطـرباين، » ٩/٢٤٤«، وذكره اهليثمي يف املجمع»١٤٠١«حديث» ٤/٢٣٧«يارس 
=    لكن للحديث شـواهد سـبق خترجيهـا يف .يف إسنادهيام احلسن بن أيب جعفر وهو ضعيف: وقال

 

١٤٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب



 ١٤٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 :»خمتلف يف صحبته« يدرواية قيس بن ز
أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله و سلم طلق حفصة بنت عن قيس بن زيد  -١٩١
واهللا ما طلقنـي رسـول :  وقالت، فأتاها خاالها عثامن وقدامة ابنا مظعون فبكت،عمر

 فجاء رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه و سـلم ،اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم عن شبع
إن جربيل أتاين « :وآله و سلم فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه ،فدخل عليها فتجلببت له

  .)١( » زوجتك يف اجلنةوهي ، فإهنا صوامة قوامةةأرجع حفص: فقال يل

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 .احلديث السابق= 
» ٥/١٩« كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر أم املؤمنني حفصة بنت عمر  رواه احلاكم يف املستدرك)١(

ــم ــد »٦٨١٧«حــديث رق ــن زي ــيس ب ــاف ق ــاب الق ــري ب » ١٨/٣٦٥«، ورواه الطــرباين يف الكب
ــديث ــات»٩٣٤«ح ــعد يف الطبق ــن س ــره اب ــي يف »٨/٨٤«، وذك ــره اهليثم ــه وذك ــظ ل ، واللف
لـصحيح، واملطالـب العاليـة ورجالـه رجـال ا: وعزاه للطرباين ثـم قـال عنـه» ٩/٢٤٥«املجمع

 .،  وله شواهد  سبق خترجيها»٤١٥٤«



 
 

١٤٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 لم املؤمنني أم سلمة يف فضائل أ مرويات الصحابة 
 

 رؤيتها جربيل عليه السالم عىل صورة دحية الكلبي
 :رواية سلامن الفاريس ريض اهللا عنه

ال تكـونن إن اسـتطعت أول :  اهللا عنـه قـالعن أيب عثامن عن سلامن ريض -١٩٢
: من يدخل السوق وال آخر من خيرج منها فإهنا معركة الشيطان وهبا ينصب رايته قـال

 أتى نبـي اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه و سـلم وعنـده أم ]عليه السالم[وأنبئت أن جربيل 
 :لم ألم سـلمة فقال نبي اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـ، فجعل يتحدث ثم قام:سلمة قال

يم اهللا مـا حـسبته إال ا : فقالت أم سلمة: هذا دحية، قال: أو كام قال، قالت؟»من هذا«
 ،أو كـام قـالنـا،  حتى سمعت خطبة نبي اهللا صىل اهللا عليه وآله و سـلم خيـرب خرب،إياه
  .)١(  من أسامة بن زيد: ممن سمعت هذا؟ قال: فقلت أليب عثامن:قال

 

  يف علمهاصثقة الرسول 
 :سلمة ريض اهللا عنهأيب رواية عمر بن 

عن عمر بن أيب سلمة ريض اهللا عنه أنـه سأل رسـول اهللا صــىل اهللا عــليه  -١٩٣
ســل «  :ل الصائم؟ فقال له رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه و ســلمّأيقب: وآلـه و سلم

ذلـك، صـنع  أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم يـ:، فأخربته- ألم سلمة - »هذه

                                                                                                                         

، ومـسلم يف فـضائل »٣٦٣٣«رواه البخاري يف املناقب باب عالمـات النبـوة يف اإلسـالم رقـم) ١(
 .واللفظ له» ٢٤٥١-١٠٠«الصحابة باب فضائل أم سلمة رقم 



 ١٤٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 رسـول اهللا  لـه فقـال، قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تـأخر،يا رسول اهللا: فقال
  .)١( » لهوأخشاكمتقاكم هللا  ألإين ،أما واهللا«: صىل اهللا عليه وآله و سلم

 

  يف صلح احلديبيةصمشورهتا لرسول اهللا 
 : ومروان بن احلكم ريض اهللا عنهرواية املسور بن خمرمة

 يـصدق كـل واحـد مـنهام - ومـروانريض اهللا عنـه ن املسور بن خمرمة ع -١٩٤
ثـم .. خرج رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله و سلم زمن احلديبيـة:  قاال- حديث صاحبه

 رسـول قضية الكتاب، قالفلام فرغ من :  - ذكرا ما حدث يف صلح احلديبية إىل أن قاال
 فواهللا ما قام :قال .»ا فانحروا ثم احلقواقومو«: اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ألصحابه
م سلمة فـذكر ٌ فلام مل يقم منهم أحد دخل عىل أ،منهم رجل حتى قال ذلك ثالث مرات

 ً أحتب ذلك؟ اخرج ثم ال تكلم أحدا،يا نبي اهللا: قالت أم سلمةهلا ما لقي من الناس، ف
 مـنهم ًكلـم أحـدا، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يَكَنْدُمنهم كلمة حتى تنحر ب

، ودعا حالقه فحلقه، فلـام رأو ذلـك قـاموا فنحـروا وجعـل ُهَنْدُ نحر ب،حتى فعل ذلك
ًبعضهم حيلق بعضا، حـتى كاد بعضهم يقتل بعضا غام  .)٢( إىل آخر احلديث.. ً

 
 
 

                                                                                                                         

ليـست حمرمـة حـديث رقـم رواه اإلمام مسلم يف كتاب الصيام باب بيـان أن القبلـة يف الـصوم ) ١(
»١١٠٨«. 

 .»٢٧٣٣،٢٧٣٢،٢٧٣١«رواه البخاري يف كتاب الرشوط باب الرشوط يف اجلهاد حديث رقم ) ٢(



 
 

١٥٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 يف فضائل مرويات الصحابة 
 لأم املؤمنني زينب بنت جحش 

 
 بأمر من اهللا عز وجل صتزوجها رسول اهللا 

 :رواية أنس ريض اهللا عنه
ي صىل اهللا عليـه وآلـه  فجعل النب،جاء زيد بن حارثة يشكو: نس قال عن أ -١٩٥
لو كـان رسـول اهللا صـىل اهللا : نسأقال » مسك عليك زوجكاتق اهللا وأ «:وسلم يقول

ًعليه وآله وسلم كامتا شيئا لكتم هـذه، قـال      النبـي أزواجفكانـت زينـب تفخـر عـىل : ً
 وزوجني اهللا تعاىل من فـوق سـبع أهاليكنزوجكن «:  عليه وآله وسلم تقولصىل اهللا
  .)١(»سموات

: نس بـن مالـك ريض اهللا عنـه يقـولأسمعت : عن عيسـى بن طهامن قال -١٩٦
ًطعم عليها يومئـذ خبـزا وحلـام، وكانـت أنزلت آية احلجاب يف زينـب بنت جحش، و ً

نكحنـي يف  اهللا أإن:  وكانـت تقـول،م وآلـه وسـلتفخر عىل نساء النبي صـىل اهللا عليه
  .)٢( السامء

  
  
  

                                                                                                                         

 .»٧٤٢٠«رواه البخاري باب وكان عرشه عىل املاء يف كتاب التوحيد حديث رقم ) ١(
واإلمام مسلم ، »٧٤٢١«رواه البخاري يف كتاب التوحيد باب وكان عرشه عىل املاء حديث رقم ) ٢(

 .»١٤٢٨«يف كتاب النكاح باب زواج زينب بنت جحش حديث رقم 



 ١٥١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  عند زواجه منهاصوليمة الرسول 
 :رواية أنس ريض اهللا عنه

مـا رأيـت :  فقـال،ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس: عن ثابت قال -١٩٧
َالنبي صىل اهللا عليه وآله وسلم أولـم عىل أحد من نسائه ما أومل عليها، أومل بشا َ ْ   .)١( ةَ

 
 ثارها من الصدقةإك

 :رواية عائشة ريض اهللا عنها
قال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه :  عن عائشة أم املؤمنني ريض اهللا عنها قالت-١٩٨
ًأرسعكن حلاقا يب، أطولكن يدا«: وآله وسلم ً أيـتهن أطـول يـدا ولنافكن يتط:  قالت»ً

  .)٢(ًفكانت أطولنا يدا زينب ألهنا كانت تعمل بيدها وتصدق: قالت
 

 
                                                                                                                         

 رواه البخاري يف كتاب النكاح  باب من أومل عىل بعـض نـسائه أكثـر مـن بعـض حـديث رقـم ) ١(
  .»١٤٢٨-٩٠«، ومسلم يف كتاب النكاح باب زواج زينب بنت جحش حديث رقم »٥١٧١«

ــصحابة ) ٢( ــضائل ال ــاب ف ــسلم يف كت ــؤمنني حــديث أخرجــه م ــب أم امل ــضائل زين ــاب مــن ف ب
ً، واحلديث أخرجه البخاري عـن عائـشة ريض اهللا عنهـا أيـضا يف الزكـاة بـاب أي »٢٤٥٢«رقم

لكن وقع عنده أهنا الـسيدة سـودة بنـت زمعـة، إال أن ابـن » ١٤٢٠«الصدقة أفضل حديث رقم
ة يف هـذا املوضـوع ورسد حجر رمحه اهللا تناول املسألة بالبحث والتدقيق وذكر األحاديث الـوارد

بأهنا زينب بنت جحش ثم خلص إىل أهنا زينب بنت : بأهنا سودة والقائلني: أقوال العلامء القائلني
 .جحش رضوان اهللا عن أمهات املؤمنني مجيعهن

 .واهللا أعلم» ٢٨٨-٣/٢٨٥«ومن أراد التفصيل يف هذه املسألة فلريجع إىل فتح الباري البن حجر



 
 

١٥٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 من رشبه العسل عندها صغرية بعض أزواج النبي 
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم : عن عائشة ريض اهللا عنـها قالت -١٩٩
 أنـا وحفـصة عـىل ُت زينـب بنت جحش ويمـكث عنـدها، فواطـيًيرشب عسال عند
ال «: قـال. جـد مــنك ريـح مــغافريإين أأكــلت مغـافري، : قل لهتأيتنا دخل عليها فل

ًولكني كنت أرشب عسال عند زينب بنت جحـش، فلـن أعـود لـه، وقـد حلفـت، ال 
  .)١( »ًختربي بذلك أحدا

 

 تقواها وشدة ورعها
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

وكـان رسـول اهللا : قالـت عائـشة: عن حديث عائشة ريض اهللا عنها وفيـه -٢٠٠
يـا «:  فقـال »تعني اإلفك«  جحش عن أمريابنةأل زينب صىل اهللا عليه وآله وسلم يس

محي سمعي وبرصي ما علمـت أ ،يا رسول اهللا: ؟ فقالت» ماذا علمت أو رأيت،زينب
وهي التي كانت تساميني من أزواج رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه : قالت. ًإال خريا
  .)٢(  فعصمها اهللا بالورع،وسلم

                                                                                                                         

، ومـسلم يف الطـالق بـاب »٤٩١٢«يف التفسري باب سورة التحريم حديث رقـم رواه البخاري ) ١(
 . »١٤٧٤«وجوب الكفارة عىل من حرم امرأته ومل ينو الطالق حديث رقم 

ــاب » ٤٧٥٠«رواه البخــاري حــديث ) ٢( ــاب كت M G  F E D  C B التفــسري ب

 I HLديث األفـك  وغريها من املواضع، واللفظ له، ومسلم يف كتاب التوبة بـاب يف حـ
 ).٢٧٧٠(حديث رقم 



 

فأرسل أزواج النبي صىل اهللا عليـه وآلـه :  وفيه.. عائشة ريض اهللا عنهاعن -٢٠١
 وهـي التـي كانـت ،وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم
ًقط خريا امرأة  ومل أر ،تساميني منهن يف املنزلة عند رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

م صدقة، وأشد ًصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظأتقى هللا، وأيف الدين من زينب، و
رة من حـدة ْوَ ما عدا س، لنفسها يف العمل الذي تصدق به وتقرب به إىل اهللا تعاىلًابتذاال

  .)١(كانت فيها، ترسع منها الفيئة
 

 ً حلوقا بهص زوجات الرسول أوىل
 :رواية عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه

ت جحش عن عبد الرمحن بن أبزى أن عمر ريض اهللا عنه كرب عىل زينب بن -٢٠٢
:  ثم أرسل إىل أزواج النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم من يدخل هذه قربها؟ فقلـنًأربعا

 صىل اهللا عليه وآله وسـلم كان رسول اهللا: من كان يدخل عليها يف حياهتا، ثم قال عمر
ًأرسعكن يب حلوقا أطولكن يدا«:يقول فكن يتطاولن بأيدهين، وإنام كـان ذلـك ألهنـا » ً

  .)٣(  تعني بام تصنع يف سبيل اهللا)٢( ًكانت صناعا

                                                                                                                         

أخرجه اإلمام مسلم يف كتاب فضائل الـصحابة بـاب يف فـضل عائـشة ريض اهللا عنهـا حـديث ) ١(
 ،»٢٤٤٢«رقم

ْسورة من حدة    .رسيعة الغضب: َ
 .امرأة صناع إذا كان هلا صنعة تعملها بيدها وتكسب هبا: يقال) ٢(
، وذكـره اهليثمـي يف جممـع )٢٤٥(ديث رقـم حـ)  البحر الزخار١/٣١٥(رواه البزار يف مسنده ) ٣(

= ورجاله رجال الصحيح، وذكره ابن سعد يف الطبقات : وعزاه للبزار ثم قال» ٩/٢٤٨«الزوائد 
 

١٥٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي



 
 

١٥٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 يف فضائل أم املؤمنني مرويات الصحابة 
 جويرية بنت احلارث ريض اهللا عنهام

 
 ًكانت سببا يف عتق قومها

 :رواية عائشة ريض اهللا عنها
ملا قـسم رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه : عن عائشة ريض اهللا عنها قالت -٢٠٣

 جويرية بنت احلارث يف السهم لثابت بـن قـيس بـن  وقعت،وسلم سبايا بني املصطلق
ال إحـد أالشامس أو البن عم له وكاتبته عىل نفسها، وكانت امرأة حلوة مالحة ال يراها 

:  بنفسه، فأتت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم تـستعينه يف كتابتهـا قالـتأخذت
أنه سريى منها ما رأيـت  وعرفت ،فواهللا ما هو إال أن رأيتها عىل باب حجريت فكرهتها

 أنا جويرية بنت احلارث بن أيب رضار سيد قومـه، ،يا رسول اهللا:  فقالت،فدخلت عليه
 فوقعت يف السهم لثابت بن قيس بن الـشامس ،وقد أصابني من البالء ما مل خيف عليك

يف فهـل لـك « : قـال،ه، فكاتبته عىل نفيس، فجئتك أستعينك عىل كتـابتي لأو البن عم
: قالـت» قيض كتابتك وأتزوجكأ«:  قال؟وما هو يا رسول اهللا: قالت» ذلك؟خري من 

 رسـول اهللا صـىل أن الناس إىلوخرج اخلرب : قالت» قد فعلت« : قال،نعم يا رسول اهللا
 أصهار رسول اهللا صـىل : فقال الناس،اهللا عليه وآله وسلم تزوج جويرية بنت احلارث

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

يف تلخـيص » حياهتـا«، وصحح األلباين اجلـزء األول منـه إىل قولـه »١١٢-٨/١١١«الكربى = 
 . مقاربةأحكام اجلنائز، واجلزء الثاين فيه مروي يف الصحيحني بألفاظ



 ١٥٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

ه إياها مئة أهل بيت جيعتق بتزوفلقد أ:  قالت،م فأرسلوا ما بأيدهي،اهللا عليه وآله وسلم
  .)١(  فام أعلم امرأة كانت أعظم بركة عىل قومها منها،من بني املصطلق

 

 كثرة عبادهتا
 :رواية عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام عن جويرية ريض اهللا عنها

 خرج عن عبد اهللا بن عباس عن جويرية أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم -٢٠٤
من عندها بكرة حني صىل الصبح وهي يف مسجدها، ثم رجـع بعـد أن أضـحى وهـي 

نعم، قال النبي صىل اهللا : ؟ قالت»ما زلت عىل احلال التي فارقتك عليها« :جالسة فقال
لقد قلت بعدك أربع كلامت ثالث مرات، لو وزنـت بـام قلـت منـذ «: عليه وآله وسلم
 وزنـة عرشـه، ومـداد ،عدد خلقـه، ورضـا نفـسهسبحان اهللا وبحمده : اليوم لوزنتهن

  .)٢( كلامته

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

، وحسنه شـعيب األرنـاؤوط، ورواه أبـو داود يف »٢٦٤٠٨«رواه اإلمام أمحد يف املسند احلديث ) ١(
وحـسنه األلبـاين، وابـن حبـان يف صـحيحه يف كتـاب النكـاح احلـديث » ٣٩٣١«العتق حديث 

 .»٦٨٥٥«واحلاكم يف املستدرك حديث رقم » ٤٠٥٥،٤٠٥٤«
 .»٢٧٢٦«لتسبيح أول النهار وعند النوم حديث رقمرواه مسلم يف الذكر والدعاء باب ا) ٢(



 
 

 لأم املؤمنني صفية   يف فضائل مرويات الصحابة 
 

  منهاصزواج النبي 
 :رواية أيب هريرة ريض اهللا عنه

ملا دخل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال -٢٠٥
 فلـام أصـبح ،النبي صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم بات أبو أيوب عىل باب ،وسلم بصفية

يا رسول : ّ كرب ومع أيب أيوب السيف، فقال،فرأى رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم
 وكنت قتلت أباها وأخاهـا وزوجهـا، فلـم آمنهـا ،اهللا كانت جارية حديثة عهد بعرس

  .)١( »ًخريا«:  وقال له،عليك، فضحك رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم
 

 ابنة نبي وعمها نبي وزوجها نبي
 :رواية أنس ريض اهللا عنه

بنـت هيـودي فبكـت، فـدخل : بلغ صفية أن حفصة قالـت: نس قالأعن  -٢٠٦
قالت يل : فقالت» مايبكيك؟« : فقال، النبي صىل اهللا عليه وآله و سلم وهي تبكياعليه
إن وإنـك البنـة نبـي، « : إين بنت هيودي، فقال النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم:حفصة

  .)٢(»اتقي اهللا يا حفصة«: ثم قال» ، ففيم تفخر عليك؟نك لتحت نبيإعمك لنبي، و
                                                                                                                         

 كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر أم املؤمنني صفية بنـت حيـي ريض اهللا رواه احلاكم يف املستدرك) ١(
 وابن  ووافقه الذهبي،صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: وقال عنه» ٦٧٨٧« حديث رقم» ٤/٣٠«عنها 
 .»٨/١٢٦« يف الطبقات سعد

 -:ومـن طريقـه كـل مـن ) ٢٠٩٢١(حـديث رقـم ) ١١/٤٣٠(رزاق يف مـصنفه رواه عبد الـ) ٢(
= حديث حسن:وقال عنه» ٣٨٩٤«حديث رقمصيف املناقب باب فضائل أزواج النبي الرتمذي 

 

١٥٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب



 ١٥٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  يف عرسهاصوليمة الرسول 
 :رواية جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنه

       ريض اهللا عنـه قـال ملـا دخلـت صـفية بنـت حيـي اهللاعن جابر بـن عبـد  -٢٠٧
 نـاس ه حـرض، اهللا عليـه وآلـه وسـلم فـسطاطهريض اهللا عنها عـىل رسـول اهللا صـىل
 : فخرج رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فقال،وحرضت معهم ليكون يل فيها قسم

 فخرج رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه ، حرضنا فلام كان من العيش»قوموا عن أمكم«
مـن وليمـة كلوا « : فقال، ونصف من متر عجوةٍّدُوسلم إلينا يف طرف ردائه نحو من م

  .)١( »أمكم

  هلا بسبب قتل أبيها وزوجهاصاعتذار الرسول 
 :رواية عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام

كان بعينـي صـفية خـرضة فقـال هلـا : عن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنه قال -٢٠٨
ين إ:  قلـت لزوجـي: قالـت»؟ما هـذه اخلـرضة بعينيـك« :النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم

  : قالـت؟ أتريدين ملـك يثـرب: وقال،ً يرى النائم قمرا وقع يف حجري فلطمنيرأيت فيام
زوجـي فـام زال و  أيب قتـل،ّوما كان أبغض إيل من رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

وأبـو يعـىل يف  ،)١٢٤١٥( حـديث رقـم اإلمام أمحد يف املسندوغريب من هذا الوجه، صحيح = 
 وصـححه ،»٧٢١١«يف املناقب حديث رقموابن حبان يف صحيحه ) ٣٤٣٧(مسنده حديث رقم 

 .رناؤوط وحسني سليم أسداأللباين واأل
وقال » ٢٢٥١«وأبو يعىل حديث.  إسناده حسن:وقال األرناؤوط» ١٤٦١٦« رواه أمحد يف املسند حديث) ١(

رجالـه رجـال : وذكره اهليثمي يف املجمع وعزاه إىل أمحد وقال. رجاله رجال الصحيح: حسني سليم أسد
 .الصحيح



 
 

١٥٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

َّ إن أباك ألب عيل،يا صفية: ّيل وقاليعتذر إ  حتـى ذهـب ذلـك مـن ، العرب وفعل وفعـلَّ
  .)١(نفيس

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 رواه ابـن حبـان يف  ،وهو قطعة من حـديث طويـلو. »١٧٧«حديث» ٢٤/٦٧«رواه الطرباين يف الكبري) ١(
ـــديث  ـــاؤوط،»٥١٩٩«صـــحيحه ح ـــربى، وصـــححه األرن ـــسنن الك ـــي يف ال » ٩/١٣٧« والبيهق

 .رجاله رجال الصحيح:  وعزاه للطرباين وقال،»٩/٢٥١« وذكره اهليثمي يف املجمع  »١٨١٦٨«حديث



 ١٥٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 يف فضائل أم املؤمنني صحابة  المرويات
 بنت أيب سفيان ريض اهللا عنهامرملة حبيبة أم 

 

  منها مواساة هلا يف مصيبتهاصزواج النبي 
 :عائشة ريض اهللا عنهارواية 
هاجر عبيد اهللا بن جحش بأم حبيبة بنـت : ريض اهللا عنها قالتعن عائشة  -٢٠٩

أرض احلبـشة مـرض فلـام حـرضته أيب سفيان وهي امرأته إىل أرض احلبشة، فلام قـدم 
الوفاة أوىص إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم، فتزوج رسول اهللا صىل اهللا عليـه 

  .)١(وآله وسلم أم حبيبة، وبعث معها النجايش رشحبيل بن حسنة

  
 صمسارعتها يف تطبيق أمر النبي 

 : سلمة عن أم حبيبة ريض اهللا عنهاأيب ترواية زينب بن
 سلمة عن أم حبيبة بنت أيب سفيان ملا جاءها نعـي أبيهـا يبنب بنت أعن زي -٢١٠

 ما يل بالطيـب مـن حاجـة لـوال أين سـمعت : وقالت،دعت بطيب فمسحت ذراعيها
 فـوق ثـالث إال ٍ ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر حتد عىل ميت: يقولصالنبي 

  .)٢( ًعىل زوج أربعة أشهر وعرشا

                                                                                                                         

إسـناده : وقال شعيب األرناؤوط) ٦٠٢٧(حديث رقم ) ١٣/٣٨٥( حبان يف صحيحه رواه ابن) ١(
 .صحيح عىل رشط البخاري

) ٥٣٤٥( حـديث رقـم M = < ;...L البخاري كتـاب الطـالق بـاب رواه ) ٢(
 ).١٤٨٦-٨٥(ومسلم كتاب الطالق باب وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة حديث رقم 



 
 

١٦٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

  فضائليف  الصحابة مرويات 
 لأم املؤمنني ميمونة بنت احلارث 

 

  رافع لإلتيان هبا أباصإرسال الرسول 
 :رواية أيب رافع ريض اهللا عنه

رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه يل  كنت يف بعث مرة فقال :عن أيب رافع قال -٢١١
  إين يف البعث فقال رسـول اهللا صـىل، يا رسول اهللا: بميمونة فقلتتنياف اذهب :وسلم

 تنيفا اذهب : قال. يا رسول اهللا بىل: فقلت؟ حتب ما أحبت ألس:اهللا عليه وآله وسلم
  .)١(فجئته هبا هبا فذهبت

 تقواها وصلة رمحها ريض اهللا عنها
 :رواية يزيد بن األصم عن عائشة ريض اهللا عنها

تلقيت عائشة وهي مقبلـة مـن : عن يزيد بن األصم ابن أخت ميمونة قال -٢١٢
طلحة بن عبيد اهللا، وهو ابن أختها، وقد كنا وقعنا يف حائط مـن حيطـان لبن مكة أنا وا

، وأقبلـت عـيل وتعذلـهاملدينة، فأصبنا منه، فبلغها ذلك، فأقبلت عىل ابن أختها تلومه 
أما علمت أن اهللا تعاىل ساقك حتى جعلـك يف أهـل :تفوعظتني موعظة بليغة، ثم قال

                                                                                                                         

ــاب امل) ١( ــن خزيمــة يف صــحيحه كت ــا رواه اب ــد زوجه ــع عب ــرأة م ــاب إباحــة ســفر امل ناســك ب
ــع حــديث » ٢٥٢٨«حــديث ــسنده حــديث أيب راف ــي، وأمحــد يف م ــه األعظم وصــححه حمقق

» ٢٤٩٠«حـديث » ٢/٢٣١«، وسعيد بن منصور يف سننه باب ما جاء يف طاعة اإلمام »٢٧٢٢٩«
احلـسن بـن رجاله رجال الصحيح غـري : وعزاه ألمحد وقال» ٩/٢٤٩«وذكره اهليثمي يف املجمع 
 .عيل بن أيب رافع وهو ثقة



 ١٦١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

تقانا هللا عـز هنا كانت من أ عىل غاربك، أما إرسنكُ واهللا ميمونة ورمي بْبيت نبيه ذهبت
  .)١( وجل وأوصلنا للرحم

 

 ا عليها وعىل أخواهتصثناء الرسول 
 :رواية عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام

قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه : عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قـال -٢١٣
أختهـا       و، اهللا عليـه وآلـه وسـلماألخوات مؤمنات ، ميمونة زوج النبي صىل« :وسلم

 وأسامء بنـت عمـيس ، وأختها سلمى بنت احلارث امرأة محزة،أم الفضل بنت احلارث
  .)٢( »أختهن ألمهن

  

 
 
 

                                                                                                                         

رواه احلاكم يف املستدرك كتاب معرفة الصحابة باب ذكر أم املؤمنني ميمونة بنـت احلـارث ريض ) ١(
صحيح عىل رشط مـسلم ومل خيرجـاه، ورواه : وقال عنه» ٦٧٩٩«حديث رقم» ٤/٣٤«اهللا عنها 

 .وهذا سند صحيح» ٤/٤١٣«، وقال عنه احلافظ يف اإلصابة»٨/١٣٨«ابن سعد يف الطبقات
» ٤/٣٥«، واحلـاكم يف املـستدرك )١٢١٧٨(حديث رقـم ) ١١/٤١٥(رواه الطرباين يف الكبري ) ٢(

صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي وابن سـعد : وقال عنه) ٦٨٠١(حديث رقم 
 يف وصححه األلباين. »٤/٤١٢«، وصححه احلافظ ابن حجر يف اإلصابة »٨/١٣٨«يف الطبقات 
 .»١٧٦٤« ويف السلسلة الصحيحة »٤٥٢٩«اجلامع الصغري



 
 

١٦٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٦٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 
 
 

 :الفصل الثالث
 رويات يف فضائلامل

  اخللفاء الراشدين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

١٦٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  بكر الصديق يبأ  يف مناقبمرويات أهل البيت 
 

 أمر الرسول بسد األبواب يف مسجده إال باب أيب بكر
 :رواية أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه

خطب رسول اهللا صـىل اهللا عليـه :  عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه قال-٢١٤
 فاختار ذلك العبد ما عند ًإن اهللا خري عبدا بني الدنيا وبني ما عنده«: وسلم الناس وقال

صـىل اهللا عليـه وسـلم عـن فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه، أن خيرب رسول اهللا :  قال»هللا
، وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسـول اهللا صـىل اهللا ُعبد خري، فكان رسول اهللا هو املخري

ًإن من أمن الناس عيل يف صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخـذا خلـيال «: عليه وسلم ً َّ َّ َ َ
َّذت أبا بكر ولكن أخوة اإلسالم ومودته، ال يبقني يف املسجد باب إال سـد غري ريب الخت ُ

  .)١(»إال باب أيب بكر
 

 كان خري هذه األمة بعد نبيها
 :رواية عن عيل ريض اهللا عنهام

أال :  أبـو بكـر ثـم قـال؟أال أخربكم بخري هذه األمـة بعـد نبيهـا: قال عيل -٢١٥
  .)٢( مر ع؟أخربكم بخري هذه األمة بعد أيب بكر

                                                                                                                         

سـدو األبـواب إال ( رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي صىل اهللا عليه وسلم )١(
، ومسلم كتاب فضائل الصحابة بـاب مـن فـضائل أيب بكـر )٣٦٥٤(حديث رقم ) باب أيب بكر
 .سلم بلفظ اخلوخةواللفظ للبخاري، وعند م) ٢٣٨٢-٢(حديث رقم 

عن حممد  بن احلنفية عن عيل واإلمـام أمحـد ) ٣٦٧١(أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم ) ٢(
=     وغريهـا، ويف الفـضائل ) ٨٣٧-٨٣٦-٨٣٣(يف املسند عن أيب جحيفة يف مواضع كثـرية مثـل 

 

١٦٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي



 
 

١٦٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 إكرام اهللا عز وجل األمة باستخالفه عليهم    
 :رواية أيب وائل عن عيل ريض اهللا عنه

 أال تـستخلف :قيل لعيل بـن أيب طالـب ريض اهللا عنـه« :عن أيب وائل قال -٢١٦
ن إما استخلف رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم فأسـتخلف، ولكـن : علينا؟ قال

 كـام مجعهـم بعـد نبـيهم عـىل ،هم بعـدي عـىل خـريهمًيرد اهللا بالناس خريا فـسيجمع
  .)١(خريهم

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 عن »١/٦٥«عن أيب موسى عن عيل » ١/٦٤«والطرباين يف الكبري » ٤٤،٤١،٤٠«حديث رقم = 
، وابن عبد الـرب يف االسـتيعاب »١/١٨٢«عمرو بن حريث عن عيل، وأبو نعيم يف أخبار أصبهان 

زال بن سربة عن عيل، وغريهم كثري» ٢/٢٥٢«  .بإسناده عن النَّ
» ٣/٨٤«رواه احلاكم يف املستدرك كتاب معرفة الـصحابة، بـاب ذكـر أبـو بكـر بـن أيب قحافـة ) ١(

يح اإلسـناد ومل خيرجـاه، ووافقـه الـذهبي والبيهقـي يف صـح: وقـال عنـه) ٤٤٦٧(حديث رقم 
، وذكـره »٥٦٥«حـديث» ٢/١٨٦«، والبـزار يف مـسنده »١٦٣٥٠«حـديث» ٨/١٤٩«الكربى

رواه البـزار ورجالـه رجـال الـصحيح غـري إسـامعيل بـن أيب : وقال» ٩/٤٧«اهليثمي يف املجمع
إسـناده :  رواه البيهقـي ثـم قـال:»٥/٢٥١«احلارث وهو  ثقة، وقال ابن كثري يف البداية والنهايـة

 .جيد



 ١٦٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 صويل بعد رسول اهللا من كان خري 
 :رواية عبد اهللا بن جعفر ريض اهللا عنهام

  .)١(»ولينا أبو بكر فام ولينا أحد من الناس مثله«:  عبد اهللا بن جعفر قالعن -٢١٧

 
 عمله بعمل الرسول وسريه عىل منهاجه

 :ن عيل ريض اهللا عنهرواية عبد خري ع
قام عيل عىل املنرب فذكر رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه : عن عبد خري قال -٢١٨
ُقبض رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم واسـتخلف أبـو بكـر فعمـل : وسلم فقال

 عـىل ذلـك، ثـم اسـتخلف عمـر فعمـل  عز وجلبعمله، وسار سريته، حتى قبضه اهللا
  .)٢( تى قبضه اهللا عىل ذلكسريهتام حببعملهام وسار 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

، واألثـر »١/١٦٣«، واإلمـام الـشافعي يف األم »١٤٨«رواه اإلمام أمحد يف الفـضائل احلـديث ) ١(
 .إسناده صحيح كام قال حمقق الفضائل

، وقال عنه الشيخ شـعيب األرنـاؤوط إسـناده »١٠٥٩،١٠٥٥«رواه اإلمام أمحد يف املسند رقم ) ٢(
 .وحسنه حمقق الفضائل) ٤٢٧(و) ٧٢(حديث رقم حسن، ويف الفضائل 



 
 

١٦٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 صصالته بالناس يف مرض النبي 
 : بن عباس ريض اهللا عنهامرواية عبد اهللا

ملا مرض النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم أمـر أبـا بكـر : عن ابن عباس قال -٢١٩
 أبو بكر أراد أن ينكص، فأومأ إليه  بهأن يصيل بالناس، ثم وجد خفة فخرج، فلام أحس

ىل اهللا عليه وآله وسلم فجلس إىل جنب أيب بكر عن يساره واستفتح من اآليـة النبي ص
  .)١( التي انتهى إليها أبو بكر

 

 وصاحبه صأبو بكر أخو الرسول 
 :رواية عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام

لو «:عن ابن عباس ريض اهللا عنهام عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قال -٢٢٠
ُخليال الختذتمتي من أًكنت متخذا    .)٢( » أبا بكر ولكن أخي وصاحبيً

 
                                                                                                                         

ــديث ) ١( ــسند احل ــام أمحــد يف امل ــعيب »٣٣٥٥،٢٠٥٥«رواه اإلم ــشيخ ش ــناده ال ، وصــحح إس
 .»٢/٢٢١«  وابن سعد يف الطبقات،»١/٣٩١«األرناؤوط، ورواه ابن ماجه 

ن جمموعـة وقد وردت صالة أيب بكر ريض اهللا عنه بالناس يف مرض النبي صىل اهللا عليه وسلم عـ  *
 )٤٢٠: (، مسلم)٦٧٨: (البخاري/  أبو موسى -١    -:من الصحابة 

 ).٤١٨: (، مسلم)٦٧٩: (البخاري/  عائشة -٢          
 ).٤١٩: (، مسلم)٦٨١،٦٨٠: (البخاري/  أنس -٣          
 ).٦٨٢: (البخاري/  ابن عمر -٤          
 )٤٢١(، مسلم )٦٨٤: (البخاري/  سهل بن سعد -٥          

ً يف فضائل الصحابة باب قول النبي لو كنت متخذا خليال حديث رقم رواه البخاري) ٢( ً»٣٦٥٦«. 



 ١٦٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  كل خوخة إال خوخة أيب بكراسدو
 :رواية عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام

 خرج رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم يف مرضـه :عن ابن عباس قال -٢٢١
إنـه :  قال ثم، فحمد اهللا وأثنى عليه،ًالذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة فقعد عىل املنرب

 ُ ولـو كنـت،َّ عيل يف نفسه ومالـه مـن أيب بكـر بـن أيب قحافـةَّليس من الناس أحد أمن
ًمتخذا من الناس خليال الختذت أبا بكر خليال ً  سـدوا ، ولكـن خلـة اإلسـالم أفـضل،ً

  .)١( عني كل خوخة يف هذا املسجد غري خوخة أيب بكر
 

 ثناء ابن عباس عىل أيب بكر ريض اهللا عنهام
 :اية عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهامرو
سمعت عمر بن اخلطاب وذكر : عن عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام قال -٢٢٢

ــال ــر فق ــة أيب بك ــر: بيع ــل أيب بك ــاق مث ــه األعن ــع إلي ــن تقط ــيكم م ــيس ف   .)٢( ول

  

                                                                                                                         

، قـال أبـو »٤٦٧«رواه البخاري يف أبواب املساجد، باب اخلوخة واملمر يف املسجد حديث رقـم) ١(
سدوا عني كل خوخة يف املـسجد غـري خوخـة «: قوله صىل اهللا عليه وآله وسلم: حاتم ابن حبان

عىل أن اخلليفة بعد رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم كـان أبـو بكـر، إذ فيه دليل » أيب بكر
املصطفى صىل اهللا عليه وآله وسلم حسم عن الناس كلهم أطامعهم يف أن يكونوا خلفاء بعده غري 

: انظـر. ريض اهللا عنـه ) سدوا عني كل خوخـة يف املـسجد غـري خوخـة أيب بكـر: (أيب بكر بقوله
 ).٦٨٦٠(حديث رقم ) ١٥/٢٧٥(صحيح ابن حبان 

ً، وأصـل احلـديث مطـوال رواه البخـاري )٣/١٨٢(ًرواه خمترصا هكذا ابن سـعد يف الطبقـات ) ٢(
 ).٦٨٣٠(كتاب احلدود، باب رجم احلبىل من الزنا إذا أحصنت، حديث رقم 



 
 

١٧٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 صمالزمته للرسول 
 :رواية ابن عباس عن عيل ريض اهللا عنهام

 )١( ُوضع عمر عىل رسيره فتكنفه الناس:  قالامنهعن ابن عباس ريض اهللا ع -٢٢٣

َيدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم فلم ي خذ منكبي فإذا عيل بـن آ إال رجل ُرعنىُ
ً أحدا أحـب إيل أن ألقـى اهللا بمثـل عملـه َما خلفت: أيب طالب فرتحم عىل عمر وقال

ًكثـريا كنـت  أين توحـسب، صـاحبيكظن أن جيعلك اهللا مع يم اهللا إن كنت ألامنك، و
 ودخلـت أنـا ، أنا وأبو بكر وعمرُذهبت«: أسمع النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم يقول

  .)٢( » وخرجت أنا وأبو بكر وعمر،وأبو بكر وعمر
 

ّعمر يقدم أبا بكر عىل نفسهابن عباس يذكر أن  ُ 
 :رواية عبد اهللا بن عباس عن عمر ريض اهللا عنهم

َّألن أقدم فترضب عنقي أحـب إيل مـن أن  «:عمرقال : عن ابن عباس قال -٢٢٤
  .)٣( »ًأتقدم قوما فيهم أبو بكر

  
 
 

                                                                                                                         

 .أحاطوا به، والرسير هنا النعش:  الناس أيفتكنفه )١(
، ومـسلم يف »٣٦٨٥،٣٦٧٧« احلـديث  مناقب عمـر رواه البخاري يف فضائل الصحابة باب) ٢(

 .»٢٣٨٩« احلديث فضائل الصحابة باب من فضائل عمر 
» ٦٨٣٠«واحلديث قطعة من حديث طويل يف البخـاري» ٣١٩٣٤«رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) ٣(

 .كتاب احلدود باب رجم احلبىل يف الزنا



 ١٧١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 أول من مجع القرآن بني اللوحني
 :رواية عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه

ًإن أعظم الناس أجرا يف املـصاحف أبـو بكـر «: عن عيل ريض اهللا عنه قال -٢٢٥
  .)١( »الصديق كان أول من مجع القرآن بني اللوحني

 

 شهود املالئكة معه القتال يوم بدر
مع أحدكام جربيل ومع اآلخـر : قيل لعيل وأليب بكر يوم بدر: عن عيل قال -٢٢٦

  .)٢( يشهد الصف: ميكائيل وإرسافيل ملك عظيم يشهد القتال أو قال
 

 
 

                                                                                                                         

، وحـسن املحقـق إسـناده ، »٥١٤،٥١٣،٢٨٠«أخرجه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة حديث ) ١(
، وأبـو عبيـد يف فـضائل »٥«، وابـن أيب داود يف املـصاحف ص»٣/١٩٣«وابن سعد يف طبقاتـه 

وحسنه، وقال ابن كثري يف فضائل » ٩/١٢«وذكره ابن حجر يف الفتح » ٥٣٧«رقم»٢١٣«القرآن 
 .هذا إسناد صحيح : ٨القرآن ص

 -٦٥٩(والبـزار حـديث رقـم » ١/٢٨٣«، وأبـو يعـىل»١٢٥٧«رواه اإلمام أمحد يف املسند رقم) ٢(
وصححه، وأشـار الـذهبي إىل أنـه عـىل ) ٤٤٣٠(حديث رقم » ٣/٧٢«واحلاكم ) البحر الزخار

، وابـن أيب »٣/١٧٥«، وابـن سـعد يف الطبقـات»١٢١٧«رشط مسلم، وابن أيب عاصم يف السنة 
عزاه أليب يعىل، والبزار، وأمحـد ، و»٩/٨٥«وذكره اهليثمي يف املجمع » ٣١٩٥٤«شيبة يف مصنفه 

، »٣٢٤١«ورجـال أمحـد  والبـزار رجـال الـصحيح ، وصـححه األلبـاين يف الـصحيحة: ثم قال
 .»٣٤٠«وحسني سليم أسد يف مسند أيب يعىل» ١٢٥٧«واألرناؤوط يف املسند



 
 

 عيل يصف أبا بكر بالصادق
ًيثا  حـدصكنت إذا سمعت مـن رسـول اهللا « : عن عيل بن أيب طالب قال-٢٢٧

 فإذا حلف يل صدقته، وعـن أيب ،نفعني اهللا بام شاء منه، فإذا حدثني به غريي استحلفته
ًما من رجل يذنب ذنبا فيتوضـأ :  قالصبكر حدثني وصدق أبو بكر، أنه سمع النبي 

  .)١(  ثم يصيل ركعتني فيستغفر اهللا عز وجل إال غفر له،فيحسن الوضوء
 

 ثناء عيل عىل خالفة أيب بكر وعمر 
 :رواية عيل ريض اهللا عنه

إن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه « :عن عيل ريض اهللا عنه أنه قال يوم اجلمـل -٢٢٨
 ولكنـه يشء رأينـاه مـن قبـل أنفـسنا ،ًوآله وسلم مل يعهد إلينا عهدا نأخذ بـه يف إمـارة

  ثم استخلف عمر رمحة اهللا عىل، فأقام واستقام، اهللا عىل أيب بكرةاستخلف أبو بكر رمح
  .)٢( » حتى رضب الدين بجرانه، فأقام واستقام،عمر

                                                                                                                         

، وأبـو داود »٢«، ويف املسند حـديث»٦٤٢،١٤٢«رواه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة حديث ) ١(
، وحـسنه، ويف تفـسري »٤٠٦«، والرتمذي يف كتاب الصالة حديث»١٥٢١«اب الصالة حديث ب

، وابن ماجه يف إقامة الصالة »٤١٧،٤١٤«، ورواه النسائي يف عمل اليوم والليلة »٣٠٠٦«القرآن 
يف سـورة آل عمـران آيـة «حـديث حـسن: قال ابن كثري يف التفسري. »١٣٩٥«والسنة فيها حديث

، وصححه حـسني سـليم أسـد يف »٢«باين، وصححه األرناؤوط كام يف املسند وحسنه األل» ١٣٥
 .»١٢«مسند أيب يعىل

أي قر قراره واستقام، كام أن البعري إذا بـرك اسـرتاح أمـد عنقـه عـىل : حتى رضب الدين بجرانه) ٢(
ل ، ويف الفضائ)٩٢١(واحلديث رواه اإلمام أمحد يف املسند حديث . »جرن«النهاية مادة . األرض
= واحلديث ضعفه الـشيخ ) ٤٥٥٨(، حديث رقم »٣/١١٢«، واحلاكم يف املستدرك »٤٧٧«رقم

 

١٧٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب



 ١٧٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل اجلنة ريض اهللا عنهام
 :رواية عيل ريض اهللا عنه

أبو بكر وعمر سـيدا كهـول أهـل اجلنـة مـن « : قالصن النبي أعن عيل  -٢٢٩
  .)١(  ال ختربمها يا عيل،األولني واآلخرين، ما خال النبيني واملرسلني

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

، وذلـك إلهبـام »٩٢١«رقـم» ٢/١٨١«أمحد شاكر يف تعليقه عىل مسند اإلمام أمحد بـن حنبـل= 
الرجل الذي رواه عن سيدنا عيل ريض اهللا عنه، لكن تبني أن الرجل املبهم يف روايـة اإلمـام أمحـد 

وقـد وثقـه العلـامء، فاحلـديث إسـناده ) ١٢١٨(ن عمرو كام يف رواية ابن أيب عاصـم هو سعيد ب
 .صحيح

: ، وقـال عنـه»٣٦٦٦«رواه الرتمذي يف املناقب باب مناقب أيب بكر وعمر ريض اهللا عـنهام رقـم) ١(
، واإلمـام أمحـد يف فـضائل »٩٥« رقـمحسن غريب، وابن ماجه يف املقدمة باب فضل أيب بكر 

، وأبو يعىل يف مـسنده »١/٨٠«وعبد اهللا بن أمحد يف زوائد املسند» ٢٠٢،١٤١،٩٣«مالصحابة رق
، واألرناؤوط يف ختريج »٨٢٤«وصححه األلباين يف الرتمذي، والسلسلة الصحيحة. »٥٣٣«رقم 
 . املسند

الكهول بضمتني مجع الكهل، وهـو عـىل ): هذان سيدا كهول أهل اجلنة: ( قال املباركفوري:فائدة  *
ً القاموس من جاوز الثالثني أو أربعا وثالثني إىل إحدى ومخسني، فـاعترب مـا كـانوا عليـه يف ما يف َ
، MB  A  @ ... L :  حال هذا احلـديث، وإال مل يكـن يف اجلنـة كهـل كقولـه تعـاىلالدنيا
ًسيدا من مات كهال من املسلمني فدخل اجلنة، ألنه ليس فيها كهل، بـل مـن يـدخلها ابـن : وقيل  َ
 .انتهى. ثالثني، وإذا كانا سيدي الكهول فمن أوىل أن يكونا سيدي شباب أهلهاثالث و

هذان سيدا كهول أهل اجلنة وشباهبا بعـد النبيـني «وقع يف رواية أمحد  : - أي املباركفوري –قلت   
 .دار إحياء الرتاث العريب. ط) ١٤٤-١٠/١٤٣( حتفة األحوذي »واملرسلني



 
 

١٧٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 نزلة أيب بكر بعد منزلة النبي صىل اهللا عليه وآله وسلمم
 :رواية عيل ريض اهللا عنه

سبق رسول اهللا صـىل اهللا عليـه «:ًسمعت عليا يقول:  قاليفعن قيس اخلار -٢٣٠
 فـام شـاء اهللا أو ، فتنـةأصابتنا أوث عمر، ثم خبطتنا َّ بكر، وثلأبو )١( ىلَ وص،وسلم وآله

 .)٢( عمن يشاء يعفو اهللا ،أصابتنا فتنة
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

خيل احللبة هو الثاين سمي به ألن رأسه يكون عند صال األول وهو مـا َّثنى واملصىل يف :  صىل أي)١(
 .»صىل«النهاية مادة . يكون عن يمني الذنب وشامله

، )١٢٥٨،١٠٢٠،٨٩٥( حـديث رقـم  مسند عيل بن أيب طالـب –رواه اإلمام أمحد يف املسند ) ٢(
احلــاكم يف و» ٧/١٧٣«، والبخــاري يف الكبــري»٢٤٤،٢٤٢،٢٤١«ويف فــضائل الــصحابة رقــم 

صـحيح اإلسـناد ومل خيرجـاه، ووافقـه : وقـال عنـه) ٤٤٢٦(حـديث رقـم » ٣/٧١«املستدرك 
وذكره اهليثمي يف جممع الزوائـد ) ١٦٣٩(حديث رقم ) ٢/١٧٧(الذهبي، والطرباين يف األوسط 

خبطتنا فتنة يريد  أن يتواضع بذلك رواه الطـرباين يف األوسـط : رواه أمحد، وقال: وقال» ٩/٥٤«
 .»٨٩٥«وصححه األرناؤوط يف املسند. ال أمحد ثقاتورج



 ١٧٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 يف مناقب مرويات أهل البيت 
   بن اخلطابالفاروق عمر

 

 صإسالمه كان استجابة لدعوة الرسول 
 :رواية ابن عباس ريض اهللا عنهام

اللهـم أعـز «:  صىل اهللا عليه وآله وسـلم قـالعن ابن عباس أن رسول اهللا -٢٣١
بح عمر فغـدا عـىل رسـول اهللا بن هشام، أو بعمر بن اخلطاب، فأصاإلسالم بأيب جهل 

  .)١(  فأسلم يومئذ،صىل اهللا عليه وآله وسلم

 اهللا عليـه وآلـه وسـلم أنـه  عن ابن عباس ريض اهللا عنهام عن النبـي صـىل-٢٣٢
  .)٢( »اللهم أعز اإلسالم بعمر«:قال

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                         

) ٣٦٨٣(حـديث رقـم »  ٥/٦١٨«، والرتمـذي »٣١١«رواه اإلمام أمحد يف الفضائل احلـديث ) ١(
وهـذا إسـناد ) ١١٦٥٧(حديث رقم ) ١١/٢٥٥(هذا حديث غريب والطرباين يف الكبري : وقال

 .موع شواهدهًضعيف جدا كام قال حمقق الفضائل إال أن احلديث صحيح بمج
صـحيح اإلسـناد ومل : ، وقـال عنـه)٤٤٨٤(حـديث رقـم » ٣/٨٩«رواه احلاكم يف املـستدرك ) ٢(

 .بمجموع طرقه» ٣٢٢٥«خيرجاه ووافقه الذهبي، و صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 



 
 

١٧٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 ُيؤمر بمشورة أيب بكر وعمر صالرسول 
 :رواية ابن عباس ريض اهللا عنهام

 M = > ? L : عباس ريض اهللا عنهام يف قولـه عـز وجـلعن ابن -٢٣٣
  .)١(  أبو بكر وعمر ريض اهللا عنهام:قال

 

 صمالزمته للنبي 
 :رواية عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام

 )٢(هنفـوضع عمر عىل رسيره فتك«: عن أيب مليكة أنه سمع ابن عباس يقول -٢٣٤
خـذ منكبـي آ إال رجل )٣(م يرعني فل- وأنا فيهم-الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع

ّما خلفت أحدا أحـب إيل:  وقال، فرتحم عىل عمر،فإذا عيل بن أيب طالب  أن ألقـى اهللا ً
 يم اهللا إن كنت ألظن أن جيعلـك اهللا مـع صـاحبيك وحـسبت أيناو. بمثل عمله منك

، ذهبت أنا وأبو بكـر وعمـر: أسمع النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم يقولما ً كثريا كنت
  .)٤( ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر

 

                                                                                                                         

) ٤٤٣٦(حـديث » ٣/٧٤ «رواه احلاكم يف كتاب معرفة الـصحابة بـاب عمـر بـن اخلطـاب ) ١(
 .حيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهبيص: وقال عنه

 .أي أحاطوا به، والرسير هنا النعش: فتكنفه الناس) ٢(
ُفلم يرعني) ٣(  .مل يفجأين: بفتح وضم الراء وسكون العني معناه: َ
، ومـسلم يف »٣٦٨٥« رقـم رواه البخاري يف فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن اخلطـاب ) ٤(

 .»٢٣٨٩-١٤« رقم اب من فضائل عمر بن اخلطاب فضائل الصحابة ب



 ١٧٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  من املوافقات العمرية

 :رواية عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام
ملـا مـات «  :اهللا عـنهم أنـه قـالعن ابن عباس عن عمر بن اخلطاب ريض  -٢٣٥

 فلام ،عليهُ دعي له رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ليصيل ،سلولبن بن أيب اهللا عبد
ُقام رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وثبت إليه ْ  أتـصيل عـىل ،ل اهللايا رسـو:  فقلت،ََ

عدد عليه قوله، فتبـسم رسـول اهللا صـىل كذا وكذا؟ أ: وقد قال يوم كذا وكذا ؟ ٍّابن أيب
ُإين خـريت : خر عنـي يـا عمـر، فلـام أكثـرت عليـه قـالَأ:  وقال،اهللا عليه وآله وسلم

فـصىل عليـه : ُعلم أين إن زدت عىل السبعني يغفر له لزدت عليهـا، قـالأ لو ،فاخرتت
 حتـى نزلـت ًرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ثم انـرصف فلـم يمكـث إال يـسريا

ــن اآل ــان م ̄       ® ¬ »M � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈  © ª »بــراءة«يت

° ± ² ³  L )ُفعجبت بعد )١ عليه  من جرأيت عىل رسول اهللا صىل اهللا ُ
  .)٢( وآله وسلم يومئذ واهللا ورسوله أعلم

 اطلـب يل مـن ، أي بنـي:  قـال لـه أبـوهٍّوعن ابن عباس أن عبد اهللا بن أيب -٢٣٦
 : فقـالَّ فيه ومـره يـصيل عـيلتكفننيًرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ثوبا من ثيابه 

ً أطلب إليك ثوبـا نكفنـه  قد عرفت رشف عبد اهللا وإنه أمرين أن، يا رسول اهللا:عبد اهللا
 يـا رسـول :    وأراد أن يصيل عليه فقـال عمـر،ًه وأن تصيل عليه فأعطاه ثوبا من ثيابهب

                                                                                                                         

 . »٨٤ – ٨٠«سورة التوبة اآليتان ) ١(
، ويف التفـسري »١٣٦٦«رواه البخاري يف اجلنائز باب ما يكره من الصالة عىل املنـافقني احلـديث ) ٢(

 .»٤٦٧٢،٤٦٧١«سورة التوبة احلديث 



 
 

١٧٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 ؟ وأيـن:اهللا أن تـصيل عليـه قـال وقد هناك  أتصيل عليه، قد عرفت عبد اهللا ونفاقه،اهللا
ـــــــال   M/  .    -  ,   +  *  )  (   '  &  %  $   #  "    !0  :ق

5  4  3  2  16    ;  :  9  8  7   L)ــال )١ ــول :ق  رس
̈   M  فإين سأزيده فـأنزل اهللا عـز وجـل:  صاهللا     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �

ª  ©L  )ــزل اهللا)٢ M    9  8  7     6  5  4  3  2      1  0   وأن

;  :<   B  A  @   ?  >        =  L)ودخــل رجــل عــىل رســول اهللا : قــال)٣ 
ًلم فأطال اجللوس فخرج النبي صىل اهللا عليه وآله وسـلم ثالثـا صىل اهللا عليه وآله وس

لكي يتبعه فلم يفعل فدخل عمر فرأى الكراهية يف وجه رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه 
 ، لعلك آذيت النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ففطن الرجل فقـام: فقال،وسلم بمقعده

               :ًثالثـا لتتبعنـي فلـم تفعـل فقـال لقـد قمـت :فقال النبي صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم
ر لقلـوهبن ـو أطهــًجبا فإن نساءك لسن كسائر النساء وهـاو اختذت حـ ل،يا رسول اهللا
ــــأنزل اهللا  M e f g h i j k l   m  n o p    q  r  ف

s t  L )فأرسل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم إىل عمـر فـأخربه بـذلك  )٤
 فقـال ،ول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم أبا بكر وعمـر يف األسـارى واستشار رس:قال

                                                                                                                         

 .»٨٠« سورة التوبة، اآلية )١(
 .»٨٤« سورة التوبة، اآلية )٢(
 .»٦«سورة املنافقون، اآلية ) ٣(
 .»٥٣« سورة األحزاب، اآلية )٤(



 ١٧٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 بـن  وقـال عمـر  استحي قومك وخذ منهم الفداء فاسـتعن بـه، يا رسول اهللا:أبو بكر
 فأخذ رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه ، ما عصيناكامتام لو اجتمع: فقال، اقتلهم:اخلطاب

ــر ــول أيب بك ــلم بق ــز وجــل،وس ــأنزل اهللا ع  M « ¬          ®   ̄°  ± ² ³  ف

 ́µ ¶ ̧¹ º »  ¼ ½ ¾¿ À Á Â L 

ـــال)١(  : ق
 )٢(M e f g h  i j k l m n o p q rL  نزلتثم 

 © ̈ § M   تبـارك اهللا أحـسن اخلـالقني فأنزلـت: فقال عمر،اتإىل آخر اآلي

ªL )٤( )٣(.  

ر ملا كان يوم بـد: حدثني عمر بن اخلطاب قال:  عن عبد اهللا بن عباس قال-٢٣٧
نظر رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم إىل املرشكني وهم ألف، وأصحابه ثـالث مئـة 
ًوتسعة عرش رجال، فاستقبل نبي اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل 

اللهم أنجز يل ما وعـدتني، اللهـم آت مـا وعـدتني اللهـم إن هتلـك هـذه « هيتف بربه
                                                                                                                         

 .»٦٧« سورة األنفال، اآلية )١(
 .»١٤،١٣،١٢« سورة املؤمنون، اآليات )٢(
 .»١٤« سورة املؤمنون، اآلية )٣(
، )٥٦٦٢(حديث ) ٦/١٦(، واألوسط )١٢٢٤٤(حديث ) ١١/٤٣٨(رواه الطرباين يف الكبري ) ٤(

لـو : رواه الطـرباين يف الكبـري واألوسـط، وقـال: ، وقـال»٩/٦٨،٦٧« يف املجمعوذكره اهليثمي
ورواه . اجتمعتام ماعصيتكام، وفيه أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض وهو لني، وبقية رجالـه ثقـات

 وصـححه الـشيخ  حـسن صـحيح:وقـال عنـه» ٣٠٩٧«ًالرتمذي خمتـرصا يف التفـسري احلـديث 
 .وللحديث شواهد.األلباين



 
 

١٨٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

ًفام زال هيتف بربـه مـادا يديـه، مـستقبل » ال تعبد يف األرضالعصابة من أهل اإلسالم 
القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخـذ رداءه فألقـاه عـىل منكبيـه، ثـم 

 لك مـا وعـدك، ز كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينج،يا نبي اهللا: التزمه من ورائه، وقال
 (  ) ' & % $ # " ! M فــــأنزل اهللا عــــز وجــــل

* + L )فأمده اهللا باملالئكة)١ . 
بينام رجل من املسلمني يومئذ يشتد يف أثـر : فحدثني ابن عباس قال: قال أبو زميل

 )٢( أقدم: رجل من املرشكني أمامه، إذ سمع رضبة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول
شـق  و)٤( ً املرشك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفـه، فنظر إىل)٣( حيزوم

 صـىل  ذلك أمجع، فجاء األنصاري فحـدث رسـول اهللاّرضاخوجهه كرضبة السوط، ف
فقتلوا يومئذ سـبعني » دد السامء الثالثةَ، ذلك من مَصدقت «:اهللا عليه وآله وسلم فقال

 .وأرسوا سبعني
 عليـه فلام أرسوا األسارى قال رسول اهللا صـىل اهللا: قال ابن عباس: ميلُقال أبو ز

 ،يا نبـي اهللا: فقال أبو بكر» ما ترون يف هؤالء األسارى؟«:  بكر وعمروآله وسلم أليب
هم بنو العم والعشرية، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة عىل الكفـار فعـسى اهللا 

                                                                                                                         

 .»٩«ورة األنفال، اآلية  س)١(
َوهي كلمة زجر للفرس معلومة يف كالمهم : أقدم من اإلقدام قالوا) ٢(  .١١٣٤رشح النووي ص. َ
َاسم فرس امللـك، وهـو منـادى بحـذف حـرف النـداء أي يـا حيـزوم: حيزوم) ٣( رشح النـووي . َ

 .١١٣٤ص
ْاخلطم) ٤(  .١١٣٥رشح النووي ص. األثر عىل األنف: َ



 ١٨١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

بـن امـا تـرى يـا «: أن هيدهيم لإلسالم، فقال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم
 ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن متكنا ، ال واهللا يا رسول اهللا:قلت» اخلطاب؟

 -ًنسيبا لعمر - عقيل فيرضب عنقه ومتكني من فالنًفنرضب أعناقهم فتمكن عليا من 
 رسول اهللا صـىل اهللا عليـه )٢(  فهوى)١(فأرضب عنقه، فإن هؤالء أئمة الكفر وصناديدها

جئت فإذا رسول اهللا صىل ما قال أبو بكر ومل هيو ما قلت، فلام كان من الغد  وآله وسلم
 أخربين من أي يشء ،يا رسول اهللا: اهللا عليه وآله وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت

تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن مل أجد بكاء تباكيت لبكائكام، فقـال 
َبكي للذي عرض عيلأ«: رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم  أصـحابك مـن أخـذهم َ

شجرة قريبة مـن نبـي اهللا صـىل «َّرض عيل عذاهبم أدنى من هذه الشجرة ُلقد عالفداء، 
ــلماهللا عل ــه وس ــه وآل ــز وجــل»ي ــزل اهللا ع  M « ¬          ®   ̄°  ± ² ³  وأن

´)٣( 
 µ ¶L )٤(إىل قولــه  M Ï Ð    Ñ Ò ÓÔ Õ Ö L  )فأحــل )٥ 

   .)٦( »اهللا الغنيمة هلم

 
                                                                                                                         

 .أرشافها الواحد صنديد: صناديدها) ١(
 .أحب ذلك واستحسنه: هوى) ٢(
ِ يثخن يف األرض أي)٣( ْ  .يكثر القتل والقهر يف العدو: ُ
 .»٦٧« سورة األنفال اآلية)٤(
 .»٦٩«سورة األنفال اآلية ) ٥(
رواه اإلمام مسلم يف كتاب اجلهاد والسري بـاب اإلمـداد باملالئكـة يف غـزوة بـدر احلـديث رقـم ) ٦(

»١٧٦٣«. 



 
 

١٨٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 السكينة تنطق عىل لسان عمر
 : اهللا عنهرواية عيل ريض

إذا ذكر الصاحلون فحيهال بعمر، ما كنـا نبعـد « :عن عيل ريض اهللا عنه قال -٢٣٨
  .)١( أصحاب حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم أن السكينة تنطق عىل لسان عمر

 
 وأيب بكر الصديق ص عمر خري هذه األمة بعد النبي
 :رواية أيب جحيفة عن عيل ريض اهللا عنه

أال أخربكم بخري هذه األمة بعـد « :ًسمعت عليا قال:  قالوعن أيب جحيفة -٢٣٩
 ؟أال أخربكم بخري هذه األمة بعـد أيب بكـر: أبو بكر، ثم قال : فقال،نعم: نبيها؟ فقالوا

بـىل : أال أنبئكم بخري هـذه األمـة بعـد عمـر؟ فقـالوا: عمر، ثم قال:  فقال،نعم: قالوا
  .)٢( فسكت

 
                                                                                                                         

ومـن طريقـه أبـو نعـيم يف احلليـة ) ٥٥٤٩(حـديث رقـم ) ٥/٣٥٩(رواه الطرباين يف األوسط ) ١(
وقد روى . وراه الطرباين يف األوسط وإسناده حسن) ٩/٦٧(، قال اهليثمي يف املجمع )٤/١٥٢(

، )٣١٩٧٤(حـديث رقـم ) ٦/٣٥٤(ابن أيب شيبة يف مـصنفه : الشق األخري من احلديث كل من
) ١/١٠٦(واإلمام أمحد يف مـسنده ) ٢٠٣٨٠(حديث رقم ) ١١/٢٢٢(صنفه وعبد الرزاق يف م

) ٣١٠(إســناده قــوي، ويف الفــضائل : بزيــادة يف أولــه وقــال األرنــاؤوط) ٨٣٤(حــديث رقــم 
 .وصححه ويص اهللا عباس

وصــححه ويص اهللا ) ٤٥،٤٤(حــديث رقـم ) ١/٩٥(رواه اإلمـام أمحـد يف فــضائل الـصحابة ) ٢(
  .ًوإسناده حسن وجاء من طرق كثرية عن عيل . »٨٧١«عباس، ويف املسند رقم 



 ١٨٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل اجلنة
 :رواية عيل ريض اهللا عنه

أبـو بكـر وعمـر سـيدا « :عن عيل عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قال -٢٤٠
  )١( »كهول أهل اجلنة من األولني واآلخرين، ما خال النبيني واملرسلني، ال ختربمها يا عيل

 
 قبوله النصيحة من أصحابه

 :رواية ابن عباس ريض اهللا عنهام
قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنـزل «: اهللا عنهام قالن ابن عباس ريض ع -٢٤١

 عمـر وكـان القـراء أصـحاب نيهمعىل ابن أخيه احلر بن قيس وكان من النفر الذين يد
يا ابن أخـي، هـل : ًا، فقال عيينة البن أخيهنًجمالس عمر ومشاورته كهوال كانوا أو شبا
: قال ابـن عبـاس.  عليهسأستأذن لك:  قال؟لك وجه عند هذا األمري فاستأذن يل عليه

         فـواهللا ، يـا ابـن اخلطـابههيـ: فاستأذن احلر لعيينة فأذن له عمر، فلام دخل عليـه قـال
 أن يوقـع بـه، فقـال لـه َّمَما تعطينا اجلزل وال حتكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هـ

M   G    F  E  : لنبيه صىل اهللا عليه وآله وسـلم إن اهللا تعاىل قال،يا أمري املؤمنني: احلر

                                                                                                                         

، ورواه ابـن »٣٦٦٦«رواه الرتمذي يف املناقب باب يف مناقب أيب بكر وعمر ريض اهللا عنهام رقـم) ١(
 وعبـد اهللا بـن ،»٢٠٢،١٤١«ئل الـصحابة رقـم، واإلمام أمحد يف فضا»٩٥«ماجه يف املقدمة رقم

 . وصححه األلباين واألرناؤوط»٥٣٣«عىل يف مسنده رقم وأبو ي،»١/٨٠« محد يف زوائد املسندأ



 
 

١٨٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

K  J  I  HL )وإن هذا من اجلاهلني واهللا ما جاوزها عمـر حـني )١ 
  .)٢(ًافا عند كتاب اهللاَّقَوكان وعليه تالها 

أن عبد الـرمحن بـن عـوف  «:بن عبد اهللا أن ابن عباس أخربه عن عبيد اهللا -٢٤٢
 :  فقلت: رجع إىل أهله وهو بمنى يف آخر حجة حجها عمر، فوجدين فقال عبد الرمحن

إين أرى أن متهـل حتـى وهم، ء إن املوسم جيمع رعـاع النـاس وغوغـا،يا أمري املؤمنني
تقدم املدينة، فإهنا دار اهلجرة والسنة والسالمة، وختلص ألهل الفقـه وأرشاف النـاس 

   .)٣( ألقومن يف أول مقام أقومه باملدينة: وذوي رأهيم، قال عمر
 

 الستفادة من علمهعمر وحرصه عىل المهابة ابن عباس 
 :رواية عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام

كنـت : ريض اهللا عـنهام يقـول سمعت ابن عبـاس:  عن عبيد بن حنني قال-٢٤٣
 أن أسأل عمر عن املرأتني اللتني تظاهرتا عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يدأر

ًفمكثت سنة فلم أجد له موضعا، حتى خرجت معه حاجا، فلام  كنا بظهران ذهب عمر ً
أدركني بالوضوء، فأدركته باإلداوة، فجعلت أسكب عليه املاء، ورأيـت : حلاجته فقال

                                                                                                                         

 .»١٩٩«سورة األعراف اآلية ) ١(
، ويف كتـاب االعتـصام بـاب »٤٦٤٢«رواه البخاري يف كتاب التفسري سورة األعراف احلـديث ) ٢(

 .»٧٢٨٦« احلديثصاالقتداء بسنن رسول اهللا 
 .»٣٩٢٨« وأصحابه املدينة صرواه البخاري يف كتاب مناقب األنصار باب مقدم النبي ) ٣(



 

فام أمتمت :  يا أمري املؤمنني، من املرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس:ًموضعا، فقلت
  )١( »عائشة وحفصة: كالمي حتى قال

 

 شدة خوفه من اهللا عز وجل
 :باس ريض اهللا عنهامرواية عبد اهللا بن ع

لو أن يل الدنيا ومـا «: قال يل عمر اآلن:  عنهام قالعن ابن عباس ريض اهللا -٢٤٤
صحبت رسول اهللا صـىل : فقلت: فيها الفتديت به من هول يوم املطلع، قال ابن عباس

اهللا عليه وآله وسلم ففارقك وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر ففارقـك وهـو عنـك 
  .)٢( َّأعد عيل كلامتك: مني فعدلت فيهم، قالراض، ثم وليت املسل

 عظم منزلة عمر 
 :رواية عيل ريض اهللا عنه

 رسول اهللا صىل اهللا عليـه َقَبَس« :ًسمعت عليا يقول:  قاليفارعن قيس اخل -٢٤٥
َّأبو بكر، وثلث عمر، ثم خبطتنـا أو أصـابتنا فتنـة، فـام شـاء اهللا أو   َّىلَ وص،وآله وسلم

 .)٣( فو اهللا عمن يشاءنا فتنة يعتأصاب

                                                                                                                         

 .»٤٩١٥«حديث رقم Mf  e  d  c      b      a  `L التفسري باب رواه البخاري يف ) ١(
وصـححه ويص اهللا عبـاس، واحلـاكم يف  » ٥٨٤«رواه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة احلـديث) ٢(

اهليثمـي يف ، وذكره »٣/٣٥٤«، وابن سعد يف الطبقات )٤٥١٥(حديث رقم » ٣/٩٨«املستدرك 
 .رواه أبو يعىل ورجاله رجال الصحيح: ًمطوال، وقال» ٩/٧٦«املجمع

، )١٢٥٨،١٠٢٠،٨٩٥( حـديث رقـم  مسند عيل بن أيب طالـب – رواه اإلمام أمحد يف املسند )٣(
=        ، والبخـاري يف »٢٤٤،٢٤٢،٢٤١« رقـم ويف فضائل الصحابة مـسند عـيل بـن أيب طالـب 

 

١٨٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي



 
 

 ثناء عيل عىل عمر ريض اهللا عنهام
 :رواية عيل ريض اهللا عنه

إن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه  «:عن عيل ريض اهللا عنه أنه قال يوم اجلمـل -٢٤٦
ثـم ًوآله وسلم مل يعهد إلينا عهدا نأخذ به يف إمارة، ولكنه يشء رأيناه مـن قبـل أنفـسنا 

 ثم اسـتخلف عمـر رمحـة اهللا ، فأقام واستقام، عىل أيب بكر اهللاة رمح،استخلف أبو بكر
 .)٢)(١(  عىل عمر فأقام واستقام حتى رضب الدين بجرانه

من خري الناس بعـد النبـي صـىل اهللا عليـه : قلت أليب: عن ابن احلنفية قال -٢٤٧
: فأنـت؟ قـال: قلـت: قـال. ثم عمـر: ثم من؟ قال: قلت. أبو بكر: وآله وسلم؟ فقال

 .)٣( جل من املسلمنيأبوك ر
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

صـحيح : وقـال عنـه) ٤٤٢٦(حديث رقـم » ٣/٧١«كم يف املستدرك واحلا» ٧/١٧٣«الكبري= 
) ١٦٣٩(حـديث رقـم ) ٢/١٧٧(اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الـذهبي، والطـرباين يف األوسـط 

خبطتنا فتنـة يريـد  أن يتواضـع : رواه أمحد، وقال: وقال» ٩/٥٤«وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 
 .»٨٩٥«وصححه األرناؤوط يف املسند. محد ثقاتبذلك رواه الطرباين يف األوسط ورجال أ

مد عنقه عـىل ...أي قر قراره واستقام، كام أن البعري إذا برك واسرتاح : حتى رضب الدين بجرانه) ١(
 .»جرن«النهاية مادة . األرض

) ٣/١١٢(، واحلـاكم »٤٧٧«، ويف الفضائل رقم)٩٢١(رواه اإلمام أمحد يف املسند حديث رقم ) ٢(
وصـحح إسـناده ويص اهللا ) ١٢١٨(وابن أيب عاصم يف السنة حديث رقم ) ٤٥٥٨(حديث رقم 

 .عباس
عن حممد  بن احلنفية عن عيل واإلمـام أمحـد ) ٣٦٧١( أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم )٣(

وغريهـا، ويف الفـضائل ) ٨٣٧-٨٣٦-٨٣٣(يف املسند عـن أيب جحيفـة يف مواضـع كثـرية مثـل 
=      عـن أيب موسـى عـن عـيل » ١/٦٤«والطرباين يف الكبري » ١/٣٩» «٤٤،٤١،٤٠«حديث رقم 

 

١٨٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب



 ١٨٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 :رواية العباس ريض اهللا عنه
ًنعم الرجل عمر كان يل جـارا فكـان ليلـه قيـام وهنـاره «: عن العباس قال -٢٤٨

فسألت ريب أن يرينيه يف املنام فأرانيه رأس احلول، وهـو : صيام ويف حوائج الناس، قال
 عـريش أن دكـا: فقـال: نع بك أو ما لقيت؟ قـالُ فقلت ما صي من السوق مستحٍجاء

ًهيوى لوال أن لقيت ربا رحيام ً )١(. 
 :رواية املسور بن خمرمة عن ابن عباس ريض اهللا عنهام

 -ملا طعن عمر جعل يأمل، فقال لـه ابـن عبـاس« :عن املسور بن خمرمة قال -٢٤٩
 رسول اهللا صـىل اهللا عليـه َ لقد صحبت)٣( املؤمنني، ولئن كان ذاكأمرييا  )٢( وكأنه جيزعه

 أبـا بكـر َوسلم فأحسنت صـحبته، ثـم فارقتـه وهـو عنـك راض، ثـم صـحبتوآله 
 فأحـسنت ْمُهَتَبَحَ صـَفأحسنت صحبته، ثـم فارقتـه وهـو عنـك راض، ثـم صـحبت

أما ما ذكرت مـن صـحبة : قال. م وهم عنك راضونهنولئن فارقتهم لتفارق همَتَبْحُص

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

، وابـن عبـد »١/١٨٢«عن عمرو بن حريث عن عيل، وأبو نعيم يف أخبـار أصـبهان » ١/٦٥«= 
زال بن سربة عن عيل، وغريهم كثري» ٢/٢٥٢«الرب يف االستيعاب   .بإسناده عن النَّ

، وابــن ســعد يف  »١٧٦٢«يث رقــم حــد» ٢/١١٦٦«رواه اإلمــام أمحــد يف فــضائل الــصحابة ) ١(
 .، وإسناده حسن كام قال ويص اهللا عباس»٣/٣٧٥«الطبقات 

َّوكأنه جيزعه) ٢( باجليم والزاي الثقيلة أي ينسبه إىل اجلزع ويلومه عليه أو معنـى جيزعـه يزيـل عنـه : ُ
َّحتـى إذا فـزع عـن قلـوهبم«: اجلزع وهو كقوله تعاىل تح الفـ.  أي أزيـل عـنهم الفـزع٢٣سـبأ » ُ

»٢/١٦٧١«. 
ال : وال كان ذلـك كأنـه دعـاء أي: ال تبالغ يف اجلزع فيام أنت فيه، ولبعضهم: أي: ولئن كان ذاك) ٣(

 .»٢/١٦٧١«الفتح . يكون ما ختافه، أو ال يكون املوت بتلك الطعنة



 
 

ٌّمنرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ورضاه فإنام ذاك  َّمن اهللا تعاىل َن ِم َ َّبه عيل، وأمـا َ
، وأما مـا  به عيلَّ اهللا جل ذكره منِ منٌّنَام ذاك مة أيب بكر ورضاه فإنما ذكرت من صحب

 )٢(  واهللا لو أن يل طــالع األرض)١(تـرى من جـزعي فـهو من أجــلك وأجل أصحابك
 .)٤)(٣( ًذهبا الفـتديت به مـن عـذاب اهللا عـز وجـل قــبل أن أراه

: دخلت عىل عمر حني طعـن فقلـت«:  ريض اهللا عنهام قال عن ابن عباس-٢٥٠
 أسلمت حني كفر الناس، وجاهدت مـع رسـول اهللا صـىل ،برش باجلنة يا أمري املؤمننيأ

اهللا عليه وآله وسلم حني خذله الناس، وقبض رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم 
، َّأعـد عـيل: ً، وقتلـت شـهيدا، فقـالنوهو عنك راض، ومل خيتلـف يف خالفتـك اثنـا

واهللا الذي ال إله غريه لو أين يل ما عىل األرض من صفراء وبيضاء : فأعدت عليه، فقال
  .)٥( الفتديت به من هول املطلع

                                                                                                                         

من جهة فكرته فيمن يـستخلف علـيهم، أو مـن أجـل : فهو من أجلك ومن أجل أصحابك أي) ١(
ه التي سارها فيهم، وكأنـه غلـب عليـه اخلـوف يف تلـك احلالـة مـع هـضم نفـسه فكرته يف سريت
 .»٢/١٦٧١«فتح الباري. وتواضعه لربه

طالع األرض بكرس الطاء أي مألها وأصل الطالع ما طلعت عليه الشمس واملراد هنا مـا يطلـع ) ٢(
 . عليها ويرشف فوقها من املال

لغلبة اخلوف الذي وقع له يف ذلـك الوقـت مـن خـشية العذاب وإنام قال ذلك : قبل أن أراه أي) ٣(
 .»٢/١٦٧١«الفتح . التقصري فيام جيب عليه من حقوق الرعية، أو من الفتنة بمدحهم

 .»٣٦٩٢«رواه البخاري يف فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن اخلطاب رقم) ٤(
َّرواه ابن حبان يف صحيحه كتاب املناقب احلديث) ٥( نـاؤوط، وأبـو يعـىل    ، وصـححه األر»٦٨٩١«ِ

=               ، وصـححه حـسني سـليم أسـد واحلـاكم يف املـستدرك كتـاب »٢٧٣١«يف مسند ابـن عبـاس
 

١٨٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب



 ١٨٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  يف فضائل مرويات أهل البيت
   بن عفانذي النورين عثامن
 

 عثامن رجل تستحي منه املالئكة
 :هللا عنهارواية أم املؤمنني حفصة ريض ا

 رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم َّعيلدخل : عن حفصة بنت عمر قالت -٢٥١
ذات يوم فوضع ثيابه بني فخديه فجاء أبو بكر يستأذن، فأذن له ورسول اهللا عىل هيئته، 
ثم جاء عمر يستأذن فأذن له ورسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم عـىل هيئتـه، وجـاء 

 هلم، وجاء عيل يستأذن فأذن له ورسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه ناس من أصحابه فأذن
وسلم عىل هيئته، ثم جاء عثامن بن عفان فاستأذن فتجلل ثوبه ثم أذن له فتحدثوا ساعة 

 دخـل عليـك أبـو بكـر وعمـر وعـيل ونـاس مـن ،يـا رسـول اهللا: فقلت. ثم خرجوا
أال أسـتحيي : وبـك؟ قـالأصحابك وأنت يف هيئتك مل حترك، فلام دخل عثامن جتللت ث

  .)١( ؟ممن تستحي منه املالئكة
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

، وسكت عنه )٤٥١٥(حديث رقم » ٣/٩٨ «معرفة الصحابة، باب فضل عمر بن اخلطاب = 
 .هو والذهبي واللفظ للحاكم

، ويف )٢٦٥٠٩( ريض اهللا عنها حديث رقم رواه اإلمام أمحد يف املسند حديث حفصة أم املؤمنني) ١(
وصـححه األنـاؤوط وويص اهللا عبـاس ولـه شـاهد مـن حـديث . »٧٤٨«الفضائل حديث رقم

السيدة عائشة ريض اهللا عنها  أخرجه اإلمام مسلم يف كتاب فضائل الـصحابة بـاب مـن فـضائل 
 .»٢٤٠١« احلديثعثامن بن عفان 



 
 

 لو مل يطلب الناس بدم عثامن لرموا باحلجارة
 :رواية زهدم اجلرمي عن ابن عباس ريض اهللا عنهام

لو أن الناس مل يطلبوا بـدم : خطبنا ابن عباس فقال: عن زهدم اجلرمي قال -٢٥٢
  .)١( عثامن لرمجوا باحلجارة من السامء

  من دمه لعثامن وتربؤهب عيل ح
 :رواية قيس بن عباد عن عيل ريض اهللا عنه

اللهم «: ريض اهللا عنه يوم اجلمل يقولً سمعت عليا:عن قيس بن عباد قال -٢٥٣
إين أبرأ إليك من دم عثامن، ولقد طاش عقيل يوم قتل عثامن، وأنكرت نفيس وجـاءوين 

ًقوما قتلوا رجـال قـال لـه رسـول اهللا واهللا إين ألستحيي من اهللا أن أبايع : للبيعة فقلت ً
ين ألسـتحيي مـن إ و؟ستحيي ممن تستحي منه املالئكـةأ أال :صىل اهللا عليه وآله وسلم

اهللا أن أبايع وعثامن قتيل عىل األرض مل يدفن بعـد فانـرصفوا فلـام دفـن رجـع النـاس 
يعت، فلقـد اللهم إين مشفق مما أقدم عليه، ثم جاءت عزيمة فبا: فسألوين البيعة، فقلت

  .)٢(  فكأنام صدع قلبي وقلت اللهم خذ مني لعثامن حتى ترىض،يا أمري املؤمنني: قالوا

                                                                                                                         

حـديث » ١/٨٤«ة املبـرشين باجلنـة، نـسبة عـثامن بـن عفـان رواه الطرباين يف الكبري يف العشـر) ١(
، »٩/٩٧«وذكره اهليثمـي يف جممـع الزوائـد » ٣٤٥٣«حديث » ٢/٣٧٩«، ويف األوسط »١٢٢«

ورجال  الكبري رجال الصحيح، ورواه ابـن أيب شـيبة : وعزاه للطرباين يف الكبري واألوسط ثم قال
لو أن الناس أمجعوا «:  عن ابن عباس بلفظعن أيب  املليح» ٣٢٠٣٤«حديث» ٦/٣٦٠«يف مصنفه 

 .»عىل قتل عثامن لرمجوا باحلجارة كام رجم قوم لوط
رواه احلـاكم يف املــستدرك كتــاب معرفــة الــصحابة، بـاب فــضائل أمــري املــؤمنني ذي النــورين  ) ٢(

= صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقـه : ، وقال عنه)٤٥٢٧(حديث رقم » ٣/١٠١«
 

١٩٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب



 ١٩١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 :رواية ابن أيب ليىل عن عيل 
ًرأيت عليا رافعا حضنيه يقول:  قالعن عبد الرمحن بن أيب ليىل -٢٥٤ اللهـم إين : ً

  .)١( أبرأ إليك من دم عثامن
 

  احلسنىسبقت هلم من اهللامن الذين  عثامن 
 : رواية حممد بن حاطب عن عيل 

M  µ     ´  ³  :ًســمعت عليـا يقـول: عـن حممد بن حاطــب قـال -٢٥٥
  ¸  ¶L  )٣( منهم عثامن )٢(.  

   

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

وقد اعتنى احلـافظ الكبـري ابـن عـساكر «): ٧/١٩٣(، قال ابن كثري يف البداية والنهاية الذهبي= 
ّبجمع الطرق الواردة عن عيل عىل أنه تربأ من دم عثامن ، وكان يقسم عىل ذلك يف خطبـه وغريهـا 
َّأنه مل يقتله وال أمر بقتله وال ماأل وال ريض ولقد هنى عنه فلم يسمعوا منـه، ثبـت ذلـك عنـه مـن 

 .»طرق تفيد القطع عند الكثري من أئمة احلديث
ًوصــححه ويص اهللا عبـــاس، واحلـــاكم مطـــوال يف » ٧٢٧«رواه اإلمــام أمحـــد يف الفـــضائل) ١(

 .»٣/٨٢«وصححه، ورواه ابن سعد يف طبقاته» ٤٥٨٣«احلديث» ٤/٥١«املستدرك
 .»١٠١«سورة األنبياء ) ٢(
، وابـن »٣/١٩٨«، وابـن أيب عاصـم يف الـسنة»٧٧١« رواه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة رقم)٣(

 .وإسناده صحيح كام قال حمقق الفضائل. »١٧/٧٥«جرير يف تفسريه



 
 

١٩٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 ثم آمنوا ثم اتقوا  من الذين آمنوا ثم اتقواعثامن 
 :رواية حممد بن حاطب عن عيل ريض اهللا عنه

هـو مـن الـذين : ًا عن عـثامن، فقـالسألت علي: عن حممد بن حاطب قال -٢٥٦
  .)٢(  ومل خيتم اآلية)١( آمنوا ثم اتقوا ثم آمنوا ثم اتقوا

 
 نان قتلة عثامن لعٌّعيل وعائشة ي

 :رواية حممد بن احلنفية عن أبيه ريض اهللا عنه
ِبلغ عليا أن عائشة تلعن قتلة عـثامن يف امل«: عن حممد بن احلنفية قال -٢٥٧  )٣( دَبـْرً

وأنا ألعن قتلة عـثامن لعـنهم اهللا يف الـسهل «: ع يديه حتى بلغ هبام وجهه فقالفرف: قال
  .)٤( »ًواجلبل، قال مرتني أو ثالثا

 
 
 

                                                                                                                         

 .»٩٣«سورة املائدة ) ١(
اتقـوا وآمنـوا وعملـوا «، كذا يف الفضائل ولعـل الـصواب »٧٧٠«رواه اإلمام أمحد يف الفضائل) ٢(

 ، والفـتن ٩٠لدر املنثور يف سورة املائدة آيـة كام يف ا» الصاحلات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا
 .  وإسناده صحيح كام قال حمقق الفضائل١/٨٣للمروزي 

َاملربد) ٣( ْ ْكل يشء حبست فيه اإلبل: موضع التمر، وقال األصمعي: ِ َ ِ  .»٥/٩٨«معجم البلدان . ُ
ل املحقـق ، وإسناده صـحيح كـام قـا. »٧٣٣«رواه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة احلديث رقم) ٤(

 ).٢٩٤٣(حديث رقم ) ٢/٣٣٦(، وسعيد بن منصور يف سننه ) ١/٩٥(واملروزي يف الفتن 



 ١٩٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 يف فضائل مرويات الصحابة 
 وأرضاه أيب السبطني عيل 

 
 اجه من السيدة فاطمة ريض اهللا عنهزوا
 :رواية بريدة ريض اهللا عنه

خطب أبو بكر وعمـر ريض اهللا عـنهام : يه قالعن عبد اهللا بن بريدة، عن أب -٢٥٨
فخطبها عيل فزوجهـا » إهنا صغرية «:ل اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمفاطمة، فقال رسو

 .)١( منه
 فتفتنهـا ُّرضةوإنام مل يفعل النبي مع أيب بكر وعمر ألنه ال يريد أن تكون فاطمة هلا 

واج عيل من بنت أيب جهل لعدم  رفض ز وسلمكام أن النبي صىل اهللا عليه وآله وصحبه
فتنتها وحتى ال يتزوج بنت عدو اهللا كام جاء يف بعض األحاديـث، أضـف إىل ذلـك أن 

 .ختيارفاطمة هلا حق اال
 
 

                                                                                                                         

، وأخرجه يف سننه كتـاب النكـاح، بـاب تـزوج »١٢٣« رقم٩٧رواه النسائي يف اخلصائص ص) ١(
، واحلـاكم يف املـستدرك كتـاب )٣٢٢١(حـديث رقـم » ٦/٦٢«املرأة مثلها من الرجال يف السن 

، وصـححه ووافقـه الـذهبي، وابـن حبـان يف فـضائل )٢٧٠٥(حديث رقم » ٢/١٨١«النكاح 
، ويف النسائي »٦٠٩٥«صححه األلباين يف املشكاة . ، واحلديث إسناده صحيح»٦٩٤٨«الصحابة 

 .عىل رشط مسلم» ٦٩٤٨« واألرناؤوط يف صحيح ابن حبان. »٣٢٢١« »املجتبي«



 
 

١٩٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 يريد اهللا أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت
 :رواية واثلة بن األسقع ريض اهللا عنه

انطلـق : ت يل فاطمـةًأتيت عليا فلم أجده، فقال: عن واثلة بن األسقع قال -٢٥٩
إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يدعوه فجاء مع رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه 
وسلم فدخال ودخلت معهـام، فـدعا رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم احلـسن 

وجها، ثم لـف  فاطمة من حجره وزىيه، وأدنذواحلسني فأقعد كل واحد منهام عىل فخ
ـــ ـــا، وق ـــيهم ثوب   MV   _  ^  ]     \  [    Z  Y  X      W : الًعل

 `L)٢( »هؤالء أهل بيتي، اللهم أهل بيتي أحق «:ثم قال .)١(.  

 :رواية عائشة ريض اهللا عنها
خرج النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه : قالت عائشة: عن صفية بنت شيبة قالت -٢٦٠

 عيل فأدخله، ثم جاء  مرحل من شعر أسود، فجاء احلسن بن)٣( رطِوسلم غداة وعليه م
7  :احلسني فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء عيل فـأدخــله، ثــم قـال

                                                                                                                         

 .»٣٣«سورة األحزاب اآلية) ١(
وصـححه األرنـاؤوط، والطـرباين يف الكبـري ) ١٧٠٢٩(د يف مسنده حديث رقم رواه اإلمام أمح) ٢(

حـديث ) ٦/٣٧٠(وابن أيب شـيبة ) ٢٦٦٩(حديث رقم ) ٣/٥٥(و) ١٥٩(حديث ) ٢٢/٦٥(
ًخمتـرصا واحلـاكم يف املـستدرك ) ٧٤٨٦(حـديث رقـم ) ١٣/٣٩٢(وأبو يعـىل ) ٣٢١٠٣(رقم 

 الواضح أن أمري املؤمنني عيل بـن أيب طالـب واللفظ له كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر البيان 
صـحيح عـىل رشط الـشيخني ومل خيرجـاه وقـال : وقـال عنـه» ٤٧٠٦«حديث رقم » ٣/١٥٩«

 .الذهبي عىل رشط مسلم
 .١٤٧٧رشح النووي عىل صحيح مسلم ص. كساء مجعه مروط: بكرس امليم: ِاملرط) ٣(



 ١٩٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 M K J I H G 8V  ^  ]     \  [    Z  Y  X      W  
 ̀  _L )٢(»هؤالء أهل بيتي ، اللهم أهل بيتي أحق « :ثم قال .  )١(.  

 

َمن حرمصآل النبي  ِ  الصدقة ومنهم آل عيل  ُ
انطلقت أنا وحصني بن سربة وعمر بـن مـسلم إىل : ن يزيد بن حيان قال ع-٢٦١

ًلقد لقيت يا زيد خريا كثريا: زيد بن أرقم فلام جلسنا إليه قال له حصني  رأيت رسـول ،ً
 وصـليت خلفـه، لقـد ، وغزوت معـه، وسمعت حديثه،اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

ًلقيت يا زيد خريا كثريا معت مـن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه  حدثنا يا زيد ما س،ً
 لقد كربت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنـت أعـي ، يا ابن أخي:وسلم قال

 ثـم ،من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فام حدثتكم فاقبلوا وما ال فـال تكلفونيـه
ٍوما فينا خطيبا بامء يدعى  يقام رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم: قال ً َّمخـً  بـني مكـة ًاُ

أما بعد أال أهيـا النـاس فـإنام أنـا :  فحمد اهللا وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال)٣( واملدينة
برش يوشك أن يأيت رسول ريب فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلني أوهلام كتاب اهللا فيه اهلدى 
 :والنور فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا به فحث عـىل كتـاب اهللا ورغـب فيـه ثـم قـال

 أذكركم اهللا يف أهـل بيتـي ،ل بيتي أذكركم اهللا يف أهل بيتي أذكركم اهللا يف أهل بيتيوأه
                                                                                                                         

الـرجس اسـم لكـل : ، قـال األزهـرياإلثـم: العذاب، وقيـل: هو الشك، وقيل: قيل: الرجس) ١(
 . مستقذر من عمل

 .»٢٤٢٤« حديث رقم صرواه اإلمام مسلم يف فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بيت النبي ) ٢(
َّماء يدعى مخا بني مكة واملدينة«: قوله) ٣( هو بضم اخلاء املعجمة وتشديد امليم وهو اسم ملدينة عىل » ُ

ّغدير خم: دير مشهور، يضاف إىل الغيضة، فيقالثالثة أميال من اجلحفة، وعندها غ ُ. 



 
 

١٩٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 نساؤه من أهـل :ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: فقال له حصني
َ ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده،،بيته ِ  وآل ،هـم آل عـيل:  قـالومن هـم؟:  قالُ
َكل هؤالء حرم الصدقة؟ قال: قال.  وآل جعفر وآل عباس،عقيل ِ   .)١( نعم: ُ

 

 صإال سببه ونسبه  كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة
 :رواية عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه

 أال :عن جابر أنه سمع عمر بن اخلطاب يقول للناس حني تزوج بنت عـيل -٢٦٢
وم القيامـة كـل ينقطـع يـ:  سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يقول؟هتنئوين

  .)٢( سبب ونسب إال سببي ونسبي

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

رواه اإلمام مسلم يف فضائل الصحابة باب من فـضائل عـيل بـن أيب طالـب ريض اهللا عنـه رقـم ) ١(
»٢٤٠٨-٣٦«. 

حـديث رقـم ) ٣/٤٥(والكبـري ) ٥٦٠٦(حـديث رقـم ) ٥/٣٧٦(رواه الطرباين يف األوسـط ) ٢(
رواه الطـرباين يف األوسـط : وقـال» ٩/١٧٣«زوائـد ًخمترصا وذكره اهليثمي يف جممـع ال) ٢٦٣٦(

صـححه األلبـاين . والكبري باختصار ورجاهلام رجال الصحيح غري احلـسن بـن سـهل وهـو ثقـة
 .»٢٠٣٦«بمجموع طرقه يف السلسلة الصحيحة 



 ١٩٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 ريض اهللا عنهم يف اجلنة منزلة عيل واحلسن واحلسني
 :رواية عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام

قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله : عن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام قال -٢٦٣
  .)١( »ومها خري منهاماحلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة، وأب« :وسلم

 

 صمنزلته وقربه من النبي 
 :رواية الرباء بن عازب ريض اهللا عنه

اعتمر النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه : ، ريض اهللا عنه قالعن الرباء بن عازب -٢٦٤
وسلم يف ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضـاهم عـىل أن يقـيم 

ال : هذا ما قاىض عليه حممـد رسـول اهللا فقـالوا: تاب كتبواهبا ثالثة أيام، فلام كتبوا الك
أنـا «  :نقر هبا فلو نعلم أنك رسول اهللا ما منعناك، لكـن أنـت حممـد بـن عبـد اهللا قـال

ال واهللا ال أحمـوك : قال» ُامح رسول اهللا«: ثم قال لعيل» رسول اهللا وأنا حممد بن عبد اهللا
هـذا مـا قـاىض عليـه : له وسلم الكتاب فكتـبًأبدا، فأخذ رسول اهللا صىل اهللا عليه وآ

ن إحممد بن عبد اهللا ال يدخل مكة سالح إال يف القراب وأن ال خيرج مـن أهلهـا بأحـد 
ام دخلهـا ومـىض لـًأراد أن يتبعه، وأن ال يمنع أحدا مـن أصـحابه أراد أن يقـيم هبـا، ف

 النبي صـىل  اخرج عنا فقد مىض األجل، فخرج:قل لصاحبك: ًاألجل أتوا عليا فقالوا
يا عم يا عم، فتناوهلا عيل بن أيب طالب ريض اهللا : اهللا عليه وآله وسلم فتبعتهم ابنة محزة
                                                                                                                         

» ١١٨«رواه ابن ماجه يف املقدمة باب فضائل عـيل بـن أيب طالـب ريض اهللا عنـه احلـديث رقـم ) ١(
هـذا حـديث صـحيح هبـذه : وقـال عنـه) ٤٧٧٩(حديث رقم » ٣/١٨٢«املستدرك واحلاكم يف 

 .»١١٨«الزيادة ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه 



 
 

١٩٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 فاختـصم فيهـا ،هايمحل ا دونك ابنة عمك:عنه، فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السالم
 ابنـة عمـي : أنا أحق هبا وهي ابنـة عمـي، وقـال جعفـر:عيل وزيد وجعفر، فقال عيل

 عليه وآلـه وسـلم خلالتهـا ابنة أخي، فقىض هبا النبي صىل اهللا: تي وقال زيدوخالتها حت
أشـبهت «: وقـال جلعفـر» أنت مني وأنا منك«:  وقال لعيل.»اخلالة بمنزلة األم«:وقال

ُخلقي وخلقي ُ   .)١( »أنت أخونا وموالنا«: وقال لزيد» َِ

 :رواية أسامة بن زيد بن حارثة ريض اهللا عنه
قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله : أسامة بن زيد عن أبيه قال عن حممد بن -٢٦٥
  .)٢( »أما أنت يا عيل فختني وأبو ولدي وأنت مني وأنا منك« : وسلم

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

أخرجه البخاري يف كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فـالن وفـالن احلـديث رقـم ) ١(
وأخرجه مسلم يف كتـاب » ٤٢٥١« احلديثة ، ويف املناقب باب مناقب زيد بن حارث»٢٦٩٩«

 .»١٧٨٣«اجلهاد والسري احلديث رقم 
حديث رقم » ٥/٢٠٤«ً، وأمحد مطوال »٨٥٢٣«حديث » ٥/١٤٨«أخرجه النسائي يف الكربى ) ٢(

ــري )٢١٨٢٥( ــرباين يف الكب ــوال )٣٧٨(حــديث ) ١/١٦٠(، والط ــستدرك مط ً، واحلــاكم يف امل
يث صـحيح عـىل رشط مـسلم ومل خيرجـاه ووافقـه وقال حـد) ٤٩٥٧(حديث رقم ) ٣/٢٣٩(

  .رواه أمحد وإسناده حسن: وقال» ٩/٢٧٥«الذهبي، وأورده اهليثمي يف املجمع 



 

 من كنت مواله فعيل مواله صقول النبي 
 :رواية زيد بن أرقم ريض اهللا عنه

 اهللا عليـه ، عن النبي صـىل- شعبة الشاك -عن أيب رسجية أو زيد بن أرقم  -٢٦٦
  .)١( » فعيل موالهموالهمن كنت « :نه قالأوآله وسلم 

 :رواية بريدة ريض اهللا عنه
غزوت مع عيل اليمن فرأيت منه جفوة فلـام قـدمت عـىل : وعن بريدة قال -٢٦٧

   فرأيـت وجـه رسـول اهللا ،ًرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ذكـرت عليـا فتنقـصته
» ؟ ألست أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهم،يا بريدة«: غري فقالصىل اهللا عليه وآله وسلم يت

  .)٢( »اله فعيل موالهومن كنت م« : بىل يا رسول اهللا، قال:قلت
                                                                                                                         

وصححه املحقق، ، والرتمذي يف املناقـب » ٩٥٩«رقم » ٢/٣٠٧«رواه اإلمام أمحد يف الفضائل ) ١(
 األلبـاين، حـسن غريـب وصـححه: وقـال عنـه» ٣٧١٣«باب مناقب عيل بـن أيب طالـب رقـم 

، هلـا شـواهد كثـرية »٣٠٦٢«قال األرناؤوط يف املـسند . » ٨٤،٧٩«والنسائي يف اخلصائص رقم 
ويف رواية ألمحد أنه سمعه من النبي صـىل اهللا : (١/٢٦٩تبلغ حد التواتر، ويف نظم املتناثر للكتاين

ِعليه وآله وسلم ثالثون صحابيا وشهدوا به لعيل ملا نوزع أيام خالفته، و ُ ّ ًممن رصح أيـضا بتـواتره ً
حديث مـن كنـت مـواله فعـيل «: قال احلافظ ابن حجر...) ًاملناوي يف التيسري نقال عن السيوطي

ًمواله خرجه الرتمذي والنسائي وهو كثري الطرق جدا وقد استوعبها ابن عقـدة يف مؤلـف مفـرد 
 هناك زيادات ضـعيفة انتهى الكالم من نظم املتناثر، عىل أن» ..وأكثر أسانيدها صحيح أو حسن 
 .زيدت عىل احلديث ينبغي احلذر منها

والنـسائي يف » ٢٢٩٩٥«رقـم » ٥/٣٤٧ «رواه اإلمام أمحد يف مسنده حديث بريدة األسلمي ) ٢(
) ٣٢١٣٢(حـديث رقـم ) ٦/٣٧٤(، وابـن أيب شـيبة )٨٤٦٧(حديث رقم ) ٥/١٣٠(الكربى 

=   » ٣/١١٩«ؤمنني عـيل بـن أيب طالـب واحلاكم كتاب معرفة الصحابة، باب ومن مناقب أمري امل
 

١٩٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي



 
 

٢٠٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 ًثالثة عرش صحابيا يشهدون لعيل
 :رواية زاذان عن عيل ريض اهللا عنه

ًسمعت عليا يف الرحبة وهو ينشد الناس من شهد : عن زاذان أيب عمر قال -٢٦٨
 فقام ثالثة عـرش ؟ىل اهللا عليه وآله وسلم يوم غدير خم وهو يقول ما قالرسول اهللا ص

من كنـت «:  اهللا عليه وآله وسلم وهو يقولًرجال فشهدوا أهنم سمعوا رسول اهللا صىل
  .)١( اللهم وال من وااله وعاد من عاداه» مواله فعيل مواله

 :رواية سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه
اص أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم أخـذ بيـد عن سعد بن أيب وق -٢٦٩
  .)٢(  من كنت وليه فعيل وليه؟ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم: عيل فقال

 :رواية أيب الطفيل ريض اهللا عنه
أنـشد بـاهللا كـل : مجع عيل الناس يف الرحبة ثـم قـال«: عن أيب الطفيل قال -٢٧٠

وآله وسلم يقول يوم غدير خم ما سمع ملـا امرئ مسلم سمع رسول اهللا صىل اهللا عليه 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

: عن إسناد أمحـد» ٥/٢٠٥«وقال ابن كثري يف البداية والنهاية . وصححه) ٤٥٧٨(حديث رقم = 
متواتر، وصححه األرناؤوط يف املسند » من كنت مواله فعيل مواله«: وسبق أن. وهذا إسناد جيد 

»٢٢٩٩٥«. 
ــسند ) ١( ــام أمحــد يف امل ــضا»٦٤١«رواه اإلم ــصحابة  ويف ف ــعيب »٢/٨٤٩«ئل ال ــه ش ــال عن ، وق

مـن ) ٦٣٢( مـن طريـق زيـد بـن يثيـع ، و»٧٨٦«وهو يف مسند البزار . األرناؤوط صحيح لغريه
 .من طريق أيب الطفيل) ٤٩٢(طريق عبد الرمحن بن أيب ليىل ، و 

وذكـــره اهليثمـــي يف )  الزخـــار-١٠٧٣(حـــديث رقـــم ) ٣/٤٨٤(رواه البـــزار يف مـــسنده ) ٢(
 .رواه البزار ورجاله ثقات: وقال عنه» ٩/١٠٧«املجمع



 ٢٠١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

: فقام أناس كثري فشهدوا حني قـال للنـاس: قام، فقام ثالثون من الناس، قال أبو نعيم
من كنت مـواله : نعم يا رسول اهللا، قال: أتعلمون أين أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ قالوا

  .)١( فهذا مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه
 

 نت مني بمنزلة هارون من موسىأ صقوله 
 :رواية جابر بن عبد اهللا

أنت مني : عن جابر بن عبد اهللا أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قال لعيل -٢٧١
  .)٢( »بمنزلة هارون من موسى، إال أنه ال نبي بعدي

 :رواية سعد بن أيب وقاص
بـن أيب سـفيان أمر معاوية :  عن عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه قال-٢٧٢
َمنعكما : ًسعدا فقال َ   لـهً ثالثـا قـاهلنُأمـا مـا ذكـرت: قـالف؟  )٣( رتابالـ أن تسب أبا َ

الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم فلن أسبه، ألن تكون يل واحدة منهن أحـب إيل مـن 
فه يف بعض مغازيـه َّلَخله سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يقول . محر النعم

                                                                                                                         

  مـسند عـيل بـن أيب طالـب -، ويف مـسند أمحـد  »١١٦٧«رواه اإلمام أمحـد يف الفـضائل رقـم ) ١(
رواه أمحد ورجالـه رجـال : وقال عنه» ٩/١٠٤«، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد »١٩٣٢١«رقم

 .ط وويص اهللا عباسوصححه كل من األرناؤو. الصحيح غري فطر بن خليفة وهو ثقة
 .متواتر وأن الشق الثاين منه ضعفه بعض العلامء» ّمن كنت مواله فعيل مواله«: وقد سبق أن  

واإلمـام . حسن غريب وصـححه الـشيخ األلبـاين: وقال عنه» ٣٣٧٣٠«رواه الرتمذي حديث ) ٢(
 .ويف أوله زيادة) ١٤٦٧٩(أمحد يف مسنده حديث رقم 

 . وال يقصد أن يسبه ولذا مل يأمره وإنام سأله ًوكان معاوية خيترب سعدا) ٣(



 
 

ل اهللا صـىل اهللا رسـولـه ني مع النساء والصبيان؟ فقال تخلفيا رسول اهللا : ه عيلفقال ل
وة ن موسى إال أنه ال نبـمأما أن ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون «: عليه وآله وسلم

ًألعطني الراية رجـال حيـب اهللا ورسـوله وحيبـه اهللا «: بعدي؟ وسمعته يقول يوم خيرب
دفـع ورمد، فبصق يف عينـه، أ به فأيت» ً يل علياواادع«: الفتطاولنا هلا فق: قال» رسولهو

 )١(M¿  ¾    ½  ¼  »L  :أنزلت هذه اآليةملا  و،الراية إليه، ففتح اهللا عليه
ًدعا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال اللهم هؤالء «: ً

 .اآلية )٢(»أهيل
 :هرواية أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عن

 : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم لعـيل:عن أيب سعيد اخلدري قال -٢٧٣
  .)٣( »أنت بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي«

                                                                                                                         

 .»٦١«سورة آل عمران آية رقم ) ١(
رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه حديث رقـم ) ٢(

وهو عند البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عيل بن أيب طالب ريض اهللا ) ٢٤٠٤-٣٢(
 .ًخمترصا) ٣٧٠٦(عنه حديث رقم 

صحيح لغريه وهذا إسـناد : وقال األرناؤوط) ١١٢٩٠(رواه اإلمام أمحد يف مسنده حديث رقم ) ٣(
، وابن سعد يف الطبقـات )٩٥٤(العويف، ويف فضائل الصحابة حديث رقم ضعيف لضعف عطية 

 رواه: وقـال عنـه» ٩/١٠٩«ويف أوله قصة، واحلديث ذكره اهليثمـي يف جممـع الزوائـد ) ٣/٢٣(
خلفتك : إن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قال لعيل يف غزوة تبوك«: أمحد والبزار إال أنه قال

أمـا : خذل ابن عمه وختلـف عنـه، قـال: يا رسول اهللا، إين أكره أن تقول العرب: يف أهيل قال عيل
 وثقـه ابـن  وفيه عطية العـويف»ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي

 

٢٠٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب



 ٢٠٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 :رواية أسامء بنت عميس ريض اهللا عنهام
: عن أسامء بنت عميس أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم قـال لعـيل -٢٧٤

  .)١( من موسى إال أنه ليس بعدي نبيأنت مني بمنزلة هارون 

 :رواية أم سلمة ريض اهللا عنها
 أمـا تـرىض أن : أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قـال لعـيلسلمةعن أم  -٢٧٥

  .)٢( ؟تكون مني بمنزلة هارون من موسى غري أنه ال نبي بعدي

 :رواية عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام
: نهام أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قال لعيلعن ابن عباس ريض اهللا ع -٢٧٦

  .)٣( ؟أما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 .معني وضعفه أمحد ومجاعة وبقية رجال أمحد رجال الصحيح
، ويف فـضائل الـصحابة حـديث )٢٧٥٠٧(، )٢٧١٢٦(رواه اإلمام أمحد يف مسنده حديث رقم ) ١(

) ٣٨٧(، )٣٨٦(، )٣٨٥(، )٣٨٤(حديث رقـم ) ٢٤/١٤٦(والطرباين يف الكبري » ١٠٩١«رقم 
رواه أمحد والطرباين ورجـال أمحـد رجـال : وقال عنه» ٩/١٠٩«وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

 .الصحيح غري فاطمة بنت عيل وهي ثقة، وصححه األرناؤوط يف املسند
. ، وضعف إسناده حسني سليم أسـد)٦٨٨٣(حديث رقم ) ١٢/٣١٠(رواه أبو يعىل يف مسنده ) ٢(

ين، ويف إسناد أيب يعىل رواه أبو يعىل والطربا: وقال عنه» ٩/١٠٩«وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 
 .وضعفه غريه، وبقية رجاله رجال الصحيح. حممد بن سلمة بن كهيل وثقة ابن حبان

) ١١٠٩٢(حـديث ) ١١/٧٥(، و)١١٠٨٧(حـديث رقـم ) ١١/٧٤(رواه الطرباين يف الكبـري ) ٣(
» ٩/١٠٩«وذكره اهليثمي يف املجمـع ) ١١٣٤١(حديث رقم ) ١٢/١٨(وفيه قصة يف أوله، ويف 

ورجال البزار رجال الصحيح . أنت مني بمنزلة هارون: رواه البزار والطرباين إال أنه قال: لثم قا
 .غري أيب بلج وهو ثقة



 
 

٢٠٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 عيل بن أيب طالب  ذكر فتح اهللا جل وعال خيرب عىل يدي
 :رواية عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام

 :ثني عـن عـيل قـال حـد: قلت لعبد اهللا بـن عمـر:عن مجيع بن عمري قال -٢٧٧
ً ألعطني الراية رجال حيب اهللا ورسـوله وحيبـه : يقول يوم خيربصسمعت رسول اهللا 

 وهو حيتضنها وكان عيل بن أيب طالب صاهللا ورسوله فكأين أنظر إليها مع رسول اهللا 
  .)١( امت اخليل حتى فتحها اهللا عليهنأرمد من دخان احلصن فدفعها إليه فال واهللا ما ت

 : هريرة ريض اهللا عنهرواية أيب
: عن أيب هريرة أن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـال يـوم خيـرب -٢٧٨

: قال عمر بن اخلطـاب» ً رجال حيب اهللا ورسوله يفتح اهللا عىل يديه هذه الرايةألعطني«
فـدعا رسـول :  فتساورت هلا رجاء أن أدعى هلا، قـال:ما أحببت اإلمارة إال يومئذ قال

امـش وال تلتفـت :  وقال، اهللا عليه وآله وسلم عيل بن أيب طالب فأعطاه إياهااهللا صىل
هللا يـا رسـول ا: ً فسار عيل شيئا ثم وقف ومل يلتفت فـرصخ:حتى يفتح اهللا عليك، قال
ًقاتلهم حتى يشهدوا أن ال اله إال اهللا وأن حممـدا رسـول «: عىل ماذا أقاتل الناس؟ قال

هم وأمواهلم إال بحقها وحساهبم عـىل اهللا عـز ا منك دماءإذا فعلوا ذلك فقد منعواهللا ف
  .)٢( وجل

                                                                                                                         

رواه الطـرباين وفيـه مجيـع بـن عمـري وهـو : وقال عنه» ٩/١٢٣«ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ) ١(
ِّضعيف وقد وثق   صان أرمد وثناء الرسولولكن أصل احلادثة إلعطاء الراية يوم خيرب وأنه ك. ُ

 .ثابتة يف الصحيح كام سيأيت
-٣٣« حـديث رقـم رواه اإلمام مسلم يف فضائل الصحابة باب فضائل عـيل بـن أيب طالـب ) ٢(

٢٤٠٥«. 



 ٢٠٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 :ريض اهللا عنهبن األكوع رواية سلمة 
      كـان عـيل قـد ختلـف عـن النبـي «: ن يزيد بن أيب عبيد عن سـلمة قـالع -٢٧٩

أنا أختلف عن رسـول اهللا صـىل :  فقال،وكان به رمديف خيرب صىل اهللا عليه وآله وسلم 
فلحق بالنبي فلام كان مساء الليلـة التـي فتحهـا اهللا يف عيل له وسلم؟ فخرج اهللا عليه وآ
 أو ليأخـذن -ألعطـني الرايـة«:  قال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم،صباحها
 فـإذا » يفتح اهللا عليـه- حيب اهللا ورسوله: أو قال - ً رجال حيبه اهللا ورسولهًغدا -الراية

ذا عيل فأعطاه رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم ه: نحن بعيل وما نرجوه فقالوا
  .)١( الراية ففتح اهللا عليه

 :رواية عمران بن حصني ريض اهللا عنه
ألعطـني «: عن عمران بن حصني، أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قـال -٢٨٠

ح اهللا ً فدعا عليا وهو أرمد ففـت،حيبه اهللا ورسوله: ًالراية رجال حيب اهللا ورسوله أو قال
  .)٢( »عىل يديه

  
  
  

                                                                                                                         

، ومسلم »٣٧٠٢«رواه البخاري يف فضائل الصحابة باب مناقب عيل بن أيب طالب حديث رقم ) ١(
 .»٢٤٠٧ « بن أيب طالب يف صحيحه كتاب الفضائل باب من فضائل عيل

، والطـرباين يف »٢٢« رقـم ٣٤رواه النسائي يف خصائص أمري املـؤمنني عـيل بـن أيب طالـب ص) ٢(
وذكــره اهليثمــي يف ) ٥٩٨،٥٩٧،٥٩٦،٥٩٥،٥٩٤( حــديث رقــم »١٨/٢٣٧«املعجــم الكبــري

ين، ومل رواه الطرباين بأسانيد ويف أحسنها معتمر بن أيب الرسي العـسقال: وقال) ٩/١٢٤(املجمع 
 .أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح



 
 

 :رواية سهل بن سعد ريض اهللا عنه
: عن سهل بن سعد أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قال يـوم خيـرب -٢٨١

ُألعطني الراية غدا رجال ي« ً فتح عىل يديه حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسـوله، فبـات ً
 يـشتكي :فقيـل» أيـن عـيل؟ «:ال، فقه فغدوا كلهم يرجو؟م يعطى أهي)١( الناس ليلتهم

أقـاتلهم حتـى : عينيه، فبصق يف عينيه ودعا له، فربأ كأن مل يكن به وجع، فأعطاه فقـال
نفذ عىل رسلك حتى تنـزل بـساحتهم ثـم ادعهـم إىل اإلسـالم، ا«: فقال؟يكونوا مثلنا

ٌوأخربهم بام جيب عليهم فو اهللا ألن هيدي اهللا بك رجال خري لك من أن يكون لك محـ ر ً
  .)٢( »النعم

 : ريض اهللا عنهأيب سعيد اخلدريرواية 
فقـام : ًاشتكى عليـا النـاس قـال:  أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه قالعن -٢٨٢

ال تـشكوا أهيا النـاس «: ًوسلم فينا خطيبا، فسمعته يقولرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 
  .)٣( »ًعليا، فو اهللا إنه ألخشن يف ذات اهللا، أو يف سبيل اهللا

                                                                                                                         

 .أي خيوضون ويتحدثون يف ذلك) ١(
، ويف كتـاب »٣٠٠٩«رواه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري باب فضل من أسلم عىل يديه رجل ) ٢(

وغريهـا » ٣٧٠١«فضائل الصحابة باب مناقب عيل بـن أيب طالـب ريض اهللا عنـه حـديث رقـم 
 رقـم  فـضائل الـصحابة بـاب مـن فـضائل عـيل بـن أيب طالـب واللفظ لـه، ورواه مـسلم يف

»٢٤٠٦«. 
واحلــاكم يف » ١١٨٣٥« رقــم  مــسند أيب ســعيد اخلــدري –أخرجــه اإلمــام أمحــد يف املــسند ) ٣(

 »٤٦٥٤«املستدرك، كتاب معرفة الصحابة، باب إسالم أمري املؤمنني عيل بـن أيب طالـب حـديث 
=  جاه، ووافقه الذهبي، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خير: وقال

 

٢٠٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب



 

 اللهم أذهب عنه احلر والربد
 :رواية أيب ليىل ريض اهللا عنه

كان أبو ليىل ريض اهللا عنه يسمر مـع عـيل : عن عبد الرمحن بن أيب ليىل قال -٢٨٣
:  لو سألته؟ فقال:فكان يلبس ثياب الصيف يف الشتاء، وثياب الشتاء يف الصيف، فقلنا

        :، يـوم خيـرب قلـتالعـني وأنـا أرمـد ّعث إيلإن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ب
» اللهم أذهـب عنـه احلـر والـربد«:  فتفل يف عيني ثم قال،العني إين أرمد ،يا رسول اهللا

ًفام وجدت حرا وال بردا بعد يومئذ: قال ً. 
فتـرشف لـه » ً رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله ليس بفرارنألبعث« :وقال

  .)١( إياهأعطاها  فّ عيلإىلالناس فبعث 

 :رواية جبلة بن حارثة ريض اهللا عنه
كـان رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه : عن جبلة بن حارثة أخي زيد قـال -٢٨٤

ًوسلم إذا مل يغز مل يعط سالحه إال عليا أو زيدا   .)٣(  ريض اهللا عنهام)٢( ً

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 .رجاله ثقات: وقال األرناؤوط. رواه أمحد: وقال عنه» ٩/١٢٩«= 
  -، واإلمام أمحد يف املسند »١١٧« رقم رواه ابن ماجه يف املقدمة باب فضل عيل بن أيب طالب ) ١(

) ١٠٨٤(و) ٩٥٠(ديث رقـم ، ويف الفـضائل حـ»١١١٧«» ٧٧٨«مسند عيل بن أيب طالب رقـم 
وذكـره . وحـسنه الـشيخ األلبـاين) ٢٢٨٦(حـديث رقـم ) ٢/٣٨١(ورواه الطرباين يف األوسط 

 .وقال إسناده حسن. وعزاه للطرباين يف األوسط» ٩/١٢٢«اهليثمي 
 .هو زيد بن حارثة) ٢(
 ب رواه احلاكم يف املستدرك كتاب معرفـة الـصحابة، بـاب ذكـر مناقـب جعفـر بـن أيب طالـ) ٣(

=  صحيح عىل رشط البخاري ومل خيرجاه ووافقـه الـذهبي، : وقال عنه» ٤٩٦٠«رقم » ٣/٢٤٠«
 

٢٠٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي



 
 

٢٠٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 تسميته أبا تراب
 :رواية سهل بن سعد ريض اهللا عنه

: ً بن أيب حازم عن أبيه أن رجال جاء إىل سهل بن سعد فقالعن عبد العزيز -٢٨٥
أبـو : يقـول لـه:  مـاذا؟ قـال:فيقول: ً يدعو عليا عند املنرب قال، ألمري املدينة،ٌهذا فالن

 كان لـه اسـم واهللا ما سامه إال النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وما: تراب فضحك وقال
: كيف ذلـك؟ قـال ،يا أبا عباس:  وقلت)١(»ً سهال َ احلديثُفاستطعمت«أحب إليه منه 

فقـال النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه  عىل فاطمة ثم خرج فاضطجع يف املسجد ٌّدخل عيل
فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهـره . يف املسجد: أين ابن عمك؟ قالت: وسلم

يـا أبـا   اجلـس «: جعل يمسح الـرتاب عـن ظهـره فيقـولوخلص الرتاب إىل ظهره ف
  .)٢( مرتني» تراب

  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

حـديث رقـم  ) ٢/٢٧٥(، واألوسـط »٢١٩٤«حـديث رقـم ) ٢/٢٨٦(والطرباين يف الكبـري = 
وعزاه للطرباين يف الكبري واألوسط، ولإلمام » ٥/٢٨٣«وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد) ١٩٦٩(

 .رجال أمحد رجال ثقاتو: أمحد ثم قال
 .سألته أن حيدثني: أي: ًاستطعمت احلديث سهال) ١(
أخرجه البخاري يف كتاب فضائل أصحاب النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم باب مناقب عـيل بـن ) ٢(

، ومسـلم يف »٣٧٠٣«أيب طالب القريش اهلاشـمي أيب احلـسن رضــي اهللا عــنه حــديث رقــم 
رقـم » ١٨٧٤ ص٤ج «لصحابة، باب من فضائل عيل بن أيب طالـب صحـيحه كتاب فضائل ا

»٢٤٠٩«. 



 

 ٍ وهو راض عنهصوفاة الرسول 
 :رواية عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه

ًإين ال أعلم أحدا أحق هبذا األمر مـن هـؤالء ...  «:قال عمر ريض اهللا عنه -٢٨٦
: ... َّفـسمى... ٍالنفر الذين تويف رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وهو عنهم راض 

  .)١( » وعليا

 صاحلج ليبلغ عن الرسول بعثه عىل 
 :رواية أيب هريرة ريض اهللا عنه

بعثني أبو بكر يف تلك احلجـة يف املـؤذنني : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال -٢٨٧
بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن ال حيج بعد العام مرشك وال يطـوف بالبيـت عريـان 

يه وآلـه وسـلم بعـيل بـن أيب ثم أردف رسول اهللا صىل اهللا عل: قال محيد بن عبد الرمحن
منـى يـوم النحـر أهـل فأذن معنـا عـيل يف : طالب فأمره أن يؤذن برباءة، قال أبو هريرة

  .)٢( برباءة وأن ال حيج بعد العام مرشك وال يطوف بالبيت عريان

 :رواية أنس بن مالك ريض اهللا عنه
: ه فقـالبرباءة مع أيب بكر ثم دعـا صبعث النبي : عن أنس بن مالك قال -٢٨٨

  .)٣(ًال ينـبغي ألحد أن يبلغ هذا إال رجـل مـني، فدعــا عليا فأعطاه إياها
                                                                                                                         

رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلنائز باب ما جاء يف قرب النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم ) ١(
 .وهو حديث طويل) ١٣٩٢(وأيب بكر وعمر حديث رقم 

 .»٤٦٥٦،٤٦٥٥«رواه البخاري يف التفسري رقم ) ٢(
حـسن غريـب : واللفظ له وقـال عنـه» ٣٠٩٠«ذي يف التفسري باب سورة التوبة رقم رواه الرتم) ٣(

) =       ١٤٠٥١(و) ١٣٢٣٧(واإلمـام أمحـد يف املـسند حـديث رقـم . حسن اإلسناد: وقال األلباين
 

٢٠٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي



 
 

٢١٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

بعث النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم أبا بكـر وأمـره : وعن ابن عباس قال -٢٨٩
ُتبعه عليا، فبينا أبو بكر يف بعض الطريق إذ سـمع رغـاء أأن ينادي هبؤالء الكلامت، ثم  ً

 نـه أً عليه وآله وسـلم القـصواء، فخـرج أبـو بكـر فزعـا فظـن ناقة رسول اهللا صىل اهللا
رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فإذا هو عيل فدفع إليه كتـاب رسـول اهللا صـىل اهللا 

 أن ينادي هبؤالء الكلامت، فانطلقـا فحجـا فقـام عـيل أيـام ًعليه وآله وسلم وأمر عليا
رشك فسيحوا يف األرض أربعة أشهر، ذمة اهللا ورسوله بريئة من كل م: الترشيق، فنادى

وال حيجن بعد العام مرشك وال يطوفن بالبيـت عريـان، وال يـدخل اجلنـة إال مـؤمن، 
  .) ١(وكان عيل ينادي، فإذا عيي قام أبو بكر فنادى هبا

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

وحسنه ويص اهللا عباس، وقال احلـافظ ابـن حجـر ) ١٠٩٠(و) ٩٤٦(والفضائل حديث رقم = 
 .ثم ساق احلديث... بسند حسن عن أنس وأخرج أمحد ):  الفتح٨/٣٢٠(

حـسن : وقـال عنـه» ٣٠٩١«رواه الرتمذي يف كتاب التفسري بـاب سـورة التوبـة حـديث رقـم ) ١(
حـديث رقـم ) ١١/٤٠٠(ورواه الطرباين يف الكبـري . صحيح اإلسناد: غريب، وقال عنه األلباين

حـديث ) ٣/٥٣(، واحلـاكم يف مـستدركه )٩٢٨(حديث رقم ) ١/٢٨٤(واألوسط ) ١٢١٢٨(
) ٩/٢٢٤(صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهبي، والبيهقي يف الكربى : وقال) ٤٣٧٥(رقم 

َّواملنادي بدال من عيل إذا تعب وبح صوته عند كل من الطرباين واحلـاكم ). ١٨٦٠٠(حديث رقم  ُ ً
 .والبيهقي هو أبو هريرة وليس أبا بكر كام عند الرتمذي



 ٢١١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 ثباته يوم حنني
 :رواية جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنه

انحدرنا يف واد مـن :  وادي حنني قالملا استقبلنا: عن جابر بن عبد اهللا قال -٢٩٠
ويف عاميـة الـصبح وقـد كـان : قال. ًطوط إنام ننحدر فيه انحداراَأودية هتامة أجوف ح

فـواهللا :  قال، وأعدواوهتيؤواالقوم كمنوا لنا يف شعابه ويف أجنابه ومضايقه، قد أمجعوا 
هنـزم النـاس ما راعنا ونحن منحطون إال الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد، وا

راجعني فاستمروا ال يلوي أحد منهم عىل أحد، وانحاز رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه 
       أنـا رسـول اهللا، أنـا حممـد بـن ،َّإيل أهيـا النـاس، هلـم إيل«:  ثم قالوسلم ذات اليمني

ًفال يشء احتملت اإلبل بعضها بعضا، فانطلق الناس، إال أن مع رسـول : قال» عبد اهللا
ً صىل اهللا عليه وآله وسلم رهطا مـن املهـاجرين واألنـصار وأهـل بيتـه غـري كثـري، اهللا

وفيمن ثبت معه صىل اهللا عليه وآله وسلم أبو بكر وعمر، ومن أهـل بيتـه عـيل بـن أيب 
طالب، والعباس بن عبد املطلب، وابنه الفضل بن عباس، وأبو سـفيان بـن احلـارث، 

ورجـل :  ابن أم أيمن، وأسامة بن زيـد، قـالوربيعة بن احلارث، وأيمن بن عبيد وهو
 عىل مجل له أمحر يف يده راية له سوداء يف رأس رمح طويل لـه أمـام النـاس، هوازنمن 
 خلفه، فإذا أدرك طعن برحمه، وإذا فاته الناس رفعه ملن وراءه فاتبعوه قال ابـن هوازنو

عن أبيه جابر بن وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرمحن بن جابر، : إسحاق
 صاحب الراية عىل مجله ذلك يصنع ما يـصنع هوازن بينا ذلك الرجل من :عبد اهللا قال

ٌّفيأتيـه عـيل مـن خلفـه : إذ هوى له عيل بن أيب طالب، ورجل من األنصار يريدانه قال
ْفرضب عرقويب  اجلمل فوقع عىل عجزه، ووثب األنصاري عىل الرجل فـرضبه رضبـة َ



 
 

٢١٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

اهللا مـا رجعـت راجعـة فانعجف عن رحله واجتلد الناس، فـو ساقه  قدمه بنصفَّنَطَأ
فني عند رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه َّتَكُالناس من هزيمتهم حتى وجدوا األرسى م

 .)١(وسلم
 صحرصه عىل اتباع النبي 

 : صحايب:وقيل» تابعي« رواية النزال بن سربة
 يفنه صىل الظهر ثم قعـد أعن النزال بن سربة حيدث عن عيل ريض اهللا عنه  -٢٩١

رشب ــ بـامء فوفة، حتى حـرضت صـالة العـرص، ثـم أيتـحوائج الناس يف رحبة الك
إن : وغسل وجهه ويديه، وذكر رأسه ورجليه ثم قام، فرشب فضله وهو قائم ثـم قـال
ًناسا يكرهون الرشب قائام، وإن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم صنع مثل ما صنعت ً)٢(.  

 

 

 يف القضاءعلو كعبه 
 :رواية زيد بن أرقم ريض اهللا عنه

 إذ جاءه رجل مـن أهـل ص بينا أنا عند رسول اهللا :عن زيد بن أرقم قال -٢٩٢
ً أتى عليا ريض اهللا عنه ثالثة ، يا رسول اهللا:وخيربه فقال صاليمن فجعل حيدث النبي 

                                                                                                                         

، وأبـو يعـىل »١٥٠٦٩« حـديث رقـم  مسند جابر بـن عبـد اهللا – مسنده رواه اإلمام أمحد يف) ١(
: وقـال األرنـاؤوط . ًوحسن إسناده حسني سليم أسد خمترصا) ١٨٦٣(حديث رقم » ٣/٣٨٨«

، ورواه ...رواه أمحـد وأبـو يعـىل وزاد : وقال) ٦/١٨٠(وذكره اهليثمي يف املجمع . إسناده حسن
 رصح بالسامع يف رواية أيب يعىل، وبقية رجـال أمحـد رجـال البزار باختصار، وفيه ابن إسحق وقد

 .الصحيح
 .»٥٦١٦،٥٦١٥«ًرواه البخاري يف األرشبة باب الرشب قائام رقم ) ٢(



 ٢١٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 هبـذا ً نفـسا طيبـاالثنـني : فقـال،نفر خيتصمون يف ولد وقعوا عىل امرأة يف طهر واحـد
 الولد وعليه ثلثا  فله أنتم رشكاء متشاكسون إين مقرع بينكم فمن قرع له: ثم قال،الولد

 فـضحك رسـول اهللا :الدية لصاحبيه فأقرع بينهم فقرع ألحدهم فدفع إليه الولـد قـال
  .)١( أرضاسه:صىل اهللا عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه أو قال

 : عنهرواية عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا
كنا نتحدث أن أقىض أهل املدينة عـيل بـن أيب : عن علقمة عن عبد اهللا قال -٢٩٣

  .)٢( طالب ريض اهللا عنه

 :رواية أيب هريرة ريض اهللا عنه
  .)٣(أقضانا   ٌّعيل: قال عمر بن اخلطاب: عن أيب هريرة قال -٢٩٤

 

                                                                                                                         

 أخرجه احلاكم يف املستدرك كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر إسـالم أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيب )١(
حديث صحيح اإلسـناد ومل خيرجـاه هذا : وقال عنه) ٤٦٥٩(حديث رقم » ٣/١٤٦ «طالب 

ويف سـنن . »٣٤٨٨«واللفظ له، ويف سنن النسائي كتاب الطالق باب القرعة إذا تنازعوا يف الولد 
واختلـف قـول ابـن . وصححه األلباين فيهام) ٢٢٦٩(وأيب داود حديث رقم » ٢٣٤٨«ابن ماجه 

  .ّكميةُ، ويف الطرق احل»٥/٣٨٢«القيم يف تصحيحه وتضعيفه يف زاد املعاد 
أخرجه احلاكم يف املستدرك كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر إسـالم أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيب ) ٢(

هذا حديث صحيح عـىل رشط الـشيخني : وقال عنه) ٤٦٥٦(حديث رقم » ٣/١٤٥ «طالب 
 . ومل خيرجاه

مـر يف وقد جاء احلديث من رواية ابن عبـاس عـن ع). ٢/٣٣٩(أخرجه ابن سعد يف الطبقات، ) ٣(
 ).٤٤٨١( حديث رقم M % $ # "...L قوله تعاىل كتاب التفسري باب . صحيح البخاري



 
 

٢١٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 :نس بن مالك ريض اهللا عنهأرواية 
أرحـم أمتـي «:  صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمل اهللاقال رسو: عن أنس قال -٢٩٥

 عـثامن - أو أصدقهم حيـاء - عمر، وأشدهم حياء بأمتي أبو بكر، وأشدهم يف دين اهللا
 ، وأيب بـن كعـبٌّ، وأعلمهم بام أنـزل اهللا عـيل بن جبلعاذوأعلمهم باحلالل واحلرام م

  .)١(  اجلراح بنوأفرضهم زيد بن ثابت، وأمني هذه األمة أبو عبيدة
 

 دح خزيمة بن ثابت لعيل ريض اهللا عنهامم
ملا بويع عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنـه :  عن األسود بن يزيد النخعي قال-٢٩٦

 : قال خزيمة بن ثابت وهو واقف بني يدى املنربصعىل منرب رسول اهللا 
 الفتن  من  نخـاف ا ـ أبو حـــسن مم    فحسبنا      ًاّعلي  بايعنا   نحــن اإذ

  وبالسنن ابـبالكت ًقـــريشا   أطب      نه    بالناس أ ه أوىل الناسوجدنا
 البدن   ً  إذا ما جرى يوما عىل الضمر       غـباره   ما تـــشــقًوإن قريشا

  )٢( حسن   من وما فيهم كل الذي فيه        وفيـه الذي فيهم من اخلري كـله 
                                                                                                                         

 ، والرتمـذي يف املناقـب بـاب مناقـب معـاذ »٢٠٩٦«رواه أبو داود الطياليس يف مسنده رقم ) ١(
حسن غريب وليس فيه ذكر عيل عند الرتمذي وصححه األلبـاين يف : وقال عنه» ٣٧٩٠«احلديث 

ورجح بعض أهل العلم أن املرسـل منـه هـو الـصحيح إال قولـه . »١٢٢٤«حيحة السلسلة الص
وأمني هذه األمة أبو عبيدة الذي يف البخاري، وممن رجح اإلرسال الدارقطني يف العلل والبيهقـي 

  قال احلافظ ابن حجـر يف فـتح البـاري يف كتـاب الفـضائل بـاب »الفصل للوصل«واخلطيب يف 
صحيح إال أن احلفاظ قالوا أن الصواب يف أوله اإلرسال واملوصول منه إسناده «مناقب أيب عبيدة 

 ).٧/٩٣ (»ما اقترص عليه البخاري
رواه احلاكم يف املستدرك كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر إسالم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالـب ) ٢(

» ٤٥٩٥(حديث رقم » ٣/١٢٤.( 



 ٢١٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 قتاله املارقني عىل الدين
 :دري ريض اهللا عنهرواية أيب سعيد اخل

 ص  بينا نحـن عنـد رسـول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه قال-٢٩٧
 اعـدل ، يا رسـول اهللا: أتاه ذو اخلويرصة وهو رجل من بني متيم فقال،ًامْسَوهو يقسم ق

 فقـال ، قد خبـت وخـرست إن مل أعـدل!؟ مل أعدلن ومن يعدل إ،ويلك:  ص فقال
 دعـه :ص رسـول اهللا  فقال، ائذن يل فيه أرضب عنقه،اهللا يا رسول : بن اخلطابعمر

 حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم يقـرؤون القـرآن ًفإن له أصحابا
 كام يمرق السهم من الرمية ينظـر إىل نـصله فـال اإلسالمال جياوز تراقيهم يمرقون من 

فـال يوجـد  )٢(ينظر إىل نـضيه يوجد فيه يشء ثم فال )١(يوجد فيه يشء ثم ينظر إىل رصافه
 فال يوجد فيه يشء قد سـبق الفـرث والـدم، )٣(ثم ينظر إىل قذذه) وهو القدح(فيه يشء 

خيرجون عـىل  )٤(آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي املرأة أو مثل البضعة تدردر
 فأشهد أين سمعت هـذا مـن رسـول اهللا صـىل اهللا : قال أبو سعيد،حني فرقة من الناس

معـه فـأمر بـذلك الرجـل  وأشهد أن عيل بن أيب طالب قـاتلهم وأنـا ، وآله وسلمعليه

                                                                                                                         

ْالرصف) ١( َ ِّده بالرصاف وهو عقب يلوى عىل مـدخل النـصل الشد والضم ورصف السهم إذا ش: َّ
 .٣٥٧النهاية ص. فيه 

 .٩٠٩النهاية ص. ًهو السهم قبل أن ينحت إذا كان قدحا وهو أوىل: نصل السهم وقيل:  النيض)٢(
ْالقذذ) ٣( َ  .ُريش السهم واحدهتا قذة: ُ
النهايـة  . ًتتـدردر فحـذف إحـدى التـائني ختفيفـا: أي ترجرج جتيء وتذهب، واألصل:  تدردر)٤(

 .٣٠٣ص



 
 

٢١٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

ُفوفالتمس   به حتى نظرت إليه عىل نعت النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم الـذي فأيتِجد َ
  .)١( نعت

  

  هو أحد املبرشين باجلنة

  عنهرواية سعيد بن زيد ريض اهللا 
      بـن زيـد حدثـه يف نفـر أن  عن عبد الـرمحن بـن محيـد عـن أبيـه أن سـعيد-٢٩٨

 وعمـر يف ، أبو بكـر يف اجلنـة:عرشة يف اجلنة: رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قال
 وسـعد بـن أيب ، وأبـو عبيـدة، وعبـد الـرمحن، وطلحـة، والزبري،ٌّ وعيل،اجلنة وعثامن

ا  ننـشدك بـاهللا يـا أبـ: فقال القوم، فعد هؤالء التسعة وسكت عن العارش: قال،وقاص
و األعور  أب: قال أبو عيسى، أبو األعور يف اجلنة، باهللا نشدمتوين:األعور من العارش قال

  .)٢( لفي بن نهو  سعيد بن زيد بن عمرو

 :رواية عبد الرمحن بن عوف ريض اهللا عنه
عن عبد الرمحن بن عوف ريض اهللا عنه أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسـلم  -٢٩٩

ٌّوعمر يف اجلنـة، وعـيل يف اجلنـة، وعـثامن يف اجلنـة، وطلحـة يف أبو بكر يف اجلنة، : قال

                                                                                                                         

ومسلم ) ٣٦١٠( أخرجه البخاري يف كتاب املناقب باب عالمات النبوة يف اإلسالم حديث رقم )١(
 .، واللفظ له»١٠٦٤ -١٤٨«يف الزكاة باب ذكر اخلوارج وصفاهتم احلديث 

وصـححه األلبـاين، .»٣٧٤٨«رواه الرتمذي يف املناقب باب مناقب عبد الرمحن بن عـوف رقـم) ٢(
 .»٨١٩٥«حديث » ٥/٥٦«ًأيضا النسائي يف الكربى ورواه 



 ٢١٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

اجلنة، والزبري يف اجلنة، وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة، وسعد بن أيب وقاص يف اجلنـة، 
  .)١(وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يف اجلنة، وأبو عبيدة بن اجلراح يف اجلنة

 
 بشارته بالشهادة

 :عن عيل ريض اهللا عنه »بعضهم صحبته أثبت«رواية أيب سنان الدؤيل 
 لقد ختوفنـا : لهتلًنه عاد عليا يف شكوى اشتكاها فقعن أيب سنان الدؤيل أ -٣٠٠

 ولكنـي واهللا مـا ختوفـت عـىل نفـيس منـه ألين سـمعت :عليك يف شكواك هذه فقـال
نـا ورضبـة هرضب رضبة هُإنك ست: الصادق املصدوق صىل اهللا عليه وآله وسلم يقول

سيل دمها حتى ختضب حليتك ويكون صاحبها أشـقاها ي ف- هيوأشار إىل صدغ -ههنا 
  .)٢( كام كان عاقر الناقة أشقى ثمود

                                                                                                                         

إسناده قـوي عـىل رشط : ، وقال عنه شعيب األرناؤوط»١٦٧٥«رواه اإلمام أمحد يف املسند رقم) ١(
وصـححه » ٣٧٤٧«ورواه الرتمذي يف املناقب باب مناقب عبد الـرمحن بـن عـوف رقـم . مسلم

 .»٧٠٠٢« رقم١٨٦٩األلباين، وابن حبان يف صحيحه ص
: وقـال) ٩/١٣٧(، وذكره اهليثمي يف املجمع )١٧٣(حديث ) ١/١٠٦(رواه الطرباين يف الكبري ) ٢(

وقد أورد اهليثمي قصة تبشري النبي صىل اهللا عليه وآله وسـلم لعـيل . رواه الطرباين وإسناده حسن
 :بالشهادة عن مجلة من الصحابة مثل

 .لراوي مل يسمع من عامرعن عامر بن يارس ريض اهللا عنه عند أمحد، والطرباين، وا -١
 .عن صهيب ريض اهللا عنه عند أيب يعىل، والطرباين، وفيه رشدين بن سعد -٢
 .عن عائشة عند أيب يعىل -٣
 .عن أيب رافع عند البزار -٤
 



 
 

٢١٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 :رواية أيب هريرة ريض اهللا عنه
عن أيب هريرة أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم كان عـىل حـراء هـو  -٣٠١

   ال رسـول اهللا وأبو بكر وعمر وعثامن وعيل وطلحـة والـزبري فتحركـت الـصخرة فقـ
  .)١(  اهدأ فام عليك إال نبي أو صديق أو شهيد:صىل اهللا عليه وآله وسلم

 

 صًكان أول أهل البيت حلوقا بالرسول 
 :رواية قثم بن العباس ريض اهللا عنهام

ٌّسألت قثم بن الـعباس كيف ورث عـيل رسـول اهللا : عن أيب إسحاق قـال -٣٠٢
ًحلوقا وأشدنا به لزوقابه ألنه كان أولنا :  قالصـىل اهللا عليه وآلـه وسلم دونكم؟ ً )٢(. 

 
                                                                                                                         

ويف هـذا «، »٢٤١٧-٥٠«رواه مسلم يف فضائل الصحابة باب من فضائل طلحـة والـزبري رقـم ) ١(
إخبـاره أن هـؤالء شـهداء، ومـاتوا : وآله وسلم منهااحلديث معجزات لرسول اهللا صىل اهللا عليه 

ً شهداء، فإن عمر وعـثامن وعليـا وطلحـة - غري النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وأيب بكر -كلهم 
ُوالزبري ريض اهللا عنهم قتلوا ظلام شهداء فقتل الثالثة مشهور، وقتل الزبري بـوادي الـسباع بقـرب  ْ َ َ ً

ًالبرصة منرصفا تاركا للقتال، ً وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركا للقتال فأصابه سهم فقتلـه، وقـد ً
ًثبت أن من قتل ظلام فهو شهيد واملراد شهداء يف أحكام اآلخرة وعظيم ثـواب الـشهداء وأمـا يف  ُ

 .»٥/٢٨٣«رشح النووي بصحيح مسلم . »الدنيا فيغسلون ويصىل عليهم
صـحيح اإلسـناد ومل : وقـال عنـه) ٤٦٣٣(حـديث رقـم » ٣/١٣٦«رواه احلاكم يف املـستدرك ) ٢(

ورواه ابن أيب شيبة يف مصنفه كتاب األوائل باب أول ما فعل ومـن فعلـه . خيرجاه ووافقه الذهبي
، والعلـل ومعرفـة الرجـال »٣٩٩«، واآلحاد واملثاين البن أيب عاصـم ) ٣٥٩٣٨(ح » ٧/٢٦٦«

 .»٩٩٨«ألمحد بن حنبل 



 ٢١٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 
 
 
 

   مرويات أهل البيت
   يف فضائل الصحابة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٢٢٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٢١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  يف فضائل مرويات أهل البيت
 عبد اهللا بن عمرو بن حرام والد جابر ريض اهللا عنهام

 
ًكلمه اهللا يف اجلنة كفاحا َّ 

 : عنهارواية عائشة ريض اهللا
قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم : عن عائشة ريض اهللا عنها قالت -٣٠٣
أشعرت أن اهللا عز « :بىل برشين برشك اهللا باخلري، قال: قال» ؟يا جابر أال أبرشك «:جلابر

يـا رب :  عبدي ما شئت أعطيكه فقـالَّمتن عيل:  فأقعده بني يديه فقالوجل أحيى أباك
تك أمتنى أن تردين إىل الدنيا فأقتل مـع النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه ما عبدتك حق عباد

  .)١(  أنك إليها ال ترجعِّسبق مني:  مرة أخرى، فقالوسلم

 
 
 
 

                                                                                                                         

الـصحابة، ذكـر مناقـب عبـد اهللا بـن عمـرو بـن حـرام رواه احلاكم يف املستدرك كتاب معرفـة ) ١(
لكـن . »مـتهم«الفيض بن وثيـق : ويف إسناد احلاكم. وصححه) ٤٩١١(حديث رقم » ٣/٢٢٣«

من رواية ابنه جابر ريض اهللا عنه عنـد الرتمـذي يف كتـاب التفـسري بـاب تفـسري ًا للحديث شاهد
» ١/٦٨«ورواه ابـن ماجـه . »حسن«: وقال األلباين» ٣٠١٠«حديث » ٥/٢٣«سورة آل عمران 

 .»١٩٠«حديث 



 
 

٢٢٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

  أيب حذيفة   يف فضائل مرويات أهل البيت
 

 طلبه الشهادة يف سبيل اهللا
 :رواية ابن عباس ريض اهللا عنهام

رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قال أن : عن ابن عباس ريض اهللا عنهام -٣٠٤
ًمن لقي منكم العباس فليكفف عنه فإنه خرج مستكرها«:يوم بدر  )١(  فقال أبو حذيفـة»َ
أنقتل آباءنا وإخواننـا وعـشائرنا ونـدع العبـاس؟ واهللا ألرضبنـه بالـسيف، : ابن عتبة

»  يا أبـا حفـص «:فبلغت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم، فقال لعمر بن اخلـطاب
ُيـرضب وجـه عـم «  - إنه ألول يوم كناين فيه بـأيب حفـص: قال عمر ريض اهللا عنه -

دعني فألرضب عنقه، فإنه قد نافق وكان أبو حذيفة : ، فقال عمر»؟رسول اهللا بالسيف
ً وال أزال خائفـا حتـى يكفرهـا اهللا عنـي ،ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت: يقول

ًقتل يوم الياممة شهيداف: بالشهادة، قال ُ« )٢(. 
 
 

                                                                                                                         

. مهـشم: اسمه هشيم وهو األشهر، وقيـل: اسمه هشام، وقيل.  هو أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة)١(
 ). ١/١٠٩٢(أسد الغابة 

رواه احلاكم يف املستدرك كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر مناقب أيب حذيفة هو هشيم بـن عتبـة ) ٢(
العباس بن : الراوي. صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه:  عنهوقال) ٤٩٨٨(حديث ) ٣/٢٤٧(

وحممـد بـن إسـحاق رصح بالتحـديث يف . عبد اهللا بن معبد بن عباس عن أبيـه، ثقـة وأبـوه ثقـة
 ).٤/١٠(الطبقات الكربى البن سعد 



 ٢٢٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 يف فضائل أيب ذر الغفاري  مرويات أهل البيت 
 

 إسالمه ريض اهللا عنه
 :رواية ابن عباس ريض اهللا عنهام

ملا بلغ أبـا ذر مبعـث النبـي صـىل اهللا  «:عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال -٣٠٥
 علـم هـذا الرجـل الـذي اركب إىل هذا الوادي فـاعلم يل: عليه وآله وسلم قال ألخيه

 فانطلق األخ حتى قدمـه ، أنه نبي يأتيه اخلرب من السامء، واسمع من قوله ثم ائتنيميزع
ًرأيته يأمر بمكارم األخـالق، وكالمـا مـا : وسمع من قوله، ثم رجع إىل أيب ذر فقال له

 فتزود ومحل شنة له فيها مـاء حتـى قـدم مكـة، ،ما شفيتني مما أردت: هو بالشعر فقال
فأتى املسجد، فالتمس النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وال يعرفه، وكـره أن يـسأل عنـه 
ٌّحتى أدركه بعض الليل فرآه عيل فعرف أنه غريب فلام رآه تبعه، فلم يسأل واحد مـنهام 
صاحبه عن يشء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إىل املسجد، وظل ذلك اليوم وال 

أما : ٌّ وآله وسلم حتى أمسى فعاد إىل مضجعه، فمر به عيل فقاليراه النبي صىل اهللا عليه
 للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه، ال يـسأل واحـد مـنهام صـاحبه عـن نال

أال حتـدثني مـا : يشء، حتى إذا كان يوم الثالث فعاد عىل مثل ذلك، فأقام معه ثـم قـال
ًإن أعطيتني عهدا وميثاقا لرت: الذي أقدمك؟ قال : ففعـل، فـأخربه قـال. ُشدين فعلـت ً

فإنه حق وهو رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فإذا أصبحت فاتبعني، فإين إن رأيت 
ًشيئا َ أخاف عليك قمت كأين أريق املاء، فـإن مـضيت فـاتبعني حتـى تـدخل مـدخيل، 
ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل عىل النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ودخل معـه فـسمع 



 
 

٢٢٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 ارجـع إىل قومـك :ن قوله وأسلم مكانه، فقال له النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمم
والذي نفيس بيـده ألرصخـن هبـا بـني ظهـرانيهم، : قال. فأخربهم حتى يأتيك أمري 

ًأشـهد أن ال إلـه إال اهللا، وأن حممـدا : فخرج حتى أتى املسـجد فنـادى بـأعىل صــوته
: تـى العبـاس فأكـب عليـه قـالأ، وضـجعوهرسول اهللا، ثم قام القوم فرضبوه حتـى أ

ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق جتاركم إىل الشام؟ فأنقذه منهم، ثم عاد 
  .)١( من الغد ملثلها فرضبوه وثاروا إليه، فأكب العباس عليه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

ويف مناقب األنصار » ٣٥٢٢« رقم رواه البخاري يف املناقب باب قصة إسالم أيب ذر الغفاري ) ١(
 .»٢٤٧٤«، ومسلم يف فضائل الصحابة باب من فضائل أيب ذر الغفاري رقم »٣٨٦١«م رق



 ٢٢٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  يف فضائل مرويات أهل البيت
  »عبد اهللا بن عبد األسد املخزومي«أيب سلمة 

 
 صل بيت هاجر إىل رسول اهللا أو

 :رواية أم سلمة ريض اهللا عنها
سـمعت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم : عن أم سلمة أهنا قالت -٣٠٦
اللهـم » إنا هللا وإنا إليه راجعـون «:ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره اهللا«: يقول

ًخلف يل خريا منها إال أخلف اهللا له خريا منهاأآجرين يف مصيبتي و فلـام مـات : قالـت» ً
      ٌأي املـسلمني خـري مـن أيب سـلمة؟ أول بيـت هـاجر إىل رسـول اهللا : أبو سلمة قلـت

صىل اهللا عليه وآله وسلم، ثم إين قلتها، فأخلف اهللا يل رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه 
اهللا عليـه وآلـه وسـلم حاطـب بـن أيب بلتعـة رسول اهللا صىل إيل أرسل : قالت. وسلم

أما ابنتها فندعو اهللا أن يغنيها عنها، وأدعو «:قالفًإن يل بنتا وأنا غيور : لتخيطبني له فق
 .)١( »اهللا أن يذهب بالغرية

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .»٩١٨«رواه اإلمام مسلم يف اجلنائز باب ما يقال عند املصيبة احلديث رقم ) ١(



 
 

٢٢٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 له باملغفرة صدعاء الرسول 
دخل رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم عـىل أيب : عن أم سلمة قالت -٣٠٧

فـضج نـاس » ه البـرصإن الروح إذا قبض تبع«:  وقد شق برصه فأغمضه ثم قاللمةس
»  يؤمنون عـىل مـا تقولـونال تدعوا عىل أنفسكم إال بخري فإن املالئكة«: من أهله فقال

اللهـم اغفـر أليب سـلمة، وارفـع درجتـه يف املهـديني، واخلفـه يف عقبـه يف «: ثم قـال
  .)١( ، وافسح له يف قربه ونور له فيهالغابرين، واغفر لنا وله يا رب العاملني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .»٩٢٠«رواه اإلمام مسلم يف اجلنائز باب يف إغامض امليت والدعاء له احلديث رقم ) ١(



 ٢٢٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  أيب العاص بن الربيع يف فضائل مرويات أهل البيت
 ص بنت رسول اهللا زوج زينب ريض اهللا عنهام

 
  عليهصثناء الرسول 

 :رواية عيل بن احلسني عن املسور بن خمرمة ريض اهللا عنهام
حني قدموا املدينـة مـن عنـد عن ابن شهاب أن عيل بن احلسني حدثه أهنم  -٣٠٨
هـل : ور بن خمرمة فقال لـه اهللا عليه لقيه املس معاوية مقتل احلسني بن عيل رمحةيزيد بن
 سـيف رسـول اهللا َّفهل أنـت معطـي: فقال. ال:  فقلت له من حاجة تأمرين هبا؟َّلك إيل

يتنيـه ال يـم اهللا لـئن أعط عليه، واصىل اهللا عليه وآله وسلم فإين أخاف أن يغلبك القوم
ّإن عيل بـن أيب طالـب خطـب ابنـة أيب جهـل عـىل . ًخيلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفيس

فاطمة عليها السالم فسمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم خيطـب النـاس يف 
إن فاطمة مني وأنا أختوف أن تفـتن يف  «:فقال - وأنا يومئذ حمتلم -ذلك عىل منربه هذا

حـدثني :  فأثنى عليه يف مصاهرته إياه قال)١(ه من بني عبد شمسًثم ذكر صهرا ل. دينها
ً ووعدين فوىف يل، وإين لست أحـرم حـالال وال أحـل حرامـا، ولكـن واهللا ال نيفصدق ًُ ُ

  .)٢( ًجتتمع بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وبنت عدو اهللا أبدا

                                                                                                                         

 عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف العبشمي، أمـه هالـة بنـت هو أبو العاص بن الربيع بن) ١(
 .ّخويلد زوجه الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم ابنته زينب

، »٣١١٠« احلـديث رقـم صرواه البخاري يف كتاب فرض اخلمس باب ما ذكر من درع النبي ) ٢(
 .»٢٤٤٩« احلديث صومسلم يف فضائل الصحابة باب من فضائل فاطمة بنت النبي 



 
 

٢٢٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 قصة إسالم أيب العاص ورد زينب إليه
 : عنهارواية عائشة ريض اهللا

ملا بعث أهـل مكـة : عن عائشة زوج النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قالت -٣٠٩
يف فداء أرساهم بعثت زينب ابنـة رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم يف فـداء أيب 
العاص بامل وبعثت فيه بقالدة كانت خدجية أدخلتهـا هبـا عـىل أيب العـاص حـني بنـى 

القـالدة رق هلـا رقـة شـديدة  اهللا عليه وآله وسلم تلك عليها، فلام رأى رسول اهللا صىل
نعـم يـا : فقـالوا» إن رأيتم أن تطلقوا أسريها وتردوا عليها الـذي هلـا فـافعلوا«: وقال

ً الذي هلا ومل يزل أبو العاص مقيام عىل رشكه حتى إذا ا فأطلقوه وردوا عليه،رسول اهللا
بضعوها معـه، فلـام من أموال قريش أإىل الشام بأموال كان قبيل فتح مكة خرج بتجارة 

 إن :ًفرغ من جتارته وأقبل قافال لقيته رسية لرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم وقيـل
رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم كان هو الذي وجـه الـرسية للعـري التـي فيهـا أبـو 

وذلـك يف مريهم زيـد بـن حارثـة العاص قافلة من الشام وكانوا سبعني ومائة راكب أ
 األوىل يف سنة ست من اهلجرة فأخذوا مـا يف تلـك العـري مـن األثقـال وأرسوا مجادى

ًأناسا من العري فأعجزهم أبو العاص هربا، فلام قـدمت الـرسية بـام  صـابوا أقبـل أبـو أً
العاص من الليل يف طلب ماله حتى دخل عىل زينب ابنة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه 

أجارته، فلام خرج رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم إىل صـالة وسلم فاستجار هبا ف
فحدثني يزيد بن رومـان عـن عـروة، : الصبح فكرب وكرب الناس معه، قال ابن إسحاق

 إين قـد ،أهيـا النـاس: رصخت زينـب ريض اهللا عنهـا: تعن عائشة ريض اهللا عنها قال
 مـن ىل اهللا عليه وآلـه وسـلمفلام سلم رسول اهللا ص: أجرت أبا العاص بن الربيع، قال



 ٢٢٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

: نعـم قـال: قـالوا» معتم ما سمعت؟أهيا الناس هل س«: صالته أقبل عىل الناس فقال
 ما سمعتم إنه جيري اأما والذي نفس حممد بيده، ما علمت بيشء كان حتى سمعت منه«

وسلم فدخل عىل ابنته  ثم انرصف رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله ،»عىل املسلمني أدناهم
 قـال ابـن .»هلـ أكرمي مثواه وال خيلـص إليـك فإنـك ال حتلـني ،أي بنية«: ينب فقالز

 عمـرة، عـن  بكر بن حممد بن عمرو بـن حـزم، عـنوحدثني عبد اهللا بن أيب: إسحاق
عائشة ريض اهللا عنها أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم بعـث إىل الـرسية الـذين 

هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصـبتم لـه إن «: أصابوا مال أيب العاص وقال هلم
يتم ذلـك فهـو يفء اهللا الـذي بًماال فإن حتسنوا تردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك وإن أ

فـردوا عليـه مالـه : قـال.  بل نرده عليـه،يا رسول اهللا: قالوا» أفاء عليكم فأنتم أحق به
حتـى إن أحـدهم ليـأيت حتى إن الرجل ليـأيت باحلبـل ويـأيت الرجـل بالـشنة واإلداوة 

ًحتى ردوا عليه ماله بأرسه ال يفقد منه شيئا ثم احتمل إىل مكـة فـأدى إىل ،  )١( بالشطاط
يا معرش قريش هل بقي ألحـد : كل ذي مال من قريش ماله ممن كان أبضع منه، ثم قال

ً فجزاك اهللا خريا فقد وجـدناك وفيـا كـريام قـال.ال: منكم عندي مال مل يأخذه؟ قالوا ً ً: 
 عبـده ورسـوله ومـا منعنـي مـن اإلسـالم ًافإين أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممد

ًعنده إال ختوفا أن تظنوا أين إنام أردت أخذ أمـوالكم، فلـام أداهـا اهللا عـز وجـل إلـيكم 
قال . وفرغت منها أسلمت ثم خرج حتى قدم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

رد رسـول : د بن احلصني، عن عكرمة، عن ابن عبـاس قـالفحدثني داو: ابن إسحاق
 ثم إن ،ًاهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم زينب بالنكاح األول مل حيدث شيئا بعد ست سنني

                                                                                                                         

ة) ١(  .اخلشبة املحددة: إناء صغري من اجللد يتخذ للامء، الشطاط: القربة البالية، اإلداوة: َّالشنَّ



 
 

٢٣٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

أبا العاص رجع إىل مكة بعد ما أسلم فلم يشهد مع النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم 
سنة اثنتـي عـرشة يف خالفـة أيب ًمشهدا ثم قدم املدينة بعد ذلك فتويف يف ذي احلجة من 

  .)١( بكر ريض اهللا عنه، وأوىص إىل الزبري بن العوام ريض اهللا عنه

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

رواه احلاكم يف املـستدرك كتـاب معرفـة الـصحابة، بـاب ذكـر مناقـب أيب العـاص بـن الربيـع ) ١(
وصـححه، وأخـرج بعـضه اإلمـام أمحـد يف املـسند احلــديث ) ٥٠٣٨(حديث رقم ) ٣/٢٦٢(
 . ، وحسنه األلباين»٢٦٩٢«، وأبو داود يف اجلهاد رقم »٢٦٤٠٥«



 ٢٣١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  يف فضائل مرويات أهل البيت
     بن كعبّأيب

 
 كان أقرأ الصحابة للقرآن

 :رواية ابن عباس ريض اهللا عنهام
ٌّنـا أيب ؤأقر:  عنـهقـال عمـر ريض اهللا: عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قـال -٣١٠ َ

ّقضانا عيل وإنا لنـدع مـن قـول أيبأو    ًال أدع شـيئا سـمعته مـن : ً وذاك أن أبيـا يقـول،ٌّ
  .)١(»ما ننسخ من آية أو ننسها«: رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم، وقد قال اهللا تعاىل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .»٤٤٨١«رواه البخاري يف التفسري باب سورة البقرة احلديث رقم ) ١(



 
 

٢٣٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

  يف فضائل مرويات أهل البيت
 أيب سفيان بن حرب 

 
 ليقاتل الكفار كام كان يقاتل املسلمني أن يؤمره صلنبي طلبه من ا

 :رواية ابن عباس ريض اهللا عنهام
 كـــان املـــسلمون ال ينظـــرون إىل أيب ســفيان وال :عــن ابــن عبــاس قــال -٣١١
: قـال.  ثـالث أعطــنيهن، يا نبي اهللا: فقال للنبي صـىل اهللا عليه وآله وسلم،يقاعدونه
. نعم: قال.  وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكهاعندي أحسن العرب: قال. نـعم
وتؤمرين حتـى أقاتـل الكفـار كـام : قال. نعم: ً ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك قال:قال

 ولوال أنه طلب ذلك مـن النبــي صـىل :قال أبو زميل. نعم: قال. كنت أقاتل املسلمني
  .)١(نعم: ً شـيئا إال قالاهللا عليه وآله وسلم ما أعطـاه ذلـك ألنه مل يكن يسأل

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .»٢٥٠١-١٦٨« رقم رواه مسلم يف فضائل الصحابة باب من فضائل أيب سفيان بن حرب ) ١(
 زواجـه منهـا صـىل اهللا عليـه وآلـه قيل املقصد جتديد عقد الزواج ألن) أم حبيبة أزوجكها(أما قوله 

 .وسلم وهي باحلبشة دون إذن من أيب سفيان



 ٢٣٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  يف فضائل مرويات أهل البيت
 أيب عبيدة بن اجلراح 

 
 منزلته بني الصحابة

 :رواية عائشة ريض اهللا عنها
 من كان رسول اهللا صـىل :سمعت عائشة وسئلت«: أيب مليكة قالابن عن  -٣١٢

ثـم مـن بعـد أيب : اأبو بكر، فقيل هل: ًاهللا عليه وآله وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت
أبو عبيدة بن اجلـراح، ثـم انتهـت إىل : من بعد عمر؟ قالت: عمر، قيل هلا: بكر؟ قالت

  .)١( »هذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .»٢٣٨٥« احلديث رواه اإلمام مسلم يف فضائل الصحابة باب من فضائل أيب بكر الصديق ) ١(



 
 

٢٣٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

  يف فضائل مرويات أهل البيت
 أيب موسى األشعري 

 
 حسن صوته ريض اهللا عنه

 :رواية عائشة ريض اهللا عنها
ىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم سمع النبـي صـ: عن عائشة ريض اهللا عنها قالت -٣١٣

  .)١( لقد أويت هذا من مزامري آل داود: قراءة أيب موسى فقال

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

: ، وقال عنه الشيخ شـعيب األرنـاؤوط»٢٥٣٨٢،٢٤١٤٣«رواه اإلمام أمحد يف املسند احلديث ) ١(
ــاين»١٠٢١،١٠٢٠«حــديث » ٢/١٨١،١٨٠«نــسائي حــديث صــحيح، ورواه ال :  وقــال األلب

وابـن حبـان يف صـحيحه يف كتـاب مناقـب ) ٤/١٠٧(صحيح األسناد ، وابن سعد يف الطبقات 
وله شاهد يف صحيح البخاري من حـديث أيب موسـى األشـعري  ، ،»٧١٩٥«الصحابة احلديث 

كتـاب صـالة » ٧٩٣«م  باب حسن الصوت بـالقرآن وعنـد مـسلكتاب فضائل القرآن» ٥٠٤٨«
 .املسافرين باب استحباب حتسني الصوت بالقرآن

 



 ٢٣٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  يف فضائل مرويات أهل البيت
 أسامة بن زيد ريض اهللا عنهام

 
  إياهصحب النبي 

 :رواية عائشة ريض اهللا عنها
ت ًعن عائشة ريض اهللا عنها أن قريشا أمهتهم املـرأة املخزوميـة التـي رسقـ -٣١٤

ُّمن يكلم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم، ومن جيرتئ عليه إال أسامة حب : وافقال ِ
: ليه وآله وسلم فقـالرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم؟ فكلم رسول اهللا صىل اهللا ع

 إنام ضل من كـان ،يا أهيا الناس «:ثم قام فخطب فقال» ن حدود اهللا؟ مأتشفع يف حد«
ا إذا رسق الرشيف تركوه، وإذا رسق الضعيف فيهم أقاموا عليه احلد، قبلكم أهنم كانو

  .)١( »يم اهللا لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطع حممد يدهااو

 ىل اهللا عليه وآله وسلم أن ينحيأراد النبي ص:  عن عائشة أم املؤمنني قالت-٣١٥
 أحبيـه ، عائـشةيـا« : قـال،حتى أكون أنا الذي أفعلدعني :  قالت عائشة،خماط أسامة

  .)٢(»فإين أحبه

                                                                                                                         

، »٦٧٨٨«رواه البخاري يف احلدود باب كراهية الشفاعة يف احلد إذا رفـع إىل الـسلطان احلـديث ) ١(
 ).١٦٨٨(ومسلم يف احلدود باب قطع السارق الرشيف وغريه حديث 

وقـال » ٣٨١٨«يد ريض اهللا عنهام حديث رقـم رواه الرتمذي يف املناقب باب مناقب أسامة بن ز) ٢(
: وقـال  األرنـاؤوط) ٧٠٥٨(وحسنه الشيخ األلباين ورواه ابن حبان حديث . حسن غريب: عنه

 .إسناده قوي عىل رشط مسلم



 
 

٢٣٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه َّدخل عيل«:  عن عائشة ريض اهللا عنها قالت-٣١٦
، فـرأى َّ دخل عـيل)١( ًا املدجلييا عائشة، أمل تري أن جمزز:  فقالًاروسلم ذات يوم مرسو

األقـدام إن هـذه : ًأسامة وزيدا وعليهام قطيفة قد غطيا رؤوسهام وبدت أقدامهام فقـال
  .)٣)(٢( »بعضها من بعض

  

 من كان حيب اهللا ورسوله فليحب أسامة 
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

ال ينبغي ألحد أن يـبغض أسـامة بعـدما «: عائشة ريض اهللا عنها قالت عن -٣١٧
من كان حيب اهللا ورسوله فليحـب : سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يقول

  .)٤( »أسامة

  
  

                                                                                                                         

 .ومعنى القائف الذي يعرف الشبه ويميز األثر: ًكان جمزز املدجلي قائفا) ١(
نقل أمحد بن صالح عن أهل النسب أهنم كانوا : و داودقال أب: »٣/٩٩٠«قال ابن حجر رمحه اهللا ) ٢(

يف اجلاهلية يقدحون يف نسب أسامة ألنه كان أسود شديد الـسواد، وكـان أبـوه زيـد أبـيض مـن 
َّالقطن، فلام قال القائف ما قال مع اختالف اللون رس النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم لكونـه كافـا  ُ

 .هلم عن الطعن فيه العتقادهم ذلك
 ومسلم يف كتاب الرضاع بـاب »٦٧٧٠«أخرجه البخاري كتاب الفرائض باب القائف احلديث ) ٣(

 .»١٤٥٩«العمل بإحلاق القائف الولد احلديث 
وذكـره اهليثمـي » ١٥٢٧«، ويف الفضائل احلديث »٢٥٢٧٣«رواه اإلمام أمحد يف املسند احلديث ) ٤(

قـال  األرنـاؤوط إسـناده . جال الصحيحرواه أمحد ورجاله ر: وقال» ٩/٢٨٦«يف جممع الزوائد 
 .صحيح لغريه



 ٢٣٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  يف فضائل ات أهل البيتمروي
 أسامء بنت أيب بكر ريض اهللا عنهام

 
 لذات النطاقني 

 :رواية ابن عباس ريض اهللا عنهام
أما أبوه فحـواري النبـي «: ًيقول ابن عباس ريض اهللا عنه واصفا ابن الزبري -٣١٨

ا  ، وأمـ- يريد أبا بكر – وأما جده فصاحب الغار – يريد الزبري –صىل اهللا عليه وسلم 
  .)١( » .... - يريد أسامء –فذات النطاق : أمه

 :رواية عائشة ريض اهللا عنها
 تقول عائشة ريض اهللا عنها يف وصفها ألحداث هجرة النبي صىل اهللا عليـه -٣١٩

فجهزنامها أحدث اجلهـاز، وصـنعنا : قالت عائشة«وآله وسلم وأيب بكر ريض اهللا عنه 
 بكر قطعة من نطاقها، فربطت بـه عـىل فـم هلام سفرة يف جراب، فقطعت أسامء بنت أيب
 )٢(»اجلراب، فبذلك سميت ذات النطاقني

 
 

                                                                                                                         

 من سـورة التوبـة M ¤ £ ¢ ¡ � ~L باب قوله رواه البخاري كتاب التفسري ) ١(
 . مليكةوالقائل يريد كذا هو الراوي عن ابن عباس وهو ابن أيب). ٤٦٦٥(حديث رقم 

 وأصـحابه حـديث وسـلمرواه البخاري كتاب مناقب األنصار باب هجرة النبي صىل اهللا عليـه ) ٢(
 ).٣٩٠٥(رقم 



 
 

٢٣٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

  يف فضائل مرويات أهل البيت
 أسيد بن حضري 

 
 فضله ريض اهللا عنه

 :رواية عائشة ريض اهللا عنها
عن حييى بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه عن عائـشة ريض اهللا عنهـا  -٣٢٠
سعد بن معـاذ، وأسـيد : عبد األشهل ثالثة مل يكن أحد أفضل منهمكان يف بني : قالت
 إال ًا واهللا ما سـامين أيب عبـاد:بن حضري، وعباد بن برش، قال عباد بن عبد اهللا بن الزبريا

  .)١(به

 
 
 

 
 

                                                                                                                         

إسـناده : وقـال حـسني سـليم أسـد) ٤٣٨٩(حـديث رقـم ) ٧/٣٥١(رواه أبو يعىل يف مسنده ) ١(
ورواه احلاكم يف املستدرك كتـاب ) ٨٩٦(حديث رقم ) ١/٢٧٥(صحيح، والطرباين يف األوسط 

صـحيح : ه وقال عن»٥٠١٦«، حديث ) ٣/٢٥٤(معرفة الصحابة، باب ذكر مناقب عباد بن برش
عىل رشط مسلم ومل خيرجاه ووافقه الذهبي، وقد رصح ابن إسحاق فيه بالتحديث كام يف اإلصابة 

 ).٣/٦١١(وصححه احلافظ ابن حجر يف اإلصابة يف ترمجة عباد بن برش ). ١/٨٣(



 ٢٣٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  يف فضائل مرويات أهل البيت
 الرباء بن معرور 

 
 أول من بايع يف العقبة الثانية

 : عنهامرواية ابن عباس ريض اهللا
كان الرباء بن معـرور أول مـن رضب : عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال -٣٢١

عىل يد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف البيعة له ليلة العقبة يف السبعني مـن األنـصار 
احلمـد هللا الـذي أكرمنـا بمحمـد : فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قـالفقام الرباء بن معرور 
أجبنـا اهللا عـز وجاءنا به، وكان أول من أجـاب وآخـر مـن دعـا فصىل اهللا عليه وسلم 
 قد أكرمكم اهللا بدينـه فـإن أخـذتم ،يا معرش األوس واخلزرج« ،وجل وسمعنا وأطعنا

  .)١( »السمع والطاعة واملؤازرة بالشكر فأطيعوا اهللا ورسوله ثم جلس

 
 

                                                                                                                         

رقـم » ٣/١٩٩«رواه احلاكم يف املستدرك كتاب معرفة الصحابة، باب ومنهم الرباء بـن معـرور ) ١(
وللحديث شاهد من رواية . حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي: وقال» ٤٨٣٣«

) ١٩/٨٧(والطـرباين يف الكبـري ) ١٥٨٣٦(حـديث رقـم ) ٣/٤٦٠(كعب بن مالك عند أمحـد 
وذكره اهليثمي يف املجمـع . حديث قوي وهذا إسناد حسن: وقال األرناؤوط) ١٧٤(حديث رقم 

اين ورجال أمحد رجال الصحيح غري ابـن إسـحاق وقـد رصح رواه أمحد والطرب: وقال) ٦/٤٥(
 .بالسامع



 
 

٢٤٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

  يف فضائل مرويات أهل البيت
 حارثة بن النعامن ريض اهللا عنه

 
 ر الناس بأمهأب

 :رواية عائشة ريض اهللا عنها
قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلــه :  عن عائشة ريض اهللا عنهـا قالـت-٣٢٢
هـذا : مـن هـذا؟ قـالوا: نمت فرأيتني يف اجلنة فسمعت صوت قـارئ فقلـت«: وسلم

  كذاك الرب كـذاك الـرب: فقال هلا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم،حارثة بن النعامن
  .)١( وكان أبر الناس بأمه

 منزلته عند اهللا يف اجلنة
 :رواية ابن عباس ريض اهللا عنهام

مر حارثة بـن الـنعامن عـىل رسـول اهللا : عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال -٣٢٣
 يـسلم، فقـال لـم، فيهجاينصىل اهللا عليه وآله وسلم ومعه جربيل صىل اهللا عليه وسلم 

أمـا إنـه مـن :  إنه لو سلم لرددت عليه، ثم قال؟ه أن يسلمما منع: جربيل عليه السالم

                                                                                                                         

» ١٥٠٧«، ويف الفـضائل رقـم »٢٥٣٧٦،٢٥٢٢٣«رواه اإلمام أمحـد يف املـسند احلـديث رقـم ) ١(
وصـححه هـو والـذهبي، وعبـد الـرزاق يف املـصنف ) ٧٢٤٧(حديث رقم » ٤/١٦٧«واحلاكم 

، وأبو )٤٤٢٥(حديث رقم » ٧/٣٩٩«وأبو يعىل يف مسنده ) ٢٠١١٩(حديث رقم » ١١/١٣٢«
.  وصححه كل من األرناؤوط وويص اهللا عبـاس وحـسني سـليم أسـد»١/٣٥٦«نعيم يف احللية 

 .رواه أمحد وأبو يعىل ورجاله رجال الصحيح: وقال) ٩/٣١٣(وذكره اهليثمي يف املجمع 



 ٢٤١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

يفر الناس عنك : وما الثامنون؟ قال: الثامنني، فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم
غري ثامنني فيصربون معك رزقهم ورزق أوالدهم عـىل اهللا يف اجلنـة فلـام رجـع حارثـة 

: أال سـلمت حـني مـررت؟ قـال: لموسلم، فقال له رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وس
ذاك جربيل : الق. قال نعم  ؟رأيتهف:  فكرهت أن أقطع حديثك، قالًارأيت معك إنسان

  .)١( فأخربه بام قال جربيل عليه السالم:  وسلم وقد قالصىل اهللا عليه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 الزوائــد وذكــره اهليثمــي يف جممــع) ٣٢٢٥(حــديث رقــم ) ٣/٢٢٧(رواه الطــرباين يف الكبــري ) ١(
لهم وثقوا ويف بعـضهم  رجاله ك، حسنوإسنادهرواه الطرباين، والبزار بنحوه : ثم قال» ٩/٣١٤«

 .خالف



 
 

  يف فضائل مرويات أهل البيت
 حذيفة بن اليامن ريض اهللا عنه

 
 خطأعفوه عن قتل أبيه 

 :رواية عائشة ريض اهللا عنها
ُملا كان يوم أحد هـزم املـرشكون هزيمـة «:  عن عائشة ريض اهللا عنها قالت-٣٢٤ ُ

راكم فرجعت أوالهم عىل أخراهم، فاجتلدت مع ْخُ أ،أي عباد اهللا: بينة، فصاح إبليس
          فـواهللا: أي عبـاد اهللا، أيب، أيب فقالـت: أخراهم، فنظر حذيفـة فـإذا هـو بأبيـه، فنـادى

فـو اهللا مـا :  - أي عروة –أيب غفر اهللا لكم، قال : ما احتجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة
  .)١( »حتى لقي اهللا عز وجلخري زالت يف حذيفة منها بقية 

 

 كان أعلم الناس باملنافقني
 : ريض اهللا عنهٍّرواية عيل
قـرأ القـرآن «  :ٌّسئل عيل ريض اهللا عنه عن ابن مسعود فقال: عن قيس قال -٣٢٥

مـؤمن نـيس : الـه، وسئل عن عامر فقـثم وقف عند شبهاته فأحل حالله وحرم حرام
َوإذا ذكر ذكر، وسئل عن حذيفة فقال   .)٢( »كان أعلم الناس باملنافقني، وذكر احلديث: ُ

                                                                                                                         

 .»٣٨٢٤«رواه البخاري يف كتاب مناقب األنصار، باب ذكر حذيفة بن اليامن رقم ) ١(
) ٩/٨٠(وذكـره اهليثمـي يف املجمـع ) ٦٠٤١(حديث رقـم ) ٦/٢١٣(رواه الطرباين يف الكبري ) ٢(

وقد أخـرج الطـرباين احلـديث يف املعجـم . رواه الطرباين وفيه عيل بن عابس وهو ضعيف: وقال
=  وذكره . من رواية زاذان الكندي عن عيل ريض اهللا عنه) ٦٠٤٢(حديث رقم ) ٦/٢١٣(الكبري 

 

٢٤٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب



 ٢٤٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 حسان بن ثابت   يف فضائل مرويات أهل البيت
  

 لقريش هجاهم فشفى واشتفى صقول الرسول 
 -:ئشة ريض اهللا عنهارواية عا
ً اهجوا قريشا فإنـه :عن عائشة أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قال -٣٢٦

 اهجهم فهجاهم فلم يـرض : بالنبل فأرسل إىل ابن رواحة فقال)١( شد عليها من رشقأ
 : ثم أرسل إىل حسان بن ثابت فلام دخل عليـه قـال حـسان،فأرسل إىل كعب بن مالك

عـل  فج)٤( »ثـم أدلـع لـسانه «)٣( ن ترسلوا إىل هذا األسد الـضارب بذنبـه لكم أ)٢( قد آن
 فقـال رسـول اهللا )٥( »ألفرينـهم بلسـاين فـري األديـم« والذي بعثك باحلق:حيركه فقال

ً ال تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنساهبا وإن يل فيهـا نـسبا :صىل اهللا عليه وآله وسلم
 خلـص يل نـسبك  قد، يا رسول اهللا: رجع فقال فأتاه حسان ثم،حتى يلخص لك نسبي

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

رواه الطرباين من طريقني ويف أحسنهام حبان بن عيل وقـد  : وقال) ٩/١٥٨(اهليثمي يف املجمع = 
ورواه احلاكم يف املـستدرك كتـاب فـضائل الـصحابة، . ختلف فيه، وبقية رجاهلا رجال الصحيحا

 ).٥٦٣١(حديث رقم ) ٣/٤٢٩ (باب ذكر مناقب حذيفة بن اليامن 
 .الرمي بالنبل: رشق بفتح الراء) ١(
 .حان: آن) ٢(
يرضب بذنبـه جنبيـه كـام أي بلسانه شبه نفسه باألسد يف انتقامه وبطشه إذا اغتاظ وحينئذ : بذنبه) ٣(

رشح النـووي . فعل حسان بلسانه حني أدلعه فجعل حيركـه فـشبه نفـسه باألسـد ولـسانه بذنبـه
 .١٥٠٨ص

 . أخرجه بني الشفتني: أدلع لسانه أي) ٤(
 . ألمزقن أعراضهم متزيق اجللد:  أي)٥(



 
 

٢٤٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 : قالـت عائـشة، مـنهم كـام تـسل الـشعرة مـن العجـنيَكَّنَّلُسـوالذي بعثك باحلق أل
 إن روح القـدس ال يـزال :فسمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يقول حلـسان

ه  سـمعت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـ: وقالت،يؤيدك ما نافحت عن اهللا ورسوله
   :قال حسان» )١( هجاهم حسان فشفى واشتفى« :وسلم يقول

  

 وعـــنـد اهللا يف ذاك اجلـــــــــــزاء ًهجـــوت حمـــمدا فـأجبـت عــــنـه
ًا بــراهجــوت مباركـــ  الـــــوفـاء  رســول اهللا شــيـمـتـه ًحــنـيــفـا  ً

 منـــكـم وقـــــاءلـعـرض حمـمـد  فـــإن أيب ووالــده وعــرضــــــــي
 )٣(داءـــفي كــنــ من ك)٢(»ري النقعـثت« ثكــلــت بنـــيتي إن مل تــــــــروها

  )٦ (عـىل أكــــتافـــها األســـل الظامء  )٥ (  مصـــعدات ـنة األعــ)٤ (يــباريـن 

  )٨ (تلــطمــهن باخلــمــر الــنســـاء  )٧ (راتـتـــظـــل جيــادنـــا  مــتـمط
                                                                                                                         

الكفـار أي شفى املؤمنني، واشـتفى هـو ممـا نالـه مـن أعـراض : هجاهم حسان فشفى واشتفى) ١(
 .زقها ونافح عن اإلسالم واملسلمنيوم

 .أي ترفع الغبار وهتيجه:  تثري النقع)٢(
 .هو بفتح النون أي جنبي كداء بفتح الكاف وباملد وهي ثنية عىل باب مكة: من كنفي كداء) ٣(
 .هنا لرصامتها وقوة نفوسها تضاهي أعنتها بقوة جذهبا هلاإ: أي: يبارين األعنة) ٤(
 .أي مقبالت إليكم متوجهات: مصعدات) ٥(
 : فكأهنا لقلة ماءها عطـاش، وقيـل، الرقاق:الرماح، والظامء: األسل: عىل أكتافها األسل الظامء) ٦(

 .العطاش لدماء األعداء: راد بالظامءامل
 .ًق بعضها بعضابتظل خيولنا مرسعات يس: أي:  تظل جيادنا متمطرات)٧(
وهـذا لعزهتـا . ُلنساء بخمـرهن، أي يـزلن عـنهن الغبـارأي متسحهن ا:  تلطمهن باخلمر النساء)٨(

 .وكرامتها



 ٢٤٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 وانكشف الغطاءوكـــــان الــفـتـح  اــــو عنـا اعــتـمرنتمعــرضأ نفـــإ
 يــعـز اهللا فـــيـه مـــن يـــــــشــاء ومــــيــ  با لضـر  فاصــــربوا وإال 

 يــقـول احلـــق لـيـس بـــه خــفـاء ًـلــت عـــبـــداوقــــال اهللا قد أرسـ
  )٢ (»عرضتها اللقاء«هــــم األنـــصار  )١  (ًجـــنـداوقــــال اهللا قــد يســرت 

 سبــــاب   أو    قتـــال أو هجـــــاء  ٍّلنــا   يف  كـــــل  يــوم   من   مــعـد
 ويمـــــدحــه   وينــرصه   ســــواء فمن   هيجـو   رســول   اهللا   مـنكـــم
 )٤( )٣( »لــيس له كفاء« الـــقدسوروح    وجــربيـــل رســـول اهللا فـــيــنـــا

 

 صدفاعه عن الرسول 
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

ر عـىل عائـشة فـسببته َّثـَعن هشام عن أبيه أن حسان بن ثابت كـان ممـن ك -٣٢٧
  .)٦(  عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم)٥( بن أختي دعه فإنه كان ينافحايا : فقالت

                                                                                                                         

 .أي هيأهتم وأرصدهتم: ًت جنداريوقال اهللا قد س) ١(
 .أي مقصودها ومطلوهبا: عرضتها اللقاء) ٢(
 .أي مماثل ومقاوم: ليس له كفاء )  ٣(
      يث  كتاب فضائل الـصحابة ، بـاب فـضائل حـسان بـن ثابـت ، حـد–رواه مسلم يف صحيحه ) ٤(

 .)٢٤٩٠(رقم 
 .أي يدافع ويناضل: ينافح) ٥(
، ويف املغـازي احلـديث »٣٥٣١« رواه البخاري يف املناقب باب من أحب أن ال يسب نسبه رقـم )٦(

واللفـظ »٢٤٨٧-١٤٥«، ومسلم يف فضائل الـصحابة رقـم »٦١٥٠«ويف األدب رقم ،»٤١٤٥«
 .ملسلم



 
 

٢٤٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 خالد بن الوليد  ضائل يف ف مرويات أهل البيت
 

  عز وجلسيف من سيوف اهللا
 :رواية عبد اهللا بن جعفر ريض اهللا عنهام

أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ملا نعى أهـل : عن عبد اهللا بن جعفر -٣٢٨
  .)١( »ثم أخذ الراية سيف من سيوف اهللا خالد بن الوليد ففتح اهللا عليه« :مؤتة قال

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

ًمطــوال، » ١٧٥٠ « بـن جعفـر بـن أيب طالـب  رواه اإلمـام أمحـد يف املـسند حـديث عبــد اهللا)١(
ًمطوال، واحلاكم يف املستدرك كتاب معرفة الـصحابة، ذكـر مناقـب » ١٤٦١«والطرباين يف الكبري 

صـحيح اإلسـناد، ومل خيرجـاه ووافقـه : وقال عنـه» ٥٢٩٥«رقم » ٣/٣٣٧ «خالد بن الوليد 
د والطــرباين ورجــاهلام رجــال رواه أمحــ: وقــال» ٦/١٥٧«الــذهبي وذكــره اهليثمــي يف املجمــع 

واحلديث يف البخاري عن . »١٧٥٠«إسناده صحيح عىل رشط مسلم : قال األرناؤوط. الصحيح
 . كتاب املغازي باب غزوة مؤتةأنس 



 ٢٤٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 الزبري بن العوام   يف فضائل ل البيتمرويات أه
 

  الزبرييّ وحواريّلكل نبي حواري
 : ريض اهللا عنهرواية عيل
 عىل عـيل ريض اهللا عنـه وأنـا )١( استأذن ابن جرموز: عن زر بن حبيش قال -٣٢٩

 : ريض اهللا عنـهاتل ابن صفية بالنار، ثم قـال عـيلبرش ق:  ريض اهللا عنهٌّ، فقال عيلعنده
ي ّحواريوإن  )٢( ًاّإن لكل نبي حواري:  اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يقولسمعت رسول

  .)٣( » النارصّاحلواري: سمعت سفيان يقول: قال أيب: ، قالالزبري

   
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).»١/٥٨٥«االستيعاب (ًهو عمرية بن جرموز قتل الزبري غدرا : ابن جرموز) ١(
 .النارص: ّاحلواري) ٢(
ٍّعن عيل ريض اهللا عنه، وقـال » ٣٧٤٤«قب مناقب الزبري بن العوام احلديث رواه الرتمذي يف املنا) ٣(

حـــسن صـــحيح، وصـــححه األلبـــاين ، واإلمـــام أمحـــد يف مـــسنده احلـــديث رقـــم : عنـــه
، وابـــن أيب عاصــم يف الـــسنة »١٢٧٣،١٢٧٢«، ويف الفــضائل احلــديث »٧٩٩،٦٨١،٦٨٠«
 واحلـاكم يف كتـاب معرفـة ،»٣/١٠٥«وابـن سـعد يف الطبقـات »  ١٦٣«، والطياليس »١٣٨٨«

 .وصححه» ٥٥٧٩« احلديث »٤/٤١٤«الصحابة، باب ذكر مقتل الزبري بن العوام ريض اهللا عنه 



 
 

٢٤٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 ص الزبري من الذين استجابوا هللا وللرسول
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

ـــا -٣٣٠ ـــشة ريض اهللا عنه    ¶  ¸  M ½  ¼  »  º  ¹  :عـــن عائ
¿  ¾À     Æ    Å  Ä  Ã  Â  Á  L )كـان   يا ابن أختـي: قالت لعروة)١ 

 منهم الزبري وأبو بكر، ملا أصاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ما أصاب )٢( أبواك
» ؟ثـرهمإمـن يـذهب يف « :ه املشـركون خاف أن يرجعـوا قـالُيوم أحد، وانرصف عن

  .)٣( »يهم أبو بكر والزبريكان ف: ًفانتدب منهم سبعون رجال، قال

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .»١٧٢«سورة آل عمران، آية رقم ) ١(
 .األب عن اجلد جائزبتعني أبا بكر والزبري ألن أم عروة أسامء بنت أيب بكر، وفيه أن التعبري : أبواك) ٢(
ومــسلم يف فــضائل » ٤٠٧٧« رقـم بـاب الــذين اسـتجابوا هللا والرســول املغــازيرواه البخـاري يف) ٣(

 .ًخمترصا» ٢٤١٨« الصحابة رقم



 ٢٤٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 زيد بن ثابت  يف فضائل مرويات أهل البيت 
 

 ُبموته دفن علم كثري
 :رواية ابن عباس ريض اهللا عنهام

 ابـن عبـاس يف جلسنا مـعملا مات زيد بن ثابت : عن عامر بن أيب عامر قال -٣٣١
  .)١(»ُهكذا ذهاب العلم، لقد دفن اليوم علم كثري: ظل قرص فقال

 
 هكذا نفعل بعلامئنا وكربائنا

 بدابه فأخذ لـه ابـن ًن ثابت كرب عىل أمه أربعا ثم أيتوعن الشعبي أن زيد ب -٣٣٢
 هكذا نفعـل بـالعلامء :، فقال ابن عباس - أو ذره -دعه : الركاب، فقال له زيدعباس 
  .)٢(الكرباء

  
  
  

                                                                                                                         

رقـم » ٣/٤٨٤«رواه احلاكم يف املستدرك كتاب معرفة الصحابة، بـاب فـضائل زيـد بـن ثابـت ) ١(
ــري »٥٨١٠« ــم »٥/١٠٨«، والطــرباين يف الكب ــات »٤٧٤٩« حــديث رق ، وابــن ســعد يف الطبق
 . واألثر إسناده صحيح،»٢/٣٦١«

، وذكره اهليثمـي يف »٢/٣٦٠«، وابن سعد يف الطبقات الكربى »٤٧٤٦«رواه الطرباين يف الكبري ) ٢(
. رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح غري رزيق الرماين وهو ثقـة: وقال عنه» ٩/٣٤٥«املجمع 

 »٣/٤٨٤«د بن ثابـت ورواه احلاكم من طريق آخر كتاب معرفة الصحابة باب يلحق بفضائل زي
 .»٥٨٠٨«حديث رقم 



 
 

٢٥٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 زيد بن حارثة  يف فضائل مرويات أهل البيت 
 

 زيد وابنه لصُحب الرسول 
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

َّدخل عيل قائف والنبـي صـىل اهللا عليـه «: عن عائشة ريض اهللا عنها قالت -٣٣٣
إن هـذه األقـدام : وآله وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال

َّفرس بذلك النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وأعجبه، فـأخرب: بعضها من بعض، قال ُ  بـه َ
 .)١( »عائشة
 

 يؤمره عىل اجليوش صالرسول 
ما بعث رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه «:  عن عائشة ريض اهللا عنها قالت-٣٣٤

  .)٢(»وسلم زيد بن حارثة يف جيش قط إال أمره عليهم وإن بقي بعده استخلفه

 
 

                                                                                                                         

، ومسلم »٣٧٣١« احلديث رقم رواه البخاري يف فضائل الصحابة باب مناقب زيد بن حارثة ) ١(
 .»٤٠/١٤٥٩«يف الرضاع باب العمل بإحلاق القائف الولد احلديث 

، »٢٥٩٤٠«رواه اإلمـام أمحـد يف املـسند حـديث الـسيدة عائـشة ريض اهللا عنهـا حـديث رقـم ) ٢(
وصححه، وابن أيب شـيبة يف » ٤٩٥٣«حديث رقم » ٣/٢٣٨«، واحلاكم يف املستدرك »٢٦٢١٧«

 يف الطبقـات دوابـن سـع» ٣٦٩٧٨«املصنف كتاب املغـازي، بـاب مـا حفظـت يف غـزوة مؤتـة 
 .وحسن األرناؤوط إسناده. » ٣/٤٦«



 ٢٥١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  يف فضائل مرويات أهل البيت
 سامل موىل أيب حذيفة ريض اهللا عنهام

 
 حذيفةأيب مثل سامل موىل  ص الذي جعل يف أمة حممد احلمد هللا

 :رواية عائشة ريض اهللا عنها
أبطأت عـىل عهـد « :عن عائشة زوج النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قالت -٣٣٥

» أيـن كنـت؟« :ء ثـم جئـت فقـالرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ليلة بعد العـشا
 )١( »مل أسمع مثل قراءته وصوته من أحـدستمع قراءة رجل من أصحابك أكنت «: قلت
هذا سامل مـوىل أيب حذيفـة، : َّله ثم التفت إيل فقالاستمع  فقام وقمت معه حتى :قالت

  .)٢( » هذا مثلاحلمد هللا الذي جعل يف أمتي

 
 
 
 

                                                                                                                         

ته وال قـراءة مـن كنا نسمع قراءة رجل من أصحابك يف املسجد مل أسمع مثل صو«: يف املستدرك) ١(
 .»إلخ.. أحد من أصحابك

، »١٣٣٨«رواه ابن ماجه كتاب الصالة والسنة فيها بـاب يف حـسن الـصوت بـالقرآن احلـديث ) ٢(
، وأبــو نعــيم يف احلليــة »٢٥٣٥٩«وصــححه األلبــاين ، واإلمــام أمحــد يف املــسند حــديث رقــم 

 .ووافقه الذهبي وصححه »٥٠٠١«حديث رقم » ٣/٢٥٠«واحلاكم يف املستدرك » ١/٣٧١«



 
 

٢٥٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 وهي رخصة لسامل خاصة رضاعه من سهلة كي حترم عليه
 :رواية أم سلمه ريض اهللا عنها

 سلمة أن أمها أم سلمة زوج النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه عن زينب بنت أيب -٣٣٦
أبى سائر أزواج النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم أن يدخلن علـيهن : وسلم كانت تقول

واهللا ما نرى هذا إال رخصة أرخـصها رسـول اهللا : ًأحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة
نـا أحـد هبـذه الرضـاعة وال خاصة، فام هو بـداخل عليلسامل صىل اهللا عليه وآله وسلم 

  .)١(»رائينا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                         

 .»١٤٥٤«رواه مسلم كتاب الرضاع باب رضاعة الكبري حديث رقم ) ١(



 ٢٥٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 سعد بن أيب وقاص   يف فضائل مرويات أهل البيت
 

 صحراسته للرسول 
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

َأرق رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم : عن عائشة ريض اهللا عنها قالت -٣٣٧ ِ َ
ًليت رجـال صـاحلا مـن : ذات ليلة فقال  وسـمعنا صـوت . أصـحايب حيرسـني الليلـةً
               سـعد بـن : مـن هـذا؟ قـال:رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم: السالح فقـال 
 فنام رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه : جئت أحرسك قالت عائشة،يا رسول اهللا أيب وقاص

  .)١( وآله وسلم حتى سمعت غطيطه
 

 صجيمع أبويه لسعد بن أيب وقا صالرسول 
 :رواية عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه

 ص مـا مجـع رسـول اهللا :ًسمعت عليـا يقـول: عن عبد اهللا بن شداد قال -٣٣٨
 »ك أيب وأمـياارم فـد: ُ يوم أحـد)٢(  لهفإنه جعل يقول«: أبويه ألحد غري سعد بن مالك

)٣(.  
                                                                                                                         

، ويف »٢٨٨٥«أخرجه البخاري يف اجلهـاد والـسري بـاب احلراسـة يف الغـزو يف سـبيل اهللا  رقـم ) ١(
، ومسلم يف فضائل الـصحابة بـاب يف فـضل »٧٢٣١«التمني باب قول النبي ليت كذا وكذا رقم 

 .واللفظ له» ٢٤١٠-٣٩« رقم  سعد بن أيب وقاص
 .فإين سمعته يقول: يف رواية) ٢(
، ويف املغـازي »٢٩٠٥«رواه البخاري يف اجلهاد والسري باب املجن ومن يترتس بـرتس صـاحبه ) ٣(

، ومسلم يف فـضائل الـصحابة »٤٠٥٩،٤٠٥٨« رقم  M ! " # $ % & Lباب 
 .واللفظ له» ٢٤١١-٤١«



 
 

٢٥٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 سعد بن عبادة   يف فضائل مرويات أهل البيت
 

ًرجال صاحلا كان  ً 
 : عائشة ريض اهللا عنهارواية
كـان قبـل «: ُقالت عائشة ريض اهللا عنها عن سعد بن عبـادة ريض اهللا عنـه -٣٣٩

ًذلك رجال صاحلا ً«)١(.  

 
                                                                                                                         

.. وهذه اجلملة جزء من حـديث اإلفـك » ٤٧٥٠«ري احلديث رقم رواه البخاري يف كتاب التفس) ١(
يا معـرش املـسلمني، :  فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وهو عىل املنرب«: ًذكر مطوال وفيه

ًمن يعذرين من رجل قد بلغني أذاه يف أهل بيتي، فو اهللا ما علمت عىل أهيل إال خريا، ولقد ذكـروا 
ًإال خريا، وما كان يدخل عىل أهيل إال معي فقام سعد بـن معـاذ األنـصاري ًرجال ما علمت عليه 

يا رسول اهللا، أنا أعذرك منه، إن كان من األوس رضبت عنقه، وإن كـان مـن إخواننـا مـن : فقال
ًفقام سعد بن عبادة وهو سيد اخلزرج وكان قبـل ذلـك رجـال : اخلزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، قالت

إلـخ .. كـذبت لعمـر اهللا ال تقتلـه وال تقـدر عـىل قتلـه: احلمية قال لـسعدًصاحلا ولكن احتملته 
 .احلديث

ًوكان قبل ذلك رجال صاحلا«: املراد من قول السيدة عائشة عن سعد بن عبادة   أي قبل قول تلك » ً
املقالة، وال يلزم من ذلك أن يكون خرج عن هذه الصفة، إذ ليس يف اخلرب تعـرض ملـا بعـد تلـك 

ًه كان فيها متأوال، فلذلك أوردها املصنف كام يقول ابن حجر يف مناقبه، ومل يبـد منـه مـا املقالة ألن
يعاب به قبل هذه املقالة، وعذر سعد فيهـا ظـاهر، ألنـه ختيـل أن األويس أراد الغـض مـن قبيلـة 

فـتح . اخلزرج ملا كان بني الطائفتني فـرد عليـه، ثـم مل يقـع مـن سـعد بعـد ذلـك يشء يعـاب بـه
 .بيت األفكار الدولية. ط . » ٢/١٧٠٢«الباري



 ٢٥٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 سعد بن معاذ   يف فضائل مرويات أهل البيت
 

 منزلته ريض اهللا عنه
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

 عىل املسلمني بعـد ًفقداٌما كان أحد أشد « :عن عائشة ريض اهللا عنها قالت -٣٤٠
  .)١(»رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وصاحبيه أو أحدمها من سعد

 
 إصابته يوم اخلندق

 :رواية عائشة ريض اهللا عنها
 رجـل رمـاه يوم اخلنـدق )٢( أصيب سعد«: عن عائشة ريض اهللا عنها قالت -٣٤١

َّ حبان بن العرقة رماه يف األكحل، فرضب: يقال لهقريشمن   النبي صىل اهللا عليه وآلـه ِ
وسلم خيمة يف املسجد ليعوده من قريب، فلـام رجـع رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه 
وسلم من اخلندق وضع السالح واغتسل فأتاه جربيل عليه السالم وهو يـنفض رأسـه 

خرج إليهم، قـال النبـي صـىل ا ، واهللا ما وضعته؟قد وضعت السالح: من الغبار فقال
فأين؟ فأشار إىل بني قريظة فأتاهم رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه : آله وسلماهللا عليه و

حكـم فـيهم أن تقتـل املقاتلـة أفإين : قال. وسلم فنزلوا عىل حكمه فرد احلكم إىل سعد
  .وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أمواهلم

                                                                                                                         

، واألثـر »٣/٤٣٣«، وابـن سـعد يف الطبقـات »١٤٩٣«رواه اإلمام أمحد يف الفضائل احلـديث ) ١(
 .إسناده حسن كام قال حمقق الفضائل

 .هو سعد بن معاذ) ٢(



 
 

لـيس أحـد نـه أنك تعلـم إاللهم : ً فأخربين أيب عن عائشة أن سعدا قال:قال هشام
ّأحب إيل أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فـإين أظـن أنـك 

 احلرب بيننا وبينهم، فإن كان بقـي مـن حـرب قـريش يشء فـأبقني لـه حتـى َوضعت
تي فيها فانفجرت مـن ترها واجعل موُجْف احلرب فاَ وضعتَأجاهدهم فيك، وإن كنت

         : إال الـدم يـسيل إلـيهم فقـالوا - ن بنـي غفـارويف املسجد خيمة م -ته فلم يرعهم َّبَل
ًو جرحـه دمـا فـامت منهـا ذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذ ما هذا ال،يا أهل اخليمة
  .)١( ريض اهللا عنه

 

 اهتزاز عرش الرمحن لوفاته 
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

ليفـة وكـان بذي احلقدمنا من سفر فتلقينا :  عن عائشة ريض اهللا عنها قالت-٣٤٢
غلامن األنصار يتلقون هبم إذا قدموا فتلقوا أسيد بن حـضري فنعـوا إليـه امرأتـه فتقنـع 

سبحان اهللا أنت من أصحاب رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه : فقلت له: يبكي، قالت
صـدقت لعمـر : وسلم ولك السابقة مالك تبكي عىل امرأة؟ فكشف عن رأسه ثم قال

بكي عىل أحد بعد سعد بن معاذ وقد قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله اهللا ليحق أن ال أ
قالـت » لقد اهتز العرش لوفاة سعد بـن معـاذ «: وما قال؟ قال: قلت له،وسلم ما قال

  .)٢(  وأسيد بن حضري يسري بيني وبني رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم:عائشة

                                                                                                                         

 احلـديث رقـم. رواه البخاري يف املغازي باب مرجع النبي من األحزاب وخمرجه إىل بني قريظـة) ١(
 .»١٧٦٩«، ومسلم يف كتاب اجلهاد والسري، باب جواز قتال من نقض العهد احلديث »٤١٢٢«

=     ، واحلـاكم يف »١٩١١٨« حـديث رقـم رواه اإلمام أمحد يف املسند حديث أسيد بن حـضري ) ٢(
 

٢٥٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب



 ٢٥٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 كان أحد ثالثة من أفضل الناس
 :يض اهللا عنهارواية عائشة ر

كان يف بني عبد األشهل ثالثة مل يكن أحد : عن عائشة ريض اهللا عنها قالت -٣٤٣
     سعد بن معاذ، وأسيد بن حضري، وعباد بن برش، قـال عبـاد بـن عبـد اهللا: أفضل منهم
  .)١(» إال بهًا واهللا ما سامين أيب عباد:بن الزبري

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

وقال عنه  » ٥٢٦٥« رقم »٣/٣٢٧« املستدرك كتاب معرفة  الصحابة، ذكر أسيد بن حضري = 
، وذكـره اهليثمـي يف املجمـع »١/٥٥٣«ط مسلم ومل خيرجاه، والطرباين يف الكبري صحيح عىل رش

قال . وأسانيدها كلها حسنة: رواه اإلمام أمحد ورواه الطرباين ثم قال: وقال عنه» ٩/٣٠٩،٣٠٨«
 .إسناده صحيح لغريه:  األرناؤوط 

إسـناده : م أسـد وقـال حـسني سـلي»٤٣٨٩« حـديث رقـم »٧/٣٥١«رواه أبو يعىل يف مسنده ) ١(
، ورواه احلـاكم يف املـستدرك »٨٩٦« حـديث رقـم »١/٢٧٥«صحيح ، والطـرباين يف األوسـط 

: وقـال عنـه» ٥٠١٦«رقـم» ٣/٢٥٤«كتاب معرفة الصحابة، باب ذكـر مناقـب عبـاد بـن بـرش 
صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه ووافقه الذهبي، وقد رصح ابن إسحاق فيه بالتحـديث، كـام 

 . يف ترمجة عباد بن برش»٣/٦١١«يف اإلصابة 



 
 

٢٥٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

  يف فضائل مرويات أهل البيت
 اريس ريض اهللا عنهسلامن الف

 
 إسالمه ريض اهللا عنه

 :رواية عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام
: ن فيـه قـالِحدثني سلامن الفاريس حديثـه مـ: عن عبد اهللا بن عباس قال -٣٤٤

ًكنت رجال فارسيا من أهل أصبهان من ، وكـان أيب دهقـان »ٌّيَجـ«: هلـا قرية يقال  أهلً
فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني يف بيته، أي مالزم قريته، وكنت أحب خلق اهللا إليه، 

النار كام حتبس اجلارية وأجهدت يف املجوسية حتى كنت قطـن النـار الـذي يوقـدها ال 
ًفشغل يف بنيان لـه يومـا فقـال : وكانت أليب ضيعة عظيمة قال: يرتكها ختبو ساعة، قال

، وأمـرين فيهـا َّفاطلعهاب هذا اليوم عن ضيعتي فاذهيا بني إين قد شغلت يف بنيان : يل
ما يريد، فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فـسمعت   ببعض

أصواهتم فيها وهم يصلون، وكنت ال أدري ما أمر الناس حلبس أيب إياي يف بيتـه، فلـام 
فلـام رأيـتهم : مررت هبم وسمعت أصواهتم دخلت علـيهم أنظـر مـا يـصنعون، قـال

هـذا واهللا خـري مـن الـدين الـذي نحـن : رغبت يف أمرهم وقلتني صالهتم، وتأعجب
: عليه، فو اهللا ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أيب ومل آهتـا، فقلـت هلـم

ثم رجعت إىل أيب وقد بعث يف طلبي وشـغلته : قالبالشام : أين أصل هذا الدين؟ قالوا
 ؟ أكن عهدت إليك ما عهدت أين كنت؟ أمل،أي بني: فلام جئته قال: قالعن عمله كله 

 مررت بناس يصلون يف كنيسة فأعجبني ما رأيت من دينهم، فـو اهللا ،قلت يا أبت: قال



 ٢٥٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 ليس يف ذلـك الـدين خـري، دينـك ،أي بني: ما زلت عندهم حتى غربت الشمس قال
 يف فخـافني، فجعـل:  خري من ديننـا قـالكال واهللا إنه: قلت: ودين آبائك خري منه قال

إذا قـدم علـيكم : وبعثـت إىل النـصارى فقلـت هلـم: ثم حبسني يف بيته قالًرجيل قيدا 
فقدم علـيهم ركـب مـن الـشام : ركب من الشام جتار من النصارى فأخربوين هبم قال

إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعـة : فقلت هلم: جتار من النصارى فأخربوين هبم قال
عـة إىل بالدهـم أخـربوين هبـم، فألقيـت فلام أرادوا الرج: إىل بالدهم فآذنوين هبم، قال

مـن أفـضل : احلديد من رجيل، ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام، فلام قدمتها قلـت
إين قد رغبـت يف هـذا : فجئته فقلت:  قال،األسقف يف الكنيسة: أهل هذا الدين؟ قالوا

: الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك يف كنيستك، وأتعلم منك وأصـيل معـك قـال
فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا مجعـوا : دخلت معه قالفادخل ف

سبع قالل مـن ذهـب وورق منها أشياء اكتنزه لنفسه، ومل يعطه املساكني حتى مجع إليه 
ًه بغضا شديدا ملا رأيته يصنع، ثم مات فاجتمعت النصارى ليدفنوه فقلت وأبغضت: قال ً
لصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتمـوه هبـا اكتنزهـا إن هذا كان رجل سوء، يأمركم با: هلم

أنا أدلكم عـىل :  قلت:؟ قالبذلكوما علمك : ًلنفسه ومل يعط املساكني منها شيئا قالوا
فاستخرجوا منـه سـبع قـالل مملـوءة : فأريتهم موضعه قال: فدلنا عليه قال: كنزه قالوا

ًذهبا وورقا قال ، فصلبوه ثم رمجـوه باحلجـارة ثـم ًواهللا ال ندفنه أبدا: فلام رأوها قالوا: ً
ًفام رأيت رجال ال يـصيل اخلمـس :  يقول سلامن: برجل آخر فجعلوه بمكانه قالواجاء

ًرغب يف اآلخرة وال أدأب ليال وهنارا منـه قـالأ يف الدنيا وال ًاأرى أنه أفضل منه زهد ً :
ًفأحببته حبا مل أحبه من قبله، وأقمت معه زمانا ثم حرضته الوفاة فقلت  إين ،يا فالن:  لهً



 
 

٢٦٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

ًكنت معك وأحببتك حبا مل أحبه من قبلك، وقد حرضك ما ترى من أمر اهللا، فـإىل مـن 
ًأي بني، واهللا ما أعلم أحدا اليوم عىل ما كنـت عليـه، لقـد : تويص يب وما تأمرين؟ قال

 وهو فالن فهـو عـىل ًهلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه، إال رجال باملوصل
يـا : فلام مات وغيب حلقت بـصاحب املوصـل فقلـت لـه: حلق به، قالنت عليه فاما ك

:  فقـال يل:ًفالن إن فالنا أوصاين عند موته أن أحلق بك، وأخربين أنك عـىل أمـره قـال
أقم عندي فأقمت عنده فوجدته خري رجل عىل أمر صاحبه، فلـم يلبـث أن مـات فلـام 

أوىص يب إليك وأمـرين بـاللحوق بـك، وقـد ً إن فالنا ،يا فالن: حرضته الوفاة قلت له
 واهللا مـا ،أي بني: حرضك من اهللا عز وجل ما ترى، فإىل من تويص يب وما تأمرين؟ قال

فلام مـات : حلق به، قالًيه إال رجال بنصيبني وهو فالن فاًأعلم رجال عىل مثل ما كنا عل
فـأقم : ي قالوغيب حلقت بصاحب نصيبني فجئته فأخربته بخربي وما أمرين به صاحب
  فو اهللا مـا لبـث،عندي، فأقمت عنده فوجدته عىل أمر صاحبيه، فأقمت مع خري رجل

 إن فـالن كـان أوىص يب إىل فـالن ثـم ،يـا فـالن  : ُأن نزل به املوت، فلام حرض قلت له
ً واهللا ما نعلـم أحـدا ،أي بني :أوىص يب فالن إليك، فإىل من تويص يب وما تأمرين؟ قال

ً آمرك أن تأتيه إال رجال بعمورية فإنه بمثل ما نحن عليه فإن أحببت فأتـه بقي عىل أمرنا
فلام مات وغيب حلقت بـصاحب عموريـة وأخربتـه خـربي : فإنه عىل أمرنا، قال: قال
واكتـسبت حتـى :  قـال،أقم عندي فأقمت مع رجل عىل هدى أصحابه وأمرهم: فقال

 إين كنـت مـع ،يـا فـالن: ُ حرض قلت لهثم نزل أمر اهللا فلام: مة قالْيَنُكان يل بقرات وغ
فالن فأوىص يب فالن إىل فالن، وأوىص يب فالن إىل فـالن، ثـم أوىص يب فـالن إليـك، 

ما أعلمه أصبح عىل ما كنا عليه أحد   واهللا ،أي بني: فإىل من تويص يب وما تأمرين؟ قال



 ٢٦١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

اهيم، خيـرج ك زمان نبي هو مبعوث بـدين إبـرناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلمن ال
رض بني حرتني بينهام نخـل، بـه عالمـات ال ختفـى، يأكـل أًبأرض العرب مهاجرا إىل 

اهلدية وال يأكل الصدقة، بني كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحـق بتلـك الـبالد 
أمكث، ثم مر يب نفـر مـن ثم مات وغيب فمكثت بعمورية ما شاء اهللا أن : قال. فافعل
حتملوين إىل أرض العرب وأعطيكم بقرايت هذه وغنيمتـي هـذه؟ : م فقلت هلٌ جتارٍبْلَك

موها ومحلوين حتى إذا قدموا يب إىل وادي القرى ظلموين فبـاعوين ه فأعطيت،نعم: قالوا
ًمن رجل من هيود عبدا، فكنت عنده ورأيت النخـل ورجـوت أن تكـون البلـد الـذي 

قدم عليه ابن عم له مـن املدينـة وصف يل صاحبي، ومل حيق يل يف نفيس، فبينام أنا عنده 
من بني قريظة فابتاعني منه فاحتملني إىل املدينة، فـواهللا مـا هـو إال أن رأيتهـا فعرفتهـا 
بصفة صاحبي، فأقمت هبا، وبعث اهللا رسوله، فأقام بمكة ما أقام ال أسمع له بذكر مـع 

ذق لـسيدي أعمـل ما أنا فيه من شغل الرق، ثم هاجر إىل املدينة فو اهللا إين لفي رأس ع
قاتـل اهللا : قبل ابن عم له حتى وقف عليـه فقـالأفيه بعض العمل، وسيدي جالس إذ 

بني قيلة، واهللا إهنم اآلن ملجتمعون بقباء عىل رجل قدم عليهم من مكة اليـوم يزعمـون 
: سأسـقط عـىل سـيدي قـالأين فلام سمعتها أخذتني العرواء حتى ظننت : أنه نبي قال

: مـاذا تقـول؟ مـاذا تقـول؟ قـال: جعلت أقول البـن عمـه ذلـكونزلت عن النخلة ف
: مالك وهلـذا؟ أقبـل عـىل عملـك قـال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال

ال يشء، إنام أردت أن استثبت عام قـال، وقـد كـان عنـدي يشء قـد مجعتـه فلـام : قلت
بقبـاء، أمسيت أخذته ثم ذهبـت بـه إىل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم وهـو 

إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو : فدخلت عليه فقلت له
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ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

فقربتـه إليـه : حاجة، وهذا يشء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به مـن غـريكم قـال
. وأمسك يـده فلـم يأكـل» كلوا «:فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ألصحابه

ً انرصفت عنه فجمعت شـيئا وحتـول رسـول اهللا هذه واحدة، ثم: فقلت يف نفيس: قال
إين رأيتـك ال تأكـل الـصدقة : صىل اهللا عليه وآله وسلم إىل املدينة، ثم جئت به فقلـت

فأكل رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم منهـا وأمـر :  قال،وهذه هدية أكرمتك هبا
 اهللا صـىل اهللا  هاتان اثنتان، ثم جئـت رسـول:فقلت يف نفيس: أصحابه فأكلوا معه قال

وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شـملتان لـه :  قال،عليه وآله وسلم وهو ببقيع الغرقد
وهو جالس يف أصحابه فسلمت عليه، ثم اسـتدرت أنظـر إىل ظهـره هـل أرى اخلـاتم 
الذي وصف يل صاحبي؟ فلام رآين رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم استدرته عرف 

فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت إىل اخلاتم فعرفتـه، : صف يل قالُ يف يشء وتستثبأأين 
» حتـول« :صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم  فقال يل رسـول اهللا،فانكببت عليه أقبله وأبكي

 فأعجـب رسـول اهللا:  حدثتك يا ابن عبـاس قـالفتحولت فقصصت عليه حديثي كام
ن الرق حتى فاتـه مـع  ثم شغل سلام،سمع ذلك أصحابهَصىل اهللا عليه وآله وسلم أن ي

ثم قال يل رسول اهللا صىل اهللا عليه :  قال صىل اهللا عليه وآله وسلم بدر وأحدرسول اهللا
 )١(هـا لـه بـالفقريحيي فكاتبت صاحبي عىل ثالثمئة نخلـة أ، كاتب يا سلامن:وآله وسلم

أعينـوا أخـاكم : وبأربعني أوقية، فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم ألصـحابه
رة، ـ، والرجل بعرشين، والرجل بخمـس عـش)٢( الرجل بثالثني ودية،أعانوين بالنخلف

                                                                                                                         

 .ثالثمئة) ٢() ١(
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 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

، حتى اجتمعت يل ثالثامئة وديـة فقـال  - يعني الرجل بقدر ما عنده -والرجل بعرش، 
تني  هلا فإذا فرغـت فـأْرِّقَفَ ف،يا سلامن  اذهب «:  اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلميل رسول

ففقـرت هلـا وأعـانني أصـحايب حتـى إذا فرغـت منهـا جئتـه أكون أنا أضعها بيـدي، 
 م معي إليها فجعلنا نقرب له الوديفأخربته، فخرج رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسل

ويضعه رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم بيده، فوالذي نفس سلامن بيـده مـا ماتـت 
سول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه  املال، فأتى رَّية واحدة، فأديت النخل وبقي عيلمنها ود

 الفـاريس مـا فعـل«: جة من ذهب مـن بعـض املغـازي فقـالوسلم بمثل بيضة الدجا
ن تقـع وأي: قلت» خذ هذه فأد هبا ما عليك يا سلامن «:ُفدعيت له فقال: قال» املكاتب؟

: قـال» خذها فـإن اهللا عـز وجـل سـيؤدي هبـا عنـك«: ّهذه يا رسول اهللا مما عيل؟ قال
وقيـة فـأوفيتهم حقهـم، أفوزنت هلم منها، والذي نفس سـلامن بيـده أربعـني فأخذهتا 

ُوعتقت فشهدت مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم اخلنـدق، ثـم مل يفتنـي معـه 
  .)١( مشهد

 
                                                                                                                         

، وابـن سـعد يف الطبقـات »٢٣٧٨٨« رقم رواه اإلمام أمحد يف املسند حديث رفاعة بن شداد ) ١(
 وذكـره اهليثمـي يف جممـع الزوائـد »٦٠٦٥« حـديث »٦/٢٢٢«، والطرباين يف الكبـري »٤/٧٥«
يف الكبـري بنحـوه بأسـانيد، وإسـناد الروايـة رواه أمحد كله والطرباين : ، ثم قال»٣٣٦-٩/٣٣٢«

األوىل عند أمحد والطرباين رجاهلا رجال الصحيح غري حممـد بـن إسـحاق، وقـد رصح بالـسامع، 
ورجال الرواية الثانية انفرد هبا أمحد ورجاهلا رجال الصحيح غري عمرو بن أيب قرة الكنـدي وهـو 

ــاين رمحــه اهللا. ثقــة، ورواه البــزار وقــال » ٨٩٤« يف السلــسلة الــصحيحة وحــسنه الــشيخ األلب
 .إسناده حسن: األرناؤوط
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ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 سهل بن حنيف   يف فضائل مرويات أهل البيت
 

 إحسانه اجلهاد يف سبيل اهللا
 :رواية ابن عباس ريض اهللا عنهام

ٌّدخل عيل بسيفه عـىل فاطمـة ريض اهللا : عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال -٣٤٥
خذيه فلقـد :عنهام وهي تغسل الدم عن وجه رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فقال

إن كنـت قـد أحـسنت  «:ل اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلمأحسنت به القتال، فقال رسو
م بن ثابت واحلارث بن الـصمة وأبـو القتال اليوم فلقد أحسن سهل بن حنيف وعاص

  .)١( »دجانة

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 واحلاكم يف املستدرك كتاب معرفـة »١١٦٤٤« حديث رقم »١١/٢٥١«رواه الطرباين يف الكبري ) ١(
:  وقـال عنـه»٥٧٣٧« حديث رقـم »٣/٤٦٣«الصحابة، ذكر مناقب سهل بن حنيف األنصاري 
ًورواه ابـن أيب شـيبة عـن عكرمـة مرسـال يف . صحيح عىل رشط البخاري ومل خيرجاه واللفظ لـه

:  وقـال»٦/٢٣«، وذكره اهليثمي يف املجمـع »٣٢٥١١«كتاب املغازي باب يف أحد وما جاء فيها 
 .رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح
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 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 أيب دجانة سامك بن خرشة  يف فضائل مرويات أهل البيت
  ابن أوس بن خرشة :وقيل

 
 يف جهادهعليه  صثناء النبي 
 :رواية ابن عباس ريض اهللا عنهام

ٌّدخل عيل بسيفه عـىل فاطمـة ريض اهللا :  عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال-٣٤٦
خذيه فلقد :هام وهي تغسل الدم عن وجـه رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فقالعن

إن كنت قـد أحـسنت «: أحسنت به القتال، فـقال رسول اهللا صـىل اهللا عليه وآله وسلم
القتال اليوم فلقد أحسن سهل بن حنيف وعاصم بن ثابت واحلارث بن الـصمة وأبـو 

  )١( »دجانة

 
 
 
 

                                                                                                                         

 واحلاكم يف املستدرك كتاب معرفـة »١١٦٤٤« حديث رقم »١١/٢٥١« رواه الطرباين يف الكبري )١(
:  وقـال عنـه»٥٧٣٧« حديث رقـم »٣/٤٦٣«ناقب سهل بن حنيف األنصاري الصحابة، ذكر م

ًورواه ابـن أيب شـيبة عـن عكرمـة مرسـال يف . صحيح عىل رشط البخاري ومل خيرجاه واللفظ لـه
:  وقـال»٦/٢٣«، وذكره اهليثمي يف املجمـع »٣٢٥١١«كتاب املغازي باب يف أحد وما جاء فيها 

 .رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح



 
 

  يف فضائل طلحة بن عبيد اهللا   مرويات أهل البيت 
 

 ًونزعنا ما يف صدورهم من غل إخوانا
 :رواية عيل ريض اهللا عنه

كنت عند عيل بن أيب طالب إذ جاءه ابن : اين قالدعن احلارث األعور اهلم -٣٤٧
:  فأقعده معه، ثـم قـال،بن أخي إىل ههنااًمرحبا بك يا : ٌّطلحة بن عبيد اهللا فقال له عيل

°  ±  M  µ  ´  ³  ²  :إين ألرجو أن أكون أنا وأبـوك ممـن قـال اهللاأما واهللا 

   º   ¹  ¸  ¶L )١(.  

إين ألرجو أن أكون أنا والـزبري وطلحـة ممـن «:  عن عيل ريض اهللا عنه قال-٣٤٨ 
  .)٢( M   º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °L   :قال اهللا عز وجل

فـصاح : ذلك يا أمري املؤمنني، قـالاهللا أعدل من : فقام رجل من مهدان فقال: قال
ِن القرص يدهدهإعيل صيحة به  ْ َ   .)٤(  مل نكن نحن هم؟ذامن هم إ:  هلا، ثم قال)٣( ُ

                                                                                                                         

ــط ) ١( ــرباين يف األوس ــديث » ١/٢٥٢«رواه الط ــد . »٨٢٧«ح ــع الزوائ ــي يف جمم ــره اهليثم وذك
وبقية رجاله . رواه الطرباين يف األوسط واحلارث ضعفه اجلمهور وقد وثق: وقال عنه» ٩/١٤٩«

 .ويشهد له األثر الذي بعده. ثقات
 .»٤٧«سورة احلجر اآلية) ٢(
النهايـة . حلجر أي تدحرج ، ويدهده احلجر بمعنى يدحرجهتدهدى ا: أي يتدحرج يقال: يدهده) ٣(

 .ولعل املراد هنا الرجة احلاصلة من الصوت» دهدأ« مادة ٣١٧ص
» ١٤/٢٥«، وابن جريـر يف تفـسريه »١٣٠٠«رواه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة احلديث رقم ) ٤(

= »٢/٣٨٥«ورة احلجر ، واحلاكم يف كتاب التفسري باب تفسري س»٣/٢٢٥«وابن سعد يف طبقاته 
 

٢٦٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب



 ٢٦٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 عبد الرمحن بن عوف   يف فضائل مرويات أهل البيت
 

 صوصله زوجات رسول اهللا 
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

: منني ريض اهللا عنهـا قالـتم املؤمة بن عبد الرمحن عن عائشة ألعن أيب س -٣٤٩
 ولن   هيمني بعديملاإن أمركن : إن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم كان يقول هلن«

عبـد  سقى اهللا أباك من سلـسبيل اجلنـة تريـد : يصرب عليكن إال الصابرون ثم تقول يل
ِالرمحن بن عوف، وكان أعطى نساء رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم مـاال ب  َيـعً

  .)١( »بأربعني ألفا وصلهن به

 :رواية أم سلمة ريض اهللا عنها
 سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم يقـول :عن أم سلمة قالت -٣٥٠
 إن الذي حينو عليكم بعدي هو الصادق البار اللهـم اسـق عبـد الـرمحن بـن :ألزواجه

  .)٢( عوف من سلسبيل اجلنة
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 الشطر »٣٧٨٢١« حديث »٧/٥٤٤« وفيه زياده وابن أيب شيبة يف مصنفه »٣٣٤٨«حديق رقم = 
 .األول منه واألثر إسناده صحيح كام قال حمقق الفضائل

 »٢٤٥٢٩«ويف املـسند حـديث رقـم » ١٢٥٨«رواه اإلمام أمحد يف فـضائل الـصحابة احلـديث ) ١(
، »٣٧٤٩«، والرتمذي يف املناقب »٥٣٦٠«حديث رقم » ٣/٣٥٢«ك ًخمترصا، واحلاكم يف املستدر

، واحلـديث قـال عنـه »٦٩٩٥«، وابن حبان يف املناقب احلـديث »١٣٩«وابن أيب عاصم يف السنة 
 .وحسنه األلباين وصححه األرناؤوط وويص اهللا عباس. حسن صحيح غريب: الرتمذي

   اب ذكـر مناقـب عبـد الـرمحن بـن عـوف رواه احلاكم يف املستدرك كتاب معرفة الصحابة بـ) ٢(
 .صح احلديث عن عائشة وأم سلمة ريض اهللا عنهام: وقال» ٥٣٥٧«حديث » ٣/٣٥١«



 
 

٢٦٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 إدراكه صفوها وسبقه رنقها
 : ريض اهللا عنهرواية عيل
اذهب يا بن عوف « :قال عيل ريض اهللا عنه يوم مات عبد الرمحن بن عوف -٣٥١

  .)٢)(١( »فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                         

 .»رنق«لسان العرب مادة. كدر : ماء رنق أي: الرنق) ١(
، والبخــاري يف الكبــري »١٢٥٧،١٢٥٥«أخرجــه اإلمــام أمحــد يف فــضائل الــصحابة احلــديث ) ٢(

املستدرك كتاب معرفة الصحابة باب ذكـر مناقـب عبـد الـرمحن بـن ، واحلاكم يف »١/١/٣١٢«
 نسبة –، والطرباين يف الكبري يف العرشة املبرشين باجلنة »٥٣٤٧« و»٥٣٣٤« حديث رقم عوف 

، »٣/١٣٥«، وابـن سـعد يف الطبقـات »٢٦٣« حديث رقم »١/١٢٨« عبد الرمحن بن عوف 
 .صحيح كام قال حمقق الفضائل، واألثر إسناده »١/١٠٠«وأبو نعيم يف احللية 



 ٢٦٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  يف فضائل مرويات أهل البيت
 عبد اهللا بن الزبري ريض اهللا عنهام

 

 ته وكرم نسبهعف
 :رواية ابن عباس ريض اهللا عنهام

: )١( ابن عباس ريض اهللا عنهام أنه قال حني وقع بينـه وبـني ابـن الـزبريعن  -٣٥٢
  .أبوه الزبري، وأمه أسامء، وخالته عائشة، وجده أبو بكر، وجدته صفية: فقلت

حدثني حييى بن معـني حـدثنا حجـاج قـال : حدثني عبد اهللا بن حممد قال: ثم قال
أتريـد : ت عىل ابن عباس فقلـتفغدويشء وكان بينهام :  قال ابن أيب مليكة:ابن جريج

 ابن الـزبري وبنـي )٣(  معاذ اهللا، إن اهللا كتب: فقال)٢( ن تقاتل ابن الزبري، فتحل حرم اهللا؟أ
                                                                                                                         

أي بسبب البيعة حيث إن ابن الزبري دعا إىل نفسه فبويع باخلالفة وأطاعـه أهـل احلجـاز ومـرص ) ١(
والعراق وخراسان وكثري من أهل الشام فدعا عبد اهللا بن عباس وحممـد بـن عـيل بـن أيب طالـب 

ال نبـايع حتـى جيتمـع : امتنعـا وقـاال إىل البيعة له ف- وكانا مقيمني بمكة -املعروف بابن احلنفية، 
الناس عىل خليفة وتبعهام مجاعة عىل ذلك فشدد عليهم ابن الزبري وحرصهم فبلغ املختـار فجهـز 
ًإليهم جيشا فأخرجهام واستأذنومها يف قتال ابن الزبري فامتنعا، وخرجا إىل الطائف فأقاما هبا حتى 

 جبـل ينبـع فأقـام  »رضـوى«بعـده إىل جهـة مات ابن عباس سنة ثامن وستني ورحل ابن احلنفية 
هناك، ثم أراد دخول الشام فتوجـه إىل نحـو أيلـة فـامت يف آخـر سـنة ثـالث أو أول سـنة أربـع 

فتح . عاش إىل سنة ثامنني أو بعد ذلك : وقيل. وسبعني، وذلك عقب قتل ابن الزبري عىل الصحيح
 .»٧/٢٨٠«الباري 

 .من القتال يف احلرم: أي) ٢(
 .أي قدر: كتب) ٣(



 
 

٢٧٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

وأين «:بايع البن الزبري، فقلت: )٢( قال الناس: ً، وإين واهللا ال أحله أبدا، قال)١( أمية حملني
،  - يريـد الـزبري -هللا عليه وآله وسلم  النبي صىل اّي أما أبوه فحوار)٣( »؟هبذا األمر عنه

،  - يريـد أسـامء -، وأما أمه فذات النطاق  - يريد أبا بكر -وأما جده فصاحب الغار، 
، وأما عمته فزوج النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه  - يريد عائشة -وأما خالته فأم املؤمنني، 

 يريد صفية -لم فجدته ، وأما عمة النبي صىل اهللا عليه وآله وس - يريد خدجية -وسلم 
  .احلديث )٤(...  ثم عفيف يف اإلسالم، قارئ للقرآن   -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                         

أي أهنم كانوا يبيحون القتال يف احلرم، وإنام نسب ابن الزبري إىل ذلك عن نفسه ألنـه بعـد :  حملني)١(
أن ردهم اهللا عنه حرص بني هاشم ليبايعوه، فرشع فيام يؤذن بإباحته القتال يف احلرم، وكان بعـض 

 .»٨/٣٢٨«فتح الباري . لذلك» املحل«: الناس يسمي ابن الزبري
 .من كان من جهة ابن الزبري: راد بالناسامل) ٢(
أن اخلالفة ليست بعيدة عنه ملا له من الرشف بأسـالفه الـذين ذكـرهم  : أي: وأين هبذا األمر عنه) ٣(

 .»٨/٣٢٨«الفتح . إلخ. عفيف يف اإلسالم: ثم صفته التي أشار إليها بقوله
 .»٤٦٦٦،٤٦٦٥،٤٦٦٤«ديث رواه البخاري يف كتاب التفسري باب سورة براءة التوبة احل) ٤(



 ٢٧١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 أول مولود يف اإلسالم
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

يف اإلسالم عبـد اهللا بـن ولد أول مولود «: عن عائشة ريض اهللا عنها قالت -٣٥٣
النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم الزبري، أتوا به النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم، فأخذ 

مترة فالكها، ثم أدخلها يف فيـه، أول مـا دخـل بطنـه ريـق النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه 
  .)١(وسلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .»٣٩١٠«رواه البخاري يف كتاب مناقب األنصار باب هجرة النبي وأصحابه إىل املدينة رقم ) ١(



 
 

٢٧٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

  يف فضائل مرويات أهل البيت
 عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام

 
ًكان رجال صاحلا ً 

 :رواية حفصة ريض اهللا عنها
إن : أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قال هلـا«: عن حفصة ريض اهللا عنها -٣٥٤

  .)١( »عبد اهللا رجل صالح
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                                                                                         

رواه البخـــاري يف فـــضائل الـــصحابة بـــاب مناقـــب عبـــد اهللا بـــن عمـــر ريض اهللا عـــنهام ) ١(
 .»٢٤٧٨-١٣٩«، ومسلم يف فضائل الصحابة رقم »٣٧٤١،٣٧٤٠«رقم



 

 عبد اهللا بن مسعود   يف فضائل مرويات أهل البيت
 

 وقوفه عند حالل القرآن وحرامه
 :رواية عيل ريض اهللا عنه

: سئل عيل ريض اهللا عنه عن ابن مسعود ريض اهللا عنه فقال: عن قيس قال -٣٥٥
: ه، وسـئل عـن عـامر فقـالرأ القرآن ثم وقف عند شبهاته، فأحل حالله وحرم حرامق

َمؤمن نيس وإذا ذكر ذك كان أعلم النـاس باملنـافقني، وذكـر : َر، وسئل عن حذيفة فقالَُ
  .)١( »احلديث

 ُرجله يف امليزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد
 :رواية عيل ريض اهللا عنه

أمر النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ابن مسعود :  قال عن عيل ريض اهللا عنه-٣٥٦
بـن مـسعود  شجرة أمره أن يأتيه منها بيشء فنظر أصحابه إىل ساق عبـد اهللاعىل فصعد 

 ساقيه فقال النبي صىل اهللا عليه وآله وسـلم )٢( فضحكوا من محوشةالشجرة حني صعد 
ْ لرجل عبد اهللا أثقل يف امليزان يوم القيامة؟ما تضحكون   .)٣( »ُ من جبل أحدِ

                                                                                                                         

 واحلـاكم يف املـستدرك كتـاب معرفـة »٦٠٤١« حديث رقـم »٦/٢١٣«يف الكبري رواه الطرباين ) ١(
 .وقد سبق احلديث.»٥٦٣١« حديث رقم »٣/٤٢٩«الصحابة، باب ذكر حذيفة بن اليامن 

 .أي دقة: محوشة) ٢(
، »٥٣٩« حـديث رقـم »١/٤٠٩«، وأبـو يعـىل »٩٢٠«رواه اإلمام أمحد يف املسند حديث رقـم ) ٣(

 وذكــره اهليثمــي يف جممــع الزوائــد »٨٥١٦« حــديث رقــم »٩/٩٥« والطــرباين يف الكبــري
= رواه أمحد، وأبو يعىل، والطرباين، ورجاهلم رجال الصحيح، غري : ثم قال عنه» ٩/٢٨٩،٢٨٨«

 

٢٧٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي



 
 

٢٧٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 نةُّعلمه بالكتاب والس
 :رواية عيل ريض اهللا عنه

أخربنا عن أصـحاب رسـول اهللا صـىل : قيل له:  عن عيل ريض اهللا عنه قال-٣٥٧
علـم : أخربنا عن عبد اهللا بن مـسعود، قـال: عن أهيم؟ قال: اهللا عليه وآله وسلم، قال

  .)١( »الكتاب والسنة وكفى به، وذكر باقي احلديث
 

ُقراءته للقرآن غضا كام أنزل ً 
 :ريض اهللا عنهرواية عيل 
 ومن شـاء اهللا مـن س ومعه أبو بكر ص كنت مع النبي: قال س عن عيل -٣٥٨

عبد :  فقيل»من هذا؟« صأصحابه فمررنا بعبد اهللا بن مسعود وهو يصيل فقال النبي 
ُإن عبد اهللا يقرأ القرآن غضا كام أنزل« : فقال،اهللا بن مسعود  فـأثنى عبـد اهللا عـىل ربـه »ً

ومحده فأحسن يف محده عىل ربه، ثم سأله فأمجل املسألة، وسـأله كأحـسن مـسألة سـأهلا 
 يف ص ً، ونعيام ال ينفد، ومرافقـة حممـدال يرتد ًإيامنا أسألك إيناللهم : عبد ربه ثم قال

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 األدب يف األلبـاينوقاله صحيح لغريه وهذا إسناد حسن، : قال األرناؤوط .أم موسى وهي ثقة= 
 .»٢٣٧« املفرد

  املستدرك كتـاب معرفـة الـصحابة، بـاب ذكـر مناقـب عبـد اهللا بـن مـسعود رواه احلاكم يف) ١(
صــحيح عــىل رشط الــشيخني ومل خيرجــاه ووافقــه : ، وقــال عنــه) ٥٣٩٢(حــديث  ) ٣/٣٦٠(

 .سبق احلديث. »١/١٢٩«الذهبي، وأبو نعيم يف احللية 



 ٢٧٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

َسل تعط، س«:يقول صوكان رسول اهللا : قال عليني، يف جناتك جنات اخللد، أعىل ل َُ
  .)١( »ًمرتني، فانطلقت ألبرشه فوجدت أبا بكر قد سبقني، وكان سباقا باخلري» ُتعط

 

 شهوده ريض اهللا عنه ما نسخ من القرآن
 :رواية ابن عباس ريض اهللا عنهام

أي القـراءتني : قـال لنـا ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام: عن أيب ظبيـان قـال -٣٥٩
القـرآن يف كـل عليه  كان يعرض صول اهللا إن رس: تقرؤون؟ قلنا قراءة عبد اهللا، قال

  .)٢( »عبد اهللا ما نسخ ، وإنه عرض عليه يف العام الذي قبض فيه مرتني فشهد ّ مرةعام

 ًاريخـأي القراءتني كانت أ:  عنهام قالوعن جماهد عن ابن عباس ريض اهللا -٣٦٠
 اهللا صىل اهللا عليـه ن رسولأال إ: قراءة زيد، قال: لناق: قراءة عبد اهللا أو قراءة زيد؟ قال

العـام يف وآله وسلم كان يعرض القرآن عىل جربيل عليه السالم كل عام مرة فلام كـان 
  .)٣( »الذي قبض فيه عرضه عليه مرتني، وكان آخر القراءة قراءة عبد اهللا

                                                                                                                         

 .، وصححه هو والذهبي»٥٣٨٦« حديث رقم »٣/٣٥٨« رواه احلاكم يف املستدرك ) ١(
 حـديث »٥/٧« والنـسائي يف الـسنن الكـربى »٣٤٢٢« رواه اإلمام أمحد يف مسنده حديث رقم )٢(

ــم  ــم »٥/٧١« و»٧٩٩٤«رق ــار وصــححه »٨٢٥٨« حــديث رق ، والطحــاوي يف مــشكل اآلث
 .»٩/٤٥«وصححه احلافظ ابن حجر يف الفتح . األرناؤوط يف ختريج املسند ومشكل اآلثار

 »٢/٢٥٠«، واحلـاكم يف املـستدرك »٣٠٠١« و»٤٢٩٤«يث رقـم رواه اإلمام أمحد مسنده حـد) ٣(
ثـم » ٩/٢٨٨« وصححه هو والذهبي،  واحلديث ذكره اهليثمي يف املجمـع»٢٩٠٣«حديث رقم 

واحلـديث صـححه . يف الصحيح بعضه، رواه أمحد والبزار ورجال أمحـد رجـال الـصحيح: قال
 .األرناؤوط



 
 

٢٧٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

  يف فضائل مرويات أهل البيت
 عثامن بن مظعون 

 
 له عند موته وبكاؤه عليه صتقبيل الرسول 

 :عائشة ريض اهللا عنهارواية 
َإن النبي صىل اهللا عليه وآله وسـلم قبـل «: عن عائشة ريض اهللا عنها قالت -٣٦١ ََّ

  .)١(» - عيناه تذرفان:  أو قال- وهو يبكي عثامن بن مظعون وهو ميت

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

حـسن صـحيح، وابـن : وقال عنـه» ٩٨٩«يت احلديث أخرجه الرتمذي يف اجلنائز باب تقبيل امل) ١(
، واإلمام أمحد يف املسند حـديث »٣١٦٣«، وأبو داود يف السنن »١٤٥٦«ماجه يف السنن احلديث 

ــائز »٢٤٣٣١« و»٢٤٢١١«رقــم   ويف »١٣٣٤« حــديث رقــم »١/٥١٤« واحلــاكم كتــاب اجلن
وقد صـح «: لصابرينقال ابن القيم يف عدة ا.  وصححه»٤٨٦٨« حديث رقم »٣/٢٠٩«املناقب 

 .واحلديث صححه الشيخ األلباين. » عنه أنه قبل عثامن بن مظعون حتى سالت دموعه



 ٢٧٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  يف فضائل مرويات أهل البيت
 عكاشة بن حمصن 

 
 دخوله اجلنة بغري حساب

 : ريض اهللا عنهامرواية عبد اهللا بن عباس
اهللا صــىل اهللا عليـه وآلـه قـال رسـول : عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال -٣٦٢
 األمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبـي لـيس ّعرضت عيل «:وسـلم

هذا موسى وقومـه، : ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: ُمعه أحد حتى رفع يل سواد عظيم قلت
فـاق آ يفانظـر هـا هنـا وهـا هنـا :  األفق ثم قيل يليمأل فإذا سواد انظر إىل األفق: قيل

ًهذه أمتك، ويدخل اجلنة من هؤالء سـبعون ألفـا :  قيل،السامء فإذا سواد قد مأل األفق
نحن الذين آمنا بـاهللا واتبعنـا : ثم دخل ومل يبني هلم فأفاض القوم وقالوا. بغري حساب

 يف اإلسالم فإنا ولدنا يف اجلاهلية، فبلغ النبـي رسوله فنحن هم أو أوالدنا الذين ولدوا
هـم الـذين ال يـسرتقون وال يتطـريون وال «: صىل اهللا عليه وآله وسـلم فخـرج فقـال

: ِأمنهم أنا يـا رسـول اهللا؟ قـال:  فقال عكاشة بن حمصن»يكتوون وعىل رهبم يتوكلون
  .)١(»سبقك هبا عكاشة: أمنهم أنا؟ قال:  فقام آخر فقال،نعم

  
 
 

                                                                                                                         

، ومـسلم يف كتـاب »٥٧٠٥«رواه البخاري يف الطب باب مـن اكتـوى أو كـوى غـريه احلـديث ) ١(
 .واللفظ للبخاري» ٢٢٠«اإليامن باب الدليل عىل دخول طوائف املسلمني احلديث 



 
 

٢٧٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

  يف فضائل ويات أهل البيتمر
 عامر بن يارس ريض اهللا عنهام

 
 تقتله الفئة الباغية

 :رواية أم سلمة ريض اهللا عنها
 أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قال :عن أم سلمة رضـي اهللا عـنها -٣٦٣
  .)١(»تقتلك الفئة الباغية«: لعامر

 
 اختياره األرشد من األمور

 : عنهارواية عائشة ريض اهللا
 :قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم: عن عائشة ريض اهللا عنها قالت -٣٦٤

  .)٢( »ما خري عامر بني أمرين إال اختار أرشدمها«

 
                                                                                                                         

م مسلم يف الفتن باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقرب الرجـل فيتمنـى أن يكـون رواه اإلما) ١(
 .»٢٩١٦«مكان امليت من البالء احلديث 

: وقال عنـه» ٣٧٩٩«رواه الرتمذي يف املناقب باب مناقب عامر بن يارس ريض اهللا عنهام احلديث ) ٢(
 السيدة عائـشة ريض اهللا عنهـا ، واإلمام أمحد حديث»١٤٨«حسن غريب، وابن ماجه يف املقدمة 

 ،»٨٢٧٦« حديث رقـم »٥/٧٥«والنسائي يف السنن الكربى »٢٤٨٦٤« حديث رقم »٦/١١٣«
 واحلديث صححه األلبـاين يف السلـسلة .»٥٦٦٥« حديث رقم »٣/٤٣٨« يف املستدرك واحلاكم

 .إسناده صحيح عىل رشط مسلم: وقال األرناؤوط. ، ويف تعليقه عىل السنن»٨٣٥«الصحيحة 



 ٢٧٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  ًملئ إيامنا إىل مشاشه

   مـا أحـد مـن أصـحاب رسـول اهللا :  عن عائشة ريض اهللا عنها أهنـا قالـت-٣٦٥
 فـإين سـمعت رسـول اهللا ًالت فيه ما خال عامرصىل اهللا عليه وآله وسلم إال لو شئت لق

  .)٢)(١( »ًملئ إيامنا إىل مشاشه« :صىل اهللا عليه وآله وسلم يقول

 
 موته عىل الفطرة ريض اهللا عنه

انظروا عامر بن يارس فإنه يموت عـىل :  عن عائشة ريض اهللا عنها أهنا قالت-٣٦٦
  .)٣( »الفطرة إال أن تدركه هفوة من كرب

 الطيب املطيب
 :رواية عيل ريض اهللا عنه

                                                                                                                         

 .املشاش رؤوس العظام: مشاشه) ١(
وقـد . رواه البزار ورجاله رجال الصحيح: ثم قال عنه» ٩/٢٩٥«ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ) ٢(

 »ًلعامر ميلء مـن كعبيـه إىل قرنـه إيامنـا« بلفظ »١٦٠٣«رواه اإلمام أمحد يف الفضائل حديث رقم 
. إسـناده صـحيح: لفتح إىل البـزار وقـالوعزاه احلافظ ابن حجر يف ا. وصححه ويص اهللا عباس

 بمجمـوع طرقـه، »٨٠٧«وصححه الشيخ األلبـاين يف السلـسلة حـديث رقـم . »٧/٩٢«الفتح 
» ١٤٧«واحلديث له شاهد من حديث عيل عند ابن ماجه فـضل عـامر بـن يـارس ريض اهللا عـنهام 

 »٦/٣٨٦« وابـن أيب شـيبة. وحـسنه األرنـاؤوط» ٧٠٧٦«وصححه األلباين، ورواه ابـن حبـان 
 .»٣٢٢٥٥«حديث رقم 

رواه احلاكم يف املستدرك كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر مناقب عامر بن يـارس ريض اهللا عـنهام ) ٣(
 .صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي:  وقال عنه»٥٦٨٥« حديث »٣/٤٤٤«



 
 

٢٨٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

ًكنت جالسا عنـد النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه « :عن عيل ريض اهللا عنه قال -٣٦٧
  .)١( »ًائذنوا له مرحبا بالطيب املطيب: وسلم فجاء عامر فاستأذن، فقال

 
ِّمؤمن إذا ذكر َ ذكرُ َ 

 قرأ القرآن ثم: سئل عيل ريض اهللا عنه عن ابن مسعود فقال: عن قيس قال -٣٦٨
 إذا  نـيسمـؤمن: وقف عند شبهاته، فأحل حالله وحرم حرامه، وسئل عن عامر فقـال

ّذك َر ذكر، وسئل عن حذيفة فقالُ   .)٢( »احلديثباقي كان أعلم الناس باملنافقني، وذكر : َ

 
 
 

                                                                                                                         

 احلـــــديث   مـــــسند عـــــيل بـــــن أيب طالـــــب –رواه اإلمـــــام أمحـــــد يف املـــــسند ) ١(
، والبخــاري يف »١٦٠٥،١٥٩٩«، ويف الفــضائل احلــديث »١١٦٠،١٠٧٩،١٠٣٣،٩٩٩،٧٧٩«

» ٣٧٩٨«احلـديث » ٥/٦٦٨«، والرتمذي يف املناقب مناقـب عـامر »٤/٢/٢٢٩«التاريخ الكبري
، وأبـو نعـيم يف احلليـة »١٤٦«حـسن صـحيح، وابـن ماجـه يف املقدمـة فـضل عـامر : وقال عنه

 الصحابة باب ذكـر مناقـب عـامر بـن واحلاكم يف املستدرك كتاب معرفة» ٧/١٣٥«، »١/١٤٠«
، وابن حبان يف املناقب احلـديث »٥٦٦٢« حديث رقم »٣/٤٣٧«يارس ريض اهللا عنهام وصححه 

، »٣٧٩٨«واحلديث صححه األلباين يف سـنن الرتمـذي . »١١٧«، وأبو داود الطياليس »٧٠٧٥«
 .»٧٠٧٥«وحسنه األرناؤوط يف صحيح ابن حبان 

ــة »٦٠٤١« حــديث »٦/٢١٣« رواه الطــرباين يف الكبــري) ٢( ، واحلــاكم يف املــستدرك كتــاب معرف
 .وقد سبق احلديث. »٥٦٣١« احلديث الصحابة باب ذكر مناقب حذيفة بن اليامن 



 ٢٨١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  يف فضائل مرويات أهل البيت
  رهم كلثوم بن حصني الغفاري أيب

 
 استخالفه عىل املدينة ريض اهللا عنه 

 :اية ابن عباس ريض اهللا عنهامرو
 رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه ثـم مـىض« :عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال -٣٦٩

وسلم لسفره واستخلف عىل املدينة أبا رهم كلثـوم بـن حـصني بـن عتبـة بـن خلـف 
  .)١( »الغفاري

 
 

 
 
 

                                                                                                                         

وقـال » ٢٣٩٢« مـسند عبـد اهللا بـن العبـاس ريض اهللا عـنهام رقـم –رواه اإلمام أمحد يف املسند ) ١(
 كتاب معرفة الصحابة باب ذكـر أيب -ف يسريشعيب إسناده حسن ، واحلاكم يف املستدرك باختال

، والطـرباين يف الكبـري »٧٥١٧« حـديث رقـم »٣/٦٨٥« وصـححه الـذهبي رهم الغفـاري 
ً خمتـرصا، وابـن هـشام »٤١٤« حديث رقم »١٩/١٨٢«ً مطوال و»٧٢٦٤« حديث رقم »٨/٩«
 الصحيح غري رواه أمحد ورجاله رجال: وقال عنه» ٦/١٦٤«، وذكره اهليثمي يف املجمع »٤/١٧«

 .ابن إسحاق وقد رصح بالسامع



 
 

٢٨٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

  يف فضائل مرويات أهل البيت
 معاوية بن أيب سفيان ريض اهللا عنهام

 
 ن علامء الصحابة مكان 

كنـت مـع أيب عنـد «: هللا بن عبـاس ريض اهللا عـنهم قـال عن عيل بن عبد ا-٣٧٠
 فـأمر ،معاوية ذات ليلة فأتاه املؤذنون يؤذنون لصالة العشاء اآلخرة، فضن بحديث أيب

ًرجال أن يصيل بالناس، ثم حتدثنا حتى إذا فرغنا من حديثهام، قام معاوية فصىل، وليس 
 أيب، وذلك بعد ما أصيب ابن عباس يف برصه، فلام سلم قـام معاويـة خلفه غريي وغري

ومـا صـنع؟ :  أما أرأيت مـا صـنع؟ قـال،يا أبت:  ركعة، ثم انرصف، قلت أليبفصىل
  .)١( » هو أعلم منك،أي بني: أوتر بركعة، قال: قلت

 
 

                                                                                                                         

» ٣/٢٦ «هنوالبيهقـي يف سـن» ١٩٥٠« حـديث رقـم» ٢/١٢٤٩«رواه اإلمام أمحد يف الفضائل ) ١(
 .واألثر إسناده صحيح كام قال حمقق الفضائل

وقد روى البخاري يف كتـاب فـضائل الـصحابة بـاب ذكـر معاويـة ريض اهللا عنـه حـديث رقـم   
أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده موىل البن عباس فأتى ابن : ليكة قال عن ابن أيب م»٣٧٦٤«

ُدعه فإنه قد صحب النبي صىل اهللا عليه وسلم«: عباس، فقال َْ«. 
هـل لـك يف أمـري : قيـل البـن عبـاس:  عن ابن أيب مليكـة»٣٧٦٥«ويف الباب نفسه حديث رقم   

 .ب إنه فقيهأصا: املؤمنني معاوية، فإنه ما أوتر إال بواحدة قال



 ٢٨٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

  يف فضائل مرويات أهل البيت
 املقداد بن عمرو ريض اهللا عنه

 
  عنه فروسيته ريض اهللا

 :رواية عيل بن أيب طالب
  .)١( » فينا فارس يوم بدر غري املقدادما كان«: قال عيل ريض اهللا عنه -٣٧١

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                         

، وصـححه »١٦٨٦«، ويف الفضائل احلديث »١١٦١» «١٠٢٣«رواه اإلمام أمحد يف املسند رقم ) ١(
 . إسناده صحيح: ، وقال عنه الشيخ شعيب »٨٩٩«ابن خزيمة 



 
 

٢٨٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

  يف فضائل مرويات أهل البيت
 هند بنت عتبة ريض اهللا عنها

 
  وأهل بيته صعظم حبها للنبي 

 :رواية عائشة ريض اهللا عنها
يـا رسـول  :جاءت هند بنت عتبة قالـت«: عن عائشة ريض اهللا عنها قالت -٣٧٢

     َّاهللا، ما كان عىل ظهر األرض من أهل خباء أحب إيل أن يـذلوا مـن أهـل خبائـك، ثـم 
: قـال. َّعىل ظهر األرض أهل خباء أحب إيل أن يعزوا من أهل خبائـكاليوم ما أصبح 

هـل عـيل فيك ّ إن أبا سفيان رجـل مـس،يا رسول اهللا: قالت. ًوأيضا والذي نفيس بيده
  .)١( »ال أراه إال باملعروف: لنا؟ قالعياله حرج أن أطعم من الذي 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                         

رواه البخاري يف كتاب مناقب األنصار، باب ذكـر هنـد بـن عتبـة ريض اهللا عنهـا حـديث رقـم ) ١(
 .»١٧١٤-٨«اب قضية هند احلديث رقم  ومسلم يف األقضية ب»٣٨٢٥«



 ٢٨٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 يف فضائل  مرويات أهل البيت
 لخولة بنت ثعلبة 

 
 شأهنا وسامع اهللا شكواها نزول جربيل عليه السالم بآيات يف

 :رواية عائشة ريض اهللا عنها
   إين ،سـمعه كـل يشءتبارك الذي وسـع «:  عن عائشة ريض اهللا عنها قالت-٣٧٣

وهي تشتكي زوجهـا إىل رسـول  -وخيفى عيل بعضه  -ألسمع كالم خولة بنت ثعلبة 
يا رسول اهللا أكل شـبايب، ونثـرت لـه بطنـي : اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وهي تقول

حتى إذا كربت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إين أشكو إليك، فام برحت حتـى 
ــل هبــؤالء  ــزل جربي ــاتن !  "  #  $  %  &  '  )  (  *  M  :اآلي

+L) ١(.  

 
 
 
 

                                                                                                                         

ويف الكـربى ) ٣٤٦٠(والنسائي يف الصغرى ) ٢٤٢٤١(رواه اإلمام أمحد يف مسنده حديث رقم ) ١(
واللفظ له، وأبو يعىل حـديث رقـم ) ٢٠٦٣(و) ١٨٨(وابن ماجه حديث ) ١١٥٧٠(و) ٥٦٥٤(
 وصـححه صـحيح اإلسـناد ووافقـه الـذهبي،: وقـال) ٣٧٩١(واحلاكم حديث رقـم ) ٤٧٨٠(

 .األلباين و األرناؤوط وحسني سليم أسد



 
 

٢٨٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

  )فضائل عامة( 
 

  يف فضائل قريش مرويات أهل البيت
 

 األئمة من قريش
 :رواية عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه 

قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله : عن عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه قال -٣٧٤
 حق لرها أمراء أبرارها ، وفجارها أمراء فجارها، ولكأبرا» األئمة من قريش« :وسلم

ًفآتوا كل ذي حق حقه، وإن أمرت عليكم عبدا حبشيا جمدعا فاستمعوا له وأطيعوا مـا  ً ً
ُمل خيري أحدكم بني إسالمه ورضب عنقه، فإن خري بـني إسـالمه ورضب عنقـه فليقـدم 

  .)١(  ال دنيا له وال آخرة بعد إسالمههعنقه، فإن

                                                                                                                         

 حديث رقـم »١/٢٦٠«، ويف الصغري »٣٥٢١« حديث رقم »٤/٢٦«رواه الطرباين يف األوسط ) ١(
، ورواه احلاكم يف كتاب معرفة الصحابة، بـاب »٧/٢٤٢«، ومن طريقة أبو نعيم يف احللية »٤٢٥«

 » البحـر الزخـار-١٣-٣/١٢«ه ، والبـزار يف مـسند»٦٩٦٢«ذكر فضائل قريش حـديث رقـم 
 حـديث »٨/١٤٣«والبيهقي يف الكـربى ) وفجارها أمراء فجارها( إىل قوله »٧٥٩«حديث رقم 

 . الشطر األول منه»١٦٣١٧«رقم 
رواه الطرباين يف الصغري واألوسط عن شيخه حفـص :  وقال»٥/١٩٢«وذكره اهليثمي يف املجمع   

قال . انتهى كالم اهليثمي .  بغري حديث مل يتابع عليهابن عمر بن الصباح الرقي، قال احلاكم حدث
جـامع . هـو أشـبه: ًإسناده جيد ولكنه روي عن عيل موقوفا وقال الـدارقطني: ابن رجب احلنبيل

 .»٢٧٥٧« وصححه األلباين كام يف صحيح اجلامع »٢٦٣«العلوم واحلكم 



 ٢٨٧ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 يف فضائل األنصار   هل البيتمرويات أ
 

 يقبل من حمسنهم ويتجاوز عن مسيئهم
 :رواية عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام

خرج رسول اهللا صىل اهللا عليـه : عن عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام قال -٣٧٥
ًوآله وسلم وعليه ملحفة متعطفا هبا عىل منكبيه، وعليه عصابة دسامء حتى جلس عـىل 

إن النـاس يكثـرون وتقـل فـ ،أما بعد أهيـا النـاس«:  فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قالرباملن
ًرض فيـه أحـدا أو ينفعـه يـً منكم أمرا ونوا كامللح يف الطعام، فمن ويلاألنصار حتى يك

  .)١(»فليقبل من حمسنهم ويتجاوز عن مسيئهم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .»٣٨٠٠« من حمسنهم، احلديث رواه البخاري يف كتاب مناقب األنصار، باب قول النبي اقبلوا) ١(



 
 

٢٨٨ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 ما يرض امرأة نزلت بني بيتني من األنصار
 :يض اهللا عنهارواية عائشة ر

 :ل اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسو: عن عائشة ريض اهللا عنها قالت -٣٧٦
  .)١( »ما يرض امرأة نزلت بني بيتني من األنصار أو نزلت بني أبوهيا«

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

، وقـال »٢٦٢٥٠«رواه اإلمام أمحد يف املـسند حـديث الـسيدة عائـشة ريض اهللا عنهـا احلـديث ) ١(
، وأبـو نعـيم يف »١٤٤٨«شعيب إسناده صحيح رجاله رجـال الـشيخني ويف الفـضائل احلـديث 

» ٤/٩٣«ك  واحلاكم يف املـستدر»٧٢٦٧«، وابن حبان يف صحيحه حديث رقم »٩/٢٢٤«احللية 
 بدل بيتني، والظاهر أنه خطـأ كـام قـال حمقـق فـضائل »بني جاريتني« بلفظ »٦٩٨٥«حديث رقم 

ورجاهلام رجـال : وعزاه ألمحد والبزار ثم قال عنه» ١٠/٤٠«الصحابة، وذكره اهليثمي يف املجمع 
 . الصحيح



 ٢٨٩ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 ما يمنعهن احلياء التفقه يف الدين
 :رواية عائشة ريض اهللا عنها

وآلـه وسـلم عـن غـسل صـىل اهللا عليـه أن أسامء سألت النبي   عن عائشة-٣٧٧
تأخذ إحداكن ماءها وسـدرهتا فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب عـىل «: املحيض فقال

ًرأسها فتدلكه دلـكا شـديدا حـتى تبلـغ شؤون رأســها، ثــم تـصب عليهـا املـاء ثـم  ً
 اهللا سـبحان«: وكـيف تطهر هبـا؟ فــقال: أسامءفقالت » تأخذ فرصة ممسكة فتطهر هبا

، وسـألته عـن غـسل  أثر الدمتتبعني -  ذلككأهنا ختفي -: فقالت عائشة»  هبانريتطه
تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب عـىل رأسـها «: اجلنابة فقال

نعم النـساء نـساء : فقالت عائشة» فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها املاء
 .)١( »ن يتفقهن يف الديناألنصار، مل يكن يمنعهن احلياء أ

 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                         

 .»٣٣٢ «رواه اإلمام مسلم يف كتاب احليض باب استحباب استعامل املغتسلة احلديث) ١(



 
 

٢٩٠ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 يف فضائل أهل بدر   مرويات أهل البيت
 

 غفران اهللا عز وجل ذنوب أهل بدر
 :رواية عيل بن أيب طالب

ً سمعت عليا ريض اهللا عنه وهـو :عن عبيد اهللا بن أيب رافع وهو كاتب قال -٣٧٨
 ائتـوا : فقـال، واملقـداد، والـزبري،بعثنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم أنـا: يقول

 فـإذا )٣(  بنا خيلناى معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعاد)٢(  فإن هبا ظعينة)١( روضة خاخ
لتخرجن الكتاب أو : فقلنا. ما معي كتاب: فقالت. خرجي الكتابأ: نحن باملرأة فقلنا

 : وآلـه وسـلم فأتينا به رسول اهللا صىل اهللا عليه)٤( لتلقني الثياب، فأخرجته من عقاصها
بعض أمـر بفإذا فيه من حاطب بن أيب بلتعة إىل ناس من املرشكني من أهل مكة خيربهم 

 :          رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم فقـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم
 . يف قريش)٥( ً ملصقاًاء إين كنت امر، ال تعجل عيل يا رسول اهللا:يا حاطب ما هذا؟ قال

 وكان ممن كان معـك مـن املهـاجرين »ً كان حليفا هلم ومل يكن من أنفسها:قال سفيان«
                                                                                                                         

 .»٥/٢٦٣«رشح النووي . مكان بني مكة واملدينة بقرب املدينة: روضة خاخ) ١(
أي جارية وأصلها اهلودج، وسميت هبا اجلارية ألهنا تكون فيه، واسم هذه الظعينة إشارة : ظعينة) ٢(

 .»٥/٢٦٣«رشح النووي . لعمران بن أيب صيفي القريش 
 .يبفتح التاء أي جتر: تعادى بنا خيلنا) ٣(
رشح النـووي . شـعرها املـضفور وهـو مجـع عقيـصة : بكـرس العـني أي: أخرجته من عقاصها) ٤(

 .١٥١١،١٥١٠ص
 .ًأي مضافا إليهم ولست منهم: ًملصقا) ٥(



 ٢٩١ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

ختـذ فـيهم أ أن  فـيهمهلم قرابات حيمون هبا أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النـسب
ً ومل أفعله كفـرا وال ارتـدادا عـن دينـي وال رضـا بـالكفر بعـد ، حيمون هبا قرابتي)١(ًيدا ً

 ،دعني يا رسـول اهللا:  فقال عمر، صدق:هللا عليه وآله وسلماإلسالم فقال النبي صىل ا
لعل اهللا اطلـع عـىل أهـل  وما يدريكًإنه قد شهد بدرا، : املنافق، فقالرضب عنق هذا أ

  .)٢( »اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: بدر فقال

  .)٤()M  (  '  &  %  $  #  "  !L )٣  :  فأنزل اهللا عز وجل

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .أي نعمة ومنة: يدا) ١(
أي الغفران هلم يف اآلخرة وإال فإن توجه عىل أحد منهم حد أو غريه أقيم عليـه يف الـدنيا، ونقـل ) ٢(

ورضب النبـي صـىل اهللا : ياض اإلمجاع عىل إقامة احلد، وأقامه عمر عىل بعـضهم، قـالالقايض ع
ًعليه وآله وسلم مسطحا احلد وكان بدريا    .١٥١١رشح النووي ص . ً

 .»١«سورة املمتحنة اآلية رقم ) ٣(
ــضا »٣٠٠٧«رواه البخــاري كتــاب اجلهــاد والــسري بــاب اجلاســوس حــديث رقــم ) ٤( ً وانظــر أي

 وغريها، ورواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر حـديث »٤٢٧٤،٣٩٨١«
 .»٢٤٩٤-١٦١«رقم 



 
 

٢٩٢ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 
 

 
 اخلامتة

 :ًا حديث ٣٧٨مد اهللا مجع تم بح
 ،فضائل الصحابة فيها آل بيت النبوة يروون 

 . يرون فيها فضائل آل البيت ة والصحاب
 .يف بيان واضح عىل أن عالقة التواد بينهم ال سبيل للتشكيك هبا

ًفكان حمورا جديدا من حماور اال  ،لتقاء بني آل البيت والصحابة ً
ًودليال ناصعا بينا عىل مكنون  ًّ  .أنفسهم من احلب والوالءً

 ريض اهللا عنهم وأرضاهم أمجعني
 ونسأل اهللا أن يؤلف بني قلوب املسلمني

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
 
 
 
 



 ٢٩٣ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

 
 املراجع

ط دار اجليـل بـريوت األوىل       ،حتقيق علي حممد البجـاوي    ، االستيعاب البن عبد الرب    -١
 .هـ ١٤١٢

ط دار طيبـة الريـاض      ، حتقيق أمحـد سـعد محـدان      ، اعتقاد أهل السنة لاللكائي      -٢
 .هـ ١٤٠٢

، الريـاض   ، ط دار الراية  ،حتقيق باسم فيصل اجلوابرة     ، اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم       -٣
 .م ١٩٩١ -هـ ١٤١١األوىل

مكة ، ط مكتبة النهضة احلديثة   ، حتقيق عبد امللك دهيش     ، األحاديث املختارة للمقدسي   -٤
 .هـ ١٤١٠الوىل ، املكرمة 

  .أخبار أصبهان أليب نعيم األصبهاين -٥
، ط دار البـشائر اإلسـالمية     ،  البـاقي    دحتقيق حممد فؤاد عب   ، األدب املفرد للبخاري   -٦

 .م ١٩٨٩-هـ ١٤٠٩الثانية ، بريوت 
  .أسد الغابة البن األثري -٧
،  ط دار اجليـل          حتقيق علي حممد البجـاوي    ، اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر      -٨

 . هـ ١٤١٢األوىل ، بريوت 
  .البداية والنهاية البن كثري -٩

 . م ١٩٩٥ ط دار الفكر بريوت، حتقيق حمب الدين العمري، تاريخ دمشق البن عساكر -١٠
 .ط دار الفكر ، حتقيق السيد هاشم الندوي، التاريخ الكبري  للبخاري -١١
 .هـ ١٤٠١ بريوت، ط دار الفكر ، تفسري القرآن العظيم البن كثري -١٢
األوىل ، حتقيق حممـد عوامـة ط دار الرشـيد سـوريا          ،  التهذيب البن حجر   تقريب -١٣

 .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦
 .القاهرة، ة املدينط مطبع، حتقيق حممود حممد شاكر،يذيب اآلثار البن جرير الطرب -١٤
 .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ األوىل، بريوت، ط دار الفكر ، ذيب التهذيب البن حجر -١٥



 
 

٢٩٤ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

 -هــ   ١٣٧١األوىل  ، بريوت، ط دار إحياء التراث     ، امتاجلرح والتعديل البن أيب ح     -١٦
 .م ١٩٥٢

 .هـ ١٤٠٥الرابعة ، بريوت، ط دار الكتاب العريب، حلية األولياء أليب نعيم -١٧
ط مكتبـة   ، حتقيق أمحد مري البلوشي   ،خصائص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب للنسائي        -١٨
 .هـ ١٤٠٦األوىل ، الكويت، املعال
  .حيحة لأللباين الصثسلسلة األحادي -١٩
األوىل ،  بـريوت     ط املكتـب اإلسـالمي    ، حتقيق األلبـاين    ، السنة البن أيب عاصم    -٢٠

 .هـ ١٤٠٠
 .بريوت، ط دار الفكر، د فؤاد عبد الباقيحتقيق حمم، سنن ابن ماجه -٢١
 .بريوت، ط دار إحياء التراث، رينحتقيق أمحد حممد شاكر وآخ، سنن الترمذي -٢٢
األوىل ، ط دار الكتاب العريب بـريوت       ، محد زمريل وآخر  حتقيق فواز أ  ، سنن الدارمي  -٢٣

 .هـ ١٤٠٧
مكة املكرمـة   ، ط مكتبة دار الباز  ، حتقيق حممد عبد القادر عطا    ،السنن الكربى للبيهقي   -٢٤

 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
، ط دار الكتـب العلميـة     ، حتقيق عبد الغفار سليمان وآخـر     ، السنن الكربى للنسائي   -٢٥

 .م ١٩٩١ -هـ ١٤١١األوىل ، بريوت 
، حلـب   ، ط مكتب املطبوعات    ، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة    ، ) اتىب  ( سنن النسائي    -٢٦

 .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية 
 .ط دار الفكر، حتقيق حممد حمىي الدين عبد احلميد، سنن أيب داود -٢٧
، بريوت  ، ط مؤسسة الرسالة    ، حتقيق شعيب األرناؤوط وآخر   ،سري أعالم النبالء للذهيب    -٢٨
 .هـ ١٤١٣اسعة الت
  . علوم القرآنةط مؤسس، نيحتقيق مصطفى السقا وآخر، السرية النبوية البن هشام -٢٩
 الثانيـة ، ط مؤسسة الرسـالة  بـريوت       ، حتقيق شعيب األرناؤوط  ، صحيح ابن حبان   -٣٠

 .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤



 ٢٩٥ 
 

 ات الفضائل بني اآلل واألصحابذرى السحاب يف مروي

بـريوت  ، ط املكتـب اإلسـالمي  ، حتقيق حممد مصطفى األعظمي ، صحيح ابن خزمية   -٣١
 م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠

 -هـ  ١٤٠٧الثالثة  ، بريوت  ، ط دار ابن كثري   ، حتقيق مصطفى البغا  ، صحيح البخاري  -٣٢
 .م١٩٨٧

 .بريوت، ط دار إحياء التراث، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، صحيح مسلم -٣٣
ط دار  ، وحممد رواس قلعـه جـي     ، حتقيق حممد فاخوري  ، صفة الصفوة البن اجلوزي    -٣٤

 .م ١٩٧٩ - هـ١٣٩٩الثانية ، بريوت ، املعرفة 
  .الصواعق احملرقة البن حجر -٣٥
  . بريوت،ط دار صادر، الطبقات الكربى البن سعد -٣٦
األوىل ، ط دار طيبة الريـاض      ، حتقيق حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي     ، علل الدارقطين  -٣٧

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥
 الثانيـة ، ط مؤسسة الرسالة بـريوت    ، حتقيق فاروق محادة  ، عمل اليوم والليلة للنسائي    -٣٨

 .هـ ١٤٠٦
حمـب  و، حتقيق حممد فؤاد عبد البـاقي  ، فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر       -٣٩

 .هـ ١٣٧٩ بريوت، ط دار املعرفة، الدين اخلطيب
 .األردن، فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر نسخة ثانية ط بيت األفكار -٤٠
، سـسة الرسـالة   ط مؤ  حتقيق وصي اهللا حممد عباس    ،فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل     -٤١

 .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ األوىل، بريوت
، حتقيق الشيخ بكري احليـاين ط مؤسـسة الرسـالة           ، ز العمال للمتقي اهلندي   ـكن -٤٢

 .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ اخلامسة، بريوت 
 .األوىل،  بريوت ،ط دار صادر، لسان العرب البن منظور -٤٣
 .هـ ١٤٠٧القاهرة ، ط دار الريان للتراث، جممع الزوائد للهيثمي -٤٤
 األوىل، ط دار الكتـب العلميـة بـريوت       ، حتقيق مصطفى عطـا   ، مستدرك احلاكم  -٤٥

 .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١١



 
 

٢٩٦ 
 

ذرى السحاب يف مرويات الفضائل بني اآلل واألصحاب

األوىل ، بريوت  ، ط مؤسسة علوم القرآن     ، حتقيق حمفوظ الرمحن زين اهللا      ، مسند البزار  -٤٦
 .هـ ١٤٠٩

 .مسند السيدة فاطمة الزهراء للسيوطي -٤٧
 .وتبري، ط دار الكتب العلمية ، مسند الشافعي -٤٨
 .بريوت، ط دار املعرفة ، مسند أيب عوانة -٤٩
األوىل ، دمـشق ، ط دار املـأمون للتـراث     ، حتقيق حسني سليم أسد   ، مسند أيب يعلى   -٥٠

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤
 .القاهرة، ط مؤسسة قرطبة ، مسند أمحد -٥١
 .بريوت، ط دار املعرفة ، مسند أيب داود الطيالسي -٥٢
األوىل ،  الريـاض    مكتبـة الرشـد    ط، حتقيق كمال احلـوت     ،مصنف ابن أيب شيبة    -٥٣

 .هـ ١٤٠٩
، بـريوت ، ط املكتب اإلسـالمي   ، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي   ،مصنف عبد الرزاق   -٥٤

 .هـ ١٤٠٣الثانية 
 .ط دار العاصمة الرياض، حتقيق التوجيري، املطالب العالية البن حجر -٥٥
  القـاهرة  ،ط جار احلـرمني     ، حتقيق طارق عوض اهللا وآخر      ،املعجم األوسط للطرباين   -٥٦

 .هـ ١٤١٥
الثانيـة  ، املوصل، ط دار العلوم واحلكم ، حتقيق محدي السلفي  ، املعجم الكبري للطرباين   -٥٧

 .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤
ط دار إحيـاء    ،للنووي) شرح صحيح مسلم    ( املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج        -٥٨

 .هـ ١٣٩٢الثانية ، بريوت ، التراث
  .مصر، ط دار إحياء التراث ، د عبد الباقيحتقيق حممد فؤا،املوطأ  لإلمام مالك -٥٩
  .ط دار الكتب السلفية  مصر، حتقيق شرف حجازي، نظم املتناثر للكتاين -٦٠
، ط بيت األفكـار الدوليـة     ،  رائد صربي  قحتقي،  البن األثري   احلديث نهاية يف غريب  ال -٦١

 .األردن
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