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ة  مة معالي مدير الجامعة اإلسالميَّ  ٘ مقدِّ

ح
َّ
مح معايل مدٌر اجلامعح اإلصالمٍ

ّ
 ممد

اضتمد  رب العاظتُت، والصبلة والسبلـ على نبينا ػتمد، وعلى آلو 
 وصحبو أرتعُت. وبعد:

طلب وجد فيو  وأفضل ما ،ب فيو الراغبغِ رَ  فإف العلم أشرؼ ما
وأنفع ما كسبو واقتناه الكاسب؛ ألف شرفو يثمر على صاحبو، الطالب، 
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ﴿ عند طالبو، قاؿ ا تعأب: ىوفضلو يَػْنم

فمنع سبحانو اظتساواة بُت العآب واصتاىل ظتا قد خص بو  [9]الزمر:  ﴾ىئ
ومن ىنا رغب الشرع وأكد على أمهية طلبو، وؽتا  العآب من فضيلة العلم،

أف يسألو  -صلى ا عليو وسلم-على فضل العلم أف ا أمر نبيو  يدؿ
 .[11]طه:  ﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ﴿ مزيداً من العلم فقاؿ:

َمِن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفوِه ِعْلّما، َسهََّل اهلُل )) :-صلى ا عليو وسلم-وقاؿ 

 . (ٕ)((ُيِرِد اهلُل ِبِه َخِوّرا ُيَفقِِّهُه ِفي الدِّيِنَمِن )) ، وقاؿ:(ٔ)((َلُه ِبِه َطِريًقا ِإَلى اْلَجنَِّة
ه، ومن أعظم العبادات اليت ادفالعلم من أعظم منن ا تعأب على عب

 يتعبد العبُد هبا ربَّو تبارؾ وتعأب، وىو من أعظم ما ينفق العبد فيها وقتو.
ّب ولذلك كاف نشر العلم اظتستمد من الكتاب والسنة وفهم السلف الصا

 -ا رزتو-وبذلو ىو اعتدؼ األشتى ظتؤسس ىذه الدولة اظتباركة اظتلك عبد العزيز 
                                 

أخرجو مسلم ُب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب: فضل االجتماع على تبلوة القرآف  (ٔ)
 (.ٜٜٕٙ( رقم )ٕٗٚٓ/ٗوعلى الذكر)

(، ٔٚ( رقم )ٗٙٔ/ٔيفقهو ُب الدين) العلم، باب: من يرد ا بو خَتاً أخرجو البخاري ُب  (ٕ)
 (.ٖٚٓٔ( رقم )ٛٔٚ/ٕومسلم ُب الزكاة،  باب: النهي عن اظتسألة)



مة    ٙ معالي مدير الجامعة اإلسالميَّةمقدِّ

وألبنائو كذلك من بعده، ففي عهد خادـ اضترمُت الشريفُت اظتلك عبد ا بن 
شهد التعليم اظتزيد من اظتنجزات والقفزات العمبلقة  -حفظو ا-عبد العزيز 

زة مهمة من الركائز اليت تعتمد عليها على امتداد الوطن بوصف التعليم ركي
الدولة ُب حتقيق التقدـ ومواكبة التطورات العلمية ُب العآب، فازدىر التعليم 
العإب وارتقت اصتامعات، وزادت أعدادىا، ومن ىذه اصتامعات العمبلقة، 
اصتامعة اإلسبلمية باظتدينة النبوية، فهي صرح شامخ، يشرؼ بأف يكوف إحدى 

علمية والثقافية والدعوية الرائدة، اليت تعمل على ىدي الشريعة اظتؤسسات ال
تنفيذ السياسة التعليمية بتوفَت التعليم اصتامعي فقامت ب، ةاإلسبلمية السمح

والدراسات العليا، والنهوض بالبحث العلمي والقياـ بالتأليف والًترتة والنشر، 
 وخدمة اجملتمع ُب نطاؽ اختصاصها.

ومن ىنا فعمادة البحث العلمي باصتامعة هتتم بالبحوث العلمية نشراً 
ورتعًا وتررتة وحتكيمًا داخل اصتامعة وخارجها؛ من أجل النهوض بالبحث 

ادلضتدرن ]العلمي، والتشجيع واضتث على التأليف والنَّشر، ومن ذلك: 
 يف انكتة -هللا عنهم رضي-عهى األحادٌج انىاردج يف فضائم انصحاتح 

انتضعح، ومضىدي انثزار، وأتً ٌعهى ادلىصهً، وادلعاجم انخالحح ألتً انماصم 
  أ.د/ سعود بن عيد بن عمري الصاعدي.تأليف:  [انطرباوً

نسأؿ ا تعأب أف يرزقنا العلم النافع والعمل الصاّب، وأف يوفقنا ظتا 
وأصحابو  حيب ويرضى، وصلى ا وسلم وبارؾ على نبينا ػتمد وعلى آلو

  ومن تبعهم بإحساف إٔب يـو الدين.

 مدير الجامعة اإلسالميَّة

 أ3د/ عبد الرحمن بن عبد اهلل السند



مة   ٚ المقدِّ

 ادلمدمح
من ، ونعوذ بو من شرور أنفسنا، ونستغفره، نستعينو، إف اضتمد 

، وأشهد أف ال إلو إال ا، لو يومن يضلل فبل ىاد، يهد ا فبل مضل لو
 .ورسولو، وأشهد أف ػتمًدا عبده

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ

ژڦ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ژ   (ٔ)

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ۀژ، النساء ژ ڦ  ڦ

ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  

 .(ٕ)األحزاب ژ﮼ 
 ػتمد يُ دْ ىَ  يِ دْ وخَت اعتَ ، فإف خَت اضتديث كتاب ا؛ أما بعد

 .(ٖ)وكل بدعة ضبللة، وشر األمور ػتدثاهتا، -عليو وسلم ا صلى -
لئلنس  -عليو وسلم ا صلى- بعث نبيو ػتمًدا -جل ثناؤه-فإف ا

                                 
 (. ٕٓٔ( آؿ عمراف: اآلية )ٔ)

يعلمها أصحابو. رواىا  -صلى ا عليو وسلم-( ىذه خطبة اضتاجة اليت كاف النيبٕ)
ُب خطبة النكاح( رتاعة، ومنهم: أبو داود ُب سننو )كتاب: النكاح، باب: 

 . وانظر ُب ألفاظها، وطرقها: خطبة اضتاجة لؤللباين. ٕٕٓٔورقمو/  ٖٕٓ /ٕ
و ُب خطبتو عقب زتد ا، والثناء عليو. رواه يقول -صلى ا عليو وسلم-ىذا لفظ كاف النيب( ٖ)

 . ٚٙٛورقمو/ ٕٜ٘/ٕمسلم ُب )كتاب: اصتمعة، باب: ختفيف الصبلة واطتطبة( 



 ٛ المستدرك على األحاديث الواردة في فضائل الصحابة  

وينذرىم الشرؾ وغضب َرّب ، يبلغهم التوحيد وشرائع الدين، واصتن كلهم
... وينذر من خالف بالنار والعقاب، ويبشر من أطاع باصتنة والثواب، العاظتُت

 ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ ۀ ژ: -تعأب-قاؿ ا

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ژ: وقاؿ. (ٔ)ژۓ ے      ے ھ

 .(ٕ)ژ ڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎڎ ڌ ڌ ڍ

وأكثرىم ، -عليو وسلم ا صلى-وأكرمهم على ا أصدقهم طاعة لو
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ژ: -تعأب-قاؿ، استقامة على الدين

 .(ٖ)ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ   ڇ ڇڇ ڇ چ  چ
 ا صلى-من كاف ُب صحبتو: وقد حاز قصب السبق ُب ذلك

خَت األمة وىم . وَسُعد بَذراه وجنابو، وترىب ُب ظلو وكنفو، -عليو وسلم
، وُب االستقامة النهاية، كاف عتم ُب االتباع الغاية ،-عليو وسلم ا صلى- بعده

وأظهروا ُب مشارؽ األرض ومغارهبا ، -عليو وسلم ا صلى-سلكوا سنتو
َوبلَّغوا عن ، وأرغم ا هبم أنوؼ أعداء ا الكافرين، دين رب العاظتُت

وبيَّنوا للناس العدَؿ ، من األمانة ما زتلو وأدَّاه -عليو وسلم ا صلى -ا رسوؿ
فهم ، َوثبَّت هبم القوائم، ووطَّد ا هبم لئلسبلـ الدعائم، واضتق وَمْن عاداه

 ٱ ژ: -تعأب-قاؿ ا، ونفاة الفتنة، وأباة الذلة، وأشياع اضتق، حَضَنة اظتلة

                                 
 (، من سورة: سبأ. ٕٛاآلية: ) (ٔ)
 (، من سورة: الفتح. ٚٔمن اآلية: ) (ٕ)
 (، من سورة: اضتجرات. ٖٔاآلية: ) (ٖ)



مة   ٜ المقدِّ

  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀڀ ڀ      پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ

 ڄ  ڄ ڦڦ  ڦ ڦ ڤ ڤڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿٿ ٿ

  ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ          ڄ ڄ

 .(ٔ)ژ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڇڍ  ڇ
 -لّ جَ وَ  عز-ا ضربو مثل ىذا): (ٕ)-رزتو ا-اصتوزي قاؿ ابن 

 ةػالطاق ىوَّ قػَ  كما،  بأصحابو فأيده وحده خرج إذ -وسلم عليو ا صلى -للنيب
 .( اىػواستحكمت ظتلُ وغَ ، كربت حىت منها نبت ٔتا الزرع من

، وفضائلهم على العاظتُت، فيجب على األمة كلها معرفة منازعتم ُب الدين
وأف تنشر ، ودتاـ الطاعة، وكماؿ ابة، وما اختصهم ا بو من شريف الصحبة

 .وتذيع فضائلهم ُب كل ػتفل، مناقبهم ُب كل غتمع
فضائل ودراسة األحاديث الواردة ُب ، وٕب كتاب حافل ّتمع

الكتب األحاديث الواردة ُب فضائل الصحابة ُب : أال وىو، الصحابة
واظتعاجم الثبلثة أليب ، وأيب يعلى اظتوصلي، ومسندي أيب بكر البزار، التسعة

وىو من منشورات عمادة البحث العلمي ، "رتع ودراسة" القاسم الطرباين
، ُب اثٍت عشر غتلًداىػ ٕٚٗٔسنة/ ، ُب اصتامعة اإلسبلمية ُب اظتدينة اظتنورة

: واستدركت عليو. حديثًا ألفين واثنين وعشرين( ٕٕٕٓاشتملت على )
ورتبتها ، ودرستها ُب ىذا البحث، رتعتها، حديثًا خمسة وخمسين( ٘٘)

                                 
 (، من سورة: الفتح. ٜٕاآلية: ) (ٔ)
 (. ٛٗٗ/ ٚزاد اظتسَت ) (ٕ)



 ٓٔ المستدرك على األحاديث الواردة في فضائل الصحابة  

ظتا ُب ذلك من ؛ واظتنهج العاّمُت لؤلصل واظتستدرؾ عليو، على ضوء اطتطة
 .ودفع االختبلؼ والتضادّ ، التشاكل واالحتاد

وأن يجعل ، أسأل في األقوال واألعمال كلها إخالًصا وتقّربًا واللَ 
؛ ولدخول جنتو درًجا وَمسلًكا، من ىذا العمل لنيل رضاه سبًبا وُسّلًما

 .وباإلجابة جدير، إنو على كل شيء قدير
 



مة   ٔٔ المقدِّ

 خطح انثحج
فوقع ُب ، كتبت البحث مستعيًنا با وفق منهج إعداد خطة األصل

 .وبعض الفهارس، وخادتة، وابوثبلثة أب، مقدمة
 .وغَت ذلك، ومنهج إعداده، خطة البحث: فذكرت فيها المقدمةفأما 
 رد ُب فضػػػػػػػػل مػػػػػػػػن آمػػػػػػػػن مػػػػػػػػا و  ذكرت فيػػػػػػػػوفػػػػػػػػ: ؿوّ وأمػػػػػػػػا البػػػػػػػػاب األ

 .ِحَبووصَ  ،-عليو وسلم ا صلى -ا رسوؿب
 ا رضػي-فذكرت فيو األحاديث الواردة ُب فضػائلهم: وأما الباب الثاين 

وفيػػػو ... والػػػببلد، والّطوائػػػف، والقبائػػػل، والوقػػػائع، حسػػػب اضتػػػوادث -عػػػنهم
 :ستة مباحث

 .ما ورد ُب فضائل البدريُت: اظتبحث األوؿ
 .ما ورد ُب فضائل بٍت ىاشم: اظتبحث الثاين

 .ما ورد ُب فضائل األنصار: اظتبحث الثالث
 .ما ورد ُب فضائل زتَت: اظتبحث الرابع

 .ورد ُب فضائل بٍت كعبما : اظتبحث اطتامس
 .ما ورد ُب فضائل أىل اليمن: اظتبحث السادس

 فػػػػػذكرت فيػػػػػو األحاديػػػػػث الػػػػػواردة ُب تفصػػػػػيل : وأمػػػػػا البػػػػػاب الثالػػػػػث
 :فصبلفوفيو ... على األعياف -عنهم ا رضي-فضائلهم
وفيػو ... األحاديث الواردة ُب فضائل الصحابة من الرجاؿ: الفصل األوؿ 

 :مبحثاف
 :وفيو مطلباف... ما ورد ُب ما اشًتؾ فيو رتاعة منهم: ؿاظتبحث األو 



 ٕٔ المستدرك على األحاديث الواردة في فضائل الصحابة  

 .ما ورد ُب فضائل اطتلفاء األربعة: اظتطلب األوؿ
 ا رضػػػي-وعمػػػر الفػػػاروؽ، مػػػا ورد ُب فضػػػائل أيب بكػػػر الصػػػديق: اظتطلػػػب الثػػػاين

 .-عنهما
 :وفيو مطلباف... ما ورد ُب تفصيل فضائلهم على االنفراد: اظتبحث الثاين

 :وفيو ستسة عشر قسًما...َمن ُعرفوا بأعياهنم: األوؿاظتطلب 
 عنهما ا رضي-ما ورد ُب فضائل أيب بكر الصديق: القسم األوؿ-. 
 ػػػد ُب فضما ور : القسم الثاين  يائل عمر بن اطتطاب العدو ػ

 .-عنو ا رضي-
 ائل علي بن أيب طالب ػػػما ورد ُب فض: القسم الثالث

 .-عنو ا رضي-القرشي
 ائل سعد بن أيب وقاص ػػػما ورد ُب فض: القسم الرابع

 .-عنو ا رضي-القرشي
 عنو ا رضي-ما ورد ُب فضائل أيب بن كعب: القسم اطتامس-. 
 عنو ا رضي-ما ورد ُب فضائل أنس بن مالك: القسم السادس-. 
 ائل بشَت بن معبد بن اطتصاصيةػػػما ورد ُب فض: القسم السابع 

 .-عنو ا رضي-
 بن علي بن أيب طالب ما ورد ُب فضائل اضتسن: الثامن القسم ،

 .-عنهم ا رضي-أو أخيو اضتسُت بن علي
 ا رضي-الكليبائل دحية بن خليفة ػػػما ورد ُب فض: القسم التاسع 
 .-عنو



مة   ٖٔ المقدِّ

 ما ورد ُب فضائل زيد بن سهل أيب طلحة : القسم العاشر
 .-عنو ا رضي-
 ما ورد ُب فضائل سعد بن معاذ : القسم اضتادي عشر

 .-عنو ا رضي-األنصاري
 ا بن جعفر  عبدما ورد ُب فضائل : القسم الثاين عشر

 .-عنهما ا رضي-اعتامشي
 ػػػُب فض ما ورد: القسم الثالث عشر ػ ػ ػ ػ  ا بن الزبَت عبدائل ػ

 .-عنهما ا رضي-
 ائل عبيدا بن ػػػُب فض ما ورد: القسم الرابع عشر
 .-عنهما ا رضي- اطتالق عبد
 قّرة بن ُدْعُموص ُب فضائل ما ورد : القسم اطتامس عشر

 -عنو ا رضي-النُّمَتي
 :وفيو فرعاف... )اظتبهموف( مّ سَ َمن ٓب يُ : اظتطلب الثاين

 .أو ؿتومها، أو قبائل، من نسبوا إٔب أفراد: الفرع األوؿ -
 ل شاب من ػػما ورد ُب فض: عشر القسم السادس

 .-عنهم ا رضي-األنصار
وا )اظتبهموف(. - َسُب ْن  الفرع الثاين: من ٓب يُػ
 ... األحاديث الواردة ُب فضائل الصحابيات: ينالثاالفصل  

 ... ما ورد ُب تفصيل فضائلهن على االنفراد: وفيو مبحث واحد
 :وفيو مطلباف
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 :وفيو ستة أقساـ... َمن ُعرفن بأعياهنن: اظتطلب األوؿ
 ة بنت أيب بكر ػػػػما ورد ُب فضل عائش: القسم األوؿ
 .-عنهما ا رضي- ديقػػػالص
 ػػند بنت أيب أمية ما ورد ُب فضل ى: القسم الثاين ػ

 .-عنها ا رضي-سلمة أـ
 ا صلى-ا رسوؿما ورد ُب فضل فاطمة بنت : القسم الثالث 

 .-ورضي عنها، عليو وسلم
 عنها ا رضي-ما ورد ُب فضل كبشة بنت رافع: القسم الرابع-. 
 عنها ا رضي-ما ورد ُب فضل أـ طليق: القسم اطتامس-. 
 عنها ا رضي-ما ورد ُب فضل ـأ مالك األنصارية: القسم السادس-. 

 .َمن ٓب يُنسنب )اظتبهمات(: اظتطلب الثاين
 :ومها، فهرسيوٍب . البحث خاتمةٍب ذكرت 

 .واظتراجع، اظتصادرفهرس  -ٔ
 .فهرس اظتوضوعات -ٕ
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 مىهج انثحج
واالعتماد ، -تبارؾ وتعأب-سرُت ُب إعداد البحث بعد التوكل على ا

 .اظتتبع ُب األصل اظتستدرؾ عليونهج اظتلو على ك عليو وحده ال شري
ليوافق طبيعة ؛ واقتضى العمل إجراء بعض التعديبلت اليسَتة

 :ليوتفصيلو ُب ما ي. االستدرؾ
  نطاق مصادر األحاديث الواردة في البحث: أوًل 

 الكتب التسعة: البحثُب  اظتستدركةحاديث األأساس مصادر  -ٔ
، وجامع الًتمذي، وسنن أيب داود، وصحيح مسلم، )صحيح البخاري

، ومسند اإلماـ أزتد، وموطأ اإلماـ مالك، ماجو بن وسنن، وسنن النسائي
واظتعاجم ، وأيب يعلى اظتوصلي، أيب بكر البزار: ومسندا، الدارمي(وسنن 
 .أليب القاسم الطرباين (والصغَت، واألوسط، الكبَت)الثبلثة 

-الواردة ُب فضائل الصحابةاظتستدركة رتعت األحاديث  -ٕ
عن طريق  -وغَتىا، من اظتظاف-من الكتب نطاؽ البحث -عنهم ا رضي
 .واالستقراء، السرب

ُب و ، اظتعجم الكبَت للطرباينُب  زوائدبعض األحاديث الرتعت  -ٖ
غتمع الزوائد ومنبع : على الكتب الستة من -ُب موضوع البحث-مسند البزار

ٓب  هماألف بعض؛ كبلمها للهيثمي،  وكشف األستار عن زوائد البزار، الفوائد
 .-ما أعلم ُب-يزؿ مفقوًدا

ُعنِيُت بالبحث عن أسانيد ىذه األحاديث الزوائد اليت يذكرىا قد و 
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 .وٓتاصة إذا كانت من طريقيهما، والبزار، اعتيثمي ُب غتمع الزوائد عن الطرباين
، -اظتشار إليها-األحاديث ما وقفت عليو من طرؽرتعت  -ٗ

 .وشواىدىا من سائر كتب السنة، وزيادات متوهنا
 تراجم الرواة: ثانًيا 

أو ، لرواة اظتختلف فيهمظتن ٓب يرد ُب األصل من اتررتت  -ٔ
، التأريخمن الكتب األصيلة ُب ، فقط-على اختبلؼ مراتبهم-الضعفاء

 .اصترح والتعديلو 
أو تعديبًل بناًء ، اخًتت ُب مراتبهم ما يناسب أحواعتم جرًحا -ٕ

اصترح ر أىل اضتديث ُب قواعد و هعلى ما يقتضيو النظر ُب ما سار عليو رت
وابن ، الذىيب: مع االستئناس بأحكاـ اضتافَظُْت . وضوابطهما، والتعديل

 .ُب كتبهما، حجر
إذا تكرر أحدىم فأذكر و . ُب أوؿ موضع وردوا فيو تررتت عتم -ٖ

 .وال أحيل على مكاف تررتتو، مرتبتو
أو ، شتيت من اتفقت مصادر اضتديث على ذكره منهم بكنيتو -ٗ

 .جاعبًل ذلك بُت قوسُت، و مهمبًل ونسبت من وقع اشت. لقبو
 والحكم على األحاديث، يج التخر: لثًاثا 

على وفق ترتيبها عند -األحاديث بالكتب الستة زوبدأت ُب ع -ٔ
 .ترتيب وفيات مؤلفيهاوفق ٍب سائر الكتب على ، -اصتمهور
عزوهتا إٔب و . البحثخرجتها من الكتب نطاؽ البحث ُب منت  -ٕ
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 .مؤتلًفا ُب اظتوضعُت، خترجًيا واحًدا، حاشيتو سائر كتب السنة ُب
أو تعدد ، إذا كاف ىناؾ اختبلؼ على اللفظ ظتن ىو تنبه -ٖ

 .ُب األلفاظ
إذا -األلفاظوتعدد ، أو اختبلؼ، ذكرت الزيادات ُب اظتتوف -ٗ

 .-دعت اضتاجة إٔب ذلك
. إذا كاف متنو فيو طوؿ اضتديث على موضع الشاىد من تقتصر ا -٘

 .وتعليم وتربية، متنو كامبًل إذا كانت فيو قصة فيها عظة وعربة وقد أسوؽ
وشواىد األحاديث ، تابعاتما وقفت عليو من الطرؽ واظتذكرت  -ٙ

 .وخرجتها، ُب منت البحث الثابتةغَت 
أو ، مع بياف الصحيح، سانيدواأل، اختبلؼ الطرؽذكرت  -ٚ

 .األشبو منها
أو ، على األحاديثوأحكامهم ، نقلت ُب التخريج أقواؿ النقاد -ٛ

 .-واإلمكاف، حسب القدرة-بعض طرقها وأسانيدىا
؛ اضتكم على أسانيد األحاديث ومتوهناذكرت ما ترجح لدي ُب  -ٜ

واختاروه ، ر أىل اضتديثو بناء على ما يقتضيو النظر ُب ما سار عليو رته
 .والضوابط، من القواعد

ألف ؛ أو أحدمها، وىذا ُب ما إذا كاف اضتديث ليس ُب الصحيحُت
غَت أف . غترد العزو إليهما أو إٔب أحدمها يكفي للداللة على ثبوت اضتديث

أو ُب أحدمها وقد تكلم فيو بعض أىل العلم فإين ، اضتديث إذا كاف فيهما



 ٛٔ المستدرك على األحاديث الواردة في فضائل الصحابة  

 .ومتًنا، والراجح ُب درجة اضتديث إسناًدا، أذكر كبلمو
ألين ؛ أو أسانيدىا، توقفت عن اضتكم على بعض األحاديث -ٓٔ

 .لبعض األسباب اظتشروحة ُب دراستها؛ ٓب أتوصل فيها إٔب حكم مناسب
أو رجحت ، رتعت بُت األحاديث اليت ظاىرىا التعارض -ٔٔ

وذكرت فيها ما وقفت عليو من كبلـ . بعضها على بعض بقرائن الًتجيح
 .-سواء أكاف ُب اصتمع أـ ُب الًتجيح-أىل العلم
 صـ  تنظيم الن: رابًعا 

وتأمل ، بعد نظر األحاديث الواردة ُب موضوع البحث تمنظّ  -ٔ
وذلك ؛ يقل فيها التكرار، مؤسسة على متوف األحاديثعلمية على خطة 

وإذا اقتضى ... يقتضي اظتقاـ إعادتو ُب أكثر من موضعمنها  اعددً ألف 
ونبهت عليو ُب ، ودرستو، اظتقاـ تكراره ذكرتو ُب أنسب موضع لو ُب اطتطة

 .-عليو مع اضتوالة-اظتواضعبقية 
ٍب ، بدأت ٔتا ورد من األحاديث ُب فضائلهم على وجو اإلرتاؿ -ٕ

الرجاؿ على فضائل مع تقدمي . ما ورد ُب فضائلهم على وجو التخصيص
 .النساءفضائل 
ومطالب ، ومباحث، وفصوؿ، رتبت األحاديث على أبواب -ٖ
وذكرت عقب  ، -طتطةعلى وفق ما تقدـ توضيحو ُب ا-ات دتيزىاانو ذات عن

 .كل منها خبلصة ؼتتصرة
على أقساـ  رتبت األحاديث الواردة ُب فضائلهم على االنفراد -ٗ
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 على حسب ُتبمرتّ  -قسمصحايب منهم ُب فضائل ل وك، مرقمة ومسلسلة
أو اختلف ُب ، رؼ اشتوعن ُعرؼ بكنيتو وٓب يُ ٍب ذكرت م، -حروؼ اظتعجم

كل ُب -ختمت ٔتَْن ٓب ُيَسمَّ منهم ٍب، اشتو اختبلفًا شديًدا وال مرجح
 . على حسب حروؼ اظتعجم كذلكُتبمرتّ ، -موضعو

على االنفراد باألحاديث الواردة  منهم رجاؿالبدأت ُب فضائل  -٘
على وفق ، العشرة اظتبشرين باصتنة من َمْن استدركت لو فضبًل ُب فضائل 

 .وأشهرىا، ترتيبهم ُب أصح األحاديث
باألحاديث الواردة ُب على االنفراد  ءسانالُب فضائل بدأت  -ٙ
عليو  ا صلى-ا رسوؿأزواج ن مِ  من استدركت عتا فضائلَ فضائل 

 .-عليو وسلم ا صلى-ُب الزواج منوالراجح على وفق ترتيبهن ، -وسلم
اديث ػػباألح -وما كاف ُب معناه-ل فصلػػػكُب  بدأت  -ٚ

 .-أحدمهاأو ، ٔتا أخرجو الشيخافمبتدًئا - الصحيحة
، فالضعيفة. اضتساف ُب غَتمهاف، ٍب عقبتها باألحاديث الصحاح

، وإذا كاف اضتديث غَت الصحيح فيو متابعة. -إف وجدت-فاظتوضوعة
أو ٔتعناه فإين ، أو بنحوه -أو اضتسن-أو كاف بلفظ اضتديث الصحيح

 .للعبلقة؛ أقدمو معو
على  يت ورد فيها أكثر من حديثائل الػراعيت تقدمي الفض -ٜ

 .-عليو وسلم ا صلى -ا رسوؿورد فيو حديث واحد عن  ما
معناه عن أكثر من واحد عن  وأ، إذا ورد منت اضتديث الواحد -ٓٔ
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، واحد منهم على حده ل  كُ   فإين أذكر حديثَ  -عليو وسلم ا صلى-النيب
 .التخريجيقتضيو  لسبب -أو أكثر-وقد أرتع بُت حديثُت. وأجعلو نصا مستقبًل 

خادتًا ، والشواىد على حسب وفيات ؼترجيها، رتبت اظتتابعات -ٔٔ
أو الشواىد اليت ُب ، مع تقدمي الطرؽ. ن ٓب أقف على سنة وفاتو منهمٔتَ 

 .ٍب سائر الكتب الستة على غَتىا، الصحيحُت
 ا صلى-يبػعن الن -أو رواتو-ذكرت منت اضتديث بعد ذكر راويو -ٕٔ
 .واضتكم عليو، وخترجيو، ذلك من دراستوٍب ما يتبع  ،-عليو وسلم
  ًعزو الماّدة العلمية: اخامس 

وأيب يعلى ، ومسندي أيب بكر البزار، عزوت إٔب الكتب التسعة -ٔ
ومعرفة الصحاح من ، لشهرة نسبتها إليهم؛ اظتوصلي بذكر أشتاء أصحاهبا

: -مثبًل -فأقوؿ. السنن من اظتسانيد وغَت ذلك منها رتيًعا عند أىل العلم
 .-وىكذا-والبزار، واإلماـ أزتد، واإلماـ مالك، وأبو داود، رواه البخاري

عزوت إٔب معاجم أيب القاسم الطرباين بذكر أشتائها حىت  -ٕ
وُب ، رواه الطرباين ُب الكبَت: -مثبًل -فأقوؿ... يتميز بعضها من بعض

 .-وىكذا-الصغَت
وسنن الدارمي بذكر ، مالكوموطأ اإلماـ ، عزوت إٔب الكتب الستة -ٖ

وىذا . واألحاديث، والصحائف، األجزاء: وأرقاـ، وتررتة الباب، اسم الكتاب
وأما إذا ٓب يكن على شرطو فإين أعزو . إذا كاف اضتديث على شرط البحث

 .واألحاديث فحسب، والصحائف، األجزاء: بذكر أرقاـ
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، األجزاء: ومراجع البحث بذكر أرقاـ، عزوت إٔب سائر مصادر -ٗ
وإاّل فإين أعزو إٔب أرقاـ ، وىذا إذا كاف الكتاب متعدد األجزاء. والصحائف

وإذا رُِقمت نصوص أي منها سواء أكانت أحاديث أـ . الصحائف فحسب
 .تراجم أـ نصوص فإين أذكر أرقامها

عزوت اآليات الواردة ُب ثنايا البحث إٔب مواضعها ُب القرآف  -٘
 .م سورهتاواس، بذكر رقمها، الكرمي

أين : واضتكم على األحاديث، وتقدـ ُب منهجي ُب التخريج -ٙ
، -على وفق ترتيبها عند اصتمهور-األحاديث بالكتب الستة زوبدأت ُب ع

 .ترتيب وفيات مؤلفيهاوفق ٍب سائر الكتب على 
اظتشهورة عند أىل ، اختصرت أشتاء بعض اظتصنفات اظتتداولة -ٚ

ا من حيث موضوعها مع نسبتها ظتصنفها أو ذكرهتا باسم شهرهت، العلم
... -إف شاء ا تعأب-وذِكرًا ال يوقع القارئ ُب التباسها بغَتىا، اختصارًا

حباف البن  بن اإلحساف بًتتيب صحيح: اإلحساف )وىو: ومن ذلك
اظتنهاج ُب شرح صحيح مسلم بن : وشرح النووي ظتسلم )واشتو، بلباف(

على القارئ الكرمي فليعد إٔب فهرس  وإذا أشكل شيء من ذلك. اضتجاج(
 .ما يعاِب ما استشكلو -إف شاء ا-فإنو سيجد؛ واظتراجع، اظتصادر
  ًصـ  خدمة الن: اسادس 

ترقيًما يربط -وؿتومها-ومباحثها، رقمت األحاديث داخل فصوعتا -ٔ
، ترقيم عاـ للكتاب أرتع: وىو على ضربُت، ويسلسلها، بعضها ببعض
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 .-أو ؿتومها-أو مبحث، فصلوترقيم خاص لكل 
 .وكتبتها ٓتط عريض، ضبطت متوهنا بالشكل -ٕ
 .واىتممت هبا، وضعت عبلمات الًتقيم اظتناسبة -ٖ
، لوب وخرجتو ُب اظتوضع األنس، متوقَّ إذا تكرر اضتديث رَ  -ٗ

وعزوه ، مع ذكر الشاىد فيو، وأحلت عليو ُب اظتواضع األخرى من غَت ترقيم
 .رجتو من حيث الثبوت وعدموود، إٔب بعض من رواه

 وألقاهبم، وكناىم، اء الرواةػوأشت، ضبطت األلفاظ اظتشكلة -٘
وذلك عند . -حسب اإلمكاف-باضتروؼ، وؿتوىا، نػواألماك، اظتشتبهة

وال أحيل ، شيء منها فأضبطو باضتركاتٍب إذا تكرر ، أوؿ ورود عتا
 .اظتوضع األوؿ ألي منهاعلى 

أو الشروح ، من كتب غريب اضتديثشرحت األلفاظ الغريبة  -ٙ
وذلك عند . -على حسب ما يقتضيو اظتقاـ-أو اظتعاجم اللغوية، اضتديثية

اظتوضع وال أحيل على ، شيء منها فبل أشرحوٍب إذا تكرر ، أوؿ ورود عتا
 .-اطتاصة هبارس افهالاكتفاء ب-لكل لفظ منها األوؿ

من الكتب  والقبائل، -غَت اظتشهورة-والوقائع، عرّفت باألماكن -ٚ
وذلك . سواء القددية أـ اضتديثة، والتعريف هبا، نت ببياهناتعااألصيلة اليت 

 .عند أوؿ ورود عتا إذا ٓب يتقدـ التعريف هبا ُب األصل
  ًةـــــالخاتم: اسابع 

 .والتوصيات، وأىم النتائج، وذكرت فيها خبلصة موجزة عن البحث
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 وفيو فهرسا... الفهارس: ثامًنا: 
 .واظتراجع، اظتصادر -ٔ
 .اظتوضوعات -ٕ

أسأل أن يجعلو من األعمال الصالحة غير  -تعالى- واللَ 
ومشايخهم ، وأن يجزي مشايخي. وأن ينفع بو، المنقطعة بالموت

ْن ُسِئل؛ عّني خيًرا ْجَود من أعطى، إنو أكرم َم  الل ىصلّ و ... وَأ
، أجمعين وعلى آل بيتو وأصحابو، وسلم على محمد خاتم النبيين

 .والحمد لل رب العالمين
 





ل
ّ
 انثاب األو

 اهلل رصىله تـه آمـِم مـا ورد يف فضـم 
ه، -عهٍه وصهم اهلل صهى -

َ
حِث

َ
 وص
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ل
ّ
  اهلل رصىله تــه آمـمِ مـما ورد يف فض: انثاب األو
ه، -عهٍه وصهم اهلل صهى-

َ
حِث

َ
 وص

قاؿ : قاؿ -عنو ا رضي-(ٔ)ا بن ُبْسر عبد[ عن ٔ] -ٔ
ُدوا :-عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ  -تـََعاَلى-فإن  الل؛ وأْبِشُروا، )سدِّ

 .َوَسيأِتي قـَْوٌم لَ حج َة لَهْم(. لَْيَس إَلى َعَذاِبُكْم ِبَسرِيعٍ 
: )رواه: وقاؿ، (ٕ)ىذا اضتديث أورده اعتيثمي ُب غتمع الزوائد  

وأحاديث . ( اىػولكنو صرّح بالتحديث، وفيو بقية، الطرباين ُب الكبَت
 .-ُب ما أعلم-مفقودة  ا بن بسر ُب اظتعجم الكبَت ٓب تزؿ عبد

ىو: عن آدـ ) (ٖ)يعقوب بن سفياف ُب اظتعرفة: ولكن اضتديث رواه 
كبلمها ،  اعتامشي موالىم(: عن داود بن رشيد )وىو (ٗ)وأبو يعلى، أيب إياس( ابن

... ٔتثلو، بسر بوعن ابن اضتمصي  ٘()الرزتن بن عرؽ عبدعن بقية عن ػتمد بن 

                                 
 بضم الباء اظتوحدة، بعدىا سُت، ٍب راء مهملتاف.  (ٔ)

د الغابة البن األثَت (، وأسٕٔٚ، ٕٛٙ/ ٔانظر: اإلكماؿ البن ماكوال )
 . ٖٕٚٛ( ت/ٕٛ/ٖ)

(ٕ )(ٔ /ٖٙ .) 

(ٖ )(ٕ /ٖ٘ٔ .) 

-ٜٖٓ/ ٜ، و)ٕٕٙٗ( ورقمو/ ٖ٘ٛ/ ُٜب مسنده، كما ُب: اظتطالب العالية )( ٗ)
 .ٖ٘ٙٗ( ورقمو/ ٜٖٔ

( ٓٚٛالتقريب )ص/، كما ُب: -بكسر اظتهملة، وسكوف الراء، بعدىا قاؼ-( ٘)
 . وحترؼ االسم ُب اظتطبوع من اظتطالب إٔب: )عوؼ(. ٛٔٔٙت/
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 .صدوقاف ٔ()الرزتن عبد)بقية( وشيخو ػتمد بن ؛ وىذا إسناد حسن
صرّح فيو بقية ، وأحاؿ يعقوب بن سفياف اإلسناد على إسناد تقدمو

أف )بقية( قد َصرَّح  -ُب ما تقدـ نقلو عنو-وأفاد اعتيثمي. بالتحديث
 .-كذلك-بالتحديث ُب إسناد الطرباين

عن  -تعأب عنهما ا رضي-عن حذيفة بن اليماف[ ٕ] -ٕ 
)َيُكوُن أِلَْصَحاِبي بـَْعِدي َزل ٌة  :قاؿ -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ

ُهُم الُل . يـَْغِفُرَىا الُل لَهُم ِبُصْحَبِتِهمْ  ْوٌم بـَْعَدُىْم ُيِكبُـّ َوَسَيَتَأس ى ِبِهْم قـَ
 .َعَلى َمَناِخِرِىْم ِفي الن اِر(

سػػػهل( عػػػن : ابػػػن عػػػن بكػػػر )يعػػػٍت (ٕ)أبػػػو القاسػػػم الطػػػرباين ُب األوسػػػط: رواه
عتيعة عن عن ابن العزيز  عبدعن أشهب بن  (ٖ)إبراىيم بن أيب الفياض الربقي

وقػد سػاؽ -وقػاؿ... بػن ىاعػاف عػن عقبػة بػن عػامر عػن حذيفػة بػو (ٗ)ِمشرح
عػن وال ، عتيعػةإال ابن )ٓب يرو ىذين اضتديثُت عن مشرح : -معو حديثًا آخر

 .( اىػإبراىيمتفرد بو ، عتيعة إال أشهبابن 
                                 

، واظتوضع اظتتقدـ ٖٓٗ٘( ورقمو/ ٙٔٙ/ ٕ٘انظر تررتتو ُب: هتذيب الكماؿ )( ٔ)
 من التقريب. 

 . ٖٕٖٗ( ورقمو/ ٖٗٔ-ٕٗٔ/ ٗ)( ٕ)

عن ابن اضتسُت الكوُب بن  ( عن موسىٜٙٗ/ ٙعدي ُب الكامل ): ابن وكذا رواه( ٖ)
 أيب الفياض بو. 

انظر: . وآخره مهملة، كمنرب، بكسر اظتيم، وسكوف الشُت اظتعجمة، وختفيف الراء وفتحها( ٗ)
-ٜٗٗ والتقريب )ص/، (ٖٜٕٓ /ٗ) (، واظتؤتلف واظتختلف للدارقطٍتٕٕ٘ /ٚ) اإلكماؿ

 (. ٖٚٔ /ٓٔ، وحتفة األحوذي )ٕٗٚٙت/  (ٜ٘ٗ
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: )وفيو: ٍب قاؿ، وعزاه إليو، (ٔ)وأورده اعتيثمي ُب غتمع الزوائد
. "(ٕ)"يروي عن أشهب مناكَت: يونس قاؿ ابن، بن أيب الفياض إبراىيم

 .( اىػوىذا ؽتا رواه عن أشهب: قلت
، عتيعةفيو ابن : األؤب، وفيو ثبلث علل أخرى، فهذه علة ُب اإلسناد

اضتافظ َعدَّه ، ُمَدل سأنو : والثانية. ضعيف ُب اضتديث وىو، ا عبد: واشتو
. وٓب يصرح بالتحديث، ُتالػُمَدل سحجر ُب الطبقة اطتامسة من طبقات  ابن

: وقاؿ فيو اضتافظ، وىو مصري ؼتتلف فيو، فيو شيخو مشرح بن ىاعاف: واألخَتة
 .حديثو ىذا ُب تررتتو ؽتا أنكره عليو ٖ()وأورد أبو أزتد بن عدي، ( اىػ)مقبوؿ

بن  أزتد: رواىا، -أيًضا-ا بن عتيعة عبدوللحديث طريق أخرى عن  
،  بسنده عن سليم بن منصور بن عمار (٘)ودتاـ ُب فوائده، (ٗ)منيع ُب مسنده

،  اظتبارؾعن ابن  (ٙ)نعيم بن زتاد ُب الفنت: ورواىا، كبلمها عن منصور بن عمار
بن  د بن أيب حبيب عن أيب اطتَت مرثدعتيعة عن يزيعن ابن كبلمها ،  اظتبارؾ

ألف ؛ ودتاـ َواهٍ ، وإسناد أزتد بن منيع... بنحوه، ا اليزين عن حذيفة بو عبد
                                 

(ٔ )(ٚ /ٕٖٗ .) 

 . ٖٕٙ( ت/ ٕٜ/ ٔانظر قولو ُب: لساف اظتيزاف )( ٕ)

 . -آنًفا-تقدمت اضتوالة عليو( ٖ)

عدي ُب الكامل : ابن . ورواه من طريقوٛٓٙٗ( ورقمو/ ٜٖٚ/ ٜكما ُب: اظتطالب )( ٗ)
  .-عتيعة بن بن عمار. ومرة أخرى ُب تررتة تررتة منصور مرة ُب -(ٜٖٗ/ ٙ(، و)ٛٗٔ/ٗ)

 . ٜٜ٘( ورقمو/ ٖٗٚ/ ٔ)( ٘)

 . ٘ٛٔ( ورقمو/ ٖٛ-ٕٛ/ ٔ)( ٙ)
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متكلم  -ُب إسناد دتاـ وحده-وابنو. َواٍه ُب اضتديث، بن عمار جهمي منصور
وٓب ، واالختبلؼ عليو، وابن عتيعة قد علمت حالو. بن زتاد ضعيف ونعيم. فيو

 .يصرح بالتحديث من ىذا الوجو عنو
وىو ، عتيعة وحده بن أف اضتديث من طرقو يدور على: واطتبلصة 
واظتعروؼ ما تقدـ ُب حديث . منكر: فهو؛ ٓب يتابع عليو ضعيف

 .-وا أعلم-بن بسر قبلو  ا عبد
 أحػػدمها حسػػن. موصػػولُت، اشػػتمل ىػػذا البػػاب علػػى حػػديثُت: خبلصػػة ،

 .-وا اظتوفق-واآلخر ُمْنَكر



 اهلل رضً-األحادٌج انىاردج يف فضائههم: انثاب انخاوً
ىائف، وانمثائم، وانىلائع، حضة احلىادث -عىهم

ّ
، وانط

 وانثالد
 :مباحث ستةوفيو 

 .ما ورد في فضائل البدريين: المبحث األّول 
 .ما ورد في فضائل بني ىاشم: المبحث الثاني 
 .ما ورد في فضائل األنصار: المبحث الثالث 
 .ما ورد في فضائل ِحْمَير: المبحث الرابع 
 .ما ورد في فضائل بني كعب: المبحث الخامس 
 .ما ورد في فضائل أىل اليمن: المبحث السادس 
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 ادلثحج  
ّ
 ما ورد يف فضائم انثدرٌني: لاألو

-أو ضباعة-أـ اضتكمأف ابن  :عن الفضل بن اضتسن الضمري[ ٔ] -ٖ
عليو  ا صلى - ا رسوؿأصاب : يت الزبَت حدثو عن إحدامها أهنا قالتبن 

عليو  ا صلى -ا رسوؿوفاطمة بنت ، وأخيت، فذىبت أنا، سبيًا -وسلم
فقاؿ ، وسألناه أف يأمر لنا بشيء من السيب، فشكونا إليو ما ؿتن فيو، -وسلم
 .(َسبَـَقُكن  يـََتاَمى بَْدرٍ ): -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ

بن  عن أزتد -وىذا ؼتتصر من لفظو- (ٔ)أبو داود: ىذا اضتديث رواه
ا بن وىب عن عياش بن عقبة اضتضرمي عن الفضل بن  عبدصاّب عن 

 .وسكت عنو... بو (ٕ)اضتسن الضمري

                                 
 ٖٜٖ/ُٕب )كتاب: اطتراج، باب: ُب بياف مواضع قسم اطتمس وسهم ذي القرىب( ( ٔ)

( ٜٕٚٛورقمو/   ٖٓٔ/٘. وُب )كتاب: األدب، باب: ُب التسبيح عند النـو
 مطواًل.  ٙٙٓ٘ورقمو/

صاّب:  بن اعلم أف اإلسناد وقع ُب اظتوضع األوؿ من نسخيت من السنن ىكذا: )حدثنا أزتد( ٕ)
أف  بن اضتسن الضمري بن عقبة اضتضرمي عن الفضل بن وىب: حدثٍت عياش ا حدثنا عبد
اظتطلب حدثتو عن إحدامها أهنا قالت...(، وىو   عبد بن يت الزبَتبن -أو ضباعة-أـ اضتكم

، وُب أسد الغابة البن األثَت ٜٕٔٚ( ورقمو/ٕٕٔ/ٛكذلك ُب نسخة عوف اظتعبود )
  ( بسنده عن أيب داود بو... فلعلو ىكذا ُب بعض نسخ السنن.ٜٖٔ /ٙ)

واضتديث انفرد بو أبو داود عن سائر الكتب الستة، ووقع إسناده ُب اظتوضع 
صاّب بن  ىكذا: )عن أزتد ٖٗٔٛٔ( رقم/ ٛٚٛ٘/ ٖٔين ُب حتفة األشراؼ )الثا

 =اضتسن الضمري  بن عقبة اضتضرمي عن الفضلبن  وىب عن عياشبن  ا عبدعن 
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ٍب ، عن معاذ بن اظتثٌت عن علي بن اظتديٍت (ٔ)الطرباين ُب الكبَت: ورواه
بن  ا اضتضرمي وػتمد عبدبن  عن ػتمد (ٕ)ساقو ُب موضع آخر

                                 
( اىػ، وىذا ...يت الزبَت حدثو عن إحدامها أهنا قالتبن -أو ضباعة-أـ اضتكم  بن أف =

اضتسن بن  لًترتيت: الفضلىو الصواب، اظتوجود ُب اظتصادر األخرى للحديث، و 
 . -وسيأٌب ذكر بعضها -الضمري، وابن أـ اضتكم

وللتحريف الواقع ُب اإلسناد أورد األلباين اضتديث ُب صحيح سنن أيب داود   
، وقاؿ: )صحيح( اىػ، وأحاؿ على السلسلة ٕٙٛ٘( ورقمو/ ٓٛ٘-ٜٚ٘/ ٕ)

داود فقط، وقاؿ  ( معزًوا إٔب أيبٗٓ٘/ ٗ، واضتديث فيها )ٕٛٛٔالصحيحة برقم/ 
اضتسن بن  بعد ذكر بعض اإلسناد: )وىذا إسناد صحيح، رجالو ثقات غَت الفضل

(، لكن روى عنو رتاعة من الثقات، ٕٗٔ/ ٔحباف وحده )وثقو ابن الضمري، فقد 
 مع تابعيتو؛ فالنفس تطمئن لبلحتجاج ْتديثو( اىػ. 

(. ٖٓ٘ٔت/ ٖٖٛ)ص/عجلي ُب تأريخ الثقات : ال-أيًضا-اضتسن وثقو بن والفضل
: )صدوؽ( اىػ. وإسناد أيب داود ُب ٖٗٗ٘( ت/ ٕٛٚحجر ُب التقريب )ص/  بن وقاؿ

اضتكم، بُت الفضل بن اضتسن،  أـ بن ىذا اظتوضع الذي أورده فيو قد سقط منو ذكر
 . -كما سيأٌب-، وىو غتهوؿ-عنهما ا رضيأو ضباعة، -اضتكم وأـ

ح اضتديث مع السقط ُب إسناده. ومع وقد فات ىذا على الشيخ األلباين فصح
وىو  -عنهما ا رضي-اضتسن ال يروي عن أـ اضتكم، أو ضباعةبن  أف الفضل

منقطع بينو، وبُت إحدامها. وىو حديث ضعيف هبذا اإلسناد؛ ألنو منقطع. وضعيف 
، وقد صححو األلباين ُب صحيح -كما سيأٌب-أـ اضتكم بن باإلسناد اآلخر؛ صتهالة

 ، فانتبو! ٖٕٗٗ( ورقمو/ ٜ٘٘/ ٖود )سنن أيب دا

 . ٖٖٖ( ورقمو/ ٖٛٔ/ ٕ٘)( ٔ)

 . ٕٕٗ( ورقمو/ ٖٚٔ-ٕٚٔ/ ٕ٘)( ٕ)
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عن  كلهم عن زيد بن اضتباب، (ٕ)وأيب بكر بن أيب شيبة (ٔ)بن منَت ا عبد
َسبَـَقُكن  يـََتاَمى َأْىُل ): وأهنا أمو بلفظ، بذكر أـ اضتكم فقط، عياش بن عقبة بو

 .ولو من حديث اآلخرين ؿتوه، وىذا من لفظ حديث معاذ. (بَْدرٍ 
 يقاؿ فيها، صحابية. اعتامشية، بنت الزبَت: وأـ اضتكم ىي 

بن  ٓب أر ُب الرواة  عنو غَت الفضل وابنها. (ٖ)حكيم أـ: -أيًضا-
وعنو الفضل بن اضتسن ، )ال يتحرر أمره: (٘)وقاؿ الذىيب، (ٗ)اضتسن
وال . ضعيف: فاإلسناد؛ ( اىػ)ال يعرؼ: (ٙ)حجروقاؿ ابن . اىػ وحده(

 .-وا أعلم - أعرؼ للمنت ما يشهد لو بلفظو

                                 
أيب داود عن عن ابن ( ٜٜٕ، ٖٖٕ/ ٖوكذا رواه: الطحاوي ُب شرح معاين اآلثار )( ٔ)

 ٜٛٛٚ( ورقمو/ ٖٖٛٗ -ٕٖٛٗ/ ٙمنَت، وأبو نعيم ُب اظتعرفة ) بن ا بن عبد ػتمد
  اضتباب بو... وُب سنده حتريف يستدرؾ. بن بسنده عن ػتمد بن زتيد، كبلمها عن زيد

: ابن (، وعنوٕٕٛٗورقمو/  ٖٖٚ/ ٘واضتديث ُب مسنده )كما ُب: اظتطالب العالية  (ٕ)
 . ٖٗٚٗ( ورقمو/ ٖٕٗ/ ٙأيب عاصم ُب اآلحاد )

( ٕٖٛٗ/ ٙو)، ٚٙٓٗ( ت/ ٖٔٛٗ/ ٙ: اظتعرفة أليب نعيم )-مثبًل -انظر( ٖ)
 . ٘ٔٗٚ( ت/ ٕٕٖ/ ٙ، و)ٛٓٗٚ( ت/ ٜٖٔ/ ٙ، وأسد الغابة )ٛٙٓٗت/

( ٚٛٗ/ ٕوالكاشف )، ٛٙٚٚ( ت/ ٚٛٗ/ ٖٗ: هتذيب الكماؿ )-مثبًل  -انظر( ٗ)
 . ٖٜٗٙت/

 . ٚ٘ٛٓٔ( ت/ ٕٕٚ/ ٙاظتيزاف )( ٘)

 . ٚٚ٘ٛ( ت/ ٕٗٚٔالتقريب )ص/ ( ٙ)
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 (1)هاشم ما ورد يف فضائم تىً: انخاوً ادلثحج 
 ا وؿػػػرسقاؿ : قاؿ -عنو ا رضي-امةػػػعن أيب أم[ ٔ] -ٗ

)يـَُقوُم الر ُجُل ِمْن َمْجِلِسِو أِلَِخيِو ِإل  بَِني  :-عليو وسلم ا صلى-
 .َىاِشٍم لَ يـَُقوُموَنِ أَلَحٍد(

ا اضتضرمي  عبدعن ػتمد بن  (ٕ)الطرباين ُب الكبَت: ىذا اضتديث رواه
عن القاسم عن أيب  (ٖ)بن يونس عن إسرائيل عن جعفر بن الزبَت عن أزتد
: )وفيو: -وقد عزاه إليو-وقاؿ، (ٗ)وأورده اعتيثمي ُب غتمع الزوائد... أمامة بو

                                 
األقربوف، ومن آلو الذين حتـر  -صلى ا عليو وسلم-ا رسوؿىم عشَتة  (ٔ)

  عليهم الصدقة.
قصي بن كبلب بن مرة. وولَد بن  عبدمناؼ ىو: ابنوىاشم اشتو: عمرو، و  

(، ونضلة، -ى ا عليو وسلمصل-جد النيب-طلباظت عبدىاشم: شيبة )وىو: 
طلب: اظت عبدطلب فقط. وولَد اظت عبدصيفي، وأسد. وانقرضت أعقاهبم إال من  وأبا
 العزى(، ، وأبا طالب، وأبا عتب)واشتو: عبد-ا عليو وسلم صلى-والد النيب-ا عبد

 والزبَت، واضتارث، وزتزة، والعباس، وأربع بنات، وغَتىم من الولد. 
 (. ٜٙرب )ص/ ال عبدالبن  (، واإلنباه٘ٔ-ٗٔانظر: اصتمهرة البن حـز )ص/ 

 . ٜٙٗٚ( ورقمو/ ٕٕٗ/ ٛ)

 . ٜٙٗٚ( ورقمو/ ٕٕٗ/ ٛ)( ٕ)

( عن أيب الربيع ٔٛ٘ٗورقمو/  ٖٓٚ/ ٜوكذا رواه: أبو يعلى )كما ُب: اظتطالب ( ٖ)
حبيب األزدي( عن  ىو: ابن)واشتو: سليماف بن داود الزىراين( عن عباد بن عباد )و 

 جعفر بن الزبَت بو، بنحوه. 

(ٗ )(ٛ /ٗٓ .) 
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 .( اىػوىو مًتوؾ، جعفر بن الزبَت
 مًتوؾ، نزيل البصرة، الشامي الدمشقي: وجعفر بن الزبَت ىو

 ا رسوؿوالوضع على ، قد اهتمو رتاعة بالكذب، -كما قاؿ-
 .(ٔ)-عليو وسلم ا صلى-

 ٍب إف ىذا اضتديث مع كونو موضوًعا ؼتالف للثابت عن النيب
فجمع فيو . (ٕ)وذمو لذلك، من هنيو عن القياـ -عليو وسلم ا صلى-

 .بُت حَشف وسوء ِكيلة -صتهلو-واضعو 
 

                                 
( ٕٖ/ ٘وهتذيب الكماؿ )، ٜٜٗٔ( ت/ ٜٚٗ/ ٕانظر تررتتو ُب: اصترح )( ٔ)

 . ٕٓ٘ٔ( ت/ ٙٓٗ/ ٔ، واظتيزاف )ٜٓٗت/

وعمدة القاري (، ٙ٘-ٔ٘/ ٔٔانظر: صحيح البخاري، ومعو فتح الباري )( ٕ)
 (. ٖٙٚ-ٖٗٚ/ ٔ(، وغتموع فتاوى شيخ اإلسبلـ )ٜٕٛ-ٕٛٛ/ٗٔ)
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 ما ورد يف فضائم األوصار: انخانج ادلثحج 
 ا رضي-ا بن قيس أيب موسى األشعري عبدعن  [ٔ] -٘

َكاَن ُيْكثُر زيَاَرَة -َعَلْيو َوَسل مَ  الل صلى-الل رسول)َأن  : -عنو
، َفَكاَن إَذا زَاَر َخاص ًة أَتى الر ُجَل في َمْنزلو. َوَعاّمةً ، األنَصار َخاص ةً 

 .َوإَذا زَاَر َعام ًة أَتى المْسجَد(
عن مهاـ عن رجل من األنصار عن  (ٕ)عن عفاف (ٔ)اإلماـ أزتد: رواه
وأورده اعتيثمي ُب غتمع ... ا بن قيس عن أبيو بو عبدبن أيب بكر 

وبقية رجالو . )وفيو راو ٓب ُيَسمّ : -بعد أف عزاه إليو-وقاؿ ، (ٖ)الزوائد
وال أعلم ظتنت ، ضعيف: فاإلسناد؛ وىو كما قاؿ. ( اىػرجاؿ الصحيح

 .اضتديث شاىًدا بلفظو
 .حيِت العوذي ىو: ابنومهاـ . مسلم الصفار ىو: ابنوعفاف  

 

                                 
 . ٖٜٙ٘ٔ( ورقمو/ ٖٖٖ/ ٕٖ)( ٔ)

بن أيب شيبة ُب مسنده )كما ُب: اظتطالب العالية  وكذلك رواه: أبو بكر (ٕ)
( ٜٖٔ/ ٖأيب عاصم ُب اآلحاد ): ابن وعنو -( ٜٛ٘ٗورقمو/ ٖٖٚ/ٜ

 عن عفاف بو.  -٘ٔٛٔورقمو/

(ٖ )(ٛ /ٖٔٚ .) 
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 ما ورد يف فضائم حِ : انراتع ادلثحج 
ْ
 م

َ
 رٍ

 يبػػػػػػػػػػػػػػػػػظتا أمر الن: قاؿ -عنهما ا رضي-مروػػػػػا بن ع عبد[ عن ٔ] -ٙ
إنا ، ا رسوؿيا : فقالوا، فخندؽ على اظتدينة، باطتندؽ -عليو وسلم ا صلى-

. وقمنا معو، -عليو وسلم ا صلى-فقاـ النيب. وجدنا صفاة ال نستطيع حفرىا
ٓب أشتع مثلها  (ٔ)فسمعت ىّدةً ، فضرب بو ضربة وكرب، فلما أتى أخذ اظتعوؿ

فسمعت ىدة ٓب أشتع ، ٍب ضرب أخرى وكرب. (فُِتَحْت فَاِرسٌ ): فقاؿ، قط
فسمعت ىدة ٓب أشتع ، أخرى وكربٍب ضرب . (فُِتَحْت الرُّْومُ ): قاؿ، مثلها قط
 .(َوأَنَصارًا، َجاَء اللُ ِبِحْميَـَر َأعَوانًا): فقاؿ، مثلها قط
عن ىاروف بن ملوؿ عن  (ٕ)الطرباين ُب الكبَت: ىذا اضتديث رواه 

 .عمرو بوعن ابن ا بن يزيد  عبدزياد عن  بن الرزتن عبدالرزتن عن   عبد أيب
إشتاعيػػػػل بػػػػن اضتسػػػػن اطتفػػػػاؼ عػػػػن عػػػػن  (ٖ)ٍب سػػػػاقو ُب موضػػػػع آخػػػػر       

ا اظتعػػػػافري عػػػػن أيب  عبػػػػدوىػػػػب عػػػػن حيػػػػي بػػػػن عػػػػن ابػػػػن بػػػػن صػػػػاّب  أزتػػػػد
: فقػاؿ، ٍب ضػرب الثالثػة: وفيػو، بنحػوه، عمػرو بػوعن ابػن الرزتن اضتُبلي  عبد

 .(وأعوانًا، اليمن أنصارًا بهذه الضربة يأتي الل بأىل)
ُب ، )رواه الطرباين بإسنادين: وقاؿ، (ٗ)وأورده اعتيثمي ُب غتمع الزوائد

                                 
يعٍت: صوتًا كصوت اعتَْدـ، أو ما يقع من السحاب. انظر: النهاية )باب: اعتاء مع ( ٔ)

 . ٕٓ٘/ ٘ؿ( الدا

 . ٗ٘( ورقمو/ ٕٚ/ ٖٔ)( ٕ)

 . ٙٛ( ورقمو/ ٖٚ/ ٖٔ)( ٖ)

(ٗ )(ٙ /ٖٔٔ .) 
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وبقية رجالو . وضعفو رتاعة، معُتوثقو ابن ا  عبدحيي بن : أحدمها
. ا الراجح فيو أنو ضعيف اضتديث عبدوحيي بن . ( اىػرجاؿ الصحيح
. ٓب أعثر على تررتتو بعد-شيخ الطرباين-إشتاعيل اطتفاؼ: وُب السند إليو

 .ا بن يزيد اظتعافري عبد: اضتبلي ىوالرزتن  عبدوأبو . ضعيف: واإلسناد
أنعم  ىو: ابنو ، الرزتن بن زياد عبدلضعف ؛ واإلسناد اآلخر ضعيف

شاركو . ا بن يزيد اظتقري عبد: الرزتن الراوي عنو اشتو عبدوأبو . اإلفريقي
وٓب ، ُب رواية اضتديث عن اإلفريقي أبو إسحاؽ إبراىيم بن ػتمد الفزاري

: عن معاوية بن عمرو )وىو (ٔ)اضتارث بن أيب أسامة :روى حديثو. يسّمو
 .ا بن يزيد بو عبدحدثٍت رجل من أنعم عن : أبو عمرو األزدي( عنو قاؿ

، (ٕ)وللحديث شاىد من مرسل راشد بن سعد اظتقرئ اضتمصي  
: كبلمها عن صفواف عنو قاؿ،  عن بقية وأيب اظتغَتة (ٖ)نعيم بن زتاد: رواه

، وعدني فارس -تعالى-إن الل): -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿقاؿ 
وأمدني ِبِحْمَير . وكنوزىم، (ٗ)وألمتهم، وأبناؤىم، ثم نساؤىم، ثم الروم

يدلس ، الوليد اضتمصي ىو: ابنوبقية . ونعيم بن زتاد ضعيف... (أعوانًا
                                 

 . ٕٜٙ( ورقمو/ ٗٓٚ/ٕكما ُب: بغية الباحث )( ٔ)

( ٖ٘ٔ(، والتقريب )ص/ٖٖٕ/ ٗىو من التابعُت، كما ُب: الثقات البن حباف )( ٕ)
 . ٗٙٛٔت/

 . ٘ٓٗٔ( ورقمو/ ٜٛٗ/ ٕالفنت )( ٖ)

(، ٕٖٚ/ٗأي: أدوات حرهبم، كالدروع وؿتوىا. انظر: غريب اضتديث أليب عبيد )( ٗ)
 . ٕٕٓ/ ٗوالنهاية )باب: البلـ مع اعتمزة( 
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: ولكن قد تابعو أبو اظتغَتة )واشتو، وٓب يصرح بالتحديث، ويسّوي
 .وىو ثقة، بن اضتجاج(القدوس  عبد

ومها باجتماعهما حسناف ، واضتديثاف يعضد أحدمها اآلخر
وطريق إشتاعيل اطتفاؼ أتوقف ُب اضتكم عليها حىت أقف . لغَتمها

 .-وا سبحانو وٕب التوفيق- على حالو
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 (1)تىً كعةما ورد يف فضائم : اخلامش ادلثحج 
لقد رأيت : قالت -تعأب عنها ا رضي-[ عن عائشةٔ] -ٚ

غضب ُب ما كاف ِمن شأف بٍت كعب  -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ
بَِني   َل َنَصَرني الُل ِإْن َلْم أَنُصرْ ): وقاؿ. غضًبا ٓب أره غضبو منذ زماف

. (َوُعمَر يَتَجه َزا ِلَهذا الَغْزو، ُقولي ألَبي َبكرٍ ): وقاؿ ٕب: قالت. (َكْعبٍ 
؟ -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿيريد أين : فقاال، فجاءا إٔب عائشة: قاؿ

                                 
ضتي من خزاعة، القبيلة اظتشهورة. وخزاعة بطن بن  عامربن  عمروبن  يعٍت: بٍت كعب( ٔ)

ألنساب عدناف. انظر: ا بن من بطوف بٍت رتعة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد
 (. ٚٙٗ(، واصتمهرة )ص/ ٜٚ/ ٘)

وكاف من أمرىم ُب اصتاىلية أهنم أصابوا رجبًل من بٍت بكر أخذوا مالو، فَػُقِتل   
لذلك رجل منهم، ووقعت اضترب بينهم. ٍب َكفَّ بعضهم عن بعض من أجل 

 -صلى ا عليو وسلم -اإلسبلـ. وظتا كاف ُصْلُح اضتديبية دخلت خزاعة ُب عقد النيب
عهده، ٍب َكلَّم بنو بكر أشراؼ قريش أف يعينوىم على خزاعة بالرجاؿ، والسبلح، و 

فأعانوىم، وبَػيَّتوا خزاعة ليبًل فقتلوا منهم عشرين رجبًل. ٍب ندمت قريش لنقضهم 
، وخرج بعض خزاعة -صلى ا عليو وسلم -ا رسوؿالعهد الذي بينهم وبُت 

خيربونو بالذي أصاهبم، ويستنصرونو،  -صلى ا عليو وسلم-ا رسوؿفقدموا على 
فورد اضتديث. واضتديث والقصة مشهوراف ُب السَتة، ذكرمها رتاعة كثَتوف من أىل 

 العلم، وكاف على أثرمها فتح مكة. 
، وما بعدىا(، واظتغازي للواقدي ٜٖٛ/ ٕىشاـ ) بن : سَتة-مثبًل -انظر  

، وما بعدىا( ٖٗٔ/ ٕالكربى البن سعد ) ، وما بعدىا(، والطبقاتٓٛٚ/ٕ)
 . ٖ٘ٛ٘( ت/ ٖٙ٘/ ٕ(، واإلصابة )ٔٗ٘-ٓٗ٘/ٕواالستيعاب )
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لقد رأيتو غضب ُب ما كاف ِمْن شأف بٍت كعب غضًبا ٓب أره : فقالت: قاؿ
 .غضب منذ زماف من الدىر

ا بن إدريس  عبدعن عثماف بن أيب شيبة عن  (ٔ)أبو يعلى: رواه  
وأورده اعتيثمي ُب غتمع ... عن حزاـ بن ىشاـ عن أبيو عن عائشة بو

أبو يعلى عن حزاـ بن ىشاـ بن ُحبيش عن أبيو : )رواه: وقاؿ، (ٕ)الزوائد
بن  وحزاـ. ( اىػوبقية رجالو رجاؿ الصحيح. (ٖ)حباف بن وقد وثقهما، عنها

 -أيًضا-وأبوه تررتو. ( اىػ)شيخ ػتلو الصدؽ: (ٗ)ىشاـ قاؿ فيو أبو حاًب
وىذا ال . تعديبًل  وال، وٓب يذكرا فيو جرًحا، (ٙ)وابن أيب حاًب، (٘)البخاري

 .ضعيف: فاإلسناد؛ يكفي ُب معرفة حالو
: رواه، -عنهما ا رضي-عباسحديث ابن وورد بعض ىذا اضتديث من 

عمراف بن أيب أنس عنو  ٛ()اضتميد بن جعفر عن عبدعن  ٚ()الواقدي ُب اظتغازي

                                 
 . ٖٓٛٗ( ورقمو/ ٖٗٗ-ٖٖٗ/ ٚ)( ٔ)

(ٕ )(ٙ /ٔٙٔ-ٕٔٙ .) 

(، ٍب عده ُب التابعُت ٖٖٗ/ ٖ(. وعد ىشاًما ُب الصحابة )ٕٚٗ/ ٙالثقات )( ٖ)
(٘/ ٘ٓٔ( ،)٘/ٖ٘ٓ .) 

 . ٕٖٚٔ( ت/ ٜٕٛ/ ٖكما ُب: اصترح )( ٗ)

 . ٕٚٙٙ( ت/ ٕٜٔ/ ٛالتأريخ الكبَت )( ٘)

 . ٕٕٚ( ت/ ٖ٘/ ٜاصترح والتعديل )( ٙ)

(ٚ )(ٕ /ٜٚٔ .) 

 حترؼ ُب اظتطبوع إٔب: )بن(. ( ٛ)
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ل ): وىو يقوؿ، وىو جير طرؼ ردائو -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿقاـ : قاؿ
والواقدي مًتوؾ ... (نفسي بَِني َكْعٍب ِمّما أَْنُصُر فيو أَْنُصرْ ُنِصْرُت ِإْن لَْم 

 .َواهٍ : فاإلسناد؛ اضتديث
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 ما ورد يف فضائم أهم انٍمه: ادلثحج انضادس 
أف : -تعأب عنهما ا رضي-ا بن عمرو عبد[ عن ٔ]  

... خيندقوف على اظتدينةوىم ، يـو اطتندؽ -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ
 ِبَهِذِه الض ربَِة يَْأِتي الُل بَِأىلِ ): فقاؿ، ٍب ضرب الثالثة: فذكر حديثًا فيو

 .(َوَأْعَوانًا، الَيَمِن أَنَصارًا
ووقع ُب بعض ألفاظو ، الطرباين ُب الكبَت: ىذا اضتديث رواه 

َر َأعَوانًا): قاؿ نَصاًرا، َجاَء الُل ِبِحْميـَ حديث حسن  وىو... (َوَأ
 .(ٔ)-وتقدـ آنًفا-بطرقو

 

                                 
 . ٙبرقم/ ( ٔ)



 



 

 ائههمـٍم فضـتفص ادٌج انىاردج يفـاألح: انثاب انخانج
 .عهى األعٍان -عىهم اهلل رضً-
 :وفيو فصالن

  ابةـــائل الصحـــاديث الواردة في فضـــاألح: الفصل األول
 . من الرجال -عنهم الل رضي-

 األحاديث الواردة في فضائل الصحابيات: الفصل الثاني
  .-عنهن الل رضي-  



 

 

              انفصم األول: األحادٌج انىاردج يف فضائم انصحاتح 
 .مه انرجال -عىهم اهلل رضً -

 وفيو مبحثان: 
 .المبحث األول: ما ورد في ما اشترك فيو جماعة منهم

 .المبحث الثاني: ما ورد في تفصيل فضائلهم على النفراد



 

 

 . ا ورد يف ما اشرتن فٍه مجاعح مىهمـم: ادلثحج األول
 :وفيو مطلبان
 ما ورد في فضائل الخلفاء األربعة: األول المطلب

  .-عنهم الل رضي-
 ،ما ورد في فضائل أبي بكر الصديق: الثاني المطلب

  .-تعالى عنهما الل رضي-وعمر الفاروق  
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 اهلل رضً-ما ورد يف فضائم اخلهفاء األرتعح: األول ادلطهة
 -عىهم

قاؿ : قاؿ -عنو ا رضي-[ عن أيب عبيدة بن اصتراحٕ-ٔ] ٜ-ٛ
ةٌ ): -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ ثُم  ، َورَْحَمةٌ ، إن  أو َل دينُكْم َبَدأ نـُبـُو 

 .اضتديث ...(َورَْحَمةٌ ، َتُكوُن خاَلَفةٌ 
، عن ػتمد بن مسكُت -وىذا ؼتتصر من لفظو-(ٔ)البزار: رواه

كبلمها ،  ا بن يوسف عبدعن بكر بن سهل عن  (ٕ)والطرباين ُب الكبَت
مكحوؿ عن أيب ثعلبة عن عن أيب وىب عن  (ٖ)عن حيِت بن زتزة

إن ): وُب لفظو، وٓب يذكر الطرباين فيو أبا عبيدة... بن اصتراح بو عبيدة أيب
 .(ورحمة، ثم خالفة، ورحمة، دينكم نبوة

واحتج مسلم ، (ٗ)معاصر أليب ثعلبة اطتشٍت، الشامي: ومكحوؿ ىو
وقاؿ . ( اىػمرسل: )يقاؿ: (ٙ)وقاؿ اظتزي. ْتديثو عنو (٘)ُب صحيحو

                                 
 . ٕٕٛٔ( ورقمو/ٛٓٔ/ ٗ)( ٔ)

 . ٜٔ٘( ورقمو/ ٖٕٕ/ ٕٕ)( ٕ)

. بسنده عن ٜٖٙٔ( ورقمو/ ٖٜٕ/ ٕالشاميُت )وكذا رواه: الطرباين ُب مسند ( ٖ)
 عمار عن حيِت بن زتزة بو، من غَت أف يذكر أبا عبيدة. بن  ىشاـ

 . ٜٙٚ( ت/ ٕ٘ٛكما ُب: جامع التحصيل للعبلئي )ص/ ( ٗ)

 . ٖٜٔٔ( ورقمو/ ٕٖ٘ٔ/ ٖ)( ٘)

 (. ٙٙٗ/ ٕٛهتذيب الكماؿ )( ٙ)
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ىل شتع مكحوؿ من أحد من أصحاب : سألت أبا مسهر: (ٔ)حاًب أبو
. ( اىػمالك بن )ما صح عندنا إال أنس: قاؿ؟ -عليو وسلم ا صلى-النيب

وأيب ىند ، وأنس بن مالك، )شتع من واثلة بن األسقع: (ٕ)وقاؿ الًتمذي
عليو  ا صلى-إنو ٓب يسمع من أحد من أصحاب النيب: ويقاؿ. الداري
 .( اىػإال من ىؤالء الثبلثة-وسلم

وٓب يصرح بسماعو ، واألشبو أف مكحواًل ٓب يسمع أبا ثعلبة اطتشٍت
، ومكحوؿ معروؼ بكثرة اإلرساؿ. عتذا اطترب منو ُب شيء من طرقو عنو

ج لو مسلم عنو لقاعدتو اظتشهورة ُب إثبات وإمنا َخرَّ . (ٖ)موصوؼ بالتدليس
. (ٗ)واظتعنَعن عنو، االتصاؿ لئلسناد اظتعنعن بإمكاف اللقاء بُت اظتعنِعن

 .عبيدا بن عبيد الكبلعي: وىب اظتذكور ُب اإلسناد اشتو وأبو
بسنده  (ٚ)يعلى وأبو، (ٙ)اضتميد عبدبسنده عن جرير بن  (٘)البزار: ورواه

                                 
 . ٜٖٙ( ت/ ٘ٙٔكما ُب: اظتراسيل البنو )ص/ ( ٔ)

 . ٕٙٓ٘( إثر اضتديث ذي الرقم/ ٕٙٙ/ ٗاصتامع ) (ٕ)

انظر اظتوضعُت اظتتقدمُت من اظتراسيل البن أيب حاًب، وجامع التحصيل للعبلئي، ( ٖ)
 . ٛٓٔ( ت/ ٙٗوطبقات اظتدلسُت )ص/ 

وما بعدىا(، والَسنن األبُت البن رشيد،  ٕٛ/ ٔ: مقدمة صحيح مسلم )-مثبًل -انظر( ٗ)
 (. ٕ٘ٔ/ ٔ(، والتدريب للسيوطي )ٙٙٔ/ ٔرشيد، والنكت للزركشي )

 . ٖٕٛٔ( ورقمو/ٜٓٔ/ ٗ)( ٘)

اضتميد: إسحاؽ بن راىويو ُب مسنده  وكذا رواه من طريقو عن جرير بن عبد( ٙ)
الرب ُب  (، وابن عبدٕٕٕٙورقمو/ ٜٓٗ-ٛٓٗ/٘)كما ُب: اظتطالب العالية 

 (.ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٗٔالتمهيد )

 . ٖٚٛ( ورقمو/ ٚٚٔ/ ٕ)( ٚ)
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بسنده عن  (ٕ)والطرباين ُب الكبَت، (ٔ)بن حاـز عن جريربسنده 
بن  الرزتن عبدعن  (ٗ)رتيًعا عن ليث بن أيب سليم، (ٖ)بن زياد الواحد عبد
وأيب عبيدة ، ثعلبة اطتشٍت عن معاذ بن جبل عن أيب بن سابط الرزتن عبد

 .إال أف البزار ٓب يذكر معاذ بن جبل... مرفوًعا، بنحوه، بن اصتراح بو
؛ وٓب يتميز حديثو، اختلط جًدا وليث بن أيب سليم تقدـ أنو كوُب  

وعزاه إٔب ، (٘)أورد حديثو ىذا اعتيثمي ُب غتمع الزوائد. فأصبح ُب عداد اظتًتوكُت
، أيب سليم وىو ثقة بن ليث: )وفيو: ٍب قاؿ، والطرباين، وأيب يعلى، إٔب البزار

وتعقبو اضتافظ ُب ؼتتصر زوائد مسند . اىػ وبقية رجالو ثقات(. ولكنو ُمَدل س
)ما علمت أحًدا صرح : ُب حديث غَت ىذا على كبلمو ُب ليث بقولو (ٙ)رالبزا

 .اىػ وال من وصفو بالتدليس قبل الشيخ(، بأنو ثقة

                                 
: الطيالسي ُب مسنده )( ٔ) -ٕٕٛ( ورقمو/ٖٔ/ ٔوكذا رواه من طرؽ عن جرير بن حاـز

، وابن عساكر ُب ٔٔ( ورقمو/ٛٔٔ-ٙٔٔحجر ُب اإلمتاع )ص/ : ابن ومن طريقو
 (. ٕٓٔ/ ٙٙتأرخيو )

 . ٕٜ( ورقمو/ ٖ٘/ ٕٓ)( ٕ)

بسنده عن  ٖٓٔٔ( ورقمو/ ٕٓ٘/ ٕأيب عاصم ُب السنة ): ابن وكذا رواه( ٖ)
  بن زياد بو. حدالوا عبد

بن  بسنده عن فضيل ٙٔٙ٘( ورقمو/ ٚٔ-ٙٔ/ ٘وكذا رواه: البيهقي ُب الشعب )( ٗ)
 بو.  أيب سليمبن  عياض عن ليث

(٘ )(٘ /ٜٔٛ .) 

 . ٜٕٙٓ( رقم/ ٖٓٗ/ ٕ)( ٙ)
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عن حيِت بن  (ٔ)نعيم بن زتاد ُب الفنت: فرواه... وللحديث طريق أخرى
 راحػػػاصت يدة بنػػػػػبة عن أيب عبػػػػػػػػادة عن أيب ثعلػػػػػار عن أيوب عن قتػػػػػػسعيد العط

. وحيِت العطار تقدـ أهنما ضعيفاف، ونعيم بن زتاد... بنحوه، بو -وحده-
وىو مكثر . وٓب يصرح بالتحديث، دعامة( ُمَدل س ىو: ابنوتقدـ أف قتادة )و 

 .فهذه أربع علل ُب اإلسناد. (ٕ)وٓب يسمع أبا ثعلبة، من اإلرساؿ
القدوس عن  عبدعن بقية بن الوليد و  -كذلك-(ٖ)نعيم: ورواه

، جبَت بن نفَت عن أيب عبيدة بو بن الرزتن عبدصفواف بن عمرو عن  
: (ٗ)قاؿ أبو زرعة، اضتضرمي: الرزتن بن جبَت ىو عبدو ... مرفوًعا، بنحوه

مكثر ، الوليد اضتمصي ىو: ابنوبقية . ( اىػ)عن أيب عبيدة بن اصتراح مرسل
 ىو: ابنو ، قدوسال عبدلكن تابعو . وٓب يصرح بالتحديث، من التدليس

 .أبو عمرو السَّكَسكي اضتمصي: وصفواف ىو. ثقة، اضتجاج أبو اظتغَتة
بن  عن حبيبىشيم عن العوـا بن حوشب  عن -كذلك-(٘)نعيم: ورواه

، ؿتوه، أيب النعماف بو (ٙ)عن أيب عبيدة وبشَت بن سعد بن أيب ثابت حبيب
                                 

 . ٖٕ٘( ورقمو/ ٜٛ/ ٔ)( ٔ)

 . ٖٖٙ( ت/ ٕٗ٘انظر: جامع التحصيل )ص/ ( ٕ)

 . ٖٖٕ( ورقمو/ ٜٛ/ ٔ)( ٖ)

 . ٕٙٔ( ت/ ٓٔٔكما ُب: اظتراسيل البن أيب حاًب )ص/ ( ٗ)

 . ٜٖٕ( ورقمو/ ٓٓٔ-ٜٜ/ ٔ)( ٘)

 وقع ُب اظتطبوع من كتاب الفنت: )سعيد(، وىو حتريف.  ( ٙ)
 =( ٜٛ/ ٕ(، والتأريخ الكبَت )ٖٔ٘/ ٖانظر: الطبقات الكربى البن سعد )
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وىو ، الكوُبأبو حيِت : ألف حبيبًا ىو؛ -أيًضا-وىذا إسناد ضعيف... موقوفًا
. (ٔ)وأبا النعماف، وٓب يسمع أبا عبيدة، ثقة غَت أنو كاف يكثر التدليس واإلرساؿ

 .الشيباين: والعوـا ىو، بشَت الواسطي ىو: ابنوىشيم ُب اإلسناد 
والطريق اظتوقوفة يقوي ، وىذه الطرؽ عدا طريق ليث بن أيب سليم

وقد َحسَّنو . حسن لغَته: واضتديث ٔتجموعها، بعضها البعض اآلخر
 وػػػػػػػهد لػػوسيأٌب ما يش. رقوػػػػبط (ٖ)باينػػػوصححو األل، (ٕ)باس اعتيتميػػػػػالع أبو
 :وىو ىذا، -عنهما ا رضي-عباسحديث ابن من  -أيًضا-

قاؿ : قاؿ-تعأب عنهما ا رضي-عباسعن ابن [ ٖ] -ٓٔ  
ثُم  . َورَْحَمةٌ ، نـُبـُو ةٌ : أو ُل َىَذا األْمر): -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ

 .( اضتديث...َورَْحَمةً ، َيُكوُن خاَلَفةً 
عن أزتد بن النضر  (ٗ)الطرباين ُب الكبَت: ىذا ؼتتصر من حديث رواه 

شهاب عن عن ابن العسكري عن سعيد بن حفص النفيلي عن موسى بن أعُت 
غتمع وأورده اعتيثمي ُب ... عباس بوعن ابن فطر بن خليفة عن غتاىد 

 .اىػ )ورجالو ثقات(: وقاؿ بعد أف عزاه إٔب الطرباين ُب كتابو اظتذكور، (٘)الزوائد
                                 

 (. ٕٓٛ/ ٔ، واإلكماؿ )ٕ٘ٛٔت/ =

 . ٘٘ٔ( ت/ ٕٚ-ٔٚانظر: حتفة التحصيل )ص/ ( ٔ)

 (. ٚٙ/ ٔالصواعق ارقة )( ٕ)

 . ٖٓٔٔ( رقم/ ٕٔ٘-ٕٓ٘/ ٕظبلؿ اصتنة )( ٖ)

 . ٖٛٔٔٔ( ورقمو/ ٖٚ/ ٔٔ)( ٗ)

(٘ )(٘ /ٜٔٛ-ٜٔٓ .) 
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وقد تغَت ، وىو كما قاؿ إال أف سعيد بن حفص النفيلي تقدـ أنو صدوؽ
 ُتػػػػػى بن أعػػػوموس. ر العسكريػػػػػػد بن النضػػػػػػػع منو أزتػػػػػوال يُدرى مىت شت، رَةػػػَأخَ ب

عن ٓب أقف على شيء أجـز بأنو يدؿ على أف روايتو -سعيد بن حفص شيخ-
والذي رأيتو ُب كتب . شهاب الزىري بدوف واسطة ليس فيها انقطاعابن 

، اضتديث أنو يُْدِخل بينو وبينو رجبًل ُب غالب األحاديث اليت يرويها من طريقو
بن  ومعمر، (ٔ)إسحاؽ بن راشد: وقد أحصيُت أنو أدخل بينو وبينو ستة رجاؿ

، (ٗ)الرحيم عبدوخالد بن أيب يزيد أبا ، (ٖ)وأبا عمرو األوزاعي، (ٕ)راشد
ورٔتا أدخل بينو وبينو . (ٙ)وػتمد بن إسحاؽ بن يسار، (٘)بن اضتارث وعمرو

 .(ٚ)الرزتن عنو عبدفإنو روى حديثًا عن األوزاعي عن قرة بن ، واسطتُت
عن ابن رواه ، ىذاعباس حديث ابن ووقفت لو على حديث واحد غَت  

وىو حديثو عنو عن ، ومن غَت تصريح بالسماع عنو، شهاب من غَت واسطة
                                 

، وسنن ٜٔٓٗ( رقم/ ٗٚ/ٛ، و)ٖٕٖٗ( رقم/ٖ٘ٔ/ ٙكما ُب: سنن النسائي )( ٔ)
( ٗٛ/ٙ، و)ٛٙ٘٘( رقم/ٚٚ/ ٙللطرباين )(، واظتعجم الكبَت ٗٙ/ٕالدارقطٍت )

 . ٓٓٚ( رقم/ ٕٚ/ٕ، واآلحاد البن أيب عاصم )ٚٛ٘٘رقم/

  .ٕٖٔٓ( رقم/٘٘/ٙ. وسنن النسائي )ٙٛٚٗ( رقم/ ٖٓٛ/ ٛكما ُب: صحيح البخاري )( ٕ)

( ٜٔ/ٙبَت للطرباين )، واظتعجم الك٘٘٘/( رقمٕٗٚ/ٔكما ُب: سنن النسائي )( ٖ)
والسنن الكربى للنسائي ، ٘ٔٗٙ( رقم/ ٕ٘ٔ/ ٚ، واألوسط  )ٖ٘ٚ٘رقم/

 . ٖٛ٘ٔ( رقم/ٔٛٗ/ٔ)

 . ٖٜٛٛ( رقم/ٕٖٓ/ ٘كما ُب: السنن الكربى )( ٗ)

 (. ٕٛٙٓرقم/  ٕٔٗ/ ٘حباف )اإلحساف  بن كما ُب: صحيح( ٘)

 . ٕٚ٘ٔٔ( رقم/ ٕٕٖ/ ٔٔكما ُب: اظتعجم الكبَت للطرباين )( ٙ)

 . ٔ( رقم/ ٜٕٕ/ ٔ) كما ُب: سنن الدارقطٍت( ٚ)
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عليو  ا صلى-عباس أف النيبعن ابن اضتسن عن عمرو بن دينار عن عطاء 
دتاـ ُب : رواه. اضتديث... لبيك ْتجة عن شربمة: شتع رجبًل يقوؿ -وسلم
وال أعلم إٔب . بسنده عن اظتعاَب بن سليماف عن موسى بن أعُت بو (ٔ)الفوائد

عباس اظتذكور ثالثًا يرويو حديث ابن و ، وقَت كتابة ىذه الدراسة عتذا اضتديث
 .شهاب من غَت واسطةعن ابن موسى بن أعُت 

عن والذي دييل إليو القلب التوقف ُب اضتكم على رواية موسى بن أعُت 
وعلى .  الوقوؼ على دليل جاـز بأحد االحتمالُتشهاب باالتصاؿ حىتابن 

افًتاض أف إسناد ىذا اضتديث وؿتوه منقطع بينهما فإف عتذا اضتديث شواىد 
 .-وا أعلم - َحَسٌن لغَته: تقدمت ىو هبا
 موصولة، اشتمل ىذا اظتطلب على ثبلثة أحاديث: خبلصة .

 .-وا اظتوفق-وواحد واهٍ ، اثناف حسناف لغَتمها
 

                                 
 . ٖٓٗٔ( ورقمو/ ٕٖٔ/ ٕ)( ٔ)
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، دٌكــانص رــائم أتً تكــما ورد يف فض: انخاوً ادلطهة
 -تعاىل عىهما اهلل رضً-اروقـانف رـوعم

لقد رأيت : قالت -تعأب عنها ا رضي-[ عن عائشةٔ]  
غضب ُب ما كاف من شأف بٍت كعب  -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ

بَِني   ِإْن َلْم أَنُصرْ َل َنَصَرني الُل ): وقاؿ. غضًبا ٓب أره غضبو منذ زماف
. (َوُعمَر يَتَجهَزا ِلَهذا الَغْزو، ُقولي ألَبي َبكرٍ ): وقاؿ ٕب: قالت. (َكْعبٍ 

؟ -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿأين يريد : فقاال، فجاءا إٔب عائشة: قاؿ
لقد رأيتو غضب ُب ما كاف من شأف بٍت كعب غضًبا ٓب أره : فقالت: قاؿ

 .رغضب منذ زماف من الدى
 .(ٔ)-وتقدمت دراستو-أبو يعلى بإسناد ضعيف: اضتديث رواه

                                 
 . ٚبرقم/ ( ٔ)



 

 اهلل رضً-ادلثحج انخاوً: ما ورد يف تفصٍم فضائههم
 عهى االوفراد. -عىهم

 وفيو مطلبان: 
 األول: َمن ُعرفوا بأعيانهم.المطلب 

  المطلب الثاني: َمن لم ُيَسّم )المبهمون(.



 

رفىا تأعٍاوهم
ُ
ه ع

َ
 .-عىهم اهلل رضً-ادلطهة األول: م

 وفيو خمسة عشر قسًما: 
القسم األول: ما ورد في فضائل أبي بكر الصديق )واسمو: 

 .-عنهما الل رضي-التيمي(الل بن أبي قحافة  عبد
القسم الثاني: ما ورد في فضائل عمر بن الخطاب بن نُفيل 

  .-عنو الل رضي- العدوي )الفاروق(
 اشميــــــالقسم الثالث: ما ورد في فضائل علي بن أبي طالب اله

 .-عنو الل رضي-
 ريـــــــد بن أبي وقاص الزىـــــالقسم الرابع: ما ورد في فضائل سع

 .-عنو الل يرض-
اري ـــــائل أُبّي بن كعب األنصـــالقسم الخامس: ما ورد في فض

 .-عنو الل رضي- القراء( )سّيد
 اريـــــائل أنس بن مالك األنصــــــالقسم السادس: ما ورد في فض

 .-عنو الل رضي-
ائل بشير بن معبد السدوسي، ـــالقسم السابع: ما ورد في فض

 .-عنو الل رضي-َيةالمعروف بابن الخَصاصِ 
القسم الثامن: ما ورد في فضائل الحسن بن علي بن أبي طالب 

 .-عنو الل رضي-الهاشمي، أو أخيو الحسين بن علي



 

  بيــــــفة الكلـــــية بن خليــــائل دحــــالقسم التاسع: ما ورد في فض
  .-عنو الل رضي-

العاشر: ما ورد في فضائل زيد بن سهل، أبي طلحة القسم 
 . -عنو الل رضي-األنصاري

القسم الحادي عشر: ما ورد في فضائل سعد بن معاذ األنصاري 
 .-عنو الل رضي- )سّيد األوس(

بن  الل بن جعفر عبدالقسم الثاني عشر:ما ورد في فضائل 
 .-عنهما الل رضي-طالب الهاشمي أبي

الل بن الزبير بن  عبدر: ما ورد في فضائل القسم الثالث عش
 .-عنهما الل رضي-العوام األسدي

 القـــــالخ عبدائل عبيدالل بن ـــالقسم الرابع عشر: ما ورد في فض
 .-عنو الل رضي-

القسم الخامس عشر: ما ورد في فضائل قّرة بن ُدْعُموص 
     .-عنو الل رضي-النَُّميـري
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 واسمه ما ورد في فضائل أبي بكر الصديق :القسم األول( :
 :-ماعنه اهلل رضي-اهلل بن أبي قحافة التيمي( عبد

 بينما: قاؿ أنو -رزتو ا-[ عن سعيد بن اظتسيبٖ-ٔ] ٖٔ-ٔٔ
 بكر بأىب رجل وقع أصحابو ومعو جالس -وسلم عليو ا صلى-ا رسوؿ
 آذاه ٍب. بكر أبو عنو فصمت، الثانية آذاه ٍب. بكر أبو عنو فصمت، فآذاه
 حُت -وسلم عليو ا صلى-ا رسوؿ فقاـ، بكر أبو منو فانتصر، الثالثة
 فقاؿ؟ ا رسوؿ يا يَّ لَ عَ  دتَ جَ وَ أَ : بكر أبو فقاؿ. بكر أبو انتصر
بُوُ  الس َماءِ  ِمنَ  َمَلكٌ  نـََزلَ ): -وسلم عليو ا صلى-ا رسوؿ  قَالَ  ِبَما ُيَكذِّ

 َوَقعَ  ِإذْ  أَلْجِلسَ  َأُكنْ  فـََلمْ ، الش ْيطَانُ  َوَقعَ  انـَْتَصْرتَ  فـََلم ا. َلكَ 
 .(الش ْيطَانُ 

 .وإرسالو، ىذا اضتديث اختُلف ُب وصلو
: )يعٍت الليث عن زتاد بن يسىعن ع -وىذا لفظو-(ٔ)أبو داود: فرواه

 اظتسيب بن سعيد عن ،(ٖ)ارر بن (ٕ)بشَت عن ،اظتقربى سعيد عن سعد(ابن 
 .وسكت عنو... مرسبًل ، بو

                                 
. ورواه من طريقو: ٜٙٛٗورقمو/  ٕٗٓ/ ُ٘ب )كتاب: األدب، باب: ُب االنتصار( ( ٔ)

( ٚٔٔ-ٙٔٔ، وُب اآلداب )ص/ٜٙٙٙ( ورقمو/ ٕٗٛ/ ٘البيهقي ُب الشعب )
 . وُب اإلسناد ُب مطبوعة الُشعب حتريف ُيصحح. ٘ٙٔورقمو/ 

 (. ٕٗٛ، ٕٓٛ/ ٔبفتح الباء، وكسر الشُت اظتعجمة، كما ُب: اإلكماؿ )( ٕ)

 (. ٕٚٔ/ٚبفتح اضتاء اظتهملة، وراء مشددة مفتوحة، مكررة، كما ُب: اظتصدر نفسو )( ٖ)
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 اجمليد البصري( عن كبَت بن عبدال عبد: أبو بكر اضتنفي )ىو: وكذلك رواه
 .ٔ()ذكره الدارقطٍت ُب العلل... مرسبًل ، اضتميد بن جعفر عن سعيد اظتقربي بو عبد

وسعيد . بن ارر واإلسناداف يدوراف على سعيد اظتقربي عن بشَت
ٓب أر ُب الرواة عنو ، وبشَت بن ارر حجازي. َأَخَرةاظتقربي ثقة غَت أنو تغَت ب

وٓب يذكرا فيو ، (ٗ)وابن أيب حاًب، (ٖ)وتررتو البخاري. (ٕ)غَت سعيد اظتقربي
حجر ُب وقاؿ ابن . اىػ )ال يُعرؼ(: (٘)وقاؿ الذىيب. وال تعديبًل ، جرًحا

، كما ىو اصطبلحو-إذا توبع وإال فهو لُت: يعٍت، اىػ )مقبوؿ(: (ٙ)التقريب
ُب اإلسناد -اضتميد بن جعفر عبدو . وال أعلم أحًدا تابعو من ىذا الوجو

وقاؿ ، (ٚ)فيو كبلـ، ا األنصاري عبد ىو: ابن -الذي ذكره الدارقطٍت
 .اىػ ورّٔتا َوِىم(، )صدوؽ ُرمي بالقدر: (ٛ)اضتافظ

                                 
(ٔ )(ٛ /ٖٔ٘ .) 

وجـز الذىيب ُب اظتيزاف ، ٖٕٚ( ت/ ٕٚٔ/ ٗ: هتذيب الكماؿ )-مثبًل -انظر( ٕ)
 بأنو ٓب يرو عنو غَته.  ٕٔٗٔ( ت/ ٜٕٖ/ٔ)

 . ٔٗٛٔ( ت/ ٕٓٔ/ ٕالتأريخ الكبَت )( ٖ)

 . ٚٗٔ( ت/ ٜٖٚ/ ٕاصترح والتعديل )( ٗ)

 اظتوضع اظتتقدـ من اظتيزاف. ( ٘)

 . ٕٙٚ( ت/ ٖٚٔ)ص/ ( ٙ)

 . ٜٖٓٚ( ت/ ٙٔٗ/ ٙٔانظر: هتذيب الكماؿ )( ٚ)

 . ٖٓٛٚ( ت/ ٗٙ٘التقريب )ص/ ( ٛ)
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، (ٔ)األلباين ُب صحيح سنن أيب داود واضتديث من ىذا الوجو أورده
وأورده ُب . -وستأٌب-عجبلف بطريق ابن: يعٍت، اىػ )حسن ٔتا بعده(: وقاؿ

 !وحكم بَضْعفو، (ٖ)والسلسلة الصحيحة، (ٕ)ضعيف الًتغيب والًتىيب
اضتميد بن جعفر عن  عبدوىكذا حدث بو الليث بن سعد اظتصري و 

 .سعيد اظتقربي
 ىريرة أيبوَحدَّث بو ػتمد بن عجبلف اظتدين عن سعيد اظتقربي عن 

األعلى بن زتاد عن سفياف  عبدعن  -أيًضا-(ٗ)أبو داود: رواه. موصواًل ، بو
: أف رجبًل كاف يسب أبا بكر )قاؿ: عنو بو (٘)عيينة( ىو: ابنسفياف )و 

: )وكذلك رواه: ٍب قاؿ، ؿتو حديث الليث بن سعد: يعٍت، ( اىػوساؽ ؿتوه
وكذلك رواه . اىػ كما قاؿ سفياف(،  عجبلفعن ابن بن عيسى  فوافص

. بو (ٚ)عنو (ٙ)اإلماـ أزتد: أخرج روايتو. كما قاال،  بن سعيد القطاف حيِت

                                 
 . ٜٗٓٗ( ورقمو/ ٕٜٙ-ٕٜ٘/ ٖ)( ٔ)

 . ٜٖٙٔ( ورقمو/ ٔٔٔ/ ٕ)( ٕ)

(ٖ )(٘ /ٜٗٛ-ٜٗٓ .) 

 . ٜٚٛٗاظتوضع اظتتقدـ، من سننو، ورقمو/ ( ٗ)

، ٘ٙٔ( ورقمو/ ٚٔٔ: البيهقي ُب اآلداب )ص/ -أيًضا-ورواه من طريق سفياف( ٘)
بن  بسنده عن علي ٖٙٛ٘( ورقمو/ ٗٙٔ-ٖٙٔ/ ٖٔوالبغوي ُب شرح السنة )

  بو، وقاؿ: قاؿ علي: )أمبله علينا سفياف( اىػ. اظتديٍت

 . ٕٜٗٙ( ورقمو/ ٜٖٓ/ ٘ٔ)( ٙ)

 =، والبيهقي ُب ٕٓٛ( ورقمو/ ٖٓ/ ٕوكذا رواه من طريق حيِت: القضاعي ُب مسند الشهاب )( ٚ)
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وإٔب الطرباين ُب ، وعزاه إليو ،(ٔ)وأورد حديثو اعتيثمي ُب غتمع الزوائد
. (ٖ)اظتناويوقاؿ ؿتوه . اىػ )ورجاؿ أزتد رجاؿ الصحيح(: ٍب قاؿ، (ٕ)األوسط

 .وحكم ْتسنو، (ٗ)وأورد األلباين حديث أيب داود ُب صحيح سننو
، ىريرة أيبوابن عجبلف صدوؽ غَت أنو قد اختلطت عليو أحاديث 

اضتميد بن جعفر عن سعيد  عبدسعد و  بن وحديث الليث. وىذا منها
، (ٙ)والدارقطٍت، (٘)ورجَّحو اإلماـ البخاري، اظتقربي أصحُّ من حديثو عنو

ألنو يقاؿ إنو كاف قد ؛ عجبلف من ابن)ويشبو أف يكوف ذلك : وقاؿ
والليث بن سعد ُب ما ذكر حيِت بن . اختلط عليو روايتو عن سعيد اظتقربي

عجبلف عن ابن و ، وأزتد بن حنبل أصح الناس رواية عن اظتقربي، معُت
 .اىػ يقاؿ إنو أخذىا عنو قدديًا(. عنو

                                 
 . ٗٙٔ( ورقمو/ ٙٔٔ(، واآلداب )ص/ ٖٕٙ/ ُٓٔب السنن الكربى ) =

بن صدقة،  بن مسلم، و بكر بن ببلؿ، والوليد واضتديث كذلك رواه رتاعة: سليماف
 (. ٕ٘ٔ/ ٛعجبلف بو. كما ُب: العلل للدارقطٍت )عن ابن الرزتن، كلهم  بن عبد واظتغَتة

(ٔ )(ٛ /ٜٔٛ-ٜٔٓ .) 

 ىو عنده من طريق أخرى، وستأٌب. ( ٕ)

 (. ٗٛٙ/ ٕالتيسَت )( ٖ)

  (.ٜٓٗ/ُ٘ب: السلسلة الصحيحة ) -أيًضا-وبذلك حكم عليو .ٜ٘ٓٗ( ورقمو/ ٕٜٙ/ ٖ)( ٗ)

( ٜٓٗ/٘اظتوضع اظتتقدـ، من تأرخيو الكبَت. ونقل األلباين ُب السلسلة الصحيحة )( ٘)
عن اضتافظ العراقي ُب ختريج اإلحياء أف البخاري رجح اظتوصوؿ؟ والذي ُب ختريج 

 و. أنو رجح اظترسل؛ فانتب ٖٖٖٔ( ورقمو/ ٗ٘ٛ/ ٕاإلحياء )

 (. ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ ٛالعلل )( ٙ)
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: فقد رواه؛ اظتسيبعن ابن رى واضتديث مرفوًعا ورد من طريق أخ
حيِت عن القاسم بن دينار من معارتو عن ػتمد بن  (ٔ)الطرباين ُب األوسط

بن علي اصتعفي عن سفياف بن عيينة عن علي بن زيد بن  عن حسُت
: ويقول، إنو كان ملك يرد عليو): وفيو، موصواًل ، جدعاف عنو بو

 بن سفياف إال زيد بن علي عن اضتديث ىذا يرو ٓب): وقاؿ عقبو. (كذبت
. بن دينار القاسم بو تفرد، اصتعفي حسُت إال سفياف عن رواه وال، عيينة
 عن اظتقربي سعيد عن عجبلفعن ابن  عيينة بنسفياف  عن الناس ورواه

 بن علي حديث من غريب فهو حفظو اصتعفي حسُت كاف فإف. ىريرة أيب
جدعاف أف ابن  غَتوىذا إسناد رواتو ثقات . اىػ اظتسيب(عن ابن  زيد

 .رافضي ضعيف اضتديث
اظتسيب عن ابن وُب رأيي أف اضتديث يشبو أف يكوف معروًفا 

ألف اظتوصوؿ جاء من طريق أخرى عن سعيد بن ؛ وموصواًل ، مرسبًل 
. جدعاف اظتتقدمةطريق ابن وىي ، اظتسيب ليس فيها ذكر لسعيد اظتقربي

، دَّث باضتديث موصواًل فرٔتا حَ ؛ وألف سعيد بن اظتسيب مشهور باإلرساؿ
فبل شيء دينع من أف ؛ (ٕ)ومرسبلتو أصح اظتراسيل باالتفاؽ، ومرسبًل 

وإف كاف اظترسل عنو أشبو إال أف ، يكوف َحدَّث باضتديث على الوجهُت
 .اظترفوع معتضد بطرؽ تقويو

                                 
 . ٖٕ٘ٚ( ورقمو/ ٛٔٔ-ٚٔٔ/ ٛ)( ٔ)

 . ٜٕٓٗ( ت/ ٖٛٛ(، والتقريب )ص/ ٛٗ-ٖٚانظر: حتفة التحصيل )ص/ ( ٕ)
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معمر بن راشد األزدي ُب : أف ؿتو ىذا اضتديث رواه: وؽتا يؤيد ىذا الرأي
أف رجبًل كاف : (ٕ)أُثيعالسبيعي( عن زيد بن : عن أيب إسحاؽ )وىو ٔ()اصتامع

 ذىب فلما، جالس -وسلم عليو ا صلى-ا رسوؿو ، يشتم أبا بكر
: بكر أبو لو فقاؿ، -وسلم عليو ا صلى-النيب قاـ منو لينتصر بكر أبو

 فلما، معك كان الملك إن): قاؿ! قمت عليو ألرد ذىبت فلما، شتمٍت
 .(فقمت، قام عليو لترد ذىبت

واإلسناد . اىػ )ورجالو ثقات(: وقاؿ، الرزاؽ عبدعن  (ٖ)وذكره األلباين
. ؼتضـر، ألف زيد بن أثيع تابعي ثقة؛ أنو مرسل: األؤب، لعلتُت؛ ضعيف

 .وىو ُمَدل س مشهور، أف أبا إسحاؽ عنعنو: واألخرى
عيينة وحيِت بن إسناد سفياف بن : فهذه ثبلثة أسانيد ترجح ثبوت اظتوصوؿ

عن وإسناد سفياف بن عيينة ، عجبلف عن سعيد اظتقربيعن ابن كبلمها ،  سعيد
وإسناد أيب إسحاؽ عن ، ىريرة أيبكبلمها عن ،  اظتسيبعن ابن جدعاف ابن 
 .بو -عليو وسلم ا صلى -كبلمها عن النيب،  بن أثيع زيد

عليو  ا صلى-كيف واضتديث قد جاء من طريقُت أخريُت عن النيب
                                 

 . ٕٕ٘٘ٓ( ورقمو/ ٚٚٔ/ ٔٔ)( ٔ)

. -بضم اعتمزة، وفتح الثاء اظتعجمة بثبلث، وسكوف الياء اظتعجمة باثنتُت من حتتها-(ٕ)
معجمة باثنتُت من حتتها، وبعدىا ثاء معجمة بثبلث، وبعدىا  ويقاؿ: )يُثيع( أولو ياء

 الضبط األوؿ.  ياء كما قبلها إالَّ أهنا ساكنة. وصحَّح الًتمذي
 (. ٜٗٗ-ٖٜٗ، ٕٔ/ ٔ(، واإلكماؿ )ٕٛ٘/ ٘انظر: جامع الًتمذي )

 (. ٜٓٗ/ ٘السلسلة الصحيحة ) (ٖ)
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والظاىر أنو ، -عنو ا رضي-ولكن من غَت تسمية أيب بكر الصديق، -وسلم
 :اظتقصود بدليل الروايات اظتتقدمة

أيب : ابن عن أْسَود بن عامر عن أيب بكر )يعٍت (ٔ)اإلماـ أزتد: فقد رواه
سليماف بن مهراف( عن أيب خالد الواليب عن : شيبة( عن األعمش )واشتو

 ا صلى -ا رسوؿقاؿ : قاؿ -تعأب عنو ا رضي-اظتزينالنعماف بن مقّرف 
: فجعل الرجل اظتسبوب يقوؿ: قاؿ، وَسّب رجل رجبًل عنده، -عليو وسلم

أما إن ملًكا ): -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿقاؿ : قاؿ. عليك السبلـ
وإذا . وأنت أحق بو، بل أنت: بينكما يذب عنك كلما يشتمك ىذا قال لو

 .(أنت أحق بو، بل لك أنت، ل: عليك السالم قال: لوقال 
، يبػػػػوالػػػػد الػػػػػالػػػػع بُت أيب خػػػػنقطػػػػػناد ضعيف ألنو مػػػػػوىذا إس 

)صاّب : (ٖ)أبو حاًبفيو الواليب قاؿ وأبو خالد  .(ٕ)-عنو ا رضي-  مافػػػوالنع
. ( اىػ)صدوؽ: (٘)الذىيبوقاؿ ، (ٗ)حباف ُب الثقاتذكره ابن و ، اىػ اضتديث(
 !)مقبوؿ(: (ٙ)ابن حجر من قوؿعندي أؤب فيو والذىيب ، حاًب وقوؿ أيب

                                 
 . ٖٕ٘ٗٚ( ت/ ٗ٘ٔ/ ٜٖ)( ٔ)

 . ٚٓٗ( ت/ ٜٚٔاظتراسيل البنو )ص/  قالو أبو حاًب، كما ُب:( ٕ)

 . ٛٓ٘ ت/ (ٕٔٔ/ٜ( كما ُب: اصترح والتعديل )ٖ)
(ٗ( )٘/ ٘ٔٗ .) 
 . ٔٓٙٙ ت/ (ٕٕٗ /ٕ) ( الكاشف٘)
 . ٖٖٔٛ ت/ (ٜٖٔٔ )ص/التقريب ( ٙ)
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عن ػتمد بن أمية عن عيسى بن  (ٔ)البخاري ُب األدب اظتفرد: ورواه
 رجبلف استب: عباس قاؿعن ابن ا بن كيساف عن عكرمة  عبدموسى عن 

، ساكت واآلخر، أحدمها فسب، -وسلم عليو ا  صلى-ا رسوؿ عهد على
 عليو ا صلى-النيب فنهض ،اآلخر رد ٍب، جالس -وسلم عليو ا صلى-والنيب
 ما ىذا نإ. معهم فنهضت، المالئكةُ  نهضت): قاؿ! هنضت: فقيل، -وسلم
 .(المالئكة نهضت رد فلما، وب  سَ  الذي على المالئكة ترد   ساكتا كان

أف عيسى بن موسى ىو : األؤب، وىذا إسناد ضعيف لثبلث علل
. اىػ )صدوؽ رٔتا أخطأ(: (ٖ)وقاؿ اضتافظ، (ٕ)متكلم فيو، اظتعروؼ بغنجار

أف : واألخَتة. وٓب يصرح بالتحديث، (ٗ)ويكثر من ذلك، أنو يَُدل س: والثانية
 .وىو ضعيف اضتديث، أبو غتاىد اظتروزي: ا بن كيساف ىو عبدأف 

 .حسناف لغَتمها: يثوبسائر طرؽ اضتد، واضتديثاف باجتماعهما 
: وعزاه إٔب، موصواًل  (٘)واضتديث أورده ؿتوه البوصَتي ُب اإلحتاؼ

 .اىػ )ورواتو ثقات(: وقاؿ، وػتمد بن حيِت بن أيب عمر، مسدد
: ُب آخر شرحو ضتديث (ٙ)وأورد ؿتوه اظتناوي ُب فيض القدير

                                 
 . ٕٔٗ( ورقمو/ ٔ٘ٔ)ص/ ( ٔ)

 (. ٕٖٕ/ ٛ(، وهتذيب التهذيب )ٖٜٗ-ٕٜٗ/ ٛانظر: الثقات البن حباف )( ٕ)

 . ٖٙٙ٘( ت/ ٕٚٚ-ٔٚٚالتقريب )ص/ ( ٖ)

 . ٙ٘( ت/ ٘ٗ، والتبيُت )ص/ ٕٙٔ( ت/ ٔ٘انظر: طبقات اظتدلسُت )ص/ ( ٗ)

 . ٗٗٓ٘( ورقمو/ ٛٚٗ/ ٘)( ٘)

 . ٛٚٓٛ( ورقمو/ ٕٚٙ/ ٘)( ٙ)
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 إل نفسو من وصّ قِ يُ  ل الدنيا في مظلمة رجاًل  يظلم عبد من ما)
 . (القيامة يوم منو الل أقصو

إٔب البيهقي ُب شعب اإلدياف عن أيب سعيد  -(ٔ)تبًعا ألصلو-وعزاه
، يعجب -وسلم عليو ا صلى-ا رسوؿو ، بكر أبا رجل شتم: قاؿاطتدري 

 ا وؿػػػرس ضبػػػػفغ، وػػػػػػػػقول ضػػػػػبع رػػػبك أبو يوػػعل دَّ رَ  ثرػػػػػػأك ماػػػػػفل. بسمػػويت
 من معك كان فإنو): قاؿ بكر أبو فلحقو. وقاـ ،-وسلم عليو ا صلى-

، (الشيطان مع ألقعد أكن فلم الشيطان قعد عليو رددت فلما، عنك يرد
 .اىػ (حسن إسناده): قاؿ الذىيب ونقل عن. ذكره ٍب

بإسناده عن أيب ىاروف العبدي عن  (ٕ)واضتديث للبيهقي ُب الشعب
دوف قصة ، ٔتثل ما ذكره صاحب األصل فقط، أيب سعيد اطتدري بو

وقد فتشت عنها من حديث أيب سعيد فلم أعثر عليها . بكر الصديق أيب
، خارجي، وىو شيعي، ُعمارة بن ُجوين: وأبو ىاروف اشتو. عند غَت اظتناوي

 .-وىو وٕب التوفيق، وا أعلم-متهم ُب اضتديث
 ا رسوؿد رأيت لق: قالت -تعأب عنها ا رضي-عن عائشة[ ٗ]  

أره  ما كاف من شأف بٍت كعب غضبًا ٓب غضب ُب -عليو وسلم ا صلى-
وقاؿ : قالت. (بَِني َكْعبٍ  َل َنَصَرني الُل ِإْن َلْم أَنُصرْ ): وقاؿ .غضبو منذ زماف

 ،فجاءا إٔب عائشة: قاؿ. (َوُعمَر يَتَجهَزا ِلَهذا الَغْزو، ُقولي ألَبي َبكرٍ ): ٕب

                                 
، ورمز ضتسنو؟ وفيو علة قادحة ٛٚٓٛ( ورقمو/ ٕٓ٘/ ٕاصتامع الصغَت للسيوطي ) (ٔ)

  سيأٌب ذكرىا.

 . ٗٛٗٚ( ورقمو/ ٘٘/ ٙ)( ٕ)



 ٓٚ المستدرك على األحاديث الواردة في فضائل الصحابة  

لقد رأيتو : فقالت: قاؿ؟ -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿأين يريد : فقاال
 .غضب ُب ما كاف من شأف بٍت كعب غضبًا ٓب أره غضب منذ زماف من الدىر

 .(ٔ)-وتقدمت دراستو-أبو يعلى بإسناد ضعيف: اضتديث رواه
 منها حديث ، اشتمل ىذا القسم على أربعة أحاديث: خبلصة

 اإلسناد وواحد ضعيف، ثبلثة منها حسنة لغَتىا. وسائرىا موصوؿ، مرسل
 .-وا اظتوفق-
 

                                 
 . ٚبرقم/ ( ٔ)



 ٔٚ على األعيان  الباب الثالث: األحاديث الواردة في تفصيل فضائلهم 

 عمر بن الخطاب بن ُنفيل في فضائل ما ورد  :القسم الثاني
 :-عنه اهلل رضي-العدوي )الفاروق(

لقد رأيت : قالت -تعأب عنها ا رضي-عن عائشة[ ٔ]  
غضب ُب ما كاف من شأف بٍت كعب غضبًا  -عليو وسلم ا صلى -ا رسوؿ

: قالت. (بَِني َكْعبٍ  َل َنَصَرني الُل ِإْن لَْم أَنُصرْ ): وقاؿ. ٓب أره غضبو منذ زماف
، فجاءا إٔب عائشة: قاؿ. (َوُعمَر يَتَجهَزا لَِهذا الَغْزو، قُولي ألَبي بَكرٍ ): وقاؿ ٕب

لقد رأيتو غضب : فقالت: قاؿ؟ -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿأين يريد : فقاال
 .ُب ما كاف من شأف بٍت كعب غضبًا ٓب أره غضب منذ زماف من الدىر

 .(ٔ)-وتقدمت دراستو-أبو يعلى بإسناد ضعيف: اضتديث رواه
قاؿ : شتعت أبا بكر يقوؿ: [ عن سليم بن عامر قاؿٕ] -ٗٔ

ُب . بن اطتطابعمر : يعٍت -(َصَدقَ ): -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ
 .حديث فيو فضل التوحيد

عن  (ٖ)عن سويد بن سعيد (ٕ)أبو يعلى: ىذا ؼتتصر من حديث رواه
وأورده ... العزيز عن ثابت بن عجبلف عن سليم بن عامر بو عبدسويد بن 

سويد بن : )وُب إسناده: وقاؿ بعد أف عزاه إليو، (ٗ)اعتيثمي ُب غتمع الزوائد
 .وىو كما قاؿ، اىػ وىو مًتوؾ(، العزيز عبد

                                 
 . ٚبرقم/ ( ٔ)

 . ٘ٓٔ( ورقمو/ ٓٓٔ/ ٔ)( ٕ)

بن  عن سويد ٖٓٔ( ورقمو/ ٗٙٔ-ٖٙٔوكذا رواه: اظتروزي ُب مسند أيب بكر )ص/  (ٖ)
 سعيد بو، بنحوه. 

(ٗ )(ٔ /ٔ٘ .) 
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، اضتدثاين: وىو، فيو سويد بن سعيد: األؤب، وُب اإلسناد علتاف أخرياف
الطرباين ُب : فرواه، وقد تابعو ثبلثة. لكنو صرح بالتحديث، ُمَدل سو ، ضعيف

، الرزتن بن إبراىيم دحيم عبدبسنده عن ىشاـ بن عمار و  (ٔ)مسند الشاميُت
بن  ثبلثتهم عن سويد، يونس السراج بن الرزتن عبدبسنده عن  (ٕ)وابن عساكر

 .بنحوه، العزيز بو عبد
وىو أبو عامر كما ُب سند اضتديث ُب ، فيو سليم بن عامر: واألخرى

بن  وسليم. العزيز بو عبدبسندين لو عن سويد بن  (ٖ)مسند الشاميُت للطرباين
 ٙ()بن عساكروا، (٘)وابن أيب حاًب، (ٗ)فرؽ البخاري، عامر اظتذكور مؤب شامي

 بن تفريق (ٚ)ابن حجر وصوب. بينو وبُت سليم بن عامر أيب حيِت اطتبائري
وذكر البخاري أف أبا عامر كاف من اطتُمس ؽتن أفاء ا على . عساكر بينهما

، بن ياسر وأخدمو أبو بكر عمار، (ٛ)خالد بن الوليد ُب ُبء حاضر قِنَّسرين

                                 
 . ٕٕٛ٘( ورقمو/ ٕٓٛ/ ٖ)( ٔ)

 (. ٕٔٔ/ ٖٙتأريخ دمشق )( ٕ)

 تقدمت اضتوالة عليو. ( ٖ)

 . ٜٕٗٔ، ٜٕٓٔ( ت/ ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ ٗالتأريخ الكبَت )( ٗ)

 . ٜٜٓ، ٜٛٓ( ت/ ٕٔٔ-ٕٓٔ/ ٗاصترح والتعديل )( ٘)

 (. ٖٖٔ-ٕٖٔ/ ٔٔانظره ) (ٙ)

 . ٖٕٗ٘( ت/ ٗٓٗالتقريب )ص/ ( ٚ)

، ٍب سُت مهملة-( ٛ) ، فتحت ُصلًحا -بكسر أولو، وفتح ثانيو وتشديده، وقد كسره قـو
 =، بعد -عنهما ا رضي-الوليدبن  اصتراح، وعلى مقدمتو خالدبن  أيب عبيدةعلى يد 
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أيب حاًب عن أيب زرعة أف أبا عامر  بن وذكر. فصلى مع أيب بكر تسعة أشهر
وىاجر ، -عليو وسلم ا صلى-صاّب أدرؾ اصتاىلية غَت أنو ٓب يصحب النيب

 .-وا أعلم-(ٔ)أو تعديل، وٓب أر أحًدا ذكره ّترح. ُب عهد أيب بكر
، وعزاه إٔب أيب يعلى، (ٕ)واضتديث أورده اظتتقي اعتندي ُب كنز العماؿ

اضتافظ قاؿ . العزيز مًتوؾ عبدسويد بن : )وفيو: قاؿ ٍب، والبللكائي ُب الذكر
 .اىػ (ىريرة أيبوافوظ عن . اضتديث غريب جًدا من حديث أيب بكر: كثَت ابن

: قاؿ -عنو ا رضي-ىريرة أيبوغَته من حديث ، ٖ()ما رواه مسلم: يعٍت  
عليو  ا صلى-يبػػػوفيو أف الن، -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿكنا قعوًدا حوؿ 

من وراء ىذا الحائط يشهد  اذىب بنعلي  ىاتين فمن لقيت): قاؿ لو -وسلم
، ٍب ذكر ؿتو اضتديث مفصبًل ، (أن ل إلو إل الل مستيقنًا بها قلبو فبّشره بالجنة

 .اىػ (فخّلهم): قاؿ -عليو وسلم ا صلى-وُب آخره أف النيب
العزيز منكر من  عبدوىذا اللفظ يدؿ على أف لفظ حديث سويد بن 

من شهد أن : ُاخرج فناد في الناس): ُب قولو ُب اللفظ اظترفوع: أوعتما، وجهُت
أمره  -عليو وسلم ا صلى-وافوظ أف النيب. (ل إلو إل الل وجبت لو الجنة

                                 
ىػ. وكانت ىي وزتص شيًئا واحًدا. انظر: معجم البلداف ٚٔالفراغ من الَتموؾ، سنة:  =

(ٗ /ٖٗٓ .) 

 (. ٚٙٔ/ ٗوانظر: التهذيب البن حجر )( ٔ)

 . ٚٓٗٔ( ورقمو/ ٕٜٗ/ ٔ)( ٕ)

 . ٕ٘( ورقمو/ ٔٙ-ٜ٘/ ٔ)( ٖ)
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ال أف يؤذف بذلك ُب ، ؽتن يلقاه، بتبليغ ذلك ظتن شهد بالتوحيد مستيقنًا بو قلبو
 .وىذاف معنياف أخص ؽتا ورد ُب حديث سويد، الناس لكل من شهد

( خّلهم): وافوظ، (صدق): ُب قولو ُب اللفظ اظترفوع: واآلخر  
 .-ىريرة يبخطاب أل-

 أحدمها . موصولُت، اشتمل ىذا القسم على حديثُت: خبلصة
 .-وا اظتوفق-واآلخر واهٍ . ضعيف اإلسناد
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 عمي بن أبي طالب ائل ــفي فضما ورد  :القسم الثالث
 :-عنه اهلل رضي-اشميـاله

 ا صلى-أف النيب: -عنو ا رضي-[ عن ذؤيب اطتزاعئ] -٘ٔ
لكل امرأة من نسائك ، ا رسوؿيا : ظتا ُحضر قالت صفية -عليو وسلم

: قاؿ؟ فإف حدث حدٌث فإٔب من. وإنك أجليت أىلي، أىل تَػْلجأ إليهم
 .-عنو ا رضي- (ِإلى َعلّي ْبِن أَبي طَاِلبٍ )

 .واختلف عنو، ا السبيعي عبدأبو إسحاؽ عمرو بن : ىذا اضتديث رواه
ا  عبدعن ػتمد بن  -واللفظ لو- (ٔ)الطرباين ُب الكبَت: فرواه

ػتمد بن العبلء( عن معاوية بن ىشاـ عن : اضتضرمي عن أيب كريب )واشتو
وأورده عنو اعتيثمي ُب . فذكر اضتديث، حدثٍت ذؤيب: زتزة الزيات عنو قاؿ

 .اىػ )ورجالو رجاؿ الصحيح(: وقاؿ، (ٕ)غتمع الزوائد
عن ػتمد بن اضتسن عن  (ٖ)أبو بكر بن أيب شيبة ُب مسنده: ورواه

: بلفظ، سفياف عنو عن عمار عن شيخ من أىل اظتدينة عن صفية بو
 .(ُأوِصي ِبِك ِإلى َعليّ )

                                 
 . ٕٗٔٗ( ورقمو/ ٖٕٓ/ ٗ)( ٔ)

(ٕ )(ٜ /ٕٔٔ-ٖٔٔ .) 

أيب : ابن . ورواه عن أيب بكرٖٖٛٗ( ورقمو/ ٖٕٙ/ ٜكما ُب: اظتطالب العالية )( ٖ)
 . ٖٔٔٔ( ورقمو/ ٓٗٗ/٘عاصم ُب اآلحاد )
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ا  عبدبن  عن علي (ٔ)ُب التأريخ الكبَت -معّلًقا-البخاري: ورواه
عن حسُت األشقر الكوُب عن إسرائيل عنو عن مالك بن مالك عن 

)وال يعرؼ مالك إال هبذا اضتديث : وقاؿ عقبو... بنحوه، صفية بو
 .اىػ وٓب يتابع عليو(، الواحد
ا اضتضرمي عن ِضرار بن  عبدعن ػتمد بن  (ٕ)العقيلي: ورواه 

كبلمها عن سفياف عنو عن مالك بن ،  عن األشجعي وحيِت بن يعلى (ٖ)ُصَرد
: وقاؿ عقبو، ساقو ُب تررتة مالك بن مالك. بنحوه، مالك عن صفية بو

 .اىػ )وال يتابع عليو(
، وىو ؼتتلط، فهذه أربعة أوجو ؼتتلف فيها عن أيب إسحاؽ السبيعي

ولكن السند ٓب ، ؿوُمَدل س ٓب يصرح بالتحديث ُب شيء منها إال الوجو األو 
كاف كثَت ،  أبو اضتسن القصار: وىو، معاوية بن ىشاـ: ألف فيو؛ يصح إليو

والزيات ال . -وتقدما-حبيب لو أوىاـ ىو: ابنوشيخو زتزة الزيات . اطتطأ
 .يُدرى مىت شتع من أيب إسحاؽ

. الثوري( عنو بو: والوجهاف الثاين والرابع وردا من طريق سفياف )وىو  
أبو جعفر : ويقاؿ، ا عبدأبو : من طريق ػتمد بن اضتسن )وىو جاء أحدمها

                                 
 (. ٖٓٛ/ ٙعدي ُب الكامل ) بن . وساقو عنوٕٖٗٔ( ت/ ٖٔٔ/ ٚ)( ٔ)

 . ٙٗٚٔ( ت/ ٕٚٔ/ ٗالضعفاء )( ٕ)

التقريب ُب:  اضتافظ قالورد: بضم اظتهملة، وفتح الراء. وصُ . ؼتفًفا، بكسر أولورار: ( ضِ ٖ)
 . ٜٜٜٕت/  (ٜ٘ٗ )ص/



 ٚٚ على األعيان  الباب الثالث: األحاديث الواردة في تفصيل فضائلهم 

 ولكن فيو لُت، دوؽػػػمد بن اضتسن صػػػػوػت. يافػػػػػاألسدي الكوُب( عن سف
وعمار ٓب . عمار عن شيخ من أىل اظتدينة :-أيًضا-وُب سنده .-وتقدـ-

وأعلَّو ، وجاء الوجو اآلخر من طريق ضرار بن صرد. وشيخو ٓب يسمّ ، أعرفو
وحديثو ، ويضاؼ أنو رُِمي بالتشيع، وىو كما قاؿ، بضعفو (ٔ)الذىيب ُب اظتيزاف

ذكره ابن ، مالك بن مالك: -أيًضا-وفيو. -عنو ا رضي-ىذا ُب فضل علي
ووافقا البخاري على ، وذكرا لو حديثو ىذا، ُب الضعفاء (ٖ)والعقيلي، (ٕ)عدي

ذكره ابن وقد ... )ال يدرى من ىو: (ٗ)وقاؿ الذىيب. قولو اظتتقدـ عقب حديثو
 .وتوثيق اجملهولُت، وابن حباف معروؼ بالتساىل، اىػ ((٘)حباف ُب ثقاتو

ومن أىل ، وسفياف الثوري ِمن أثبت أصحاب أيب إسحاؽ السبيعي
؛ ولكن ىذا ٓب ينفع ىنا، (ٙ)العلم َمْن َقدَّمو على رتيع أصحاب أيب إسحاؽ

 .لعدـ ثبوت الوجهُت عنو
حسُت بن : وىو، الثالث جاء معلًقا من طريق حسُت األشقروالوجو 
. اىػ )ىذا غريب(: وقاؿ، حديثو ىذا (ٚ)ذكر الذىيب ُب السَت، اضتسن الكوُب

                                 
 . ٕٛٓٚ( ت/ ٖٛٗ/ ٗ)( ٔ)

 (. ٖٓٛ/ ٙالكامل )( ٕ)

 . ٙٗٚٔ( ت/ ٕٚٔ/ ٗالضعفاء )( ٖ)

 اظتوضع اظتتقدـ من اظتيزاف. ( ٗ)

(٘ )(٘ /ٖٛٛ .) 

 (. ٕٔٚ-ٜٓٚ/ ٕانظر: شرح العلل البن رجب )( ٙ)

(ٚ )(ٕ /ٕٖٗ .) 
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كذبو أبو معمر ،  منكر اضتديث، وحسُت األشقر كاف غالًيا ُب التشيع
وىو ثقة إال أنو ، يونس السبيعي ىو: ابنو ، َحدَّث بو عن إسرائيل. اعتذٕب

 .(ٔ)أخرةمن أيب إسحاؽ ب شتع
 .-وبا التوفيق- ابت من رتيع طرقوديث غَت ثػػأف اضت: وخبلصة القوؿ

                                 
 (. ٖٓ٘(، والكواكب النَتات )ص/ٔٔٚ/ ٕانظر: شرح العلل )( ٔ)
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 سعد بن أبي وقاص ائل ـــفي فضما ورد  :القسم الرابع
 :-عنه اهلل رضي-ريــــالزه

عن  -تعأب عنهما ا رضي-ا عبدعن جابر بن [ ٔ] -ٙٔ
. -أيب وقاص: ابن يعٍت-(َسْعدٌ  َصَدقَ ) :قاؿ -عليو وسلم ا صلى-النيب

 .قالو لرجل ٓب يسّم ُب قصة فيها ُحْكُم َمْن تكلَّم واإلماـ خيطب يـو اصتمعة
بن ػتمد وإبراىيم بن  (ٕ)عن حوثرة (ٔ)البزار: ىذا اضتديث رواه 

رتيًعا عن أيب أسامة عن غتالد عن ، عن أيب ىشاـ (ٖ)وأبو يعلى، سعيد
. ( اىػ)ال نعلمو عن جابر إال هبذا اإلسناد: البزار قاؿ... عامر عن جابر بو

: -وقد عزاه إٔب البزار وأيب يعلى-وقاؿ، (ٗ)وأورده اعتيثمي ُب غتمع الزوائد
. ( اىػووثقو النسائي ُب رواية، وقد ضعفو الناس، غتالد بن سعيد: )وفيو

أيب شيبة ُب عن ابن  (٘)حجر ُب اظتطالب العالية اضتافظ ابنوأورده 
 .اىػ )إسناده مقارب(: وقاؿ عقبو، (ٙ)مسنده

                                 
 . ٕٗٙ( ورقمو/ ٖٛٓ/ ٔكما ُب: كشف األستار )( ٔ)

( أنو بفتح اضتاء اظتهملة، ٔٚ٘/ ٕماكوال ُب ضبط ىذا االسم ُب اإلكماؿ ) بن نصّ  (ٕ)
 . ثاء معجمة بثبلث وسكوف الواو، وبعدىا

 . ٛٓٚ( ورقمو/ ٙٙ/ ٕ)( ٖ)

(ٗ )(ٕ /ٔٛ٘ .) 

 . ٘ٓٚ( ورقمو/ ٜٚ-ٛٚ/ ٖ)( ٘)

 .٘ٔ( برقم/ ٖٗ/ ٕٓب أره ُب اظتقدار اظتطبوع منو. وىو لو ُب اظتصنف )( ٙ)
 (. ٕٗٔٔورقمو/  ٖٙٗزتيد ُب مسنده )اظتنتخب ص/ بن  ورواه عنو: عبد 
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سعيد  ىو: ابنواإلسناد ضعيف ظتا علمت من حاؿ غتالد )و 
ولضعفو أعّل . نيتلقّ وكاف ، َأَخَرةوتغَت ب، وأنو ليس بالقوي، اعتمداين(

وأورد األلباين حديثو ُب ضعيف الًتغيب . (ٔ)العيٍت ُب عمدة القاري: حديثو
 .يشهد لووال أعلم ما . (ٕ)والًتىيب
. شراحيل الشعيب ىو: ابنوعامر . زتاد بن أسامة: وأبو أسامة ىو  

 .ػتمد بن يزيد الرفاعي: وأبو ىشاـ ىو
عن  (ٖ)أيب شيبة: ابن واألشبو ُب حديث عامر الشعيب ما رواه  

شتع  -أو الزبَت بن العواـ-أف أبا ذر: ىشيم عن داود بن أيب ىند عنو
وىو على اظتنرب يـو -آية يقرؤىا-و وسلمعلي ا صلى-أحدمها من النيب

فلما قضى : قاؿ؟ مىت أنزلت ىذه اآلية: فقاؿ لصاحبو: قاؿ. -اصتمعة
عليو  ا صلى-فأتى النيب. ال رتعة لك: اطتطاب بن صبلتو قاؿ لو عمر

 .(صدق عمر): فقاؿ: قاؿ. فذكر ذلك لو، -وسلم
. لو وال أعلم ما يشهد، وىذا مرسل صحيح إسناده إٔب الشعيب

 .بشَت الواسطي ىو: ابنوىشيم 
 

                                 
(ٔ )(ٙ /ٕٗٓ .) 

 . ٖٗٗ( ورقمو/ ٕٔٔ/ ٔ)( ٕ)

 . ٖٔ( ورقمو/ٖٗ/ ٕاظتصنف )( ٖ)
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 أُبّي بن كعب األنصاري في فضائل ما ورد  :القسم الخامس
 :-عنه اهلل رضي-)سّيد القراء(

 أف النيب: -عنهما ا رضي-ا بن عمر عبد[ عن ٔ] -ٚٔ
فلما . (ٔ)فلبس عليو، فقرأ فيها، َصلَّى صبلة -عليو وسلم ا صلى-

 ؟(َفَما َمنَـَعكَ ): قاؿ. نعم: قاؿ؟ (َأَصل ْيَت َمَعَنا): انصرؼ قاؿ أليب
عن يزيد بن ػتمد  -واللفظ لو-(ٕ)أبو داود: ىذا اضتديث رواه 

عن أزتد بن اظتعلى  (ٗ)والطرباين، (ٖ)الدمشقي عن ىشاـ بن إشتاعيل
كبلمها عن ػتمد بن شعيب عن ،  (٘)الدمشقي عن ىشاـ بن عمار

: وللطرباين... ا عن أبيو بو عبدبن العبلء بن زبر عن سآب بن  ا عبد
إنو  (ٙ)وقاؿ اطتطايب. وسكت أبو داود عنو، (َفَما َمنَـَعَك أْن تـَْفَتَح َعَليّ )

                                 
أي: التبس ُب أمر القراءة، واختلطت عليو. انظر: -بالتخفيف، ورٔتا شدد للتكثَت-( ٔ)

 (. ٘ٚٔ/ٖ، وعوف اظتعبود )ٕٖٙ-ٕٖ٘/ ٗالنهاية )باب: البلـ مع الباء( 

إثر  ٜ٘٘-ٛ٘٘/ ُٔب )كتاب: الصبلة، باب: الفتح على اإلماـ ُب الصبلة( ( ٕ)
 . ٜٚٓاضتديث رقم/ 

، وابن ٕٙٔ( ورقمو/ٜ٘/ ٔإشتاعيل: دتاـ ُب فوائده )بن  وكذلك رواه من طريق ىشاـ( ٖ)
 (. ٕٖٙ/ ٚعساكر ُب تأرخيو  )

وىو ُب مسند الشاميُت لو . ٕٖٙٔٔ( ورقمو/ ٕٕٗ-ٕٔٗ/ ُٕٔب الكبَت )( ٗ)
 . ٔٚٚ( ورقمو/ ٖٚٗ/ٔ)

(، والبيهقي ُب ٕٕٕٗورقمو/  ٗٔ-ٖٔ/ ٙ)اإلحساف حباف ُب صحيحو : ابن وكذا رواه( ٘)
  بن عمار بو. بن حياف، كبلمها عن ىشـا ( بسنده عن أيب ػتمدٕٕٔ/ ٖالسنن الكربى )

 (. ٜ٘٘/ ٔمعآب السنن )( ٙ)
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وأورده . ( اىػ)وإسناده جيد: عنو (ٔ)قدامة ُب اظتغٍتوقاؿ ابن . حديث جيد
 .اىػ )صحيح(: وقاؿ، (ٕ)األلباين ُب صحيح السنن

، شابور الدمشقي( ىو: ابنوإسناده حسن ألف فيو ػتمد بن شعيب )و 
ُب -ا بن العبلء عبدو . -كما تقدـ-ومها صدوقاف، ويزيد بن ػتمد الدمشقي

 .العطار: وىشاـ ىو. الربعي الدمشقي: ىو -إسناد أيب داود
وذكر ، عن الطرباين ُب الكبَت (ٖ)واضتديث ذكره اعتيثمي ُب غتمع الزوائد  

وىشاـ بن . اىػ )ورجالو موثقوف(: ٍب قاؿ، الفرؽ بُت لفظو ولفظ أيب داود
وال يُدرى مىت ، َلقَّنيتفصار ، صدوؽ كرب، الدمشقي: ىو -ُب اإلسناد-عمار

كما -ولكنو متابع من ىشاـ بن إشتاعيل، شتع منو من روى عنو حديثو ىذا
 .(ٗ)صحيحوحباف ُب : ابن وروى اضتديث من طريق ىشاـ بن عمار. -تقدـ

ترّدد : قاؿ-تعأب عنهما ا رضي-عباسعن ابن [ ٕ] -ٛٔ
فلما قضى . ُب آية ُب صبلة الفجر-عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ

: قالوا؟ (َأَما َصل ى مَعُكْم أَُبيُّ بُن َكْعبٍ ): فقاؿ، الصبلة نظر ُب وجوه القـو
 .فرأى القـو أنو إمنا سأؿ عنو ليفتح عليو: قاؿ. ال

 ،عن سلمة بن شبيب عن يزيد بن ىاروف -واللفظ لو-(٘)البزار: رواه
                                 

(ٔ )(ٕ /ٗ٘٘ .) 

 . ٖٓٛ( ورقمو/ ٔٚٔ/ ٔ)( ٕ)

(ٖ )(ٕ /ٜٙ-ٚٓ .) 

 . -قريًبا-وتقدمت اضتوالة عليو( ٗ)

 . ٜٚٗ( ورقمو/ٖٕٗ/ٔكما ُب: كشف األستار )( ٘)
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عن ػتمد بن ػتمد التمار عن أيب  (ٕ)واألوسط، (ٔ)والطرباين ُب الكبَت
عن عمر بن حفص  (ٖ)-كذلك-وُب الكبَت، الوليد الطيالسي

يًعا عن قيس بن الربيع عن رت، (ٗ)السدوسي عن عاصم بن علي
عن ابن بن الصباح عن خليفة بن حصُت عن أيب نصر األسدي  األغر

وال ، عباس إال هبذا اإلسنادعن ابن )ال نعلمو : قاؿ البزار... عباس بو
( وأبو نصر فبل نعلم روى عنو إال خليفة. عباس هبذا اللفظغَت ابن عن 

عباس إال عن ابن )ال يروى ىذا اضتديث : وقاؿ الطرباين ُب األوسط. اىػ
 .( اىػتفرد بو قيس بن الربيع، إلسنادهبذا ا

عن اضتارث بن أيب أسامة  (٘)واضتديث أورده البوصَتي ُب اإلحتاؼ
وباقي رجالو ، وقيس ؼتتلف فيو. )ىذا اإلسناد حسن: وقاؿ، (ٙ)ُب مسنده

وعزاه إٔب البزار والطرباين ُب ، (ٚ)وأورده اعتيثمي ُب اجملمع. اىػ ثقات(
فإنو ضعفو ؛ )ورجالو ثقات خبل قيس بن الربيع: وقاؿ، اظتعجمُت اظتتقدمُت

                                 
 . ٕ٘ٙٙٔ( ورقمو/ ٜٛ/ ٕٔ)( ٔ)

 . ٕٜٚ٘( ورقمو/ ٖٗٗ-ٖٖٗ/ ٙ)( ٕ)

 اظتوضع اظتتقدـ منو نفسو. ( ٖ)

( عن ٛٗٔورقمو/  ٕٛٙ/ ٔأيب أسامة ُب مسنده )البغية بن  وكذا رواه: اضتارث( ٗ)
 علي بو. بن  عاصم

 . ٕٙٓٔ( ورقمو/ ٗٚ/ ٕ)( ٘)

 تقدمت اضتوالة عليو. ( ٙ)

(ٚ )(ٕ /ٜٙ .) 
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 .اىػ ووثقو شعبة والثوري(. وغَته، حيِت القطاف
وىو ضعيف تغَت ، أف فيو قيس بن الربيع: األؤب، واإلسناد ضعيف لعلتُت

أف أبا نصر األسدي : واألخرى. -كما تقدـ تقريره عن أىل العلم-َأَخرَةب
. (ٔ)بن حصُت فةأعلم أحًدا روى عنو غَت خليوال ، ال أعلم أحًدا شتّاه، بصري

، (ٖ)ووثقو أبو زرعة، اىػ عباس(من ابن  )ٓب يعرؼ بسماعو: (ٕ)وقاؿ فيو البخاري
 .ضعيف: فاإلسناد؛ اىػ )غتهوؿ(: (ٗ)حجروقاؿ ابن ، (ٖ)زرعة

 ا رضي-عمرحديث ابن من  -آنًفا-وللحديث شاىد تقدـ
 .حسن لغَته: وغَتمها ىو بو، والطرباين، عند أيب داود -عنهما

عن ابن عن غَت واحد عن عقيل بن خالد  (٘)وىبروى ابن و   
عليو  ا صلى -ا رسوؿأف : عوؼ بن الرزتن عبدشهاب عن زتيد بن 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ژ: فقرأ، صلى للناس يوما الصبح -وسلم

ژ ٴۇ  ۈ ۈ ۆ
أفي المسجد ): فلما فرغ قاؿ. فأسقط آية، (ٙ)

فما ): قاؿ. ا رسوؿيا ، أنا ذاىا ، نعم: قاؿ؟ (كعب المسجد أبي بن

                                 
 . ٚٙٙٚ( ت/ ٖٖٗ/ ٖٗ، وهتذيب الكماؿ )ٕٕٛٚ( ت/ ٜٗٗ/ ٜانظر: اصترح )( ٔ)

 . ٘ٓٔ٘( إثر اضتديث ذي الرقم/ ٚ٘/ ٜالصحيح )( ٕ)

 كما ُب اظتوضع اظتتقدـ من اصترح. ( ٖ)

 . ٚٚٗٛ( ت/ ٕٗٔٔالتقريب )ص/ ( ٗ)

 (. ٜٙٔ/ ٔكما ُب: اظتدونة الكربى )( ٘)

 يعٍت: سورة الفرقاف. ( ٙ)
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: قاؿ. خشيت أهنا نسخت: قاؿ؟ (منعك أن تفتح علي حين أسقطت
وىو . وىب شيوخوفيو ابن وىذا إسناد ٓب يسم ... (فإنها لم تنسخ)

 .(ٔ)من التابعُت، الزىري اظتدين: الرزتن ىو عبدألف زتيد بن ؛ مرسل
 ا صلى-ا رسوؿأف  -عنو ا رضي-عن أيب بن كعب[ ٖ] -ٜٔ  

َبي   َصَدقَ ): قاؿ -عليو وسلم أليب  -عليو وسلم ا صلى-قالو. (ُأ
ُب قصة ذكرىا الراوي ُب ُحْكم َمْن تكلم واإلماـ ، ذر يبأو أل، الدرداء

 .خيطب يـو اصتمعة
بن  (ٖ)عن ػُترز -واللفظ لو -(ٕ)ماجو: ابن ىذا ؼتتصر من حديث رواه

بن  ا عبدالعزيز بن ػتمد الدراوردي عن شريك بن  عبدسلمة العدين عن 
وأورده اظتنذري ُب الًتغيب ... منر عن عطاء بن يسار عن أيب بن كعب بو أيب

البوصَتي ُب مصباح  -كذلك-وأورده. وعزاه إليو بإسناد حسن، (ٗ)والًتىيب
 .وصّححا إسناده، (ٙ)ماجو بن واأللباين ُب صحيح سنن، (٘)الزجاجة

                                 
 . ٔٙ٘ٔ( ت/ ٕ٘ٚ(، والتقريب )ص/ ٙٗٔ/ ٗانظر: الثقات البن حباف )( ٔ)

ُب )كتاب: إقامة الصبلة والسنة فيها، باب: ما جاء ُب االستماع للخطبة ( ٕ)
 . ٔٔٔٔورقمو/  ٕٖ٘/ ٔواإلنصات( 

البن ناصر  التوضيحكما ُب: تليها زاي.  ، وكسر الراء، لةموسكوف اعتاء اظته، ولوأ( بضم ٖ)
 (. ٖٙ /ٖالدين )

 . ٗ( برقم/ ٘ٓ٘/ ٔ)( ٗ)

(٘ )(ٔ /ٖٔٗ .) 

 . ٕٜٔ( برقم/ ٖٛٔ/ ٔ)( ٙ)
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وىو ، العزيز بن ػتمد الدراوردي عبدألف فيو ؛ سن فقطواإلسناد ح
وقاؿ . (ٔ)حباف ُب الثقاتذكره ابن ، وفيو ػترز بن سلمة العدين. صدوؽ
ا الزبَتي ُب ما  عبدمصعب بن : وقد تابعو. ( اىػ)صدوؽ: (ٕ)اضتافظ

. بنحوه، عنو بو (ٖ)ا بن اإلماـ أزتد ُب زياداتو على مسند أبيو عبد: رواه
 .-أيًضا-ومصعب الزبَتي صدوؽ

ا بن  عبدوقد جاء اضتديث من طريق أخرى عن شريك بن 
  بن ال من مسند أيب، الغفاري ذر أيبمنر غَت أنو جعلو من مسند  أيب
والضياء ، (٘)والبيهقي  ،(ٗ)خزدية: ابن فرواه ...-عنهما ا رضي-عبػػػك

رتيًعا من طرؽ عن سعيد بن اضتكم بن أيب مرمي ، (ٙ)والضياء اظتقدسي
مرمي عن ػتمد بن جعفر بن أيب كثَت عنو عن عطاء بن يسار عن 

وصححو لغَته األلباين . ؤتثل لفظو اظترفوع، بنحو قصتو، بو ذر أيب
 .(ٚ)خزدية بن ُب تعليقو على صحيح

بن  ا عبدوالصواب أف ىذا إسناد حسن كذلك ألجل شريك بن 
                                 

(ٔ) (ٜ /ٜٕٔ .) 

 . ٖٗ٘ٙ( ت/ ٖٕٜالتقريب )ص/ ( ٕ)

 . ٕٕٚٛٔ( ورقمو/ ٜٕٓ-ٕٛٓ/ ٖ٘) (ٖ)

 . ٛٓٛٔ، ٚٓٛٔ( ورقمو/ ٘٘ٔ-ٗ٘ٔ/ ٖالصحيح )( ٗ)

 (. ٜٕٔ/ ٖالسنن الكربى )( ٘)

 . ٖٛٔٔ( ورقمو/ٖٗٗ-ٖٖٗ/ ٖاظتختارة )( ٙ)

 اظتوضع اظتتقدـ منو نفسو. ( ٚ)
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وػتموؿ على ، واضتديث ػتفوظ عنو من الوجهُت. فإنو حسن اضتديث؛ منر أيب
 .ذر أيبوتارة أخرى عنو عن ، أنو شتعو منو تارة عن عطاء عن أيب بن كعب

 والصواب ُب صاحب القصة مع ُأيب بن كعب أنو أبو ذر الغفاري
 .كما سيأٌب ُب أواخر ىذا القسم،  -عنهما ا رضي-

 من طريق أيب الدرداء عن النيب (ٔ)-إف شاء ا-وسوؼ يأٌب
 ؿتو قصة ىذا اضتديث مع أيب بن كعب -عليو وسلم ا صلى-
 .-عنهما ا رضي-

ا بن جعفر روى اضتديث عن شريك عن  عبدأف  (ٕ)وذكر البيهقي
وىذه رواية ... وجعل القصة بينهما، كعب  بن عطاء عن أيب الدرداء عن أيب

 .ٓب أقف عليها بعد
عليو  ا صلى-أف النيب -عنو ا رضي-ىريرة أيب[ عن ٗ] -ٕٓ

ُب قصة فيها ُحْكم ، -عنو ا رضي-ذر يبقالو أل. (َصَدَق أُبيّ ): قاؿ -وسلم
 .ُمْن تكلَّم واإلماـ خيطب يـو اصتمعة

عن إبراىيم بن زياد عن أسود بن عامر عن زتاد بن  (ٖ)البزار: رواه 
: )رواه: قاؿ... بو ىريرة أيبعن ػتمد بن عمرو عن أيب سلمة عن  (ٗ)سلمة

                                 
 . ٛٔبرقم/ ( ٔ)

 (. ٜٕٔ/ ٖالسنن الكربى )( ٕ)

 . ٖٗٙ( ورقمو/ ٖٛٓ/ ٔكما ُب: كشف األستار )( ٖ)

، والطحاوي ُب شرح اظتعاين ٖٕ٘ٙ( ورقمو/ ٕٖٔ/ ٓٔوىكذا رواه: الطيالسي ُب مسنده )( ٗ)
 (،ٖٙ /٘(، وابن حـز ُب الى )ٖٙ-ٖ٘/ ٜٔالرب ُب التمهيد ) د(، وابن عبٖٚٙ/ ٔ)

  بن سلمة بو. (، رتيًعا من طرؽ عن زتادٕٕٓ/ ٖوالبيهقي ُب السنن الكربى )
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 .اىػ وزتاد أفضل(. الوىاب عبدو ، زتاد
ػتمد بن : )وفيو: -وقد عزاه إليو-وقاؿ، (ٔ)وأورده اعتيثمي ُب غتمع الزوائد

حجر ُب ؼتتصر  وقاؿ ابن . اىػ وفيو اختبلؼ(، وقد حسن الًتمذي حديثو، عمرو
 .اىػ وإسناده حسن(، الوىاب عن ػتمد بن عمرو عبد)تابعو : ٕ()كشف األستار

وىو ال بأس بو إف ، علقمة بن وقاص الليثي ىو: ابنوػتمد بن عمرو 
 .-حجر رزتو ا قاؿ ابنكما -حسن: فاإلسناد؛ -كما تقدـ-شاء ا

 بن ساقها-عنو ا رضي-ىريرة أيبوللحديث طريق أخرى عن 
بسنده عنو عن  (ٖ)عدي ُب تررتة عمر بن طلحة الليثي من الكامل

وقاؿ ُب آخر ... بنحوه، بو ىريرة أيببن أيب سعيد اظتقربي عن  سعيد
. )وعمر بن طلحة لو غَت ما ذكرت من اضتديث: الًترتة اظتذكورة

وال . ( اىػوأحاديثو عن سعيد اظتقربي بعضو ؽتا ال يتابعو عليو أحد
: -اأيض-وقد ضعفو. تابعو على حديثو ىذا عن اظتقربيأعلم أحًدا 

 ،(ٚ)وجعلو أبو حاًب. (ٙ)حبافوثقو ابن و . (٘)والذىيب، (ٗ)أبو زرعة

                                 
(ٔ )(ٕ /ٔٛ٘ .) 

 . ٚٗٗ( رقم/ ٜٕٗ/ ٔ)( ٕ)

(ٖ )(٘ /ٗٚ .) 

 . ٖٔٙ( ت/ ٚٔٔ/ ٙكما ُب: اصترح )( ٗ)

 . ٔ٘ٔٙ( ت/ ٕٛٔ/ ٗ، واظتيزاف )ٜٚٗٗ( ت/ ٜٙٗ/ ٕاظتغٍت )( ٘)

 (. ٓٗٗ/ ٛالثقات )( ٙ)

 كما ُب اظتوضع اظتتقدـ نفسو، من اصترح. ( ٚ)



 ٜٛ على األعيان  الباب الثالث: األحاديث الواردة في تفصيل فضائلهم 

وال يُدرى مىت شتع ، ةرَ خَ واظتقربي اختلط بأَ . حسن اضتديث (ٔ)حجر وابن
 .ضعيف: فاإلسناد؛ (ٕ)منو عمر بن طلحة اظتذكور

 ا رسوؿأف  -تعأب عنو ا رضي- عن أيب الدرداء[ ٘] -ٕٔ
 -عليو وسلم ا صلى-قالو. (َصَدَق أُبي  ): قاؿ-عليو وسلم ا صلى-

 .ُب قصة ذكرىا ُب حكم من تكلم واإلماـ خيطب يـو اصتمعة، أليب الدرداء
بن  ا عبدعن  (ٗ)عن مكي (ٖ)اإلماـ أزتد: ىذا ؼتتصر من حديث رواه  

وأورده اظتنذري ُب ... عن أيب الدرداء بو سعيد عن حرب بن قيسبن  ا عبد
)من رواية حرب بن قيس عن أيب : -عزاه إليو وقد-وقاؿ، (٘)الًتغيب والًتىيب

وعزاه إٔب ، (ٙ)اعتيثمي ُب غتمع الزوائد-كذلك-وأورده. اىػ وٓب يسمع منو(، الدرداء
 .اىػ )ورجاؿ أزتد موثقوف(: ٍب قاؿ، وإٔب الطرباين ُب الكبَت، إٔب اإلماـ أزتد

وأف ، على أنو ٓب يدرؾ أبا الدرداء (ٚ)وحرب بن قيس نص أبو حاًب
قاؿ ، حرب بن قيس مؤب حيِت بن طلحة: وىو. (ٛ)حديثو عنو مرسل

                                 
 . ٜٛ٘ٗ( ت/ ٕٕٚالتقريب )ص/ ( ٔ)

جم اظتختلطُت ، ومعٕٔ(ت/ٙٙٗانظر: اظتلحق األوؿ للكواكب النَتات )ص/ ( ٕ)
 . ٖ٘( ت/٘ٔٔ)ص/

 . ٖٕٓٚٔ( ورقمو/ ٓٙ-ٜ٘/ ٕٙ)( ٖ)

( عن أيب بكرة وابن مرزوؽ،  ٖٚٙ/ ٔوكذا رواه: الطحاوي ُب شرح معاين اآلثار)( ٗ)
 كبلمها عن مكي بو، بنحوه. 

 . ٘( ورقمو/ ٙٓ٘/ ٔ)( ٘)

(ٙ )(ٕ /ٔٛٗ-ٔٛ٘ .) 

 . ٙٙ( ت/ ٚٗكما ُب اظتراسيل البنو )ص/ ( ٚ)

 =، ٔٚٔ( ت/ٛٚتحصيل )ص/ ، وحتفة الٓٔٔٔ( ت/ ٜٕٗ/ ٖوانظر: اصترح )( ٛ)
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 .(ٕ)حباف ُب الثقات بنا وذكره. اىػ )كاف رضًى(: (ٔ)بن ُغزيّة عمارة
، أيب ىند الفزاري موالىم ىو: ابن -الراوي عنو -ا بن سعيد عبدو 

 ىو: ابنومكي . اىػ )صدوؽ رٔتا وىم(: (ٖ)حجر اضتافظ ابنقاؿ فيو 
 .أبو السكن البلخي، إبراىيم
 .-وبا تعأب التوفيق -حسن لغَته: وللحديث شواىد تقدمت ىو هبا 

 يبػػػػأف الن -عنهما ا رضي-ا بدػػػعابر بن ػػػػػػػػػػػػػ[ عن جٙ] -ٕٕ
 عودػػمسبن  ا عبدقالو ل. (أَِطْع أُبـَيًّا. َصَدَق أُبيٌ ): قاؿ -عليو وسلم ا صلى-
 .ُب قصة فيها ُحْكم َمن تكلم واإلماـ خيطب يـو اصتمعة -عنو ا رضي-

األعلى بن  عبدعن  -وىذا ؼتتصر من لفظو-(ٗ)أبو يعلى: اضتديث رواه  
عن جعفر بن  عن عثماف بن عبيدا الطلحي (٘)والطرباين ُب األوسط، زتاد
وسكت ... جارية عن جابر بو بن كبلمها عن يعقوب القمي عن عيسى،  زتيد

، (ٙ)وأورده اظتنذري ُب الًتغيب والًتىيب. الطرباين عنو على خبلؼ غالب عادتو
                                 

 . ٖٚٔٔ( ت/ ٖٗٓ/ ٔوالتذكرة للحسيٍت ) =

: اإلكماؿ كما ُبُت اظتعجمة، وكسر الزاي، ٍب ياء مثناة حتتية مشددة.  غ( بفتح الٔ)
 (. ٕ٘ (، وقرة العُت )ص/ٛٔ/ٚ)

(ٕ )(ٙ /ٕٖٓ .) 

 . ٖٖٛٚ( ت/ ٕٔ٘التقريب )ص/ ( ٖ)

 . ٜٜٚٔ( ورقمو/ ٖٖ٘/ ٔ)( ٗ)

 . ٖٓٗٚ( ورقمو/ ٓٗٗ-ٜٖٗ/ ٗ)( ٘)

 . ٚ( ورقمو/ ٚٓ٘-ٙٓ٘/ ٔ)( ٙ)
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واضتديث البن . وابن حباف ُب صحيحو بإسناد جيد، وعزاه إٔب أيب يعلى
، وعزاه إٔب أيب يعلى، (ٕ)غتمع الزوائدوأورده اعتيثمي ُب . عن أيب يعلى بو (ٔ)حباف

 .اىػ )ورجاؿ أيب يعلى ثقات(: ٍب قاؿ، وإٔب الطرباين ُب كتابو اظتتقدـ
ا  عبديعقوب بن : وىو، وإسنادا اضتديث يدوراف على يعقوب القمي

األنصاري : وشيخو عيسى بن جارية ىو. وىو ضعيف اضتديث، األشعري
 .ضعيف: فاإلسناد؛ -وتقدما-وفيو لُت، اظتدين

عند الطرباين ُب -عنو ا رضي-مسعودحديث ابن وللمنت شاىد من 
 .-وبا التوفيق- لغَته حسن:الطريقُت من فهو ؛ٖ()ضعيف الكبَت بإسناد
أخربين عمرو : ؿتو اضتديث عن معمر قاؿ ٗ()الرزاؽ ُب اظتصنف عبدوروى 

وىذا . (اأطع أبيًّ ): دوف قولو، بو -عليو وسلم ا صلى-وغَته عن اضتسن عن النيب
وعمرو ، رشد ىو: ابنومعمر . فإنو تابعي، البصري: وىو، ألجل اضتسن؛ مرسل

، اىػ )ليس بأىل أف حيدث عنو(: ٙ()قاؿ فيو اإلماـ أزتد، ٘()عبيد اظتعتزٕب ىو: ابن
                                 

على: أبا الربيع األ عبد(، وقرف بٜٕٗٚورقمو/  ٖٗ-ٖٖ/ ٚالصحيح )اإلحساف ( ٔ)
: البيهقي ُب -أيًضا-داود(. وىو من طريق أيب الربيع رواهبن  الزىراين )واشتو: سليماف

 بسنده عنو، بنحوه.  ٜٜٕٙ( ورقمو/ٓٓٔ-ٜٜ/ ٖالشعب )

(ٕ )(ٕ /ٔٛ٘ .) 

 . ٕٓسيأٌب برقم/ ( ٖ)

 . ٕٔٗ٘( ورقمو/ ٕٕٗ/ ٖ)( ٗ)

: -مثبًل -اإلسناد نفسو، انظرهرزاؽ ُب اظتصنف عدًدا من األحاديث هبذا ال عبدروى ( ٘)
 . ٜٔٓ( رقم/ ٖٖٕ/ ٔ، )ٖٔ٘( رقم/ ٖٙٔ/ ٔ، و)ٗٔٔ( رقم/ ٖٙ /ٔ)

 . ٖ٘ٙٔ( ت/ ٕٚٗ/ ٙكما ُب: اصترح )( ٙ)
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وحديثو ىذا ، (ٔ)وٓتاصة عَلى اضتسن البصري، واهتمو رتاعة بالكذب، اىػ
 .ال شيء: فهو؛ عنو

 أف النيب -تعأب عنو ا رضي - ا بن مسعود عبد[ عن ٚ] -ٖٕ
قالو البن مسعود ُب قصة فيها . (َصَدَق أُبيٌ ): قاؿ -عليو وسلم ا صلى-

 .حكم من تكلم واإلماـ خيطب يـو اصتمعة
عن علي بن  (ٕ)الطرباين ُب الكبَت: ىذا ؼتتصر من حديث رواه  

العزيز عن حجاج بن منهاؿ عن زتاد بن سلمة عن زتاد عن إبراىيم  عبد
يزيد  ىو: ابنو ، وىذا إسناد منقطع بُت إبراىيم... مسعود بوعن ابن 

)ٓب يلق أحًدا من : (ٗ)وأبو حاًب، (ٖ)اظتديٍت قاؿ ابن؛ النخعي وابن مسعود
وٓب ، )إال عائشة: زاد أبو حاًب، اىػ (-عليو وسلم ا صلى -أصحاب النيب

: (٘)وقاؿ العبلئي. اْب...(فإنو دخل عليها وىو صغَت؛ يسمع منها شيئا
وخص ... ورتاعة من األئمة صححوا مراسيلو. )ىو مكثر من اإلرساؿ
واظترسل ضعيف كلو على ما . اىػ مسعود(عن ابن البيهقي ذلك ٔتا أرسلو 

سليماف  أيب ىو: ابن-وزتاد الراوي عنو. استقر عليو العمل عند أىل اضتديث

                                 
، ٕٗٛٔ(ت/ٕٚٚ/ٖانظر: اظتوضع اظتتقدـ نفسو من اصترح، والضعفاء للعقيلي )( ٔ)

 . ٙٓٗٗ(ت/ ٖٕٔ/ٕٕوهتذيب الكماؿ )

 . ٜٔٗ٘( ورقمو/ ٖٛٓ/ ٜ)( ٕ)

 . ٔ( ت/ ٛٔكما ُب: اظتراسيل البن أيب حاًب )ص/ ( ٖ)

 كما ُب اظتوضع نفسو، من اظتصدر اظتتقدـ. ( ٗ)

 . ٖٔ( ت/ ٕٗٔ-ٔٗٔجامع التحصيل )ص/ ( ٘)
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 .اىػ )صدوؽ لو أوىاـ(: (ٔ)قاؿ اضتافظ، -األشعري
 بن شاىد للحديث من طريق عيسى بن جارية عن جابر (ٕ)وتقدـ 

 .حسن لغَته: فهو بو، مرفوًعا، ا بو عبد
األمناطي : وحجاج بن اظتنهاؿ ىو. البغوي: العزيز ىو عبدوعلي بن 
 .أبو ػتمد السلمي

اظتتقدمة أف قصة اضتديث وقعت وقد علمت من األحاديث اطتمسة 
 .-عنهم ا رضي-أليب بن كعب مع رتاعة من الصحابة

ماجة من  عند ابن -على الشك-أو الزبَت بن العوـا، ذر أيبفوقعت لو مع 
عند البزار من حديث  -دوف شك-ذر أيبولو مع . حديثو بسند حسن

الدرداء بسند  ولو مع أيب الدرداء عند اإلماـ أزتد من حديث أيب. ىريرة أيب
وعند الطرباين ، مسعود عند أيب يعلى من حديث جابر بن ولو مع. حسن لغَته

 .ومها حديثاف حسناف لغَتمها باجتماعهما، مسعودحديث ابن من 
عقب أف ساؽ قصة اضتديث بُت أيب بن كعب  - ٖ()الرب عبد قاؿ ابن

ىذه القصة )وقد روي من مرسبلت اضتسن أف : ىريرة أيبمن حديث  -ذر أيبو 
: قاؿ -عليو السبلـ-وأف النيب، مع أيب -أو أليب مسعود-عرضت البن مسعود

على ما ُب ىذا ، مع أيب ذر يبوالصحيح أف ىذه القصة عرضت أل. "صدق"
 .اىػ (ٗ()اضتديث اظتسند اظتتصل

                                 
 . ٛٓ٘ٔ( ت/ ٜٕٙالتقريب )ص/ ( ٔ)

 . ٜٔبرقم/ ( ٕ)

 (. ٖٙ/ ٜٔالتمهيد )( ٖ)

 . -عنو ا رضي-ىريرة أيبيعٍت: حديث ( ٗ)
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وفيو ، ذر أيببعد أف ساؽ حديث  (ٔ)وقاؿ البيهقي ُب السنن الكربى
)ورواه : -عنهما ا رضي-أيب بن كعبأف القصة جرت بينو وبُت 

، كعب  بن بن جعفر عن شريك عن عطاء عن أيب الدرداء عن أيب ا عبد
وجعل القصة ، ورواه حرب بن قيس عن أيب الدرداء. وجعل القصة بينهما

فذكر معٌت ، ا عبد بن ورواه عيسى بن جارية عن جابر. بينو وبُت أيب
ورواه اضتكم بن أباف عن عكرمة . ن كعبمسعود وأيب ب بن ىذه القصة بُت

فجعل معٌت ىذه القصة بُت رجل غَت مسمى وبُت ، عباسعن ابن 
وليس ُب . ا بن مسعود بدؿ أيب عبدوجعل اظتصيب ، بن مسعود ا عبد

فقد رواه ؛ -وا أعلم-الباب أصح من اضتديث الذي ذكرنا إسناده
وبُت أيب بن كعب ُب شيء  رذ أيبالرزتن مرسبًل بُت  عبدبن  سلمة أبو

 .اىػ (ىريرة أيبوأسنده ػتمد بن عمرو عن أيب سلمة عن . سألو عنو
ىو صاحب القصة مع أيب بن كعب ثابت ُب حديث  ذر أيبوكوف   

 .فهو اظتتعُت، دوف شك -كما سلف-عند البزار ىريرة أيب
ماجو من أنو أبو ذر أو  عند ابنوما وقع ُب حديث أيب بن كعب 

 .-كما تقدـ-أبو ذر: والصواب، أبو الدرداء شك من بعض الرواة
بن   البن مسعود مع أيب -أيًضا-ة عرضتوما ورد ُب أف القص

. وابن مسعود باجتماعهما، ا عبدكعب ثابت من حديثي جابر بن 
،  وابن مسعود، ذر أيبفيتعُت بذلك إثبات أف القصة وقعت لكل من 

 .وال تعارض، وال شيء دينع من ىذا، كبلمها مع أيب بن كعب
                                 

(ٔ )(ٖ /ٕٜٔ .) 



 ٜ٘ على األعيان  الباب الثالث: األحاديث الواردة في تفصيل فضائلهم 

ا لرجل  عبدوقد تقدمت القصة عند البزار من حديث جابر بن 
: -عليو وسلم ا صلى-وقاؿ النيب، مع سعد بن أيب وقاص مّ سَ يُ  ٓب
 -أو الزبَت بن العواـ-ذر أيبأيب شيبة من حديث  عند ابنو . (صدق سعد)
عليو  ا صلى-وقاؿ النيب، مع عمر بن اطتطاب -أو الزبَت-ذر يبأل

 .وٓب يثبت شيء من ىذا، (صدق عمر): -وسلم
 ثبلثة . موصولة، اشتمل ىذا القسم على سبعة أحاديث: خبلصة

 .-وا اظتوفق-وسائرىا أربعة أحاديث حسنة لغَتىا، منها حسنة لذاهتا
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 أنس بن مالك ائل ــفي فضما ورد  :القسم السادس
 :-عنه اهلل رضي-اريــاألنص

دخلت : قاؿ -تعأب عنو ا رضي-عن أيب طلحة [ٔ] -ٕٗ
فذكر ... اصتوع -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿفعرفت ُب وجو  (ٔ)اظتسجد

: فقلت-عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿفأرسلت أنًسا إٔب : حديثًا قاؿ فيو
: -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿفلما أقبل أنس قاؿ . واْدُعو، َسارَُّه ُب أذنِوِ 

: -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿقاؿ . (َىَذا رَُجٌل َقْد َجاَء بَخْير)
وفيو أف ، ٍب ذكر سائر اضتديث؟ (بـَُني   يَا، يَْدُعونَا (ٖ)أبُوكَ  (ٕ)آْرَسَلكَ )

 .(َوأَْبشرْ ، اُْدُخلْ ): قاؿ أليب طلحة -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ
والطرباين ُب ، -وىذا من لفظو-ٗ()أبو يعلى: ىذا ؼتتصر من حديث رواه

كبلمها عن ػتمد بن عباد اظتكي عن  ،عن إبراىيم بن ىاشم البغوي ٘()الكبَت
                                 

 -صلى ا عليو وسلم-اظتراد باظتسجد ُب ىذا اضتديث: اظتوضع الذي أعده النيب( ٔ)
 (. ٓٛٙ/ٙللصبلة فيو حُت ػتاصرة األحزاب للمدينة ُب غزوة اطتندؽ. انظر: الفتح )

 (. ٕٛٙ/ ٙهبمزة ؽتدودة لبلستفهاـ. قالو اضتافظ ُب الفتح )( ٕ)

يس ػتفوظا. وافوظ )أرسلك أف ىذا اللفظ ُب اضتديث ل -إف شاء ا-سيأٌب( ٖ)
بن  سهل األنصاري، زوج أـ سليم والدة أنسبن  طلحة(. وأبو طلحة اشتو: زيد أبو

 . -عنهم ا رضي-مالك
، والفتح ٖٗٛٔ( ت/ ٖٚٔ/ ٕ، و)ٕٛ٘( ت/ ٔ٘ٔ/ ٔوانظر: أسد الغابة )

(ٙ/ٙٛٓ .) 
 . ٕٙٗٔ( ورقمو/ ٛٔ-ٚٔ/ ٖ)( ٗ)

 . ٜٕٚٗ( ورقمو/ ٗٓٔ-ٖٓٔ/ ٘)( ٘)
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ا بن أيب طلحة  عبدا بن  عبدحاًب بن إشتاعيل عن معاوية بن أيب مزرد عن 
وأورده اعتيثمي ُب غتمع ... أيب طلحة بوا بن أيب طلحة عن أبيو  عبدعن أبيو 

. ( اىػ)ورجاعتما رجاؿ الصحيح: ٍب قاؿ، والطرباين، وعزاه إٔب أيب يعلى، (ٔ)الزوائد
 .وحسن إسناده، عن أيب يعلى (ٕ)وذكره اضتافظ ُب الفتح

، وىو ال بأس بو، واضتديث من الطريقُت يدور على ػتمد بن عباد اظتكي
أبو : إشتاعيل ىو بن وشيخو حاًب. وتقدـ، ( اىػيهم)صدوؽ : ابن حجر وقاؿ فيو

)زعموا أف حادتًا كاف فيو غفلة إال أف  : (ٖ)قاؿ فيو اإلماـ أزتد، إشتاعيل اظتدين
صدوؽ ، )صحيح الكتاب: ٗ()حجر اضتافظ ابنولعلو عتذا قاؿ . ( اىػكتابو صاّب

، ٚ()والذىيب، (ٙ)والدارقطٍت، (٘)معُت وثَّقو: ابنفقد ، واظتختار أنو ثقة. ( اىػيهم
وليس ، وما نقلو اإلماـ أزتد ال يُدرى فيو من ىو صاحب الزعم اظتذكور. وغَتىم

 .وٓب أقف على غَت ىذا النقل ُب جرحو، قاطًعا ُب تليينو
، ػتفوظة ولكن اظتنت فيو ألفاظ غَت. ويتبُت ؽتا سبق أف اإلسناد حسن 

، (يا بـَُني  ، أبوك يدعونا آرسلك): وقولو، (ىذا رجٌل قد جاء بخير): قولو
 .(وأبشر، ادخل): وقولو

                                 
(ٔ) (ٛ /ٖٓٙ .) 

(ٕ )(ٙ /ٙٛٓ .) 

 (. ٜٓٔ/ ٘كما ُب: هتذيب الكماؿ )( ٖ)

 . ٕٓٓٔ( ت/ ٕٚٓالتقريب )ص/ ( ٗ)

 . ٗ٘ٔٔ(ت/ ٜٕ٘/ ٖكما ُب: اصترح والتعديل )( ٘)

 (. ٛٙٔ/ ٕالعلل )( ٙ)

 . ٕٖٛ( ت/ ٖٓٓ/ ٔالكاشف )( ٚ)
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: ٓب يقل فيو -عليو وسلم ا صلى-وافوظ ُب اضتديث أف النيب  
آرسلك ): وقاؿ. (وأبشر، ادخلو)، (ىذا رجل قد جاء بخير)

ىكذا رواه ... (يا بني، آرسلك أبوك يدعونا): بداًل من قولو؟ (طلحة أبو
، ا بن أيب طلحة عبدوغَتىم من طرؽ عن إسحاؽ بن ، (ٔ)الشيخاف

 بٍت ويعقوب، وعمرو، الرزتن بن أيب ليلى عبدو ، وسعد بن سعيد
 .رتيًعا عن أنس بو (ٕ)وغَتىم، والنضر بن أنس، بن أيب طلحة ا عبد

 ػتفوظ والطرباين غَت، أف الشاىد ُب حديث أيب يعلى: واطتبلصة
 .-وا أعلم-

كنت أمشي : قاؿ -عنو ا رضي-بن مالك [ عن أنسٕ] -ٕ٘
ُادُْع لي مْن َىذه الد ار ، يَا بـَُني  ): فقاؿ ٕب -عليو وسلم ا صلى-مع النيب
 .فذكر حديثًا ُب دباغة جلد اظتيتة... (بَوُضوء
ا بن عمر اضتلواين عن  عبدعن حفص بن  (ٖ)أبو يعلى: رواه 

عدي ُب  بن وساقو... درست بن زياد عن يزيد الرقاشي عن أنس بو
وأورده اعتيثمي  .عن أيب يعلى بو ُب )مناكَت درست بن زياد( (ٗ)الكامل

                                 
، ٖٔٛ٘رقم/( ٖٚٗ/ ٜ، و)ٖٛٚ٘( رقم/ ٛٚٙ/ ٙ، و)ٕٕٗ( رقم/ ٙٔٙ/ ٔالبخاري )( ٔ)

  .ٕٓٗٓ( رقم/ٗٔٙٔ-ٕٔٙٔ/ ٖ. ومسلم )ٛٛٙٙ( رقم/ ٜٚ٘/ ٔٔو)

 اظتوضع اظتتقدـ من صحيح مسلم. ( ٕ)

 . ٜٕٔٗ( ورقمو/ ٚ٘ٔ/ ٔ)( ٖ)

(ٗ )(ٖ /ٕٔٓ .) 
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)وفيو درست بن : -وقد عزاه إٔب أيب يعلى-فقاؿ، (ٔ)ُب غتمع الزوائد
وأورده . ( اىػوكبلمها ؼتتلف ُب االحتجاج بو، زياد عن يزيد الرقاشي

 .د الرقاشيوأعلو بضعف يزي، (ٕ)البوصَتي ُب إحتاؼ اطتَتة
. أباف َقدَّمت أنو ضعيف ليس ْتجة ىو: ابنويزيد الرقاشي  

اه ابن العنربي البصري : ذه درست بن زياد ىويوتلم  (ٖ)معُتَوىَّ

وضعفو . وغَتىم، (ٙ)وابن حباف، الرازياف (٘)وأبو حاًب، (ٗ)زرعة وأبو
 .(ٛ)وابن حجر، (ٚ)آخروف كالنسائي

. زياد بن رأي رتهور النقاد ُب درستأف اضتديث َواٍه ألجل : واطتبلصة
 .والشاىد ُب حديثو تقدـ قريبًا ما يغٍت عنو

 أحدمها . موصولُت، اشتمل ىذا القسم على حديثُت: خبلصة
 .-وا اظتوفق- واآلخر َواهٍ ، -نبهت عليها، وفيو ألفاظ غَت ػتفوظة-حسن

 

                                 
(ٔ )(ٔ /ٕٔٚ .) 

 . ٜٓٗ( ورقمو/ ٜٕ٘/ ٔ)( ٕ)

 . ٜٛٛٔ(ت/ ٖٚٗ/ ٖكما ُب: اصترح والتعديل )( ٖ)

 (. ٖٛٗ/ ٖكما ُب: اظتصدر اظتتقدـ )( ٗ)

 (. ٖٚٗ/ ٖكما ُب اظتصدر اظتتقدـ )( ٘)

 (. ٖٜٕ/ ٔاجملروحُت )( ٙ)

 . ٙٛٔ( ت/ ٘ٚٔالضعفاء )ص/ ( ٚ)

 . ٖٗٛٔ( ت/ ٖٓٔالتقريب )ص/ ( ٛ)
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 بشير بن معبد السدوسيفي فضائل ما ورد  :القسم السابع ،
 :-عنه اهلل رضي-(3)المعروف بابن الخَصاِصَية

 يبػػأنو قاؿ للن-عنو ا رضي-اصيةػػػَت بن اطتصػػعن بش[ ٔ] -ٕٙ
ونأيت عن دار ، طالت عزوبيت، ا رسوؿيا  :-عليو وسلم ا صلى-

، (ٕ)َأَل َتْحَمُد ال ذي َأَخَذ بَناصَيتك مْن بـَْين رَبيَعةَ ، يَا َبشيرُ ): قاؿ. قومي
َها (ٖ)قـَْوٌم يـََرْوَن َلْوَلُىْم انَكَفَأت  .(اأَلْرُض بَمْن َعَليـْ

 ،-وىذا ؼتتصر من لفظو فيو-(ٗ)الطرباين ُب معجميو الكبَت: رواه
وقرف بو ُب الكبَت ُعبيًدا -عن إبراىيم بن ىشاـ البغوي (٘)واألوسط
رتيًعا  ،(ٚ)يزداد الّتوزيفقط ػتمد بن  (ٙ)ورواه ُب األوسط، -العجلي

                                 
 . ويقاؿ: اطتصاصية أمو، أو جدتو. -بفتح اظتعجمة، وختفيف اظتهملة- (ٔ)

 . ٗٓٚ( ت/ ٜ٘ٔ/ ٔ، واإلصابة )ٜٕٕٛت/ ( ٔٓٔ/ ٓٔانظر: الواُب بالوفيات )
قبيلة من أعظم قبائل العرب. وقد أرتع أىل العلم على أف . بن عدناف بن معد نزار( ابن ٕ)

 ا نزار. بن : ربيعة، وُمضر-عليهما السبلـ-بن إبراىيم اللباب والصريح من ولد إشتاعيل
 (. ٜٛ-ٜٙ(، واالنباه )ص/ٖٜٕ-ٕٜٕانظر: اصتمهرة )ص/

 . ٕٛٔ/ ٗأي: مالت، وانقلبت. انظر: النهاية )باب: الكاؼ مع الفاء( ( ٖ)
يزداد. ووقع ُب اظتوضع بن  وىكذا وقع اللفظ على الصواب ُب األوسط عن ػتمد

 اآلخر فيو: )النتفكت(. وُب اظتطبوع من الكبَت: )انكفت(. 

 . ٖٕٙٔ( ورقمو/ٙٗ-٘ٗ/ ٕ)( ٗ)

 . ٕٓٚٛ( ورقمو/ ٘ٓٗ/ ٖ)( ٘)

 . ٕٛٓٙ( ورقمو/ ٕٓ/ ٚ)( ٙ)

، ىذه النسبة -بفتح التاء اظتنقوطة باثنتُت من فوقها، وتشديد الواو، وُب آخرىا الزاي- (ٚ)
 (. ٜٔٗ/ ٔالنسبة إٔب بعض ببلد فارس. قالو السمعاين ُب األنساب )
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اصتحدري عن عقبة بن اظتغَتة الشيباين عن  (ٔ)بن مسعود عن الصلت
قاؿ ُب ... أيب إسحاؽ الشيباين عن أبيو عن بشَت بو بنإسحاؽ 

)ٓب يرو ىذا اضتديث عن أيب إسحاؽ : اظتوضع األوؿ من األوسط
( وال يروى عن بشَت إال هبذا اإلسناد. تفرد بو عقبة. و إسحاؽبنا إال
وأورده اعتيثمي ُب غتمع . اآلخر ؿتوه ؼتتصًرا ولو ُب اظتوضع. اىػ

ولو . )ورجالو ثقات: -وقد عزاه إٔب اظتعجمُت كليهما-وقاؿ، (ٕ)الزوائد
 .( اىػ(ٖ)طريق عند أزتد تأٌب ُب اظتناقب

عقبة بن اظتغَتة الشيباين لو تررتة ٓب أقف : األؤب، واإلسناد ضعيف لعلتُت
شيخو : واألخرى. خالية من اصترح والتعديل ٗ()على غَتىا ُب التأريخ الكبَت

تررتو ، أيب سليماف الكوُب بن إسحاؽ بن سليماف: بن أيب إسحاؽ ىو إسحاؽ
وابن حجر ُب ، ٙ()وابن أيب حاًب ُب اصترح والتعديل، ٘()البخاري ُب كتابو اظتتقدـ

                                 
والبيهقي ُب الشعب ، ٕٔٓٔ( ورقمو/ ٕٓٗ/ ٔوكذا رواه: أبو نعيم ُب اظتعرفة )( ٔ)

، -(ٖٓٔ/ ٓٔعساكر ُب تأرخيو ): ابن ومن طريقو-ٜٚٗٗ( ورقمو/ ٛٔٔ/ٗ)
 مسعود بو، بنحوه. بن  بسنديهما عن الصلت

(ٕ )(ٖ /ٜٔٓ .) 

( ٖٖٛ-ٕٖٛ/ ٖٗ(. واضتديث لئلماـ أزتد )ٜٖٛ/ ٜمن كتابو نفسو )( ٖ)
 دوف الشاىد.  ٕٛٛٚٓ، ٕٚٛٚٓورقمو/

 . ٖٜٕ٘( ت/ ٖٗٗ/ ٙ)( ٗ)

 . ٕٚٗٔ( ت/ ٜٖٔ/ ٔ)( ٘)

 . ٕٚٚ( ت/ ٖٕٕ/ ٕ)( ٙ)



 ٕٓٔ المستدرك على األحاديث الواردة في فضائل الصحابة  

اف بذكره حبابن  -ُب ما أعلم-وانفرد. وال تعديبًل ، وٓب يذكروا فيو جرًحا، ٔ()التهذيب
 ؟وىذا كلو ال يكفيو ظتعرفة حالو بُت الرواة. ٕ()ُب الثقات

 ىو: ابنبسنده عن وكيع ) (ٖ)أبو يعلى: رواه، وللحديث إسناد آخر
كبلمها عن أيب جناب عن ،  بسنده عن اعتيثم بن عدي (ٗ)وأبو نعيم، اصتراح(

... بنحوه، عن بشَت بو -إمرأة بشَت بن اطتصاصية-٘()بن لقيط عن اصتهدمة إياد
أيب حية  بن حيِت: أبو جناب اشتو: األؤب، وإسناد أيب يعلى ضعيف لعلتُت

وٓب ، أنو ُمَدل س: واألخرى. ليس ْتجة ُب روايتو، قدَّمت أنو ضعيف، الكليب
، الطائي: وىو، ألف فيو اعتيثم بن عدي؛ وإسناد أيب نعيم واه. يصرح بالتحديث

وساؽ اضتديث عن أيب . ( اىػكذاب،  )ليس بثقة: معُت قاؿعن ابن َقدَّمت 
 .ولكن اإلسناد غَت معتمد، جناب مصرًحا فيو بالتحديث

، أف اضتديث حسن لغَته من طريقي الطرباين: واطتبلصة
 .-أعلم وا-يعلى وأيب

                                 
(ٔ )(ٔ /ٕٖ٘ .) 

(ٕ )(ٙ /ٗٛ .) 

عساكر ُب تأرخيو  بن . ومن طريقؤٜٗٗ( ورقمو/ ٕٖٖ/ ٜكما ُب: اظتطالب )( ٖ)
(ٔٓ /ٖٓٗ-ٖٓ٘ .) 

 (. ٖ٘ٓ/ ٓٔعساكر ُب تأرخيو ): ابن رواه من طريقو( ٗ)

ػػلم أف ىذا كاف اشتها، فغػػػوذكر بعض أىل الع .-ّتيم، بعدىا ىاء- (٘)  َتهػ
ػػيب  إٔب ليلى. وقد قيل: إهنا بنت يزيد.  -ا عليو وسلم صلى-النػ

-ٕٗٙ/ ٗ، و)ٖٓ٘ٔ( ت/ ٕٓٚ/ ٔ(، واإلصابة )ٕٔٔ/ ٗانظر: الثقات البن حباف )
 . ٜٕٗ( ت/ ٕ٘ٙ



 ٖٓٔ على األعيان  الباب الثالث: األحاديث الواردة في تفصيل فضائلهم 

بسنده عن ػتمد بن زتيد عن ىاروف بن اظتغَتة  (ٔ)أبو نعيم: ورواه
عن  -امرأة بشَت-عن عمرو بن أيب قيس عن إياس السدوسي عن ليلى

أحمد الل الذي جاء ): -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿقاؿ : بشَت قاؿ
 الل صلى -الل رسول حتى أسلمت على يدي (ٕ)بك من ربيعَة الَقْشَعمِ 

لست ): قاؿ. ادع ا أف دييتٍت قبلك، ا رسوؿيا : ( فقلت-عليو وسلم
 ،( اىػإياد: وىو، إياس: )كذا وقع ُب كتايب: وقاؿ... (أدعو بهذا ألحد

 .-اظتتقدـ ُب اإلسناد الذي قبل ىذا- لقيط: ابن يعٍت
: وىاروف ىو. الرازي: وىو، وىذا إسناد ضعيف لضعف ػتمد بن زتيد

صحابية من ، اصتهدمة: وليلى ىي. األزرؽالرازي : وعمرو ىو. زتزة البجلي أبو
 .(ٖ)ليلى: شتاىا -عليو وسلم ا صلى-إف النيب: يقاؿ، بٍت شيباف

                                 
 . ٕٕٓٔ( ورقمو/ ٕٓٗ/ ٔاظتعرفة )( ٔ)

الرجاؿ والنسور، أو من  نزار. والقشعم لو عدة معاف ُب اللغة: اظتسّن من بن  القشعم: لقب ربيعة (ٕ)
  .٘ٛٗ-ٗٛٗ/ ٕٔكل شيء، ومن أشتاء األسد، وغَت ذلك. انظر: لساف العرب )ؽ ش ـ( 

(، واإلصابة ٕ٘ٙ/ ٗ، واالستيعاب )ٕٓٛٙ( ت/ ٘٘/ ٙانظر: أسد الغابة )( ٖ)
  .ٜٕٗ( ت/ ٕٗٙ/ ٗ)
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  بن عمي بن أبي طالب  ما ورد في فضائل الحسن :الثامنالقسم
 :-عنهم اهلل رضي-أو أخيه الحسين بن عمي، الهاشمي
خرج علينا : قاؿ -عنو ا رضي-عن شداد بن اعتاد [ٔ] -ٕٚ

وىو حامل ، ُب إحدى صبلٌب العشاء -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ
ٍب كرب ، فوضعو -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿفتقدـ ، -أو حسيًنا- حسًنا
وإذا ، فرفعت رأسي. َفَسَجد بُت ظهراين صبلتو سجدة أطاعتا، فصلَّى، للصبلة

فرجعت إٔب ، وىو ساجد -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿالصيب على ظهر 
يا : الصبلة قاؿ الناس -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿفلما قضى . سجودي

إنك سجدت بُت ظهراين صبلتك سجدة أطلتها حىت ظننا أنو قد ، ا رسوؿ
؛ ٔ()ي ارَْتَحلَنيبن َوَلكن  . ُكلُّ َذلَك لَْم يَُكنْ ): قاؿ. أو أنو يوحى إليك، حدث أمر

 .(ْىُت أَْن أُْعجلَوُ َحت ى يـَْقضَي َحاَجتَوُ َفَكر 
بن  الرزتن عبد عن-لو واللفظ-(ٕ)النسائي :رواه اضتديث ىذا  

، (ٗ)ىاروفبن كبلمها عن يزيد،  (ٖ)واإلماـ أزتد، بن سبلـ ػتمد
                                 

ء مع األثَت ُب النهاية )باب: الراعن ابن أي: جعلٍت كالراحلة، فركب على ظهري. ( ٔ)
 . ٜٕٓ/ ٕاضتاء( 

التطبيق( ُب )باب: ىل جيوز أف تكوف سجدة أطوؿ من سجدة، من كتاب: ( ٕ)
( ٖٕٗ/ ٔالسنن الكربى لو )وىو ُب  ٔٗٔٔورقمو/  ٖٕٓ-ٜٕٕ/ٕ

 (. ٜٓ/ ٖحـز ُب الى ): ابن . ورواه من طريقوٕٚٚ ورقمو/

ورواه . ٕٚٗٙٚ( ورقمو/ٗٔٙ-ٖٔٙ/ ٘ٗ، )ٖٖٓٙٔ( ورقمو/ ٕٓٗ-ٜٔٗ/ ٕ٘)( ٖ)
 (. ٔٙٔ-ٓٙٔ/ ٗٔعساكر ُب تأرخيو ): ابن من طريقو

 =أيب : ابن . وعنوٚٔ( ورقمو/ٗٔ٘/ ٚبن أيب شيبة ُب اظتصنف ) : أبو بكر-أيًضا-ورواه عن يزيد (ٗ)



 ٘ٓٔ على األعيان  الباب الثالث: األحاديث الواردة في تفصيل فضائلهم 

بن  عباس بن الفضل األسفاطي عن موسىعن ال (ٔ)والطرباين ُب الكبَت
ا بن أيب يعقوب  عبدكبلمها عن جرير بن حاـز عن ػتمد بن ،  إشتاعيل

وأورده األلباين ُب صحيح ... ا بن شّداد عن أبيو بو عبدالبصري عن 
 .وىو كما قاؿ، وصححو، (ٕ)سنن النسائي

، (ٗ)وابن عساكر ُب تأرخيو، (ٖ)اضتاكم ُب اظتستدرؾ: ورواه  
)ىذا : قاؿ اضتاكم، بوبسنديهما عن وىب بن جرير بن حاـز عن أبيو 

ووافقو الذىيب ُب ، ( اىػوٓب خيرجاه، حديث صحيح على شرط الشيخُت
بسنده عن يزيد بن ىاروف عن  (ٙ)-مرة أخرى-ورواه .(٘)التلخيص
 .( اىػ)إسناده جيد: (ٚ)وقاؿ الذىيب، وسكت عنو، جرير بو

كاف : قاؿ -تعأب عنو ا رضي-[ عن أنس بن مالكٕ] -ٕٛ
، -أو اضتسُت-فيجيء اضتسن، يسجد-عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ

: فيقوؿ؟ أطلت الّسجود، يا نيب ا: فيقاؿ، فيطيل السجود، فَتكب ظهره
                                 

: اضتاكم ُب -أيًضا-. ومن طريق يزيد رواه ٖٜٗ( ورقمو/ ٛٛٔ-ٚٛٔ/ ٕعاصم ُب اآلحاد ) =
 (. ٕٚٔ-ٕٙٔ/ٖٔتأرخيو )(، وابن عساكر ُب ٕٚٙ-ٕٙٙ/ ٖاظتستدرؾ )

 . ٚٓٔٚ( ورقمو/ ٕٔٚ-ٕٓٚ/ ٘)( ٔ)

 . ٖٜٓٔ( ورقمو/ ٕٙٗ/ ٔ)( ٕ)

(. ورواه من طريق ٖٕٙ/ ٕ(. وعنو: البيهقي ُب السنن الكربى )ٙٙٔ-٘ٙٔ/ ٖ)( ٖ)
 (. ٓٙٔ/ ٗٔعساكر ُب تأرخيو ): ابن اضتاكم

(ٗ )(ٖٔ /ٕٔٙ-ٕٔٚ .) 

(٘ )(ٖ /ٔٙ٘-ٔٙٙ .) 

 وتقدمت اضتوالة عليو. ( ٙ)

 (. ٕٙٙ/ ٖالتلخيص )( ٚ)
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 .(َفَكرْىُت َأْن ُأْعجَلوُ ؛ يبن اْرَتَحَلني)
 (ٕ)عن ػتمد بن أيب بكر اظتقدمي عن نوح بن قيس (ٔ)أبو يعلى: رواه
وأورده اعتيثمي ُب غتمع ... بوبن ذكواف عن ثابت عن أنس  عن ػتمد

، حبافوثقو ابن ، ػتمد بن ذكواف: )وفيو: ٍب قاؿ، وعزاه إليو، (ٖ)الزوائد
 .( اىػوبقية رجالو رجاؿ الصحيح، وضعفو غَته

وقدمت عن رتاعة من أىل العلم أهنم قالوا إف ػتمد بن ذكواف 
ىو:  -تلميذه-ونوح بن قيس. األزدي البصري( منكر اضتديث: )وىو

 .رباح األزدي البصري ابن
بن  بسنده عن ػتمد (ٗ)دتاـ ُب الفوائد: رواىا، وللحديث طريق أخرى

، بن حبيب األسدي عن حكيم بن خذاـ عن ثابت بو بن سليماف ػتمد
؛ -وتقدـ-منكر اضتديث، وحكيم بن خذاـ مًتوؾ اضتديث... بنحوه

ىذا وتقدـ ما يغٍت عن اضتديث من . واىياف: فاإلسناداف عن ثابت البناين
 .الوجو

 أحدمها . موصولُت، اشتمل ىذا القسم على حديثُت: خبلصة
 .-وا اظتوفق-اإلسناد يَواىِ واآلخر ، صحيح

                                 
 . ٕٖٛٗ( ورقمو/ ٓ٘ٔ/ ٙ)( ٔ)

بن  عن ػتمد ٕٛٔ( ورقمو/ ٖٖٛأيب الدنيا ُب العياؿ )ص/ : ابن وكذا رواه( ٕ)
 قيس بو. بن  بزيع عن نوحبن  ا عبد

(ٖ )(ٜ /ٔٛٔ .) 

 . ٛٛٚٔ( ورقمو/ ٜٕ٘/ ٕ)( ٗ)
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 يفة ــية بن خمــــدحائل ـــفي فضا ورد ـــم :م التاسعــســالق
 :-عنه اهلل رضي-الكمبي

 ا رسوؿشتعت : قاؿ -تعأب عنهما ا رضي-عمرعن ابن  [ٔ] -ٜٕ
؟ (َمْن يَذَىب ِبكتَابي َىذا إِلى طَاِغيِة الرُّومِ ): يقوؿ -عليو وسلم ا صلى-

. (َولُو الَجن ةَ ، َمْن يَذَىب): فقاؿ عند ذلك، فعرض ذلك عليهم ثبلث مرات
أنا أذىب بو وٕب اصتنة إف : اطتالق عبدفقاؿ رجل من األنصار يدعى عبيدا بن 

َوِإْن َىَلكَت ، َوِإْن قُتِلتَ ، الجن َة ِإْن بـَل غتَ نـََعْم لَك ): قاؿ. ىلكت دوف ذلك
حىت  -عليو وسلم ا صلى-فانطلق بكتاب النيب. (الُل لَك الجن ةَ  فَقْد َأوَجبَ 
فعرؼ طاغية ، فأذف لو فدخل، أنا رسوُؿ رسوؿ رّب العاظتُت: فقاؿ، بلغ الطاغي

 ا صلى-كتاب النيب  ٍب عرض عليو. الرـو أنو قد جاء باضتق من عند نيب مرسل
وآمن بو . فكرىوا ما جاء بو، ٍب عرضو عليهم، فجمع الرـو عنده، -عليو وسلم
، -عليو وسلم ا صلى-ٍب إف الرجل رجع إٔب النيب. فُقِتل عند إديانو، رجل منهم

عليو  ا صلى-فقاؿ النيب. وما كاف من قتل الرجل، فأخربه بالذي كاف منو
 .-لذلك الرجل اظتقتوؿ-( يَبعثُوُ اللُ أُّمًة َوحَدهُ ): عند ذلك -وسلم

عن أيب شعيب اضتراين عن  (ٔ)الطرباين ُب اظتعجم الكبَت: رواه 
 ا البابليت عن أيوب بن هنيك عن عطاء بن أيب رباح عبدحيِت بن 
: )رواه: وقاؿ، (ٕ)وأورده اعتيثمي ُب غتمع الزوائد... عمر بوعن ابن 

                                 
( ٛٚٛٔ/ ٗاظتعرفة )عيم ُب . ورواه عنو: أبو نٖٛٓٙٔ( ورقمو/ ٖٖٛ/ ٕٔ)( ٔ)

 . ٕٙٚٗورقمو/

(ٕ )(٘  /ٖٓٙ-ٖٓٚ .) 
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 ،( اىػوىو ضعيف، ا البابليت عبدوفيو حيِت بن ، الطرباين
، اضتليب: وشيخو أيوب بن هنيك ىو. والبابليت متفق على ضعفو

. ( اىػ)ىو منكر اضتديث: (ٕ)وقاؿ أبو زرعة، (ٔ)َضعَّفو أبو حاًب
ٓب ، فالرجل َواهٍ ، ( اىػ)مًتوؾ اضتديث: (ٗ)واألزدي، (ٖ)-مرة-اؿػػػوق

 .(٘)حباف لو ُب الثقات بن ينفعو ذكر
 يبػػػل الذي أخذ كتاب النػػرجػػوورد ؿتو اضتديث من غَت تسمية ال

ومن غَت ذكر الرجل الذي آمن فقتل من طريق  ،-عليو وسلم ا صلى-
 .ا اظتزين عبدوطريق بكر بن ، -عنو ا رضي-أنس بن مالك

عن ػتمد بن  (ٙ)باف ُب صحيحوػػح: ابن فأما حديث أنس فرواه
الرحيم )صاعقة( عن علي بن  عبدعن أيب حيِت ػتمد بن  -مؤب ثقيف-إسحاؽ

. وإسناده صحيح... ْتر عن مرواف بن معاوية الفزاري عن زتيد الطويل عنو بو
 .حباف بوعن ابن  بسنده ٚ()ساقو الضياء ُب ما اختاره من األحاديث الصحيحة

                                 
 . ٖٜٓ( ت/ ٜٕ٘/ ٕكما ُب: اصترح )( ٔ)

 كما ُب اظتوضع نفسو، من اظتصدر اظتتقدـ. ( ٕ)

 . ٖٛٗ( ت/ ٖٖٔ/ ٔكما ُب: الضعفاء البن اصتوزي )( ٖ)

 كما ُب: اظتوضع نفسو، من اظتصدر اظتتقدـ. ( ٗ)

(٘ )(ٙ /ٙٔ .) 

 . ٗٓ٘ٗ( ورقمو/ ٖٚ٘/ٓٔكما ُب: اإلحساف )( ٙ)

 . ٖٕٛٓ( ورقمو/ ٜٜ-ٜٛ/ ٙاألحاديث اظتختارة )( ٚ)



 ٜٓٔ على األعيان  الباب الثالث: األحاديث الواردة في تفصيل فضائلهم 

 (ٔ)اضتارث بن أيب أسامة ُب مسنده: ا فرواه عبدوأما حديث بكر بن 
وأورده عنو ... عن معاوية بن عمرو عن أيب إسحاؽ عن زتيد الطويل عنو بو

قاؿ ذلك ؛ ( اىػرواتو ثقات، )ىذا إسناد مرسل: وقاؿ، (ٕ)البوصَتي ُب اإلحتاؼ
 .(ٖ)ا اظتزين من التابعُت عبدألف بكر بن 

اصتنة ظتن  -عليو وسلم ا صلى-أف ضماف النيب: واطتبلصة
ولكن تسميتو بعبيدا بن . ذىب بكتابو إٔب قيصر صحيح عنو

 .وإسنادىا َواهٍ ، اطتالق منكرة عبد
قد بعث دحية بن خليفة  -عليو وسلم ا صلى-واظتعروؼ أف النيب

البخاري : كذلك رواه،  بكتابو إٔب قيصر طاغية الرـو -عنو ا رضي-الكليب
عن  ا ين عتبة عبدشهاب عن عبيدا بن عن ابن  بسنده (ٗ)ُب صحيحو
 الل صلى-الل رسولأن ): أنو أخربه-عنهما ا رضي-عباسعن ابن 

وبعث بكتابو إليو مع ، كتب إلى قيصر يدعوه إلى اإلسالم-عليو وسلم
 .(٘)اضتديث ...(دحية الكلبي

                                 
 . ٓٗٙ( ورقمو/ ٖٙٙ/ ٕكما ُب: البغية )( ٔ)

 . ٜٖٛٗ( ورقمو/ ٖٗٔ-ٖٖٔ/ ٘)( ٕ)

 . ٔ٘ٚ( ت/ ٘ٚٔ(، والتقريب )ص/ ٗٚ/ ٗانظر: الثقات البن حباف )( ٖ)

 . ٜٕٓٗ( ورقمو/ ٕٛٔ/ ٙ)( ٗ)

 . ٖٓٛ( ت/ ٙ٘ر: مشاىَت علماء األمصار البن حباف )ص/ وانظ( ٘)



 ٓٔٔ المستدرك على األحاديث الواردة في فضائل الصحابة  

 أبي طمحة ، زيد بن سهلائل ـــفي فضما ورد  :القسم العاشر
 :-عنه اهلل رضي-األنصاري
دخلت اظتسجد : قاؿ -عنو ا رضي-[ عن أيب طلحةٔ]  

فذكر حديثًا ... اصتوع -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿفعرفت ُب وجو 
َسارَُّه : فقلت-عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿفأرسلت أنًسا إٔب : قاؿ فيو
: -عليو وسلم ا صلى- ا رسوؿفلما أقبل أنس قاؿ . واْدُعو، ُب أذنو

: -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ قاؿ. (َىَذا رَُجٌل َقْد َجاَء بَخْير)
وفيو أف ، ٍب ذكر سائر اضتديث؟ (بـَُني   يَا، َيْدُعونَا (ٕ)أبُوكَ  (ٔ)آْرَسَلكَ )

 .(َوأَْبشرْ ، اُْدُخلْ ): قاؿ أليب طلحة -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ
 ٖ()وتقدـ... والطرباين ُب الكبَت، يعلىأبو : ىذا ؼتتصر من حديث رواه

 .-وا أعلم-َوأَْبشْر( غَت ػتفوظ، )اُْدُخلْ : قولو فيو أليب طلحة أف

                                 
 (. ٕٛٙ/ ٙهبمزة ؽتدودة لبلستفهاـ. قالو اضتافظ ُب الفتح )( ٔ)

أرسلك أف ىذا اللفظ ُب اضتديث ليس ػتفوظا. وافوظ: ) -إف شاء ا-سيأٌب( ٕ)
سهل األنصاري، زوج أـ سليم والدة بن  (. وأبو طلحة اشتو: زيدأبو طلحة

 . -عنهم ا رضي-مالكبن  أنس
والفتح ، ٖٗٛٔ( ت/ ٖٚٔ/ ٕ، و)ٕٛ٘( ت/ ٔ٘ٔ/ ٔوانظر: أسد الغابة )

(ٙ/ٙٛٓ .) 
 . ٕٔبرقم/ ( ٖ)
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 سعد بن معاذ في فضائل ما ورد  :القسم الحادي عشر
 :-عنه اهلل رضي-األنصاري )سّيد األوس(

، سعد حُت احُتمل نعشو قالت أـ: [ عن ػتمد بن إسحاؽٔ] -ٖٓ
 : وىي تبكيو

 ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل أُـِ َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍد َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَدا
 
 

 حزَاَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة َوَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدا 
  ػػّداػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّد بػِو َمسَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدا ُسػػػػػػػػػػػَوَسيّػ 

ُكلُّ بَاكَيٍة َتْكذُب إل  ): -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿفقاؿ 
 .(ُمَعاذٍ بَاكَيَة َسْعِد ْبِن 

عن أيب شعيب اضتراين عن أيب جعفر  (ٔ)الطرباين ُب الكبَت: رواه
وأورده اعتيثمي ُب ... النفيلي عن ػتمد بن سلمة عن ػتمد بن إسحاؽ بو

 .وسكت عنو على خبلؼ غالب عادتو، وعزاه إليو، (ٕ)غتمع الزوائد
ىو: ألف ػتمد بن إسحاؽ ؛ وىذا إسناد رجالو ثقات غَت أنو ُمْعَضل

وؿتو حديثو . ُب من يروي عن التابعُت (ٖ)حبافَعدَّه ابن ، يسار اظتطليب بنا
  .لو بغَت إسناد (ٗ)ىذا بزيادة فيو ُب السَتة

عليو  ا صلى-وجاء ؿتو ىذا اضتديث من طرؽ أخرى عن النيب
                                 

 . ٜٕٖ٘( ورقمو/ ٜ/ ٙ)( ٔ)

(ٕ )(ٖ /ٔ٘ .) 

 (ٖٓٛ/ ٚالثقات )( ٖ)

 (. ٕٕ٘/ ٕىشاـ ) بن كما ُب: سَتة( ٗ)
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وطريق ػتمود بن ، وطريق سعد بن أيب وقاص، طريق سعد بن معاذ: -وسلم
 .الرزتن بن عوؼ الزىري عبدوطريق سعد بن إبراىيم بن ، لبيد

عن  (ٔ)سعيد بن منصور: فأما اضتديث من طريق سعد بن معاذ فرواه
أف : اضتارث عن سعيد بن أيب ىبلؿ بن ا بن وىب عن عمرو عبد

فقاؿ ، أف أـ سعد تبكيو عند موتو: فيو، فذكر حديثًا... بن معاذ سعد
 .(كل باكية كاذبة ل محالة إل أم سعد): -عليو وسلم ا صلى-النيب

أبو العبلء اظتصري صدوؽ : ألف سعيد بن أيب سعيد ىو؛ وىذا معضل
وعمرو بن . اظتصري: ا بن وىب ىو عبدو . (ٕ)مذكور ُب اتباع التابعُت

 .يعقوب األنصاري ىو: ابناضتارث 
 بن بن إسحاؽ األشعث: وأما من طريق سعد بن أيب وقاص فرواه عنو  

 .وعامر بن سعد بن أيب وقاص، سعد بن أيب وقاص الزىري اظتدين
فأما طريق األشعث بن إسحاؽ فرواىا عنو ػتمد بن عمرو بن علقمة 

 .واختلف عنو، الليثي
،  (ٗ)واإلماـ أزتد ُب فضائل الصحابة، (ٖ)أيب شيبة: ابن فرواه

 ا رسوؿفحضر : كبلمها عن يزيد بن ىاروف عنو عن األشعث قاؿ
 صلى ا- ا رسوؿفقبض : قاؿ .وىو ُيغسل-عليو وسلم ا صلى-

                                 
 . ٖٕٗٛ( ورقمو/ ٖٖ٘-ٕٖ٘/ ٕالسنن )( ٔ)

 . ٖٕٕٗ( ت/ ٜٖٓ(، والتقريب )ص/ ٖٗٚ/ٙانظر: الثقات )( ٕ)

 . ٕ( ورقمو/ ٜٚٗ-ٜٙٗ/ ٛاظتصنف )( ٖ)

 . ٜٓٗٔ( ورقمو/ ٕٓٛ/ ٕ)( ٗ)
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دخل ملك ): -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿفقاؿ ، ركبتو -عليو وسلم
  :وىي تقوؿ، وأمو تبكي: قاؿ. (فلم يجد مجلًسا فأوسعت لو

 َويْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌل ألُـٍ َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَدا
 
 

 برَاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة َوَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدا 
 بعػػػػػػػػػػَد أَيػػػػػػػػػػاٍد يَػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػُو وغَتػػػػػػػػػػَدا 

 
ـٌ    ُسػػػػػػػػػػػػػػػّد بػػػػػػػػػػػػػػػِو َمَسػػػػػػػػػػػػػػػّداُمقػػػػػػػػػػػػػػػّد
)ُكلُّ البَواِكي َيكِذبَن  :-عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿفقاؿ  

 .ِإل  ُأم  َسعٍد(
غَت ابن ألف األشعث بن إسحاؽ ٓب يوثقو ؛ وىذا إسناد ضعيف

 .معضل: فإسناد حديثو؛ وذكره ُب أتباع التابعُت، (ٔ)حباف
ي عنو عبدعن ػتمد بن بشر ال (ٕ)إسحاؽ بن راىويو ُب اظتسند: ورواه

، ػتمد بن عمرو( عن األشعث عن سعد بن أيب وقاص بو: )أي عن
، ومع التذكَت ْتاؿ األشعث فإنو ٓب يدرؾ جده سعًدا... مطواًل ، بنحوه

 .(ٖ)حديثو عنو منقطع
 -أيًضا-عن يزيد بن ىاروف (ٗ)سعد: ابن رواه، وللحديث عنو وجو ثالث

ما : ظتا أخرج سرير سعد قاؿ ناس من اظتنافقُت: عنو عن سعد بن إبراىيم قاؿ
: -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿفقاؿ ؟ -أو سرير سعد-أخّف جنازة سعد

                                 
(ٔ )(ٙ /ٕٚ .) 

 . ٕٙٔٔ( ورقمو/ ٔ٘٘-ٗٗ٘/ ٕ)( ٕ)

  .ٓٙ( ت/ٕٖ، وحتفة التحصيل )ص/ ٕٔ( ت/ ٕٗانظر: اظتراسيل البن أيب حاًب )ص/  (ٖ)

 (. ٜٕٗ /ٖالطبقات الكربى )( ٗ)
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ما وطئوا ، -أو سرير سعد-لقد نزل سبعون ألف َمَلك شهدوا جنازة سعد)
، وىو يُغسل-عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿوحضره : قاؿ. (األرض قبل اليوم

)دخل َمَلٌك فلم يكن : -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿقاؿ ف، فقبض ركبتو
 : وىي تقوؿ، وأمو تبكي: قاؿ. لو مكان فأوسعت لو(

 ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌل أُـِ َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍد َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَدا
 
 

 برَاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة َوؾَتْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدا 
 بعػػػػػػػػػػَد أَيػػػػػػػػػػاٍد يَػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػُو وغَتػػػػػػػػػػَدا 

 
 ُمقػػػػػػػػػػػػػػّدًما ُسػػػػػػػػػػػػػػّد بػػػػػػػػػػػػػػِو َمَسػػػػػػػػػػػػػػّدا 
يكذبن إل  كل البواكي): -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿفقاؿ  

واألشبو أنو من ، الرزتن الزىري عبد ىو: ابنوسعد بن إبراىيم . (سعد أمّ 
)أدخلناه ُب أتباع : وقاؿ، ُب التابعُت (ٔ)حبافذكره ابن . أتباع التابعُت

وإف كاف السماع ، ا بن جعفر فيو ما فيو عبدألف شتاعو عن ؛ (ٕ)التابعُت
كما تقدـ ُب -علقمة لو أوىاـ وػتمد بن عمرو بن. ( اىػمبيًنا ُب خربه

أشبهها بالصواب حديثو ، وقد حدث باضتديث على ثبلثة أوجو، -تررتتو
 .-وا أعلم-عن سعد بن إبراىيم الزىري

عن  (ٖ)سعد: ابن وأما من طريق عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيو فرواه
فانتهى : ػتمد بن عمرو عن ػتمد بن صاّب عن سعد بن إبراىيم عنو عن أبيو قاؿ

 : وىي تقوؿ، وـأ سعد تبكي -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ
                                 

 (. ٜٜٕ/ ٗالثقات )( ٔ)

 (. ٖ٘ٚ/ ٙاظتصدر نفسو )( ٕ)

 (. ٜٕٗ/ ٖالطبقات الكربى )( ٖ)
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 ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌل أُـِ َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍد َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَدا
 
 

 َجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلَدًة َوِجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدا 
فقاؿ . ال تذكري سعدا، مهبل يا أـ سعد: فقاؿ عمر بن اطتطاب 

فكل باكية مكّذبة إل ، مهال يا عمر): -عليو وسلم ا صلى-النيب
: وػتمد بن عمرو ىو... (تكذب ما قالت من خير فلم؛ سعد أُم  

 .تقدـ أنو مًتوؾ اضتديث، الواقدي
عن الفضل بن  (ٔ)سعد: ابن وأما من طريق ػتمود بن لبيد فرواه  

الرزتن بن سليماف بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة  عبددكُت عن 
، فذكر ؿتو اضتديث اظتتقدـ... ظتا أصيب أكحل سعد يـو اطتندؽ: عنو قاؿ

 .(كل نائحة تكذب إل أُم  سعد): مرفوًعاوفيو 
، وإسناده أقوى أسانيد اضتديث. -كما تقدـ-وابن الغسيل فيو ِلُت 

 .وال أعلم ما يَقو يو
 : جعلت أـ سعد تقوؿ: عباس قاؿ (ٕ)عن ابن[ ٕ] -ٖٔ 

 ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل أُـِ َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍد َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَدا
 
 

 َوِجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدا (ٖ)حزَاَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  
وََكاَن . (ٗ)َتزيديَن َعَلى َىَذاَل ): -عليو وسلم ا صلى-فقاؿ النيب 

                                 
 (. ٕٛٗ-ٕٚٗ/ ٖاظتصدر نفسو )( ٔ)

 (: )عن أـ عباس(، وىو حتريف. ٘ٔ/ ٖوقع ُب اظتطبوع من غتمع الزوائد )( ٕ)

سيأٌب من  وُب اظتطبوع من اجملمع: )صرامة(. وما جاء ُب نسخة اظتعجم أؤب؛ ظتا( ٖ)
 (. حازًما في أمر الل: )-صلى ا عليو وسلم-قولو

 وُب اظتطبوع من اجملمع تكرار ىذه اصتملة مرتُت. ( ٗ)



 ٙٔٔ المستدرك على األحاديث الواردة في فضائل الصحابة  

 .(َقويًّا في َأْمر الل، (ٔ)َوالل َما َعلْمُت َحازًما في أْمره
عن إبراىيم بن متويو األصبهاين عن  (ٕ)الطرباين ُب الكبَت: رواه  

إبراىيم بن سعيد اصتوىري عن حيِت بن سعيد األموي عن مسلم بن أيب 
، (ٖ)وأورده اعتيثمي ُب غتمع الزوائد... عباس بوعن ابن  مسلم عن غتاىد
وعزاه . ( اىػوىو ضعيف، مسلم اظتبلئي: )وفيو: ٍب قاؿ، وعزاه إٔب الطرباين
 .بسند ضعيف -أيًضا-إٔب الطرباين (ٗ)اضتافظ ُب اإلصابة

، مسلم بن كيساف اظتبلئي األعور: ومسلم بن أيب مسلم اظتذكور ىو
 .واه: فاإلسناد؛ عمرهقد اختلط ُب آخر ، قدمت أنو مًتوؾ اضتديث

: قاؿ -عليو وسلم ا صلى-واظتشهور ُب قصة اضتديث أف النيب
 .-كما تقدـ،  أو ؿتوه-(كل البواكي تكذب إل أُم  سعد)

 ا صلى -وقد عرفت ؽتا تقدـ أف ىذا اظتعٌت ٓب يثبت فيو شيء عن النيب
 .-عليو وسلم
 أحدمها . موصولُت، اشتمل ىذا القسم على حديثُت: خبلصة

 .-وا اظتوفق-واآلخر واىي اإلسناد، ضعيف

                                 
 (. في أمر اللوُب اظتطبوع من اجملمع: )( ٔ)

 . ٕٖٛ٘( ورقمو/ ٜ/ ٙ)( ٕ)

(ٖ )(ٖ /ٔ٘ .) 

 . ٕٖٗٓ( ت/ ٖٛ/ ٕ)( ٗ)



 ٚٔٔ على األعيان  الباب الثالث: األحاديث الواردة في تفصيل فضائلهم 

 اهلل بن جعفر بن  عبدفي فضائل ما ورد  :القسم الثاني عشر
 :-ماعنه اهلل رضي-أبي طالب الهاشمي

أف : -تعأب عنو ا رضي-عن عمرو بن حريث[ ٔ] -ٕٖ
ا بن جعفر وىو يبيع مع  عبدمّر ب -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ

: أْو َقالَ -الل ُهم  بَارْك َلُو في بـَْيعو): فقاؿ، -أو الصبياف-الغلماف
 .(-(ٔ)َسْفَقتو

 (ٖ)ا بن داود عن فطر عبدعن أيب سعيد عن  (ٕ)أبو يعلى: رواه
، (ٗ)وأورده اعتيثمي ُب غتمع الزوائد... عن أبيو عن عمرو بن حريث بو

واضتديث ٓب . ( اىػثقاتورجاعتما ، والطرباين، أبو يعلى: )رواه: وقاؿ
 اضتافظ ابنوأورده . أره ُب اظتقدار اظتطبوع من اظتعجم الكبَت للطرباين

 (ٙ)بن أيب شيبة ُب مسنده بكر عن أيب (٘)حجر ُب اظتطالب العالية
ىو: وفطر . ( اىػ)إسناده حسن: ٍب قاؿ، بنحوه، بإسنادين عن فطر بو

                                 
األثَت ُب عن ابن عند البيع، والشراء. يروى بالسُت، وبالصاد، يريد: صفق األكف ( ٔ)

 . ٖٙٚ/ ٕالنهاية )باب: السُت مع الفاء( 

  . ٚٙٗٔ( ورقمو/ ٚٗ/ ٖ)( ٕ)

، ٓٛٗٔ( ورقمو/٘ٓ٘-ٗٓ٘/ ٖي ُب اظتعجم ): البغو -كذلك-ومن طريق فطر رواه( ٖ)
 (. ٖٕٓ/ ٕوابن قانع ُب اظتعجم لو)

(ٗ )(ٜ /ٕٛٙ .) 

 . ٕٛٗٗ، ٔٛٗٗ( ورقمو/ ٕٖٛ/ ٜ)( ٘)

 ٓب أره ُب اظتقدار اظتطبوع منو. ( ٙ)



 ٛٔٔ المستدرك على األحاديث الواردة في فضائل الصحابة  

 .(ٔ)وأبوه لُت اضتديث، خليفة اظتخزومي الكوُب ابن
. حسن لغَته: واضتديث لو شواىد تقدمت ُب األصل ىو هبا

ا بن جعفر أف  عبدُب حديث  -وغَته-اإلماـ أزتد: ومنها ما رواه
اللهم اخلف ): فقاؿ، فشاعتا، هأخذ بيد -عليو وسلم ا صلى-النيب

-رقاعتا ثبلث مرا-(صفقة يمينو فيالل  عبدوبارك ل. جعفًرا في أىلو
  .(ٕ)صحيحوىو حديث ... 

 

                                 
، ٕٗٚٔ( ت/ ٕٖ٘/ ٛ، وهتذيب الكماؿ )ٛٔٚٔ( ت/ ٖٙٚ/ ٖانظر: اصترح )( ٔ)

 . ٜ٘ٚٔ( ت/ ٖٔٓ، والتقريب )ص/ ٕٗٙ٘( ت/ ٜٛٔ/ ٕواظتيزاف )

 . ٛ٘ٚ( رقم/ ٙٚ-ٕٚ/ ٘تقدـ ُب األصل )( ٕ)



 ٜٔٔ على األعيان  الباب الثالث: األحاديث الواردة في تفصيل فضائلهم 

 اهلل بن الزبير بن  عبدفي فضائل ما ورد  :القسم الثالث عشر
 :-ماعنه اهلل رضي-العوام األسدي

أتيت : قالت -عنها ا رضي-ائشةػػعن ع[ ٕ-ٔ] ٖٗ-ٖٖ
َىَذا ): وقاؿ، فحّنكو بتمرة، بابن الزبَت-عليو وسلم ا صلى-النيب
 .(ٔ)(اللِ  عبدَوَأْنِت ُأمُّ ، اللِ  عبد

واختلف عليو ، ىذا اضتديث يرويو ىشاـ بن عروة بن الزبَت األسدي
 .واإلسناد، ُب سياؽ اظتنت

عن  (ٖ)عن مؤمل عن زتاد بن زيد -واللفظ لو-(ٕ)اإلماـ أزتد: فرواه
، إشتاعيل العدوي موالىم ىو: ابنومؤمل ... ىشاـ عن أبيو عن عائشة بو

 .-كما تقدـ-حفظولسوء ؛ وىو صدوؽ خيطئ، الرزتن البصري عبدأبو 
حباف ُب : ابن ُب ما رواه، يونس بن بكَت الكوُب: ولكن تابعو

بنحو ، عن اضتسن بن سفياف عن عقبة بن مكـر عنو بو (ٗ)صحيحو
ألف يونس بن بكَت متكلم فيو من جهة ؛ وىذا إسناد فيو ضعف. اضتديث
 .العمي: وعقبة بن مكـر ىو. الفسوي: واضتسن بن سفياف ىو. حفظو

                                 
ـّ. قالو البغوي ُب شرح فيو: أف اظترأة إذا ٓب يكن عتا ولد تكتٍت ببعض ولد أخواهتا( ٔ) ؛ ألف اطتالة ُأ

  .-عنهم ا رضي-بن الزبَت أمو: أشتاء بنت أيب بكر ا (. وعبدٖٛٗ/ٕٔالسنة )

 . ٕٙ٘ٚٗ( ورقمو/ ٕٙٚ-ٕ٘ٚ/ ٔٗ)( ٕ)

 . -كما سيأٌب  -زيد طرؽ أخرى، بلفظ آخرعن ابن وللحديث ( ٖ)

 . ٚٔٔٚ( ورقمو/ ٘٘-ٗ٘/ ٙٔكما ُب: اإلحساف )( ٗ)



 ٕٓٔ المستدرك على األحاديث الواردة في فضائل الصحابة  

عن  (ٕ)واإلماـ أزتد، عن مسدد وسليماف بن حرب (ٔ)أبو داود :ورواه
: عن أيب الربيع )واشتو (ٖ)وأبو يعلى، ػتمد اظتؤدب( ىو: ابنيونس )و 

 (ٙ)والطرباين، (٘)واإلماـ أزتد، (ٗ)سليماف بن داود( كبلمها عن زتاد بن زيد
مهاـ( عن  ىو: ابنالرزاؽ ) عبدكبلمها عن ،  الدبري(: عن إسحاؽ )وىو

عن عمر بن حفص أيب حفص  (ٛ)واإلماـ أزتد، (ٚ)راشد( ىو: ابنمعمر )
ا اضتضرمي عن رتهور بن  عبدعن ػتمد بن  (ٜ)والطرباين، حفص اظتعيطي

: أف عائشة قالت، رتيًعا عن ىشاـ بو، منصور عن سيف بن ػتمد
: يعٍت-(الل عبدفاكتني بابنك ): قاؿ. كل صواحيب عتن كٌت،  ا رسوؿ يا

. ا عبدفكانت تكٌت أـ . ا بن الزبَت عبد: وقاؿ مسدد. -أختهاابن 
 .ولسائرىم ؿتوه، وىذا لفظ أيب داود

                                 
 . ٜٓٚٗورقمو/  ٖٕ٘/ُ٘ب )كتاب: األدب، باب: ُب اظترأة تكٌت( ( ٔ)

 . ٕٕٕٗٙ( ورقمو/ٜٕٔ/ ٖٗ)( ٕ)

: ابن السٍت ُب عمل اليـو والليلة . ورواه عنوٓٓ٘ٗ( ورقمو/ ٗٚٗ-ٖٚٗ/ ٚ)( ٖ)
 . ٙٔٗ( ورقمو/ ٛٗٔ-ٚٗٔ)ص/

  زيد بو.بن عن اعوف  بن ( بسنده عن عمروٖٓٔ/ ٜوكذا رواه: البيهقي ُب السنن الكربى )( ٗ)

 . ٕٔٛٔ٘( ورقمو/ ٜٜ/ ٕٗ)( ٘)

 . ٖ٘( ورقمو/ ٛٔ/ ٖٕاظتعجم الكبَت )( ٙ)

رزاؽ ال عبد. وكذلك رواه من طريق ٜٛ٘ٛٔ( ورقمو/ ٕٗ/ ٔٔواضتديث ُب جامعو )( ٚ)
 . ٜٖٖٚ( ورقمو/ ٖٛٗ/ ٕٔرزاؽ عنو: البغوي ُب شرح السنة )ال عبد

 . ٖٕٓ٘٘( ورقمو/ ٖٗٗ-ٖٖٗ/ ٕٗ)( ٛ)

 . ٖٗ( ورقمو/ ٛٔ/ ٖٕاظتعجم الكبَت )( ٜ)



 ٕٔٔ على األعيان  الباب الثالث: األحاديث الواردة في تفصيل فضائلهم 

انفرد ابن وىذه األسانيد رجاعتا ػتتج هبم كلهم إال أف رتهور بن منصور 
، أخت سفياف الثوري ، ابنالكوُب: وشيخو سيف بن ػتمد ىو. حباف بتوثيقو

إسناد  (ٔ)وصحح األلباين. ث وارد من غَت طريقهماواضتدي. مذكور بالكذب
 .وعن عمر بن حفص اظتعيطي، الرزاؽ عبداإلماـ أزتد عن 

 ٖ()أبو بكر بن أيب شيبة(: ا بن ػتمد )ىو عبدعن  ٕ()اإلماـ أزتد: ورواه  
بن  عن ىشاـ بن عروة عن عباد بن زتزة ٗ()غياث( ابن ىو:عن حفص ) ٖ()شيبة(
وحديث ، بنحو حديث مؤمل عن زتاد، عائشة بوبن الزبَت عن  ا عبدبن  زتزة

ورجاؿ إسناد اإلماـ أزتد . كبلمها عن ىشاـ عن أبيو عن عائشة،  بن بكَت يونس
ومن شتع من  ، َأَخرَةثقات كلهم إال أف حفص بن غياث مع ثقتو ساء حفظو ب

ووصفو . وال يُدرى كيف حدث باضتديث ،٘()كتابو أصح من شتع من حفظو
الطبقة األؤب من  ُب ٛ()حجرذكره ابن و ، بالتدليس ٚ()والدارقطٍت، ٙ()اإلماـ أزتد

 .فاإلسناد فيو شيء؛ وٓب يصرح بالتحديث. ُتالػُمَدل سمن 

                                 
 . ٕٖٔ( رقم/ ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ ٔالسلسلة الصحيحة )( ٔ)

 . ٜٕٔٙٗ( ورقمو/ ٙٙٔ/ ٔٗ)( ٕ)

(، وٓب أره ُب ٕٕٔ٘ورقمو/  ٕٚ٘/ ٙواضتديث ُب مسنده )كما ُب: اظتطالب العالية ( ٖ)
 ُب اظتقدار اظتطبوع من اظتسند. 

 عالية بالعُت اظتهملة، وىو تصحيف. وقع ىذا االسم ُب اظتطبوع من اظتطالب ال( ٗ)

 (. ٛٔٗ، وىدي الساري )ص/ ٖٓٛ( ت/ ٙٛٔ/ٖانظر: اصترح )( ٘)

 . ٕٔ( ت/ ٙٓٔكما ُب: جامع التحصيل )ص/ ( ٙ)

 . ٜ( ت/ ٕٓكما ُب: طبقات اظتدلسُت )ص/( ٚ)

 . -آنًفا-طبقات اظتدلسُت، وتقدمت اضتوالة عليو( ٛ)



 ٕٕٔ المستدرك على األحاديث الواردة في فضائل الصحابة  

ا اضتضرمي عن  عبدعن ػتمد بن  (ٕ)والطرباين، (ٔ)اإلماـ أزتد: ورواه
عن  (ٖ)والطرباين، اصتراح( ىو: ابنكبلمها عن وكيع )،  ىاروف بن إسحاؽ

اعتامشي  (ٗ)ا( عن سليماف بن الفرج عبدإبراىيم بن : الكشي )واشتومسلم  أيب
ػتمد بن العباس اظتؤدب  ٘()وعن، زتاد بن أسامة(: اعتامشي عن أيب أسامة )يعٍت

زتزة  بن عباد عن رتيًعا عن ىشاـ، (ٙ)بن مسلم عن وىيب بن خالد عن عفاف
 .ومن وافقهما عن ىشاـ، بنحو حديث مسدد وسليماف بن حرب ،بو

)عن : بل قاؿ، من َحدَّثو عن عائشة ىشاـٌ وُب إسناد وكيع ٓب ُيَسم  
 .( اىػرجل من ولد الزبَت عن عائشة

بسنديهما عن  (ٛ)وابن أيب عاصم، (ٚ)سعد: ابن وىكذا رواه
ومن - عن أيب معاوية الضرير -مرة أخرى-(ٜ)وابن سعد، بن سلمة زتاد

                                 
 . ٕٓٛٚ٘( ورقمو/ ٖٔ٘/ ٕٗ، و)ٖٕٔ٘٘( ورقمو/ ٖٗٗ/ ٕٗ)( ٔ)

 . ٖٛ( ورقمو/ ٛٔ/ ٖٕاظتعجم الكبَت )( ٕ)

 . ٖٙاظتصدر نفسو، ورقمو/ ( ٖ)

 ووقع ُب اظتطبوع من اظتعجم باضتاء اظتهملة، وىو حتريف. ( ٗ)

 . ٖٚاظتصدر نفسو، ورقمو/ ( ٘)

 خالد بو. بن  ( عن وىيبٗٙ/ ٛسعد ُب الطبقات الكربى ): ابن وكذا رواه( ٙ)

 (. ٖٙ/ ٛالطبقات الكربى )( ٚ)

 . ٖ٘ٓٓ( ورقمو/ ٜٖٛاآلحاد واظتثاين )/ ( ٛ)

 (. ٙٙ/ ٛالطبقات )( ٜ)



 ٖٕٔ على األعيان  الباب الثالث: األحاديث الواردة في تفصيل فضائلهم 

 (ٖ)والدارقطٍت، أنس بن عياض (ٕ)وعن، (ٔ)-البيهقي: طريق أيب معاوية
بسنده عن  (ٗ)واضتاكم، العزيز بن أيب حاـز وابن جريج عبدبسنده عن 

رتيًعا عن ىشاـ عن ، الرزتن عبدسآب وسعيد بن  بن ا عبدبن  حيِت
( وٓب خيرجاه، )ىذا حديث صحيح اإلسناد: قاؿ اضتاكم. بن زتزة بو عباد

 .(٘)ووافقو الذىيب ُب التلخيص، اىػ
بعض  ُب-وىذه األسانيد رجاعتا ثقات كلهم إال أف سليماف بن الفرج

وقد توبع . (ٙ)حبافإال ابن ال أعلم أحًدا ذكره ُب الثقات  -أسانيد الطرباين
اضتسن بن علي بن عفاف : تابعو، سليماف ُب روايتو اضتديث عن أيب أسامة

: )تابعو: وقاؿ، (ٚ)العامري ُب ما رواه بإسناده عنو البيهقي ُب السنن الكربى
 .تابع أبا أسامة: يعٍت، ( اىػوسلمة بن قعنب عن ىشاـ، بن سلمة زتاد

بن  ا اضتضرمي عن عبيد عبدعن ػتمد بن  (ٛ)الطرباين: ورواه 
الثوري( عن ىشاـ عن بعض : بن ػتمد عن أبيو عن سفياف )يعٍت أسباط

                                 
 (. ٖٔٔ/ ٜالسنن الكربى )( ٔ)

 اضتوالة نفسها، من اظتصدر اظتتقدـ. ( ٕ)

 (. ٚٙٔ/ ٔٗ[، كما ُب: حاشية مسند اإلماـ أزتد )ٖٕٔ/ ٘العلل ]( ٖ)

 (. ٕٚٛ/ ٗاظتستدرؾ )( ٗ)

(٘ )(ٗ /ٕٛٚ.)  

 (. ٕٕٛ/ ٛالثقات )( ٙ)

(ٚ )(ٜ /ٖٔٔ .) 

 . ٜٖ( ورقمو/ ٜٔ/ ٖٕاظتعجم الكبَت )( ٛ)



 ٕٗٔ المستدرك على األحاديث الواردة في فضائل الصحابة  

ولم يولد ، عائشة -عليو وسلم الل صلى-الل رسولكنى ): الصحابة قاؿ
القرشي موالىم تقدـ : وىو، ألف أسباط بن ػتمد؛ وىذا إسناد فيو ضعف. (لها

. (ٔ)وىشاـ ال يثبت لو أنو روى عن أحد من الصحابة. أنو ُضّعف ُب الثوري
أف سفياف الثوري رواه كما عند الدارقطٍت ُب  (ٕ)وأفاد ػتققو مسند اإلماـ أزتد

ٍب أفادوا أف . زتزة بن فبلف عن عائشةعن : عن ىشاـ بن عروة فقاؿ (ٖ)العلل
 .عن ىشاـ عن عباد بن زتزة عن عائشة: الدارقطٍت صحح قوؿ من قاؿ

عن ػتمد بن سبلـ عن أيب معاوية  (ٗ)البخاري ُب األدب اظتفرد: ورواه
( عن ىشاـ عن حيِت بن عباد بن زتزة عن : معاوية )واشتو ػتمد بن خاـز

ومن وافقهما عن ، بوسليماف بن حر ، بنحو حديث مسدد، عائشة بو
إشتاعيل( عن وىيب : ابن عن موسى )يعٍت (٘)ٍب ساقو البخاري. ىشاـ

. بنحوه، الزبَت بو بن ا عبدخالد( عن عباد بن زتزة عن  ىو: ابن)
 .وحديث وىيب ىذا قدمتو من اظتعجم الكبَت للطرباين

ُب ما ورد  (ٙ)وحيِت بن عباد اظتذكور تررتو اظتزي ُب هتذيب الكماؿ  
، وذكر أف حديثو عند البخاري ُب األدب اظتفرد، من األشتاء على األوىاـ

                                 
 . ٕٙٔٔ( ت/ ٜٗ٘انظر: حتفة التحصيل )ص/ ( ٔ)

(ٕ )(ٗٔ /ٔٙٚ .) 

(ٖ) [٘/ٕٖٔ .] 

 . ٖ٘ٛ( ورقمو/ ٕٚٛ-ٕٙٛ)ص/ ( ٗ)

 . ٗ٘ٛ( ورقمو/ ٕٚٛاظتصدر نفسو )ص/ ( ٘)

(ٙ )(ٖٔ /ٖٜٛ-ٖٜٓ .) 
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وىذا ما . ا عبد بن زتزة: وأف الصواب ما وقع ُب اضتديث اآلخر من أنو
عن عباد بن : )صوابو: فإنو قاؿ؛ (ٔ)حجر ُب التقريب: ابن -أيًضا-صوبو

ين حديثو ُب صحيح وأورد األلبا. ( اىػزتزة وما ليحِت مدخل ُب ذلك
 .( اىػ)صحيح: وقاؿ، (ٕ)األدب اظتفرد

ولعل الوىم ُب اسم عباد بن زتزة من أيب معاوية ػتمد بن خاـز   
معاوية  أبو: سأؿ اإلماـ أزتد ٖ()وىو ثقة إال أف األثـر، -راويو عن ىشاـ-الضرير

 .( اىػما ىو بصحيح اضتديث عنو، )ال: قاؿ؟ صحيح اضتديث عن ىشاـ
وذكر ، (ٗ)ُب السلسلة الصحيحة -رزتو ا-واضتديث ذكره األلباين  

وقاؿ معلًقا على . وعن ىشاـ عن عباد بن زتزة، بعض طرقو عن ىشاـ عن أبيو
،  عروة بن الزبَت: )وىذا الرجل ىو: رواية وكيع عن ىشاـ عن رجل من ولد الزبَت

ذكر أنو حيتمل أف ٍب ، ...(ومعمر، حفص بن وعمر، كما ُب رواية زتاد بن زيد
ألنو ؛ أو ذاؾ فاضتديث صحيح، )وسواء كاف ىذا: ٍب قاؿ، يكوف عباد بن زتزة

كما يقتضيو ؛  أنو عنهما مًعا: واألقرب. وكبلمها ثقة، إما عن عروة أو عن عباد
 .( اىػصحة الروايتُت عن كل منهما

عن : وعلمت ُب ما تقدـ نقلو عن الدارقطٍت أنو َصحَّح قوؿ من قاؿ
 .عن عباد بن زتزة عن عائشة ىشاـ

                                 
 . ٔ/ٖٕٙٚ( ت/ ٛ٘ٓٔ)ص/ ( ٔ)

 . ٖ٘ٙ( ورقمو/ ٖٚٔ)ص/ ( ٕ)

 (. ٓٛٙ/ ٕكما ُب: شرح العلل البن رجب )( ٖ)

 . ٕٖٔ( ورقمو/ ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ ٔ)( ٗ)
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بن  اظتتقدمة أف طرؽ اضتديث عن ىشاـ والذي تبُت ٕب من خبلؿ دراسيت
عليو  ا صلى-ُب أحدمها أف النيب. وإمنا ضتديثُت ،عروة ليست ضتديث واحد

َوَرَد ىذا من طريق . وكٌت بو عائشة، وشتاه ،ا بن الزبَت عبدحّنك  -وسلم
كبلمها عن ىشاـ عن أبيو ،  وطريق يونس بن بكَت، مؤمل عن زتاد بن زيد

ا بن ػتمد عن حفص بن غياث عن ىشاـ  عبدومن طريق . عن عائشة
وىذه طرؽ ضعيفة من حيث النظر إٔب كل . عن عباد بن زتزة عن عائشة

 .-كما سبق شرحو-واحدة منها
والذي دييل إليو القلب أهنا طرؽ ليست معروفة ُب حديث ىشاـ   

وأف . أو ُب حديثو عن عباد بن زتزة عن عائشة، ن عائشةعن أبيو ع
، ما رواه البخاري ومسلم من طرؽ عن أيب أسامة: اظتعروؼ ُب لفظها

رتيًعا عن ىشاـ ، وعلي بن مسهر، ومسلم من طريقي شعيب بن إسحاؽ
وتقدمت ىذه الطرؽ ُب حديث ... عن أبيو عن أشتاء بنت أيب بكر

 .(ٔ)ُب األصل -نهماع ا رضي-بنت أيب بكر أشتاء
-عليو وسلم ا صلى-وُب اضتديث اآلخر أف عائشة طلبت من النيب

، ورد ىذا من طرؽ عن مسدد. بن الزبَت ا عبدفكناىا ب، أف يكنيها
وىذا اضتديث ىو ، على االختبلؼ عنو-وزتاد بن زيد، وسليماف بن حرب

، ومعمر بن راشد -وأبو الريبع، يونس: ألنو رواه عنو ثقتاف؛ افوظ عنو
. كلهم عن ىشاـ عن أبيو عن عائشة،  وسيف بن ػتمد، وعمر بن حفص

                                 
 . ٖٖ٘ٔ( ورقمو/ ٛٗٗ-ٚٗٗ/ ٛ)( ٔ)
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 (ٔ)معُت بنا لقوؿ؛ فهؤالء ستة إذا غضضنا النظر عن رواية معمر بن راشد
ورواية ، ( اىػ)حديث معمر عن ىشاـ بن عروة مضطرب كثَت األوىاـ: فيو

 .ربعةسيف بن ػتمد ألنو مذكور بالكذب فإنو يبقى عندنا حديث أ
، ووىيب بن خالد، وسلمة بن قعنب، وورد من طرؽ عن أيب أسامة

العزيز بن أيب  عبدو ، وأنس بن عياض، وأبو معاوية الضرير، وزتاد بن سلمة
كلهم عن ،  الرزتن عبدوسعيد بن ، ا عبدوحيِت بن ، وابن جريج، حاـز

 .فهؤالء عشرة. ىشاـ عن عباد بن زتزة عن عائشة
ولعلو لكثرة من روى اضتديث عن ىشاـ ىكذا صحح الدارقطٍت 

وىو ، وال شك أف اضتديث عن ىشاـ ىكذا ىو اظتشهور عنو. حديثهم عنو
. الحتماؿ أف من قاؿ عن ىشاـ عن أبيو عن عائشة سلك اصتاّدة؛ األشبو

 .-وا سبحانو وتعأب أعلم-واضتديث اظتشهور حديث صحيح

                                 
 (. ٕٛٙ/ ٕكما ُب: شرح العلل البن رجب )( ٔ)
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 عبيداهلل بن ائل ــــفي فضورد ما  :القسم الرابع عشر
 :-عنه اهلل رضي-(3)الخالق عبد

 ا رسوؿشتعت : قاؿ -عنهما ا رضي-مرػععن ابن  [ٔ]  
؟ (َمْن يَذَىب ِبكتَابي َىذا ِإلى طَاِغيِة الرُّومِ ) :يقوؿ -عليو وسلم ا صلى-

. (الَجن ةَ َولُو ، َمْن يَذَىب): فقاؿ عند ذلك، فعرض ذلك عليهم ثبلث مرات
أنا أذىب بو وٕب : اطتالق عبدفقاؿ رجل من األنصار يدعى عبيدا بن 

، َوِإْن قُِتلتَ ، نـََعْم لَك الجن َة ِإْن بـَل غتَ ): قاؿ. اصتنة إف ىلكت دوف ذلك
 ا صلى-فانطلق بكتاب النيب. (الُل لَك الجن ةَ  َوِإْن َىَلكَت فَقْد َأوَجبَ 

فأذف ، أنا رسوُؿ رسوؿ رّب العاظتُت: فقاؿ، حىت بلغ الطاغي -عليو وسلم
ٍب . فعرؼ طاغية الرـو أنو قد جاء باضتق من عند نيب مرسل، لو فدخل

ٍب ، فجمع الرـو عنده، -عليو وسلم ا صلى-عرض عليو كتاب النيب
ٍب . وفُقِتل عند إديان، وآمن بو رجل منهم. فكرىوا ما جاء بو، عرضو عليهم

، فأخربه بالذي كاف منو، -عليو وسلم ا صلى-إف الرجل رجع إٔب النيب
: ذلك عند -عليو وسلم ا صلى-فقاؿ النيب. وما كاف من قتل الرجل

                                 
( وابن األثَت ٛٚٛٔ/ ٗتررتو بقصتو ُب اضتديث اآلٌب فحسب: أبو نعيم ُب اظتعرفة )( ٔ)

منده قد  بن . وأفاد الثاين منهما أفٖٛ٘ٗ( ت/ ٜٔٗ-ٛٔٗ/ ُٖب أسد الغابة )
أنو  ٜٕٔ٘( ت/ ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ ٕ. وذكر اضتافظ ُب اإلصابة )-كذلك-أخرجو

 -صلى ا عليو وسلم ا رسوؿمؤب -أسلم اعتامشيبن  سيأٌب التنبيو على عبيدا
 . -وا أعلم-ق، وٓب أرىا ُب اظتطبوع من نسخيتالاطت بن عبد ُب تررتة عبيدا
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 .-لذلك الرجل اظتقتوؿ-( يَبعثُُو اللُ أُّمًة َوحَدهُ )
بن  حيِت: الطرباين ُب اظتعجم الكبَت بإسناد فيو: ىذا اضتديث رواه

 .مًتوؾ اضتديث، وىو منكر اضتديث، ا البابليت عبد
بن  يةػػائل دحػػػػرى ُب فضػػرؽ أخػػػػلو ط (ٔ)دمتػػػديث تقػػواضت

أف ضماف : وخبلصة ما ذكرتو ُب دراستها ،-عنو ا رضي- فةػػػػػػخلي
اصتنة ظتن ذىب بكتابو إٔب قيصر صحيح  -عليو وسلم ا صلى- النيب
. وإسنادىا واه، اطتالق منكرة عبدا بن  بعبيدولكن تسميتو . عنو

قد بعث دحية بن خليفة  -عليو وسلم ا صلى- واظتعروؼ أف النيب
: كذلك رواه،  بكتابو إٔب قيصر طاغية الرـو -عنو ا رضي- الكليب

 .-كما تقدـ- البخاري ُب صحيحو

                                 
 . ٜٕانظر اضتديث ذي الرقم/ ( ٔ)



 ٖٓٔ المستدرك على األحاديث الواردة في فضائل الصحابة  

 بن ُدْعُموص  (3)قّرةفي فضائل ما ورد  :القسم الخامس عشر
 :-عنه اهلل رضي-النَُّميـري

 أيوب مكاف َب شيخ إلينا جلس: قاؿ حاـز بن جرير[ عن ٔ] -ٖ٘
 عليو ا صلى-ا رسوؿ عن يموال حدثٍت: فقاؿ، يتحدثوف القـو فسمع
 قدمت: قاؿ. يالنمَت  دعموص بن رةقُ : قاؿ؟ اشتو ما: فقلت. -وسلم
 فجعلت، الناس وحولو، -وسلم عليو ا صلى-ا رسوؿ فأتيت، اظتدينة

 للغبلـ استغفر، ا رسوؿ يا: فناديتو، أستطع فلم منو أدنو أف أريد
 .(َلكَ  الل وُ  َغَفرَ ): فقاؿ. النمَتى

والطرباين ، -واللفظ لو-(ٕ)اإلماـ أزتد: ىذا ؼتتصر من حديث رواه
اعتيثمي ُب غتمع وأورده ... كبلمها من طريق جرير بن حاـز بو،  (ٖ)ُب الكبَت

وبقية رجالو رجاؿ ، )وفيو راو ٓب ُيسم: ٍب قاؿ، وعزاه إليهما، (ٗ)الزوائد
وعزاه إٔب اضتارث بن ، (٘)كما أورده البوصَتي ُب اإلحتاؼ. ( اىػالصحيح

 .صتهالة بعض رواتو؛ بسند ضعيف (ٙ)أيب أسامة
                                 

 (. ٔٔٔ/ ٚماكوال ُب: اإلكماؿ )عن ابن بضم القاؼ، والراء اظتشددة. ( ٔ)

 ( اظتيمنية. ٕٚ/ ٘)( ٕ)

( ٕٖٕ٘/ ٗ. ورواه عنو: أبو نعيم ُب معرفة الصحابة )ٔٚ( ورقمو/ ٖ٘-ٖٗ/ ٜٔ)( ٖ)
 . ٕٚٚٗت/ 

(ٗ )(ٖ /ٕٛ .) 

 . ٕٔٚٓ( ورقمو/ ٘ٔ/ ٖ)( ٘)

 =حاـز بو. ورواه من بن  بسنده عن جرير ٜٕٓ( ورقمو/ ٖٚٛ/ ٔواضتديث ُب: البغية )( ٙ)



 ٖٔٔ على األعيان  الباب الثالث: األحاديث الواردة في تفصيل فضائلهم 

وال ، وىو أحد مواليو، يقصداف إعبللو بالراوي عن قرة بن دعموص
وال أعلم للشاىد ُب اضتديث ، فاإلسناد ضعيف؛ يُدرى من ىو ُب خلق ا

 .-وا اظتوفق-طرقًا أخرى

                                 
، ٕٚٚٗ( ت/ ٕٖٕ٘/ ٗطريق اضتارث، وغَته: أبو نعيم ُب معرفة الصحابة ) =

 (. ٕٓٔ-ٔٓٔ/ ٗوالبيهقي ُب السنن الكربى )
سعد ُب الطبقات الكربى  : ابن-أيًضا-واضتديث من طريق جرير رواه

(، وابن قانع ُب ٕٖٔ-ٖٔٔ/ ٔبن سفياف ُب اظتعرفة ) (، ويعقوبٚٗ-ٙٗ /ٚ)
 (. ٖٙ٘/ٕاظتعجم )
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 وفيو فرعان:   
 الفرع األول: من نسبوا إلى قبائل.

  الفرع الثاني: من لم ينسبوا )المبهمون(.
 



 ٖٖٔ على األعيان  الباب الثالث: األحاديث الواردة في تفصيل فضائلهم 

 من نسبوا إلى قبائل: الفرع األول -
 اب من ــشل ـــفي فضما ورد  :شرـــسم السادس عـــالق

 :-معنه اهلل رضي-ارــــاألنص
، أف رجبًل جاء: -عنو ا رضي-[ عن أنس بن مالكٔ] -ٖٙ

زتًدا كثَتًا طيًبا مبارًكا اضتمد  : فقاؿ، (ٔ)فدخل الصف وقد َحَفَزه النػََّفس
أَيُُّكُم ): صبلتو قاؿ -عليو وسلم ا صلى -ا رسوؿفلما قضى . فيو

فَإن ُو َلْم ؟ أَيُُّكُم الْمَتَكّلُم بَها): فَػَقاؿَ . (ٕ)َفَأَرَـّ اْلَقوـُ ؟ (الْمَتَكّلُم باْلَكلَمات
َلَقْد ): فقاؿ، فقلتها، جئت وقد َحَفَزين النػََّفسُ : فقاؿ رجل. (يـَُقْل بَْأًسا

َني َعَشَر َمَلًكا يـَْبَتدُرونـََها أَيُـُّهْم يـَْرفـَُعَها  .(رَأَْيُت اثـْ
،  (ٗ)واإلماـ أزتد، عن زىَت بن حرب، -واللفظ لو-(ٖ)مسلم: رواه

                                 
. كما ُب: شرح السيوطي على صحيح مسلم -بفتح اضتاء اظتهملة، والفاء، والزاي- (ٔ)

(ٕ /ٕ٘ٚ .) 
لدفع ويريد: أنو قد جهده النفس من شدة السعي إٔب الصبلة. وأصل اضتفز: ا

 (. ٘ٛٗ/ ٔالعنيف. قالو اطتطايب ُب معآب السنن )

(. وأرَـّ: بفتح الراء، وتشديد ٕٖٔ/ ٕأي: سكتوا. قالو النووي ُب شرحو على مسلم )( ٕ)
، وىو: ٜٔٔ/ ٗاظتيم، كما ُب اظتصدر نفسو ) (، من األـز (. وروي: )فأَزَّ القـو

 (. ٖٜٔ/ٔديث للخطايب )وغريب اضت(، ٜٕٙ/ ٔاإلمساؾ. انظر: الفائق للزؼتشري )

بُت تكبَتة اإلحراـ والقراءة( ُب )كتاب: اظتساجد ومواضع الصبلة، باب: ما يقاؿ ( ٖ)
 . ٜٗٔورقمو/  ٕٓٗ-ٜٔٗ/ٔ

 . ٖ٘ٗٙٔ( ورقمو/ ٖٕٙ-ٖٕ٘/ ٕٔ) (ٗ)
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، عن موسى بن إشتاعيل (ٔ)وأبو داود، الصفار(: كبلمها عن عفاف )ىو
واإلماـ ، (ٖ)منهاؿ( ىو: ابنعن ػتمد بن اظتثٌت عن حجاج )و  (ٕ)والنسائي

عن  (٘)وأبو يعلى، حسُت( بن فضيل: عن أيب كامل )واشتو (ٗ)-مرة أخرى-أزتد
، دعامة( ىو: ابنعن قتادة ) ٙ()سلمة بن رتيًعا عن زتاد، الرزتن بن سبلـ عبد

 .رتيًعا عن أنس بو، الطويل(: وزتيد )وىو (ٚ)البناين(: وثابت )ىو
بن  ػتمد: أيب عدي )واشتوعن ابن  (ٛ)اإلماـ أزتد: -أيًضا-ورواه

بن  وعن ػتمد، األمناطي البصري(: بن يوسف )وىو وسهيل، إبراىيم(
: ابن عن زىَت )يعٍت (ٓٔ)وأبو يعلى، (ٜ)اظتثٌت األنصاري(: ابن ا )يعٍت عبد

                                 
 ٙٛٗ -٘ٛٗ/ُٔب )كتاب: الصبلة، باب: ما يستفتح بو الصبلة من الدعاء( ( ٔ)

 . ٖٙٚورقمو/ 

 ٖٖٔ-ٕٖٔ/ ٕبعد التكبَت(  االفتتاح، باب: نوع آخر من الذكرُب )كتاب: ( ٕ)
 . ٜٗٚ( ورقمو/ ٖٗٔ/ ٔ. وىو ُب الكربى لو )ٜٔٓورقمو/

 . ٔٔ٘( ورقمو/ ٗٚٔ: الطرباين ُب الدعاء )ص/ -أيًضا-ورواه من طريق حجاج( ٖ)

 . ٖٕٔٚٔ( ورقمو/ ٖٗٔ-ٖٖٔ/ ٕٓ) (ٗ)

 . ٜٕ٘ٔ( ورقمو/ ٜٕ٘-ٜٕٗ/ ٘)( ٘)

خالد عن  بن ( بسنده عن ىدبةٖٜٔ/ ٔاطتطايب ُب غريب اضتديث ) وكذا رواه:( ٙ)
 سلمة بو. بن  زتاد

  بسنده عن قتادة وثابت بو. ٙٙٗ( ورقمو/ ٖٕٚ/ ٔخزدية ُب صحيحو ): ابن وكذا رواه( ٚ)

 . ٖٕٗٓٔ( ورقمو/ ٕٜ-ٜٔ/ ٜٔ)( ٛ)

  بو. ا عبد بن ( بسنده عن ػتمدٕٕٛ/ ٖوكذا رواه: البيهقي ُب السنن الكربى )( ٜ)

 . ٖٙٚٛ( ورقمو/ ٜٙٗ-ٛٙٗ/ ٙ)( ٓٔ)
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رتيًعا عن زتيد فقط عن أنس ، ا بن بكر السهمي عبدحرب( عن ابن 
 .ىذا الوجو عن زتيد الطويلمن  -أيًضا-وىو حديث. بنحوه، بو

عطس شاب : قاؿ -عنو ا رضي-[ عن عامر بن ربيعةٕ] -ٖٚ  
: فقاؿ، وىو ُب الصبلة-عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿمن األنصار خلف 

من ، وبعد ما يرضى، اضتمد  زتًدا كثَتًا طيًبا مبارًكا فيو حىت يرضى ربنا
: قاؿ -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿفلما انصرؼ . أمر الدنيا واآلخرة

؟ َمن اْلَقائُل اْلَكلَمة): ٍب قاؿ. فسكت الشابُّ : قاؿ ؟)َمن اْلَقائُل اْلَكلَمة(
. ٓب أرد هبا إال خَتًا. أنا قلتها، ا رسوؿيا : فقاؿ؟ (فَإن ُو َلْم يـَُقْل بَْأًسا

 .(-تـََعاَلىتـََبَارَك وَ -َما تـََناَىْت ُدوَن َعْرِش الر ْحَمنِ ): قاؿ
العظيم عن يزيد بن ىاروف عن شريك  عبدعن العباس بن  ٔ()أبو داود: رواه

... ا بن عامر بن ربيعة عن أبيو بو عبدشريك عن عاصم بن عبيدا عن 
 .( اىػ)ضعيف: وقاؿ، ٕ()وأورده األلباين ُب ضعيف سنن أيب داود. وسكت عنو

 ىو: ابنعبيدا )و عاصم بن : ألف ُب اإلسناد ضعيفُت؛ وىو كما قاؿ
 .ا العدوي( عبد ىو: ابنوشريك )و . عاصم بن عمر بن اطتطاب العدوي(

واظتعروؼ ُب قصة اضتديث ما تقدـ ُب حديث أنس بن مالك عند 
 .مسلم ُب صحيحو

                                 
 ٜٓٗ-ٜٛٗ/ ُٔب )باب: ما يستفتح بو الصبلة من الدعاء، من كتاب: الصبلة( ( ٔ)

 . ٗٚٚورقمو/ 

 . ٕٙٔ( ورقمو/ ٙٚ-٘ٚ)ص/ ( ٕ)
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قاؿ : قاؿ -تعأب عنو ا رضي-[ عن أيب أيوب األنصاريٖ] -ٖٛ
 كثَتًا طيًبا مبارًكا  اضتمد: -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿرجل عند 

؟ (َمْن َصاحُب اْلَكلَمة): -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿفقاؿ . فيو
-عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿورأى أنو قد َىَجم من . فسكت الرجل

فَإن ُو ؟ َمْن ُىوَ ): -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿفقاؿ . على شيء كرىو
. أرجو هبا اطتَت، ا رسوؿيا ، أنا قلتها: اؿ الرجلفق. (َلْم يـَُقْل إل  َصَوابًا

َثالَثََة َعَشَر َمَلًكا يـَْبَتدرُونـََها أَيُـُّهْم َوال ذي نـَْفسي بَيده َلَقْد رَأَْيُت ): قاؿ
 .(-َوتـََعاَلى، تـَبَاَركَ -يـَْرفَـُعَها إَلى الل

عن بشر بن اظتفضل عن  ٕ()عن معاذ بن اظتثٌت عن مسدد ٔ()الطرباين: رواه
وأورده ... عن أيب الورد عن أيب ػتمد اضتضرمي عن أيب أيوب بو ٖ()اصتريري

                                 
. ورواه من طريقو: اظتزي ُب هتذيب ٛٛٓٗ( ورقمو/ ٘ٛٔ-ٗٛٔ/ ٗاظتعجم الكبَت )( ٔ)

 (. ٕٔٙ/ ٖٗالكماؿ )

 ٕٙ٘-ٕ٘٘/ ٚطالب العالية مسرىد. واضتديث ُب مسنده )كما ُب: اظت ىو: ابن( ٕ)
(. ورواه عنو: البخاري ُب األدب ٙٗٓٙورقمو/  ٖ٘ٚ/ ٙ. وإحتاؼ اطتَتة ٖٚٔٚورقمو/

خياط(. وعزاه صاحب : ابن ، وقرف بو: خليفة )يعٍتٕٜٙ( ورقمو/ ٖٖٕاظتفرد )ص/ 
  .-كما سيأٌب-. وىو للبيهقي ُب الشعبأيب الدنيا، والبيهقي بن إٔب -أيضا–اإلحتاؼ

اظتفضل روى بن  إياس. وتقدـ أنو قد اختلط قبل موتو بثبلث سنُت. ولكن بشربن  ىو: سعيد( ٖ)
، ٕ٘ٗ، وىدي الساري ص/ ٕٜٖ/ ٖعنو قبل االختبلط )كما ُب: الكامل البن عدي 

روى حديثو:  على،األ بن عبد علىاأل عبد(. وتابعو: ٜٛٔوحاشية الكواكب النَتات ص/ 
 ٖٗٛٗ( ورقمو/ٖٜ/ ٗالبيهقي ُب الشعب )، و ٖٔ٘( ورقمو/ ٘ٚٔالطرباين ُب الدعاء )ص/

 =على ؽتن شتع من اصتريري قبل االختبلط، وىو من أصح الرواة األ عبدبسنديهما عنو بو. و 
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 .( اىػ)وإسناده حسن: -وقد عزاه إٔب الطرباين-وقاؿ، (ٔ)اعتيثمي ُب غتمع الزوائد
ىو: ألف أبا الورد ؛ وُب قوليهما نظر. (ٕ)البوصَتي ُب اإلحتاؼ: وكذا حسنو

وٓب حيدث عنو ، أنو شيخ للجريري ٖ()ذتامة بن حزف القشَتي ذكر الدارقطٍت ابن
شداد أبو طلحة -أيًضا-وقد روى عنو. )ىكذا قاؿ: بقولو (ٗ)وتعقبو اظتزي. غَته

: (ٙ)وقاؿ الذىيب. ( اىػقليل اضتديث، )كاف معروفًا: ٘()سعدوقاؿ ابن . ( اىػالراسيب
 إذا توبع وإال فلُت  اضتديث: يعٍت، اىػ( )مقبوؿ: (ٚ)حجروقاؿ ابن . ( اىػ)شيخ

 .وال أعلم أحًدا تابعو على ىذا اضتديث  من ىذا الوجو ،-كما ىو اصطبلحو-
: ويقاؿ. غبلـ أيب أيوب األنصاري: وشيخو أبو ػتمد اضتضرمي ىو 

: )كنيتو: (ٓٔ)قاؿ اظتزي، (ٜ)وأفلح ثقة مشهور. (ٛ)ىو أفلح مؤب أيب أيوب
                                 

لعجلي شتاًعا منو؛ ألنو شتع منو قبل أف خيتلط بثماين سنُت. )انظر: تأريخ الثقات ل =
 (. ٜٛٔ، وحاشية الكواكب  ص/ ٕ٘ٗ، وىدي الساري ص/ ٖٔ٘ت/  ٔٛٔص/

(ٔ )(ٔٓ /ٔٔٚ .) 

 . ٙٗٓٙ( ورقمو/ ٖ٘ٚ/ ٙ)( ٕ)

 . ٔٛ٘( ت/ ٘ٚكما ُب: سؤاالت الربقاين لو )ص/ ( ٖ)

 . ٜٛٙٚ( ت/ ٜٖٛ/ ٖٗهتذيب الكماؿ )( ٗ)

 (. ٕٕٙ/ ٚالطبقات الكربى )( ٘)

 . ٚٛٛٙ( ت/ ٓٚٗ/ ٕالكاشف )( ٙ)

 . ٔٓ٘ٛ( ت/ ٕٕٓٔالتقريب )ص/ ( ٚ)

  .٘ٔٛٙ( ت/ٚ٘ٗ/ ٕ، والكاشف )ٙٓٙٚ( ت/ ٕٓٙ/ ٖٗانظر: هتذيب الكماؿ )( ٛ)

وهتذيب الكماؿ ، ٛٔ٘( ت/ ٗٚ: مشاىَت علماء األمصار )ص/ -مثبًل -انظر( ٜ)
 . ٜٗ٘( ت/ ٕٖ٘/ٖ)

 اظتوضع اظتتقدـ نفسو، من هتذيب الكماؿ. ( ٓٔ)
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 .( اىػأبو كثَت: ويقاؿ. أبو حيِت: ويقاؿ. الرزتن عبدأبو 
وال أعلم أحًدا ذكره ّترح ، (ٔ)وأبو ػتمد ٓب أر ُب الرواة عنو غَت أيب الورد 

 .( اىػأفلح وإال فمجهوؿ: )قيل ىو: (ٕ)حجرقالو ابن ّترح أو تعديل غَت ما 
ومعرفة ، أف اإلسناد ال يقطع ٔتعرفة بعض رجالو: وخبلصة القوؿ

 .ضعيف: فهو؛ وضبطهم، عدالتهم
ما تقدـ ُب صحيح مسلم من حديث : واظتعروؼ ُب قصة اضتديث

 .-عنو ا رضي-أنس بن مالك
 أحػػػدىا . موصػػػولة، اشػػػتمل ىػػػذا القسػػػم علػػػى ثبلثػػػة أحاديػػػث: خبلصػػػة

 .-وا اظتوفق-وسائرىا ضعيف، صحيح
 
 

                                 
 . ٙٓٙٚ( ت/ ٕٓٙ/ٖٗ): اظتصدر اظتتقدـ -مثبًل -انظر( ٔ)

 . ٜٓٗٛ( ت/ ٕٔٓٔالتقريب )ص/ ( ٕ)
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 من لم ينسبوا )المبهمون(: الفرع الثاني -
ُأٌب برجل إٔب : قاؿ-عنو ا رضي-[ عن السائب بن يزيدٔ] -ٜٖ

... إف ىذا سرؽ، ا رسوؿيا : قالوا، -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ
ٍب جاؤوا . أمر بيده َفقطعت-عليو وسلم ا صلى-فذكر حديثًا فيو أف النيب

. (َوْيَحَك ُتْب إَلى الل): فقاؿ، -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿبو إٔب 
 .(الل ُهم  ُتْب َعَلْيو): قاؿ. تبت إٔب ا: قاؿ

ُب الكبَت عن إبراىيم بن متويو  (ٔ)الطرباين: ىذا ؼتتصر من حديث رواه
بن  عن الفضل بن موسى عن جعيد (ٕ)األصبهاين عن اضتسُت بن حريث

أورده اعتيثمي ُب ، وىذا حديث صحيح. . الرزتن عن السائب بن يزيد بو عبد
. ( اىػ)ورجالو رجاؿ الصحيح: -وقد عزاه إليو-وقاؿ، (ٖ)غتمع الزوائد

 .ػتمد بن اضتسن األصبهاين بن إبراىيم: بن متويو ىو وإبراىيم
وال أعلمو إال عن : الرزتن بن ثوباف قاؿ عبدعن ػتمد بن  [ٕ] -ٓٗ  

: قالوا، بسارؽ -عليو وسلم ا صلى-أٌب النيب: قاؿ -عنو ا رضي- ىريرة أيب
ٍب . أمر بيده فُقِطعت -عليو وسلم ا صلى-فذكر حديثًا فيو أف النيب... سرؽ

تبت إٔب : قاؿ. (ُتْب إَلى الل): فقاؿ، -عليو وسلم ا صلى-جيء بو إٔب النيب
 .(الل ُهم  ُتْب َعلَْيو): أو قاؿ، (تَاَب اللُ َعلَْيكَ ): قاؿ. ا

                                 
 . ٗٛٙٙ( ورقمو/ ٚ٘ٔ/ ٚ)( ٔ)

 وقع ُب اظتطبوع من اظتعجم باطتاء اظتعجمة، وىو تصحيف. ( ٕ)

(ٖ )(ٙ /ٕٗٛ .) 
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عن أزتد بن أباف القرشي عن  (ٔ)البزار: ىذا ؼتتصر من حديث رواه 
بن  راوردي عن يزيد بن خصيفة عن ػتمدبن ػتمد الد العزيز عبد
( إال هبذا اإلسناد ىريرة أيب)ال نعلمو عن : وقاؿ... بن ثوباف بو الرزتن عبد
شيخو  البزار عن: )رواه: وقاؿ، (ٕ)وأورده اعتيثمي ُب غتمع الزوائد. اىػ

 .ىػ( اوبقية رجالو رجاؿ الصحيح. حبافوثقو ابن ، بن أباف القرشي أزتد
 -شيخ البزار-وأزتد بن أباف . ا بن خصيفة عبد ىو: ابنويزيد 

متفرًدا هبذا ُب ما -حباف ذكره ُب الثقاتأف ابن تقدـ ، القرشي البصري: ىو
وترجم لو . واظتذىب الواسع ُب التوثيق، وىو معروؼ بالتساىل، -أعلم

وشيخو . وال تعديبًل ، وٓب يذكر فيو جرًحا، الذىيب ُب تأريخ اإلسبلـ
، كاف حيدث من كتب غَته فيخطئ،  العزيز الدراوردي تقدـ أنو صدوؽ عبد

 ؟ىل ىو موصوؿ أـ مرسل: وقد وقعت طريق أزتد بن أباف عنو بالشك
، بسنده عن سعيد بن عوف (ٖ)أبو جعفر الطحاوي: وقد رواه

، بسنديهما عن يعقوب بن إبراىيم الدورقي (٘)والبيهقي، (ٗ)والدارقطٍت
خصيفة  بن رتيًعا عن الدراوردي عن يزيد، بسنده عن إبراىيم بن زتزة (ٙ)واضتاكم

                                 
 ٓٙ٘ٔ( ورقمو/ ٕٕٓ/ ٕكما ُب: كشف األستار )( ٔ)

(ٕ )(ٙ /ٕٚٙ .) 

 (. ٛٙٔ/ ٖشرح اظتعاين )( ٖ)

 . ٔٚ( ورقمو/ ٕٓٔ/ ٖالسنن )( ٗ)

 (. ٕٙٚ-ٕ٘ٚ/ ٛالسنن لو )( ٘)

(ٙ )(ٗ /ٖٛٔ .) 
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)ىذا حديث صحيح على شرط : قاؿ اضتاكم .من غَت شك، موصواًل ، بو
وقاؿ ابن . وسكت الذىيب ُب التلخيص عنو، ( اىػوٓب خيرجاه، مسلم
ال  إف إسناد الدارقطٍت (ٕ)القطافوقاؿ ابن . ( اىػ)ُب إسناده مقاؿ: (ٔ)اظتنذر

 .عنو ترجيح اظتوصوؿ (ٖ)حجرحكى ابن و . بأس بو
وبسنده عن ، بن إسحاؽ بسنده عن ػتمد (ٗ)الطحاوي: وكذا رواه

بن  بسنده عن رتهور بن منصور عن سيف (٘)والدارقطٍت، نعيم عن سفياف أيب
 .-أيًضا-من غَت شك، موصواًل ، رتيًعا عن يزيد بن خصيفة بو، ػتمد

إال  -ُب ما أعلم-وٓب يًترتو، رتهور بن منصور: وُب إسناد الدارقطٍت
واضتديث من ىذا ، -وتقدما-وشيخو ليس بشيء يضع اضتديث. حبافابن 

 .الوجو وارد من غَت طريقهما
، ثوباف بوعن ابن وجاء اضتديث من طرؽ أخرى عن يزيد بن خصيفة 

عن  (ٚ)ومسدد، (ٙ)الرزاؽ بن مهاـ الصنعاين عبدأبو بكر : فرواه، مرسبًل 
: ورواه، رتيًعا عن سفياف الثوري، الرزتن عبدبسنده عن  (ٛ)والدارقطٍت، حيِت

                                 
 (. ٜٖٔ/ ٕكما ُب: منار السبيل )( ٔ)

 (. ٜٕٛ/ ٗبياف الوىم )( ٕ)

 (. ٗٚ/ ٗتلخيص اضتبَت )( ٖ)

 (. ٛٙٔ/ ٖشرح اظتعاين )( ٗ)

 . ٖٚ( ورقمو/ ٖٓٔ/ ٖالسنن )( ٘)

 . ٕٜٗٛٔ( ورقمو/ ٕٕ٘/ ٓٔاظتصنف )( ٙ)

 (. ٖٖٕٓورقمو/  ٕٔٔ-ٜٔٔ/ ٘اظتسند )كما ُب: اظتطالب العالية ( ٚ)

 . ٕٚ( ورقمو/ ٖٓٔ/ ٖالسنن )( ٛ)
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عن ابن  (ٕ)ومرة، عن سفياف وابن جريج (ٔ)-أخرى مرة- الرزاؽ عبد: ورواه
، -وحده أيضا-جريج عن ابن بسنده  (ٖ)والطحاوي، -وحده-جريجابن 
بن  عن أزتد (٘)وأبو داود ُب اظتراسيل، عن إشتاعيل بن جعفر (ٗ)عبيد وأبو
، رتيًعا عن يزيد بن خصيفة بو، ة عن سفياف بن عيينةعبدبن  أزتد

)وىذا إسناد : وقاؿ، عن مسدد (ٙ)وأورده البوصَتي ُب اإلحتاؼ... مرسبًل 
)يرويو : وقاؿ، (ٚ)وأورده الدارقطٍت ُب العلل. ( اىػصحيح اإلسناد، مرسل

فرواه . واختلف عن الدراوردي، ىريرة أيبثوباف عن عن ابن يزيد بن خصيفة 
. ويعقوب الدورقي عن الدراوردي متصبًل ، الوىاب اضتجيب عبدا بن  عبد

فروياه عن الدراوردي  ،وسعيد بن منصور، بن يونس وخالفهما سريج
وابن ، والثوري، عيينةرواه ابن وكذلك . ىريرة ٓب يذكرا فيو أبا، مرسبًل 
ف بن ورواه سي. وإشتاعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة مرسبًل ، جريج

، اظتديٍت: ابن وكذا صححو. ( اىػواظترسل أصح. ػتمد عن الثوري متصبًل 

                                 
 . ٖٖٛ٘ٔ( ورقمو/ ٜٖٛ/ ٚاظتصنف )( ٔ)

 . ٖٕٜٛٔ( ورقمو/ ٕٕ٘/ ٓٔاظتصدر نفسو )( ٕ)

 (. ٛٙٔ/ ٖشرح اظتعاين )( ٖ)

 (. ٕٛ٘/ ٕغريب اضتديث )( ٗ)

 . ٖٕ٘( ورقمو/ ٕٖٗ)ص/ ( ٘)

 . ٔ/ٕٖٛٗ( ورقمو/ ٜٖٕ/ ٗ)( ٙ)

 . ٔٚٛٔ( رقم السؤاؿ / ٚٙ-٘ٙ/ ٓٔ)( ٚ)
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 .(ٖ)وأحفظ، وىذا ىو األشبو ألف رواتو أكثر. (ٕ)واحد وغَت ،(ٔ)خزدية وابن
 .(ٖ)وأحفظ

؛ -عليو وسلم ا صلى- ؿتو اضتديث من طريقُت عن النيب -آنًفا- وتقدـ
 .-وا أعلم- هبمافإذا كانت القصة واحدة فإف ىذا اضتديث حسن لغَته 

، ػتمد بن اظتنكدر التيمي: يلَ من مرسَ  -أيًضا-وجاء ؿتو اضتديث
 .بن أيب دتيمة السختياين وأيوب

، عن معمر عنو بو (ٗ)الرزاؽ عبد: اظتنكدر فرواهمرسل ابن فأما 
: وأما مرسل أيوب السختياين فرواه. واإلسناد صحيح إليو... بنحوه

 واإلسناد صحيح إليو... بنحوه، عن معمر عنو بو (٘)-كذلك-الرزاؽ عبد
 .واظترسبلف حسناف لغَتمها باألحاديث اظتتقدمة .-أيًضا-

جاء رجل إٔب : قاؿ-عنو ا رضي-[ عن أنس بن مالكٖ] -ٔٗ
. فزودين، إين أريد سفرًا، ا رسوؿيا : فقاؿ-عليو وسلم ا صلى-النيب
، زدين: قاؿ. (َوَغَفَر َذنـَْبكَ ): قاؿ. زدين: قاؿ. (َزو َدَك الُل التـ ْقَوى): قاؿ

 .(َوَيس َر َلَك الْخَير َحْيُثَما ُكْنتَ ): قاؿ. بأيب أنت وأمي
                                 

 (. ٜ٘/ ٕكثَت ُب تفسَته )  بن نقلو عنهما( ٔ)

 (. ٗٚ/ ٗحجر ُب تلخيص اضتبَت )لو ابن قا( ٕ)

 . ٖٕٔٗ( رقم / ٖٛ/ ٛوانظر: إرواء الغليل )( ٖ)

 . ٕٜ٘ٛٔ( ورقمو/ ٕٕ٘/ ٓٔاظتصنف )( ٗ)

 (. ٔٗٔ/ ٔٔحـز ُب الى ): ابن . ورواه من طريقوٖٗٛ٘ٔمو/ ( ورقٜٖٓ/ ٚاظتصدر نفسو )( ٘)

ٔٗٔ .) 
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، ثابت بن أسلم البناين: ىذا اضتديث رواه عن أنس بن مالك
 .بن ميسرة العبدي وموسى

بن  ا عبدعن  -واللفظ لو-(ٔ)الًتمذي: فأما حديث ثابت عنو فرواه
: وقاؿ... عنو بو (ٗ)عن شعبة عن جعفر بن سليماف (ٖ)عن سّيار (ٕ)زيادأيب 

وحسنو األلباين ُب صحيح سنن  .( اىػ)ىذا حديث حسن غريب
بن  ا عبد: وىو-ا بن أيب زياد عبدألف ؛ وىو كما قاال، (٘)الًتمذي

بن  وجعفر، -حاًب أبو سلمة العنػزي ىو: ابنو -وسّيار، -اضتكم القطواين
 .-وتقدموا-صدوقوف كلهم، -الضبعي: وىو-سليماف

 ٚ()إبراىيم بن عن مسلم ٙ()الدارمي: وأما حديث موسى بن ميسرة عنو فرواه

                                 
 . ٖٗٗٗورقمو/  ٙٙٗ/ ٘( -ىكذا-ُب )كتاب: الدعوات، باب( ٔ)

أيب زياد بن  ا عبدعن ٕٖٕ٘( ورقمو/ ٖٛٔ/ ٗخزدية ُب صحيحو ): ابن وكذا رواه (ٕ)
 (. ٕ٘أيب عاصم ُب الزىد )ص/ : ابن أيب زيادطريق ابن بو. ورواه من  

، والروياين ُب ٕٓ٘( ورقمو/ ٔ٘ٗالسٍت ُب عمل اليـو والليلة )ص/ : ابن وكذا رواه( ٖ)
إشتاعيل الواسطي، بن  ، بسنديهما عن حيِتٖٚٛٔ( ورقمو/ ٖٜٖ/ ٕمسنده )

أباف اعتامشي، والضياء ُب بن  ( بسنده عن اطتضرٜٚ/ ٕواضتاكم ُب اظتستدرؾ )
إشتاعيل الواسطي،  بن  ن حيِتبسنده ع ٜٚ٘ٔ( ورقمو/ ٕٕٗ-ٕٔٗ/ ٗاظتختارة )

 حاًب بو، بنحوه. بن  كلهم من سيار

عمر بن  بسنده عن يزيدٜٛ٘ٔ( ورقمو/ ٕٕٗ/ ٗوكذا رواه: الضياء ُب اظتختارة )( ٗ)
جعفر،  بن  لكاظت عبد( بسنده عن ٖٗٔ/ ٔٙاظتدائٍت، وابن عساكر ُب تأرخيو )

 سليماف بو. بن  كبلمها عن جعفر

 . ٜٖٕٚ( ورقمو/ ٘٘ٔ/ ٖ)( ٘)

 . ٕٔٚٙ( ورقمو/ ٕٖٚ/ ٕ)( ٙ)
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عنو عن  (ٕ)يعبدعن سعيد بن أيب كعب أيب اضتسن ال ٔ()إبراىيم بن مسلم
يا : فقاؿ لو-عليو وسلم ا صلى-جاء رجل إٔب النيب: بن مالك قاؿ أنس
. -إف شاء ا-غًدا: قاؿ؟ (متى): فقاؿ لو. إين أريد السفر، ا نيب
َزو دك . وفي كنفو، في حفظ الل): فقاؿ لو، فأخذ بيده، فأتاه: قاؿ

: أو-ووج هك للخير أينما توخيت، وغفر لك ذنبك، الل التقوى
 .-شك سعيد ُب إحدى الكلمتُت- (-أينما توجهت

، وغَتىم، (٘)والذىيب، (ٗ)ومسلم، (ٖ)وسعيد بن أيب كعب ترجم لو البخاري
حباف بذكره ابن  -ُب ما أعلم-وانفرد. وال تعديبًل ، وٓب يذكروا فيو جرًحا، وغَتىم

بن  وموسى. واظتذىب الواسع ُب التوثيق، وىو معروؼ بالتساىل، (ٙ)لو ُب الثقات
ال ، فهذا اإلسناد ضعيف؛ ( اىػ)مستور: (ٚ)ابن حجر بن ميسرة قاؿ فيو وموسى

. عن يـو سفر الرجل -عليو وسلم ا صلى-يتابع رواتو على قوعتم ُب سؤاؿ النيب
                                 

بن ػتمد  بسنده عن أزتد ٓٔ( ورقمو/ ٜٚ-ٜ٘وكذا رواه: ااملي ُب الدعاء )ص/ ( ٔ)
العزيز،   بن عبد عن علي ٚٔٛ( ورقمو/ ٜٕ٘القاضي، والطرباين ُب الدعاء )ص/ 

  بن إبراىيم بو. كبلمها عن مسلم

أيب كعب ثنا أبو اضتسن العبدي(، والصواب ما أثبتو من ن ب ووقع ُب اظتطبوع: )سعيد( ٕ)
 أيب كعب، وستأٌب اإلحالة عليها. بن  مصادر اضتديث، والكتب اليت تررتت لسعيد

 . ٜٙٙٔ( ت/ ٓٔ٘/ ٖالتأريخ الكبَت )( ٖ)

 . ٕٔٚ( ت/ ٕٕٕ/ ٔالكٌت )( ٗ)

 . ٙٚٗٔ( ت/ ٜٚٔ/ ٔاظتقتٌت )( ٘)

(ٙ )(ٙ /ٖٚٔ .) 

  .ٖٚٓٙ( ت/ٚ٘ٔ/ ٜٕ. وانظر: هتذيب الكماؿ )ٙٙٓٚ( ت/ ٜٙٛالتقريب )ص/ ( ٚ)
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اْب  ...(وَوج هك للخير): وقولو، (وفي كنفو، في حفظ الل): وعلى قولو
 .-وا وٕب التوفيق -ذلك حسن لغَته باإلسناد األوؿ وما عدا. اضتديث

جاء غبلـ إٔب : قاؿ -عنهما ا رضي-عمرعن ابن [ ٗ] -ٕٗ
: قاؿ .-اضتج-أريد ىذه الناحية إين : فقاؿ، -عليو وسلم ا صلى-النيب

َزو َدَك اللُ  يَا ُغاَلمُ ): وقاؿ، -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿفمشى معو 
رَ ، التـ ْقَوى فلما رجع الغبلـ سّلم على . (وََكَفاَك الَهم  ، َوَوج َهَك الَخيـْ

اللُ قَِبَل ، يَا ُغاَلمُ ): وقاؿ، فرفع رأسو إليو، -عليو وسلم ا صلى- النيب
 .(نـََفَقَتكَ  َوَأْخَلفَ ، وََكف َر َذنـَْبكَ ، َحج كَ 
عن عبداف بن أزتد عن  ٕ()واألوسط، ٔ()الطرباين ُب الكبَت: رواه 
جع عن مسلمة بن سآب عن عن عاصم بن مه ٖ()بن حيِت األرزي اضتسن
 وقد-وقاؿ ُب األوسط... عمر بوعن ابن بن عمر عن نافع عن سآب  عبيدا

األحاديث عن عبيدا بن عمر إال )ٓب يرو ىذه : -ذكره غَته بالسند نفسو

                                 
 . ٖٔ٘ٔٔ( ورقمو/ ٕٕٙ/ ٕٔ)( ٔ)

( ٕٕٙ. وكذا ىو لو ُب الدعاء )ص/ ٘ٗ٘ٗ( ورقمو/ ٕٚٚ-ٕٙٚ/ ٘)( ٕ)
 . ٜٕٛورقمو/

( ٖٓ٘/ٙوقع ُب اظتطبوع من الكبَت: )الرزي(، وُب األوسط: )األزدي(، وُب اصترح )( ٖ)
السٍت ُب : ابن -أيًضا-ما أثبتو. وروى اضتديث من طريقو : )الرازي(. والصوابٖٖٜٔت/

بسنده عن  ٖٖ٘( ورقمو/ ٔٛٗ، و)ص/ ٙٓ٘( ورقمو/ ٗ٘ٗعمل اليـو والليلة )ص/ 
  زىَت عنو بو، بنحوه.بن  حيِتبن  أزتد
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)ُب : -وقد عزاه إليو-وقاؿ، ٔ()وأورده اعتيثمي ُب غتمع الزوائد. ( اىػمسلمة بن سآب
 .( اىػوفيو مسلمة بن سآب اصتهٍت ضعفو الدارقطٍت. الصحيح طرؼ من أولو

وىو بصري  ، -بدوف ىاء-مسلم: ومسلمة اظتذكور يقاؿ فيو
وقاؿ ابن ، ( اىػ)ليس بثقة: (ٕ)قاؿ أبو داود؛ ال حيتج بو، ٔتكة يكوف كاف

 .( اىػ)ضعيف: (ٖ)حجر
: وعبيدا بن عمر ىو. ا عبد: واشتو: لقب -ُب اإلسناد-وعبداف 
ا بن عمر بن  عبد ىو: ابنوسآب . عمر بن مؤب: ونافع ىو. العمري

 .-عنهما ا رضي-اطتطاب
: رواه، بلفظ عاـ، عمرعن ابن وورد اضتديث من طريق أخرى 

عن أزتد عن يعقوب بن زتيد بن كاسب عن  (ٗ)الطرباين ُب األوسط
: عمر قاؿعن ابن إبراىيم بن عيينة عن سهيل بن رافع عن زيد بن أسلم 

: إذا ودّع رجبًل من أصحابو قاؿ-عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿكاف 
، (ولّقاك الخير حيث َوج هت، وغفر لك ذنبك، التقوىزو دك الل )

 .على خبلؼ غالب عادتو من الكبلـ على األحاديث، وسكت عنو
، يعقوب بن زتيد بن كاسب: فيو ضعيفاف؛ وىذا إسناد ضعيف

                                 
(ٔ )(ٖ /ٕٔٔ .) 

 (. ٖٔٔ/ ٓٔكما ُب: التهذيب البن حجر )( ٕ)

 . ٕٚٙٙ( ت/ ٖٜٛالتقريب )ص/ ( ٖ)

 . ٖٔٓٔ( ورقمو/ ٕٓ/ ٕ)( ٗ)
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وسهل بن رافع . (ٔ)أخو سفياف(، أيب عمراف اعتبلٕب ىو: ابنبن عيينة )و  وإبراىيم
 .صاّب اظتالكي اظتصري ىو: ابن -الطرباينشيخ -وأزتد. يبحث عن تررتتو

: -عليو وسلم ا صلى-وجاء اضتديث من طرؽ أخرى عن النيب
العزيز األموي عن رجل من األنصار عن  عبدالعزيز بن عمر بن  عبدطريق 

وطريق قتادة بن عياش . وطريق عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده. أبيو
 .ا بن مسعود عبدوطريق . اصترشي

العزيز بن عمر عن رجل من األنصار عن أبيو  عبدفأما طريق   
 بن العزيز عبداضتريبػي( عن : ا بن داود )ىو عبدعن  (ٕ)مسدد: فرواىا

زّودك الل ): فقاؿ، ودّع رجبًل -عليو وسلم ا صلى-عمر بو أف النيب
وىذا  ...(ويّسر لك الخير حيث ما كنت، وغفر لك ذنبك، التقوى

عليو  ا صلى-وال يُدرى أراويو عن النيب، ألف  فيو من ٓب يَُسمَّ ؛ إسناد ضعيف
 ٖ()وأورده البوصَتي ُب اإلحتاؼ؟ أـ ال-عنهم ا رضي -من الصحابة-وسلم

 .اىػ صتهالة بعض رواتو(؛ )ىذا إسناد ضعيف: وقاؿ، عن مسدد
ا  عبد القاضي أبو: وأما طريق عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده فرواىا

عتيعة عن عمرو بن طريق ابن كبلمها من  ،٘()الغٍت اظتقدسي عبدو ، ٗ()ااملي

                                 
، ٖٕٕ( ت/ ٖٙٔ/ ٕ، وهتذيب الكماؿ )ٕٖٙ(ت/ ٜٔٔ/ ٕانظر: اصترح )( ٔ)

 . ٜٕٕ( ت/ٖٔٔوالتقريب )ص/ 

 (. ٖٕٗٔورقمو/  ٕٔٚ/ ٘اظتسند )كما ُب: اظتطالب العالية ( ٕ)

 . ٜٖٕٚورقمو/ ( ٖ)

 . ٜ( ورقمو/ ٜ٘-ٜٗالدعاء )ص/ ( ٗ)

 . ٕٖٔ( ورقمو/ ٕٙ٘الًتغيب ُب الدعاء )ص/ ( ٘)
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كاف يودّع الرجل إذا أراد -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿشعيب بو أف 
: األؤب، وىذا إسناد فيو علتاف... فذكر ؿتو اضتديث، فيقوؿ، السفر
ُمَدل س من عتيعة أف ابن  :واألخرى. ا( عبد: عتيعة )واشتو بن ضعف

و لَّ وبابن عتيعة أعَ . وٓب يصرح بالتحديث، أصحاب الطبقة اطتامسة
 .ضعيف: فاإلسناد؛ (ٔ)العراقي

بسنده  (ٕ)-كذلك-القاضي ااملي: وأما طريق قتادة بن عياش فرواىا
ا بن قتادة عن أبيو عن عمو  عبدعن علي بن ْتر عن قتادة بن فضيل بن 

عليو  ا صلى-ا رسوؿظتا عقد ٕب : قتادة قاؿىشاـ بن قتادة عن أبيو 
عليو  ا صلى-ا رسوؿفقاؿ ، فودَّعتو، على قومي أخذت بيده -وسلم
 .فذكر ؿتو اضتديث، -وسلم

: (ٗ)قاؿ أبو حاًب الرازي، (ٖ)اضَتَرشي: ا ىو عبدوقتادة بن فضيل بن 
( قث  )وُ : (ٚ)الذىيبوقاؿ ، (ٙ)وابن شاىُت، (٘)حباف: ابن ووثقو، ( اىػ)شيخ

                                 
 . ٕٓٗٔ( ورقمو/ ٗ٘٘/ ٔاظتغٍت عن زتل األسفار )( ٔ)

 . ٔٔ( ورقمو/ ٜٜ-ٜٛالدعاء )ص/ ( ٕ)

 . ٗ٘٘٘( ت/ ٜٛٚٔتهملتُت، مفتوحتُت، ٍب معجمة، كما ُب: التقريب )ص/ ( ٖ)

 . ٓٙٚ( ت/ ٖ٘ٔ/ ٚكما ُب: اصترح )( ٗ)

 (. ٖٔٗ/ ٚالثقات )( ٘)

 . ٕٜٓٔ( ت/ٕٚٙريخ أشتاء الثقات )ص/تأ( ٙ)

 . ٕ٘٘ٗ( ت/ ٖٗٔ/ ٕالكاشف )( ٚ)



 ٓ٘ٔ المستدرك على األحاديث الواردة في فضائل الصحابة  

وٓب ، (ٕ)وأبوه ترجم لو البخاري. ( اىػ)مقبوؿ: (ٔ)حجروقاؿ ابن ، ( اىػقث  )وُ 
حباف بذكره لو ُب ابن  -ُب ما أعلم-وانفرد. وال تعديبًل ، يذكر فيو جرًحا

وٓب ، (٘)وابن أيب حاًب، (ٗ)وَعمُّو ىشاـ بن قتادة ترجم لو البخاري. (ٖ)الثقات
ابن حباف بذكره لو ُب -ُب ما أعلم-وانفرد. تعديبًل وال ، وٓب يذكرا فيو جرًحا

 .كما ىو معلـو عنو ومشهور،  وابن حباف يتساىل ُب التوثيق. (ٙ)الثقات
وساقوا لو ، ىشاـ بن قتادة ىذا ُب الصحابة (ٚ)وقد عّد بعضهم  

على أف ، حديثو ىذا بأسانيدىم عن أيب بكر بن زؾتويو عن علي بن ْتر بو
)رواه غَته عن : (ٛ)قاؿ أبو موسى ُب الذيل. بيوالقصة وقعت لو ال أل

ظتا : عن أبيو قاؿ: فقاؿ، -يعٍت هبذا السند إٔب ىشاـ بن قتادة-بن ْتر علي
)وىذا : (ٜ)حجر قاؿ ابن. ( اىػ-عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿعقد ٕب 

 .ٍب ذكر أف ىشاًما عده رتاعة من أىل العلم ُب التابعُت، ( اىػىو الصواب
                                 

 . ٗ٘٘٘( ت/ ٜٛٚالتقريب )ص/ ( ٔ)

 ، وشتاه الفضل. ٔٔ٘( ت/ ٙٔٔ/ ٚالتأريخ الكبَت )( ٕ)

 (، وشتاه كما شتاه البخاري، ولعلو يسمى ىكذا، وىكذا. ٖٚٔ/ ٚ)( ٖ)

 . ٕٚٛٙ( ت/ ٜٚٔ/ ٛالتأريخ الكبَت )( ٗ)

 . ٜٕ٘( ت/ ٛٙ/ ٜاصترح )( ٘)

(ٙ )(٘ /ٖ٘ٓ .) 

( ٜٕٙ/ ٘، وأسد الغابة )ٜٕٚٛ(ت/ ٕٗٗٚ/ ٘: اظتعرفة أليب نعيم )-مثبًل -انظر( ٚ)
 . ٖ٘ٚ٘ت/ 

 . ٜٔٚٓ( ت/ ٖٕٙ/ ٖكما ُب: اإلصابة )( ٛ)

 ُب اظتوضع اظتتقدـ نفسو، من اإلصابة. ( ٜ)



 ٔ٘ٔ على األعيان  الباب الثالث: األحاديث الواردة في تفصيل فضائلهم 

عن ابن ومها طريق زيد بن أسلم ، ما وقع ُب بعض طرؽ اضتديث ولو ال
عليو  ا صلى-وطريق عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده من أف النيب، عمر

يقوؿ إذا ودّع أحًدا ؿتو ما ورد ُب اضتديث لفّسرت الرجل اظتبهم ُب -وسلم
 .لتعيينو ُب اضتديث اظتتقدـ؛ بعض اضتديث بقتادة بن عياش اصتَُرشي

بسنده عن  (ٔ)أبو نعيم ُب اضتلية: مسعود فرواىاطريق ابن ا وأم
عن عمر بن عبيد عن األعمش عن بن عبيد بن ثعلبة اضتماين  ػتمد

فذكر ؿتو ، فقاؿ، ودع رجبًل -عليو وسلم ا صلى-أف النيب: وائل عنو أيب
ٓب نكتبو إال ، )غريب من حديث األعمش: وقاؿ أبو نعيم عقبو... اضتديث

أيب أمية  ىو: ابنوعمر بن عبيد . ( اىػعمر بن عبيد عنومن حديث 
بن  ػتمد بن عبيد بن ػتمد: ىو -الراوي عنو -وػتمد بن عبيد. الطنافسي

 .فإسناده ضعيف؛ وال يكفيو، حبافغَت ابن وتقدـ أنو ٓب يوثقو ، ثعلبة
وطريق ، عمرعن ابن وما تقدـ من طرؽ اضتديث من طريق سآب  

طريق ابن و ، وطريق قتادة بن عياش اصترشي، أبيو عن جدهبن شعيب عن  عمرو
مع التنبيو على أف ذكر . اضتسن لغَته: وترتقي إٔب درجة، مسعود قوية باجتماعها

، وَكفَّر ذنبك، ل ا َحجَّكقَبِ ، )يا غبلـ: -عليو وسلم ا صلى-الغبلـ وقولو
عياش ُب حديثو  وذِْكُر قتادة بن، عمرعن ابن وأخلف نفقتك( ُب حديث سآب 

 .-وا تعأب أعلم-ٓب يثبت من حيث اإلسناد

                                 
(ٔ )(٘ /٘ٛ .) 



 ٕ٘ٔ المستدرك على األحاديث الواردة في فضائل الصحابة  

جاء رجل : قاؿ -عنو ا رضي-(ٔ)[ عن عمرو بن عبسة٘] -ٖٗ
: فقاؿ، على عصا لو (ٕ)شيخ كبَت َيدَِّعم -عليو وسلم ا صلى-إٔب النيب

أََلسَت َتشَهُد ): قاؿ؟ فهل يُػْغَفر ٕب، وَفَجرَاتٍ ، إف ٕب َغَدرَاتٍ ، ا رسوؿ يا
 َقْد ُغِفَر َلكَ ): قاؿ. ا رسوؿوأشهد أنك ، بلى: قاؿ؟ (َأْن َل ِإَلَو ِإل  اللَ 

 .(َوفَجَراُتكَ ، َغَدرَاُتكَ 
عن سريج بن النعماف عن ُنوح بن  (ٖ)اإلماـ أزتد: رواه  

عن أشعث بن جابر اضتداين عن مكحوؿ عن عمرو بن عبسة  (ٗ)قيس
. (ٙ)( اىػ)تفرد بو أزتد: وقاؿ، (٘)كثَت ُب تفسَتهذكره ابن  و ... بو

وإٔب الطرباين ُب ، وعزاه إليو، (ٚ)وأورده اعتيثمي ُب غتمع الزوائد
                                 

 (. ٛٙٔما ُب: اظتغٍت البن طاىر )ص/بعُت، وموحدة مفتوحتُت، وإمهاؿ سُت، ك (ٔ)

 . ٕٓٔ/ ٕأي: يسند. انظر: النهاية )باب: الداؿ مع العُت( ( ٕ)

 . ٕٖٜٗٔ( ورقمو/ ٔٚٔ/ ٕٖ)( ٖ)

عن  ٘ٗٔ( ورقمو/ٚٛأيب الدنيا ُب حسن الظن با )ص/ : ابن وكذا رواه( ٗ)
( ٖٔٗ/ٗإبراىيم، والطرباين ُب مسند الشاميُت )بن  جرير عن مسلمبن  عبيدا
مسعدة،  بن  اضتسن األصبهاين عن زتيدبن  ا بن عبد عن عمر ٖٓٓ٘ورقمو/

قيس بو، بنحوه. وحترؼ اسم صحايب اضتديث ُب حسن الظن بن  كبلمها عن نوح
بن  عبيد(. وحترؼ سياؽ اإلسناد ُب مسند الشاميُت إٔب: )نوحبن  إٔب: )عمرو

 جابر اضتدائي(؟! بن  رباحبن  قيس

(٘ )(ٗ /ٙٗ .) 

 يعٍت: دوف أصحاب الكتب الستة؛ ألهنم ٓب يرووه. ( ٙ)

(ٚ )(ٔ /ٖٕ .) 



 ٖ٘ٔ على األعيان  الباب الثالث: األحاديث الواردة في تفصيل فضائلهم 

)إال أنو من رواية مكحوؿ عن عمرو بن عبسة فبل : وقاؿ، (ٔ)الكبَت
 .اىػ؟ أدري أشتع منو أـ ال(
، أف مكحواًل شتع من عدد من الصحابة شَتَّوىم (ٕ)وذكر أىل العلم

واظتنقطع من جنس ، فحديثو عنو منقطع؛ وليس منهم عمرو بن عبسة
 .ومكحوؿ يرسل كثَتًا. الضعيف

أبو اضتسن : فسريج بن النعماف ىو؛ وسائر رجاؿ اإلسناد ػتتج هبم
وأشعث . رباح األزدي البصري ىو: ابنونوح بن قيس . اصتوىري البغدادي

 .(ٖ)-قد نسب ُب اإلسناد إٔب جده-ا بن جابر األزدي عبد ىو: ابن
أف : -تعأب عنهما ا رضي-ا بن عمرو عبد[ عن ٙ] -ٗٗ

تـَُقوُل ِإَذا  َكيفَ ): فقاؿ، سأؿ رجبًل  -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ
. فاغفر ٕب ذنيب؛ باشتك وضعت جنيب: أقوؿ: قاؿ؟ (َأَوْيَت ِإلى ِفَراِشكَ 

 .(َوفـ َقَك اللُ ، َأَصْبتَ ): -عليو وسلم ا صلى-قاؿ النيب
عن أزتد بن رشدين اظتصري عن أبيو عن أبيو عن  (ٗ)الطرباين: رواه

الرزتن اضتبلي  عبدجده عن عمرو بن اضتارث عن العبلء بن كثَت عن أيب 
 ...عمرو بوعن ابن 

                                 
 ليس ُب اظتقدار اظتطبوع منو. ( ٔ)

( ٘ٔ٘وحتفة التحصيل )ص/ ، ٜٙٚ( ت/ ٕ٘ٛانظر: جامع التحصيل )ص/  (ٕ)
 . ٛ٘ٓٔت/

 ، اآلٌب عقبو. -عنو ا رضي-نفيلبن  وانظر حديث سلمة( ٖ)

 . ٙٔٔو/ ورقم (ٛٗ/ٖٔاظتعجم الكبَت )( ٗ)



 ٗ٘ٔ المستدرك على األحاديث الواردة في فضائل الصحابة  

،  بن سعدأزتد بن ػتمد بن اضتجاج بن رشدين : ىو وأزتد بن رشدين
قاؿ فيو  ػتمد بن اضتجاج: وأبوه. (ٔ)وبواطيل، صاحب مناكَت، بوهذَّ كَ 

. وغَتمها، (ٗ)والذىيب، (ٖ)عديضّعفو ابن و . ( اىػ)ُب حديثو نظر: (ٕ)العقيلي
وأورده الذىيب ُب . ( اىػ)ضعيف: (٘)عديفيو ابن وأبوه اضتجاج بن رشدين قاؿ 

 .واه: فاإلسناد؛ (ٚ)كأبنائوضعيف  ، رشدين بن سعد: وأبوىم. (ٙ)الضعفاء
الرزتن  عبدوأبو . مؤب قريش، اإلسكندراين: والعبلء بن كثَت ىو

 .ا بن يزيد اظتعافري عبد: اضتبلي اشتو
  ا رسوؿأف -عنو ا رضي-عن سلمة بن نفيل[ ٚ] -٘ٗ

يشهد أف ال ، قاؿ لشابٍّ ُمْسِرٍؼ على نفسو -عليو وسلم ا صلى-
َقْد ُبّدَلْت َسّيَئاُتكَ ): ا رسوؿإلو إال ا وأف ػتمًدا   اْذَىْب فـَ

َوَغَدراتَك ): قاؿ؟ وغدراٌب وفجراٌب، ا رسوؿيا : فقاؿ. (َحَسَنات
فلم . ا أكرب ا أكرب: وىو يقوؿ، فَؤبَّ الشاب .-ثبلثًا- (َوَفَجَراتكَ 

                                 
 . ٖٛ٘( ت/ ٖٕٔ/ٔ(، وميزاف االعتداؿ)ٜٛٔ/ٔ( انظر: الكامل البن عدي)ٔ)
 . ٜ٘٘ٔ( ت/٘ٗ/ٗالضعفاء )( ٕ)
 . (ٖٕٗ/ٕالكامل )( ٖ)
 . ٖٖ٘ٚ( ت/ٖٓٗ/ٗواظتيزاف )، ٖ٘ٛ٘( ت/٘ٙ٘/ٕاظتغٍت )( ٗ)
 . (ٖٕٗ/ٕالكامل )( ٘)
 . ٖٖٚٔ( ت/ٔٙٗ/ٔواظتيزاف )، ٕٗٛ( ت/ٖٚالديواف )ص/( ٙ)
، ٖٔٗٔ( ت/ٖٚٔ، والديواف)ص/ ٜٔٔٔ( ت/ ٜٔٔ/ ٜانظر: هتذيب الكماؿ)( ٚ)

 . ٖٜ٘ٔ( ت/ ٕٖٙوالتقريب )ص/ 



 ٘٘ٔ على األعيان  الباب الثالث: األحاديث الواردة في تفصيل فضائلهم 

 .-عٍتأو خفي -يزؿ يكرب حىت توارى عٍت
بن  ا عبدعن  (ٔ)الطرباين ُب الكبَت: ىذا ؼتتصر من حديث رواه 

سعد بن حيِت الرقي عن أيب فروة يزيد بن ػتمد بن يزيد بن سناف عن أبيو 
عن ياسُت الزيات عن أيب سلمة اضتمصي عن حيِت بن جابر عن سلمة بن 

الطرباين ُب : )رواه: وقاؿ، (ٕ)وأورده اعتيثمي ُب غتمع الزوائد... نفيل بو
 .اىػ يروي اظتوضوعات(، وُب إسناده ياسُت الزيات، الكبَت

انتقل إٔب ، كنيتو أبو خلف كوُب،  معاذ الزيات ىو: ابنوياسُت الزيات  
، وكاف ؽتن يروي اظتوضوعات عن الثقات. ٍب سكن اضتجاز، وأقاـ هبا، اليمامة

. ٖ()حبافقالو ابن ، ال جيوز االحتجاج بو ْتاؿ، ويتفرد باظتعضبلت عن األثبات
 .ٙ()( اىػ)مًتوؾ اضتديث: ٘()وقاؿ النسائي. اىػ )منكر اضتديث(: ٗ()وقاؿ البخاري

- ابرػػوحيِت بن ج. جمي ُب الكشف اضتثيثػالع بن وىو ؽتن فات سبط .ٙ()اىػ
وىو ثقة يرسل  ، الطائي أبو عمرو اضتمصي: ىو -عن سلمة بن نفيلالراوي 

 ؟(ٚ)بن نفيل ـأ الوال أدري ألو شتاع من سلمة ، كثَتا
                                 

 . ٖٔٙٙ( ورقمو/ ٗ٘-ٖ٘/ ٚ)( ٔ)

(ٕ )(ٔ /ٖٔ .) 

 (. ٕٗٔ/ ٖاجملروحُت )( ٖ)

 . ٜٖ٘٘( ت/ ٜٕٗ/ ٛالتأريخ الكبَت )( ٗ)

 . ٕ٘ٙ( ت/ ٕٕ٘الضعفاء )ص/ ( ٘)

  .ٜٜٕٓ( ت/ٗٙٗ/ ٗ(، والضعفاء للعقيلي )ٖٛٔ/ ٚالكامل )ُب: -أيًضا-وانظر تررتتو (ٙ)

 =( ٓ٘ٓٔ، والتقريب )ص/ٜٜٚٙ( ت/ ٕٛٗ/ ٖٔانظر: هتذيب الكماؿ )( ٚ)



 ٙ٘ٔ المستدرك على األحاديث الواردة في فضائل الصحابة  

، تقدـ أنو َكذَّبو الدارقطٍت -شيخ الطرباين-ا بن سعد الرقي عبدو 
: ىو وشيخو أبو فروة يزيد بن ػتمد. اىػ )كاف يضع اضتديث(: وقاؿ

 وانفرد. وال تعديبًل ، وٓب يذكر فيو جرًحا ،(ٔ)أيب حاًبتررتو ابن ، الرىاوي
، وأبوه ليس بالقوي. (ٕ)حباف بذكره ُب الثقاتابن  -ُب حد ما أعلم-

 .وال تقـو بروايتو حجة
مرّكب ، أف اضتديث يشبو أف يكوف موضوًعا: وخبلصة القوؿ 
وتقدـ ؿتو ىذا اضتديث ؼتتصرًا من حديث عمرو بن . واظتنت، اإلسناد

 .ال أعلم ما يقويو، عند اإلماـ أزتد بإسناد ضعيف-عنو ا رضي-عبسة
 واحد . موصولة، سبعة أحاديثاشتمل ىذا الفرع على : خبلصة

وحديث ، وحديث ضعيف، وحديثاف حسناف لغَتمها، ومثلو حسن، صحيح
 .-وا اظتوفق-وحديث واحد يشبو أف يكوف موضوًعا. َواهٍ 

                                 
 . ٜ٘ٔٔ( ت/ ٖٙ٘، وحتفة التحصيل )ص/ ٛٙ٘ٚت/ =

 . ٖٕٓٔ( ت/ ٕٛٛ/ ٜاصترح )( ٔ)

(ٕ )(ٜ /ٕٚٙ .) 



 

 

ائم ــادٌج انىاردج يف فضـانفصم انخاوً: األح
 .-عىهه اهلل رضً- اخـاتٍـانصح

 في تفصيل فضائلهن على النفراد.: ما ورد وفيو



 

 

 ما ورد يف تفصٍم فضائههه عهى االوفراد.
 وفيو مطلبان: 

 المطلب األول: من ُعرفن بأعيانهن.
 المطلب الثاني: َمن لم يُنسبن )المبهمات(.



 

 

رِ 
ُ
 .تأعٍاوههفه ادلطهة األول: مه ع

 وفيو ستة أقسام:  
القسم األول: ما ورد في فضل عائشة بنت أبي بكر 

 -عنهما الل رضي-الصديق
القسم الثاني: ما ورد في فضل ىند بنت أبي أمية، أم سلمة 

 .-عنها الل رضي-المخزومية 
رسول ــمة بنت الــــاطــل فـــا ورد في فضـــالقسم الثالث: م

 . -ورضي عنها عليو وسلم، الل صلى-
ع ـــبشة بنت رافـــائل كـــالقسم الرابع: ما ورد في فض

 .-عنها الل رضي- اريةـــــــاألنص
 الل رضي-القسم الخامس: ما ورد في فضل أم َطليق

 .-عنها
ّم مـــا ورد في فضــــالقسم السادس: م الك ــل ُأ

 .-عنها الل رضي- ةـــاريــاألنص
  يُنسبن )المبهمات(.المطلب الثاني: َمن لم 
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  ر ــائشة بنت أبي بكــعل ـــفي فضما ورد  :القسم األول
 :-ماعنه اهلل رضي-الصديق
ػػ[ عن عٕ-ٔ]   ػائشػ  يبػػأتيت الن: قالت -عنها ا رضي-ةػ

َذا ): وقاؿ، فحّنكو بتمرة، بابن الزبَت-عليو وسلم ا صلى- َى
ْنِت ُأمُّ ، اللِ  عبد  .(اللِ  عبدَوَأ

، واإلماـ أزتد بن حنبل، أبو داود السجستاين: ىذا اضتديث رواه
ومنها ، وألفاظو، طرقو (ٔ)تقدمت، وىو حديث صحيح... وغَتىم، يعلى وأبو

: بلفظ -عنهم ا رضي-الطرباين بسنده عن ىشاـ عن بعض الصحابة: ما رواه
 .(ولم يولد لها، عائشة -عليو وسلم الل صلى-الل رسولَكن ى )

ما دينعك أف ال : قيل: قاؿ -عنو ا رضي-عن أيب بكرة[ ٖ] -ٙٗ
: يقوؿ -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿشتعت : قاؿ؟ تكوف قاتلت يـو اصتمل

 .(قَائُدُىْم في الَجن ة، قَائُدُىُم اْمَرأَةٌ ، َيْخُرُج قَـْوٌم َىْلَكى لَ يـُْفلُحونَ )
،  عن ػتمد بن معمر وأزتد بن منصور (ٕ)أبو بكر البزار: رواه  

اصتبار بن العباس عن  عبدعن  (ٖ)كبلمها عن الفضل بن دكُت
                                 

 . ٖٓ-ٜٕبرقم/ ( ٔ)

 . ٖٛٛٙ( ورقمو/ ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٜ)( ٕ)

( ٕٚ-ٔٚمهات اظتؤمنُت )ص/ وكذا رواه: الدارقطٍت ُب األربعُت ُب مناقب أ( ٖ)
(، وابن األعرايب ُب اظتعجم ٖٔٗ-ٕٔٗ/ ٙ، والبيهقي ُب الدالئل )ٕٔورقمو/

إسحاؽ الصغاين عن أيب نعيم بن  كلهم من طرؽ عن ػتمد  ،ٜٔٚورقمو/( ٜٓٗ/ٔ)
 = بو. وحترؼ فيو الصغاين إٔب: )الصفاين(. 
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)وىذا : وقاؿ... السائب عن عمر بن اعتجنع عن أيب بكرة بو بن عطاء
هبذا اللفظ إال  -عليو وسلم ا صلى-اضتديث ال نعلم أحًدا يرويو عن النيب

وعمر بن اعتجنع ال نعلم روى عنو غَت . عن أيب بكرة من ىذا الوجو
: فقاؿ، اصتبار بن العباس عن عطاء عبدوقد روى غَت  . بن السائب عطاء

اصتبار على  عبدوال نعلم أحًدا تابع . (ٕ)عن أيب بكرة (ٔ)بن بقطر عن ببلؿ
 .( اىػروى عنو رتاعة منهم، الكوفةوىو رجل معروؼ من أىل ، روايتو

)لو ُب : ٍب قاؿ، وعزاه إليو، (ٖ)وأورده اعتيثمي ُب غتمع الزوائد
، وفيو عمر بن اعتجنع، رواه البزار. "وا أمرىم امرأةل  قوم وَ  كَ لَ ىَ ": (ٗ)الصحيح

اصتبار بن العباس قاؿ  عبدو  .ُب تررتتو ىذا اضتديث ُب منكراتو (٘)ذكر الذىيب
 .اىػ ((ٚ)ووثقو أبو حاًب، "ٓب يكن بالكوفة أكذب منو": (ٙ)أبو نعيم

                                 
عن أيب نعيم  ٕٛٚٔ( ت/ ٕ٘ٓ/ ُٙب التأريخ الكبَت ) -معلًقا-يورواه: البخار  =

 بو. وسيأٌب اضتديث من طرؽ أخرى عن أيب نعيم.  

 (. ٖٔٗ/ ٔماكوال ُب اإلكماؿ )عن ابن بضم الباء، وآخره راء. ( ٔ)

 ٓب أقف على ىذه الطريق. ( ٕ)

(ٖ )(ٚ /ٕٖٗ .) 

من  ٜٜٓٚورقمو/ ( ٛ٘/ ٖٔ، و)ٕ٘ٗٗ( ورقمو/ ٕٖٚ/ ٚصحيح البخاري )( ٗ)
 (. لن يفلح قوم َول وا أمرىم امرأةحديث أيب بكرة يرفعو، بلفظ: )

 . ٕٙ٘ٙ( ت/ ٕ٘ٔ/ ٗاظتيزاف )( ٘)

(، والضعفاء البن اصتوزي ٜ٘ٔ/ ٕقولو ُب عدد من اظتصادر، كاجملروحُت البن حباف )( ٙ)
 . وحترؼ ُب اجملروحُت قولو: )أكذب( إٔب: )أكثر(. ٕٔٛٔ( ت/ ٕٛ/ ٕ)

 . ٕٙٔ( ت/ ٖٔ/ ٙكما ُب: اصترح )( ٚ)
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)عن : قاؿ، (ٔ)العقيلي ُب الضعفاء -كذلك-وعمر بن اعتجنع تررتو
اصتبار بن العباس من  عبدو . وال يُعرؼ إال بو، ال يتابع عليو، أيب بكرة

. مثلو، ٍب ساؽ حديثو ىذا عن ػتمد بن عبيد عن أيب نعيم بو، ...(الشيعة
)ىذا : ٍب قاؿ، بسنده عن العقيلي بو (ٕ)اصتوزي ُب اظتوضوعات بن وساقو

، ...(فإنو كاف من كبار الشيعة؛ اصتبار عبدواظتتهم بوضعو . حديث موضوع
 .اصتبار عبدٍب ذكر قوؿ أيب نعيم اظتتقدـ ُب 

بأف العقيلي أورد اضتديث ُب  (ٖ)وتعقبو السيوطي ُب الآلٕب اظتصنوعة
وأف الذىيب . وال يُعرؼ إال بو(، )ال يتابع عليو: ؿوقا، تررتة عمر بن اعتجنع

حباف ُب ذكره ابن ): وقاؿ، وأورد لو ىذا اضتديث، )ال يُعرؼ(: قاؿ فيو
ُب تررتة  (ٙ)وذكر العقيلي. (٘)عراؽ ُب التنزيوَوأَقَػرَّه ابن . ((ٗ)الثقات

 .يتشيَّعولكنو كاف ، وأبا داود قاال إنو ال بأس بو، اصتبار أف اإلماـ أزتد عبد
وابن اصتوزي إمنا أورد اضتديث ُب اظتوضوعات الختياره ما قالو أبو نعيم   

حباف من أجل قوؿ أيب نعيم على زتل ابن وقد . اصتبار بن العباس عبدُب 

                                 
 . ٜٗٔٔ( ت/ ٜٙٔ/ ٖ)( ٔ)

 . ٜٜٚ( ورقمو/ ٕٕٗ/ ٕ)( ٕ)

(ٖ )(ٔ /ٗٓٛ .) 

(ٗ )(٘ /ٕٔ٘ .) 

 . ٗ( رقم/ٕٕٗ/ ٔ)( ٘)

 . ٛ٘ٓٔ( ت/ ٜٛ-ٛٛ/ ٖالضعفاء )( ٙ)
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يروي عن ، )من أىل الكوفة: وقاؿ، (ٔ)فأورده ُب اجملروحُت، -أيًضا-اصتبار عبد
. والكوفيوف، أيب زائدةعنو ابن روى . وعطاء بن السائب، عوف بن أيب جحيفة

ٍب ذكر قوؿ ، (...وكاف غاليًا ُب التشيع، كاف ؽتن ينفرد باظتقلوبات عن الثقات
وحتديثو ، وابن حباف زتبل عليو جًدا لغلّوه ُب التشيع، ولعل أبا نعيم. أيب نعيم

لو كما قا،  واضتكم اضتق فيو أنو ال بأس بو ُب الرواية. بأحاديث ال يتابع عليها
. وغَتىم، وأبو داود، -ومها إماما اصترح والتعديل-واإلماـ أزتد، (ٕ)حيِت بن معُت

 .(ٖ)وغَتمها، ويعقوب بن سفياف، وقد وثَّقو أبو حاًب
وال يُْدَرى مىت ، َأَخرَةعطاء بن السائب قدمت أنو قد اختلط ب: وشيخو  
البخاري ُب  -كذلك-تررتو وعمر بن اعتجنع. اصتبار بن العباس عبدشتع منو 

وابن أيب حاًب ُب اصترح . وعلَّق لو حديثو ىذا عن أيب نعيم، (ٗ)التأريخ الكبَت
، ٙ()اصتوزي ُب الضعفاء بن وأورده. وال تعديبًل ، وٓب يذكرا فيو جرًحا، (٘)والتعديل

 .اىػ )ال يُعرؼ(: -كما تقدـ-وقاؿ الذىيب ُب اظتيزاف. وأفاد أف أبا حاًب َجهَّلو
والختبلط ، أف اضتديث منكر صتهالة عمر بن اعتجنع: وخبلصة القوؿ

                                 
(ٔ )(ٕ /ٜٔ٘ .) 

 (. ٖٓٗ/ ٕ)-رواية الدوري-التأريخ( ٕ)

(، وتقريبو ٖٓٔ/ ٙوهتذيبو ) ،ٜٖٗٙ( ت/ ٖٗٛ/ ٙٔانظر: هتذيب الكماؿ )( ٖ)
 . ٖ٘ٙٚ( ت/ ٕٙ٘)ص/

 . ٕٛٚٔ( ت/ ٕ٘ٓ/ ٙ)( ٗ)

 . ٙٙٚ( ت/ ٔٗٔ/ ٙ)( ٘)

 . ٕ٘ٔ٘( ت/ ٕٛٔ/ ٕ)( ٙ)
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وظتا ُب اضتديث من التعريض . ولعدـ اظتتابع عتما، عطاء بن السائب
وقد ذكره ُب -كثَت  قاؿ ابن. (ٔ)-عنها ا رضي-لعائشة أـ اظتؤمنُت

وافوظ ما رواه البخاري من حديث . )منكر جًدا: (ٕ)-البداية والنهاية
وقاؿ . فذكر حديث الصحيح، اىػ ...(اضتسن البصري عن أيب بكرة قاؿ

 .اىػ )منكر(: (ٖ)-وقد ذكره ُب السلسلة الضعيفة-األلباين
 منها . موصولة، اشتمل ىذا القسم على ثبلثة أحاديث: خبلصة

 .-وا اظتوفق-وحديث منكر، حديثاف صحيحاف
 

                                 
 . ٕٕٗ( ت/ ٕٙٔانظر: الكشف اضتثيث )ص/ ( ٔ)

(ٕ )(ٙ /ٕٕٔ .) 

 . ٖٔ٘( ورقمو/ ٙٔ/ ٕ)( ٖ)
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 أم سممة ، أميةهند بنت أبي في فضل ما ورد  :القسم الثاني
 :-اعنه اهلل رضي-المخزومية
أنو بعث إليها  -تعأب عنها ا رضي-[ عن أـ سلمةٔ] -ٚٗ

: فقالت، عمر بن اطتطاب خيطبها عليو -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ
وإين امرأة ، (ٔ)َأين  امرأة َغَتَى-عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿأخرب 
عليو  ا صلى-ا رسوؿفأتى . أوليائي شاىًداوليس أحد من ، (ٕ)ُمْصِبية
َأم ا َقوُلِك ِإنِّي امَرأٌَة : ارِجْع ِإليَها فـَُقْل لَها): فاؿ. فذكر ذلك لو، -وسلم
: َوَأّما َقوُلِك إَنِّي امَرأٌة ُمصِبَيةً . فَسَأدُعو الَل َلِك فـَُيذِىُب َغيرَتكِ : َغيَرى

فـََليَس : ُلِك أْن لَيَس َأَحٌد ِمْن َأولَِيائي َشاِىًداَوأم ا َقو . َفسُتكَفيَن ِصبَياَنكِ 
 .(َول َغاِئٌب َيكَرُه َذِلكَ ، َأحٌد ِمْن َأولَِيائِك َشاِىدٌ 

عن  -وىذا ؼتتصر من لفظو-(ٖ)الرزتن النسائي عبدأبو : رواه  
، كبلمها عن يزيد بن ىاروف،  (ٗ)واإلماـ أزتد، بن إشتاعيل بن إبراىيم ػتمد

                                 
النهاية)باب: الغُت مع الياء( نفة. انظر: ألا: اضتمية، و ، وىيةَت غمن البوزف: َفعَلى. ( ٔ)

ٖ/ٗٓٔ . 
من: أصبت اظترأة، أي: صارت ذات صبياف. عن السندي ُب حاشيتو  -بضم اظتيم-( ٕ)

 (. ٔٛ/ ٙعلى النسائي )

. وىو ُب ٕٖٗ٘ورقمو/  ٕٛ-ٔٛ/ ُٙب )كتاب: النكاح، باب: إنكاح االبن أمو( ( ٖ)
 . ٜٖٙ٘( ورقمو/ ٕٙٛ/ ٖالكربى لو )

 . ٜٕٚٙٙورقمو/ ( ٜٕٗ-ٖٜٕ/ ٗٗ)( ٗ)
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 (ٕ)أبو يعلى: ورواه، عن عفاف بن مسلم (ٔ)-مرة أخرى-اإلماـ أزتد: ورواه
عن ابن عن ثابت البناين  (ٖ)عن زتاد بن سلمة، عن إبراىيم بن اضتجاج

عقب -ٍب ساقو اإلماـ أزتد... بن أيب سلمة عن أبيو عن أـ سلمة بو عمر
حدثٍت : عن عفاف عن جعفر بن سليماف عن ثابت قاؿ (ٗ)-اظتوضع الثاين

عمر بن أيب : ابن )وقاؿ سليماف بن اظتغَتة: ٍب قاؿ. بن أيب سلمة عمر
حديث ابن فيكوف ؛ بدؿ عمر بن أيب سلمة: يعٍت، ( اىػمرسل، سلمة
 .بن أيب سلمة منقطًعا بينو وبُت أـ سلمة عمر

: يقاؿ اشتو، عمر بن أيب سلمةإال ابن واإلسناد األوؿ رجالو ثقات 
 ،أبا بكرغَت ابنو وٓب أر ُب الرواة عنو ، (ٙ)سعيد: ويقاؿ، (٘)ػتمد

                                 
 . ٜٕٙٙٙ( ورقمو/ٕٓٚ-ٕٛٙ/ ٗٗ)( ٔ)

 . ٜٚٓٙ( ورقمو/ ٖٖٙ-ٖٖٗ/ ٕٔ)( ٕ)

بن مسلم،  ( عن عفافٜٓ-ٜٛ/ ٛسعد ُب الطبقات الكربى ): ابن وكذا رواه( ٖ)
إشتاعيل،  بن  ( بسنده عن موسىٚٔ-ٙٔ/ ٗ(، و)ٜٕٙ/ٖواضتاكم ُب اظتستدرؾ )

 سلمة بو. بن  كبلمها عن زتاد

 . ٕٓٚٙٙ( ورقمو/ ٕٓٚ/ ٗٗ)( ٗ)

( ٗٙٗ/ ٖٗ(، وهتذيب الكماؿ )ٕٜ/ ٛانظر: الطبقات الكربى البن سعد )( ٘)
 . ٛٗٚٚت/

ُيسّمى: سلمة )كما ُب:  بن أيب سلمةبن  (. ولعمرَ ٚٔ-ٙٔ/ ٗانظر: اظتستدرؾ )( ٙ)
حجر أنو ىو على ما ذكره عن اضتاكم )انظر:  بن (. وجـزٛٚٔ/ ٘الطبقات الكربى 

 )انظر: التأريخ ا عبدآخر يسمى: لو ابن (. و ٔ/ٛٓٙٛت/  ٜٕٖٔص/ التقريب 
 (. ٓ٘ٔ/ ٕ٘، وتأريخ دمشق ٕٕٙٓت/  ٓٛ/ ٗالكبَت 
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إنو : (ٗ)والذىيب، (ٖ)اضتق األزدي عبدو ، (ٕ)وقاؿ أبو حاًب. (ٔ)البناين وثابت
إذا توبع وإال َلُت  : يعٍت، ( اىػ)مقبوؿ: (٘)حجروقاؿ ابن . غَت معروؼ

، والذىيب، واألقرب فيو ما قالو أبو حاًب. -كما ىو اصطبلحو-اضتديث
 .أعلَّ الذىيب ُب اظتوضع اظتتقدـ من اظتيزاف حديثو ّتهالتووقد . وغَتمها

الطرباين ُب : فقد رواه... وجاء اضتديث من طرؽ أخرى ٓب يُْذَكر فيها
بن  ي عن زتادعبدعن ػتمد بن معاذ اضتليب عن ػتمد بن كثَت ال (ٙ)الكبَت
كبلمها عن ،  عن ىدبة بن خالد عن سليماف بن اظتغَتة (ٚ)وأبو يعلى، سلمة

، عمر بن أيب سلمة( عن أـ سلمة بو: أـ سلمة )ىوعن ابن ثابت البناين 
ابت البناين فيو أنو شتعو من وقد َصرَّح ث. وىذا إسناد صحيح... بنحوه
األوؿ منهما حسن ، فلعل اضتديث عنده على الوجهُت. بن أيب سلمة عمر

 .-عنو ا رضي-ؤتا تقدـ ؽتا يشهد لو من حديث أنس، لغَته باآلخر
بسنده عن موسى بن إشتاعيل عن  (ٛ)اضتاكم ُب اظتستدرؾ: وقد رواه

                                 
 ، واظتوضع اظتتقدـ، من هتذيب الكماؿ. ٓٛ( ت/ ٛٔ/ ٛانظر: اصترح )( ٔ)

 كما ُب: اظتوضع اظتتقدـ من اصترح. ( ٕ)

 . ٛٔٛٓٔ( ت/ ٕٛٙ/ ٙكما ُب: اظتيزاف )( ٖ)

 ُب اظتوضع اظتتقدـ من اظتيزاف. ( ٗ)

 . ٙ٘٘ٛ( ت/ ٕٗ٘ٔالتقريب )ص/ ( ٘)

 . ٜٚٗ( ورقمو/ ٕٚٗ-ٕٙٗ/ ٖٕ)( ٙ)

 . ٜٛٓٙ( ورقمو/ ٖٖٛ-ٖٖٚ/ ٕٔ)( ٚ)

 تقدمت اضتوالة عليو. ( ٛ)
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عمر بن أيب سلمة عن أبيو عن أـ سلمة عن ابن زتاد بن سلمة عن ثابت 
ووافقو ، ( اىػوٓب خيرجاه... )ىذا حديث صحيح اإلسناد: ٍب قاؿ، بنحوه، بو

 .-و اضتمد-وعرفت اضتق... (ٔ)الذىيب ُب التلخيص
ظتا حضرت أبا سلمة : قاؿ -عنو ا رضي-[ عن أنسٕ] -ٛٗ

اللهم إنك ألـّ سلمة خَت من : فقاؿ؟ إٔب من تكلٍت: الوفاة قالت أـ سلمة
: فقالت، -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿفلما توُب خطبها . أيب سلمة

. َورُسوِلوِ ، َوالِعَياُل َعلى اللِ ، أَنَا َأكبَـُر ِمنِك ِسنًّا): قاؿ. إين كبَتة السن
عليو  ا صلى-ا رسوؿ( فتزوجها فََأرُجو الَل َأْن يُذِىبَـَها َوَأّما الَغيَرةُ 

 .للماء (ٖ)وجرَّة، (ٕ)فأرسل إليها برحاءين، -وسلم
 بن عن عجبلف (٘)الرزتن بن صاّب األزدي عبدعن  (ٗ)أبو يعلى: رواه

                                 
(ٔ )(ٗ /ٔٙ-ٔٚ .) 

 . ٕٔٔ/ ٕتثنية: رحا، وىي اليت يطحن هبا. انظر: النهاية )باب: الراء مع اضتاء ( ٕ)

ء( إلناء اظتعروؼ من الفخار. انظر: اظتصدر نفسو )باب: اصتيم مع الراىي: ا( ٖ)
ٔ/ٕٙٓ . 

، وىو تصحيف. -بالزاي-ووقع ُب اظتطبوع من مسند أيب يعلي: )وجزّة(
 . ٕٖٙٙ( رقم/ ٙٔٔ/ ٗوالتصحيح من إحتاؼ اطتَتة للبوصَتي )

فأرسل إليها ىكذا: ) ٘٘٘ٗ( رقم/ ٕٖٙ/ ٜووقع اللفظ ُب اظتطالب العالية )
 (. برحاتين، وجّرة الماء

 . ٔٙٔٗ( ورقمو/ ٔٛٔ-ٓٛٔ/ ٚ)( ٗ)

 =. غَت أنو وقع ٕٗٛ(ت/ ٕٙ/ ٚورواه من طريقو معلًقا: البخاري ُب التأريخ الكبَت )( ٘)
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... عن مالك بن دينار عن أنس بو -من بٍت عدي-ا عبد بن عجبلف
. (ٔ)الضياء اظتقدسي ُب ما اختاره من األحاديث الصحيحة: ورواه من طريقو
بن  وعجبلف، -العتكي: وىو-الرزتن بن صاّب عبدألف ؛ واإلسناد حسن

كلهم -أبو حيِت البصري، الزاىد: وىو-ومالك بن دينار، (ٕ)ا عبد
 .وحديثهم حسن لذاتو من ىذا الوجو. صدوقوف
  أحدمها . موصولُت، على حديثُت اشتمل ىذا القسم: خبلصة
 .-وا اظتوفق-واآلخر حسن لغَته، صحيح

 

                                 
 صاّب(، ولعلو حتريف. بن  ا عبدُب اظتطبوع من كتابو: ) =
 . ٕٛٗٙ( ورقمو/ ٜٕٓ-ٕٛٓ/ ٚاألحاديث اظتختارة )( ٔ)

 . ٜٙ( ت/ ٜٔ/ ٚ(، واصترح )ٜٕٚ/ ٚنظر تررتتو ُب: الثقات البن حباف )ا( ٕ)
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 ولـــرســـمة بنت الـــاطـــفل ــفي فضا ورد ــم :الثـــسم الثــــالق 
 :-ارضي عنهو ، عميه وسمم اهلل صمى-

ڦ ژ : ظتا نزلت: قاؿ -تعأب عنهما ا رضي-عباسعن ابن [ ٔ] -ٜٗ

ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
-عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿدعا  ٔ()

فَإن ِك أَو ُل ؛ َل تـَْبكي): فقاؿ، فبكت. (قَْد نُعَيْت إَلي  نـَْفسي): فقاؿ، فاطمة
، -عليو وسلم ا صلى-فرآىا بعض أزواج النيب. فضحكت. (أَْىلي لَحاقًا بي

إليو إنو أخربين أنو قد نُعَِيْت : قالت. ٍب ضحكت، رأيناؾ بكيت، يا فاطمة: فقلن
 .فضحكت، (فَإن ك َأو ُل أَْىلي لَحاقًا بي، لَ تـَْبكي): فقاؿ ٕب. فبكيت، نفُسو

عن سعيد بن سليماف عن  (ٕ)الدارمي: ىذا ؼتتصر من حديث رواه
ورجاؿ ... عباس بوعن ابن بن العوـا عن ىبلؿ بن خباب عن عكرمة  عباد

وثَّقو ، العبدي أبو العبلء: وىو، ىبلؿ بن خباب: اإلسناد ثقات كلهم عدا
: فاإلسناد؛ وال يُدرى مىت شتع منو عباد بن العوـا، ةرَ خَ غَت أنو تغَت بأَ ، رتاعة

 .(ٖ)ضعيف
وألصل اضتديث شاىد من حديث عائشة عند البخاري ُب  

 .حسن لغَته: ىو بو، (ٗ)صحيحو

                                 
 يعٍت: سورة النصر. ( ٔ)

 . ٜٚورقمو/  ٔ٘/ ٔ( -صلى ا عليو وسلم-اظتقدمة )باب: ُب وفاة النيب( ٕ)

( ٕٙٗ-ٕٗٗ/ ٖديث ُب األصل )وتقدمت دراسة بعض طرؽ، وألفاظ اضت( ٖ)
 . ٖٛ٘ رقم/

 . ٜٗٚٔ( رقم/ ٜٕٗ/ ٔٔتقدـ ُب األصل )( ٗ)
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 (3)اريةــع األنصــكبشة بنت رافائل ــفي فضما ورد  :رابعــالقسم ال 

 :-اعنه اهلل رضي- (3)اريةــاألنص
، قالت أـ سعد حُت احُتمل نعشو: [ عن ػتمد بن إسحاؽٔ]  
 : وىي تبكيو

 ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل أُـِ َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍد َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَدا
 
 

 حزَاَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة َوَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدا 
  ػػّداػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّد بػِو َمسَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدا ُسػػػػػػػػػػػَوَسيّػ 

َتْكذُب إل  ُكلُّ بَاكَيٍة ): -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿفقاؿ 
 .(بَاكَيَة َسْعِد ْبِن ُمَعاذٍ 

رباين ُب الكبَت عن أيب شعيب اضتراين عن أيب جعفر ػػالط: رواه
وىو إسناد ... النفيلي عن ػتمد بن سلمة عن ػتمد بن إسحاؽ بو

 .(ٕ)-وتقدمت دراستو- لػػمعض

                                 
 . -عنهما ا رضي-معاذبن  اطتدرية، والدة سعد( ٔ)

 . ٕٜٔ( ت/ ٜٖ٘/ ٗ(، واإلصابة )ٜٖٙ-ٜٖ٘/ ٗانظر تررتتها ُب: االستيعاب )

 . ٕٚ، ورقمو/ -عنو ا رضي-معاذبن  ُب فضائل: سعد (ٕ)
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 اعنه اهلل رضي-(3)أم َطميقفي فضل ما ورد  :القسم الخامس-: 
عن  -عنو ا رضي-األشجعي (ٕ)عن أيب طَِليق[ ٔ] -ٓ٘

ُب قصة ذكرىا . (َصَدَقْت أُمُّ طَليق): قاؿ-عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ
وأف من زَتَل على رتل حاجِّا فقد . ُب رَتَل لو فيها أف اضتج من سبيل ا

 .(ٖ)وغَت ذلك، زَتَل ُب سبيل ا
والطرباين ، (٘)عن علي بن حرب عن ػتمد بن فضيل (ٗ)البزار: رواه  

عن عمرو بن أيب الطاىر بن السرح  -وىذا ؼتتصر من لفظو-(ٙ)ُب الكبَت
                                 

ُب االستيعاب إٔب أهنا ىي الرب  ابن عبد امرأة أيب طليق، عتا صحبة. وذىب أبو عمر( ٔ)
عتا كنيتاف. وزوجها كذلك يقاؿ فيو: أبو معقل.  -ويقاؿ: األسدية-أـ معقل األنصارية
صلى ا -مات ُب عهد النيب -زوج أـ معقل-لفتح؛ ألف أبا معقلورده اضتافظ ُب ا

 حبيب، وىو من صغار التابعُت. بن  ، وأبا طليق عاش حىت شتع منو طلق-عليو وسلم
(، والفتح ٜٙٗ/ ٗواالستيعاب )(، ٖٚٔ/ٕ٘انظر: اظتعجم الكبَت )  

(، واإلصابة ٓٙٔ-ٗ٘ٔ /ٔ(، والغوامض البن بشكواؿ )ٚٓٚ-ٙٓٚ/ٖ)
 . ٖ٘ٙٔ( ت/ٓٚٗ /ٗ)

. وقاؿ بعضهم فيو: ٓٛٙ( ت/ ٗٔٔ/ ٗبوزف عظيم. عن اضتافظ ُب اإلصابة )( ٕ)
 (. ٘ٔٔ/ ٗرب ُب: االستيعاب )ال عبدلو ابن طلق(، واألوؿ أكثر. قا )أبو

 انظر: اظتوضع اظتتقدـ من االستيعاب. ( ٖ)

 . ٔ٘ٔٔ( ورقمو/ ٜٖ-ٖٛ/ ٕكما ُب: كشف األستار )( ٗ)

عن اظتنذر بن  ( بسنده عن علئٖٖ/ ٔوكذا رواه: اطتطيب البغدادي ُب اظتوضح )( ٘)
 فضيل بو. ابن 

 . ٙٔٛ( ورقمو/ ٕٖٗ/ ٕٕ)( ٙ)
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 بن كبلمها عن اظتختار، (ٔ)الرحيم بن سليماف عبدعن يوسف بن عدي عن 
: ( ليس فيوصدقت): وللبزار... فلفل عن طَْلق بن حبيب عن أيب طَِليق بو

وعزاه إليهما بسند ، (ٕ)رده اظتنذري ُب الًتغيب والًتىيبوأو . (أم طَِليق)
)ورجاؿ : ٍب قاؿ، وعزاه إليهما، (ٖ)كما أورده اعتيثمي ُب غتمع الزوائد. جيد

 اضتافظ ابن: وكذلك وصف اإلسناد بأنو جيد. ( اىػالبزار رجاؿ الصحيح
 .(٘)والزرقاين، (ٗ)حجر

الدواليب ُب : رواىا، وللحديث طريق أخرى عن اظتختار بن فلفل
عن إبراىيم بن يعقوب عن عمر بن حفص بن غياث عن  (ٙ)الكٌت واألشتاء
 .وصحَّح إسناده، عنو (ٚ)وذكره األلباين ُب اإلرواء... بنحوه، عن أبيو عنو بو

 .إسناده

                                 
(، وابن ٕٕٓٔورقمو/  ٜٕٛ/ ٖى )كما ُب: اظتطالب العالية وكذا رواه: أبو يعل (ٔ)

( ٜ٘ٔ-ٛ٘ٔ/ ٔ(، وابن بشكواؿ ُب الغوامض )٘ٔٔ/ ٗرب ُب االستيعاب )ال عبد
بشكواؿ  بن سليماف بو. غَت أفبن  رحيمال عبد، رتيًعا من طرؽ عن ٜٜورقمو/ 
 رزتن(، وىو حتريف. ال عبدشتاه: )

 . ٚ( ورقمو/ ٖٛٔ/ ٕ)( ٕ)

(ٖ )(ٖ /ٕٛٓ .) 

 . ٓٛٙ( ت/ ٗٔٔ/ ٗاإلصابة )( ٗ)

 (. ٖٔٙ/ ٕشرح اظتوطأ )( ٘)

(ٙ )(ٔ /ٗٔ .) 

(ٚ )(ٖ /ٖٚٙ .) 
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عن  بن فلفل ث كلها كما ترى تدور على اظتختاروأسانيد اضتدي
العنػزي : ىووطلق بن حبيب . -عنو ا رضي-بن حبيب عن أيب طليق طلق

 واظتختار بن. ٖ()وابن حجر، ٕ()وأبو حاًب، ٔ()قالو البخاري، وىو صدوؽ، البصري
وىذا يقتضي ، -أيًضا-وَقدَّمت أنو صدوؽ، مؤب عمرو بن حريث: فلفل ىو بن

 .اضتكم على اضتديث بأنو حسن اإلسناد فحسب
، وابن السكن، أيب شيبة: ابن إٔب -أيًضا-(ٗ)ابن حجر واضتديث عزاه  
 .(٘)وابن منده، السكن

                                 
 . ٜٚٔ(ت/ ٕٚٔالضعفاء الصغَت )ص/ ( ٔ)

 . ٕٚ٘ٔ( ت/ ٜٔٗ/ ٗكما ُب: اصترح والتعديل )( ٕ)

 . ٖٚ٘ٓ( ت/ ٘ٙٗالتقريب )ص/ ( ٖ)

 . ٓٛٙ( ت/ ٗٔٔ/ ٗاإلصابة )( ٗ)

 (. ٖٔٙ/ ٕوانظر: شرح الزرقاين )( ٘)
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 ّم مل ـــفي فضا ورد ــم :سم السادسـالق  اريةـــالك األنصــُأ
 :-اعنه اهلل رضي-

ـّ مالك   -عنهما ا رضي-ا عبد[ عن جابر بن ٔ] -ٔ٘ أف ُأ
، فيأتيها بنوىا، عتا شتًنا (ٔ)ُب ُعّكة-عليو وسلم ا صلى-كانت هُتدي للنيب

ـَ فيسألوف  فتعمد إٔب الذي كانت هتدي فيو ، وليس عندىم شيء (ٕ)األُْد
ـَ . فتجد فيو شتًنا، -عليو وسلم ا صلى-للنيب  هابيتفما زاؿ يُِقيم عتا أُْد

؟ (َعَصرتِيَها): فقاؿ، -عليو وسلم ا صلى-فأتت النيب. حىت َعَصرتو
 .َلو تـَرَكِتيَها َما زَاَل قَاِئًما(): قاؿ. نعم: قالت

عن سلمة بن شبيب عن اضتسن بن أعُت عن معقل  (ٖ)مسلم: رواه  
وأبو الزبَت  . عبيدا اصتزري ىو: ابنومعقل ... عن أيب الزبَت عن جابر بو

 .ػتمد بن مسلم اظتكي: كنية
أهنا : -تعأب عنها ا رضي-[ عن أـ مالك األنصاريةٕ] -ٕ٘

 ا رسوؿفأمر  ،-عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿجاءت بُعكَّة شَتٍْن إٔب 
فرجعت فإذا ىي . ٍب دفعها إليها، ببلاًل فعصرىا -عليو وسلم ا صلى-

، نزؿ ُبَّ شيءٌ : فقالت ،-عليو وسلم ا صلى-فأتت النيب، ؽتتلئة
                                 

 . وعاء من جلد، حيفظ فيو السمن، أو العسل، وىو بالسمن أخصّ ( ٔ)
 . ٕٗٛ/ٖ( كاؼ)باب: الغُت مع ال انظر: النهاية

 . -كما تقدـ ُب اضتديث-: ما يصطبغ بو، ويصلح بو الطعاـ. وىو شَتْنوى( ٕ)
 (. ٕ٘ٔ/ ٕ(، و)ٕٗٔ/ ٔغريب اضتديث أليب عبيد )انظر: 

 ٛٗٚٔ/ ٗ( -صلى ا عليو وسلم-ُب )كتاب: الفضائل، باب: ُب معجزات النيب( ٖ)
 . ٕٕٓٛورقمو/ 
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؟ ٓب رَددت إٕبَّ ىدييت: فقالت؟ (يَا أُم  َمالك، َوَما َذاك): قاؿ؟ ا رسوؿ يا
بعثك باضتق لقد عصرهتا حىت والذي : فقاؿ، فسألو عن ذلك، فدعا ببلاًل 
َىنيًئا َلِك يَا أُم  ): -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿفقاؿ . استحييت

 .(َىذه بـَرََكٌة َعج َل اللُ ثـََوابـََها، َمالك
بن  عن ػتمد -وىذا ؼتتصر من لفظو-(ٔ)الطرباين ُب الكبَت: رواه

بن  عن عطاء فضيلعن ابن  (ٕ)أيب شيبة بن ا اضتضرمي عن أيب بكر عبد
ـّ مالك بو وأورده ... السائب عن حيِت بن جعدة عن رجل حدثو عن ُأ

. راٍو ٓب ُيَسمَّ : )وفيو: ٍب قاؿ، وعزاه إليو، (ٖ)اعتيثمي ُب غتمع الزوائد
 .( اىػوبقية رجالو رجاؿ الصحيح. بن السائب اختلط وعطاء

روى ما و . -رزتو ا-للعلتُت اللتُت ذكرمها اعتيثمي؛ واإلسناد ضعيف
. (ٗ)واضطراب، ػتمد( عن عطاء بن السائب فيو غلط: فضيل )واشتوابن 

 .وأصل اضتديث حسن لغَته ْتديث جابر اظتتقدـ عليو
 أحدمها . موصولُت، اشتمل ىذا القسم على حديثُت: خبلصة

 .-وا اظتوفق-واآلخر حسن لغَته، صحيح

                                 
 . ٖٔ٘( ورقمو/ ٙٗٔ-٘ٗٔ/ ٕ٘)( ٔ)

أيب عاصم ُب اآلحاد : ابن . ورواه عنؤٕٕ( ورقمو/ ٖٚٗ/ ٚواضتديث ُب مصنفو )( ٕ)
( ٜٖٛ/ ٙألثَت ُب أسد الغابة )ا: ابن ومن طريقو-ٖ٘ٓٗ( ورقمو/ ٚٚٔ/ ٙ)

( ٜٖ: األصبهاين ُب الدالئل )ص/ -كذلك–. ورواه من طريق أيب بكر-ٓٛ٘ٚت/
 . ٘ٔورقمو/ 

 (. ٕٓٔ/ ٓٔ(، وكذا )ٜٖٓ/ ٛ)( ٖ)

 (. ٖٖٔانظر: الكواكب )ص/ ( ٗ)
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ىضنب : ادلطهة انخاوً 
ُ
ه مل ٌ

َ
 )ادلثهماخ(م

 أتت امرأة النيب: قاؿ -عنو ا رضي-ىريرة أيب[ عن ٔ] -ٖ٘
فلقد ، ادُع ا لو، يا نيب ا: فقالت، بصيب -عليو وسلم ا صلى-

ْنِت َثاَلَثةً ): قاؿ. دفنت ثبلثة  (ٔ)َلَقد ُاْحُتظْرتِ ): قاؿ. نعم: قالت؟ (َدفـَ
 .(ِبِحظَاٍر َشِديٍد ِمْن الن ارِ 

، -واللفظ لو-(ٕ)بن اضتجاجمسلم : ىذا اضتديث رواه
من طرؽ عن  (ٙ)رتيًعا، (٘)وأبو يعلى، (ٗ)واإلماـ أزتد، (ٖ)والنسائي

                                 
الذي دينع ما وراءه. انظر:  -بالفتح، والكسر-أي: امتنعت منها ٔتانع مثل اضتظار (ٔ)

 (. ٖٜٔ/ٔاظتشارؽ للقاضي عياض )

ن كتاب: الرب والصلة واآلداب( ُب )باب: فضل من ديوت لو ولد فيحتسبو، م( ٕ)
بن  غياث. ٍب ساقو عن أيب بكربن  حفصبن  عن عمر ٖٕٙٙورقمو/  ٖٕٓٓ/ٗ

غياث بن  منَت وأيب سعيد األشج، كلهم عن حفصبن  ا عبدبن  أيب شيبة وػتمد
 . ٖ( ورقمو/ ٕٖٕ/ ٖبو. واضتديث ُب اظتصنف البن أيب شيبة )

بن  ، عن حفصٚٚٛٔورقمو/  ٕٙ/ ُٗب )باب: من قدـ ثبلثة، من كتاب: اصتنائز( ( ٖ)
 غياث بو، بنحوه، مطواًل. 

بن   )ىو: اظتديٍت( عن حفصا بن عبد عن علي ٖٜٚٗ( ورقمو/ ٕٚ٘/ ٘ٔ)( ٗ)
( ٙٙاظتديٍت: البخاري ُب األدب اظتفرد )صعن ابن غياث بو، بنحوه. وكذا رواه 

(، واطتطيب البغدادي ُب ٜٔٗ/ ٙحباف ُب الثقات ): ابن رواه. و ٚٗٔورقمو/ 
 اظتديٍت بو. عن ابن (، كبلمها من طرؽ ٘ٔٔ-ٗٔٔالكفاية )ص/ 

 أيب شيبة بو. بن  عن أيب بكر ٜٔٓٙ( ورقمو/ ٛٚٗ/ ٓٔ)( ٘)

 . -كما تقدـ-عدا النسائي، فإنو يرويو عنو دوف واسطة( ٙ)
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،  -مرة ثانية-، (ٖ)والنسائي، (ٕ)مسلم: ورواه، (ٔ)حفص بن غياث
كبلمها عن َطْلق بن معاوية أيب غياث ،  كبلمها من طريق جرير

 ...بو ىريرة أيبالنخعي عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن 
 ا صلى- ا رسوؿجاءت امرأة إٔب : وللنسائي من حديث جرير

، أخاؼ عليو، ا رسوؿيا : فقالت، بابن عتا يشتكي-عليو وسلم
ْمُت ثبلثة ىو: وحفص بن غياث . ٍب ذكر مثل آخر اضتديث. وقد َقدَّ

 .اضتميد الضيب عبد ىو: ابنوجرير . طلق بن معاوية النخعي ابن
أف امرأة : -تعأب عنو ا رضي-ىريرة أيب[ عن ٖ-ٕ] ٘٘-ٗ٘
يا : فقالت، عتا مريضومعها ابن ، -عليو وسلم ا صلى-أتت النيب

عليو  ا صلى-ا رسوؿفقاؿ : قاؿ.  ىذابٍت أدُْع ا أف يشفي، ا رسوؿ
، في الَجاىلي ة): قاؿ، ا رسوؿيا ، نعم: قالت؟ (َىْل َلك فـََرطٌ ): -وسلم

ُجن ٌة ، ُجن ٌة َحصيَنةٌ ): قاؿ. بل ُب اإلسبلـ: قالت؟ (اإلْساَلمَأْو في 
 .(ُجن ٌة َحصيَنةٌ ، َحصيَنةٌ 

عن صاّب بن مالك عن أيب عبيدة الناجي عن  (ٗ)أبو يعلى: رواه

                                 
، ودتاـ ُب ٗٗٔ( ورقمو/ ٘ٙوكذا روى اضتديث: البخاري ُب األدب اظتفرد )ص/ ( ٔ)

عمرو، كبلمها عن بن  رزتنال عبدبسنده عن  ٜٚٓٔ( ورقمو/ ٜٖ/ ٕفوائده )
 حفص بو. بن  عمر

 ُب اظتوضع اظتتقدـ نفسو، من صحيحو.  (ٕ)

 ُب اظتوضع اظتتقدـ نفسو، من سننو.  (ٖ)

 . ٛٙٓٙ( ورقمو/ ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/ ٓٔ)( ٗ)
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، (ٔ)وأورده اعتيثمي ُب غتمع الزوائد... بو ىريرة أيبػتمد بن سَتين عن 
كما . ( اىػوىو ضعيف، الناجي أبو عبيدة: )وفيو: -وقد عزاه إليو-وقاؿ

: وقاؿ عقبو، عن أيب يعلى (ٕ)حجر ُب اظتطالب العالية اضتافظ ابنأورده 
فإف أبا عبيدة وإف كاف فيو مقاؿ لكن جاء من وجو ؛ )ىذا إسناد حسن

 .( اىػؿتوه ىريرة أيبصحيح عن أيب زرعة عن 
 كما قاؿ-(ٖ)وىو ضعيف، بكر بن األسود: وأبو عبيدة الناجي اشتو

ألف ؛ وقوؿ اضتافظ فيو نظر. (ٗ)وقد رماه بعض النقاد بالكذب. -اعتيثمي
جرير البجلي(  بن عمرو ىو: ابنالوجو الذي ذكره من طريق أيب زرعة )و 

وخيتلف لفظو عن لفظ أيب عبيدة ، أف مسلًما رواه ُب صحيحو (٘)تقدـ
قاؿ  -عليو وسلم ا صلى-فإنو ليس أف النيب؛ -وإف كاف ٔتعناه-الناجي

لقد ): وقاؿ. (أو في اإلسالم، في الجاىلية): ( أو قاؿىل لك فرط): عتا
. -ثبلثًا-(جنة حصينة): بدال من قولو، (احُتِظْرت بحظار من النار

ال ، ومتًنا، إسناًدا ىريرة أيبىو افوظ عن  ىريرة أيبوحديث أيب زرعة عن 
 .ىريرة أيبسَتين عن عن ابن حديث أيب عبيدة الناجي 

                                 
(ٔ )(ٖ /ٔٓ .) 

 . ٜٙٚ( رقم/ ٚٔٔ-ٙٔٔ/ ٖ)( ٕ)

( ٛٗٔ/ ٔالضعفاء البن اصتوزي )(، و ٜٙٔ/ ٔانظر تررتتو ُب: اجملروحُت )( ٖ)
 . ٔٙ٘ت/

 . ٗٚٔ( ت/ ٚٗ/ ٕاصتوزي، ولساف اظتيزاف ) بن انظر اظتوضع اظتتقدـ من كتاب( ٗ)

 . ٜٗبرقم/ ( ٘)
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ٍب إف افوظ من حديث ػتمد بن سَتين ليس ىذا الذي يرويو أبو 
، (ٕ)والطرباين، (ٔ)اإلماـ أزتد: ولكن افوظ عنو ما رواه، عبيدة الناجي

كلهم عن ،  البلخي (ٗ)وػتمد بن أباف (ٖ)بإسناده عن حجاج بن الشاعر
: ( قالتالرزاؽ عن ىشاـ بن حساف عنو عن امرأة يقاؿ عتا )رجاء عبد

، إذ جاءتو امرأة بابن عتا -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿكنت عند 
فقاؿ عتا . فإنو قد توُب ٕب ثبلثة؛ ادُع ٕب فيو بالربكة، ا رسوؿيا : فقالت
فقاؿ . نعم: قالت؟ (أمنذ أسلمت): -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ
. لفظ اإلماـ أزتدوىذا ، (جنة حصينة): -عليو وسلم ا صلى-ا رسوؿ

 .)رزتا(: وللطرباين مثلو غَت أنو شَتَّى اظترأة
، عن اإلماـ أزتد (٘)وذكره اضتافظ ُب تررتة رجاء الغنوية من اإلصابة

وعزا ، (ٙ)وأورده اعتيثمي ُب غتمع الزوائد. ( اىػ)ورجالو ثقات: وقاؿ عقبو
، رزتا(: و شَتَّاىا)إال أن: وقاؿ، والطرباين ُب الكبَت، حديثها إٔب اإلماـ أزتد

 .)رحا(: وشتاىا. ( اىػ)ورجالو رجاؿ الصحيح: ٍب قاؿ
                                 

 . ٕٕٛٚٓ( ورقمو/ ٖٛٚ/ ٖٗ)( ٔ)

 . ٛٓٚ( ورقمو/ ٕٓٛ-ٜٕٚ/ ٕٗاظتعجم الكبَت )( ٕ)

يوسف الثقفي البغدادي. وكذلك رواه عنو: ابن أيب عاصم ُب اآلحاد بن  ىو: حجاج( ٖ)
 . ٖٖٖٓ( ورقمو/ ٜٓ/ ٙ)

 سقطت النوف، من نسخيت من اظتعجم. ( ٗ)

 . ٚٔٗ( ت/ ٕٖٓ-ٖٔٓ/ ٗ)( ٘)

(ٙ )(ٖ /ٙ .) 
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: وخالفو. الرزاؽ باضتديث عن ىشاـ بن حساف عبدوىكذا َحدَّث 
عنو عن ىشاـ عن ػتمد بن سَتين عن  (ٔ)فحدث بو اإلماـ أزتد، بن ىاروف يزيد

 ا صلى-أف امرأة أتت النيب -عليو وسلم ا صلى-رجل من أصحاب النيب
 .(ُجنة َحصينة): وفيو قاؿ، فذكر ؿتو اضتديث، بابن عتا -عليو وسلم

وذكر ػتمد بن سَتين ُب اضتديث أف امرأة كانت تأتيهم اشتها )ماوية( 
شتعت ىذا اضتديث عن عبيدا بن معمر القرشي عن رجل من أصحاب 

الرجل من فهو لو عن ذلك ؛ ٍب حدثتهم بو، بو -عليو وسلم ا صلى-النيب
 .معمر ُب آف واحدعن ابن وبواسطة ماوية ، الصحابة دوف واسطة

من ، بو -أيًضا-عن يزيد بن ىاروف (ٕ)أيب شيبة ُب اظتصنف: ابن ورواه
، -بداًل من الواو، بالراء اظتهملة–)مارية( : طريق اظترأة اظتذكورة غَت أنو شتاىا

 .(جنة حصينة من النار): وقاؿ ُب لفظو
اضتديث اختلف فيو على ػتمد بن سَتين على ثبلثة  أف: واطتبلصة

 .-عليو وسلم ا صلى-جاء عن النيبعنو عن امرأة يقاؿ عتا ر : األوؿ، أوجو
. -عليو وسلم ا صلى-عنو عن رجل من الصحابة عن النيب: والثاين

عن رجل من الصحابة عن  -أو مارية-عنو عن امرأة يقاؿ عتا ماوية: واألخَت
والوجهاف األخَتاف منهما بُّت ُب حديث . -عليو وسلم ا صلى-النيب

وأنو شتع اضتديث أوؿ ما شتعو دوف واسطة ، اإلماـ أزتد كيفية شتاعو عتما

                                 
 . ٖٕٛٚٓ( ورقمو/ ٜٖٚ/ ٖٗ)( ٔ)

 . ٗٔ( ورقمو/ ٖٕٗ/ ٖ)( ٕ)
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 ايبػػرجل الصحػػٍب شتعو من ماوية عن ال، ايب اظتذكورػبينو وبُت الرجل الصح
أرىا وٓب ، سَتين بصحبتها بنا وماوية ىذه ٓب يصرح .-عنو ا رضي-

: فإسناد حديثها؛ بل إين ٓب أقف على تررتة عتا، مًترتة ُب الصحابة
ٍب ، عن اإلماـ أزتد (ٔ)وقد أورد اعتيثمي حديثها ُب غتمع الزوائد. ضعيف

 وقد عرفت، ( اىػسَتين بنا )ورجالو رجاؿ الصحيح خبل ماوية شيخة: قاؿ
 .حسن لغَتهوىو إسناد ، سَتين رواه مرة بإسناد ٓب يذكرىا فيوأف ابن 

عليو  ا صلى-والوجو األوؿ َصرَّحت اظترأة فيو أهنا كانت عند النيب
إال أنو اختلف ُب . وإسناد حديثها متصل؛ وأهنا شهدت القصة، -وسلم
، وىي غنوية، واظتشهور األوؿ. رحا: وقيل، رزتا: وقيل، رجاء: فقيل، اشتها

وإسناد اإلماـ أزتد . (ٕ)ومذكور عتا حديثها ىذا، مًتجم عتا ُب الصحابة
 .ومسلم، ورجالو رجاؿ البخاري، ضتديثها صحيح

: ؿتو ىذا اضتديث عن أيوب عن أيب قبلبة (ٖ)وروى معمر ُب اصتامع
وىذا ... فذكر ؿتوه ؼتتصرًا، -عليو وسلم ا صلى -أف امرأة جاءت النيب

: وحديث معمر ىذا. (ٗ)وكاف كثَت اإلرساؿ، ألف أبا قبلبة تابعي؛ مرسل
                                 

(ٔ )(ٖ /ٙ .) 

(، واإلصابة ٖٓٔ/ ٗ(، واالستيعاب )ٖٛٚ/ ٖٗ: مسند اإلماـ أزتد )-مثبًل -انظر( ٕ)
 . ٚٔٗ( ت/ ٖٔٓ/ ٗ)

 . ٖٕٚٔٓ( ورقمو/ ٜٖٔ-ٖٛٔ/ ٔٔ)( ٖ)

( ٛٓ٘، والتقريب )ص/ ٖٕٖٛ( ت/ ٕٗ٘/ ٗٔ: هتذيب الكماؿ )-مثبًل -انظر( ٗ)
 . ٕٖٙ( ت/ ٕٔٔ، وجامع التحصيل )ص/ ٖٖٖ٘ت/ 
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 .ن لغَته بشواىدهحس
أيب دتيمة  ىو: ابنوأيوب . ا بن زيد اصترمي عبد: وأبو قبلبة اشتو

 .-وا تعأب أعلم-السختياين
 اثناف . موصولة، اشتمل ىذا القسم على ثبلثة أحاديث: خبلصة
 .-وا وٕب التوفيق-وواحد حسن لغَته، صحيحاف



 

ـــــمـِ اتـــــاخل
َ
 حـ



 ٘ٛٔ الخاتمة 

ـح
َ
 اخلـاتِـم

، نعمو يواُب زتًدا، حاؿ كل علىاضتمُد  زتًدا كثَتًا طيًبا مبارًكا فيو 
عليو  ا صلى-والصبلة والسبلـ على عبده ورسولو ػتمد، مزيده ويكاَبء

 .وأصحابو الطيبُت الطاىرين إٔب يـو الدين، وعلى آلو، -وسلم
عتم الفضائل  -عليو وسلم ا صلى-فإف أصحاب الرسوؿ؛ أما بعد

عليو  ا صلى- وُب سنة رسولو، -تعأب-الفاخرة اظتدّونة ُب كتاب ا
تقدـ أين أوردت ُب ىذا البحث ما استدركتو من وقد علمت ؽتا  .-وسلم

رضواف -)األحاديث الواردة ُب فضائل الصحابة: األحاديث على كتاب
، ومسندي أيب بكر البزار، الكتب التسعةُب  -ا تعأب عليهم رتيًعا

، (ةاسَ رَ دِ وَ  عٌ رتَْ ، واظتعاجم الثبلثة أليب القاسم الطرباين، وأيب يعلى اظتوصلي
وبعض ، وخادتة، ومباحثها، وثبلثة أبواب بفصوعتا، ُب مقدمة وأين كتبتو

 :ومن فوائده... الفهارس اطتادمة لو
رضواف ا تعأب -أف عدد األحاديث الواردة ُب فضائل الصحابة -ٔ

ويفيُض ُجبُّ ، يطُوُؿ قلُم رتعها وٓبُّ شتاهتا، كثَتة ومتنوعة  -عليهم رتيًعا
 .دراستها وخترجيها

خمسة ( ٘٘): األحاديث الواردة ُب ىذا البحث بلغأف عدد  -ٕ
فمنها ذتانية أحاديث . ومنها ما ٓب يثبت، منها الثابت. حديثًا وخمسين
. وأحد عشر ضعيفة. وذتانية عشر حسنة لغَتىا. وسبعة حسنة. صحيحة

 .واثناف موضوعاف. وثبلثة منكرة. وستة ضعيفة جًدا
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دة ُب فضل من آمن أف عدد ما وقع فيو من األحاديث الوار  -ٖ
وعدد ما فيو من األحاديث الواردة ُب . ( حديثافٕ): وَصِحَبوُ  ا رسوؿب

. ( ستة أحاديثٙ): فضائل الصحابة حسب اضتوادث والقبائل والببلد
( أربعة ٗ): وعدد ما فيو من األحاديث ُب ما اشًتؾ فيو رتاعة منهم

( ٙٔ): الرجاؿوعدد ما فيو من أصحاب الفضائل اظتفردة من . أحاديث
وعدد ما فيو من األحاديث . -وٓب ُيسمّ ، أحدىم ُنِسب-ستة عشر رجبًل 
وعدد ما فيو من الصحابيات . ( سبعة أحاديثٚ): ُب من ٓب ُيسمّ 

: وعدد ما فيو من األحاديث ُب من ٓب تُعرؼ. ( ست نساءٙ): اظتعروفات
 .( ثبلثة أحاديثٖ)

 :منها، وأوصي بوصايا
عليو  ا صلى-ا رسوؿبذؿ اصتهود ُب خدمة أحاديث  -ٔ

بالعدؿ ، وٓتاّصة ما ورد منها ُب االعتقاد، ودتييز الثابت من غَته، -وسلم
 .ورسم ال يُعارض، وّتواب ال يُقطع، وباضتق

 -عنهم ا رضي-ّتمع األحاديث الواردة ُب فضائل الصحابة -ٕ
 .ودراستها، من سائر كتب اضتديث

ُب مناكب األرض  -عنهم ا رضي-ر فضائل الصحابةبنش -ٖ
 .ودحر اظتاقتُت، ظتا ُب ذلك من حفظ الدين؛ وإثبات مراسيها وأوتادىا، وآفاقها

وأن يوصل ، والل أسأل لي وللمسلمين أن يبرم بالسداد أمورنا
 الل ىصلّ -ولزوم سنة رسولو، وأن يتولنا بهدايتو وتوفيقو، بالِجّد أعمالنا

 .والحمد لل الذي بنعمتو تتم الصالحات... وطريقتو -عليو وسلم
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 وادلراجع، فهرس ادلصادر -1
 .القرآف الكرمي .ٔ
: دراسػػػػة وحتقيػػػػق، ىػػػػػ( ٛ٘ٗت ) اآلداب أليب بكػػػػر أزتػػػػد بػػػػن اضتسػػػػُت البيهػػػػػقي .ٕ

 .ىػٙٔٗٔ/ٔدار الكتب العلمية )بَتوت( : نشر، ػتمد عبد القادر عطا
، اآلحػػاد واظتثػػاين أليب بكػػر أزتػػػد بػػن عمػػرو الشػػػيباين )اظتعػػروؼ بػػابن أيب عاصػػػم( .ٖ

 .ىػ ٔٔٗٔ/ٔدار الراية)الرياض( : نشر، فيصل اصتوابرة باسم: حتقيق
إحتػػػػاؼ اطتػػػػَتة اظتهػػػػرة بزوائػػػػد اظتسػػػػانيد العشػػػػرة ألزتػػػػد بػػػػن أيب بكػػػػر بػػػػن إشتاعيػػػػل  .ٗ

 .ىػٕٓٗٔ/ٔنشر دار الوطن ، دار اظتشكاة للبحث العلمي: حتقيق، البوصَتي
، البخػاريّ اظتستخرج من األحاديث اظتختارة ؽتّػا ٓب خيرجػو : األحاديث اظتختارة )أو .٘

ومسػػلم ُب صحيحيهػػػما( لضػػياء الػػّدين أيب عبػػد ا ػتمػػد بػػن عبػػد الواحػػد اظتقدسػػّي 
مكتبػػػػة الّنهػػػػػضة : نشػػػػر، عبػػػػد اظتلػػػػك بػػػػن د ىػػػػػيش: دراسػػػػة وحتقيػػػػق، ىػػػػػ( ٖٗٙت )

 .ىػ  ٓٔٗٔ/ٔاضتديثة )مّكة اظتكّرمة( 
البػػزار وأيب الكتػب التسػػعة ومسػندي أيب بكػػر األحاديػث الػػواردة ُب فضػائل الصػػحابة ُب  .ٙ

، الّصػػاعديعود بػػن عيػػد ُسػػ: للػػدكتور يعلػػى اظتوصػػلي واظتعػػاجم الثبلثػػة أليب القاسػػم الطػػرباين
 .ىػٕٚٗٔ /ٔاإلسبلمية )اظتدينة اظتنورة(  عمادة البحث العلمي ُب اصتامعة: نشر

 ٜٖٚحّباف لعبلء الػّدين بػن بلبػاف الفارسػّي ت ) بن اإلحساف ُب تقريب صحيح .ٚ
 .ىػ ٛٓٗٔ/ٔمؤّسسة الّرسالة )بَتوت( : ط، رنؤوطشعيب األ: ىػ( حتقيق

كمػػاؿ : ىػػػ( ترتيػػب وتقػػدمي ٕٙ٘األدب اظتفػػرد لئلمػػاـ أيب عبػػد ا البخػػارّي ت ) .ٛ
 .ىػ ٘ٓٗٔ/ٕعآب الكتب )بَتوت( : نشر، اضتوت

األربعُت عن أربعُت شيخ من أربعُت بلدة أليب القاسم علّي بن اضتسن بػن ىػػبة ا )اظتعػروؼ  .ٜ
 .مكتبة القرآف )مصر(: نشر، مصطفى عاشور: حتقيق، ىػ( ٔٚ٘عساكر( ت )بابن 

، إرواء الغليل ُب ختريج أحاديث منار الّسػبيل للّشػيخ ػتّمػد ناصػر الػّدين األلبػاينّ  .ٓٔ
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 .ىػ ٘ٓٗٔ/ٕاظتكتب اإلسبلمّي : ط
اظتػػػالكّي ت ابػػػن عبػػػد الػػػرب  االسػػػتيعاب ُب معرفػػػة األصػػػحاب للحػػػافظ أيب عمػػػر .ٔٔ

دار إحيػػاء الػػًّتاث : نشػػر، ػامش كتػػاب اإلصػػابة البػػن حجػػرمطبػػوع هبػػ، ىػػػ( ٖٙٗ)
 .ىػ ٕٖٛٔ/ٔالعريّب 

أليب اضتسن علّي بن ػتّمد بػن األثػَت اصتػزرّي ت ، أسد الغابة ُب معرفة الّصحابة .ٕٔ
 .ىػ ٜٓٗٔ: دار الفكر )بَتوت( سنة: نشر، ىػ( ٖٓٙ)
العسػػػػػػػػقبليّن  ابػػػػػػػػن حجػػػػػػػػر الفضػػػػػػػػل اإلصػػػػػػػػابة ُب دتييػػػػػػػػز الّصػػػػػػػػحابة للحػػػػػػػػافظ أيب .ٖٔ

 .ىػ ٕٖٛٔ/ٔدار إحياء الًّتاث العريّب )بَتوت( : نشر، ىػ( ٕ٘ٛ) ت
 الّصاعديعود سُ األصل = األحاديث الواردة ُب فضائل الصحابة ل 

اإلكماؿ ُب ذكر من لو رواية ُب مسػند اإلمػاـ أزتػد مػن الرجػاؿ سػوى َمػْن ذُكِػر  .ٗٔ
. د: يػقحتق، ىػػ(ُ٘ٙٚب هتذيب الكماؿ أليب ااسن ػتمػد بػن علػي اضتسػيٍت )ت/

 .ىػٜٓٗٔ/ٔجامعة الدراسات اإلسبلمية )باكستاف( : نشر، اظتعطي قلعجي عبد
اإلكمػػػػاؿ ُب رفػػػػع االرتيػػػػاب عػػػػن اظتؤتلػػػػف واظتختلػػػػف ُب األشتػػػػاء والكػػػػٌت واألنسػػػػاب  .٘ٔ

، ىػػػػػ( ٘ٚٗلؤلمػػػػَت أيب نصػػػػر علػػػػّي بػػػػن ىػػػػػبة ا )اظتعػػػػروؼ بػػػػابن مػػػػاكوال( ت )بعػػػػد سػػػػنة 
 .الفاروؽ اضتديثة للطّباعة والّنشر )مصر(: نشر، عبد الّرزتن اظتعّلميّ : حتقيق وتعليق

 ابػػػػن حجػػػػر للحػػػػافظ أيب الفضػػػػلاإلمتػػػػاع باألحاديػػػػث اظتتباينػػػػة بشػػػػرط السػػػػماع  .ٙٔ
الػػػدار السػػػلفية : نشػػػر، صػػػبلح الػػػدين مقبػػػوؿ: حتقيػػػق، ىػػػػ( ٕ٘ٛ /ت)العسػػػقبليّن 
 .ىػٛٓٗٔ: سنة، )الكويت(

ابػػػػػػن عبػػػػػػد الػػػػػػرب  ا عبػػػػػػداالنبػػػػػػاه علػػػػػػى قبائػػػػػػل الػػػػػػرواة أليب عمػػػػػػر يوسػػػػػػف بػػػػػػن  .ٚٔ
 .ىػٖٓ٘ٔسنة/ ، مكتبة القدس: نشر، ىػ(ٖٙٗ )ت/

: ىػػ(تقدمي وتعليػقٕٙ٘ت) األنساب أليب سعد عبد الكػرمي بػن ػتّمػد الّسػمعاينّ  .ٛٔ
 .ىػ ٛٓٗٔ/ٔدار اصتناف)بَتوت( : نشر، ا عمر الباروديّ  عبد
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ػتفوظ الّرزتن . د: حتقيق، ىػ( ٕٜٕالبحر الزّّخار أليب بكر أزتد بن عمرو البزّار ت ) .ٜٔ
 .ومكتبة العلـو واضتكم )اظتدينة النّبويّة(، مؤّسسة علـو القرآف )بَتوت(: نشر، زين ا

دقػػػػق  ىػػػػػ(ٗٚٚ)ت/البدايػػػػة والنهايػػػػة أليب الفػػػػداء إشتاعيػػػػل بػػػػن كثػػػػَت الدمشػػػػقي  .ٕٓ
نشػػػر دار الكتػػػب العلميػػػة ، ورتاعػػػة آخػػػروف، أزتػػػد أبػػػو ملحػػػم. د: أصػػػولو وحققػػػو

 .ىػ٘ٓٗٔ/ٔ)بَتوت( 
ىػػ( لنػور الػػّدين  ٕٛٛالباحػث عػن زوائػد مسػند اضتػارث بػن أيب أسػامةت )بغيػة  .ٕٔ

مركػز خدمػة الّسػّنة والّسػَتة : ط، حسن الباكريّ . د: حتقيق، ىػ( ٚٓٛاعتػيثمي ت )
 .ىػ ٖٔٗٔ/ٔالّنبويّة باصتامعة اإلسبلمّية 

، ىػػػػ(ٕٛٙ)ت/بيػػػاف الػػػوىم واإليهػػػاـ أليب اضتسػػػن علػػػي بػػػن ػتمػػػد بػػػن القطػػػاف  .ٕٕ
 .ىػٛٔٗٔ/ٔدار طيبة : نشر، ُت آيت سعيداضتس. حتقيق د

نػػور : بًتتيػب، ىػػ( ٕٔٙت ) تػأريخ الثّقػات للحػافظ أزتػػد بػن عبػد ا العجلػػيّ  .ٖٕ
، عبػػد اظتعطػػي قلعجػػي. د: حتقيػػق، حجػػر اضتػػافظ ابػػن: وتضػػمينات، الػػّدين اعتػػػيثميّ 

 .ىػ ٘ٓٗٔ/ٔدار الكتب العلمّية )بَتوت( : نشر
: نشػػر، ىػػػ( ٕٙ٘البخػػارّي ت )ػتمػػد بػػن إشتاعيػػل التػػأريخ الكبػػَت أليب عبػػد ا  .ٕٗ

 .ىػ ٚٓٗٔ: دار الفكر )بَتوت( سنة
تػػػػػػػأريخ دمشػػػػػػػق أليب القاسػػػػػػػم علػػػػػػػي بػػػػػػػن اضتسػػػػػػػن الشػػػػػػػافعي اظتعػػػػػػػروؼ بػػػػػػػابن عسػػػػػػػاكر  .ٕ٘

 .ىػٕٔٗٔ/ٔنشر دار إحياء الًتاث العريب ،  علي عاشورا عبدحتقيق أيب ، ىػ( ٔٚ٘)ت/
، حيػػِت شػػفيق: حتقيػػق، ىػػػ(ٗٛٛ)ت/لسػػبط العجمػػي  ُتالػػػُمَدل سالتبيػػُت ألشتػػاء  .ٕٙ

 .ىػٙٓٗٔ/ٔدار الباز )مكة( : نشر
حتفػػػػػػة األحػػػػػػوذي شػػػػػػرح جػػػػػػامع الًّتمػػػػػػذّي أليب العلػػػػػػّي ػتّمػػػػػػد بػػػػػػن عبػػػػػػد الػػػػػػّرزتن  .ٕٚ

اظتكتبػػػة : نشػػػر، عبػػػد الػػػّرزتن ػتّمػػػد عثمػػػاف: ىػػػػ( تصػػػحيح ٖٕ٘ٔت ) اظتبػػػاركفوريّ 
 .الّسلفّية )اظتدينة الّنبويّة(
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ٔتعرفػػة األطػػراؼ أليب اضتّجػػاج يوسػػف بػػن عبػػد الػػّرزتن اظتػػّزّي ت حتفػػة األشػػراؼ  .ٕٛ
واظتكتػب ، الّدار القّيمػة )اعتػػند(: نشر، عبد الّصمد شرؼ الّدين: ىػ( حتقيق ٕٗٚ)

 .ىػ ٖٓٗٔ/ٕاإلسبلمّي )بَتوت( 
حتقيق ، ىػ(ٕٙٛ)ت/حتفة التحصيل ُب ذكر رواة اظتراسيل لوٕب الدين أيب زرعة العراقي  .ٜٕ
 .ىػٕٓٗٔ/ٔمكتبة الرشد )الرياض( : نشر، وآخرين، رفعت فوزي. د
 = اظتغٍت عن زتل اأَلْسفار ُب اأَلْسفار ختريج اإلحياء. 

تػػدريب الػػرّاوي ُب شػػرح تقريػػب النّػػواوّي صتػػبلؿ الػػّدين عبػػد الػػّرزتن بػػن أيب بكػػر  .ٖٓ
دار الكتػػب : نشػػر، عبػػد الوىػػػاب عبػػد الّلطيػػف: حتقيػػق، ىػػػ( ٜٔٔت ) الّسػػيوطيّ 
 .ىػ ٖ٘ٛٔ/ٕ)مصر( اضتديثة 

التػػػػػػػذكرة ٔتعرفػػػػػػػة رجػػػػػػػاؿ الكتػػػػػػػب العشػػػػػػػرة أليب ااسػػػػػػػن ػتمػػػػػػػد بػػػػػػػن علػػػػػػػي اضتسػػػػػػػيٍت  .ٖٔ
 .ىػٛٔٗٔ/ٔمكتبة اطتاؾتي )القاىرة( : نشر، رفعت فوزي. حتقيق د، ىػ(٘ٙٚ)ت/

فػػواز : حتقيػػق، ىػػػ(ٓٓٙغػػٍت اظتقدسػػي )ت/ ال عبػػدالًتغيػػب ُب الػػدعاء للحػػافظ  .ٕٖ
 .ىػٙٔٗٔ/ ٔحـز  بن مكتبة: نشر، زمرٕب

، ىػػػ( ٖ٘٘الًّتغيػػب والًّتىػػػيب أليب القاسػػم إشتاعيػػل بػػن ػتّمػػد األصبهػػػايّن ت ) .ٖٖ
 .ىػٗٔٗٔ/ٔدار اضتديث )القاىػرة( : نشر، أدين شعباف: اعتٌت بو

الًّتغيب والًّتىػيب من اضتديث الّشريف لزكػّي الػّدين عبػد العظػيم بػن عبػد  .ٖٗ
دار : نشػػػػػر، مصػػػػػطفى ػتمػػػػػد عمػػػػػارة: ىػػػػػػ( تعليػػػػػق ٙ٘ٙالقػػػػػوّي اظتنػػػػػذرّي ت )

 .ىػ ٚٓٗٔ: سنة، الريّاف للًّتاث
ت  العسػػقبلينّ  ابػػن حجػر تعريػف أىػػل التّقػػديس ٔتراتػب اظتوصػػوفُت بالتّػدليس للحػافظ .ٖ٘
 .ٔ: مكتبة اظتنار )األردف( ط: نشر، عاصم القريوٌبّ . د: ىػ( حتقيق ٕ٘ٛ)
، ىػػػ( ٖٗ٘ىػػػ( علػػى اجملػػروحُت البػػن حبّػػاف البسػػيّت ت ) ٖ٘ٛت ) تعليقػػات الػػّدارقطٍتّ  .ٖٙ

 .ىػ ٗٔٗٔ/ٔاظتكتبة الّتجاريّة )مّكة اظتكرّمة( : نشر، خليل بن ػتمد العريبّ : حتقيق
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 كثَت = تفسَت القرآف العظيم  بن تفسَت. 
دار اظتعرفػة : نشػر، تفسَت القرآف العظيم أليب الفداء إشتاعيػل بػن كثػَت الّدمشػقيّ  .ٖٚ

 .ىػ ٚٓٗٔ/ٔ)بَتوت( 
صػػػغَت : ىػػػػ(حتقيق ٕ٘ٛالعسػػػقبليّن ت ) ابػػػن حجػػػر تقريػػػب الّتهػػػػذيب للحػػػافظ .ٖٛ

 .ىػ ٙٔٗٔ/ٔصمة )الرياض( ادار الع: نشر، الباكستاين
 ابػػػػػػن حجػػػػػػر الّتلخػػػػػػيص اضتبػػػػػػَت ُب ختػػػػػػريج أحاديػػػػػػث الرّافعػػػػػػّي الكبػػػػػػَت للحػػػػػػافظ .ٜٖ

مكتبػػػػة الكليّػػػػات : نشػػػػر، شػػػػعباف إشتاعيػػػػل. : ىػػػػػ( حتقيػػػػق د ٕ٘ٛالعسػػػػقبليّن ت )
 .ىػ ٜٜٖٔ: األزىػريّة )مصر( سنة

 .اظتستدرؾ للحاكم: انظر، اظتستدرؾ لشمس الدين الذىيبتلخيص  .ٓٗ
 واألسانيد لئلمػاـ أيب عمػر يوسػف بػن عبػد ا، الّتمهػيد ظتا ُب اظتوطّأ من اظتعاين .ٔٗ

: ط، وػتّمػد البكػريّ ، مصطفى العلػويّ : ىػ( حتقيق ٖٙٗت ) عبد الرّب القرطيبّ ابن 
 .ىػ ٖٛٚٔ: سنة، وزارة األوقاؼ والّشئوف اإلسبلمّية اظتغربّية

الػػػػػػػرؤوؼ  عبػػػػػػدالتيسػػػػػػَت بشػػػػػػرح اصتػػػػػػامع الصػػػػػػغَت ُب أحاديػػػػػػث البشػػػػػػَت النػػػػػػذير ل .ٕٗ
 .اظتكتب اإلسبلمي: نشر، ىػ(ٖٔٓٔاظتناوي)ت/

دائػػػػرة : ط، ىػػػػػ( ٕ٘ٛالعسػػػػقبليّن ت ) ابػػػػن حجػػػػر هتػػػػػذيب الّتهػػػػػذيب للحػػػػافظ .ٖٗ
 .ىػ ٕٖ٘ٔ/ٔدار صادؽ )بَتوت( : ونشر، اظتعارؼ الّنظامّية )اعتػند(

. : ىػػػ( حتقيػػق دٕٗٚأشتػػاء الرجػػاؿ أليب اضتّجػػاج اظتػػّزّي ت) هتػػػذيب الكمػػاؿ ُب .ٗٗ
 .ىػ ٖٔٗٔ/٘مؤّسسة الّرسالة : نشر، بّشار عّواد معروؼ

توضػػػػيح اظتشػػػػتبو ُب ضػػػػبط أشتػػػػاء الػػػػّرواة وأنساهبػػػػػم وكناىػػػػػم ّمػػػػد بػػػػن عبػػػػد ا  .٘ٗ
ػتمػػػػػػػد نعػػػػػػػػيم : ىػػػػػػػػ( حتقيػػػػػػػػق ٕٗٛالقيسػػػػػػػّي )اظتعػػػػػػػروؼ بػػػػػػػػابن ناصػػػػػػػر الػػػػػػػػّدين(ت )

 .ىػ ٗٔٗٔ/ٕمؤّسسة الّرسالة : نشر، العرقسوسيّ 
جػػػػامع الّتحصػػػػيل ُب أحكػػػػـا اظتراسػػػػيل لصػػػػبلح الػػػػّدين أيب سػػػػعيد خليػػػػل بػػػػن كيكلػػػػدّي  .ٙٗ
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 .ىػ ٚٓٗٔ/ٕعآب الكتب : نشر، زتدي الّسلفيّ : ىػ( حتقيق ٔٙٚت ) العبلئيّ 
: ىػػػ( حتقيػػق ٜٕٚاصتػػامع الّصػػحيح أليب عيسػػى ػتّمػػد بػػن عيسػػى الًّتمػػذّي ت ) .ٚٗ

 .لكتب العلمّيةدار ا: نشر، أزتد شاكر
: نشػػر، حبيػب الػػرزتن األعظمػي: حتقيػق، ىػػػ(ٖ٘ٔ)ت/اصتػامع ظتعمػر بػػن راشػد األزدي  .ٛٗ

 .الرزاؽ بن مهـا الصنعاين عبدوىو ملحق بآخر مصنف . ىػٖٓٗٔ/ٕاظتكتب اإلسبلمي 
ىػػػػػ(  ٕٖٚت ) اصتػػػػرح والّتعػػػػديل أليب ػتّمػػػػد عبػػػػد الػػػػّرزتن بػػػػن أيب حػػػػاًب الػػػػرّازيّ  .ٜٗ

غتلػػػس دائػػػرة اظتعػػػارؼ العثمانيّػػػة )اعتػػػػند(  : ط، عبػػػد الػػػّرزتن اظتعّلمػػػيّ : حتقيػػػق الّشػػػيخ
 .دار الكتب العلمّية )بَتوت(: ونشر، ىػ ٖٔٚٔ: سنة

 ٙ٘ٗرتهػػػرة أنسػػاب العػػرب أليب ػتّمػػد علػػّي بػػن أزتػػد بػػن حػػـز األندلسػػّي ت ) .ٓ٘
 .ىػ ٖٓٗٔ/ٔدار الكتب العلمّية )بَتوت( : نشر، ىػ(

بػػد ا بػػن ػتّمػػد القرشػػّي )اظتعػػروؼ بػػابن أيب الػػّدنيا( ت حسػػن الظّػػّن بػػا أليب بكػػر ع .ٔ٘
 .ىػ ٖٔٗٔ/ٔمؤّسسة الكتب الثّقافيّة : نشر، عبد اضتميد شاحونو: ىػ( حتقيق ٕٔٛ)
أزتػػػػػد بػػػػػن عبػػػػػد ا األصبهػػػػػػايّن  حليػػػػػة األوليػػػػػاء وطبقػػػػػات األصػػػػػفياء أليب نعػػػػػيم .ٕ٘

 .ىػ ٜٓٗٔ/ٔدار الكتب العلمّية : نشر، ىػ( ٖٓٗ) ت
: حتقيػػػػق، ىػػػػػ(ٖٖٓا اضتسػػػُت بػػػػن إشتاعيػػػػل اػػػاملي )ت/  عبػػػػدأليب ، الػػػدعاء .ٖ٘

 .ـٕٜٜٔ/ ٔدار الغرب اإلسبلمي : نشر، سعيد القزقي
: حتقيػػػػػػق، ىػػػػػػػ(ٖٓٙ)ت/  الطػػػػػػرباين أزتػػػػػد بػػػػػػن سػػػػػػليماف القاسػػػػػػمأليب ، الػػػػػدعاء .ٗ٘

 .ىػٖٔٗٔ/ ٔ( بَتوت) العلمية الكتب دار: نشر، عطا القادر عبد مصطفى
ػتمػػػػد . د: حتقيػػػػق وختػػػػريج، ىػػػػػ(ٖٓٗ)ت/دالئػػػػل النبػػػػوة أليب نعػػػػيم األصػػػػبهاين  .٘٘

 .ىػٙٓٗٔ/ٔنشر دار النفائس ، الرب عباس عبدرواس و 
دالئػػػػل الّنبػػػػّوة ومعرفػػػػة أحػػػػواؿ صػػػػاحب الّشػػػػريعة أليب بكػػػػر ػتّمػػػػد بػػػػن اضتسػػػػُت  .ٙ٘

دار الرّيّػػاف : نشػػر، عبػػد اظتعطػػي قلعجػػي: حتقيػػق الػػدّكتور، ىػػػ( ٛ٘ٗ: البيهػػػقّي )ت
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 .ىػ ٛٓٗٔ/ٔللًّتاث )القاىػرة( 
الػػػػػػػػرزتن  عبػػػػػػػدالػػػػػػػديباج علػػػػػػػى صػػػػػػػحيح مسػػػػػػػػلم بػػػػػػػن اضتجػػػػػػػاج صتػػػػػػػػبلؿ الػػػػػػػدين  .ٚ٘

 .ىػٕٔٗٔ/ٔإدارة القرآف والعلـو )كراتشي( : نشر، ىػ(ٜٔٔ)ت/السيوطي
بػػػػن  ػتمػػػػد بػػػػن علػػػػي بػػػػن الػػػػرزتن عبػػػػد أليب الفػػػػرج، التفسػػػػَت علػػػػم ُب اظتسػػػػَت زاد .ٛ٘

 .ىػٗٓٗٔ/ ٖ، (بَتوت) اإلسبلمي اظتكتب: نشر، ىػ(ٜٚ٘)ت/ اصتوزي
. حتقيػػػػػق د، ىػػػػػػ(ٕٚٛ)ت/الزىػػػػػد أليب بكػػػػػر أزتػػػػػد بػػػػػن عمػػػػػرو بػػػػػن أيب عاصػػػػػم  .ٜ٘

 .ىػٛٓٗٔ/ٕدار الكتب العلمية )بَتوت( : نشر، العلي األزىري عبد
 .مسند اإلماـ أزتد: انظر، ا بن اإلماـ أزتد على اظتسند ألبيو عبدزيادات  .ٓٙ
حتقيػػق ، ىػػػ( ّٖ٘ٛدارقطٍّت ت )سػػؤاالت أيب بكػػر الربقػػايّن لئلمػػاـ أيب اضتسػػن الػػ .ٔٙ

 .كتب خانة رتيلّي )باكستاف(: نشر، عبد الّرحيم القشقريّ : الدّكتور
وشػػيء مػػن فقهػهػػػا وفوائدىػػػا ّمػػد ناصػػر الػػّدين ، سلسػػلة األحاديػػث الّصػػحيحة .ٕٙ

 .ومكتبة اظتعارؼ، اظتكتب اإلسبلميّ : نشر، األلباينّ 
: ومعػػو، ىػػػ(ٕٚٛالّشػػيبايّن ت )الّسػػّنة أليب بكػػر أزتػػد بػػن عمػػرو بػػن أيب عاصػػم  .ٖٙ

اظتكتػػب : نشػػر، ظػػبلؿ اصتنّػػة ُب ختػػريج الّسػػّنة للمحػػّدث ػتّمػػد ناصػػر الػػّدين األلبػػاينّ 
 .ىػ ٖٔٗٔ/ٖاإلسبلمّي 

وعػػػػػادؿ ، عػػػػػّزت الػػػػػّدّعاس: ىػػػػػػ( حتقيػػػػػق ٕ٘ٚت ) سػػػػػنن أيب داود الّسجسػػػػػتاينّ  .ٗٙ
 .ىػ ٖٛٛٔ/ٔدار اضتديث )بَتوت( : نشر، الّسّيد

عبػػػد : تػػػرقيم، ىػػػػ( ٖٖٓأزتػػػد بػػػن شػػػعيب الّنسػػػائّي ت )سػػػنن أيب عبػػػد الػػػّرزتن  .٘ٙ
 .ىػٗٔٗٔ/ٗمكتبة اظتطبوعات اإلسبلمّية )حلب(: نشر، الفّتاح أبو غّدة

اإلمػػػػػامُت ُب السػػػػػند اظتعػػػػػػنعن السػػػػػنن األبػػػػػُت واظتػػػػػورد األمعػػػػػن ُب ااكمػػػػػػة بػػػػػُت  .ٙٙ
، حتقيػػق ػتمػػد اضتبيػػب بػػن اطتوجػػة، ىػػػ(ٕٔٚ)ت/ بػػن عمػػر بػػن رشػػيد السػػبيت مػػد
 .والشركة الوطنية، الدار التونسية: نشر
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: حتقيػػق، ىػػػ( ٜٙٛسػػنن اإلمػػاـ اضتػػافظ عبػػد ا بػػن عبػػد الػػّرزتن الػػّدارمّي  ت ) .ٚٙ
 .ىػ ٚٓٗٔ/ٔدار الريّاف للًّتاث )القاىػرة( : نشر، َوخالد العلميّ ، فّواز زمرٕب

سػػػػنن اضتػػػػافظ أيب عبػػػػد ا ػتّمػػػػد بػػػػن يزيػػػػد القػػػػزويٍّت )اظتعػػػػروؼ بػػػػابن ماجػػػػو(ت  .ٛٙ
 .دار الرّيّاف للًّتاث: نشر، ػتّمد فؤاد عبد الباقي: ػ( حتقيقى ٕ٘ٚ)
، ىػػ( ٖٖٓالّسنن الكربى لئلماـ أيب عبد الّرزتن أزتد بن شػعيب الّنسػائّي ت ) .ٜٙ

در الكتػػب العلميّػػة : نشػػر، َو سػػّيد كسػػروي، عبػػد الغّفػػار البنػػداريّ : حتقيػػق الػػدّكتور
حسػػػػن : شػػػػورة بتحقيػػػػقعػػػػن النسػػػػحة اظتن-مػػػػع التنبيػػػػو-ورٔتػػػػا نقلػػػػت. ىػػػػػ ٔٔٗٔ/ٔ

 .ىػٕٕٗٔ/ٔمؤسسة الرسالة: نشر، نعماظت عبد
 ٛ٘ٗالّسػػنن الكػػربى لئلمػػاـ اضتػػافظ أيب بكػػرّ  ػتّمػػد بػػن اضتسػػُت البيهػػػقي ت ) .ٓٚ

 .دار اظتعرفة )بَتوت(: نشر، ىػ(
: حتقيػق، )القسم الثػاين مػن اجمللػد الثالػث( ىػ(ٕٕٚ)ت/سنن سعيد بن منصور  .ٔٚ

 .ىػٖٓٗٔ/ٔالدار السلفية )اعتند( : نشر، حبيب الرزتن األعظمي
عػػٍت ، ىػػػ( ٖ٘ٛالّسػػنن لئلمػػاـ اضتػػافظ علػػّي بػػن عمػػر أيب حسػػن الػػّدارقطٍّت ت ) .ٕٚ

 .داراظتعرفة: نشر، عبد ا ىػاشم اظتدينّ : بتصحيحو
ىػػػ( حّقػػق  ٛٗٚسػػَت أعػػبلـ النّػػببلء لشػػمس الػػّدين ػتّمػػد بػػن أزتػػد الّذىػػػيّب ت ) .ٖٚ

 .ىػ ٕٔٗٔ/ٛمؤّسسة الّرسالة : نشر، اؤوطشعيب األرن: الكتاب رتاعة حتت إشراؼ
: حتقيػػق، ىػػػ(ٖٕٔت) الّسػػَتة الّنبويّػػة أليب ػتّمػػد عبػػد اظتلػػك بػػن ىػػػشاـ اضتمػػَتيّ  .ٗٚ

 .ىػ ٖ٘ٚٔ/ٕمكتبة ومطبعة مصطفى البايب : نشر، مصطفى الّسقا
علػى سػنن  ىػػ(ٖٛٔٔ)ت/اعتػادي السػندي  عبدشرح أيب اضتسن نور الدين بن  .٘ٚ

 .سنن النسائي: =، النسائي
، ىػػػػػػ( ٙٔ٘ت ) شػػػػرْح الّسػػػػّنة لئلمػػػػاـ اػػػػّدث اضتسػػػػُت بػػػػن مسػػػػعود البغػػػػداديّ  .ٙٚ

اظتكتػػػػػػػػب اإلسػػػػػػػػبلمّي : نشػػػػػػػػر، َوػتّمػػػػػػػػد الّشػػػػػػػػاويش، شػػػػػػػػعيب األرنػػػػػػػػاؤوط: حتقيػػػػػػػػق
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 .ىػٖٓٗٔ/ٕ
، ىػػػػ(ٜ٘ٚشػػػرح علػػػل الًتّمػػػذّي لػػػزين الػػػّدين عبػػػد الػػػّرزتن بػػػن رجػػػب اضتنبلػػػّي ت) .ٚٚ

 .ىػ ٚٓٗٔ/ٔاألدرف( مكتبة اظتنار ): نشر، ىػّماـ سعيد: حتقيق الدّكتور
، علػى موطػأ مالػك بػن أنػس ىػػ(ٖٔٔٔ)ت/البػاقي الزرقػاين  عبدشرح ػتمد بن  .ٛٚ

 .مكتبة عيسى البايب )القاىرة(: نشر
ىػػ( علػى صػحيح مسػلم بػن  ٙٚٙشرح ػتيي الّدين حيِت بن شرؼ الّنووّي ت ) .ٜٚ

 .ىػ ٖٚٗٔ/ٔاظتطبعة اظتصريّة باألزىػر : ط، اضتّجاج
: ىػػػ( نشػػر ٕٖٔجعفػػر أزتػػد بػػن ػتّمػػد الّطحػػاوّي ت )شػػرح معػػاين اآلثػػار أليب  .ٓٛ

 .ىػ ٜٜٖٔ/ٔدار الكتب العلمّية 
 حّباف = اإلحساف بن صحيح. 
 خزدية = صحيح اإلماـ أيب بكر ػتّمد بن إسحاؽ بن صحيح. 

دار الّصػّديق : نشػر، صحيح األدب اظتفرد للمحّدث ػتّمػد ناصػر الػّدين األلبػاينّ  .ٔٛ
 .ىػ ٗٔٗٔ/ٔ)اصتبيل الّسعودية( 

: حتقيػق، ىػػ(ٕٔٙصحيح اإلماـ أيب اضتسُت مسلم بن اضتّجػاج الّنيسػابورّي ت) .ٕٛ
 .ىػ ٕٔٗٔ/ٔدار اضتديث )القاىػرة( : نشر، ػتّمد فؤاد عبد الباقي

، ىػػػػػ( ٖٔٔصػػػػحيح اإلمػػػػاـ أيب بكػػػػر ػتّمػػػػد بػػػػن إسػػػػحاؽ بػػػػن خزديػػػػة الّسػػػػلمّي ت ) .ٖٛ
 .ىػ ٕٔٗٔ/ٕ اظتكتب اإلسبلميّ : نشر، ػتمد مصطفى األعظميّ : حتقيق الدّكتور

فػتح : =، ىػػ( ٕٙ٘صحيح اإلماـ أيب عبد ا ػتّمد بن إشتاعيل البخػارّي ت ) .ٗٛ
 .الباري البن حجر

مكتبػة : نشػر، صحيح الًّتغيػب والًّتىػػيب للمحػّدث ػتّمػد ناصػر الػّدين األلبػاينّ  .٘ٛ
 .ىػ ٜٓٗٔ/ٖاظتعارؼ )الرّياض( 

مكتػب الًتبيػة العػريب : نشػر، مد ناصػر الػدين األلبػاينابن ماجو  صحيح سنن .ٙٛ
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 .ىػٛٓٗٔ/ٖ
مكتػػب الًتبيػػة العػػريب : نشػػر، صػػحيح سػػنن أيب داود مػػد ناصػػر الػػدين األلبػػاين .ٚٛ

 .ىػٜٓٗٔ/ٔ
الصػػػػواعق ارقػػػػة علػػػػى أىػػػػل الػػػػرفض والضػػػػبلؿ والزندقػػػػة أليب العبػػػػاس أزتػػػػد بػػػػن  .ٛٛ

ا  عبػػػدالػػػرزتن بػػػن  عبػػػدحتقيػػػق  ىػػػػ(ٖٜٚ)ت/اعتيتمػػػي  ابػػػن حجػػػر علػػػي بػػػن ػتمػػػد
 .ىػٚٔٗٔ/ٔنشر مؤسسة الرسالة ط، ػتمد اطتراط الًتكي وكامل

: نشػػر، بػػوراف الّضػػناويّ : حتقيػػق، الّضػػعفاء الّصػػغَت لئلمػػاـ أيب عبػػد ا البخػػاريّ  .ٜٛ
 .ىػ ٗٓٗٔ/ٔطعآب الكتب 

: حتقيػػق الػػدّكتور، ىػػػ( ٖٗ٘الّضػػعفاء أليب جعفػػر ػتّمػػد بػػن عمػػرو العقيلػػّي ت ) .ٜٓ
 .ىػ ٗٓٗٔ/ٔدار الكتب العلمية : نشر، عطي قلعجياظت عبد

ت  الّضػػػعفاء واظتًتوكػػػػُت أليب الفػػػػرج عبػػػد الػػػػّرزتن بػػػػن علػػػّي بػػػػن اصتػػػػوزّي اضتنبلػػػػيّ  .ٜٔ
 .ىػ ٙٓٗٔ/ٔدار الكتب العلمّية : نشر، عبد ا القاضي: حتقيق، ىػ( ٜٚ٘)
: حتقيػػػػق، ىػػػػػ( ٖٖٓالضُّػػػػعفاء واظتًتوكػػػػُت لئلمػػػػاـ أزتػػػػد بػػػػن علػػػػّي الّنسػػػػائّي ت ) .ٕٜ

دار البػػاز )مّكػػة : نشػػر، لّصػػغَت للبخػػارّي(ػتمػػود زايػػد )مطبػػوع مػػع كتػػاب الّضػػعفاء ا
 .ىػ ٙٓٗٔ/ٔاظتكّرمة( 

 مكتبػػػة: نشػػر، األلبػػاين الػػدين ناصػػر ػتمػػد: ضػػعيف الًتغيػػب والًتىيػػب للشػػيخ .ٖٜ
 .(الرياض) اظتعارؼ

اظتكتػػػب اإلسػػػبلمي : نشػػػر، ضػػػعيف سػػػنن أيب داود مػػػد ناصػػػر الػػػدين األلبػػػاين .ٜٗ
 .ىػٕٔٗٔ/ٔ
ػتّمػػػػد بػػػػن أيب يعلػػػػى الفػػػػرّاء اضتنبلػػػػّي ت طبقػػػػات اضتنابلػػػػة للقاضػػػػي أيب اضتسػػػػُت  .ٜ٘

 .)بَتوت(دار اظتعرفة : نشر، ىػ( ٕٙ٘)
دار : نشػػػػر، ىػػػػػ( ٖٕٓالطّبقػػػػات الكػػػػربى البػػػػن سػػػػعد بػػػػن منيػػػػع البصػػػػرّي ت ) .ٜٙ
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 .صادؽ )بَتوت(
  تعريف أىػل الّتقديس ُتالػُمَدل سطبقات =. 

 .أيب عاصمالسنة البن : =، األلباينّ  للشيخظبلؿ اصتّنة ُب ختريج الّسّنة  .ٜٚ
ت  العلػػػػػػػػل الػػػػػػػػواردة ُب األحاديػػػػػػػػث أليب اضتسػػػػػػػػن علػػػػػػػػّي بػػػػػػػػن عمػػػػػػػػر الػػػػػػػػّدارقطٍتّ  .ٜٛ

 .دار طيبة )الرّياض(: نشر، ػتفوظ الّرزتن الّسلفيّ : حتقيق الدّكتور، ىػ( ٖ٘ٛ)
عمػػػػػػػػدة القػػػػػػػػارئ شػػػػػػػػرح صػػػػػػػػحيح البخػػػػػػػػاري لبػػػػػػػػدر الػػػػػػػػدين ػتمػػػػػػػػود بػػػػػػػػن أزتػػػػػػػػد  .ٜٜ

 .دار إحياء الًتاث)بَتوت(: نشر، ىػ(٘٘ٛالعيٍت)ت/
: تعليػػػق، ىػػػػ(ٖٗٙ)ت/ـو والليلػػػة أليب بكػػػر أزتػػػد بػػػن ػتمػػػد السػػػٍت عمػػػل اليػػػ .ٓٓٔ

 .ىػٛٓٗٔ/ٔمؤسسة الكتب الثقافية : نشر، سآب السلفي
 عوف اظتعبود شرح سنن أيب داود أليب الطّّيب ػتّمػد مشػس اضتػّق العظػيم آبػاديّ  .ٔٓٔ

اظتكتبػػػة الّسػػػلفّية : نشػػػر، عبػػػد الػػػّرزتن ػتّمػػػد عثمػػػاف: حتقيػػػق، ىػػػػ( ٜٕٖٔت )
 .ىػ ٖٛٛٔ/ٕالّنبويّة( )اظتدينة 

ؾتػػم : حتقيػػق، ىػػػ(ٕٔٛا بػػن ػتمػػد بػػن أيب الػػدنيا)ت/ عبػػدالعيػػاؿ أليب بكػػر  .ٕٓٔ
 .ىػٓٔٗٔ/ٔالقيم )الدماـ(  بن دار: نشر، الرزتن خلف عبد

حتقيػػق ، ىػػػ( ٖٛٛغريػػب اضتػػديث أليب سػػليماف زتػػد بػػن ػتّمػػد اطتطّػػايّب ت ) .ٖٓٔ
ـّ القػػرى مركػػز البحػػث : نشػػر، عبػػد الكػػرمي الغربػػاويّ : الػػدّكتور العلمػػّي ّتامعػػة أ

 .ىػ ٕٓٗٔ: )مّكة اظتكّرمة( سنة
دائػرة اظتعػارؼ : ط، ىػػ( ٕٕٗغريب اضتديث أليب عبيد القاسم بن سبلَـّ اعتػروّي ت ) .ٗٓٔ

 .ىػ ٜٖٙٔ: سنة، دار الكتاب العريّب )بَتوت(: ونشر، العثمانيّة )اعتػند(
، ىػػػ( ٛٚٛبَْشػُكواؿ ت )الغػوامض واظتبهػػمات أليب القاسػم خلػف بػػن عبػد اظتلػك بػن  .٘ٓٔ

 .ىػ ٘ٔٗٔ/ٔ( ةدػدار األندلس اطتضراء )ج: نشر، ػتمود مغراوي: حتقيق
، ىػػػػػ( ٖٛ٘الفػػػػائق ُب غريػػػػب اضتػػػػديث صتػػػػار ا ػتمػػػػود بػػػػن عمػػػػر الّزؼتشػػػػرّي ت ) .ٙٓٔ

: سػػنة، دار الفكػػر: نشػػر، َوػتّمػػد أبػػو الفضػػل إبراىػػػيم، علػػّي ػتّمػػد البجػػاويّ : حتقيػػق
 .ىػ ٗٔٗٔ
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، ىػػػػ( ٕ٘ٛالعسػػػقبلينّ ت ) ابػػػن حجػػػر صػػػحيح البخػػػاري للحػػػافظفػػػتح البػػػاري بشػػػرح  .ٚٓٔ
 .ىػ ٚٓٗٔ/ٖودار الرّيّاف للًّتاث ، اظتكتبة الّسلفيّة: ط، ػتّمد فؤاد عبد الباقي: بًتقيم

شتػػػَت بػػػن : حتقيػػػق، ىػػػػ(ٕٛٛ)ت/ا نعػػػيم بػػػن زتػػػاد اظتػػػروزي  عبػػػدالفػػػنت أليب  .ٛٓٔ
 .ىػٕٔٗٔ/ٔمكتبة التوحيد )القاىرة( : نشر، أمُت الزىَتي

وصػػػّي ا بػػػػن : حتقيػػػق، ىػػػػ( ٕٔٗفضػػػائل الّصػػػحابة لئلمػػػاـ أزتػػػد بػػػن حنبػػػل ت ) .ٜٓٔ
ـّ القػػػػػرى )مّكػػػػػة اظتكرّمػػػػػة( : ط، بػػػػػن عبّػػػػػاس ػتّمػػػػػد مركػػػػػز البحػػػػػث العلمػػػػػّي ّتامعػػػػػة أ

 .ىػٖٓٗٔ/ٔ
زتػػػػدي : حتقيػػػػق، ىػػػػػ( ٗٔٗت ) الفوائػػػػد أليب القاسػػػػم دتّػػػػاـ بػػػػن ػتّمػػػػد الػػػػرازيّ  .ٓٔٔ

 .ىػ ٗٔٗٔ/ٕمكتبة الّرشد )الرّياض( : نشر، الّسلفيّ 
قػػػرّة العػػػُت ُب ضػػػبط أشتػػػاء رجػػػاؿ الّصػػػحيحُت لعبػػػد الغػػػٍّت بػػػن أزتػػػد البحػػػرايّن  .ٔٔٔ

 .ىػ ٓٔٗٔ: مكتبة الّتوبة )الرّياض( سنة: نشر، الّشافعيّ 
الكاشػػػف ُب معرفػػػة مػػػن لػػػو روايػػػة ُب الكتػػػب الّسػػػّتة لشػػػمس الػػػّدين ػتّمػػػد بػػػن  .ٕٔٔ

: نشػػػر، اطتطيػػػبوأزتػػػد ، ػتّمػػػد عّوامػػػة: حتقيػػػق، ىػػػػ( ٛٗٚت ) أزتػػػد الّذىػػػػيبّ 
 .ىػ ٖٔٗٔ/ٔومؤّسسة علـو القرآف ، شركة دار القبلة

 ٖ٘ٙعػدّي اصترجػايّن ت ) ابػن الكامل ُب ضػعفاء الّرجػاؿ أليب أزتػد عبػد ا .ٖٔٔ
 .ىػ ٜٓٗٔ/ٖدار الفكر : نشر، ىػ(

، ىػ( ٚٓٛ) ة لنور الّدين اعتػيثمّي تكشف األستار عن زوائد البزّار على الكتب الّستّ  .ٗٔٔ
 .ىػ ٜٜٖٔ/ٔمؤّسسة الّرسالة : ط، الرزتن األعظميّ حبيب : حتقيق

الكشػػػف اضتثيػػػث عّمػػػن رُمػػػي بوضػػػع اضتػػػديث أليب الوفػػػاء إبراىػػػػيم بػػػن ػتّمػػػد  .٘ٔٔ
صػػػػػػبحي : حتقيػػػػػػق، ىػػػػػػػ( ٔٗٛالعجمػػػػػػّي( ت ) بػػػػػػن اضتلػػػػػػيّب )اظتعػػػػػػروؼ بسػػػػػػبط

 .ىػ ٚٓٗٔ/ٔومكتبة الّنهػضة العربّية ، عآب الكتب: نشر، الّسامرّائيّ 
وايػػػػػػػة أليب بكػػػػػػػر أزتػػػػػػػد بػػػػػػػن علػػػػػػػي اطتطيػػػػػػػب البغػػػػػػػدادي الكفايػػػػػػػة ُب علػػػػػػػم الر  .ٙٔٔ

تيميػػة )القػػاىرة(  بػػن دار: نشػػر، ػتمػػد اضتػػافظ التيجػػاين: تقػػدمي، ىػػػ(ٖٙٗ)ت/
 .ىػٓٔٗٔسنة/

كنػػز العمػػاؿ ُب سػػنن األقػػػواؿ واألفعػػاؿ لعػػبلء الػػدين علػػػي بػػن اظتنقػػي اعتنػػػدي  .ٚٔٔ
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مػػػػن ، ضػػػػبط وتصػػػػحيح الشػػػػيخ بكػػػػري حيػػػػاين وصػػػػفوة السػػػػقا، ىػػػػػ(ٜ٘ٚ)ت/
 .الكتاب اإلسبلمي )حلب( منشورات دار

اظتكتبػة : ط، ىػػ( ٖٓٔالكٌت واألشتاء أليب بشر ػتّمػد بػن أزتػد الػّدواليّب ت ) .ٛٔٔ
 .ٔ: األثريّة )باكستاف( ط

حتقيػػق ، ىػػػ( ٕٔٙالكػػٌت واألشتػػاء لئلمػػاـ مسػػلم بػػن اضتّجػػاج أيب اضتسػػُت ت ) .ٜٔٔ
اجمللػػػػػس العلمػػػػػّي باصتامعػػػػػة : ط، عبػػػػػد الػػػػػّرحيم بػػػػػن ػتّمػػػػػد القشػػػػػقريّ : الػػػػػدّكتور

 .ىػ ٗٓٗٔ/ٔاإلسبلمّية باظتدينة الّنبويّة 
الكواكػػػػػب النّػػػػػػَّتات ُب معرفػػػػػة مػػػػػن اخػػػػػتلط مػػػػػن الػػػػػّرواة الثّقػػػػػات أليب الربكػػػػػات  .ٕٓٔ

عبػػد القيّػػـو : حتقيػػق، ىػػػ( ٜٖٜأزتػػد )اظتعػػروؼ بػػابن الكيّػػاؿ( ت ) بػػن ػتّمػػد
 .ىػ ٔٓٗٔ/ٔدار اظتأموف للًّتاث : نشر، عبد رب الّنيبّ 

صتػػػػػػػػػبلؿ الػػػػػػػػػّدين الّسػػػػػػػػػيوطّي   اظتوضػػػػػػػػػوعة الآللػػػػػػػػػئ اظتصػػػػػػػػػنوعة ُب األحاديػػػػػػػػػث .ٕٔٔ
 .ىػ ٖٓٗٔ: سنة، دار اظتعرفة: نشر، ىػ( ٜٔٔ) ت

، ىػػ( ٕ٘ٛالعسػقبليّن ت ) ابن حجػر لساف اظتيزاف أليب الفضل أزتد بن عليّ  .ٕٕٔ
 .ٕ: ط، دار الكتاب اإلسبلميّ : نشر

، ىػػػػػ( ٖ٘ٛاظتؤتلػػػػف واظتختلػػػػف أليب اضتسػػػػن علػػػػّي بػػػػن عمػػػػر الػػػػّدارقطٍّت ت ) .ٖٕٔ
 .ىػٙٓٗٔ/ٔدار الغرب اإلسبلميّ : نشر، موّفق عبد القادر: الدّكتورحتقيق 

اجملروحُت من اػّدثُت والّضػعفاء والكػّذابُت أليب حػاًب ػتّمػد بػن حبّػاف البسػيّت  .ٕٗٔ
 .دار اظتعرفة: نشر، ػتمود زايد: حتقيق، ىػ( ٖٗ٘ت )

 ٚٓٛ)غتمػػع الّزوائػػد ومنبػػع الفوائػػد لنػػور الػػّدين علػػّي بػػن أيب بكػػر اعتػػػيثمّي ت  .ٕ٘ٔ
 .ىػ ٚٓٗٔ: سنة، ودار الكتاب العربّية، دار الرّيّاف: نشر، ىػ(

عبػػػد : رتػػػع وترتيػػػب، ىػػػػ( ٕٚٛتيميّػػػة ت ) بػػػن فتػػػاوى شػػػيخ اإلسػػػبلـ غتمػػػوع .ٕٙٔ
: سػػػنة، دار عػػػآب الكتػػػب: نشػػػر، ػتّمػػػد: وابنػػػو، الػػػّرزتن بػػػن ػتّمػػػد بػػػن قاسػػػم

 .ىػ ٕٔٗٔ
أزتػػد ػتمػػد : حتقيػػق، ىػػػ(ٙ٘ٗ)ت/الػػى أليب ػتمػػد علػػي بػػن أزتػػد بػػن حػػـز  .ٕٚٔ

 .دارالًتاث )القاىرة(: نشر، شاكر
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زوائػػػػد مسػػػػند البػػػػزار علػػػػى الكتػػػػب السػػػػتة ومسػػػػند أزتػػػػد البػػػػن حجػػػػر  ؼتتصػػػػر .ٕٛٔ
مؤسسػػػػة : نشػػػػر، اطتػػػػالق عبػػػػدصػػػػربي بػػػػن : حتقيػػػػق، ىػػػػػ(ٕ٘ٛ)ت/العسػػػقبلين 

 .ىػٕٔٗٔ/ٔالكتب الثقافية 
، ىػػػػػ(ٙ٘ٙالقػػػػوي اظتنػػػػذري)ت/ عبػػػػدالعظػػػػيم بػػػػن  عبػػػػدسػػػػنن أيب داود ل ؼتتصػػػػر .ٜٕٔ

 .دار اظتعرفة)بَتوت(: نشر، ػتمد حامد الفقي: حتقيق
سػػػحنوف عػػػن : روايػػػة، ىػػػػ(ٜٚٔاظتدونػػػة الكػػػربى لئلمػػػاـ مالػػػك بػػػن أنػػػس )ت/  .ٖٓٔ

 .ىػ٘ٔٗٔ/ ٔدار الكتب العلمية : نشر، الرزتن بن قاسم عبد
حتقيػػق ، ىػػػ(ٕ٘ٚاظتراسػػيل أليب داود سػػليماف بػػن األشػػعث السجسػػتاين )ت/  .ٖٔٔ

 .ىػٕٕٗٔ/ٔدار الصميعي: نشر، ا بن مساعد الزىراين عبد. د
علّػػػػق ، ىػػػػػ( ٕٖٚاظتراسػػػيل أليب ػتّمػػػػد عبػػػػد الػػػّرزتن بػػػػن أيب حػػػػاًب الّػػػرازّي ت ) .ٕٖٔ

 .ىػٖٓٗٔ/ٔدار الكتب العلمّية: نشر، أزتد عصاـ الكاتب: عليو
اظتسػػػػػػػتدرؾ علػػػػػػػى الّصػػػػػػػحيحُت أليب عبػػػػػػػػد ا ػتّمػػػػػػػد بػػػػػػػن عبػػػػػػػد ا اضتػػػػػػػػاكم  .ٖٖٔ

 .دار اظتعرفة: نشر، ىػ( ٘ٓٗت ) الّنيسابوريّ 
 مسند أيب بكر البزار = البحر الزخار. 
، ىػػػػػ(ٕٜٕ)ت/مسػػػػند أيب بكػػػػر الصػػػػديق أليب بكػػػػر أزتػػػػد بػػػػن علػػػػي اظتػػػػروزي  .ٖٗٔ

 .ىػٖٜٖٔ/ٕاظتكتب اإلسبلمي : نشر، شعيب األرناؤوط: حتقيق
دار : نشػػػػر، ىػػػػػ( ٕٗٓمسػػػػند أيب داود سػػػػليماف بػػػػن داود بػػػػن سػػػػليماف الطّيالسػػػػّي ت ) .ٖ٘ٔ

 .اظتعرفة )بَتوت(
: حتقيػػػق، ىػػػػ( ٖٚٓد بػػػن علػػػّي بػػػن اظتثػػػٌّت اظتوصػػػلّي ت )مسػػػند أيب يعلػػػى أزتػػػ .ٖٙٔ

 .ىػ ٕٔٗٔ/ٔدار الثّقافة العربّية )دمشق( : نشر، حسُت سليم أسد
الغفػػػػور  عبػػػػد. حتقيػػػػق د ىػػػػػ(ٖٕٛ)ت/مسػػػػند إسػػػػحاؽ بػػػػن راىويػػػػو اضتنظلػػػػي  .ٖٚٔ

 .ىػٕٔٗٔ/ٔتوزيع مكتبة اإلدياف )اظتدينة( ، البلوشي
دار : نشػر، ىػػ(ٕٗٓ)ت/ا ػتمد بن إدريس  عبدمسند اإلماـ الشافعي أيب  .ٖٛٔ

 .الكتب العلمية )بَتوت(
: حتقيػق، ىػػ(ٖٓٙت) مسند الشاميُت أليب القاسم سػليماف بػن أزتػد الطّػرباينّ  .ٜٖٔ
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 .ىػ ٜٓٗٔ/ٔمؤّسسة الّرسالة : نشر، زتدي الّسلفيّ 
، ىػػػػػ(ٗ٘ٗ)ت/ا ػتمػػػػد بػػػػن سػػػػبلمة القضػػػػاعي  عبػػػػدمسػػػػند الشػػػػهاب أليب  .ٓٗٔ

 .ىػٚٓٗٔ/ٕمؤسسة الرسالة : نشر ،زتدي السلفي: حتقيق
النسػػػخة ، ىػػػ(ٕٓٗا أزتػػػد بػػن ػتّمػػد بػػػن حنبػػل ت) عبػػدأيب ئلمػػاـ اظتسػػند ل .ٔٗٔ

مؤسسػػػػػػة الرسػػػػػػالة : ونشػػػػػػر، اظتطبوعػػػػػػة علػػػػػػى نفقػػػػػػة خػػػػػػادـ اصتػػػػػػرمُت الشػػػػػػريفُت
 .ىػٖٔٗٔ/ٔط

ت  مشػػارؽ األنػػوار علػػى صػػحاح اآلثػػار للقاضػػي عيػػاض بػػن موسػػى اليحصػػيبّ  .ٕٗٔ
 .ودار الًّتاث )القاىػرة(، العتيقّية )تونس(اظتكتبة : ط، ىػ( ٗٗ٘)

، ىػػػ( ٖٗ٘مشاىػػػَت علمػػاء األمصػػار أليب حػػاًب ػتّمػػد بػػن حبّػػاف البسػػيّت ت ) .ٖٗٔ
 .اصتوزّي )الّدماّـ( بن مكتبة: نشر، فبليشهػمر. ـ: تصحيح

لشهاب الػدين أزتػد بػن أيب بكػر الكنػاين ابن ماجو  مصباح الزجاجة ُب زوائد .ٗٗٔ
دار : نشػػر، كمػػاؿ يوسػػف اضتػػوت: دراسػػة وتقػػدمي، ىػػػ(ٓٗٛ)ت/البوصػػَتي 

 .ىػٙٓٗٔ/ٔاصتناف )بَتوت( 
صّنف ُب األحاديث واآلثار للحافظ عبد ا بن ػتّمد بػن أيب شػيبة الكػوُّب اظت .٘ٗٔ

 .ٜٓٗٔ/ٔدار الفكر : نشر، سعيد الّلّحاـ: حتقيق، ىػ( ٖٕ٘ت )
: حتقيػػػق، ىػػػػ( ٕٔٔاظتصػػػّنف أليب بكػػػر عبػػػد الػػػّرزّاؽ بػػػن ىػػػػّماـ الّصػػػنعايّن ت ) .ٙٗٔ

 .ىػ ٕٜٖٔ/ٔمؤّسسة الّرسالة : نشر، حبيب الّرزتن األعظميّ 
 ابػػػن حجػػػر يّ اظتطالػػػب العاليػػػة بزوائػػػد اظتسػػػانيد الثمانيػػػة للحػػػافظ أزتػػػد بػػػن علػػػ .ٚٗٔ

: نشػػػر، وأشػػػرؼ صػػػبلح، أديػػػن أبػػػو ديػػػاين: ضػػػبط، (ىػػػػ ٕ٘ٛالعسػػػقبليّن ت ) 
 .ىػٛٔٗٔ/ٔواظتكتبة اظتكية، مؤسسة قرطبة

مطبػػػػوع ، ىػػػػػ(ٖٛٛ)ت/طتطّػػػػايبّ ف زَتْػػػػد بػػػػن ػتمػػػػد األيب سػػػػليمامعػػػػآب الّسػػػػنن  .ٛٗٔ
 .هانظر ف، ْتاشية سنن أيب داود

أزتػد بػن : حتقيػق، ىػػ(ٖٔٗ)ت/معجم أيب سعيد أزتد بن ػتمػد بػن األعػرايب  .ٜٗٔ
 .ىػٕٔٗٔ/ٔمكتبة الكوثر )الرياض( : نشر، مَتين البلوشي

حتقيػػق ، ىػػػ(ٖٓٙت) اظتعجػػم األوسػػط أليب القاسػػم سػػليماف بػػن أزتػػد الطّػػرباينّ  .ٓ٘ٔ
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 .مكتبة اظتعارؼ )الرّياض(: نشر، ػتمود الّطّحاف: الدّكتور
: ط، ىػػػ(ٕٙٙمعجػػم البلػػداف أليب عبػػد ا يػػاقوت بػػن عبػػد ا اضتمػػوّي ت) .ٔ٘ٔ

 .ىػ ٗٓٗٔ: سنة، ودار بَتوت، دار صادر
: حتقيػػػق، ىػػػػ(ٖٔ٘)ت/بػػػاقي بػػػن قػػػانع ال عبػػػدمعجػػػم الصػػػحابة أليب اضتسػػػُت  .ٕ٘ٔ

 .ىػٛٔٗٔ/ٔ)اظتدينة( مكتبة الغرباء : نشر، صاّب اظتصراٌب
حتقيػق ػتمػد األمػُت ، ىػ(ٕٚٔ)ت/ا بن ػتمد البغوي  عبدمعجم الصحابة ل .ٖ٘ٔ

 .ىػٕٔٗٔ/ٔمكتبة دار البياف )الكويت( : نشر، اصتكٍت
: حتقيػػػػق، ىػػػػػ( ٖٓٙاظتعجػػػػم الكبػػػػَت أليب القاسػػػػم سػػػػليماف بػػػػن أزتػػػػد الطّػػػػرباينّ ت ) .ٗ٘ٔ

( ٖٔوقطعػػػة مػػػن اصتػػػزء). ٕ: ط، دار إحيػػػاء الػػػًّتاث العػػػريبّ : نشػػػر، زتػػػدي الّسػػػلفيّ 
 .ىػ٘ٔٗٔ /ٔدار الصميعي )الرياض( : نشر، زتدي السلفي: بتحقيق

 .ىػٕ٘ٗٔ/ ٔاضواء السلف : نشر، ػتمد طلعت: إعداد، معجم اظتختلطُت .٘٘ٔ
: حتقيػق، ىػػ(ٖٓٗ)ت/ا األصبهاين  عبدمعرفة الصحابة أليب نعيم أزتد بن  .ٙ٘ٔ

 .ىػٜٔٗٔ/ٔدار الوطن : نشر، عادؿ العزازي
، أكػػـر العمػػريّ : حتقيػػق الػػدّكتور، اظتعرفػػة والتػػأريخ ليعقػػوب بػػن سػػفياف الفسػػويّ  .ٚ٘ٔ

 .ىػ ٓٔٗٔ/ٔمكتبة الّدار )اظتدينة الّنبويّة( : نشر
، مارسػػػدف جػػػونس: حتقيػػػق، ىػػػػ( ٕٚٓاظتغػػػازي ّمػػػد بػػػن عمػػػر الواقػػػدّي ت ) .ٛ٘ٔ

 .مؤّسسة األعلمّي للمطبوعات )بَتوت(: ونشر
ْسفار ُب ختػريج مػا ُب اإلحيػاء مػن األخبػار أليب اظتغٍت عن زتل اأَلْسفار ُب األَ  .ٜ٘ٔ

أشػػػرؼ : اعتػػػٌت بػػػو، ىػػػػ( ٙٓٛالفضػػػل عبػػػد الػػػّرحيم بػػػن اضتسػػػُت العراقػػػّي ت )
 .ىػ ٘ٔٗٔ/ٔمكتبة دار طربيّة )الرّياض( : نشر، اظتقصود عبد

وٓب يُػػذكر ، نػػور الػػّدين عػػًت: حتقيػػق، اظتغػػٍت ُب الّضػػعفاء لشػػمس الػػّدين الّذىػػػيبّ  .ٓٙٔ
 .وال تأريخ الّنشر، الّناشرعلى الّنسخة اسم 

اظتغػػٍت ُب ضػػبط أشتػػاء الّرجػػاؿ ومعرفػػة كػػٌت الػػرُّواة وألقاهبػػػم ّمػػد بػػن طاىػػػر بػػن  .ٔٙٔ
: دار الكتػػػػاب العػػػػريّب )بػػػػَتوت( سػػػػنة: نشػػػػر، ىػػػػػ( ٜٙٛعلػػػػّي اظتقدسػػػػّي ت )

 .ىػ ٕٓٗٔ



 ٕ٘ٓ فهرس المصادر، والمراجع 

: حتقيػق، ىػػ( ٛٗٚت ) اظتقتٌت ُب سرد الكٌت لشمس الّدين ػتّمػد بػن أزتػد الّذىػػيبّ  .ٕٙٔ
 .ىػ ٛٓٗٔ: سنة، اجمللس العلمّي باصتامعة اإلسبلميّة: ط، د صاّب اظترادػتمّ 

نشػػػر ، زىػػػَت الشػػػاويش: حتقيػػػق، منػػػار السػػػبيل إلبػػػراىيم بػػػن ػتمػػػد بػػػن ضػػػوياف .ٖٙٔ
 .ىػٓٔٗٔ/ٚاظتكتب اإلسبلمي 

، صػبحي الّسػامرّائيّ : حتقيق، ىػ( ٜٕٗد ت )ػاظتنتخب من مسند عبد بن زُتَي .ٗٙٔ
 .ىػ ٛٓٗٔ/ٔالّسّنة )القاىػرة( مكتبة : رػنش، وػتمود الصعيديّ 

، ىػػػػ(ٖٙٗت ) ح أوىػػػػاـ اصتمػػػع والّتفريػػػق أليب بكػػػر اطتطيػػػب البغػػػداديّ ػموضػػػ .٘ٙٔ
 .ىػ ٚٓٗٔ/ٔرفة ػدار اظتع: نشر، عبد اظتعطي قلعجي: حتقيق الدّكتور

عبػد الػّرزتن ػتّمػد : حتقيػق، ىػػ( ٜٚ٘اظتوضوعات أليب الفػرج بػن اصتػوزّي ت ) .ٙٙٔ
. د: ٍب وقفػت علػى الكتػاب بتحقيػق. ىػػ ٖٓٗٔ/ٕدار الفكر : نشر، عثماف

، ىػػػٛٔٗٔ/ٔومكتبػػة التدمريػػة، أضػػواء السػػلف: نشػػر، نػػور الػػدين بػػن شػػكري
 .مع التنيو، -أحيانًا-ونقلت منها

وفتحيّػػة ، علػػيّ : حتقيػق، ىػػػ( ٛٗٚميػزاف االعتػػداؿ لشػمس الػػّدين الّذىػػيّب ت ) .ٚٙٔ
 .دار الفكر العريبّ : نشر، البجاويّ 

 ا الزركشػي عبػدالصػبلح لبػدر الػدين ػتمػد بػن  بن النكت على مقدمة .ٛٙٔ
أضػػواء السػػػلف : نشػػػر، زيػػػن العابػػدين ببلفػػريج. حتقيػػق د، ىػػػ(ٜٗٚ)ت/

 .ىػٜٔٗٔ/ٔ
الّنهػػػاية ُب غريػػب اضتػػديث واألثػػر جملػػد الػػّدين أيب الّسػػعادات اظتبػػارؾ بػػن ػتّمػػد  .ٜٙٔ

وػتمػود ، طا ىػػر الػزّاويّ : حتقيق، ىػ( ٙٓٙ /ت)اظتعروؼ بابن األثَت ، اصتزريّ 
 .اظتكتبة العلمّية )بَتوت(: نشر، الطّناحيّ 

 ٕ٘ٛ /ت)العسػػقبلينّ  ابػػن حجػػر ىػػػدي الّسػػاري مقّدمػػة فػػتح البػػاري ألزتػػد بػػن علػػيّ  .ٓٚٔ
 .ىػ ٚٓٗٔ/ٖواظتكتبة الّسلفيّة  ، دار الرّيّاف: نشر، ػتّب الّدين اطتطيب: حتقيق، ىػ(

، ىػػػػ( ٗٙٚ /ت) لصػػػبلح الػػػّدين خليػػػل بػػػن أيبػػػك الّصػػػفديّ الػػػواُب بالوفيػػػات  .ٔٚٔ
دار إحيػػػاء الػػػًتاث العػػػريب : رنشػػػ، وتركػػػي مصػػػطفى، أزتػػػد األرنػػػاؤوط: حتقيػػػق

 .ىػ ٕٓٗٔ: سنة، )بَتوت(



 ٕٙٓ المستدرك على األحاديث الواردة في فضائل الصحابة  

 فهرس ادلىضىعاخ
 ٘ ................................ اإلسبلميَّة اصتامعة مدير معإب مقّدمة

 ٚ .......................................................... اظتقدمة

 ٔٔ .................................................... البحث خطة

 ٘ٔ ................................................... البحث منهج

 ،-وسلم عليو ا صلى - ا رسوؿب آمن من فضلِ  ُب ورد ما: األّوؿ الباب
 ٕ٘ ......................................................... وَصِحبَو

 حسب -عنهم ا رضي-فضائلهم ُب الواردة األحاديث: الثاين الباب
 ٖٔ ..................... والببلد والّطوائف، والقبائل، والوقائع، اضتوادث،

 ٖٖ .......................... البدريُت فضائل ُب ورد ما: األّوؿ اظتبحث 

 ٖٙ ........................ ىاشم بٍت فضائل ُب ورد ما: الثاين اظتبحث 

 ٖٛ ......................... األنصار فضائل ُب ورد ما: الثالث اظتبحث 

 ٜٖ ............................. زِتََْت  فضائل ُب ورد ما: الرابع اظتبحث 

 ٕٗ ...................... كعب بٍت فضائل ُب ورد ما: اطتامس اظتبحث 

 ٘ٗ ...................... اليمن أىل فضائل ُب ورد ما: السادس اظتبحث

 -عنهم ا رضي-فضائلهم تفصيل ُب الواردة األحاديث: الثالث الباب
 ٚٗ ................................................... .األعياف على

 -عنهم ا رضي - الصحابة فضائل ُب الواردة األحاديث: األوؿ الفصل
 ٛٗ ..................................................... .الرجاؿ من



 ٕٚٓ فهرس الموضوعات

 ٜٗ ................. .منهم رتاعة فيو اشًتؾ ما ُب ورد ما: األوؿ اظتبحث

 ٓ٘ ..... -عنهم ا رضي-األربعة اطتلفاء فضائل ُب ورد ما: األوؿ اظتطلب

 اروؽػػػػػػالف مرػػػػوع ديق،ػػػػػػالص رػػػػػػبك أيب ائلػػػػفض ُب ورد ما: الثاين اظتطلب
 ٚ٘ ........................................ -عنهما تعأب ا رضي- 

 ٛ٘ . .االنفراد على -عنهم ا رضي-فضائلهم تفصيل ُب ورد ما: الثاين اظتبحث

 ٜ٘ ................ .-عنهم ا رضي-بأعياهنم ُعرفوا َمن: األوؿ اظتطلب

 أيب ابن ا عبد: واشتو) الصديق بكر أيب فضائل ُب ورد ما: األوؿ القسم
 ٔٙ ................................. -عنهما ا رضي-(التيمي قحافة

 العدوي نُفيل بن اطتطاب بن عمر فضائل ُب ورد ما: الثاين القسم 
 ٔٚ ........................................ -عنو ا رضي-(الفاروؽ)
 ا رضي-اعتامشي طالب أيب بن علي فضائل ُب ورد ما: الثالث القسم 

 ٘ٚ ........................................................... -عنو

 ٜٚ . -عنو ا رضي-الزىري وقاص أيب بن سعد فضائل ُب ورد ما: الرابع القسم

 سّيد) اريػػاألنص كعب بن ُأيبّ  فضائل ُب ورد ما: اطتامس القسم 
 ٔٛ ........................................ -عنو ا رضي- (القراء

 ا رضي-اريػػاألنص الكػػم بن أنس ائلػػفض ُب ورد اػػػم: السادس سمػػالق 
 ٜٙ ........................................................... -عنو

 بابن اظتعروؼ السدوسي، معبد بن بشَت فضائل ُب ورد ما: السابع القسم 
 ٓٓٔ ......................................-عنو ا رضي-اطتَصاِصَية



 ٕٛٓ المستدرك على األحاديث الواردة في فضائل الصحابة  

 اعتامشي، طالب أيب بن علي بن اضتسن فضائل ُب ورد ما: الثامن القسم 
 ٗٓٔ ....................... -عنهم ا رضي-علي بن اضتسُت أخيو أو

 ا رضي-الكليب خليفة بن دحية فضائل ُب ورد ما: التاسع القسم 
 ٚٓٔ ........................................................ -عنو

 األنصاري طلحة أيب سهل، بن زيد فضائل ُب ورد ما: العاشر القسم 
 ٓٔٔ .............................................. -عنو ا رضي-

 األنصاري معاذ بن سعد فضائل ُب ورد ما: عشر اضتادي القسم 
 ٔٔٔ .................................. :-عنو ا رضي-(سّيداألوس)

 طالب أيب بن جعفر بن ا عبد فضائل ُب ورد ما: عشر الثاين القسم 
 ٚٔٔ ...................................... -عنهما ا رضي-اعتامشي

 العواـ بن الزبَت بن ا عبد فضائل ُب ورد ما: عشر الثالث القسم 
 ٜٔٔ ..................................... -عنهما ا رضي-األسدي

 ا رضي-اطتالق عبد بن عبيدا فضائل ُب ورد ما: عشر الرابع القسم 
 ٕٛٔ ......................................................... -عنو

 النَُّميػري ُدْعُموص بن ّرةػػق ائلػػفض ُب ورد اػم: عشر اطتامس القسم 
 ٖٓٔ ............................................. -عنو ا رضي-

 ٕٖٔ ........................... (.اظتبهموف) ُيَسمّ  ٓب َمن: ثاينال اظتطلب

 ٖٖٔ ................................ قبائل إٔب نسبوا من: األوؿ الفرع 

 ا رضي-األنصار من شاب فضل ُب ورد ما :عشر السادس القسم 
 ٖٖٔ ....................................................... -عنهم



 ٜٕٓ فهرس الموضوعات

 ٜٖٔ ............................. (اظتبهموف) ينسبوا ٓب من: الثاين الفرع

 ٚ٘ٔ .-عنهن ا رضي-الصحابيات فضائل ُب الواردة األحاديث: الثاين الفصل

 ٛ٘ٔ ................... .االنفراد على فضائلهن تفصيل ُب ورد ما: وفيو

 ٜ٘ٔ ............................... .بأعياهنن ُعرِفن من: األوؿ اظتطلب

 ا رضي-الصديق بكر أيب بنت عائشة فضل ُب ورد ما: األوؿ القسم 
 ٓٙٔ ...................................................... -عنهما

ػػأم أيب بنت ىند لػػفض ُب ورد اػػم: الثاين القسم   مةػػػسل أـ ية،ػ
 ٘ٙٔ .................................... -عنها ا رضي-اظتخزومية

 عليو ا صلى-الرسوؿ بنت فاطمة فضل ُب ورد ما: الثالث القسم 
 ٓٚٔ ......................................... -عنها ورضي وسلم،

 ا رضي- األنصارية رافع بنت كبشة فضائل ُب ورد ما: الرابع القسم 
 ٔٚٔ ........................................................ -عنها

 ٕٚٔ .......... -عنها ا رضي-طَليق أـ فضل ُب ورد ما: اطتامس القسم 

 ٘ٚٔ .... -عنها ا رضي-األنصارية مالك أـُّ  فضل ُب ورد ما: السادس القسم 

 ٚٚٔ .......................... (اظتبهمات) يُنسنب ٓب َمن: الثاين اظتطلب

 ٗٛٔ ........................................................ اطتادتة

 ٚٛٔ ...................................................... الفهارس

 ٜٛٔ ....................................... واظتراجع اظتصادر، فهرس 

 ٕٙٓ ............................................ وضوعاتاظت فهرس 
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