
 فضائل الصحابة من سنن أيب داود
 ابب يف التفضيل -8

، عن انفع، عن ابن 4627 ـ حدثنا عثمان بن أيب شيبة، ثنا أسود بن عامر، ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة، عن عبيد اّلله
 عمر قال:

ك أصحاب النيب صلى كنَّا نقول يف زمن النيب صلى اّلله عليه وسلم: ال نعدل أبيب بكر أحداً مث عمر، مث عثمان، مث نت 
 اّلله عليه وسلم ال نفاضل بينهم.

 ـ حدثنا أمحد بن صاحل، ثنا عنبسة، ثنا يونس، عن ابن شهاب قال: قال سامل بن عبد اّلله 4628
أن ابن عمر قال: كنَّا نقول ورسول اّلله صلى اّلله عليه وسلم حيٌّ: أفضل أمة النيب صلى اّلله عليه وسلم بعده أبو 

 ر، مث عثمان رضي اّلله عنهم أمجعني.بكر، مث عم
ـ حدثنا حممد بن كثري، ثنا سفيان، ثنا جامع بن أيب راشد، حدثنا أبو يعلى، عن حممد بن احلنفية قال: قلت 4629

 أليب:
أيُّ الناس خري بعد رسول اّلله صلى اّلله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر، قال: قلت: مث من؟ قال: مث عمر، قال: مث 

 قول مث من؟ فيقول عثمان، فقلت: مث أنت اي أبِت؟ قال: ما أان إال رجل من املسلمني.خشيت أن أ
 ـ حدثنا حممد بن مسكني، ثنا حممد يعين الفراييب قال: مسعت سفيان يقول:4630

 عنهم من زعم أن عليهاً رضي اّلله عنه كان أحقَّ ابلوالية منهما فقد خطَّأ أاب بكر وعمر واملهاجرين واألنصار رضي اّلله 
 مجيعهم وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إىل السماء.

 ـ حدثنا حممد بن حيىي بن فارس، ثنا قبيصة، ثنا عبَّاد السماك قال:4631
 مسعت سفيان الثوري يقول: اخللفاء مخسة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليه، وعمر بن عبد العزيز رضي اّلله عنهم.

 ابب يف اخللفاء -9
ا حممد بن حيىي بن فارس، ثنا عبد الرزاق، قال حممد: كتبته من كتابه قال: أخربان معمر، عن الزهري، ـ حدثن4632

، عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة حيدهث  عن عبيد اّلله بن عبد اّلله
، فأرى الناس أن رجاًل أتى إىل رسول اّلله صلى اّلله عليه وسلم فقال: إين أرى الليلة ظلهًة ينطف منها السمن والعسل

يتكفَّفون أبيديهم، فاملستكثر واملستقل، وأرى سبباً واصالً من السماء إىل األرض، فأراك ايرسول اّلله أخذت به 
فعلوت به، مث أخذ به رجل آخر فعال به، مث أخذ به رجل آخر فعال به، مث أخذ به رجل آخر فانقطع، مث وصل فعال 

ا، فقال: "اعربها" قال: أما الظلهة فظلهة اإِلسالم، وأما ما يـَْنِطُف من به، قال أبو بكر: أبيب وأمي لتدعينِه  َّنَّ فألعربِه
السمن والعسل فهو القرآن: لينه وحالوته، وأما املستكثر واملستقل فهو املستكثر من القرآن واملستقل منه، وأما 

، مث أيخذ به بعدك رجل فيعلو السبب الواصل من السماء إىل األرض فهو احلق الذي أنت عليه: أتخذ به فيعلي ك اّلله
به، مث أيخذ به رجل آخر فيعلوا به، مث أيخذ به رجل آخر فينقطع، مث يوصل له فيعلو به، أي رسول اّلله لتحدثين 

أصبت أم أخطأت فقال: "أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً" فقال: أقسمت ايرسول اّلله لتحدِهثين ما الذي أخطأت، فقال 
 عليه وسلم: "ال تقسم".النيب صلى اّلله 

ـ حدثنا حممد بن حيىي بن فارس، ثنا حممد بن كثري، ثنا سليمان بن كثري، عن الزهري، عن عبيد اّلله بن عبد 4633
، عن ابن عباس، عن النيب صلى اّلله عليه وسلم هبذه القصة قال: فأىب أن خيربه.  اّلله

 األنصاري، ثنا األشعث، عن احلسن، عن أيب بكرةـ حدثنا حممد بن املثىن، ثنا حممد بن عبد اّلله 4634



أن النيب صلى اّلله عليه وسلم قال ذات يوم: "من رأى منكم رؤاي؟" فقال رجل: أان، رأيت كأن ميزاانً نزل من السماء 
فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت أبيب بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، 

 امليزان، فرأينا الكراهية يف وجه رسول اّلله صلى اّلله عليه وسلم.مث رفع 
 ـ حدثنا موسى بن إمساعيل، ثنا محاد، عن علي بن زيد، عن عبد الرمحن بن أيب بكرة، عن أبيه4635

ا رسول أن النيب صلى اّلله عليه وسلم قال ذات يوم: "أيكم رأى رؤاي؟" فذكر معناه، ومل يذكر الكراهية قال: فاستاء هل
 اّلله صلى اّلله عليه وسلم يعين فساءه ذلك فقال: "خالفة نبوٍة، مث يؤيت اّلله امللك من يشاء".

ـ حدثنا عمرو بن عثمان، ثنا حممد بن حرب، عن الزُّبَيدي، عن ابن شهاب، عن عمرو بن أابن بن عثمان، 4636
 عن جابر بن عبد اّلله أنه كان حيدِهث

عليه وسلم قال: "ُأِرَي الليلة رجٌل صاحلٌ أنَّ أاب بكٍر نيط برسول اّلله صلى اّلله عليه وسلم، أن رسول اّلله صلى اّلله 
ونيط عمر أبيب بكٍر، ونيط عثمان بعمر" قال جابر: فلما قمنا من عند رسول اّلله صلى اّلله عليه وسلم قلنا: أما 

بعضهم ببعض فهم والة هذا األمر الذي بعث اّلله به نبيَّه  الرجل الصاحل فرسول اّلله صلى اّلله عليه وسلم، وأما تَنوُّطُ 
 صلى اّلله عليه وسلم.

 قال أبو داود: رواه يونس وشعيب مل يذكرا عمرو بن أابن.
ـ حدثنا حممد بن املثىن قال: حدثين عفان بن مسلم، ثنا محاد بن سلمة، عن أشعث بن عبد الرمحن، عن أبيه، 4637

 عن مسرة بن جندب
، إين رأيت كأن دلواً ُدّلِهَ من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شرابً ضعيفاً، مث  أن رجالً  قال: ايرسول اّلله

جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حىت تضلَّع ، مث جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حىت تضلَّع، مث جاء عليٌّ فأخذ 
 بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء.

 ثنا عليه بن سهل الرملي، ثنا الوليد، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول قال:ـ حد4638
 لتمخرنَّ الروم الشام أربعني صباحاً ال ميتنع منها إال دمشق وعمان.

ـ حدثنا موسى بن عامر املرهي، ثنا الوليد، ثنا عبد العزيز بن العالء أنه مسع أاب األعيس عبد الرمحن بن سلمان 4639
 يقول:

 أيت َمِلك من ملوك العجم، يظهر على املدائن كلها إال دمشق.سي
 ـ حدثنا موسى بن إمساعيل، ثنا محاد، أخربان بـُْرٌد أبو العالء، عن مكحول،4640

 أن رسول اّلله صلى اّلله عليه وسلم قال: "موضع فسطاط املسلمني يف املالحم أرٌض يقال هلا الغوطة".
 ، ثنا جعفر، عن عوف قال: مسعت احلجاج خيطب وهو يقول:ـ حدثنا أبو ظفر عبد السالم4641

إن مثل عثمان عند اّلله كمثل عيسى ابن مرمي، مث قرأ هذه اآلية يقرؤها ويفسِهرها: }إذ قال اّلله اي عيسى إين متوفيك 
 ورافعك إّلَّ ومطهرك من الذين كفروا{ يشري إلينا بيده وإىل أهل الشام.

يل الطالقاين، ثنا جرير، ح وثنا زهري بن حرب، قاال: ثنا جرير، عن املغرية، عن ـ حدثنا إسحاق بن إمساع4642
 الربيع بن خالد الضَّيبهِ قال: مسعت احلجاج خيطب، فقال يف خطبته:

رسول أحدكم يف حاجته أكرم عليه، أم خليفته يف أهله؟ فقلت يف نفسي: ّلله عليَّ أال أصلِهي خلفك صالًة أبدًا، وإن 
 جياهدونك ألجاهدنَّك معهم، زاد إسحاق يف حديثه قال: فقاتل يف اجلماجم حىت قتل. وجدت قوماً 

 ـ حدثنا حممد بن العالء، ثنا أبو بكر، عن عاصم قال: مسعت احلجاج وهو على املنرب يقول:4643



بد امللك، واّلله لو أمرت اتقوا اّلله ما استطعتم ليس فيها مثنويَّة، وامسعوا وأطيعوا ليس فيها مثنويَّة ألمري املؤمنني ع
الناس أن خيرجوا من ابب من أبواب املسجد فخرجوا من ابب آخر حللَّت ّل دماؤهم وأمواهلم، واّلله لو أخذت ربيعة 
، واّلله ما هي إال رجٌز من  مبضر لكان ذلك ّل من اّلله حالالً، واي عذيري من عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند اّلله

نزهلا اّلله على نبيه عليه السالم، وعذيري من هذه احلمراء يزعم أحدهم أنه يرمي ابحلجر فيقول: إىل رجز األعراب ما أ
 أن يقع احلجر قد حدث أمر، فواّلله ألدعنـَُّهم كاألمس الدابر.

 قال: فذكرته لألعمش فقال: أان واّلله مسعته منه.
 قال: مسعت احلجاج يقول على املنرب:ـ حدثنا عثمان بن أيب شيبة، ثنا ابن إدريس، عن األعمش 4644

م كاألمس الذاهب، يعين املواّل.  هذه احلمراء َهرْبٌ هرْبٌ ، أما واّلله لو قد قرعت عصاً بعصاً ألذرَّنَّ
ـ حدثنا قطن بن نسري، ثنا جعفر يعين ابن سليمان ثنا داود بن سليمان، عن شريك، عن سليمان األعمش 4645

 قال:
، فذكر حديث أيب بكر بن عيَّاش، قال فيها: فأمسعوا وأطيعوا خلليفة اّلله وصفيهه عبد امللك مَجَّعت مع احلجاج فخطب

 بن مروان، وساق احلديث قال: ولو أخذت ربيعة مبضر، ومل يذكر قصة احلمراء.
، ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن سعيد بن مُجْهان، عن َسِفيَنة قال:4646  ـ حدثنا سوار بن عبد اّلله
 ّلله صلى اّلله عليه وسلم: "خالفة النبوة ثالثون سنًة، مث يؤيت اّلله امللك أو ملكه من يشاء".ل اقال رسو 

قال سعيد: قال ّل سفينة: أمسك عليك: أاب بكر سنتني، وعمر عشرًا، وعثمان اثنيت عشرة وعليه كذا، قال سعيد: 
 ة قال: كذبت أستاه بين الزرقاء، يعين مروان.قلت لسفينة: إن هؤالء يزعمون أن عليهاً ]عليه السالم[ مل يكن خبليف

 ـ حدثنا عمرو بن عون، ثنا هشيم، عن العوام بن حوشب، عن سعيد بن مجهان، عن سفينة قال:4647
 قال رسول اّلله صلى اّلله عليه وسلم: "خالفة النبوة ثالثون سنًة، مث يؤيت اّلله امللك من يشاء، أو ملكه من يشاء".

بن العالء، عن ابن إدريس، أخربان حصني، عن هالل بن يساف، عن عبد اّلله بن ظامل، وسفيان ـ حدثنا حممد 4648
عن منصور، عن هالل بن يساف، عن عبد اّلله بن ظامل املازين، قال: ذكر سفيان رجالً فيما بينه وبني عبد اّلله بن ظامل 

 املازين قال: مسعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال:
ن إىل الكوفة أقام فالن خطيباً، فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال: أال ترى إىل هذا الظامل، فأشهد على ملا قدم فال

التسعة إَّنم يف اجلنة، ولو شهدت على العاشر مل إيثم ، قال ابن إدريس: والعرب تقول: آمث، قلت: ومن التسعة؟ 
راء؛ إنه ليس عليك إال نيبٌّ أو صديٌق أو شهيٌد" قال: قال رسول اّلله صلى اّلله عليه وسلم وهو على حراء "اثبت ح

قلت: ومن التسعة؟ قال: رسول اّلله صلى اّلله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليه، وطلحة، والزبري، وسعد 
 بن أيب وقَّاص، وعبد الرمحن بن عوف، قلت: ومن العاشر؟ فتلكأ هنية مث قال: أان.

ن سفيان، عن منصور عن هالل بن يساف، عن ابن حيان، عن عبد اّلله بن ظامل قال أبو داود: رواه األشجعي ع
 إِبسناده حنوه.

 ـ حدثنا حفص بن عمر النمري، ثنا شعبة، عن احلر بن الصَّيَّاح، عن عبد الرمحن بن األخنس4649
اّلله صلى اّلله عليه  أنه كان يف املسجد فذكر رجٌل عليهاً عليه السالم، فقام سعيد بن زيد فقال: أشهد على رسول

وسلم أين مسعته وهو يقول: "عشرٌة يف اجلنة: النيبُّ يف اجلنة، وأبو بكٍر يف اجلنة، وعمر يف اجلنة، وعثمان يف اجلنة، 
وعليٌّ يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة، والزبري بن العوام يف اجلنة، وسعد بن مالك يف اجلنة، وعبد الرمحن بن عوٍف يف اجلنة" 

 لسميت العاشر، قال: فقالوا: من هو؟ فسكت، قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد.ولو شئت 



 ـ حدثنا أبو كامل، ثنا عبد الواحد بن زايد، ثنا صدقة بن املثىن النخعي، حدثين جدِهي رايح بن احلارث قال:4650
بن عمرو بن نفيل، فرحَّب به وحياه  كنت قاعداً عند فالن يف مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيد بن زيد

، فقال  وأقعده عند رجله على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسبَّ وسبَّ
سعيد: من يُسبُّ هذا الرجل؟ فقال: يسبُّ عليها، قال: أال أرى أصحاب رسول اّلله صلى اّلله عليه وسلم ُيَسبُّوَن 

وال تغري؟ أان مسعت رسول اّلله صلى اّلله عليه وسلم يقول: وإين لغينٌّ أن أقول عليه ما مل يقل عندك مث ال تنكر 
فيسألين عنه غداً إذا لقيته "أبو بكٍر يف اجلنة، وعمر يف اجلنة" وساق معناه مث قال: َلمْشَهُد رجل منهم مع رسول اّلله 

َر ُعْمَر نوح.صلى اّلله عليه وسلم يغربِه فيه وجهه خري من عمل أحدك  م عمره ولو ُعمِه
ـ حدثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ح وثنا مسدد، ثنا حيىي، املعىن قاال: ثنا سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، أن 4651

 أنس بن مالك حدَّثهم
ّلله صلى اّلله عليه أن نيبَّ اّلله صلى اّلله عليه وسلم صعد ُأحداً فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان، فَرجَف هبم فضربه نيبُّ ا

 وسلم برجله وقال: "اثبت ُأحد، نيبُّ وصديٌق وشهيدان".
ـ حدثنا هناد بن السريِه، عن عبد الرمحن بن حممد احملاريب، عن عبد السالم بن حرب، عن أيب خالد الداالين، 4652

 عن أيب خالد موىل آل جعدة، عن أيب هريرة قال:
"أاتين جربيل فأخذ بيدي، فأراين ابب اجلنة الذي تدخل منه أميت" فقال أبو  قال رسول اّلله صلى اّلله عليه وسلم:

، وددت أين كنت معك حىت أنظر إليه، فقال رسول اّلله صلى اّلله عليه وسلم: "أما إنك اي أاب بكٍر  بكر: ايرسول اّلله
 أول من يدخل اجلنة من أميت".

 أن الليث حدهثهم، عن أيب الزبري، عن جابر،ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الرملي، 4653
 عن رسول اّلله صلى اّلله عليه وسلم أنه قال: "ال يدخل النار أحٌد ممن ابيع حتت الشجرة".

ـ حدثنا موسى بن إمساعيل، ثنا محاد بن سلمة، ح وثنا أمحد بن سنان، ثنا يزيد بن هارون، أخربان محاد بن 4654
 عن أيب هريرة قال:سلمة، عن عاصم، عن أيب صاحل، 

" وقال ابن سنان: "اطلع اّلله على أهل بدٍر فقال اعملوا  قال رسول اّلله صلى اّلله عليه وسلم، قال موسى: "فلعلَّ اّلله
 ما شئتم فقد غفرت لكم".

ـ حدثنا حممد بن عبيد، أن حممد بن ثور حدَّثهم، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبري، عن املسور بن 4655
 خمرمة قال:

خرج النيبُّ صلى اّلله عليه وسلم زمن احلديبية، فذكر احلديث قال: فأاته يعين عروة بن مسعود فجعل يكلم النيب 
صلى اّلله عليه وسلم، فكلَّما كلمه أخذ بلحيته، واملغرية بن شعبة قائم على رأس النيب صلى اّلله عليه وسلم ومعه 

السيف وقال: أخِهر يدك عن حليته، فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: السيف وعليه املغفر، فضرب يده بنعل 
 املغرية بن شعبة.

ـ حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير، ثنا محاد بن سلمة، أن سعيد بن إايس اجلَُريري أخربهم، عن عبد اّلله 4656
 بن شقيق الُعَقيلي، عن األقرع مؤذن عمر بن اخلطاب قال:

األسقٍف فدعوته، فقال له عمر: وهل جتدين يف الكتاب؟ قال: نعم، قال: كيف جتدين؟ قال: أجدك بعثين عمر إىل 
قرانً، فرفع عليه الدرة فقال: قرن مه؟ فقال: قرٌن حديٌد أمني شديد قال: كيف جتد الذي جييء من بعدي؟ فقال: 

اثً فقال: كيف جتد الذي بعده؟ قال: أجده أجده خليفة صاحلاً غري أنه يؤثر قرابته، قال عمر: يرحم اّلله عثمان! ثال



صدأ حديد، فوضع عمر يده على رأسه فقال: اي دفراه اي دفراه فقال: اي أمري املؤمنني، إنه خليفة صاحل، ولكنه 
 يستخلف حني يستخلف والسيف مسلول والدم مهراق.

 قال أبو داود: الدفر الننت.
 سلمابب يف فضل أصحاب النيب صلى اّلله عليه و  -10

ـ حدثنا عمرو بن عون قال: أنبأان، ح وثنا مسدد قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن زرارة بن أوىف، عن 4657
 عمران بن حصني قال:

قال رسول اّلله صلى اّلله عليه وسلم: "خري أميت القرن الذي بعثت فيهم، مث الذين يلوَّنم، مث الذين يلوَّنم" واّلله أعلم 
مث يظهر قوٌم يشهدون وال يستشهدون، وينذرون وال يوفون، وخيونون وال يؤمتنون، ويفشو فيهم أذكر الثالث أم ال "

 السِهمن".
 ابب يف النهي عن سب أصحاب رسول اّلله صلى اّلله عليه وسلم -11

 ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب سعيد قال:4658
ليه وسلم: "ال تسبوا أصحايب، فو الهذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحٍد ذهباً ما بلغ قال رسول اّلله صلى اّلله ع

 ُمدَّ أحدهم وال نصيفه".
 ـ حدثنا أمحد بن يونس، ثنا زائدة بن قدامة الثقفي، ثنا عمر بن قيس املاصر، عن عمرو بن أيب قرة قال:4659

 صلى اّلله عليه وسلم ألانس من أصحابه يف الغضب، فينطلق كان حذيفة ابملدائن، فكان يذكر أشياء قاهلا رسول اّلله 
انس ممن مسع ذلك من حذيفة، فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان: حذيفة أعلم مبا يقول، 

فريجعون إىل حذيفة فيقولون له قد ذكران قولك لسلمان فما صدهقك وال كذهبك، فأتى حذيفة سلمان وهو يف مْبقلٍة 
قال: اي سلمان، ما مينعك أن تصدقين مبا مسعت من رسول اّلله صلى اّلله عليه وسلم؟ فقال سلمان: إن رسول اّلله ف

صلى اّلله عليه وسلم كان يغضب فيقول يف الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول يف الرضا لناس من أصحابه، 
رجال، وحىت توقع اختالفاً وفـُْرقًة؟ ولقد علمت أن رسول اّلله  أما تنتهي حىت تَورِهَث رجااًل ُحبَّ رجال ورجااًل بـُْغضَ 

ا أان من ولد آدم  ا رجٍل من أميت سببته سبة، أو لعنته لعنًة يف غضيب، فِإّنه صلى اّلله عليه وسلم خطب فقال: "أميُّ
 تهنيَّ أو ألكتنبَّ إىل عمر.أغضب كما يغضبون، وإّنا بعثين رمحًة للعاملني فاجعلها عليهم صالًة يوم القيامة" واّلله لتن

 


