
((11)) 

  باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
  من سنن أبن ماجةمن سنن أبن ماجة

 
 ))فضل أيب بكر الصديق رضي هللا عنه((

 حدثنا علي بن حممد. حدثنا وكيع. حدثنا األعمش، عن عبد هللا بن مرة، عن أيب إالحوص، عن عبد هللا قال: - 93
برأ إىل كل خليل من خلته. ولو كنت متخذا خليال. أن صاحبكم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))أال إين أ -

 خليل هللا((
 قال وكيع: يعين نفسه.

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وعلي بن حممد، قاال: حدثنا أبو معاوية. حدثنا األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب  - 94
 هريرة، قال:

ط، ما نفعين مال أبو بكر(( قال فبكى أبو بكر وقال: اي قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))ما نفعين مل ق -
 رسول هللا! هل أان ومايل إال لك: اي رسول هللا!

إسناده إىل أيب هريرة فيه مقال، ألن سلمان بن مهران األعمش يدلس، وكذا أبو معاوية. إال أنه صرح ابلتحديث. 
 فزال التدليس. وابقي رجاله ثقات. أهم الزوائد.

هشام بن عمار. حدثنا سفيان، عن احلسن بن عمارة، عن فراس، عن الشعييب، عن احلارث، عن علي؛ حدثنا  - 95
 قال:

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل اجلنة من األولني واالخرين، إال النبيني  -
 واملرسلني. ال ختربمها اي علي! ما داما حيني((.

 وجوه متعددة عن علي وغريه. ذكر الرتمذي وقد حسنه من بعض الوجوه.احلديث قد جاء ب
حدثنا علي بن حممد. حدثنا وعمرو بن عبد هللا، قاال: حدثنا وكيع. حدثنا األعمش، عن عطية بن سعد، عن  - 96

 أيب سعيد اخلدري؛ قال:
منهم كما يرى الكوكب الطالع يف  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))أن اهل الدرجات العلى يراهم من أسفل -

 االفق من آفاق السماء. وإن أاب بكر وعمر منهم. وأنعما((.
حدثنا علي بن حممد. حدثنا وكيع. ح وحدثنا حممد بن بشار. حدثنا مؤمل، قاال: حدثنا سفيان، عن عبد  - 97

 ؛ قال:امللك بن عمري، عن موىل لربعي بن حراش، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))إين ال أدري ما قدر بقائي فيكم. فاقتدوا ابللذين من بعدي(( وأشار إىل أيب  -

بكر وعمر. أمسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ))ذهبت أان وأبو بكر وعمر، ودخلت أان وأبو بكر وعمر، 
 نك هللا مع صاحبيك.وخرجت أان وأبو بكر وعمر(( فكنت أظن ليجعل

 حدثنا علي بن ميمون الرقى. حدثنا سعيد بن مسلمة، عن إمسعيل بن أمية، عن انفع، عن ابن عمر. قال: - 99
 خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني أيب بكر وعمر. -

، عن ابن أيب حدثنا علي بن حممد. حدثنا حيىي بن آدم. حدثنا ابن املبارك، عن عمر بن سعيد بن أيب حسني - 98



 مليكة؛ قال:
مسعت ابن عباس يقول: ملا وضع عمر على سريره، اكتنفه الناس يدعون ويصلون. أو قال يثنون ويصلون عليه قبل  -

أن يرفع؛ وأان فيهم. فلم يزعين إال رجل قد زمحين وأخذ مبنكي. فالتفت، فإذا علي بن أيب طالب. فرتحم على عمر. 
إيل أن ألقى هللا مبثل عمله منك. وأمي هللا. أن كنت ألظن ليجعلنك هللا عز وجل مع مث قال: ما خلفت أحدا أحب 

 صاحبيك وذلك إين كنت أن أكثر أن فقال ))هكذا نبعث((.
حدثنا أبو شعيب، صاحل بن اهليثم الواسطي. حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس. حدثنا مالك بن  - 100

 . قال:مغول، عن عون بن أيب جحيفة، عن أبيه
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل اجلنة األولني واآلخرين. إال النبيني  -

 واملرسلني((.
حدثنا أمحد بن عبدة، واحلسني بن حسن املروزي. قاال: حدثنا املعتمر بن سليمان، عن محيد، عن أنس،  - 101
 قال،

 ب إليك؟ قال ))عائشة(( قيل ومن الرجال؟ قال ))أبوها((.قيل: اي رسول هللا! أي الناس أح -
 ))فضل عمر رضي هللا عنه((

 حدثنا علي بن حممد. حدثنا أبو أسامة. أخربين اجلريري، عن عبد هللا بن شقيق، - 102
قال: قلت اي عائشة: أي أصحابه كان أحب إليه؟ قالت أبو بكر. قلت: مث أيهم؟ قالت: عمر. قلت: مث أيهم؟  -
 الت: أبو عبيدة.ق

حدثنا إمساعيل بن حممد الطلحي. حدثنا عبد هللا بن خراش احلوشيب، عن العوام ابن حوشب، عن جماهد،  - 103
 عن ابن عباس.

 قال: ملا أسلم عمر نزل جربيل فقال: اي حممد! لقد استبشر أهل السماء إبسالم عمر. -
بن خراش. إال أن ابن حبان ذكره يف الثقات، وأخراج هذا يف الزوائد: إسناده ضعيف التفاقهم على ضعف عبد هللا 

 احلديث من طريقة يف صحيحه.
حدثنا إمساعيل بن حممد الطلحي. أنبأان داود بن عطاء املديين، عن صاحل بن كيسان، عن ابن شهاب، عن  - 104

 سعيد بن املسيب، عن أيب بن كعب، قال:
ن يصافحه احلق عمر. وأول من يسلم عليه. وأول من أيخذ بيده قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))أول م -

 فيدخله اجلنة((.
 يف الزوائد: إسناد ضعيف. فيه داود بن عطاء املديين، وقد اتفقوا على ضعفه. وابقي رجاله ثقات.

من أن  وقال السيوطي: قال احلافظ عماد الدين بن كثري، يف جامع املسانيد: هذا احلديث منكر جدا، وما هو أبعد
 يكون موضوعا.

حدثنا حممد بن عبيد املديين. حدثنا عبد امللك بن املاجشون. حدثين الزجني بن خالد، عن هشام بن  - 105
 عرووة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))اللهم أعز اإلسالم بعمر بن اخلطاب خاصة((. -
د امللك بن املاجشون، ضعفه بعض، وذكره بن حبان يف الثقات. وفيه مسلم بن يف الزوائد: حديث ضعيف. فيه عب

 خالد الزجني، قال البخاري: منكر احلديث. وضعفه أبو حامت والنسائي وغريهم. ووثقه ابن معني وابن حبان.



 حدثنا علي بن حممد. حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد هللا بن سلمة، - 106
 ل: مسعت عليا يقول: خري الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أبو بكر. وخري الناس بعد أيب بكر عمر.قا -

حدثنا حممد بن احلارث املصري. أنبأان الليث بن سعد. حدثين عقيل، عن ابن شهاب، أخربين سعيد بن  - 107
 املسيب؛ أن أاب هريرة، قال:

يه وسلم قال: ))بينا أان انئم رأيتين يف اجلنة. فإذا أان إبمرأة تتوضأ إىل جنب قصر. كنا جلوسا عند النيب صلى هللا عل  -
فقلت: ملن هذا القصر؟ فقالت: لعمر. فذكرت غريته. فوليت مدبرا((. قال أبو هريرة: فبكى عمر، فقال: أعليك، 

 أبيب وأمي، اي رسول هللا! أغار؟
األعلى، عن حممد بن إسحاق، عن مكحول، عن غضيف بن  حدثنا أبو سلمة، حيىي بن خلف. حدثنا عبد - 108

 احلارث، عن أيب ذر، قال:
 مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ))أن هللا وضع احلق على لسان عمر، يقول به((. -

 ))فضل عثمان رضي هللا عنه((
، عن عبد الرمحن بن أيب الزاند، عن حدثنا أبو مروان، حممد بن عثمان العثماين. حدثنا أيب، عثمان بن خالد - 109

 أبيه، عن األعرج، عن أيب هريرة؛
 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ))لكل نيب رفيق يف اجلنة. ورفيقي فيها عثمان بن عفان((. -

 يف الزوائد: إسناده ضعيف. فيه عثمان بن خالد، وهو ضعيف ابتفاقهم.
ن العثماين. حدثنا أيب، عثمان بن خالد، عن عبد الرمحن بن أيب الزاند عن حدثنا أبو مروان، حممد بن عثما - 110

 األعرج، عن أيب هريرة؛
أن النيب صلى هللا عليه وسلم لقي عثمان عند ابب املسجد فقال: ))اي عثمان! هذا جربيل أخربين أن هللا قد  -

 زوجك أم كلثوم، مبثل صداق رقية، على مثل صحبتها((.
 اد هذا احلديث كالذي قبله.يف الزوائد: إسن

حدثنا علي بن حممد. حدثنا عبد هللا بن إدريس، عن هشام بن حسان، عن حممد بن سريين، عن كعب بن  - 111
 عجرة؛ قال:

ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتنة فقرهبا. فمر رجل مقنع رأسه. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -
 (.))هذا، يومئذ على اهلدى(

 فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، مث استقبلت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فقلت: هذا؟ قال ))هذا((.
 يف الزوائد: إسناده منقطع. قال أبو حامت: حممد بن سريين مل يسمع كعب بن عجرة. وابقي رجاله ثقات.

يعة بن يزيد الدمشقي، عن النعمان حدثنا علي بن حممد. حدثنا أبو معاوية. حدثنا الفرج بن فضالة، عن رب - 112
 بن بشري، عن عائشة، قالت:

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))اي عثمان! أن والك هللا هذا األمر يوما، فأرادك املنافقون أن ختلع قميصك  -
ناس هبذا؟ الذي قمصك هللا، فال ختلعه(( يقول ذلك ثالث مرات. قال عثمان: فقلت لعائشة: ما منعك أن تعلمي ال

 قالت: أنسيته.
حدثنا حممد بن عبد هللا بن منري، وعلي بن حممد، قاال: حدثنا وكيع. حدثنا إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس  - 113

 بن أيب حازم، عن عائشة، قالت:



و قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مرضه: ))وددت أن عندي بعض أصحايب(( قلنا: اي رسول هللا! أال ندع -
لك أاب بكر؟ فسكت. قلنا: أال ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا: أال ندعو لك عثمان؟ قال ))نعم(( فجاء، فخال به، 
فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم يكلمه. ووجه عثمان يتغري. قال قيس: فحدثين أبو سهلة، موىل عثمان: أن عثمان 

 لم عهد إيل عهدا. فأان صائر إليه.بن عفان قال، يوم الدار: أن رسول هللا صلى هللا عليه وس
 وقال علي يف حديثه: وأان صابر عليه.

 قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم.
 يف الزوائد: إسناده صحيح. رجاله ثقات.

 ))فضل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه((
ن عدي بن اثبت، عن حدثنا علي بن حممد. حدثنا وكيع، وأبو معاوية، وعبد هللا بن منري، عن األعمش، ع - 114

 زر بن حبيش، عن علي، قال:
 عهد إىل النيب األمي صلى هللا عليه وسلم أنه ال حيبين إال مؤمن، وال يبغضين إال منافق. -

حدثنا حممد بن بشار. حدثنا حممد بن جعفر. حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم؛ قال: مسعت إبراهيم بن  - 115
 ، عن النيب صلى هللا عليه وسلم؛سعد بن أيب وقاص، حيدث عن أبيه

 أنه قال لعلي ))أال ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى؟((. -
حدثنا علي بن حممد. حدثنا أبو احلسني. أخربين محاد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن عدي بن  - 116

 اثبت، عن الرباء بن عازب، قال:
ه وسلم يف حجته اليت حج. فنزل يف بعض الطريق. فأمر الصالة جامعة. فأخذ أقبلنا مع رسول هللا صلى هللا علي -

بيد علي، فقال ))ألست أوىل ابملؤمنني من أنفسهم؟(( قالوا: بلى. قال ))ألست أوىل بكل مؤمن من نفسه؟(( قالوا: 
 بلى. قال ))فهذا ويل من أان مواله. اللهم وال من وااله. اللهم عاد من عاداه((.

 ئد: إسناد ضعيف، لضعف علي بن يزيد بن جدعان.يف الزوا
حدثنا عثمان بن أيب شيبية. حدثنا وكيع. حدثنا ابن أيب ليلى. حدثنا احلكم، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى؛  - 117
 قال:

كان أبو ليلى يسمر مع علي. فكان يلبس ثياب الصيف يف الشتاء، وثياب الشتاء يف الصيف. فقلنا: لو سألته.   -
: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث إيل وأان أرمد العني، يوم خيرب. قلت: اي رسول هللا! إين أرمد العني. فقال

فتفل يف عيين. مث قال ))اللهم أذهب عنه احلر والربد(( قال: فما وجدت حرا وال بردا بعد يومئذ. وقال ))ألبعثن 
 ار(( فتشرف له الناس. فبعث إيل علي، فأعطاها أايه.رجال حيب هللا ورسوله، وحيبه هللا ورسوله، ليس بفر 

 يف الزوائد: إسناده ضعيف. ابن أيب ليلى، شيخ وكيع، وهو حممد، ضعيف احلفظ. ألحيتج مبا ينفرد به.
حدثنا حممد بن موسى الواسطي. حدثنا املعلى بن عبد الرمحن. حدثنا ابن أيب ذئب، عن انفع، عن ابن  - 118

 عمر؛ قال:
 ول هللا صلى هللا عليه وسلم ))احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة. وأبومها خري منهما((.قال رس -

يف الزوائد: رواه احلاكم يف املستدرك من طريق املعلى بن عبد الرمحن، كاملصنف. واملعلى اعرتض بوضع ستني حديثا 
ي من حديث حذيفة بغري زايدة "وأبومها يف فضل علي، قاله ابن معني. فاإلسناد ضعيف. وأصله يف الرتمذي والنسائ

 خري منهما".



حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وسويد بن سعيد، وإمساعيل بن موسى، قالوا: حدثنا شريك، عن أيب إسحاق،  - 119
 عن حبشي بن جنادة، قال:

 مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ))علي مين وأان منه. وال يؤدي عين إال علي((. -
حدثنا حممد بن إمساعيل الرازي. حدثنا عبيد هللا بن موسى. أنبأان العالء بن صاحل، عن املنهال، عن عباد بن  - 120

 عبد هللا؛ قال:
قال علي: أان عبد هللا، وأخو رسوله صلى هللا عليه وسلم. وأان الصديق األكرب. ال يقوهلا بعدي إال كذاب. صليت  -

 قبل الناس لسبع سنني.
 ائد: هذا اإلسناد صحيح. رجاله ثقات. رواه احلاكم يف املستدرك عن املنهال.يف الزو 

 وقال: صحيح على شرط الشيخني.
حدثنا علي بن حممد. حدثنا أبو معاوية. حدثنا موسى بن مسلم، عن ابن سابط، وهو عبد الرمحن، عن  - 121

 سعد بن أيب وقاص؛
، فذكروا عليا. فنال منه. فغضب سعد، وقال: تقول هذا قال: قدم معاوية يف بعض حجاته، فدخل عليه سعد -

لرجل مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ))من كنت مواله فعلي مواله(( ومسعته يقول ))أنت مين مبنزلة 
 هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي(( ومسعته يقول ))ألعطني الرأية اليوم رجال حيب هللا ورسوله((؟

  رضي هللا عنه(())فضل الزبري
 حدثناعلي بن حممد. حدثنا وكيع. حدثنا سفيان، عن حممد بن املنكدر، عن جابر؛ قال: - 122

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يوم قريظة ))من أيتينا خبرب القوم؟(( فقال الزبري: أان. فقال ))من أيتينا خبرب  -
 صلى هللا عليه وسلم: ))لكل نيب حواري، وإن حواري الزبري((.القوم؟(( قال الزبري: أان. ثالاث. فقال النيب 

 حدثنا علي بن حممد. حدثنا أبو معاوية. حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد هللا بن الزبري، عن الزبري؛ - 123
 قال: لقد مجع يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبويه يوم أحد. -

بن عبد الوهاب، قاال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عرووة، عن  حدثنا هشام بن عمار، وهدية - 124
 أبيه؛

قال: قالت يل عائشة: اي عروة! كان أبواك من الذين استجابوا هلل والرسول من بعد ما أصاهبم القرح: أبو بكر  -
 والزبري.

 ))فضل طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه((
ألودي، قاال: حدثنا وكيع. حدثنا الصلت األزدي. حدثنا أبو عبد هللا احدثنا علي بن حممد. وعمرو بن  - 125

 نضرة، عن جابر؛
 أن طلحة مر على النيب صلى هللا عليه وسلم. فقال: ))شهيد ميشي على وجه األرض((. -

حدثنا أمحد بن األزهر، حدثنا عمرو بن عثمان. حدثنا زهري بن معاوية. حدثين إسحاق بن حيىي بن طلحة،  - 126
 بن طلحة، عن معاوية بن أيب سفيان؛ قال:عن موسى 

 نظر النيب صلى هللا عليه وسلم إىل طلحة، فقال ))هذا ممن قضى حنبه((. -
 حدثنا أمحد بن سنان. حدثنا يزيد بن هارون. أنبأان إسحاق، عن موسى بن طلحة؛ قال: - 127

 ل: ))طلحة ممن قضى حنبه((.كنا عند معاوية، فقال: أشهد لسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقو   -



 حدثنا علي بن حممد. حدثنا وكيع، عن إمساعيل، عن قيس، قال: - 128
 رأيت يد طلحة شالء. وقي هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يوم أحد. -

 ))فضل سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه((
د بن إبراهيم، عن عبد هللا بن شداد، حدثنا حممد بن بشار. حدثنا حممد بن جعفر. حدثنا شعبة، عن سع - 129

 عن علي، قال:
ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجع أبويه ألحد غري سعد ابن مالك. فإنه قال له، يوم أحد ))ارم سعد!  -

 فداك أيب وأمي((.
اعيل، وإمساعيل حدثنا حممد بن رمح. أنبأان الليث بن سعد. ح وحدثنا هشام بن عمار. حدثنا حامت ابن إمس - 130

 بن عياش، عن حيىي بن سعيد، عن سعيد بن املسيب. قال:
مسعت سعد بن أيب وقاص يقول: لقد مجع يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يوم أحد، أبويه. فقال ))ارم سعد!  -

 فداك أيب وأمي((.
 إمساعيل؛عن قيس؛ قال:حدثنا علي بن حممد. حدثنا عبد هللا بن إدريس، وخايل يعلي، ووكيع، عن  - 131

 مسعت سعد بن أيب وقاص يقول: إين ألول العرب رمى بسهم يف سبيل هللا. -
حدثنا مسروق بن املرزابن. حدثنا حيىي بن أيب زائدة، عن هاشم بن هاشم؛ قال: مسعت سعيد بن املسيب  - 132
 يقول:

 مكثت سبعة أايم. وإين لثلث اإلسالم. قال سعد بن أيب وقاص: ما أسلم أحد يف اليوم الذي أسلمت فيه. ولقد -
 ))فضائل العشرة رضي هللا عنهم((

حدثنا هشام بن عمار. حدثنا عيسى بن يونس. حدثنا صدقة بن املثىن، أبو املثىن النخعي، عن جده رايح  - 133
 بن احلارث، مسع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول:

شرة؛ فقال ))أبو بكر يف اجلنة، وعمر يف اجلنة، وعثمان يف اجلنة، كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عاشر ع  -
وعلي يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة، والزبري يف اجلنة، وسعد يف اجلنة، وعبد الرمحن يف اجلنة(( فقيل: من التاسع؟ قال 

 ))أان((.
اف، عن عبد هللا بن حدثنا حممد بن بشار. حدثنا ابن أيب عدي، عن شعبة، عن حصني، عن هالل ابن يس - 134

 ظامل، عن سعيد بن زيد؛ قال:
أشهد على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إين مسعته يقول ))اثبت حراء! فما عليك إال نيب أو صديق أو شهيد((.  -

وعدهم: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبري، وسعد، وابن عوف، 
 ن زيد.وسعيد اب

 ))فضل أيب عبيدة بن اجلراح رضي هللا عنه((
حدثنا علي بن حممد. حدثنا وكيع، عن سفيان. ح وحدثنا حممد بن بشار. حدثنا حممد بن جعفر. حدثنا  - 135

 شعبة. مجيعا عن أيب إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة؛
م رجال أمينا، حق أمني((. قال: فتشرف له أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال، ألهل جنران ))سأبعث معك -

 الناس. فبعث أاب عبيدة بن اجلراح.
 حدثنا علي بن حممد. حدثنا حيىي بن آدم. حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن صلة ابن زفر، عن عبد هللا؛ - 136



 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أليب عبيدة بن اجلراح ))هذا أمني هذه األمة((. -
 ))فضل عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه((

 حدثنا علي بن حممد. حدثنا وكيع. حدثنا سفيان، عن أيب إسحاق، عن احلارث، عن علي، قال: - 137
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))لو مستخلفا أحدا عن غري مشورة، الستخلفت ابن أم عبد((. -

ا حيىي بن آدم. حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد حدثنا احلسن بن علي اخلالل. حدثن - 138
 هللا بن مسعود؛

أن أاب بكر وعمر بشراه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ))من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، فليقرأه  -
 على قراءة ابن أم عبد((.

عن احلسن بن عبيد هللا، عن إبراهيم بن سويد، عن عبد حدثنا علي بن حممد. حدثنا عبد هللا بن إدريس،  - 139
 الرمحن بن يزيد، عن عبد هللا، قال:

 قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ))إذنك على أن ترفع احلجاب وأن تسمع سوادي حىت أهناك((. -
 ))فضل العباس بن عبد املطلب رضي هللا عنه((

ن فضيل. حدثنا األعمش، عن أيب سربة النخمي، عن حممد بن كعب حدثنا حممد بن طريف. حدثنا حممد ب - 140
 القرظي، عن العباس بن املطلب؛ قال:

كنا نلقى النفر من قريش، وهم يتحدثون. فيقطعون حديثهم. فذكران ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال:   -
هم. وهللا، ال يدخل قلب رجل اإلميان حىت حيبهم ))ما ابل أقوام يتحدثون. فإذا رأوا الرجل من أهل بييت قطعوا حديث

 هلل ولقرابتهم مين((.
 يف الزوائد: رجال إسناده ثقات. إال أنه قيل: روأية حممد بن كعب عن العباس مرسلة.

حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك. حدثنا إمساعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرمحن بن جبري  - 141
  بن مرة احلضرمي، عن عبد هللا بن عمرو، قال:بن نفري، عن كثري

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))أن هللا اختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال. فمنزيل ومنزل إبراهيم يف اجلنة  -
 يوم القيامة جتاهني. والعباس بيننا مؤمن بني خليلني((.

لوهاب. بل قال فيه أبو داود: بضع احلديث. وقال احلاكم: يف الزوائد: إسناد ضعيف، التفاقهم على ضعف عبد ا
روى أحاديث موضوعة. وشيخه إمساعيل اختلط أبخرة. وقال ابن رجب: انفرد به املصنف وهو موضوع. فإنه من 

 بألاي عبد الوهاب. وقال فيه أبو داود. ضعيف احلديث.
 ))فضل احلسن واحلسني ابين على بن أيب طالب رضي هللا عنه((

 حدثنا أمحد بن عبدة. حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد هللا أليب يزيد، عن انفع بن جبري، عن أيب هريرة؛ - 142
 أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال للحسن: ))اللهم إين أحبه. فأحبه وأحب من حيبه(( قال: وضمه إىل صدره. -

بن أيب عوف أيب اجلحاف، وكان مرضيا، عن أيب حدثنا علي بن حممد. حدثنا وكيع، عن سفيان، عن داود  - 143
 حازم، عن أيب هريرة؛ قال:

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))من أحب احلسن واحلسني فقد أحبين، ومن أبغضهما فقد أبغضين((. -
 يف الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات.

بد هللا بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن أيب حدثنا يعقوب بن محيد كاسب. حدثنا حيىي بن سليم، عن ع - 144



 راشد؛ أن يعلي بن مرة حدثهم
إهنم خرجوا مع النيب صلى هللا عليه وسلم إىل طعام دعوا له. فإذا حسن يلعب يف السكة. قال: فتقدم النيب صلى  -

هللا عليه وسلم حىت هللا عليه وسلم أمام القوم، وبسط يديه. فجعل الغالم يفر ههنا وههنا. ويضاحكه النيب صلى 
أخذه. فجعل إحدى يديه حتت ذقنه، واألخرى يف فأس رأسه فقبله. وقال ))حسني مين، وأان من حسني. أحب هللا 

 من أحب حسينا. حسني سبط من األسباط((.
 حدثنا علي بن حممد. حدثنا وكيع، عن سفيان مثله.

 يف الزوائد: إسناده حسن. رجاله ثقات.
علي اخلالل، وعلي بن املنذر، قاال: حدثنا أبو غسان. حدثنا أسباط بن نصر، عن  حدثنا احلسن بن - 145

 السدي، عن صبيح، موىل أم سلمة، عن زيد بن أرقم؛ قال:
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لعلي وفاطمة واحلسن واحلسني ))أان سلم ملن ساملتم، وحرب ملن حاربتم((. -

 عنه(( ))فضل عمار بن ايسر رضي هللا
حدثنا عثمان بن أيب شيبة، وعلي بن حممد، قاال: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان، عن أيب إسحاق، عن هانئ بن  - 146

 هانئ، عن علي بن أيب طالب؛
كنت جالسا عند النيب صلى هللا عليه وسلم. فاستأذن عمار بن ايسر. فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ))ائذنوا له.   -

 طيب((.حمبا ابلطيب امل
حدثنا نصر بن علي اجلهضمي. حدثنا عثام بن علي، عن األعمش، عن أيب إسحاق، عن هانئ بن هانئ؛  - 147

قال: دخل عمار على علي، فقال: مرحبا ابلطيب املطيب. مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ))ملئ عمار 
 إميأان إىل مشاشه((.

نا عبيد هللا بن موسى. ح وحدثنا علي بن حممد، وعمرو بن عبد هللا؛ قاال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة. حدث - 148
 مجيعا: حدثنا وكيع، عن عبد العزيز بن سياه، عن حبيب بن أيب اثبت، عن عطاء بن يسار، عن عائشة، قالت:

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))عمار، ما عرض عليه أمران إال اختار األرشد منهما((. -
 ل سلمان وأيب ذر واملقداد(())فض
حدثنا إمساعيل بن موسى، وسويد بن سعيد، قاال: حدثنا شريك، عن أيب ربيعة اإلايدي، عن أيب بريدة، عن  - 149

 أبيه؛ قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))أن هللا أمرين حبب أربعة، وأخربين أنه حيبهم(( قيل: اي رسول هللا! من هم ؟  -

 لي منهم(( يقول ذلك ثالاث ))وأبو ذر، وسلمان، واملقداد((.قال ))ع
حدثنا أمحد بن سعيد الدارمي. حدثنا حيىي بن أيب بكري. حدثنا زائدة بن قدامة، عن عاصم بن أيب النجود،  - 150

 عن ذر بن حبيش، عن عبد هللا بن مسعود؛
وسلم، وابو بكر، وعمار، وأمه مسية، وصهيب، قال: كان أول من أظهر إسالمه سبعة: رسول هللا صلى هللا عليه  -

وبالل، واملقداد. فأما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمنعه هللا بعمه أيب طالب. وأما أبو بكر فمنعه هللا بقومه. وأما 
سائرهم، فأخذهم املشركون وألبسوهم أدراع احلديد وصهروهم يف الشمس. فما منهم من أحد إال وقد وااتهم على ما 

أرادوا. إال بالل. فإنه هانت عليه نفسه يف هللا، وهان على قومه. فأخذوه، فأعطوه الولدان. فجعلوا يطوفون به يف 
 شعاب مكة وهو يقول: أحد، أحد.



 يف الزوائد: إسناده ثقات. رواه ابن حبان يف صحيحه، واحلاكم يف املستدرك من طريق عاصم بن أيب النجود، به.
 مد. حدثنا وكيع، عن محاد بن سلمة، عن اثبت، عن أنس بن مالك؛ قال:حدثنا علي بن حم - 151

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))لقد أوذيت يف هللا وما يؤذى أحد. ولقد أخفت يف هللا وما خياف أحد. ولقد  -
 أتت علي اثلثة ومايل ولبالل طعام أيكله ذو كبد، إال ما وارى إبط بالل((.

  أواخر ابب الزهد. وقال هذا حديث حسن صحيح.أخرجه الرتمذي يف
 ))فضائل بالل((

 حدثنا علي بن حممد. حدثنا أبو أسامة، عن عمر بن محزة، عن سامل؛ - 152
أن شاعرا مدح بالل بن عبد هللا، فقال: "بالل بن عبد هللا خري بالل" فقال ابن عمر: كذبت. ال. بل "بالل رسول  -

 هللا خري بالل".
 اب(())فضائل خب

حدثنا علي بن حممد. وعمرو بن عبد هللا. قاال: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان، عن أيب إسحق، عن أيب ليلى  - 153
 الكندي؛ قال:

جاء خباب إىل عمر، فقال: ادن. فما أحد أحق هبذا اجمللس منك، إال عمار. فجعل خباب يريه آاثرا بظهره مما  -
 عذبه املشركون.

 ح.يف الزوائد: إسناده صحي
حدثنا حممد بن املثىن. حدثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد. حدثنا خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن أنس بن  - 154
 مالك؛

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ))أرحم أميت أبميت أبو بكر. وأشدهم يف دين هللا عمر. وأصدقهم حياء  -
تاب هللا أيب بن كعب. وأعلمهم ابحلالل واحلرام معاذ بن جبل. عثمان. وأقضاهم علي بن أيب طالب. وأقرؤهم لك

 وأفرضهم زيد بن اثبت. أال وإن لكل أمة أمينا. وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح((.
 حدثنا علي بن حممد. حدثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد احلذاء، عن قالبة مثله عند ابن قدامة. - 155

 د ))وأعلمهم ابلفرائض((.غري أنه يقول يف حق زي -
 ))فضل أيب ذر رضي هللا عنه((

حدثنا علي بن حممد. حدثنا عبد هللا بن منري. حدثنا األعمش، عن عثمان بن عمري، عن أيب حرب بن أيب  - 156
 األسود الديلي. عن عبد هللا بن عمرو؛ قال:

أظلت اخلضراء من رجل أصدق هلجة من أيب  مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:: ))ما أقلت الغرباء وال -
 ذر((.

 ))فضل سعد بن معاذ رضي هللا عنه((
 حدثنا هناد بن السري. حدثنا أبو األحوص، عن أيب إسحاق، عن الرباء بن عازب؛ قال: - 157

لى هللا أهدي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرقة من حرير. فجعل القوم يتداولوهنا بينهم. فقال رسول هللا ص -
عليه وسلم: ))أتعجبون من هذا؟(( فقالوا: نعم. اي رسول هللا! فقال ))والذي نفسي بيده! ملناديل سعد بن معاذ يف 

 اجلنة خري من هذا((.
 حدثنا علي بن حممد. حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر؛ قال: -158



 عرش الرمحن عز وجل ملوت سعد بن معاذ((. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))اهتز -
 ))فضل جرير بن عبد هللا البجلي رضي هللا عنه((

حدثنا حممد بن عبد هللا بن منري. حدثنا عبد هللا بن إدريس، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب  - 159
 حازم، عن جرير بن عبد هللا البجلي؛ قال:

يه وسلم منذ أسلمت. وال رآين إال تبسم يف وجهي. ولقد شكوت إليه أين ال ما حجبين رسول هللا صلى هللا عل -
 أثبت على اخليل، فضرب بيده يف صدري، فقال ))اللهم ثبته واجعله هاداي مهداي((.

 ))فضل أهل بدر((
حدثنا علي بن حممد، وأبو كريب. قاال: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان، عن حيىي ابن سعيد، عن عباية بن  - 160

 رفاعة، عن جده رافع بن خديج؛ قال:
جاء جربيل، أو ملك، إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا: خياران، قال:   -

 كذلك هم عندان، خيار املالئكة.
ب. حدثنا حدثنا حممد بن الصباح. حدثنا جرير. ح وحدثنا علي بن حممد. حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو كري - 161

 أبو معاوية. مجيعا عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة؛ قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))ال تسبوا أصحأيب. فو الذي نفسي بيده! لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا  -

 ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه((.
 يف الزوائد: إسناده صحيح.

 مرو بن عبد هللا. قاال: حدثنا وكيع. قال حدثنا سفيان، عن نسري بن زغلوق، قال:حدثنا علي بن حممد، وع - 162
كان ابن عمر يقول: ال تسبوا أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم. فلمقام أحدهم ساعة، خري من عمل أحدكم   -

 عمره.


