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 الصحابة يف اجلّنة 
 ا ويليه 

 األربعون العّطارّية
 (1) ملسو هيلع هللا ىلص ةخري الربيّ  يف فضل أصحاب

 
 العارف بالله  اإلسالميالداعية  الشيخ لفضيلة

 محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى 
 
 

  

 
محّمد إل اس العّطار العارف باهلل الشااا    فضااا  ت  أخي القارئ! هذه الرساااالت ها  ا    ( 1) 

العرب ّات م  ب اإ إرارا الشااااع ب العرب ّات  القاارر  فظهاا اهلل باايرر ّات  تّر تراما اا إل   

 الاابعت لمرهز الدعوا اإلسالم ّت.
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 األربعون العّطاريّة  ا ويليه الصحابة يف اجلّنة  اسم الرسالة:
 ملسو هيلع هللا ىلصيف فضل أصحاب خري الربيّة            

 

 فضيلة الشيخ ادلاعية اإلساليم العارف بالل   : اسم املؤلف
 الل حممد إيلاس العطار القادري حفظه           

 

 الشؤون العربية قسم الرتمجة إلدارة   إعداد وتقديم:
 اتلابعة ملركز ادلعوة اإلسالمية          

 

 الطبعة األوىل: 
 

 مكتبة املدينة العربية    إصدار:
 ٠٠٩٢٣٠٦-٤٥٣٥٥٦٠  :رقم اجلوال

 ٠٠٩٢٣11-٦٣٣٦٩٣٧   : واتساب
     الربيد اإللكرتوين:

 موقعنا ىلع اإلنرتنت: 
 

 
  

https://arabicdawateislami.net

mailto:arabicbooks@dawateislami.net


   
 

2 

 
 تعريف باملؤلّف 

فضيلة الشيخ العارف باهلل حمّمد إيلاس العّطار القادري حفظه اهلل:
هـ   ١٣٦٩رمضان اعم    ٢٦القادرّية، ودل يف    هو شيخ الطريقة العّطارية 

 م يف مدينة كراتيش باكستان.  ١٩٥٠املوافق لعام  
أّسس مركز ادلعوة اإلسالمّية، اذلي غدا فيما بعد مؤّسسة اعملّية، تُعىن 

بالشؤون العلمّية وادلعوّية، واذلي يقوم ىلع فكرة هاّمة ويه: 
 م، إن شاء الل تعاىل""يلعَّ حماولة إصالح نفيس ومجيع أناس العال 

القادري  العّطار  إيلاس  حمّمد  الشيخ  دعوة  انطلقت  اللكمات  بهذه 
اللزتام إىل احفظه اهلل تعاىل، ىلع مستوى األّمة اإلسالمّية، يف حماولة للعودة  

منهاًجا، وبسنن سيّد املرسلني أسوة واقتداًء، تقوم و بالقرآن الكريم دستوًرا  
أهل   منهج  ىلع  املؤّسسة  األربعة هذه  واملذاهب  عقيدة،  واجلماعة  السّنة 

 ، وطريقة اإلمام اجلنيد تربيًة وُسلوًًك.(١) فقًها 
ه الكبري جتاه املسلمني، وحمّبته العظيمة لسّيد   دعوٌة انطلق فيها من همِّ

فكتب اهلل    ، ، وحرصه الشديد ىلع نيل رىض رّب العاملني ملسو هيلع هللا ىلص األنبياء واملرسلني  
هل القبول، ولفكرته االنتشار والشمول، فتجاوزت حدود باكستان إىل كثري من  

 ابلالد واألوطان. 

 
( ع ًما أّب الشا   محّمد إل اس العّطار القارر  فظها اهلل م از  بمذه  الااارا الحيظّ ت   1) 

  المقصور هيا أّب رعوتا رائرا ضم  مذاه  أهإ الاّيت  الجماعت ايربعت المعاربا. 
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ضلة، وآدابه الكريمة، واقتفائه للسنن وقد ُعرف الشيخ بأخالقه الفا

 انلبوّية، يف تفاصيلها ادلقيقة.
فأثّر فيمن سمع منه أو رآه، وًكن داالا ىلع اهلل تعاىل حباهل وقاهل، فزاد 

 عدد أحبابه ومريديه ىلع املاليني، متأثّرين بأقواهل ودروسه وأحواهل.
فحات العطرة،  وقد آيلنا ىلع أنفسنا أْن ننقل هذا األثر الطيّب، وانل

 . تلعّم الفائدة من خالل ترمجة رسائل وكتب ودروس الشيخ حفظه اهلل
وقد حاونلا قدر املستطاع أْن تكون الرتمجة دقيقة وافية، مؤّدية 
يف  الشيخ  لكمات  حتملها  اليت  الرقيقة  واملشاعر  الَعْذبة  املعاين  تللك 

 دروسه ومذاكراته. 
أّن اإلنسان جمبوٌل ىلع    إْن وجدتم يف ونَعلُم   انلقص واخلطأ، فذللك 

أْن تطلعونا عليها، وبنصاحئكم ستغدو  أّي مالحظة فرنجو  الرسالة  هذه 
هذه الرسالة أفضل إن شاء اهلل تعاىل، وبتعاونكم ستصبحون رشًكء نلا يف 

 العمل واثلواب.
 

 دارة الشؤون العربية قسم الرتمجة إل 
 اتلابعة ملركز ادلعوة اإلسالمية

  

https://arabicdawateislami.net



   
 

4 

الم ىلع سيِّد املرسلني الة والسَّ ا بعد!   احلمُد لل ربِّ العاملني، والصَّ  أمَّ

 فضل الصالة ىلع انلّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص
رمحه اهلل تعاىل قال: رأيُت يف   أيب يلع القّطانعن سيدنا  يُروى   

ينِّ دخلُت جامَع الرشقيّة بالكرخ، فرأيُت يف املسجِد انلَِِّبَّ  
َ
منايم كأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ومعه رجالن ال أعرفهما، فسلَّمُت عليه فلم يرد يلعَّ السالَم. 
كذا    والليلِة  ايلوِم  َصِّلِّ عليك يف 

ُ
أ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  يا  فقلُت: 

ة وأمنع رّد السالم!   وكذا مرَّ
 فقال يل رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: تَُصِّلِّ يلعَّ وتسبُّ أصحايب!  
 فقلُت: يا رسول اهلل، أنا تائٌب ىلع يديك ال عدُت إىل مثلها. 
فقال يل: صلوات اهلل وسالمه عليه، وعليك السالم ورمحة اهلل  

 .(١) وبرًكته
الله على سيدنا محمد صلى   صلوا على الحبيب! 

 ةالصحابة باجلنّ  وعد الل ّك 
قا  الكريم: ﴿  القرآن  يف  تعاىل  اهلل  قال  نفا

ا
ۡن أ اۡستاوِي ِمنُكم مَّ َلا ي

 َْۚ َٰتالُوا قا ُقواْ ِمۢن باۡعُد وا نفا
ا
ِينا أ ِنا ٱَّلَّ ٗة م  ُم داراجا ۡعظا

ا
َٰٓئِكا أ ْولا

ُ
َۚ أ َٰتالا قا ۡتِح وا ۡبِل ٱلۡفا ِمن قا
 ٰۚ َٰ ُ ٱۡۡلُۡسنا دا ٱَّللَّ  واعا

لُُك ٗ برِيٞ وا لُونا خا ا تاۡعما ُ بِما  .[١٠احلديد: ] ﴾١٠واٱَّللَّ

 
ل ي  اين  ال ط ظت الخامات  العشر ب  "الدار   يف الصالا ع   س د الكون  سعارا "( 1)

 . 1٦٣بعد المائت  ص 
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لقد ذكر اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية   أيخ القارئ العزيز! 
  فثبت أنَّ   القسمني من أصحاِب انلَِّبِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وًّلكا وعده اهلُل احلُسىن

مة أمحد الصاوي ، كما قال  ةاجلميع من أهل اجلنَّ  رمحه اهلل تعاىل    العالَّ
 قوهل تعاىل ﴿ رييف تفس 

لُُك ٗ دا   وا ُ   واعا ٰۚ   ٱَّللَّ َٰ ن آمن    أي:  ﴾ٱۡۡلُۡسنا أنَّ ًّلكا ممَّ
وأنفق قبل الفتح، ومن آمن وأنفق بعده ومات ىلع اإليمان، وعده  

 األوائل أىلع من درجاِت   وإْن اكنت درجاُت اهلُل احلُسىن أي: اجلنَّة  
 .(١)األواخر

صلى الله على سيدنا محمد   صلوا على الحبيب! 

 ما هو تعريف الصحايب؟ 
حجر  ذكر    ابن  مُة  كتابه   العسقالني العالَّ يف  تعاىل  اهلل  رمحه 

 ، الصحايب" تعريَف الصحايب: أنَّ  األثر أهل   مصطلح  يف الفكر  خنبة"
 .(٢)ومات ىلع اإلسالم ،ا بهنً ؤمِ مُ  ملسو هيلع هللا ىلص ِِبَّ انلَّ   ِقَ لَ  نْ هو مَ 

 عدد أصحاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
وصل    عليهم عددُ لقد  تعاىل  اهلل  رضوان  الكرام  الصحابة   

إىل   ألفً أمجعني  وأربعة وعرشون  ألف  أكابر    ا مائة  قول  تقريبًا ىلع 

 
الجالل  "(  1)  تظا ر  ع    الصا    الاارس "فاش ت  الجزء  )الحد د   ٢1٠٤ص        

 (.1٠اآل ت: 

 .٥٧٥ل قار   ال اب الثالث  تعر ف الصحابي  ص  "شرح نخ ت الظكر" (٢)
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ثني، يقول   رمحه اهلل تعاىل: لَْم يُعلم أسماُء   اإلمام أمحد رضا خاناملحدِّ
مجيِع الصحابة الكرام رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني، واذلي ُعلم  

 .(١)آالف صحايب تقريبًا   من أسمائهم هم سبعةُ 
 صلى الله على سيدنا محمد   صلوا على الحبيب! 

 تفاوت الصحابة يف الفضل ومراتبهم فيه 
مة  قال  القاري   العالَّ   منصور ابلغدادي عن أيب  نقاًل   املالَّ يلع 

  واجلماعة  الُسنة  أهل  : أمجعرمحهما اهلل تعاىل  من أكابر أئمة الشافعية
  العرشة   فبقية  فعِّّل،  فعثمان  فعمر  بكر  أبو  الصحابة  أفضل  أنّ   ىلع

بيعة الرضوان   أهل  فبايق  ، دحأ  أهل  فبايق  ،بدر  فأهل  ة،باجلنّ   املبرشة
 .(٢)فبايق الصحابة ريض اهلل عنهم ،باحلديبية

يف ترتيب   رمحه اهلل تعاىل  د أجمد يلع األعظيماملفيت حممّ قال  و 
  انلاس بعد األنبياء  أفضَل إنَّ    :الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم  فضل

هو   ثمّ والرسل  بكر  تعاىل   يلع  ثمّ   ،عثمانُ   ثمّ   ،عمرُ   أبو  اهلل  ريض 
ين باجلنَّة،    همعنهم، ويلي احلسُن  ثّم  الستَُّة ابلاقون من العرشة املبرشَّ

أصحاُب بيعة    أهُل بدر ثمّ   ا ويليهم  ،واحلسنُي ِسبطا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

 
   تعر  ًا م  ايرر ت.٤٠٠  ص "الم ظوظ الشر ف"( 1)

ايهرب"(  ٢)  الظقا  ماائإ   "شرح  يف  ذهرها  م   بد  ال  م حقات  ماائإ  ل قار   

 . ٢٠٦االعاقار ات  ص 
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أهل اجلنَّة ىلع سبيل من    ؤالء لكُّهم الرضوان ريض اهلل تعاىل عنهم، وه
 . (١) القطع
وإذا قلنا: أنَّهم أفضل من املالئكة، فاملراد منه هنا اعّمتهم؛   

ألنَّ الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم أمجعني ليسوا بأفضل من  
؛  ني ب املالئكة املقرَّ ب   اذلين يسّمون   أرشف املالئكة مجيع املالئكة، و 

ورسل املالئكة وهم جربيل ومياكئيل   ، هم محلة العرش ومن حوهل و 
املالئكة   وهؤالء  والسالم،  الصالة  عليهم  وعزرائيل  وإرسافيل 

 .(٢) ريض اهلل تعاىل عنهم أفضل من مجيع الصحابة
 فضائل اخللفاء الراشدينمن 

اُهۡم ءااِمُنواْ  الكريم: ﴿  القرآن  يف  وتعاىل  اهلل سبحانه  قال  ِإَوذاا قِيلا ل
آُء   ها فا ٱلسُّ ُهُم  إِنَُّهۡم   ٓ َلا

ا
أ  ُۗ آُء ها فا ٱلسُّ نا  ءااما آ  ما نُۡؤِمُن كا

ا
أ قاالُوٓاْ  نا ٱنلَّاُس  ءااما آ  ما كا

ۡعلاُمونا  َِٰكن َلَّ يا لا  .[١٣ابلقرة: ] ﴾١٣وا
اذلي  -ريض اهلل تعاىل عنهما    عبَّاس    عبد الل بنعن سيدنا   

ْههُ   امهلل»هل بعلم اتلفسري وقال:    ملسو هيلع هللا ىلص  داع انلَِّبُّ  ينِ   يِف   َفقِّ   َوَعلِّْمهُ   ادلِّ
وِيَل 

ْ
نا ٱنلَّاُس ﴿  تعاىل   يف قوهلقال    -(٣)«اتلَّأ آ ءااما ما   ﴾ قال: سيِّدنا ءااِمُنواْ كا

 
   تعر  ًا م  ايرر ت. ٢٤٩-1/٢٤1  "هبار شر عت"( 1)

   تعر  ًا م  ايرر ت.٨/٣٤٠  "مرآا المياا ح"( ٢)

معرفت الصحابت  باب ذهر ع د اهلل ب  ع اس    هااب  "الماادرك ع   الصح ح  "(  ٣)

 (.٦٣٣٤  )٤/٦٨٨ب  ع د المط    
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رضوان اهلل تعاىل   يلع  سيِّدنا وعثمان    سيِّدنا وعمر    سيِّدنا وأبو بكر  
 .(١) عليهم أمجعني

ريض اهلل تعاىل عنهما   عبد الل بن عبَّاس  وإنَّما خصَّ سيِّدنا   
 .(٢)هؤالء األربعة ألنَّ إيمانهم اكن مشهوًرا عند العام واخلاّص 

 حاكية عن مزنلة أصحاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
ثَِن   رمحه اهلل تعاىل قال:  َوْهب    اللِ بنِ   عبدِ عن سيِّدنا     سيِّدنا   َحدَّ

نَس  
َ
ى   رمحه اهلل تعاىل   َمالُِك بُن أ

َ
ا َرأ اِم، فَلَمَّ قَاَل: إِنَّ َراِهبًا اَكَن بِالشَّ

ْصَحاِب انلَِِّبِّ  
َ
َوائَِل أ

َ
ي    ملسو هيلع هللا ىلصأ ِ اَم َوُنَظَراُؤُه، َوقَاَل: َواذلَّ يَن قَِدُموا الشَّ ِ اذلَّ

اَلُم    ِعيََس ابِْن َمْريَمَ   سيِّدنا   َوارِيُّ َنْفِِس بِيَِدهِ َما بَلََغ حَ  َعلَيِْهَما السَّ
بَلََغ   َما  ااِلْجِتَهاِد  ِمَن  بِالَْمنَاِشرِي  وا  َونرُِشُ اخْلُُشِب  ىلَعَ  ُصِلبُوا  يَن  ِ اذلَّ

د   ْصَحاُب حُمَمَّ
َ
 . ملسو هيلع هللا ىلصأ

َمالِِك بِن  سيِّدنا  : قُلُْت لِ رمحه اهلل تعاىل  َعْبُد اللِ ْبُن َوْهب  قَاَل   
 
َ
يِهمْ رمحه اهلل تعاىل نَس  أ  . : تَُسمِّ

ُعَبيَدةَ،    سيِّدنا   فََسّمَّ   بَا 
َ
ُعَباَدةَ و  باَلًًل،وُمَعاًذا،  و أ بَن   َسعَد 

 .(٣)رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني
 

الميثور"(  1) الدر  اآل ت:  1/٧٧   "تظا ر  )ال قرا   الب    "تار   مد يت رمشق"(   1٣  

 . ٣٩/1٧٧عااهر  فرف الع    عثماب ب  عظاب...إل   

 لظارس ت.(  تعر  ًا م  ا1٣  )ال قرا  اآل ت: 1/1٣٨  "تظا ر العز ز "( ٢)

 (. ٨٩٢1  )٦/٣٥٧يبي نع ر  ذهر تابعي الاابع    مالك ب  أنس     "ف  ت اي ل اء"(  ٣)
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 هل يمكن ألحد  أن ينال مرتبة الصحايب؟
األحبَّة!  انلِبّ مرتبة    أييها  يمكن   أصحاب  ال  عظيمٌة  مرتبٌة 

ألحٍد من انلاس وال أويلاء اهلل الصاحلني، ولو اكن سيِّد األويلاء أن  
القطع   سبيل  ىلع  اجلنَّة  أهل  ومن  عدوٌل  لكَّهم  ألنَّ  رتبتهم؛  ينال 

مجيع  ايلقنيو فقىض  انلهار  وصام  الليل  قام  رجاًل  أنَّ  لو  وكذلك   ،
؛ ألنَّهم صحبوا انلَِّبَّ  حايبي حياته يف عبادة اهلل فإنَّه لن ينال مرتبة ص

ملسو هيلع هللا ىلص وتعلَّموا ىلع يده املبارك وجالسوه، فهم خرٌي من املالئكة فضاًل  
حابة  ، كما سبق رشُحه يف ترتيب(١) عن انلَّاس   تعاىل   اهلل  ريض   الصَّ

 . الفضل يف عنهم

 الصحابة الكرام أفضل من األويلاء والصاحلني 
د أجمد يلع  قال    رمحه اهلل تعاىل يف جمموعة    األعظيم املفيت حممَّ

ْن  ملسو هيلع هللا ىلص صحابة رسول اهلل : " بهار رشيعت فتاواه " 
َ
ال لكّهم عدوٌل جيب أ

، وبغُضهم أو ُسوُء األدب معهم يَُدّل   بأحسن ذكرٍ إالَّ   هم من   يذكر أحدٌ 
اْستحقاق انلار؛ ألنَّ بغضهم   العقيدة والضالل وسبب يف  ىلع فساد 

  الصحابة أحدٌ   ة ال يبلغ درج ، و وعداوة هل   ملسو هيلع هللا ىلص   بغض للحبيب املصطف 
 .( ٢)من األويلاء الصاحلني مهما اكنت رتبتهم   ن جاء بعدهم ممَّ 

 
   تعر  ًا م  ايرر ت.٨/٣٤٠  "مرآا المياا ح"( 1)

   تعر  ًا م  ايرر ت. ٢٥٣-1/٢٥٢  "هبار شر عت "( ٢)
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 رجل أعور! 
ن   َماَت َجارٌ  :قَاَل  َعن شيخٍ ": رشح الصدور جاء يف "  يل َوًَكَن ِممَّ

ُمور
ُ
عوره يف انلَّ يتُ أ فر  )يف شتم الصحابة(،  ََيُوض يِف َهِذه اأْل

َ
نَُّه أ

َ
، وم َكأ

ِي أرى بَك  ،يَا فاَلن :فَقلُت   ؟َما َهَذا اذلَّ
دٍ من    صُت تقَ ِانْ   :قَاَل   ْصَحاب حُمَمَّ

َ
َووضع يَده ىلع   ،فنقصن َهَذا  ،أ

.(١)عينه اذلاهبة
 استقبال املالئكة للصحابة الكرام 

احلبيب!  عنهمالصحابة    أيخ  تعاىل  اهلل  أهل   ريض  من  لكُّهم 
وهم فيما تشتهيه نفوسهم من نعيمها اجلنَّة ال يسمعون حسيَس انلار،  

تستقبلهم  وال َيافون من أهوال يوم القيامة وال هم حيزنون و  اتها وذلَّ 
﴿  املالئكة تزنيله:  حمكم  يف  تعاىل  اهلل  قال  حيث  َلا  يهنّئونهم، 

َُٰهمُ  ى تاتالاقَّ وا  ُ ۡكَبا
ا
ٱۡۡل ُع  زا ٱلۡفا ُۡزُنُهُم  ُكنُتۡم  َيا ِي  ٱَّلَّ ياۡوُمُكُم  ا  َٰذا ها ُة  َٰٓئِكا لا ٱلۡما  

ُدونا   .[١٠٣األنبياء: ] ﴾١٠٣تُوعا
﴿   وقال  َٰٓ تعاىل:  ٱۡۡلُۡسنا ِنَّا  م  اُهم  ل ۡت  باقا سا ِينا  ٱَّلَّ ا   إِنَّ  ۡنها عا َٰٓئِكا  ْولا

ُ
أ

اۖ واُهۡم ِف   ١٠١ُمۡبعاُدونا   ها ِسيسا ُعونا حا اۡسما ونا    َلا ي َِِٰلُ نُفُسُهۡم خا
ا
ۡت أ ا ٱۡشتاها  ١٠ما

ِي ُكنُتۡم   ياۡوُمُكُم ٱَّلَّ ا  َٰذا ُة ها َٰٓئِكا لا ٱلۡما َُٰهُم  ى تاتالاقَّ ُ وا ۡكَبا
ا
ُع ٱۡۡل زا ُۡزُنُهُم ٱلۡفا َلا َيا

ُدونا   .[١٠٣-١٠١األنبياء: ] ﴾١٠٣تُوعا

 
 . ٢٨٠الموت ...إل   ص  ل ا وطي  باب يف ن ذ م  أخ ار م  رأى    "شرح الصد ر"(  1)
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 العرشة املبرشون باجلّنة  
خطب وقرأ   كرم اهلل وجهه  بن أيب طالب    يلعّ    سيِّدنا وي أنَّ رُ  

اآلية ﴿  هذه  َٰٓ الكريمة:  ٱۡۡلُۡسنا ِنَّا  م  اُهم  ل ۡت  باقا سا ِينا  ٱَّلَّ َٰٓئِكا    إِنَّ  ْولا
ُ
أ

ا ُمۡبعاُدونا   ۡنها   ، وعمر  ،وأبو بكر   ، أنا منهمقال:    مَّ ثُ ،  [١٠١األنبياء:  ]﴾  ١٠١عا
  ،وعبد الرمحن بن عوف    ،وسعيد  ،وسعد  ،والزبري  ،وطلحة  ،وعثمان

 .(١) رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني احوابن اجلرَّ 
آخر: ﴿يف  تعاىل  اهلل  قال  ِعباادِهِ  مقاٍم   َٰ ا ٌَٰم لَعا لا واسا  ِ َّلِلَّ ٱۡۡلاۡمُد  قُِل 

 ُۗ َٰٓ فا ِينا ٱۡصطا  .[٥٩انلمل: ] ﴾ٱَّلَّ
الل  سيدنا    عنورد    عبَّ عبد  عنهما   اس  بن  تعاىل  اهلل  ريض 

﴿ ُۗ َٰٓ فا ِينا ٱۡصطا َٰ ِعباادِهِ ٱَّلَّ ا ٌَٰم لَعا لا د  أصحاب:  قال  ﴾واسا   اصطفاهم  ملسو هيلع هللا ىلص  حممَّ
 .(٢)نلبيّه اهللُ 

 اخلوض يف عرض الصحابة حرام  
من االختالف    هم لي اهلل تعاىل ع   ا ما حصل بني الصحابة ريض أمَّ  

، وذللك فإنَّ ذكرهم بسوء يعترُب  عنه  فيجب علينا الكفُّ   ؛ واالقتتال 
اتلحريم،   أشّد  ًما  أ حمرَّ نعتقد  أْن  املسلمون  حنن    الصحابة   نَّ وعلينا 

  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  يفدون اكنوا أمجعني  عليهم  تعاىل  رضوان اهلل    الكرام 
 

 (.1٠1  )اين  اء  اآل ت: ٤/11٠  "تظا ر ال  ضا  "( 1)

 (.٥٩  )اليمإ  اآل ت: 1٠/٤  "تظا ر الطرب "( ٢)
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 .(١)ملسو هيلع هللا ىلصهل  بعوناملخلصون املتَّ وأنَّهم   بمهجهم 
 صلى الله على سيدنا محمد   صلوا على الحبيب! 

 إىل املسلمني   أربعني حديًثا نقلفضل 
ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال رسول اهلل    أيب ادلرداءعن سيِّدنا   
يِت   ىلَعَ   َحِفَظ   َمنْ »ملسو هيلع هللا ىلص:   مَّ

ُ
ْرَبِعنيَ   أ

َ
ْمرِ   ِمنْ   َحِديًثا   أ

َ
  اللُ   َبَعَثهُ   ِدينَِها   أ

 .(٢)«َوَشِهيًدا َشافًِعا  الِْقَياَمةِ  يَْومَ  َلُ  َوُكْنُت  فَِقيًها،
مة  قال  القاري   العالَّ يلع  هذا    املالَّ  رشح  يف  تعاىل  اهلل  رمحه 

الرشيف:   إىل  احلديث  األربعني  األحاديث  نقل  هنا  باحلفظ  املراد 
 .(٣)ها ظْ فَ املسلمني وإن لم حَي 

أربعني حديثًا يف   تعاىل وحبمده سنذكر لكم  اهلل  بعون  هلذا 
 اْمتثااًل هلذا احلديث الرشيف.  تعاىل عنهمفضائل الصحابة ريض اهلل  

ة:   ـ مالحظة هامَّ
دلى    معلوم  فإنَّه  عاف  الضِّ األحاديث  بعض  فيها  ورد  وإْن 

يف   الضعيفة  األحاديث  ذكر  يف  بالتسامح  احلديث  وأهل  العلماء 
منهم   ثني  واملحدِّ العلماء  من  واحد  غري  عن  ُروي  كما  الفضائل، 

 
   تعر  ًا م  ايررّ ت.1/٢٥٤  "هبار شر عت "( 1)

اإل ماب"(  ٢)  الع ر  شرفا     "شع   فضإ  يف  فصإ  الع ر   ط    يف  باب  ل    قي  

٢/٢٧٠(  1٧٢٦ .) 

 .1/٥1٧  هااب الع ر  "مرباا المظات ح"( ٣)
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 رمحه اهلل تعاىل وغريه.  اإلمام أمحد بن حنبل
 

  عندَ   )وجيوزُ   :رمحه اهلل تعاىل  اإلمام جالل ادلين السيويطيقول   
التساهُ هِ وغريِ   احلديِث   أهلِ  الضَّ يف األسانيدِ   ُل م  ما    )وروايةُ   ، ةِ عيفَ ( 

  يف غريِ   هِ عفِ َض   بيانِ   به من غريِ   ، والعمُل عيِف الضَّ   منَ   وِع وى املوُض سِ 
 . تعاىل(  اهللِ  صفاِت 

 

قال:    وغريها   واملواعِظ   األعمالِ   وفضائلِ   ِص َص اكلقَ   وذلَك ثمَّ 
اإلمام أمحد    :ذلَك   عنهُ   قَل ن نُ ومَ ،  (واألحاكمِ   بالعقائدِ   هلُ   َق ا ال تعلُّ )ممَّ 
رمحهم اهلل    باركِ المُ   بنُ عبد الل  و   ،ي  هدِ مَ   بنُ عبد الرمحن  و   ،حنبل    بنُ 

 ينا يف الفضائلِ وَ دنا، وإذا رَ دَّ شَ   واحلرامِ   قالوا: إذا َرَوينا يف احلاللِ   تعاىل
 .(١) لنا ا تساهَ هَ وحنوِ 

 
 صلى الله على سيدنا محمد   صلوا على الحبيب! 

 
 

  

 
اليوا  "(  1)  تقر    شرح  يف  الرا    الثاين  العشر ب:    "تدر    اليوع  ل ا وطي  

   باصرٍف ب  إ. 1/1٦٢ماائإ تاع ق بالضع ف   المق وب  فرع
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 ملسو هيلع هللا ىلصن العّطاريّة يف فضل أصحاب خري الربيّة  واألربع

ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال عبد الل مسعود     عن سيِّدنا (  1) 
ِيَن يَلُوَنُهمْ   انلَِّبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ِيَن يَلُوَنُهْم، ُثمَّ اَّلَّ  .(١)«»َخرْيُ انلَّاِس قَْريِن، ُثمَّ اَّلَّ

 مّدة زمن الصحابة الكرام
 سيِّدنا يُعترب  رمحه اهلل تعاىل:    املفيت رشيف احلق األجمديقال   

آخر    ريض اهلل تعاىل عنه  أبو الطفيل اعمر بن واثلة اللييث الكنان 
ال  ِمن  توّّفَ  عنهمصحابَمن  تعاىل  اهلل  ريض  ذلك  ة  وًكن  مئٍة   سنة، 

حنو  نفاك قرن اتلابعني  ا مَّ ىلع القول املشهور، وأ   من اهلجرة   وعرشة
ثمانني سبعني مخسني    أو  بنحو  اتلابعني  أتباع  قرن  ثمَّ  وِمن  اعًما، 

 .(٢) جرةمن اهل إىل حنو العرشين ومائتنياعًما فانتىه 
سيِّدنا   ( ٢)  الل    عن  عبِد  بِن  قال: جابِر  عنه  تعاىل  اهلل  ريض 

ملسو هيلع هللا ىلص انلَِّبَّ  َمْن    يقول:  سِمعُت  ى 
َ
َرأ ْو 

َ
أ َرآِن  ُمْسلًِما  انلَّاُر  َتَمسي  »ًَل 

 .(٣) َرآِن«
 

ال خار "(  1)  أش د   "صح ح  إذا  ال  ش د ع   ش ارا اور  باب  الش ارات   هااب    

٢/1(. ٢٦٥٢  )٩٣ 

   تعر  ًا م  ايرر ت.٣/٨٠1  "ت القار  شرح صح ح ال خار نزه"( ٢)

الرتمذ "(  ٣)  الي ي "سي   رأى  م   فضإ  يف  ااء  ما  باب  المياب    هااب      صح ا    

٥/٤٦1(  ٣٨٨٤ .) 
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ريض اهلل تعاىل عنه   األسليمِّ   يبِ َص احلُ   بنِ   بريدةَ   عن سيِّدنا   (٣) 
َحد    ِمنْ   َما»  قال: قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

َ
ْصَحايِب   ِمنْ   أ

َ
ْرض    َيُموُت   أ

َ
  إًِلَّ   بِأ

 .(١)«الِقَياَمةِ  يَْومَ  لَُهمْ  َونُوًرا  قَائًِدا بُِعَث 
ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال أيب سعيد  اخلُدرِيِّ    عن سيِّدنا   ( ٤) 

ْصَحايِب،   تَُسبيوا   ًَل »  انلَِّبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
َ
نَّ   فلَوْ   أ

َ
َحَدُكمْ   أ

َ
ْنَفَق   أ

َ
ُحد    ِمْثَل   أ

ُ
  َذَهًبا،  أ

َحِدِهمْ  ُمدَّ   بَلَغَ  َما
َ
  .(٢)«نَِصيَفهُ   َوًَل  أ

سيِّدنا (  ٥)  مالك     عن  بن  قال أنِس  قال:  تعاىل عنه  ريض اهلل 
نَْصارِ، َوآيَُة    انلَِّبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 

َ
نَْصارِ«»آيَُة اإِليَماِن ُحبي األ

َ
 . (٣)انلَِّفاِق ُبْغُض األ

ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال   األسَقعِ   بنِ   ةَ واثل  عن سيِّدنا   ( ٦) 
رْي  َما َداَم فِيُكْم َمْن َرآِن َوَصاَحَبِِن،    رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

»ًَل تََزالُوَن ِِبَ
ى َمْن َرآِن  

َ
رْي  َما َداَم فِيُكْم َمْن َرأ

َوَصاَحَب َمْن  َواللِ ًَل تََزالُوَن ِِبَ
ى َمْن  

َ
ى َمْن َرأ

َ
َصاَحَبِِن، َواللِ ًَل تََزالُوَن ِِبرَْي  َما َداَم فِيُكْم َمْن َرأ

 .(4)َوَصاَحَب َمْن َصاَحَب َمْن َصاَحَبِِن« ،َرآِن 

 
 (. ٣٨٩1  )٥/٤٦٣  ...إل   هااب المياب   باب ف م  سّ  "سي  الرتمذ "( 1)

باب بول الي ي ملسو هيلع هللا ىلص: لو هيُت    هااب فضائإ أصحاب الي ي ملسو هيلع هللا ىلص  "صح ح ال خار "( ٢)

 (.٣٦٧٣  )٢/٥٢٢ماّخًذا خ  اًل  

 (.٣٧٨٤  )٢/٥٥٥  هااب مياب  اينصار  باب ف  اينصار   "صح ح ال خار "(  ٣)

  هااب الظضائإ  باب ما ذهر يف الكف ع  أصحاب الي ي  "مصيف اب  أبي ش  ت"(  ٤)

 (.٣٣٠٨٤  )1٧/٣٠٨ملسو هيلع هللا ىلص  
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اِب  بنِ  ُعمرَ   عن سيِّدنا (  ٧)  ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال   اخلطَّ
ْكِرُموا »رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

َ
ْصَحايِب؛ أ

َ
.(١)«ِخَياُرُكمْ  فَإِنَُّهمْ  أ

اِب   بنِ   ُعمرَ   ُروي عن سيِّدنا   (٨)  ريض اهلل تعاىل عنه قال:   اخلطَّ
ْصَحايِب » قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

َ
يِِّهمُ  ََكنليُجومِ   أ

َ
 .(٢)«اْهَتَدْيُتمْ  اْقَتَدْيُتمُ  بِأ

ريض اهلل تعاىل عنه قال: سِمعُت الرَبَاءِ بِن اعزِب     عن سيِّدنا (  ٩) 
يقول:   ملسو هيلع هللا ىلص  نَْصارُ »انلَِّبَّ 

َ
،  إًِلَّ   ُُيِبيُهمْ   ًَل   األ  إًِلَّ   ُيْبِغُضُهمْ   َوًَل   ُمْؤِمن 

، َحبَُّهمْ  َفَمنْ  ُمَنافِق 
َ
َحبَّهُ  أ

َ
ْبَغَضُهمْ  َوَمنْ  الُل، أ

َ
ْبَغَضهُ  أ

َ
 .(٣)«اللُ  أ

نَّ رسوَل اهلل أيب هريرة    عن سيِّدنا   (1٠) 
َ
ريض اهلل تعاىل عنه، أ

نَْصارَ  ُيْبِغُض  ًَل »ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: 
َ
 .(4)«اْْلِخرِ  َوايْلَْومِ   بِاللِ  يُْؤِمنُ  رَُجل    اأْل

 
اي سط"(  1)  اسم  "المعجر  م   محمد   ل طرباين   )٥/٦ا    "االعاقار"(    ٦٤٠٥  

   بألظاظ مخا ظت.٣٢٠إل   ص ..ل    قي  باب القول يف أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

الب  ع د الرب  باب ذهر الدل إ م  أبا  إ الا ف...إل     "اامع ب اب الع ر  فض ا"(  ٢)

المصاب ح"(   ٩٧٥  )٣٦1ص   الصحابت   "مشكاا  مياب   باب  المياب    هااب    

يَد   بال ٦٠1٨)   ٢/٤1٤ الاَّ ا ت  م   ضع ٌف  أ ًضا؛  هو  ال   قي  (   ر اه 

الجوهر  رفما اهلل تعال : إبَّ هذا الحد َث فاٌ  خالًفا لَمْ  نازَع ف ا  انا  ...  لا 

 شواهد هث را تعّ د فضإ الصحابت رضي اهلل تعال  عي ر عاّمت.

 (.٣٧٨٣  )٢/٥٥٥     هااب مياب  اينصار  باب ف  اينصار"صح ح ال خار "(  ٣)

    هااب اإل ماب  باب الدل إ ع   أّب ف  اينصار  ع ّي م  اإل ماب "صح ح ما ر"(  ٤)

 (. ٢٣٨  )٥٧  ص  بغض ر م  عالمات اليظاق    عالماتا
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سيِّدتنا   ( 11)    مُ   أمِّ   عن 
عنها    ةاألنصاريَّ   برشِّ تعاىل  اهلل  ريض 

ملسو هيلع هللا ىلص انلَِّبَّ  سِمعُت    ِمنْ   اللُ   َشاءَ   إِنْ   انلَّارَ   يَْدُخُل   ًَل »يقول:    قالت: 
ْصَحاِب 

َ
َجَرةِ  أ ، الشَّ َحد 

َ
ِينَ  أ  .(١)«ََتَْتَها بَاَيُعوا   اَّلَّ

القاري قال    يلع  املالَّ  مة  هذا    العالَّ رشح  يف  تعاىل  اهلل  رمحه 
َجَرةِ احلديث الرشيف: َهَذا   صَحاِب الشَّ

َ
 .(٢)َبيَاٌن أِل

مة  وقال    رمحه اهلل    النسف   عبد الل بن أمحد بن حممود العالَّ
 .(٣) وأربعمائة ألًفا  املبايِعني  عدد الرضوان، وًكن  بيعةُ  تعاىل: يه

رمحه اهلل تعاىل يف رشح هذا    ُيىي بن رشف انلووي اإلمام  وقال 
الُعلماءُ احلديث الرشيف:   َقْطًعا    :قَال  ِمنُْهْم  َحٌد 

َ
أ يَْدُخلَُها  اَل  َمْعنَاُه 

َح بِِه يِف احْلَِديِث  كِّ  ،َكَما ََصَّ  .(4)َوإِنََّما قَاَل إِن َشاَء اهلُل لِلتَّرَبُِّك اَل لِلشَّ
نْلَا :  اَل قَ   ريض اهلل تعاىل عنه  هريرة  أيب  عن سيدنا   (1٢) 

َ
 رَُسوَل   َسأ

 انلَّاِس؟  َخرْيُ   َمنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ 
نا: »قَاَل  

َ
 . «َمِع   َوَمنْ  أ

 
  هااب فضائإ الصحابت  باب م  فضائإ أصحاب الشجرا  أهإ  "صح ح ما ر"(  1)

 (. ٦٤٠٤  )1٠٤1ب عت الرضواب  ص 

 .1٠/٦٠٠  هااب المياب   الظضائإ  باب اامع المياب   "ات حمرباا المظ"( ٢)

   مخاصًرا.(1٨  )الظاح  اآل ت: 11٤٤  ص "تظا ر الياظي"( ٣)

ما ر" (٤)  صح ح  ع    اليو    فضائإ "شرح  م   باب  الصحابت   فضائإ  هااب    

   مخاصًرا. ٨/٥٨أصحاب الشجرا  أهإ ب عت الرضواب  الجزء الاارس عشر  
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 َمْن؟  ُثمَّ : ِقيَل  
ِينَ : »قَاَل   ثَرِ  ىلَعَ  اَّلَّ

َ
 . « اأْل

 َمْن؟  ُثمَّ : ِقيَل  
ِينَ  ُثمَّ : »قَاَل   ثَرِ  ىلَعَ  اَّلَّ

َ
 .(١)«اأْل

ريض اهلل تعاىل عنه قال:   أيب موىس األشعريِّ   عن سيِّدنا (  1٣) 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:   رسوُل  ََت  قال 

َ
أ ْصَحايِب 

َ
أ َذَهَب  فَإَِذا  يِت،  مَّ

ُ
أِل َمَنة  

َ
أ ْصَحايِب 

َ
»أ

يِت َما يُوَعُدوَن« مَّ
ُ
.(٢)أ

رمحه اهلل تعاىل يف رشح هذا    املفيت أمحد يار خان انلعييم قال   
الصحابة  يف اإلسالم منذ عهد  الفتُ قد ظهرت احلديث الرشيف: ل 

عنهم تعاىل  اهلل  ريض  يف   الكرام  الفساد  وانتشار  ظهور  ولكن 
ا انتشار الفساد يف عرصنا فإنَّه   املسلمني اكن أكرث بعد زمنهم، وأمَّ

آمني    ،(٣) وما بطن  ما ظهر منها الفتبنا امهلل جنِّ ال َيف ىلع أحٍد،  
 . ياربِّ العاملني

ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال   سهِل بِن سعد    عن سيِّدنا   (1٤) 

 
  "ف  ت اي ل اء"(   ٨٤٩1  )٣/٢٤٣  مايد أبي هر را   "مايد أفمد ب  في إ"(  1)

 (  بألظاٍظ مخا ظٍت.1٥٦٣  )٢/٩٤ط قت الاابع    

الي ّي "صح ح ما ر"(  ٢) بقاء  أّب  باب  الصحابت   هااب فضائإ   بقاء   أماب يصحابا    

 (.٦٤٦٦  )1٠٥1  ص أماب لألمت أصحابا

 عر  ًا م  ايرر ت.  ت٨/٣٣٦  "مرآا المياا ح"( ٣)
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ى« امهلل »رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
َ
ى، َولَِمْن َرأ

َ
َحابَِة َولَِمْن َرأ .(١)اْغِفْر لِلصَّ

ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال أنِس بن مالك     عن سيِّدنا (  1٥) 
ُحبَّ انلَِّبُّ ملسو هيلع هللا ىلص:   لََْق 

َ
أ َخرْيًا  يِت  مَّ

ُ
أ ِمْن  بِرَُجل   وََجلَّ  َعزَّ  الُل  َراَد 

َ
أ »إَِذا 
ْصَحايِب يِف قَلْبِِه«

َ
 .(٢)أ

قال:   ريض اهلل تعاىل عنه  يِّ درِ سعيد  اخلُ   يبأعن سيّدنا    (1٦) 
ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسوُل  زَ :  قال  انلَّاِس  ىلَعَ  ِِت 

ْ
ابْلَْعُث  »يَأ ِمْنُهُم  ُيْبَعُث   ، َمان 

انلَّيِبِّ   ْصَحاِب 
َ
أ ِمْن  َحًدا 

َ
أ ََتُِدوَن فِيُكْم  اْنُظُروا َهْل  ؟  ملسو هيلع هللا ىلصَفَيُقولُوَن: 

َفُيوَجُد الرَُّجُل، َفُيْفَتُح لَُهْم بِِه، ُثمَّ ُيْبَعُث ابْلَْعُث اثلَّاِن َفَيُقولُوَن: َهْل 
ْصَحاَب انلَّيِبِّ 

َ
أ ى 

َ
َمْن َرأ ابْلَْعُث  ملسو هيلع هللا ىلص  فِيِهْم  ُيْبَعُث  بِِه، ُثمَّ  َفُيْفَتُح لَُهْم  ؟ 

ْصَحاَب  
َ
أ ى 

َ
َرأ َمْن  ى 

َ
َرأ َمْن  فِيِهْم  تََرْوَن  َهْل  اْنُظُروا  َفُيَقاُل:  اثلَّالُِث 

فِيِهْم  ملسو هيلع هللا ىلصانلَّيِبِّ   تََرْوَن  َهْل  اْنُظُروا  َفُيَقاُل:  الرَّابُِع  ابْلَْعُث  يَُكوُن  ُثمَّ  ؟ 
ى 

َ
َرأ َمْن  ى 

َ
َرأ َحًدا 

َ
انلَّيِبِّ    أ ْصَحاَب 

َ
أ ى 

َ
َرأ َحًدا 

َ
الرَُّجُل  ملسو هيلع هللا ىلصأ َفُيوَجُد  ؟ 

 .(٣) َفُيْفَتُح لَُهْم بِِه«

 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص     "تالايّ" (1)  رسول  أصحاب  ذهر  الخاّلل   ب   بكر  )٢/٤٨٤يبي    ٧٧٣  )

 (.٣٩  )1/1٥يبي نع ر  باب معرفت فض  ت م  صاف  الي ي     "معرفت الصحابت" 

 "تار   أص  اب"(   ٣٩٥  )٣٠ل ا وطي  فرف ال مزا  ص    "الجامع الصغ ر"(  ٢)

باب   نع ر   ال صر   يبي  س مت  ب   محمد  ع   نصٍر  ر    أبو  عمراب  الع    

1/(. ٩٢٩  )٤٦٧ 

 (.٦٤٦٨  )1٠٥٢  هااب فضائإ الصحابت  ص "صح ح ما ر"( ٣)
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ريض اهلل تعاىل عنه قال: جابِر بِن عبِد الل    عن سيِّدنا   (1٧) 
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسوُل  ِسَوى   قال  الَْعالَِمنَي  ىلَعَ  ْصَحايِب 

َ
أ اْخَتاَر  الَل  »إِنَّ 

ْصَحايِب ُكي   ،َوالُْمْرَسلنِيَ انلَّبِيِّنَي 
َ
«هُ يِف أ  .(١) ْم َخرْي 

قال قال:    ريض اهلل تعاىل عنه  بُس    اللِ بنِ   عبدِ عن سيِّدنا    (1٨) 
َرآِن :  رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لَِمْن  َرآِن   ،»ُطوََب  َمْن  ى 

َ
َرأ لَِمْن  َولَِمْن    ،َوُطوََب 

ى َمْن َرآِن 
َ
ى َمْن َرأ

َ
 .(٢)َوآَمَن يِب« ،َرأ

قال قال:    ريض اهلل تعاىل عنه  بن أيب طالب    يلعّ   عن سيِّدنا   (1٩) 
ْصَحايِب  :  رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

َ
أ ِمْن  الرَُّجُل  اَعُة َحَّتَّ يُلَْتَمَس  »ًَل َتُقوُم السَّ

الَّةُ   .(٣) يُوَجُد«فاََل  ،َكَما تُلَْتَمُس الضَّ
ريض اهلل تعاىل عنه قال:   َرباح  َعَطاءِ بِن أيب    عن سيِّدنا (  ٢٠) 

ْصَحايِب   يِف   َحِفَظِِن   َمنْ »قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  
َ
  الِْقَياَمةِ   يَْومَ   َلُ   ُكْنُت   أ

ْصَحايِب  َسبَّ  َوَمنْ   َحافًِظا،
َ
 .(4)«اللِ  لَْعَنةُ  َفَعلَْيهِ  أ

 
   ٩/٧٣٦  هااب المياب   باب ما ااء يف الم اار    اينصار   "مجمع الز ائد"(  1)

 مخاصًرا.  (   بال ال  ثمي: راالا ثقاٌت  يف بعض ر خالٌف 1٦٣٨٣)

  هااب معرفت الصحابت  باب ذهر فضإ أهإ اإل ماب "الماادرك ع   الصح ح  "(  ٢)

 (. ٧٠٧٧  )٥/11٦إ مانًا  

 (.٧٢٠  )1/٢٠٢  مايد ع ي ب  أبي طال   "مايد أفمد ب  في إ"( ٣)

يفمد ب  في إ  فضائإ أصحاب الي ي ملسو هيلع هللا ىلص  الجزء الثاين  ص   "فضائإ الصحابت"(  ٤)

٩٠٨(  1٧٣٣.) 
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نَّ ُعمَر بِن   بد اللِ ع  عن سيِّدنا (  ٢1) 
َ
ريض اهلل تعاىل عنه قال: أ

َّ َحْوِِض، َوَمْن  رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:   ْصَحايِب َوَرَد يلَعَ
َ
»َمْن َحِفَظِِن يِف أ

» ْصَحايِب لَْم يََريِن يَْوَم الِْقَياَمِة إًِلَّ ِمْن بَِعيد 
َ
 .(١) لَْم َُيَْفْظِِن يِف أ

قال:   هريض اهلل تعاىل عن  سعيد  اخلُدرِيِّ   يبأعن سيِّدنا  (  ٢٢) 
«: قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، َوانلَّاُس َحِّيِّ  ْصَحايِب َحِّيِّ 

َ
نَا وَأ

َ
 .(٢)»أ

مة بدر ادلين العيِنقال    ، بَِفتْح احْلَاء  : احلّيِّ رمحه اهلل تعاىل  العالَّ
َزاي،  آِخره  َوِّف  الَْمْكُسوَرة،  احْلُُروف  آخر  ايْلَاء  َوتَْشديد  الُْمْهملَة 

نا وأصحايب يِف نَاحيَة ،احيَةَواملْْعىَن: انلَّاس يِف نَ 
َ
 . (٣)َوأ

ل     ( ُروي عن سيِّدنا ٢٣) 
ريض اهلل تعاىل عنه عبِد الل بن ُمغفَّ

ْصَحايِب، ًَل َتتَِّخُذوُهْم َغَرًضا  قال: قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  
َ
»الَل الَل يِف أ

َحبَُّهْم، َوَمْن  
َ
َحبَُّهْم فَبُِحيبِّ أ

َ
ْبَغَضُهْم، َبْعِدي، َفَمْن أ

َ
ْبَغَضُهْم فَبُِبْغِِض أ

َ
أ

الَل   آَذى  َوَمْن  الَل،  آَذى  َفَقْد  آَذاِن  َوَمْن  آَذاِن،  َفَقْد  آَذاُهْم  َوَمْن 
ُخَذهُ«

ْ
ْن يَأ

َ
 .(4)َفُيوِشُك أ

 
 (.1٣1٢٥  )1٢/٢1٩ل طرباين  م  اسما ع د اهلل ب  عمر   "المعجر الك  ر"( 1)

الصح ح  "(  ٢)  ع    باب  "الماادرك  الاظا ر   هااب  الدابت   رهوب  عيد    الدعاء 

٢/٦٤٣(  ٣٠٧1 .) 

 .٧٩/ 1٠  هااب الج ار  الا ر  باب فضإ الج ار  الا ر  "عمدا القار "( ٣)

ص   اهلل ع  ا  آلا باب ف م  سّ  أصحاب الي ي    هااب المياب    "سي  الرتمذ "(  ٤)

 (.٣٨٨٨  )٥/٤٦٣   صح ا  س ر 
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 ملسو هيلع هللا ىلص د البرشن إيذاء سيّ احلذر مِ 

يُۡؤُذونا يؤذون اهلل ورسوهل: ﴿  يف اذلين  تعاىل  اهلل  قال  ِينا  ٱَّلَّ إِنَّ 
ابٗ ٱ ذا اُهۡم عا ل دَّ  عا

ا
أ وا ةِ  واٱٓأۡلِخرا ۡنياا  ِف ٱدلُّ  ُ ناُهُم ٱَّللَّ لاعا ُۥ  راُسوَلا وا ا  ِهينٗ ا  َّللَّ  ﴾٥٧ا  مُّ

 .[٥٧األحزاب: ]
ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال انلَِّبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ثوباَن    عن سيِّدنا   ( ٢٤) 

ْصَحايِب  ُذكِرَ  إَِذا»
َ
ْمِسُكوا  أ

َ
 .(١)«فَأ

مة  قال    القاري العالَّ يلع  هذا    املالَّ  رشح  يف  تعاىل  اهلل  رمحه 
الرشيف:   يْ احلديث 

َ
يِف    : أ َتَعاىَل  اهلِل  رَِضا  فَإِنَّ  ِفيِهْم،  ْعِن  الطَّ َعِن 

ْن يَُكوَن َمآلُُهْم إِىَل اتلَّْقَوى  
َ
َمَواِضَع ِمَن الُْقْرآِن َتَعلََّق بِِهْم، فَاَل بُدَّ أ

 
ْ
ِة، فَاَل َورَِضا الَْمْوََل وََجنَِّة الَْمأ مَّ

ُ
ِة اأْل يًْضا لَُهْم ُحُقوٌق ثَابِتٌَة يِف ِذمَّ

َ
َوى، َوأ

اَعِء اجْلَِزيلِ   بِاثلَّنَاِء اجْلَِميِل َوادلُّ
ْن يَْذُكُروُهْم إاِلَّ

َ
.( ٢) يَنْبَِِغ لَُهْم أ

ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال   ُعمرَ بِن    بد اللِ ععن سيِّدنا    (٢٥) 
ْصَحايِب«»لََعَن اللُ انلَِّبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 

َ
.(٣)  َمْن َسبَّ أ

ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال أنِس بن مالك     عن سيِّدنا   (٢٦) 
ملسو هيلع هللا ىلص:   اهلل  َوالَْماَلئَِكِة  رسوُل  اللِ  لَْعَنُة  َفَعلَْيِه  ْصَحايِب 

َ
أ َسبَّ  »َمْن 

 
 (.1٤٢٧  )٢/٩٦  م  اسما ثوباب مول  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  "المعجر الك  ر"( 1)

 .٩/٢٨٢  هااب الظا   "مرباا المظات ح"( ٢)

 (. 1٣٥٨٨  )1٢/٣٣٢  م  اسما ع د اهلل ب  عمر  "المعجر الك  ر"( ٣)
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ًفا َوًَل َعْدًًل« مْجَِعنَي، ًَل َيْقَبُل الُل ِمْنُه ََصْ
َ
 .(١)َوانلَّاِس أ

ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال أنِس بن مالك     عن سيِّدنا   (٢٧) 
َعاِم ًَل يَْصلُُح  رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:   يِت ََكلِْملِْح يِف الطَّ مَّ

ُ
أ ْصَحايِب يِف 

َ
»َمَثُل أ

َعاُم إًِلَّ   .(٢)  بِالِْملِْح«الطَّ
ريض اهلل تعاىل عنه قال:   ُعمرَ بِن    بد اللِ ععن سيِّدنا    (٢٨) 

لَْعَنُة  قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:   َفُقولُوا:  ْصَحايِب 
َ
أ يَُسبيوَن  ِيَن  اَّلَّ ْيُتُم 

َ
َرأ »إَِذا 

ُكْم«  . (٣) اللِ ىلَعَ رَشِّ
 

القاري قال    يلع  املالَّ  مة  هذا    العالَّ رشح  يف  تعاىل  اهلل  رمحه 
ْهُل  احلديث الرشيف:  

َ
نَّ لَْعنَُهْم يَرِْجُع إيَِلِْهْم، فَِإنَُّهْم أ

َ
ِفيِه إَِشاَرٌة إِىَل أ

لِلرَِّضا  نَي  الُْمْستَِحقِّ اخْلرَْيِ  ْهِل 
َ
أ ِمْن  َحابََة  الصَّ نَّ 

َ
َوأ َوالِْفتْنَِة،   ِّ الرشَّ

 .(4) َوالرَّمْحَةِ 

 
  "هااب الدعاء"(   ٨  )٥٢يفمد ب  في إ  الجزء اي ل  ص  "حابتفضائإ الص"( 1)

 (.٢1٠٨  )٥٨1ص باب ذهر م  لعيا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   ل طرباين 

الظقر  ص    "الزهد"(  ٢)  يف  ااء  ما  باب  الرابع   الجزء  الم ارك   )٢٠٠الب     ٥٧٢  )

ل  غو      "الايّتشرح  "(   ٢٧٥٤  )٣/٧  مايد أنس ب  مالك   "مايد أبي  ع  " 

الصحابت    فضإ  باب  الصحابت   فضائإ  )٧/1٧٤هااب  لا  ٣٧٥٦   (   ال ظظ 

  فّايا بعض الع ماء. 

 (. ٣٨٩٢  )٥/٤٦٤  هااب المياب   "سي  الرتمذ "( ٣)

 .٣٦٦/ 1٠  هااب المياب   الظضائإ  باب مياب  الصحابت  "مرباا المظات ح"( ٤)
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ريض اهلل تعاىل عنه قال:  مسعود  بِن   اللِ  بدع عن سيِّدنا  (٢٩) 
َحد  َشيًْئا، فَإِنِّ  قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  

َ
ْصَحايِب َعْن أ

َ
َحد  ِمْن أ

َ
»ًَل ُيَبلُِّغِِن أ

ْدرِ« نَا َسلِيُم الصَّ
َ
ْخُرَج إيَِلُْكْم وَأ

َ
ْن أ

َ
ِحبي أ

ُ
 . (١) أ

انلعييم قال    خان  يار  أمحد  هذا    املفيت  يف  تعاىل:  اهلل  رمحه 
تكون قلوبنا سليمة   وهو أنه ينبِغ أن  نلا   درٌس احلديث الرشيف  

حَّتَّ نشاهد أنوار طيبة   قد واحلسدالضغينة واحلِ املسلمني من    ىلع
الرمحة  منبع  الطاهر  ملسو هيلع هللا ىلص  املصطف  احلبيب  قلَب  ألنَّ  فيها  الطيِّبة 

 .(٢)والكرامة ال جمال للغلِّ وابلغضاء فيه
نَّ انلَِّبَّ أنِس بن مالك     عن سيِّدنا (  ٣٠) 

َ
ريض اهلل تعاىل عنه، أ

،    امهلل»ملسو هيلع هللا ىلص قال:   َحبِّ انلَّاِس إََِلَّ
َ
ْنُتْم ِمْن أ

َ
َحبِّ انلَّاِس    امهلل أ

َ
ْنُتْم ِمْن أ

َ
أ

نَْصارَ  :َيْعِن « إََِلَّ 
َ
 . (٣) اأْل

َجَعَل قال:   ريض اهلل تعاىل عنهأنِس بن مالك     عن سيِّدنا (  ٣1) 
الَمِدينَِة،الُمهَ  َحْوَل  اخلَنَْدَق  حَيِْفُروَن  نَْصاُر 

َ
َواأل َويَنُْقلُوَن    اِجُروَن 

َاَب ىلَعَ ُمتُونِِهْم، َويَُقولُوَن:   الرتُّ
َدا  ِيَن بَاَيُعوا حُمَمَّ بََدا ىلَعَ اإِلْساَل  ََنُْن اَّلَّ

َ
 ِم َما بَِقيَنا أ

 
 (. ٤٨٦٠  )٤/٣٤٨  هااب ايرب  "سي  أبي را ر"( 1)

   تعر  ًا م  ايرر ت.٦/٤٧٢  "مرآا المياا ح"( ٢)

  رضي اهلل عي ر    هااب فضائإ الصحابت  باب م  فضائإ اينصار"صح ح ما ر"(  ٣)

 (.٦٤1٧  )1٠٤٤ص 

https://arabicdawateislami.net



   
 

25 

يبُُهْم َويَُقوُل   ملسو هيلع هللا ىلصَوانلَِِّبُّ     َخرْيَ إًِلَّ َخرْيُ اْلِخرَْه...  إِنَُّه ًَل   امهلل»:  جُيِ
نَْصارِ َوالُمَهاِجرَْه«

َ
 .(١)َفَبارِْك يِف األ

قال: قال   ريض اهلل تعاىل عنه  عبِد اللِ بِن َزيد    عن سيِّدنا   ( ٣٢) 
نَْصارِ  »لَْو َسلََك انلَّاُس َواِديًا َوِشْعًبا  رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  

َ
لََسلَْكُت َواِدَي األ

» نَْصاُر ِشَعار  َوانلَّاُس ِدثَار 
َ
 .(٢)َوِشْعَبَها، األ

رمحه اهلل تعاىل يف رشح هذا    انلعييم  املفيت أمحد يار خانقال   
احلديث الرشيف: أي: أوافُق رأي األنصار وأرجحه ىلع رأي مجيع  

ال مجيع  فإنَّ  يتبعهم  ملسو هيلع هللا ىلص  أنَّه  ذلك  يعن  وال  مأمورون  العالم،  عالم 
اخللفاء   فيه  املؤمنني، وال يدخل  ة  بانلاس هنا اعمَّ باتِّباعه، واملراد 
وسيِّدنا  احلسن  اإلمام  وسيِّدنا  الزهراء  فاطمة  والسيِّدة  الراشدون 

 .(٣)اإلمام احلسني ريض اهلل تعاىل عنهم أمجعني
 داعء انلّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص لألنصار وأبنائهم 

قال   أرقمَ بِن    زيد عن سيِّدنا  (  ٣٣)  قال:  تعاىل عنه  ريض اهلل 
ْبَناءِ    امهلل»رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  

َ
ْبَناءِ أ

َ
نَْصارِ، وَأ

َ
ْبَناءِ اأْل

َ
نَْصارِ، َوأِل

َ
اْغِفْر لأِْل

نَْصارِ«
َ
 .(4)اأْل

 
 (.٢٨٣٥  )٢/٢٦٤  هااب الج ار  الا ر  باب فظر الخيدق  "صح ح ال خار "( 1)

 (.٤٣٣٠  )11٦/ ٣غز ا الطائف    هااب المغاز   باب "صح ح ال خار "( ٢)

   تعر  ًا م  ايرر ت.٥٢٨-٨/٥٢٧  "مرآا المياا ح"( ٣)

 (.٦٤1٤  )1٠٤٤ص    هااب فضائإ الصحابت "صح ح ما ر"( ٤)
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قال:   ريض اهلل تعاىل عنه  سعيد  اخلُدرِيِّ   يبأعن سيِّدنا  (  ٣٤) 
»لِلُْمَهاِجِريَن َمَنابُِر ِمْن َذَهب  ََيْلُِسوَن َعلَْيَها  :  قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

ِمُنوا ِمَن الَْفَزِع«
َ
 . (١) يَْوَم الِْقَياَمِة قَْد أ

 ريض اهلل تعاىل عنهما  عبِد اللِ بِن عبَّاس  عن سيِّدنا  (  ٣٥) 
يِف   :قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصقال:    َّ يلَعَ َمنَّ 

َ
أ َحد  

َ
أ انلَّاِس  ِمَن  لَيَْس    »إِنَُّه 

ِمَن   ُمتَِّخًذا  ُكْنُت  َولَْو  قَُحافََة،  يِب 
َ
أ بِْن  بْكِر  يِب 

َ
أ ِمْن  َوَماِلِ  َنْفِسِه 

اإِلْسالَِم  ُخلَُّة  َولَِكْن  َخلِياًل،  بَْكر   بَا 
َ
أ َْذُت  ًلََّتَّ َخلِياًل  انلَّاِس 

يِب 
َ
أ َخوَْخِة  َغرْيَ  الَمْسِجِد،  َهَذا  يِف  َخوَْخة   ُكَّ  َعِنِّ  وا  ُسدي ْفَضُل، 

َ
  أ

»  .(٢)بَْكر 
سيِّدنا(  ٣٦)  هريرة   عن  عنه  أيب  تعاىل  اهلل  قال قال:    ريض 

ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل  ائِيَل    رسوُل  إِْْسَ بَِِن  ِمْن  َقْبلَُكْم  ََكَن  فِيَمْن  ََكَن  »لََقْد 
يِت   مَّ

ُ
نْبَِياَء، فَإِْن يَُكْن ِمْن أ

َ
ْن يَُكونُوا أ

َ
، يَُكلَُّموَن ِمْن َغرْيِ أ رَِجال 

َحد  َفعُ 
َ
 . (٣)َمُر«ِمْنُهْم أ

 
  هااب معرفت الصحابت  باب ذهر فضائإ الم اار     "الماادرك ع   الصح ح  "(  1)

٥/1(. ٧٠٤٨  )٠٤ 

ال خار "(  ٢)  ب"صح ح  الصالا   هااب  الماجد      يف  الخوخت  الممّر     1/1٧٧اب 

(٤٦٧.) 

  هااب فضائإ أصحاب الي ي ملسو هيلع هللا ىلص  باب مياب  عمر ب  الخطاب  "صح ح ال خار "(  ٣)

(. ٣٦٨٩  )٢/٥٢٧ 
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قال:   ريض اهلل تعاىل عنهما   عبِد اللِ بن ُعمرعن سيِّدنا  (  ٣٧) 
يقةقال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لسيِّدتنا    :ريض اهلل تعاىل عنها   اعئشَة الصدِّ

اَعئَِشةُ  ِي    ،»يَا  َواَّلَّ الَْماَلئَِكُة،  ِمْنُه  تَْسَتْحِِي  رَُجل   ِمن  ْسَتْحِِي 
َ
أ ًَل 

َ
أ

بَِيِدهِ إِنَّ الَْماَلئَِكَة لَتَْسَتْحِِي ِمْن ُعْثَماَن َكَما    ملسو هيلع هللا ىلصَنْفُس َرُسوِل اللِ  
ْث،   َيَتَحدَّ لَْم  ِمِنِّ  قَِريب   نِْت 

َ
وَأ َدَخَل  َولَْو  َوَرُسوِلِ،  ِمَن اللِ  تَْسَتْحِِي 

َسُه َحَّتَّ وَ 
ْ
 .(١)ُرَج«َيْ لَْم يَْرَفْع َرأ

قال:   ريض اهلل تعاىل عنه  سعِد بِن أيب وقاص  عن سيِّدنا  (  ٣٨) 
وََسِمْعتُُه   ،»َمْن ُكْنُت َمْوًَلهُ َفَعِِلٌّ َمْوًَلهُ«  :سمعُت رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل 

نيَِبَّ َبْعِدي«  َيُقوُل: نَُّه ًَل 
َ
أ إًِلَّ  بَِمزْنِلَِة َهاُروَن ِمن ُموىَس،  نَْت ِمِنِّ 

َ
  ، »أ

ْعِطنَيَّ الرَّايََة ايْلَْوَم رَُجاًل ُُيِبي الَل َوَرُسوَلُ« وََسِمْعتُُه َيُقوُل:
ُ
 . (٢)»أَل

قال:   ريض اهلل تعاىل عنه  عبِد الرَّمحِن بِن عوف  عن سيِّدنا  (  ٣٩) 
بُو بَْكر  يِف اجَلنَِّة، وَُعَمُر يِف اجَلنَِّة، وَُعْثَماُن يِف  :  وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصقال رس 

َ
»أ

اجَلنَّةِ  يِف  َوَطلَْحُة  اجَلنَِّة،  يِف   ٌّ َويلَعِ وََعْبُد    ،اجَلنَِّة،  اجَلنَِّة،  يِف  َبرْيُ  َوالزي
يِب َوقَّاص  الرَّمْحَِن ْبُن َعْوف  يِف اجَلنَِّة، َوَسْعدُ 

َ
 ْبُن  يِف اجَلنَِّة، َوَسِعيدُ    ْبُن أ

بُو ُعَبْيَدةَ ْبُن اجَلرَّاِح يِف اجَلنَِّة« َزيْد  
َ
 .(٣)يِف اجَلنَِّة، وَأ

 
 (.1٣٢٥٣  )1٢/٢٥٢ل طرباين  م  اسما ع د اهلل ب  عمر   "المعجر الك  ر"( 1)

 (.1٢1  )1/٨٦طال   ت  باب فضإ ع ي ب  أبي    هااب الايّ"سي  اب  مااا"( ٢)

الرتمذ "(  ٣)  ب  عوف"سي   الرفم   ع د  مياب   باب  المياب    هااب  عوف       ع د 

 (.٣٧٦٨  )٥/٤1٦  الزهر 
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قال قال:    ريض اهلل تعاىل عنه  بن أيب طالب    يلعّ   عن سيِّدنا (  ٤٠) 

اب رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لسيِّدنا   »َوَما    :ريض اهلل تعاىل عنه  عمَر بِن اخلطَّ
َفَقْد    ،يُْدرِيَك  ِشئُْتْم،  َما  اْعَملُوا  َفَقاَل:  بَْدر   ْهِل 

َ
أ لََع ىلَعَ  اطَّ الَل  لََعلَّ 

 .(١) َغَفْرُت لَُكْم«
 

 صلى الله على سيدنا محمد   صلوا على الحبيب! 
 
 
 
 

  

 
 بصت فاط  ب       هااب فضائإ الصحابت  باب م  فضائإ أهإ بدر"صح ح ما ر"(  1)

 (.٦٤٠1  )1٠٤1  ص أبي ب اعت
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 أبيات يف مدح الصحابة الكرام رِض الل عنهم 
 ريض اهلل تعاىل عنه:  حّساُن بن ثابت    سيِّدنا   يقول شاعر الرسول ( 1)

 

ْدََن َسْبِقِهْم َتَبعُ  إْن ََكَن يِف انلَّاِس َسبَّاقُوَن َبْعَدُهمْ 
َ
 فَُُكي َسْبق  أِل

ُتُهمْ  ة  ُذكَِرْت يِف الَْوْْح ِعفَّ ِعفَّ
َ
 ًَل يَطَبُعوَن َوًَل يُْرِديِهْم َطَمعُ  أ

وا  ْشَياِعِهْم َنَفُعوا  َعُدوَُّهمْ قَْوم  إَذا َحاَرُبوا ََضي
َ
ْو َحاَولُوا انلَّْفَع يِف أ

َ
 أ

ِصيُبوا فاََل ُخور  َوًَل ُهلُعُ  ًَل َيْفَخُروَن إَذا نَالُوا َعُدوَُّهمْ 
ُ
 .(1) َوإِْن أ

 

 

 رمحه اهلل تعاىل: الشافع د بن إدريساإلمام حممّ ويقول  ( 2)
 

نَّ اللَ 
َ
  ُه ًل َربَّ َغريُ  َشِهْدُت بِأ

َ
 ُص خلَ وَأْشَهُد أنَّ ابْلَْعَث حقٌّ وأ

 َوفِعل  َزِِكٌّ قَْد يَِزيُد َويَْنُقُص  نيَّ  وَأنَّ ُعَرى اإليْماِن قول  ُمَب 

 
َ
 ُص ُيرِ  واكن أبو حفص  ىلع اخلريِ  ه ربِّ  خليفةُ  أبا بكر   نَّ وأ

 
ُ
نَّ  ُد َرِّبِّ أنَّ ُعْثَماَن فَاِضل  شهِ وَأ

َ
 ُص َتَخصِّ مُ فَْضلُُه  اَعلِي  وَأ

ُة قَوم  يُهَتدَ  ئِمَّ
َ
ُص   اللُ  لََح  ى بُِهداُهمُ أ  . (٢) َمْن إيَّاُهُم يَتََنقَّ

 

 
 . ٥٣٧ي تم ر  ص الب  هشا   باب بد    فد بي "الا را الي و ت"( 1)

 .٨٨  باف ت الصار: خ ظاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ص "ر واب اإلما  الشافعي"( ٢)
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 رمحه اهلل تعاىل:  رشف ادلين ابلوصريي   اإلمامويقول  ( 3)
 

 ا ا أثابَ يبً ُت إيله ُمْستَثِ  ما ِج ي ُكَّ أمحُد اهلادي اَّلَّ 

و َحَسدنَ إْن َغبَ  ا الربايَ فاعِذروا يف ُحبِّ خريِ 
َ
حابَ ْطنا أ  ا ا الصِّ

وا ثِغابَ ا وَف َطََم حبرً وَ  ا ومً ا وصاروا ُن إْن بدا شمسً   ا ري

ْقلََعْت ُسْحُب ُسفنِِهْم ِسجاًَل 
َ
 ا ِصبابَ ِمن علوم  َوَوَردنا انْ  أ

ى به َوالُمصابَ  قد  وَغَدونا بنَي وَجد  وَف   ا َيْعُظُم البرُْشَ

نَا منَ 
ْ
وَْجْبَنا لُُك   انلَّْصِب َوالرَّْف   َوَتَباَرأ

َ
 ا  َجنابَ ِض وَأ

 ا ما نلا نُلََق عليهم ِغَضابَ  ا َرِِضَ الُل عنهم إنَّ قومً 

حايب إنَّ 
ُ
حدً  ِِن يف ُحبِّهم ًل أ

َ
 ْن َذا ُُياَب ا قطي َومَ أ

 ا يِّبات  ِعذابَ َوعليهم َط  اللِ ترَْتَى عليه  صلواُت 

 ا ا فبابَ ُجوِدهِ َوالَفْضِل بابً  يفَتُح الُل علينا بها ِمنْ 

ُق منَ  ْ ْبِح َسْيفً   ما اْنَتََض الرشَّ  . (1) ا َوفََرى ِمْن ُجْنِح يَلْل  إهابَ  ا الصي

 

 
 . ٣٤  باف ت ال اء  ص "ر واب اإلما  ال وص ر "( 1)
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 فهرس املصادر واملراجع 
اامع ال  اب يف تأ  إ القرآب )تظا ر الطرب (  أبو اعظر محمد ب  ار ر الطرب  )ت: 

 ها(  رار الكا  الع م ت ب ر ت. ٣1٠

ب    أبو سع د ع د اهلل  الد    ناصر  ال  ضا  (   الاأ  إ )تظا ر  الايز إ  أسرار  أنوار 

 ها(  رار الظكر ب ر ت. ٦٨٥عمر ب  محمد الش راز  ال  ضا   )ت: 

ب    أفمد  ب   الربهات ع د اهلل  أبو  الياظي(   الاأ  إ )تظا ر  الايز إ  فقائق  مدارك 

 ها(  رار المعرفت ب ر ت.٧1٠الياظي )ت: محمور 

بالمأثور    الاظا ر  الظضإ  الدر الميثور يف  أبي بكر أبو  الرفم  ب   االل الد   ع د 

 ها(  رار الظكر ب ر ت.٩11الا وطي )ت: 

)ت:  المالكي  الصا    محمد  ب   أفمد  الجالل     تظا ر  ع    الصا    فاش ت 

 ها(  رار الظكر ب ر ت. 1٢٤1

ع د العز ز ب   لي اهلل ب  ع د    المحدث  العز ز )تظا ر العز ز (  الشاهتظا ر فاح  

 ها(  هوئاا باهاااب.1٢٣٩الرف ر الده و  )ت: 

 ها(  رار الظكر ب ر ت.٢٣٥المصيف  أبو بكر ع د اهلل ب  محمد ب  أبي ش  ت )ت: 

 ها(  رار الظكر ب ر ت.٢٤1المايد  أبو ع د اهلل أفمد ب  في إ الش  اين )ت:

ها(  رار الكا  ٢٥٦صح ح ال خار   أبو ع د اهلل محمد ب  إسماع إ ال خار  )ت:  

 الع م ت ب ر ت. 

ها(  ٢٦1صح ح ما ر  أبو الحا   ما ر ب  الحجاج القش ر  الي اابور  )ت:  

 رار الكااب العربي ب ر ت.

)ت:   القز  يي  ب   ز د  محمد  اهلل  ع د  أبو  مااا   اب   المعرف٢٧٣سي   رار  ت ها(  

 ب ر ت.
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الاجاااين )ت:   ب  ايشعث  أبو را ر س  ماب  أبي را ر   أف اء  ٢٧٥سي   رار  ها(  

 الرتاث العربي ب ر ت. 

 ها(  رار الظكر ب ر ت.٢٧٩سي  الرتمذ   أبو ع ا  محمد ب  ع ا  الرتمذ  )ت:  

)ت:  الموص ي  المثي   ب   ع ي  ب   أفمد  أبو  ع    الموص ي   أبي  ع    مايد 

 ها(  رار الكا  الع م ت ب ر ت. ٣٠٧

ها(  ٣11الايت  أبو بكر أفمد ب  محمد ب  هار ب الخالل ال غدار  الحي  ي )ت:  

 رار الرا ت. 

أ وب الطرباين )ت:   أبو القاسر س  ماب ب  أفمد ب   ها(  رار ٣٦٠المعجر الك  ر  

 أف اء الرتاث العربي ب ر ت.

ها(  رار ٣٦٠  أفمد ب  أ وب الطرباين )ت:  المعجر اي سط  أبو القاسر س  ماب ب 

 الظكر ب ر ت. 

الي اابور  )ت:  أبو ع د اهلل الحاهر محمد ب  ع د اهلل  الصح ح     الماادرك ع   

 ها(  رار المعرفت ب ر ت.٤٠٥

ها(  رار الكا  الع م ت ٤٣٠ف  ت اي ل اء  أبو نع ر أفمد ب  ع د اهلل ايصظ اين )ت:  

 ب ر ت.

ها(  رار الكا  ٤٥٨اإل ماب  أبو بكر أفمد ب  الحا   ب  ع ي ال   قي )ت:  شع   

 الع م ت ب ر ت. 

ها(  رار الكا  الع م ت  ٥1٠شرح الايت  أبو محمد الحا   ب  ماعور ال غو  )ت: 

 ب ر ت.

ها(  رار  ٧٣٧مشكاا المصاب ح  أبو ع د اهلل محمد ب  ع د اهلل الخط   الارب ز  )ت:  

 ت ب ر ت. الكا  الع م 
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أبي بكر ال  ثمي )ت:  أبو الحا  نور الد   ع ي ب   مجمع الز ائد  مي ع الظوائد  

 ها(  رار الظكر ب ر ت. ٨٠٧

الصغ ر    الظضإ  الجامع  )ت: أبو  الا وطي  بكر  أبي  ب   الرفم   ع د  الد    االل 

 ها(  رار الكا  الع م ت ب ر ت. ٩11

ب    س  ماب  القاسر  أبو  الدعاء   )ت:  هااب  الطرباين  أ وب  ب   رار ٣٦٠أفمد  ها(  

 الكا  الع م ت ب ر ت. 

ها(  معسات الرسالت ٢٤1فضائإ الصحابت  أبو ع د اهلل أفمد ب  في إ الش  اين )ت: 

 ب ر ت.

االعاقار  ال دا ت إل  س  إ الرشار  أبو بكر أفمد ب  الحا   ب  ع ي ال   قي )ت: 

 ها(  رار اآلفاق الجد دا ب ر ت.٤٥٨

امع ب اب الع ر  فض ا  أبو عمر  وسف ب  ع د اهلل ب  ع د الرب اليمر  القرط ي )ت: ا

 ها(  رار الكا  الع م ت ب ر ت. ٤٦٣

شرح اليو   ع   صح ح ما ر  أبو زهر ا مح ي الد    ح   ب  شرف اليو   )ت: 

 ها(  رار الكا  الع م ت ب ر ت. ٦٧٦

أبو   ال خار    صح ح  شرح  القار   الحيظي  عمدا  ب   أفمد  ب   محمور  محمد 

 ها(  رار الظكر ب ر ت.٨٥٥المعر ف ب در الد   الع يي )ت: 

مرباا المظات ح شرح مشكاا المصاب ح  أبو الحا  نور الد   ع ي ب  س طاب محمد 

 ها(  رار الظكر ب ر ت.1٠1٤المعر ف بالمال ع ي القار  )ت: 

ها(  ض اء  1٣٩1ر خاب اليع مي )ت:  مرآا المياا ح شرح مشكاا المصاب ح  أفمد  ا

 القرآب الهور باهاااب.

ها(  فر د 1٤٢1نزهت القار  شرح صح ح ال خار   شر ف الحق ايمجد  )ت:  

 بك ساال الهور باهاااب.
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المعافر  )ت:  الحم ر   أ وب  ب   ب  هشا   الم ك  ع د  أبو محمد  الي و ت   الا را 

 ها(  رار الكا  الع م ت ب ر ت. ٢1٣

)ت:   ايصظ اين  اهلل  ع د  ب   أفمد  نع ر  أبو  الصحابت   الكا  ٤٣٠معرفت  رار  ها(  

 الع م ت ب ر ت. 

)ت:   ايصظ اين  اهلل  ع د  ب   أفمد  نع ر  أبو  أص  اب   الكا   ٤٣٠تار    رار  ها(  

 الع م ت ب ر ت. 

تار   مد يت رمشق  أبو القاسر ع ي ب  الحا  ب  ه ت اهلل المعر ف باب  عااهر )ت: 

 ها(  رار الظكر ب ر ت. ٥٧1

)ت:   المرز    الم ارك  ب   اهلل  ع د  الرفم   ع د  أبو  الكا   1٨1الزهد   رار  ها(  

 الع م ت ب ر ت. 

االل الد   ع د الرفم  ب  أبو الظضإ  شرح الصد ر بشرح فال الموت   الق ور   

 ها(  مرهز أهإ الايت برهات رضا ال يد. ٩11أبي بكر الا وطي )ت: 

الرا   يف شرح تقر   اليوا    أبو الظضإ االل الد   ع د الرفم  ب  أبي  تدر   

 ها(  رار الكا  الع م ت ب ر ت. ٩11بكر الا وطي )ت: 

  ها(٥٩٣امال الد   أفمد ب  محمد ب  سع د الغزنو  الحيظي )ت:     أصول الد  

 .رار ال شائر اإلسالم ت ب ر ت

الد   ع ي ب  س طاب محمد المعر ف بالمال ع ي أبو الحا  نور  شرح الظقا ايهرب   

 ها(  رار الكا  الع م ت ب ر ت.1٠1٤القار  )ت: 

شرح نخ ت الظكر  أبو الحا  نور الد   ع ي ب  س طاب محمد المعر ف بالمال ع ي  

 ها(  رار ايربر ب ر ت.1٠1٤القار  )ت: 

إسماع  ب   الكون     وسف  الصالا ع   س د  الدار   يف  ناصر  سعارا  ب  محمد  إ 

 ( رار الكا  الع م ت ب ر ت. ها1٣٥٠الد   الي  اين )ت: 
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المكي  القرشي  الع اس  ب   إرر س  ب   محمد  اهلل  ع د  أبو  الشافعي   اإلما   ر واب 

 ها(  مكا ت الك  ات ايزهر ت مصر. ٢٠٤الشافعي )ت: 

الصي ااي    ر واب اإلما  ال وص ر   أبو ع د اهلل شرف الد   محمد ب  سع د ب  فمار

 ها(  مكا ت مصطظ  ال ابي مصر. ٦٩٦ال وص ر  )ت: 

ها(  1٤٠٢الم ظوظ الشر ف ع  اإلما  أفمد رضا خاب  مصطظ  رضا خاب )ت:  

 مكا ت المد يت هراتشي باهاااب.

 ها(  مكا ت المد يت هراتشي باهاااب.1٣٦٧هبار شر عت  أمجد ع ي ايعهمي )ت: 

 

 

 

  

https://arabicdawateislami.net



   
 

36 

 فهرس املوضواعت 
 2 .......................................................................... تعريف باملؤلّف 

 4 .......................................................... ملسو هيلع هللا ىلص فضل الصالة ىلع انلِّبِّ 

 4 ........................................................ وعد اهلل لّك الصحابة باجلنّة

 5 .............................................................. ما هو تعريف الصحايب؟ 

 5 ........................................................... ملسو هيلع هللا ىلص ول عدد أصحاب الرس 

 6 ..................................... تفاوت الصحابة يف الفضل ومراتبهم فيه

 7....................................................... من فضائل اخللفاء الراشدين 

 8 ........................................ ملسو هيلع هللا ىلصحاكية عن مزنلة أصحاب الرسول 

 9 ................................... هل يمكن ألحٍد أن ينال مرتبة الصحايب؟ 

 9 ............................. الصحابة الكرام أفضل من األويلاء والصاحلني

 10 ................................................................................ رجل أعور! 

 10 ............................................ الكرام  استقبال املالئكة للصحابة

 11 ............................................................. العرشة املبرشون باجلنّة

 11 ................................................ رض الصحابة حرامٌ اخلوض يف ع

https://arabicdawateislami.net



   
 

37 

 12 ........................................ فضل نقل أربعني حديثًا إىل املسلمني 

 14 ................... ملسو هيلع هللا ىلص األربعون العّطارّية يف فضل أصحاب خري الربّية  

 14 .......................................................... مّدة زمن الصحابة الكرام 

 22 .................................................. ملسو هيلع هللا ىلصإيذاء سيّد البرش  احلذر ِمن 

 25 ................................................ لألنصار وأبنائهم ملسو هيلع هللا ىلصداعء انلِّبِّ 

 29 .......................... أبيات يف مدح الصحابة الكرام ريض اهلل عنهم 

 31 ............................................................ فهرس املصادر واملراجع 

 36 .................................................................... فهرس املوضواعت 

 

 
 

  

https://arabicdawateislami.net






