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 فضائل الصحابة -13

 :فضل الصحابة رضي هللا عنهم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )قال هللا تعالى:  -1

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .[29]الفتح:(   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )وقال هللا تعالى:  -2

 .[100]التوبة:(   ٹ ٹ ڤ ڤ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ) وقال هللا تعالى: -3

 (  جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئی ی ی 

 .[10]الحدید:

الَ تَُسبُّوا ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا ن ـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ةَ ی ـرَ ُهرَ  بِـيأَ  َوَعن   -4

َحابِـيَحاأَص   ِدِه! لَو  أَنَّ أََحدَُكم  أَن فََق بِـیَ ، فََوالَِّذي نَف ِسي بِـي، الَ تَُسبُّوا أَص 

 .(1)متفق علیه .«فَـهُ ، َوالَ نَِصیِهـم  ِمث َل أُُحٍد ذََهباً، َما أَد َرَك ُمدَّ أََحدِ 

 :فضل المهاجرين واألنصار 

ې ې ى ى ائ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )قال هللا تعالى:  -1

 جئ جئ جئ جئ جئائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

 .[9-8]الحشر:(   جئ جئ

(   ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ) وقال هللا تعالى: -2

                                                 

 واللفظ له. ،(2540(, ومسلم برقم )3673أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 .[74]األنفال:

ال »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولُ  : قالَ قالَ  ن ـهُ َرِضَي هللاُ عَ ةَ ی ـرَ ُهرَ  بِـيأَوَعن   -3 َرةُ اللَو  ِهج 

َرءاً ِمَن األن َصاِر، َولَو  َسلََك النَّاُس َواِدی ً لَُكن ُت ام  َوَسلََكِت األن َصاُر َواِدیاً  ا

ً أو  ِشع ب ُت َواِدَي األن َصاِر، أو  ِشع َب األن َصارِ ا  .(1)متفق علیه  .«، لََسلَك 

 :فضل الخلفاء الراشدين 

ً دََخَل َحائِط ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ النَّ  : أنَّ َرضَي هللاُ َعنهُ ُموَسى  بِـيَعن  أ -1 بِِحف ِظ  نِـيَوأَمرَ  ا

تَأ ِذُن، فَقال: البَاِب  هُ بِ  لَـهُ ائ ذَن  »َحائِِط، فََجاَء َرُجٌل یَس  ر  . فَإِذَا «َجنَّةِ الَوبَش ِ

تَأ ِذُن، فَقال:  ٍر، ثُمَّ َجاَء آَخُر یَس  هُ بِ  لَـهُ ائ ذَن  »أبُو بَك  ر   . فَإِذَا«َجنَّةِ الَوبَش ِ

تَأ ِذُن، فََسَكَت هُ  هُ  لَـهُ ائ ذَن  »ةً ثُمَّ قال: نَـی ـهَ ُعَمُر، ثُمَّ َجاَء آَخُر یَس  ر  َوبَش ِ

 .(2)متفق علیه .. فَإِذَا ُعث َماُن ب ُن َعفَّانَ «بُـهُ بَل َوى َستُِصی لَـىَجنَِّة، عَ البِ 

ِ َرِضَي هللاُ عَ الَسِعیٍد  بِـيَعن  أوَ  -2  لَـىَجلََس عَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬وَل اأنَّ َرسُ  ن ـهُ ُخد ِري 

رَ خَ  اً إِنَّ َعب د»ِمن بَِر فَقَاَل: ال َرةِ الدُّ  تِـیَـهُ َن أن  یُؤ  بَـی  هُ هللاُ یَـّ ا َما َشاَء، ن ـیَ ِمن  َزه 

تَاَر َما ِعن دَهُ بَـی  وَ  ٍر َوقَاَل: فَدَی نَاَك بِآبَائِنَا «َن َما ِعن دَهُ، فَاخ  . فَبََكى أبُو بَك 

َهاتِنَا، بُِر َرُسوُل یُـخ  ، ی ـخِ َهذَا الشَّ  لَـى، َوقَاَل النَّاُس: ان ُظُروا إِ لَـهُ فَعَِجب نَا  َوأمَّ

رَ َعن  َعب ٍد خَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرةِ الدُّ  تِـیَـهُ َن أن  یُؤ  بَـی  هُ هللاُ یَـّ َن َما ِعن دَهُ، بَـی  ا وَ ن ـیَ ِمن  َزه 

َهاتِنَا،  رَ الُمـخَ ُهَو  ملسو هيلع هللا ىلص ٬فََكاَن َرُسوُل اَوُهَو یَقُوُل: فَدَی نَاَك بِآبَائِنَا َوأمَّ ، َوَكاَن یَـّ

ٍر ُهَو أع    فِـي لَـيَّ إِنَّ ِمن  أَمن ِ النَّاِس عَ » ملسو هيلع هللا ىلص ٬، َوقَاَل َرُسوُل ابِـهِ نَا لَـمَ أبُو بَك 

بَ  ٍر، َولَو  ُكن ُت مُ  ِلـهِ َوَما تِـهِ ُصح  خِ أبَا بَك  خَ ال تِـيالً ِمن  أُمَّ ِلـیخَ  اً ذتَـّ ذ ُت أبَا تَـّ

َخةُ أال فِـيٍر، إاِل ُخلَّةَ اإِلس الِم، ال یَب قَیَنَّ بَك   َخةٌ إِال َخو  ِجِد َخو   .«بَك رٍ  بِـيَمس 

                                                 

 .(1059ومسلم برقم )واللفظ له، (, 7244أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 واللفظ له. ،(2403ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3695أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 .(1)متفق علیه

ِ َي هللاُ َعنهُ َعِن النَّ ةَ َرِض ی ـرَ ُهرَ  بِـيَعن  أوَ  -3 هُ إِ : »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  َما فِـیقَد  َكاَن  نَـّ

هُ وَن، َوإِ دَّثُ ُمـحَ  َمـمِ َمَضى قَب لَُكم  ِمَن األُ   ن ـُهـم  َهِذِه مِ  تِـيأُمَّ  فِـيإِن  َكاَن  نَـّ

هُ فَإِ   .(2)أخرجه البخاري .«َخطَّابِ الُعَمُر ب ُن  نَـّ

: َكاَن َرُسوُل اَرِضَي هللاُ َعنَها  َعائَِشةَ َوعن  -4 ً ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَالَت  َطِجعا  فِـيُمض 

ً َعن  فَِخذَ تِـيبَـی   ٍر، فَأَِذَن ، فَاس  ی ـهِ ، أَو  َساقَ ی ـهِ ، َكاِشفا ، َوُهَو لَـهُ تَأ ذََن أَبُو بَك 

تَأ ذََن ُعَمُر فَأَِذَن تَـحَ تِل َك الَحاِل، فَ  لَـىعَ  ، َوُهَو َكذَِلَك، لَـهُ دََّث، ثُمَّ اس 

تَأ ذََن ُعث َماُن، فََجلََس َرُسوُل اتَـحَ فَ  ى ثِیَاملسو هيلع هللا ىلص ٬دََّث، ثُمَّ اس  فَدََخَل  ،بَـهُ ، َوَسوَّ

ٍر فَ ـمَّ لَ دََّث، فَ تَـحَ فَ   لَـم  ، وَ لَـهُ تَشَّ تَـه   لَـم  ا َخَرَج قَالَت  َعائَِشةُ: دََخَل أَبُو بَك 

َت ِلـهِ تُبَا لَـم  وَ  لَـهُ تَشَّ تَـه   لَـم  ، ثُمَّ دََخَل ُعَمُر فَ ِلـهِ تُبَا ، ثُمَّ دََخَل ُعث َماُن فََجلَس 

ی َت ثِیَابََك! فَقَاَل:   .«الَمالَئَِكةُ  ن ـهُ ي مِ تَـحِ ٍل تَس  ي ِمن  َرجُ تَـحِ أاَلَ أَس  »َوَسوَّ

 .(3)سلممأخرجه 

ِحَراٍء، ُهَو  لَـىَكاَن عَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا ن ـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ةَ ی ـرَ ُهرَ  بِـيَعن  أَ وَ  -5

ٍر َوُعَمُر َوُعث َماُن َوعَ  َرةُ، تَـحَ ، فَ بَـی ـرُ ةُ َوالزُّ ل ـحَ َوطَ  ِلـي  َوأَبُو بَك  َكِت الصَّخ  رَّ

ـدَ املسو هيلع هللا ىلص: » ٬اَل َرُسوُل افَقَ  یٌق أَو  َشِهیدٌ  بِـي  َك إِالَّ نَ لَـی  أ ، فََما عَ ه   .«أَو  ِصد ِ

 .(4)سلممأخرجه 

 ِلـيَّ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: َخلََّف َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعن ـهُ  َوقَّاٍص  بِـيَعن  َسع ِد ب ِن أَ وَ  -6

َوةِ تَبُوَك، فَقَاَل: یَ  فِـيَطاِلٍب،  بِـيب َن أَ  فُ تُـخَ ! ٬ا َرُسوَل اَغز  الن َِساِء  فِـي نِـيل ِ

                                                 

 (.2382ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3904أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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بَِمن ِزلَِة َهاُروَن ِمن   ن ِـيَضى أَن  تَُكوَن مِ تَـر  أََما »اِن؟ فَقَاَل: ب ـیَ َوالص ِ 

هُ أَ  ی ـرَ ُموَسى؟ غَ    .(1)متفق علیه .«بَع ِدي بِـيَّ الَ نَ  نَـّ

 :فضل آل البيت 

: َخَرَج النَّ قَالَ  ان ـهَ َرِضَي هللاُ عَ  َعائَِشة َعن   -1 ٌط  لَـی ـهِ َغدَاةً َوعَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ ت  ِمر 

َودَ، فََجاَء الَحَسُن ب ُن عَ  ٌل، ِمن  َشع ٍر أَس  ٍ ُمَرحَّ ، ثُمَّ َجاَء الُحَسی ُن لَـهُ فَأَد خَ  ِلـي 

ڎ ڈ )اَل: ، ثُمَّ قَ لَـهُ فَأَد خَ  ِلـي  ا، ثُمَّ َجاَء عَ لَـهَ فَدََخَل َمعَهُ، ثُمَّ َجاَءت  فَاِطَمةُ فَأَد خَ 

 .(2)سلممأخرجه . «( ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

قَمَ  َوَعن   -2 ماً ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَم َرُسوُل اقَاَل:  ن ـهُ َرِضَي هللاُ عَ  َزی ِد ب ِن أَر  نَا َخِطیباً، فِـییَو 

، َوَوَعَظ لَـی ـهِ عَ  نَـىدَ هللاَ َوأَث  َحـمِ َمِدینَِة، فَ الَن َمكَّةَ وَ بَـی  اً، ُخـم  بَِماٍء یُد َعى 

ا بَع دُ، أاَلَ أَ »ذَكََّر، ثُمَّ قَاَل: وَ  هَ أَمَّ  تِـيَ ا النَّاُس! فَإِنََّما أَنَا بََشٌر یُوِشُك أَن  یَأ  یُـّ

ِه فِـی ٬ا ِكتَاُب الُـُهـمَ ِن: أَوَّ لَـی  ُكم  ثَقَ فِـیفَأُِجیَب، َوأَنَا تَاِرٌك  ب ِـيَرُسوُل رَ 

 ٬ِكتَاِب ا لَـىفََحثَّ عَ «. بِـهِ ِسُكوا تَـم  ، َواس  ٬ى َوالنُّوُر فَُخذُوا بِِكتَاِب االُهـدَ 

ُل »ِه، ثُمَّ قَاَل: فِـیَوَرغََّب  ُرُكُم هللاَ تِـيبَـی  َوأَه  ِل  فِـي، أُذَك ِ ُرُكُم تِـيبَـی  أَه  ، أُذَك ِ

ِل  فِـيهللاَ  ُرُكُم هللاَ تِـيبَـی  أَه  ِل  فِـي، أُذَك ِ ن  ُحَصی ٌن: َومَ  لَـهُ ، فَقَاَل «تِـيبَـی  أَه 

ِل لَـی  ؟ یَا َزی دُ! أَ تِـهِ بَـی  أَه ُل  ِل تِـهِ بَـی  َس نَِساُؤهُ ِمن  أَه  ؟ قَاَل: نَِساُؤهُ ِمن  أَه 

ُل تِـهِ بَـی   دَقَةَ بَع دَهُ، قَاَل: َوَمن   تِـهِ بَـی  ، َولَِكن  أَه   ُهـم  ؟ قَاَل: ُهـم  َمن  ُحِرَم الصَّ

ٍ آُل عَ  ، َوآُل َعِقیٍل، َوآُل َجع فٍَر، َوآُل َعبَّاٍس، قَاَل: ُكلُّ َهُؤالَِء ُحِرَم ِلـي 

دَقَةَ؟ قَاَل: نَعَم    .(3)سلممأخرجه  .الصَّ
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َرةَ  َكع ب ب نَوَعن   -3 نَا، لَـی  َخَرَج عَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ قَاَل: إِنَّ النَّ  ن ـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ُعج 

َك؟ لَـی  عَ  ل ِـيَك، فََكی َف نُصَ لَـی  عَ  ل ِـمُ نَا َكی َف نُسَ ـم  لِ ، قَد  عَ ٬فَقُل نَا: یَا َرُسوَل ا

ُهـمَّ فَقُولُوا: ال»قال:  ی  ٍد، َكَما صَ ُمـَحـمَّ آِل  لَـىٍد، َوعَ ُمـَحـمَّ  لَـىَصل ِ عَ  لَـّ َت لَـّ

ُهـمَّ یدٌ. الَمـجِ یدٌ َحـمِ آِل إِب َراِهیَم، إِنََّك  لَـىعَ   لَـى، َوعَ دٍ ُمـَحـمَّ  لَـىبَاِرك  عَ  لَـّ

 .(1)متفق علیه .«یدٌ َمـجِ یدٌ َحـمِ آِل إِب َراِهیَم، إِنََّك  لَـىٍد، َكَما بَاَرك َت عَ ُمـَحـمَّ آِل 

 ل ِـيَكی َف نُصَ  ٬یَا َرُسوَل اقاَل:  َي هللاُ َعنهُ َرِض  ُحـَمی ٍد السَّاِعِدي   يأبَوَعن   -4

َواِجِه ُمـَحـمَّ  لَـىَصل ِ عَ  ُهـمَّ قُولُوا: الَّل»: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َك؟ فَقال َرُسوُل الَـی  عَ  ٍد َوأز 

یَّ  ی  ، َكَما صَ تِـهِ َوذُر ِ َواِجِه ُمـَحـمَّ  لَـىآِل إِب َراِهیَم، َوبَاِرك  عَ  لَـىَت عَ لَـّ ٍد َوأز 

یَّ   .(2)متفق علیه .«یدٌ َمـجِ یدٌ َحـمِ آِل إِب َراِهیَم إِنََّك  لَـى، َكَما بَاَرك َت عَ تِـهِ َوذُر ِ

 ملسو هيلع هللا ىلص ول هللافضل فاطمة بنت رس: 

ِ َع نَِساُء النَّ تَـمَ : اج  قَالَت   ان ـهَ َرِضَي هللاُ عَ َعن  َعائَِشةَ  -1 یُغَاِدر   لَـم  ، فَ ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

َرأَةً، فََجاَءت  فَاِطَمةُ ن ـهُ مِ  یَ تَـم  نَّ ام  یَةُ َرُسوِل اتَـهَ ِشي َكأَنَّ ِمش  ملسو هيلع هللا ىلص.  ٬ا ِمش 

َحباً بِاب نَ »فَقَاَل:  لََسَها عَ «. تِـيَمر  هُ ، ثُمَّ إِ ِلـهِ أَو  َعن  ِشَما نِـهِ ییَـمِ ن  فَأَج  أََسرَّ  نَـّ

ً فَبََكت  فَاِطَمةُ، ثُمَّ إِ لَـی ـهَ إِ  هُ ا َحِدیثا َها فََضِحَكت  أَی ضاً، فَقُل ُت  نَـّ ا: َما لَـهَ َسارَّ

: َما ُكن ُت ألُف ِشَي ِسرَّ َرُسوِل ا ِم ، فَقُل ُت: َما َرأَی ُت كَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬یُب ِكیِك؟ فَقَالَت  الیَو 

ٍن، فَقُل ُت  ِك َرُسوُل الَـهَ فََرحاً أَق َرَب ِمن  ُحز  : أََخصَّ بَِحِدیثِِه ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا ِحیَن بََكت 

: َما ُكن ُت ألُف ِشَي ِسرَّ َرُسوِل اتُـهَ دُونَنَا ثُمَّ تَب ِكیَن؟ َوَسأَل   ا قَاَل فَقَالَت   ٬ا َعمَّ

ى، حَ ملسو هيلع هللا ىلص : إِ تُـهَ إِذَا قُبَِض َسأَل   تَـّ هُ ا فَقَالَت  أَنَّ ِجب ِریَل َكاَن  نِـيَكاَن َحدَّثَ  نَـّ

ةً، َوإِ  آِن ُكلَّ َعاٍم َمرَّ هُ یُعَاِرُضهُ بِالقُر  ِن، َوالَ تَـی  العَاِم َمرَّ  فِـي بِـهِ َعاَرَضهُ  نَـّ
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ُل أَه  ِلـيإِالَّ قَد  َحَضَر أَجَ  نِـيأَُرا نَا ، َونِع َم السَّلَُف أَ بِـيُحوقاً ـُ لُ  ِلـي، َوإِنَِّك أَوَّ

هُ ثُمَّ إِ  ،لَِك، فَبََكی ُت ِلذَِلكَ  َسی ِدَةَ  نِـيَضی َن أَن  تَُكوتَـر  أاَلَ »فَقَاَل:  نِـيَسارَّ  نَـّ

مِ  ةِ نِـینَِساِء الُمؤ  ُت ِلذَِلكَ «. َن، أَو  َسی ِدَةَ نَِساِء َهِذِه األُمَّ  .(1)متفق علیه .فََضِحك 

َوِر ب  الَعِن وَ  -2 َرَمةَ رَ ِمس  فَاِطَمةُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ َرُسوَل ا هللاُ َعن ـهُ  يَ ِض ِن َمـخ 

عَةٌ مِ بَ  َضبَ بَـهَ ، فََمن  أغ ضَ ن ِـيض   .(2)متفق علیه .«نِـيا أغ 

 :فضل الحسن والحسين 

ٍ َحَسُن ب ُن عَ ال، وَ ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ : َرأی ُت النَّ قالَ  َي هللاُ َعنهُ َرِض بََراَء ال َعنِ  -1  لَـىعَ  ِلـي 

هُ أحِ  ن ِـيإِ  ـُهـمَّ لَّ ال»َعاتِِقِه، یَقُوُل:  هُ فَأحِ  بُـّ  .(3)متفق علیه .«بَـّ

َرةَ ي أب َوَعن   -2 ِمن بَِر، ال لَـىعَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ : َسِمع ُت النَّ قالَ  َي هللاُ َعنهُ َرِض  بَك 

ةً َوإِ  لَـى، یَن ُظُر إِ بِـهِ َجن   لَـىَحَسُن إِ الوَ  ةً، َویَقُوُل:  لَـی ـهِ النَّاِس َمرَّ  نِـياب  »َمرَّ

أخرجه  .«ینَ ِلـمِ ُمس  الِن ِمَن تَـی  َن فِئَ بَـی   بِـهِ  ِلـحَ ی ِدٌ، َولَعَلَّ هللاَ أن  یُص  َهذَا سَ 

 .(4)البخاري

ِ الَسِعیٍد  بِـيَعن  أَ وَ  -3 َحَسُن ال»ملسو هيلع هللا ىلص:  هللاقَاَل: قَاَل َرُسوُل  َي هللاُ َعنهُ َرِض  ُخد ِري 

ِل الوَ   .(5)مد والترمذيأخرجه أح .«َجنَّةِ الُحَسی ُن َسی ِدَا َشبَاِب أَه 

 :فضل علي بن أبي طالب 

یَقُوُل  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمع ُت َرُسوَل ا قَاَل: َرِضَي هللاُ َعن ـهُ  َوقَّاٍص  بِـيَعن  َسع ِد ب ِن أَ 

َمَع  نِـي! َخلَّف تَ ٬: یَا َرُسوَل اِلـي  عَ  لَـهُ بَع ِض َمغَاِزیِه، فَقَاَل  فِـي فَـهُ َخلَّ ِلعَِلـي  

                                                 

 (.2450ومسلم برقم )، (3623أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.2449ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3767أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.2422ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3749أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.3746برقم )أخرجه البخاري ( 4)

 (.3768برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 10999برقم ) مدأحأخرجه  صحيح/( 5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



ضائل ف                                                                                         كتاب الفضائل

 الصحابة
693 

بَِمن ِزلَِة  ن ِـيَضى أَن  تَُكوَن مِ تَـر  أََما ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا لَـهُ ِن؟ فَقَاَل اب ـیَ الن َِساِء َوالص ِ 

هُ َهاُروَن ِمن  ُموَسى، إِالَّ أَ  ةَ بَع ِدي نَـّ َم َخی بََر:  تُـهُ َوَسِمع   «.الَ نُبُوَّ یَقُوُل یَو 

ایَةَ َرُجالً » ِطیَنَّ الرَّ ، قَاَل «لُـهُ هللاُ َوَرُسو هُ بُـّیُـحِ ، وَ لَـهُ بُّ هللاَ َوَرُسویُـحِ ألُع 

ً ِلـی  عَ  ِلـياد ُعوا »ا فَقَاَل: لَـهَ فَتََطاَول نَا  ُ «ا َمدَ، فَبََصَق  بِـهِ  تِـيَ ، فَأ  نِـهِ َعی   فِـيأَر 

ایَةَ إِ  . دََعا (ى ائ ائ ەئ ەئ)ا نََزلَت  َهِذِه اآلیَةُ: لَـمَّ وَ  .لَـی ـهِ هللاُ عَ  تَـحَ ، فَفَ لَـی ـهِ َودَفََع الرَّ

ُهـمَّ ال»اً َوفَاِطَمةَ َوَحَسناً َوُحَسی ناً فَقَاَل: ِلـی  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ُل اَرُسو متفق  .«ِلـيَهُؤالَِء أَه   لَـّ

 .(1)علیه

 

                                                 

 واللفظ له. ،(2404ومسلم برقم ) (,3706أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



ضائل ف                                                                                         كتاب الفضائل

 الصحابة
694 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


