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  مقدمة
ً أعوانا، فجعلهم أفضل اخللق وأقواهم إيامنا، ص احلمد هللا الذي اختار لنبيه ً

 وأظهر هبم كلمة املؤمنني، وأوجب هلم الثواب اجلزيل، وألزم َّوشد هبم أزر الدين،
ُاصطفاهم خلري خلقه، وأكرم رسله، ليسمعوا منه ما أنزل  أهل امللة ذكرهم باجلميل،

ًعليه من ربه، ويشهدوا من أفعاله وترصفاته ما يزيدهم إيضاحا ملعاين التنزيل، وفهام  ً
إله إال هو جل يف عاله، وأشهد أن ألصول الدين، وقواعد الترشيع، وأشهد أن ال 

ًحممدا عبده األمني، ورسوله املكني، صىل اهللا عىل حممد سيد املرسلني، وعىل أهل بيته 
، وأزواجه الطاهرات أمهات املؤمنني، وتابعيهم باإلحسان أمجعنيالطيبني، وأصحابه 

 : إىل يوم الدين ثم أما بعد
 ُسناد مكانة صحابة رسول اهللا إن أعىل أهل احلديث منزلة، وأرفع رجال اإلف
َّ فهم املعدلون بتعديل اهللا هلم، إذ ال خيفى عىل كل ذي برص وبصرية أهنم خيار ،ص

َّاألمة، ومقدم األئمة، وإن من احلجة الواضحة البينة املعروفة ذكر حماسنهم  كلهم  ُ
أمجعني، والكف عن ذكر مساوئهم، واخلالف الذي شجر بينهم، فمن سب أصحاب 

َّ أو أحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم، أو عرض بعيبهم، أو عاب ،ص ل اهللا رسو َ ً
ُّ بل حبهم سنة، والدعاء هلم قربة، واالقتداء هبم ،ظامل ٌ لنفسه  وهلمًأحدا منهم، فهو 

هم خري الناس ال جيوز  ص وسيلة، واألخذ بآثارهم فضيلة، وأصحاب رسول اهللا 
 .)١( وال يطعن عىل أحد منهم بعيب وال نقصًألحد أن يذكر شيئا من مساوئهم،

                                                                                                                         

 .بترصف) ١/٣(، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )٧٨(السنة لإلمام أمحد بن حنبل ص: ينظر) ١(
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فاألمانة الكـربى التـي . القرآن الكريمه ْلَالصحابة هم الذين نقلوا السنة النبوية بف
سطة جربيل األمـني إىل أفـضل اخللـق قاطبـة وأكثـرهم ااهللا املؤمن املهيمن بو أرسلها 
إلينـا هـذه األمانـة  ثم كـان الـصحابة هـم الـذين نقلـوا .ص حممد   إىل األمني.. ًأمنا

عاشـوا  ،ويذكرهم بكل مجيل عنهم بكل ثناء، يتحدثنرى القرآن الكريم   لذا.الكربى
حياة مستقيمة، مل يكونوا مثال البطولة يف بدر ومؤتة والريموك فقط، بـل كـانوا يف كـل 

ُصفحة من صفحات حياهتم مثاال حي  حلـساب الـدار نـذروهاإذ نظموا حياهتم و تذى،ً
وعـن طريـق . ت كل خطوة من خطواهتم يف سـبيل نيـل الرضـا اإلهلـياآلخرة، وكان

القـرآن الكـريم هؤالء الذين رضبوا املثل األعـىل يف الطهـر واالسـتقامة وصـل إلينـا 
 والذب عنهم والرتيض عنهم رضـوان ،واجب املحبة هلمالسنة النبوية، لذا كان علينا و

 .اهللا عليهم أمجعني
حيث اجتمعت هلم الكرام ن مجلة الصحابة  م سادة أهل البيت هموال شك أن

 . وفضيلة الصحبةى فضيلة القرب: وحتققت فيهم منقبتان،فضيلتان
 فيهم ص ورعاية لوصية رسول اهللا ،ونحن هنا نسري يف مضامر ثناء اهللا عليهم

 - من أهل البيت ومن غريهم – بخصوصه باجلنة َِّرشُ وهي من ب،مربزين مسألة مهمة
ُظرا ألن العرشة املبرشين باجلنة ألفت الكتب فيهم  ن،من غري العرشة وهم لذلك  -ً

ّ فجاء الدور لذكر من برش باجلنة سواهم وإال فنحن نعلم أن مفهوم املخالفة ،- أهل ُ
ّ فقد برش عرشات ، كذلكوا فال يعني كوهنم مبرشين باجلنة أن غريهم ليس،غري مراد ُ

من اآلل » ٣٠٠«ل بدر أكثر من  وأه»١٤٠٠«بل مئات غريهم فأهل بيعة الرضوان 
 فاخرتنا يف هذا الكتاب ذكر من وردت فيه بشارة ،ُواألصحاب كلهم مبرش باجلنة

كام  أننا يطيب لنا يف مربة اآلل واألصحاب أن  ،خاصة يف حديث حسن أو صحيح
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عيل بن حممد الغامدي األستاذ يف احلديث وعلومه يف جامعه . نشكر األستاذ الفاضل د
 .عىل جهده املشكور وتعاونه الكريم مع املربة يف هذا املضامرأم القرى 

 آمني ..  وأصحابه يف الفردوس األعىل صنسأل اهللا أن جيمعنا مع حممد 
 وأخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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  ؟هم القرابة  من
أهل البيـت سـكانه وأهـل الرجـل أخـص : قال ابن منظور صاحب لسان العرب

 نـساء : وقيل-؛أزواجه وبناته وصهره، أعني عليا  صالنبي وأهل بيت  به الناس
  .والرجال الذين هم آله ص النبي

أهل الرجل من جيمعه وإياهم نسب أو دين أو ما جيري : وقال الراغب األصفهاين
ُأهل،ثم قلبت اهلاء إىل مهزة : وقيل إن أصل كلمة آل. جمرامها من صناعة وبيت وولد
فآل وأهل واحد، وآل الرجل هم . اهـ. ك إىل آلفصارت أأل ثم خففت بعد ذل

عن امرأة العزيز أهنا  - تبارك وتعاىل - قال. أزواجه وذريته وأقرباؤه كام ذكر أهل اللغة
Mc  b  a قالت لزوجها    `  _L  )تبارك وتعاىل -   تريد نفسها وقال اهللا)١  - 

̂ M   :عن موسى  ]     \  [  Z    Y  X   W   V  UL)زوجته التي  وأهله)٢ 
M  7   6  5 وقال عن إبراهيم صلوات اهللا وسالمه عليه وزوجته . كانت معه

:  9  8;>  =    <  L)٤()٣(.  

  

  

  

                                                                                                                         

 .»٢٥«سورة يوسف اآلية ) ١(
 .»٧«سورة النمل اآلية ) ٢(
 .»٧٣«سورة هود اآلية ) ٣(
    ، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس  للزبيـدي)٢٨ / ١١(لسان العرب البن منظور: رينظ) ٤(

)٤١ / ٢٨(. 
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  : وأما األهل واآلل في الشرع فعلى أربعة أقوال مشهورة

 : ن اآلل هم األزواج والذريةأ : القول األول
ك ركام يف قول اهللا تبا ص يواستدلوا عىل ذلك بآية التطهري، التي ذكرت نساء النب

  M6  5  4  3    2  17  >  =   <  ;  :  9  8 وتعاىل

M   L  K  J  I  H  G   F  E  D  C   B  A   @  ?N  
U  T   S  R  Q  P   OV    Z   Y  X    W  

    f  e   d  c  b  a   ̀  _  ^  ]     \  [
j   i  h   gkp  o       n  m    l  L) ١(.  

 وكذلك يف آخرها عن نساء النبي ص  أوهلا تتكلم عن نساء النبيفاآليات يف
[  M وقال هلن يف وسط هذه اآلية ص     \  [  Z  Y  X   W

 ̀   _  ^L  وهنا ال مدخل وال كالم ملن قال بأن اآلل هنا أو األهل هنا
فاآلية ابتدأت  ، هو ظاهرألن هذا خيالف سياق اآلية كام  ص  هم غري نساء النبي

 .ء وختمت بالكالم عن النساءبالنسا
 َفلم أعرض عن نون النسوة وجاء بدهلا بميم اجلمع؟: وأما قول من يقول
 ثم MH  G   FL : ثم قالM3    2  1L :فقال يف بداية اآليات

  MUV    Z  Y  X      W  :ثم قال  M bLواذكرن : قال

[L ء خاصة، ثم ومل يقل عنكن، واجلواب هو أن األوامر يف البداية هي للنسا

                                                                                                                         

 .»٣٤-٣٢«سورة األحزاب اآلية ) ١(
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فهو سيد البيت صلوات اهللا  ص جاء بميم اجلمع لدخول رجل مع النساء وهو النبي 
وسالمه عليه، فإذا دخل الرجل مع جمموع النساء انقلبت نون النسوة إىل ميم اجلمع 

M  e   d  c  b :وهذا معلوم ظاهر يف اللغة، ولذلك قال بعدها مبارشة

j  i  h    g     fL)١(.  
اللهم صل عىل حممد وعىل آل : وذلك أننا نقول يف تشهدنا :التشهد: اينالدليل الث

 تفسري اآلل يف )٢(اإلمام مسلم يف صحيحهوجاء يف بعض صيغ التشهد عند . حممد
اللهم : فهذه الصيغة هي تفسري لقوله. اللهم صل عىل حممد وعىل أزواجه وذريته: قوله

 .دهلا باألزواج والذريةصل عىل حممد وعىل آل حممد فحذف اآلل، وجاء ب
ٍّمن خبز بر ص ما شبع آل رسول اهللا : ا أهنا قالتلوكذلك جاء عن عائشة  ُ .

تريد . ص ما شبع آل رسول اهللا :وقول عائشة. )٣(أخرجه اإلمامان البخاري ومسلم
 .ًالاليت هن تبع له رشعا ص نفسها وأزواج النبي 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .لأللويس» ٢٢/١٣«روح املعاين : انظر هذا الوجه وسواه من الوجوه ) ١(
 ).٤٠٧(صحيح مسلم رقم ) ٢(
 ).٢٩٧٠(، صحيح مسلم )٥١٠٧(صحيح البخاري ) ٣(
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 : هم من حرمت عليهم الزكاة: القول الثاني
 :وفيمن حرمت عليهم الزكاة قوالن

 : بنو هاشم وبنو املطلب: أن الذين حرمت عليهم الزكاة -١
فهو حممد بن عبداهللا بن عبداملطلب بن . يرجع نسبه إىل هاشم ص وذلك أن النبي

 .ص واملطلب أخو هاشم وهو عم عبد املطلب جد النبي . هاشم
بة احلمـد ولكنـه تربـى عنـد بل إن عبد املطلب نسبوه إىل عمه وذلك أن اسمه شي

 وتـويف ،ص أخواله من بني النجار من أهل املدينة، ولذلك يقال هلـم أخـوال النبـي 
فجاء عمه املطلب بن عبد مناف فأخذه خفية مـن أمـة، هاشم وولده شيبة عند أخواله 

مـن هـذا معـك؟ : قالواالناس املطلب وخلفه شيبة احلمد رأى فلام فذهب به إىل مكة، 
 عبد املطلب لذلك، فغلب عليـه: ثم جاءوا فهنئوه به وجعلوا يقولون له. يعبد: فقال

واستدل أصحاب هذا القـول باحلـديث الـذي أخرجـه اإلمـام ، )١ (هاشم وبنو املطلب
مـشيت أنـا وعـثامن بـن :  قـالسمن حديث جبري بن مطعـم .)٢(البخاري يف صحيحه
 املطلـب وتركتنـا ونحـن يا رسـول اهللا أعطيـت بنـي:   فقلناصعفان إىل رسول اهللا 

 .إنام بنو املطلب وبنو هاشم يشء واحد : صبمنزلة واحدة ؟ فقال رسول اهللا 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).١/١٨٥(السرية النبوية البن كثري : انظر) ١(
بعـض قرابتـه دون بعـض  باب ومن الدليل عىل أن اخلمس لإلمام وأنه يعطـي –كتاب اخلمس ) ٢(

  .)٢٩٧١(رقم 
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 : أن الذين حرمت عليهم الزكاة بنو هاشم فقط-٢
 سم ـن أرقـباد ـفحديث زي ص وأما الدليل عىل أن هؤالء هم أهل بيت النبي

أهل بيتي، أذكركم اهللا يف كم اهللا أهل بيتي أذكريف أذكركم اهللا : أنه قال ص ن النبي ـع
وهم آل عيل . أهل بيته من حرم الصدقة: أهل بيتي، فقيل لزيد من أهل بيته؟ قاليف 

 أخرجه .ص وآل عقيل وآل العباس وآل جعفر، فعد هؤالء األربعة أي أقارب النبي 
 .)١ (مسلم
ام ن العباس أهنـل بـة والفضـن ربيعـوا بحديث عبد املطلب بـاستدلكذلك و
وسأاله أن يستعملهام عىل الصدقة حتى يناال األجر يعني األجر  ص ا إىل النبيـذهب

فأراد الفضل  )٢(Mv  uL . املادي ألن من األصناف الذين يستحقون الزكاة
 فقال هلام النبي. وعبد املطلب بن ربيعة أن يكونا من العاملني عليها بن العباس، ا

  .)٣ (أخرجه مسلم. ومنعهام من ذلك. مد إهنا ال حتل ملحمد وال آلل حم:ص
فدل هذا عىل أن الفضل بن العباس بن عبد املطلب وعبد املطلب بن ربيعة بن 

 .ص ألهنام من آل بيت النبي . احلارث بن عبد املطلب ال حتل هلام الزكاة
  

  

  

                                                                                                                         

 ).٢٤٠٨(صحيح مسلم) ١(
 .»٦٠«سورة التوبة اآلية ) ٢(
 ).١٠٧٢(صحيح مسلم ) ٣(



 ١٧ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

 :مجيع أمة االستجابة ص  أن آل النبي :القول الثالث
فآل الرجـل أتباعـه، فكـل . أي من أتباعه ص كل مسلم يعترب من آل النبي يعـين  

   M   z  y  x    wكـام قـال اهللا تبـارك وتعـاىل.  صـار مـن آلـهًمن تبع رجال

{L)واسـتدلوا عـىل أي فرعون ومن تبعـه عـىل دينـه وكفـره والعيـاذ بـاهللا )١ ،
جئـت : عن واثلة بن األسـقع الليثـي قـال.)٢(خصوص هذه املسألة بام أخرجه البيهقي

 يـدعوه صانطلـق إىل رسـول اهللا  : ل فلـم أجـده فقالـت فاطمـة سًا أريد عليـ
 فدخال فـدخلت معهـام قـال فـدعا رسـول اهللا صفجاء مع رسول اهللا : فاجلس قال

ً حسنا وحسينا فأجلس كل واحد مـنهام عـىل فخـذه وأدنـى فاطمـة مـن حجـره ص ً
م الـرجس إنام يريـد اهللا ليـذهب عـنك«: وزوجها ثم لف عليهم ثوب وأنا منتبذ فقال

قلـت يـا رسـول اهللا : اللهم هؤالء أهيل أحق قال واثلـة» أهل البيت ويطهركم تطهريا
 .إهنا ألرجى ما أرجو : سقال واثلة . وأنا من أهلك قال وأنت من أهيل

  
  
  
  
  

                                                                                                                         

 .»٤٦«سورة غافر اآلية ) ١(
هـذا اسـناد صـحيح : ً قـائال سًوصححه، لكنه اعتربه خاصا بواثلة » ٢/١٥٢«السنن الكربى ) ٢(

وهو إىل ختصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم األمة بـه، وكأنـه جعـل واثلـة يف حكـم األهـل 
ًتشبيها بمن يستحق هذا االسم ال حتقيقا واهللا أعلم وحكم احلافظ ابن القيم عـىل اإلسـناد بأنـه . ً

 . أ هـ اهلامش»  ٢٢٠«انظر جالء األفهام . جيد



 
 ١٨  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

 : عيل وفاطمة واحلسن واحلسني وذريتهام دون غريمها:القول الرابع
 دخل - ل -وت عائشة كام ر ص واستدلوا بحديث الكساء وهو أن النبي

 ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء »عبائته«عليه عيل بن أيب طالب فأدخله حتت كسائه 
َاحلسن فأدخله ثم جاء احلسني فأدخله ثم جللهم َّ M  X  : ثم قرأ»أي غطاهم« َ       W

`   _  ^  ]     \  [    Z  YL)فدل  .)٢ (أخرجه مسلم )١
 .ص  عىل أن هؤالء أهل بيت النبيهذا 

±  M  ¶  µ  ´  ³  ²  :واستدلوا كذلك بآية املباهلة وهي قوله تبارك وتعاىل

   Ä    Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »    º  ¹  ¸
Ê  É  È  Ç   Æ  ÅL)ًعليا وفاطمة وحسنا  ص دعا النبيف ،)٣ ً

 .)٤(اللهم هؤالء أهيل: ًوحسينا فقال
والصحيح . رموا الصدقةُهم من ح ص والصحيح من هذه األقوال أن آل النبي

رم ـط، أما بنو املطلب فالصحيح أنه ال حتـم فقـو هاشـم بنـأن الذين حترم عليهم ه
وأما نساء النبي فهن من آل البيت بالتبعية ال باألصالة، .)٥(واهللا أعلم .اةـزكـم الـعليه

 .َّمل يكن من آل البيت ص وذلك أهنن قبل اقرتاهنن بالنبي

                                                                                                                         

 .»٣٣«سورة األحزاب اآلية ) ١(
 ).٢٤٢٤(صحيح مسلم ) ٢(
 .»٦١«سورة آل عمران اآلية ) ٣(
 .)٢٤٠٤(صحيح مسلم ) ٤(
 ).٢/٥١٨(املغني البن قدامة : انظر) ٥(



 ١٩ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

 ،ة سامية ومنزلة عالية يف نفوس وقلوب أهل اإلسالمولآلل والقرابة مكان
من أمثلة  و،ُواملكانة التي ال جتهل ، باملنزلة التي الختفىوتعظيمهم هلم وتوقريهم إياهم

 :ذلك
 .)١( رواه البخاري يف صحيحه. ًارقبوا حممدا يف أهل بيته: س بكر الصديق أيبقول 

َّأحب إيل من أن أصل  ص اهللا والذي نفيس بيده لقرابة رسول :ًأيضا س ولهوق
 . كذلك يف صحيحه)٢ (أخرجه البخاري. من قرابتي

       تنح يا ابن عم : فقال، فأخذ ابن عباس بركابه،ًزيد بن ثابت يوماوركب 
 . أرين يدك: فقال زيد،»هكذا أمرنا أن نفعل بعلامئنا وكربائنا «: فقال،ص رسول اهللا 
 .)٣(»ص نا أن نفعل بأهل بيت نبيناهكذا أمر «: فقبلها فقال،فأخرج يده

 ملا رضب من قبل املنصور أشهد من حرضه أنه جعل ًاإلمام مالكأن اوقد روي 
 صختوفت أن أموت أمس فألقى النبي : َّضاربه يف حل وعلل ذلك هلم بقوله

 .)٤(آله النار بسببيفاستحيي من أن يدخل بعض 
عه موسى بن جعفر بن حممد وم ص كر أن هارون الرشيد جاء إىل قرب النبي ُوذ

 ص  فجاء هارون الرشيد عند قرب النبي،شبن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ا
               ألنه من نسل العباس بن. ا ابن عميفتخر عىل الناس، فقال السالم عليك ي

                                                                                                                         

 ).٣٥٠٩(صحيح البخاري ) ١(
 ).٣٥٠٨(صحيح البخاري ) ٢(
، وأخرجـه بكاملـه مـن طـرق أخـرى )٣/٤٧٨(احلاكم يف املستدرك : أخرج الفقرة األوىل منه) ٣(

 ).٤/١٤٦(الدينوري يف املجالسة 
 ).١/٧٥(ترتيب املدارك ) ٤(



 
 ٢٠  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

فالتفت إليه هارون .  السالم عليك يا أبت:فجاء موسى بن جعفر فقال. عبد املطلب
 .)١(ً يا أبا احلسن حقاهذا واهللا الفخر: شيد وقالالر

 وما ،ولو ذهبنا نتتبع قصصهم ونسوق أخبارهم الدالة عىل ما تكنه صدورهم
 ،ًلطال بنا املقام جدا ص تنطوي عليه قلوهبم من إجالل وإكبار رشعي آلل بيت النبي

وقرابته  ص بة النبيوإنام املراد اإلشارة بأوجز عبارة إىل أن اخلصومة املفتعلة بني صحا
ٌمدعاة تكذهبا األصول الرشعية والوقائع التأرخيية َّ ً إذ اليتصور فيمن ريض باهللا ربا ،ُ ُ

ًنبيا ورسوال أن ينعقد قلبه عىل بغض قرابة نبيه ص ًوباإلسالم دينا وبسيد اخللق حممد ً 
ن  كام أ. يف اإلسالم ملن كان هذا حاله وال حظ،وأهل بيته الطيبني الطاهرين ص

املتأمل بعني البصرية يف تأريخ اإلسالم يلمس بجالء مقدار حمبة املسلمني الصادقة 
 .ص سلفهم وخلفهم آلل بيت النبي

ًوأيا ما كان الراجح من األقوال املحكية يف بيان املراد بأهل البيت التي مىض 
ابة هم مقدم الصح ص  فإهنا جتتمع كلها يف أن أهل البيت وآل املصطفى ،ًذكرها آنفا
فاطمة سيدة نساء العاملني و، عيل بن أيب طالبًوال شك أيضا أن أمري املؤمنني  .وأوهلم
أفضل أهل البيت وأوالهم هم احلسن واحلسني اإلمامني الشهيدين و ،الزهراء

تلك األقوال، وهم كذلك القدر هم القدر املشرتك بني بل بالدخول يف أهل البيت 
 وعن سائر الصحب ، فريض اهللا عنهم خاصة،الطوائف اإلسالميةاملشرتك بني 

 .والقرابة
 
 

                                                                                                                         

 ).١٣/٣١(تاريخ بغداد ) ١(



 ٢١ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

   ؟ ومن هم الصحابة
من لقي أنه  : أصحهام،ّاختلف العلامء يف حد الصحايب وتعريفه عىل قولنيلقد 

وهذا قول سائر .ًيقظة، مؤمنا به، بعد بعثته، حال حياته، ومات عىل اإليامن ص النبي 
أمحد، والبخاري، وأبو زرعة، وابن حزم، : ةاملحدثني، ومجاعة من الفقهاء، منهم األئم

أبو عمر بن عبد الرب، وأبو عبداهللا بن مندة، وأبو : ومن صنف يف الصحابة، منهم
وصححه النووي، . موسى املديني، وابن األثري، والذهبي، وابن حجر، وخلق

 .)١(وغريه
هم،  هم خري الناس بعد األنبياء اختارهم اهللا عز وجل لصحبة نبيشوالصحابة 

فكانوا خري صحب خلري خلق اهللا عز وجل، وهم وإن تفاوتوا بالنسبة لزمان إسالمهم 
برضوانه والثناء ًومدى قرهبم من نبي اهللا عز وجل إال أن اهللا عز وجل شملهم مجيعا 

%  M : قال تعاىل . عليهم ووعدهم باحلسنى   $  #  " !

  2   1   0  /    .  -  ,  +  *  )  (  '   &
3   4  6  57:  9  8   L)وقال أيضا)٢ ً:  M  ½   ¼   »   º  ¹

Ã  Â     Á  À  ¿  ¾ÄÍ      Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Î  Ï   
×   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐØÜ  Û   Ú  Ù   Ý á  à  ß  Þ  L)٣(.  

                                                                                                                         

، إرشـاد طـالب )١/١٩(، أسـد الغابـة البـن األثـري )١٠١( تلقيح فهوم أهل األثر ص :ينظر) ١(
البن حجـر، ) ١/٣(للنووي، اإلصابة ) ١/٤٣(، هتذيب األسامء واللغات )٢/٥٨٦(احلقائق  

 ).١١١(املنهل الروي البن مجاعة ص 
 .»١٠٠«سورة التوبة اآلية ) ٢(
 .»١٠«سورة احلديد اآلية ) ٣(



 
 ٢٢  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

ًوقد درج بعض علامء اإلسالم عىل تقسيم الصحابة نظريا إىل أسبقيتهم لإلسالم، 
رتيبهم هذا املسلك اإلمام احلاكم يف كتابه معرفة علوم ومن أوائل من سلك يف ت

 :احلديث حيث قسمهم إىل اثنتي عرشة مرتبة 
 . قوم تقدم إسالمهم بمكة كاخللفاء األربعة-١
 .صحاب دار الندوة أ-٢
 . مهاجرة احلبشة-٣
َ أصحاب العقبة األوىل-٤ َ. 
َ أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من األنصار-٥ َ. 
 .بقباء قبل أن يدخل املدينة ص هاجرين الذين وصلوا إىل النبي  أول امل-٦
 . أهل بدر-٧
 .ُ الذين هاجروا بني بدر واحلديبية-٨
 .ُ أهل بيعة الرضوان يف احلديبية-٩
 وأيب ُ من هاجر بني احلديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص- ١٠
 .هريرة
 .مكة مسلمة الفتح الذين أسلموا بعد فتح - ١١
 .)١(م الفتح ويف حجة الوداع وغريمهايو ص صبيان وأطفال رأوا النبي - ١٢
 وهم ،بفئة من فئات الصحابة الكرام  فهذا البحث يتناول التعريف:وبعد

 وال ريب أن ، باحلديث الرشيف املعروفاملبرشون باجلنة غري العرشة املنصوص عليهم
 .ص  النبي من مجلتهم كام سيأيت كوكبة مباركة من أهل بيت

                                                                                                                         

 . باختصار )١٥٨ص(معرفة علوم احلديث للحاكم ) ١(



 ٢٣ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

هو عيل بن أيب طالب وهو مبرش باجلنة مع  ص فسيد أهل البيت بعد رسول اهللا
 .بقية إخوانه العرشة رضوان اهللا عليهم أمجعني

 .ل أم البيت الطاهر وأم املؤمنني املرأة الكاملة خدجية بنت خويلد :ومنهم
 .لُ سيدة نساء العاملني البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء :ومنهم
 . عائشة، وحفصة ريض اهللا عنهن أمجعنيص أمهات املؤمنني :همومن
 .ب السيدان الشهيدان احلسن واحلسني :ومنهم
 .س ابن عمه جعفر اجلواد الشجاع الشهيد :ومنهم

ًنسبا أو صهرا ص فهؤالء نالوا منزلة القرب من سيد اخللق  ومنزلة الصحبة ،ً
 .ص بإيامهنم واتباعهم له 

 ـ كوكبة أخرى من الصحابة الذين نالوا رشف البشارة ومن بعدهم ـ كام سيأيت
 .باجلنة

ُ إنه يمكن أن يقسم من برش باجلنة من :ولكي نتصور حدود هذه الدراسة نقول ُ
 :الصحب األطهار وآل بيت النبي املختار عليه من ربه أزكى صالة وسالم إىل قسمني

  

  

  

  

  

  

  



 
 ٢٤  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

  :  العشرة المبشرون بالجنة: القسم األول
 . وهم أفاضل الصحابة وخيارهم،قسم ثبت يف شأهنم أحاديث صحيحةوهذا ال

كان رسول :  سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول،فعن رياح بن احلارث
 ، وعثامن يف اجلنة، وعمر يف اجلنة،أبو بكر يف اجلنة :ص فقال ،عارش عرشة ص اهللا 

 وعبد الرمحن يف ،يف اجلنة وسعد ، والزبري يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة،وعيل يف اجلنة
 .)١(  أنا: قال؟ من التاسع:فقيل له .اجلنة

 ص أن رسول اهللا ،  يف نفر،أن سعيد بن زيد حدثه، وعن محيد بن عبد الرمحن
 ، والزبري، وعيل، وعثامن،وعمر يف اجلنة،  أبو بكر يف اجلنة:عرشة يف اجلنة ص: قال

 .)٢( وقاصوسعد بن أيب،  وأبو عبيدة،وعبد الرمحن، وطلحة
ًوهؤالء العرشة الكرام صنفت فيهم قديام وحديثا ً ِّ  : منها، مؤلفات عدة)٣(ُ

املبرشين باجلنة أليب القاسم حممود بن  ص  التعريف بأصحاب رسول اهللا-١
 . وهو مذكور يف فهرس خمطوطات القرويني،عمر الزخمرشي

 .اولوهو مطبوع متد. الرياض النرضة يف مناقب العرشة للمحب الطربي-٢
العرشة  ،  عقد اجلواهر النريات يف بيان خصائص الكرام العرشة الثقات-٣

 . ملحمد  بن اخلطيب، التمرتايش،املبرشون باجلنة
                                                                                                                         

ـسائي يف الكـربى )١٣٣(، وابن ماجـة)١٦٢٩(رواه أمحد ) ١( مـن طريـق صـدقة  ) ٨١٣٧(َ، والنَّ
 .ي رياح بن احلارث، فذكرهِّي جدن حدث:قال. َالنخعي

سائي يف الكربى)٣٧٤٨(رواه الرتمذي ) ٢( ُمن طريق عبد الرمحن بن محيد بـن عبـد  ) ٨١٣٩(َ، والنَّ
 .الرمحن بن عوف، عن أبيه، فذكره

سـيد أمحـد عـيل ، مـن اصـدارات مـربة اآلل  أمحـد .دالعرشة املبرشون باجلنة قبسات وملحـات ) ٣(
 .واألصحاب



 ٢٥ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

 . عوارف املنة فيمن نشهد له باجلنة ألمحد بن عبد الوهاب الفاسى-٤
سيد اجلمييل، دار الريان للرتاث، بريوت، .  العرشة املبرشون باجلنة، د-٥
 .م١٩٨٨- هـ١٤٠٨
ً أربعون حديثا متباينة اإلسناد واملتون بالسامع املتصل من حديث العرشة -٦

 .املشهود هلم باجلنة لعبد الكبري بن حممد بن عبد الكبري احلسني اإلدرييس الكتاين
 الغني ملعات األنوار يف املقطوع هلم باجلنة واملقطوع هلم بالنار للشيخ عبد -٧

 .النابليس
 .)١(رشون باجلنة ملحمد صالح عوض، مؤسسة املختار، القاهرة العرشة املب-٨

  

  :  المبشرون بالجنة  غير العشرة: القسم الثاني
 : وتظهر أمهية العناية به من خالل ما ييل،وهذا القسم هو موضوع هذه الدراسة

 وتستقيص أدلة ، توضح أسامءهم،ٍ أن الباحث مل يقف عىل دراسة حوهلمً:أوال
 . وتبني درجتها من حيث القبول أو الرد،جلنةالبشارة هلم با
 وذكر  –مر ذكر بعضها  –ألفت حوهلم كتبأن العرشة املبرشين باجلنة قد  :ًثانيا

ًالعلامء كثريا من مناقبهم، واشتهر ذكرهم يف أوساط املسلمني كبريهم وصغريهم، 
 .وذلك لورود البرشى هلم يف نسق واحد ومتن واحد

                                                                                                                         

، )٣٠ /٦(، الرسـالة املـستطرفة للكتـاين )٤١٠ــ ١٣٠ /٢( املكنون للبغـدادي  إيضاح:ُينظر) ١(
 ).١٩٦ / ١٠(معجم املؤلفني لعمر كحالة 



 
 ٢٦  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

و عيل احلسن بن عرفة البغدادي املؤدب، صاحب اجلزء فهذا اإلمام احلافظ أب
 تويف وقد جاوز املئة بعرش سنني، كان له عرشة من الولد سامهم بأسامء ،املشهور املروي

 .)١(العرشة املبرشين باجلنة
 :)٢( ومن ذلك قول اإلمام ابن الوزير،ُوقد نظمت أسامؤهم يف أبيات سائرة

 

 اًـلد نــصا زادهـم شــرفيف جـــنـة اخلـم       صـحب أنـــهـــر للمـصـطــفى خـي
 ــاــوالسعـدان واخلـلـفـدة أبــي عبيـــ ع      ــر مـوف والزبيـة وابن عــم طلحـه

 
 :وقول أيب طاهر السلفي احلافظ

 

 ُـداءـــعـــــُسٌــرة ــبجنــــة عـدن زم مــد      ــبعـد النــبي حمرت ـــُد بشـــلق
 .)٣(ــاءلفـــــواخلـ والـزهري ُوطلحــــة      ٌـر وعـامُـزبـــيـرل واٌ وســعـدٌيـدـعس

 
ًوكثري من أعالم هذا القسم من كبار الصحابة أيضا  وهلم حق عىل أهل اإلسالم ،ٌ
 .يف خصهم بمزيد حمبة وإجالل ملا هلم من قدر ومكانة

 : أحواهلم تتجىل يفُوثمرة العناية بمن برش باجلنة من الصحابة والتعرف عىل
ًوال ننزل أحدا « : وهي قوهلم، قاعدة من قواعد أهل السنة واجلامعةِ وإعاملِتأصيل َُ ََ ُ َِ ْ

ًمنهم جنة وال نارا َ ًَ َ َ َُّ ْْ  قال ابن أيب ، قاله اإلمام أبو جعفر الطحاوي يف عقيدته املشهورة.»ِ
                                                                                                                         

 .)٣٥ / ١١(البداية والنهاية البن كثري :ُينظر) ١(
 ).٢/١٧٢(الروض الباسم يف الذب عن سنة أيب القاسم ) ٢(
 .للقايض املكنايس) ١/٣٤(درة احلجال  :انظر) ٣(



 

لة إنه من أهل اجلنة أو  أنا ال نقول عن أحد معني من أهل القب:يريد: العز يف رشحه هلا
 وإن كنا .ش كالعرشة ،أنه من أهل اجلنة ص إال من أخرب الصادق ،من أهل النار

 ثم خيرج منها ، إنه ال بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء اهللا إدخاله النار:نقول
بجنة  فال نشهد له ، ولكنا نقف يف الشخص املعني،بشفاعة الشافعنيبعد رمحة اهللا تعاىل 

 لكن نرجو ، وما مات عليه ال نحيط به، ألن احلقيقة باطنة؛وال نار إال عن علم
 . ونخاف عىل امليسء،للمحسن

 :يف الشهادة باجلنة ثالثة أقوالالصالح وللسلف 
 ، وهذا ينقل عن حممد بن احلنفية،ُ أن ال يشهد ألحد إال لألنبياء:أحدها
 .واألوزاعي
ٍ وهذا قول كثري من العلامء ، مؤمن جاء فيه النص أنه يشهد باجلنة لكل:والثاين ُ

 .وأهل احلديث
أنه مر  «: كام يف الصحيحني، أنه يشهد باجلنة هلؤالء وملن شهد له املؤمنون:والثالث

 فأثني عليها ، ومر بأخرى،»وجبت«:ص  فقال النبي ، فأثنوا عليها بخري،بجنازة
    :رـال عمـ فق،راتـالث مـ ث»تـبـوج «:ررـ ك:ةـويف رواي. »وجبت« : فقال،برش
هذا أثنيتم عليه خريا وجبت له « :ص ال رسول اهللا ـقـ ف؟ا وجبتـ م،ول اهللاـيا رس
 : وقال.» أنتم شهداء اهللا يف األرض، وهذا أثنيتم عليه رشا وجبت له النار،اجلنة

لثناء با« : قال؟ بم يا رسول اهللا:قالوا ،»توشكون أن تعلموا أهل اجلنة من أهل النار«
 .أهـ.)١( فأخرب أن ذلك مما يعلم به أهل اجلنة وأهل النار.»احلسن والثناء السيئ

                                                                                                                         

وقد نقل هـذه األقـوال الثالثـة . )٥٣٨ /٢(رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي :نظرُي) ١(
=        وقيـل يـشهد بـه ملـن : وقـال يف الثالـث) ١/١٥٤(شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه النبوات 
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 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 



 
 ٢٨  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

 ،واألظهر هو القول الثاين وهو قول اجلمهور؛ ألن الشهادة باالستفاضة قارصة
، فدل عىل »وجبت«ولكن يكون الرجاء فيه أعظم، وهلذا جاء يف احلديث األول قال 

 فدل عىل أن »أثنيتم عليها خريا فوجبت«:  ألنه قال؛لهأن شهادهتم له يف مقام الشفاعة 
الوجوب له باجلنة مرتتب عىل الثناء عليه باخلري، وليس الثناء عليه باخلري نتيجة وإنام 
هو سبب لوجوب اجلنة، فكأنه يف مقام الشفاعة له والدعاء له، وليس هذا 

 مقام الشفاعة والدعاء له،  وهو أنه يف،ًواحلديث الثاين أيضا حيمل عىل هذا أيضا.مطلقا
فالصواب أنه ال . )١(باإلضافة إىل أن القول الثاين هو قول األكثر من أئمة أهل اإلسالم

        يشهد إال ملن شهدت له النصوص، وأن هذا خاص بالصحابة، الذين زكاهم 
 .ص النبي

 أحد  فلهذا وجب أن ال نقطع عىل:ٌولإلمام أيب حممد بن حزم تفصيل آخر إذ يقول
 بأهنم يف اجلنة وبأن اهللا شبعينه بجنة وال نار حاشا من جاء النص فيه من الصحابة 

علم ما يف قلوهبم فأنزل السكينة عليهم وأهل بدر وأهل السوابق فإنا نقطع عىل هؤالء 
حاشا من مات معلنا للكفر  صباجلنة ألن اهللا تعاىل أخربنا بذلك عىل لسان رسوله 

ار ونقف فيمن عدا هؤالء إال أننا نقطع عىل الصفات فنقول من فإنا نقطع عليه بالن
 ومن لقي اهللا تعاىل راجح ،ًمات معلنا الكفر أو مبطنا له فهو يف النار خالدا فيها

ُاحلسنات عىل السيئات والكبائر أو متساوهيام فهو يف اجلنة ال يعذب بالنار ومن لقي اهللا 
 .)٢(نار وخيرج منها بالشفاعة إىل اجلنةتعاىل راجح الكبائر عىل احلسنات ففي ال

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

استفاض عند األمة أنه رجل صالح كعمر بن عبد العزيز واحلسن البـرصي وغريمهـا، وكـان = 
 .ألمحد بن حنبل باجلنةثور يشهد أبو 

 . ف يسريرصبت)  مفرغ-٤٥٩( رشح صالح آل الشيخ عىل العقيدة الطحاوية: انظر) ١(
 ).٤/٥٢(الفصل يف امللل واألهواء والنحل) ٢(



 ٢٩ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

إين ألرجو أال يدخل النار أحد بايع حتت «: قال صوقد ثبت أيضا أنه 
أنه ال  ص ، وكانوا أكثر من ألف وأربعامئة، ويف هذا شهادة من النبي )١(»الشجرة

يدخل أحد منهم النار، كام أهنم من أهل اجلنة؛ ألن من مل يدخل النار دخل اجلنة 
 ص وكذلك أهل بدر الذين عددهم ثالثامئة وبضعة عرش، فقد ثبت أن النبي . والبد
، فمثل هؤالء )٢( )اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: إن اهللا اطلع عىل أهل بدر فقال: قال

 شوبقية الصحابة . إذا كان اهللا قد غفر هلم فإن ذلك دليل عىل أهنم من أهل اجلنة
هلم الصاحلة قد أنزل اهللا فيهم آيات تدل عىل سبقهم ُيرجى هلم اخلري، ولسبقهم وألعام

هؤالء  )٣(M%  $  #  "!L  :قال تعاىل وعىل فضلهم،
&   M املهاجرون الذين هاجروا من مكة إىل املدينة، واألنصار الذين أسلموا باملدينة  

(   'L)الذين أسلموا متأخرين من الصحابة، يقول تعاىل: يعني )٤:                               
 M  5   4    3   2  1   0  /    .  -   ,  +  *  )

67   L)فهذه تزكية من اهللا تعاىل هلم، وشهادة هلم بأنه أعد هلم جنات جتري من حتتها  )٥

                                                                                                                         

 .ال يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة: بلفظ) ٦/٤٦٤(احلديث عند النسائي يف الكربى ) ١(
      :  ضـمن قـصة طويلـة وفيـهسمن حـديث عـيل ) ٦٥٥٧(سلم وم) ١٠٩٥(أخرجه البخاري ) ٢(

مـن ) ٤٦٥٦(وأيب داود ) ١٣/٣٢٢(وعنـد أمحـد ... وما يدريك لعل اهللا اطلع عىل أهـل بـدر 
أي بـاجلزم، وقـال احلـافظ يف ... إن اهللا عز وجل اطلع عىل أهل بدر : ًحديث أيب هريرة مرفوعا

إن الرتجي يف كالم اهللا : لكن قال العلامء ) :  اطلعلعل اهللا(بعد أن ذكر روايته ) ٧/٣٨٠(الفتح 
 . أمحد وأيب داود السابقة التي جاءت باجلزمة روايإيلوقوع، ثم أشار للوكالم رسوله 

 .»١٠٠«سورة التوبة اآلية ) ٣(
 .»١٠٠«سورة التوبة اآلية ) ٤(
 .»١٠٠«سورة التوبة اآلية ) ٥(



 
 ٣٠  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

األهنار، فهذا أيضا دليل عىل أن املهاجرين واألنصار والذين أسلموا بعدهم 
 أهـ .)١(ُونرصوهم يرجى هلم اخلري

 ، ولكنها تبقى بشارة إمجالية، ومن وافقه متجه،مام ابن حزم وما قرره اإل:قلت
 .)٢( وأنه من أهل اجلنة،ومقصود البحث ما جاء التنصيص من املعصوم عىل اسمه

                                                                                                                         

 ).مفرغ(دة الطحاوية رشح الشيخ ابن جربين عىل العقي: انظر) ١(
، )٥١٨ / ١١(، جمموع الفتاوى البن تيميـة )٥٢ / ٤( الفصل يف امللل واألهواء والنحل :ُينظر) ٢(

، إحتــاف الــسائل  )٢٧٤ص(، وللراجحــي )٤٧ / ٣(رشح العقيــدة الطحاويــة البــن جــربين 
 ).٤٥٧ص(لصالح آل الشيخ 



 ٣١ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

  : الخطة التي سارت عليها هذه الدراسة
 وما ألف ، وكتب الرتاجم والطبقات،فهي استقراء عامة دواوين السنة املطهرة

ه اخلصوص حلرص أسامء الصحابة الذين جاءت البشارة هلم منها يف الصحابة عىل وج
) ٤٩( فتحصل من أسامئهم . ومن ثم مجع األدلة احلديثية عىل هذه البشارة،باجلنة
 ،رواية) ١٦٠( وجتاوز عدد املرويات الدالة عىل البشارة هلم باجلنة أكثر من ،ًصحابيا

هر للباحث أن ما يدخل ومن خالل عرض تلك األدلة واملرويات عىل ميزان النقد ظ
 ورغبة يف عدم ،ًصحابيا) ٣١ ( البشارة باجلنة لواحد وثالثنيمنها يف دائرة القبول يثبت

 مع سياق دليل واحد ،تضخم الدراسة اكتفى الباحث بذكر هؤالء الصحب الكرام
 أما مامل يدخل يف دائرة القبول من تلك األحاديث فإنه ،عىل إثبات البشارة هلم باجلنة

ُ فالصحابة الذين رويت هلم البشارة باجلنة ،ًصحابيا) ١٨( البشارة لثامنية عرش بنسي
 : هم،يف روايات ال تصح

 . س  خبيب بن عدي-١
 .يف اجلنة ص  الفتى الذي رغب أن يكون مع الرسول -٢
 .س  رجل من األنصار -٣
 .س   معاوية بن أيب سفيان-٤
 . س  عبد اهللا بن عمر-٥
 . ل أم رومان -٦
 .س  زيد بن صوحان -٧
 .س  عبد اهللا بن يارس العنيس -٨
 .س  عتاب بن أسيد -٩



 
 ٣٢  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

 .س   هالل موىل املغرية- ١٠
 .س   أبو أيوب األنصاري- ١١
 .س  جاماحلهند  أبو - ١٢
 .س  عبد اهللا بن مسعود - ١٣
 .س   عامر بن أيب وقاص- ١٤
 .س   أيب بن كعب- ١٥
 .س   أسامة بن زيد بن حارثة- ١٦
 .ل بنت عبد اهللا األنصارية أم ورقة - ١٧
 . س صهيب بن سنان الرومي - ١٨
 . س  املقداد بن األسود- ١٩
 . س   أبو ذر الغفاري- ٢٠

ذكر اسم الصحايب املبرش  : فهو،وأما املنهج الذي سلكه الباحث يف هذه الدراسة
 ، ثم سياق احلديث الذي تثبت به البشارة له باجلنة، والرتمجة له ترمجة موجزة،باجلنة

 . واهللا املوفق، واحلكم عليه،وإتباعه بتخرجيه
ذكره وجود البشارة العامة ألهل بدر واحلديبية من من مما ال بد : تنويه وتنبيه

 ة يف بيت حفصصكان رسول اهللا :  قالس حديث أم مبرش زوجة زيد بن حارثة
جل أليس اهللا عز و: ، قالت حفصةً شهد بدرا واحلديبيةٌال يدخل النار أحد: فقال



 ٣٣ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

ْفمه :صقال رسول اهللا : ، قالت)١(Mc   b  a  `L : يقول َ َ   M  m   l  k

  nL)٣()٢(. 
 

  : س  ُأَصْيِرُم َبِني َعْبِد اَألْشَهِل -١
              بن زغبة بن زعوراء بن ) أقيش:ويقال( عمرو بن ثابت بن وقيش: هو

وأمه بنت اليامن وقد ينسب إىل جده فيقال عمرو بن أقيش . عبد األشهل األنصاري
 .أخت حذيفة وكان يلقب أصريم واستشهد بأحد

 الةـصِّل هللا ـصـم يـد، ولـد بأحـهـم، واستشـد فأسلـتأخر إسالمه إىل يوم أح
 .أنه من أهل اجلنة ص ط، وأخرب رسول اهللاـق

: رجل مقنع باحلديد فقال ص أتى النبي : قالس ويف صحيح البخاري عن الرباء
 فقال رسول .ُ فأسلم ثم قاتل فقتل.أسلم ثم قاتل:  قال.؟ل أو أسلميا رسول اهللا أقات

جاء رجل من بني النبيت :   وأخرجه مسلم بلفظ.»ُعمل قليال وأجر كثريا« :صاهللا 
ٌقبيل من األنصار  - تقدم  ثم . عبده ورسولهكأشهد أن ال إله إال اهللا وأن: فقال -َ

 لو أين محلت  يا رسول اهللا أرأيت: وأخرجه النسائي ولفظه. فذكره، حتى قتلفقاتل
 .)٤(نعم:  قال.عىل القوم فقاتلت حتى أقتل أكان خريا يل ومل أصل صالة؟

 .#٧١$سورة مريم اآلية ) ١(                                                                                                                         
 .#٧٢$سورة مريم اآلية ) ٢(
 وله شـواهد عـن جـابر بـن) ١٩٨٦( يف مسنده راهويهق بن اواسح) ٢٧٠٨٧(رواه أمحد يف املسند ) ٣(

) ٦٥٤٠( البخـاري د عنـسعـن عـيل ، و)٣٨٦٠(والرتمـذي ) ٤٦٥٥( أيب داود دعنـ سعبد اهللا 
  ).٦٥٥٧(ومسلم 

واحلـديث . )٢/٢٨٢(، اإلصابة البن حجر العسقالين )١/١٤٧(أسد الغابة البن األثري : ُينظر) ٤(
سائي ىف الكربى)١٩٠٠(، ومسلم )٢٨٠٨( البخاري :أخرجه  .)٨٦٥٢( ، والنَّ



 
 ٣٤  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

 :وقد ثبتت البشارة له باجلنة يف حديث واحد
 كان يقول حدثوين عن رجل :فعن أيب سفيان موىل أيب أمحد عن أيب هريرة قال
 عبد يأصريم بن:  من هو فيقولدخل اجلنة مل يصل قط؟ فإذا مل يعرفه الناس سألوه

 كيف كان شأن : قال احلصني فقلت ملحمود بن لبيد.األشهل عمرو بن ثابت بن وقش
 ص  قال كان يأبى اإلسالم عىل قومه فلام كان يوم أحد وخرج رسول اهللا؟األصريم

إىل أحد بدا له اإلسالم فاسلم فأخذ سيفه فغدا حتى أتى القوم فدخل يف عرض الناس 
فبينام رجال بنى عبد األشهل يلتمسون قتالهم يف :  قال.تى أثبتته اجلراحةفقاتل ح

واهللا إن هذا لألصريم وما جاء لقد تركناه وإنه ملنكر هذا : املعركة إذا هم به فقالوا
ًما جاء بك يا عمرو؟ أحدبا عىل قومك أو رغبة يف : احلديث فسألوه ما جاء به قالوا ً َ َ

إلسالم آمنت باهللا ورسوله وأسلمت ثم أخذت سيفى بل رغبة يف ا: اإلسالم؟ قال
ثم مل يلبث أن مات :  قال.فقاتلت حتى أصابني ما أصابني ص فغدوت مع رسول اهللا

 .»إنه ملن أهل اجلنة«: فقال ص  فذكروه لرسول اهللا،يف أيدهيم
َرواه ابن إسحاق كام يف سرية ابن هشام  ْ ْ حدثني احلصني بن عبد :قال) ٢/٨٩(ِ ََ ْ ُ َّ

ْرمحنال ْ عن أيب سفيان،َّ ُ َ موىل أيب أمحد،َ َ ْ َّ حدثنا :قال) ٢٣٦٨٤(ورواه أمحد .  فذكره،َ
ُيعقوب بن إبراهيم بن سعد ْ من طريق ) ٤٤٢٨ ( ورواه أبو نعيم يف معرفة الصحابة،َ

من طريق ) ٩٩٧ ( ورواه أبو نعيم،أمحد بن حممد بن أيوب كالمها عن إبراهيم بن سعد
 . عن ابن إسحاق بهمد بن سلمة كالمهاأيب جعفر النفييل عن حم

 .رواه أمحد ورجاله ثقات: )٩/٣٤٨( :قال اهليثمي يف املجمع
هذا إسناد حسن رواه مجاعة من طريق ابن ): ٢/٢٨٢(قال ابن حجر يف اإلصابة 

وقد وقع من وجه آخر عن أيب هريرة سبب مناضلته عن اإلسالم فروى أبو ، إسحاق



 ٣٥ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

 وغريمها من طريق محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو )٢(م من وجه آخر واحلاك)١(داود
عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن عمرو بن أقيش كان له ربا يف اجلاهلية فكره أن يسلم 

 فلبس ،بأحد:  قال.بأحد: حتى يأخذه فجاء يف يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ قالوا
:  قال.ليك عنا يا عمروإ: المته وركب فرسه ثم توجه قبلهم فلام رآه املسلمون قالوا

ًإين قد آمنت فقاتل قتاال حتى جرح فحمل إىل أهله جرحيا فجاءه سعد بن معاذ فقال  ًُ ُ
. بل غضب هللا ورسوله: ؟ فقالص محية لقومه أو غضب هللا ولرسوله: ألخيه سلمة

 .هـ١ . هذا إسناد حسن.فامت فدخل اجلنة وما صىل هللا صالة
 

                                                                                                                         

 ).٢٥٣٩(سنن أيب داود ) ١(
 ).٢٥٣٣(املستدرك ) ٢(



 
 ٣٦  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

  : س بالل بن رباح -٢
 أبو عبد اهللا موىل أيب بكر من السابقني األولني ،ن رباح احلبيش املؤذنبالل ب: هو

 .الذين عذبوا يف اهللا
وأبو  ،صرسول اهللا :  سبعةاإلسالمأول من أظهر :  س قال عبد اهللا بن مسعود
فمنعه اهللا  ص رسول اهللافأما ،، واملقدادوصهيب وباللبكر، وعامر، وأمه سمية، 

 ، و أما سائرهم فأخذهم املرشكونفمنعه اهللا بقومه وأبو بكر ،بعمه أيب طالب
        صهروهم يف الشمس، فام منهم أحد إال وآتاهم عىل  ثم ألبسوهم أدراع احلديدو

، فإنه هانت عليه نفسه يف اهللا، وهان عىل قومه، فأعطوه الولدان، ًما أرادوا إال بالال
 .)١(أحد، أحد: فجعلوا يطوفون به يف شعاب مكة، وهو يقول

 .)٢( سيدناًأبو بكر سيدنا أعتق بالال: وروى البخاري عن عمر بن اخلطاب أنه قال
كان شحيحا عىل : كنت عند ابن املسيب فذكر بالال، فقال: قال عطاء اخلراساين

لو كان عندنا شئ، ابتعنا بالال، :  فقال،صدينه، وكان يعذب يف اهللا، فلقي النبي 
 يل بالال، فاشرتاه العباس، وبعث به إىل أيب بكر، فلقي أبو بكر العباس، فقال اشرت

 .)٣(فأعتقه
اشرتى أبو بكر بالال وهو مدفون يف احلجارة بخمس أواق ذهبا، : وعن قيس قال

 .)٤(لو أبيتم إال مئة أوقية ألخذته: لو أبيت إال أوقية لبعناكه، قال: فقالوا
                                                                                                                         

 .واللفظ أليب نعيم) ١/١٤٩(وأبو نعيم يف حلية األولياء ) ٥٢٣٨(أخرجه احلاكم يف املستدرك ) ١(
 ).٣٦٥٦(، والرتمذي )٣٥٤٤(رواه البخاري ) ٢(
هبـذا اللفـظ، وأخرجـه عبـد الـرزاق يف مـصنفه ) ١/٣٥٢(ذكره الذهبي يف سري أعالم النبالء  )٣(

 .بأطول من هذا اللفظ) ١١/٢٣٤(
، وقال الذهبي يف سري أعالم )١/٣٨(يف حلية األولياء ، وأبو نعيم )٣٦٥٨٩(رواه ابن أيب شيبة ) ٤(

 .إسناده قوي): ١/٣٥٣(النبالء 



 ٣٧ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

 صة، وآخى النبي  عىل التعيني باجلن،ص وشهد له النبي ،شهد بدرا واملشاهد
 ، إىل أن مات بالشامًجماهدا صثم خرج بعد النبي  ،)١( بني اجلراحبينه وبني أيب عبيدة

 وقيل بعدها، وله ،تويف سنة سبع عرشة ص كان ترب أيب بكر وكان خازن رسول اهللا 
ًغدا نلقى األحبة : ملا احترض بالل قال:  قال سعيد بن عبد العزيز.بضع وستون سنة

 .)٢(!وافرحاه: فقال! واوياله: تقول امرأته: زبه، قالوح ًحممدا
َأبو هريرة: وهم،وقد جاءت البشارة له باجلنة من حديث عرشة من الصحابة َ َْ ُ َ، 

ٍ وعبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا بن عمر،وجابر بن عبد اهللا َّ  ووحيش بن ، وزيد بن أرقم،َْ
َ وسهل بن سعد، و أبو أمامة،حرب َ َ ُ ُ وبريدة ، وأنس بن مالك،َ َ َ وأصحها ما جاء من .شُ

 : وسأقترص عىل حديث أيب هريرة، وجابر،حديث أيب هريرة
َفعن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن أيب هريرة قال َ ََ َ َ ْْ ْ ْ َُ ِ َِ ََ َ ُقال رسول اهللاِ : ُ َ َُ           :صَ

ْيا بالل حدثني بأرجى عمل عملته يف اإلسالم عندك من« َْ ْ َ َْ َ َِ ِِ َ َِ ِ ُِ َ َْ َُ ٍَ ًفعةَ َ فإين سمعت الليلة ،ََ َ َّْ ُْ ِ َ
ِخشف نعليك بني يدي يف اجلنة َّ ََ ْْ ََّ َ ْ َْ َ َ ْ ٌفقال بالل. »َ َ َ ََ َما عملت عمال يف اإلسالم أرجى : ِ ْ ْ َ ََ ِ َ ًِ َ ُ َْ ِ

ْعندي منفعة إال أين مل أتطهر طهورا تاما يف ساعة من ليل أو هنار إال صلي َ ْ ْ ْ ُ َّ ََّ َّ َ ُ َ َ َّ ً َِ ٍِ َ َ َ  ً ْ ََ َ ٍَ ِ ٍ َ َِّ َ ْ َت بذلك ْ ِ َ ِ ُ
َالطهور ما كتب اهللاَُّ يل أن أصىل ِّ ََ َ ُُ َْ َُّ َ ِ)٣(. 

 

                                                                                                                         

 ).١/٣٢٦(اإلصابة ) ١(
 ).١/٣٥٩(ري أعالم النبالء س) ٢(
 ).٢٤٥٨(ومسلم ) ١٠٩٨(أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٣(



 
 ٣٨  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

 : س  ثابت بن قيس -٣
 ثابت بن قيس بن شامس األنصاري اخلزرجي خطيب األنصار من كبار :هو
 واستشهد بالياممة يف خالفة أيب بكر الصديق سنة ،باجلنة ص برشه النبي ،الصحابة

)١٢(. 
 .)١( بن قيس ابن شامس نعم الرجل ثابت:ص النبي وقال

 .وشهد بدرا واملشاهد كلها
أن ثابت بن قيس جاء يوم الياممة، وقد حتنط، ولبس ثوبني أبيضني، : وعن أنس

اللهم إين أبرأ إليك مما جاء به هؤالء، وأعتذر من : فكفن فيهام، وقد اهنزم القوم، فقال
 فحمل، فقاتل حتى  خلوا بيننا وبينهم ساعة،!صنيع هؤالء، بئس ما عودتم أقرانكم

 إهنا يف قدر حتت إكاف،: قتل، وكانت درعه قد رسقت، فرآه رجل يف النوم، فقال له
 .)٢( وأنفذوا وصاياه .بمكان كذا وكذا، وأوصاه بوصايا، فنظروا فوجدوا الدرع كام قال

استشهد ثابت بن قيس بن : )٣(أيب حممد بن إسحاق قالباسناده إىل احلاكم ذكر 
ثم روى  .س بن الوليد دمة، وكان أبو بكر قدمه عىل األنصار مع خالشامس يوم اليام

حدثني عطاء :  الرمحن بن يزيد بن جابر، قالعن عبد منها ،يف ترمجته أحاديث
ملا : بن قيس، فذكرت قصة أبيها، قالتاقدمت املدينة، فأتيت ابنة ثابت : اخلراساين قال

                                                                                                                         

مذي)٣٣٧(ُ، والبخاري يف األدب املفرد )٩٤٢١(أخرجه أمحد ) ١( وحسن إسناده ) ٣٧٩٥(ِ، والرتِّ
 ).١/٣٩٥(ابن حجر يف اإلصابة احلافظ 

وقد أخـرج .  ومل خيرجاهوقال صحيح عىل رشط مسلم ) ٣/٢٦٠(  أخرجه احلاكم يف املستدرك) ٢(
 ).٢٦٩٠(صحيح البخاري : انظر. البخاري أصل القصة دون ذكر استشهاده وقصة الدرع

 ).٣/٢٥٩(املستدرك : هامش) ٣(



 ٣٩ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

فلام استشهد، : وفيه.ثفذكرت احلدي.جلس أيب يبكي )١(Mu  t  sL نزلت
إين ملا قتلت، انتزع درعي رجل من املسلمني، وخبأه، فأكب عليه : فقال: رآه رجل

هذا حلم، فتضيعه، : فائت األمري، فأخربه، وإياك أن تقول.برمة، وجعل عليها رحال
إن عيل من الدين كذا وكذا، وغالمي : صوإذا أتيت املدينة، فقل خلليفة رسول اهللا 

هذا حلم، فتضيعه، فأتاه، فأخربه اخلرب، فنفذ وصيته، فال :  وإياك أن تقولفالن عتيق،
 .)٢(سنعلم أحدا بعد ما مات أنفذت وصيته غري ثابت بن قيس 

 .وقد قتل حممد، وحييى، و عبد اهللا بنو ثابت بن قيس يوم احلرة
 لثابت صأن وفد متيم قدموا، وافتخر خطيبهم بأمور، فقال النبي : وعن الزهري

 ص، فقام، فحمد اهللا وأبلغ، ورس رسول اهللا »قم فأجب خطيبهم«: بن قيسا
  .)٣(واملسلمون بمقامه

 :وثبتت البشارة له يف خرب واحد
ٍفعن ثابت ِ َ ْ ٍ عن أنس بن مالك،َ ِ َ ِ ْ ِْ ََ َ قال،َ ُملا نزلت هذه اآلية :َ َ َََّ ِ ِ َ ْ َ َ:  M  s  r  q  p

x   w  v   u  tL  هلإِلَى قَو: M ¦    ¥  ¤ L)وكان ثابت بن ،)٤ ُ ْ َُ ِ َ َ َ
ِقيس بن الشامس رفيع الصوت ِْ َ َ ْ َْ َِّ َِّ ِ َ فقال،َ َ ِ أنا الذي كنت أرفع صويت عىل رسول اهللا:َ ُ َ َْ َُ ُِ ْ َ ُ َ ََّ َْ ِ َ 

ِ حبط عميل،ص َ َ َ ِ ِ أنا من أهل النار،َ َّ ِ ْ َ َْ ِ ً وجلس يف أهله حزينا،َ ِ َ َ َ َِ ِ ْ َ ِ ُ فتفقده رسول اهللاِ ،َ َّ َ َُ َ ُ َ  ،صَ

                                                                                                                         

 .»٢«سورة احلجرات اآلية ) ١(
 ).٣/٢٦١(املستدرك ) ٢(
سري أعـالم ،  )٥٦٢ / ٢ (  يف السريةابن هشامواخلرب ذكره )  ٢/٥٦٢(سري أعالم النبالء  :ُينظر) ٣(

 .)١١ /  ٢( ، هتذيب التهذيب )٣١١ /١ (  النبالء
 .»٢«سورة احلجرات اآلية ) ٤(



 
 ٤٠  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

َفانطلق َ َ ِ بعض القوم إليهَْ ْ ْ ْ ََ َ ِْ ِ ُ فقالوا له،ُ َ ُ َ ُ تفقدك رسول اهللاِ :َ َّ َُ َ َ َ َما لك صَ َ َ فقال؟َ َ ِ أنا الذي :َ َّ َ َ
ِّأرفع صويت فوق صوت النبي ِْ َّ ِ ْ َ ْ ْ َ َُ َ َِ ِ وأجهر بالقول،َ ْ َ ْ ََ ْ ِ ُ ِ حبط عميل،َ َ َ َ ِ ِ وأنا من أهل النار،َ َّ ِ ْ َ َْ َِ ُ فأتوا ،َ َ َ َ

َّالنبي  ِ ُ فأخربوه ،صَّ ُ َ ْ َ َبام قالَ َ َ َ فقال،ِ َ ِ بل هو من أهل اجلنةَ، ال:َ َِّ َ ْ ِْ ْ َُ ْ َ ٌ قال أنس،َ َ َ َ ُ وكنا نراه :َ ََ َ َّ ُ
َيميش بني أظهرنا ِ ُ َ َْ َ َ ْ ِ ونحن نعلم أنه من أهل اجلنة،ِْ َِّ َ ُْ َِ ْ َ َْ ُ ْ ُ ْ ََّ َ ِ فلام كان يوم الياممة،َ َ َ ُ ََّ ْ َْ َ َ ُ كان فينا بعض ،ََ ْ َ َ ِ َ َ

ِاالنكشاف ِ َِ ُ فجاء ثابت،ْ ِ َ ََ َ بن قيس بن شامس وقد حتنطَ َ ََّ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ٍْ َِّ َ ُ ولبس كفنه،ِ َ ََ َ ََ َ فقال،ِ َ َ بئسام :َ َ ْ ِ
ْتعودون أقرانُكم ََ ُْ ََ ُ ِّ َ فقاتلهم حتى قتل،َ ُ َ َ َِ َّ ََ ُْ)١(. 

  

                                                                                                                         

 .بأخرص مما هنا) ١١٩(ومسلم) ٤٥٦٥(، واللفظ له، ورواه البخاري )١٢٤٢٢(رواه أمحد ) ١(



 ٤١ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

  : س  جعفر بن أبي طالب-٤
   أبو،جعفر بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قيص: هو

 وأحد السابقني إىل اإلسالم ، ذو اجلناحني الصحايب اجلليل،صي عبد اهللا ابن عم النب
 .بينه وبني معاذ بن جبل ص آخى النبي ،وأخو عيل شقيقه

 .)١(خري الناس للمسكنيأكان جعفر : كان أبو هريرة يقول
       ما احتذى النعال وال ركب املطايا وال وطئ الرتاب بعد :وقال أبو هريرة

 .)٢(عفر بن أيب طالبأفضل من ج صرسول اهللا 
وهاجر إىل احلبشة فأسلم النجايش  .)٣( أشبهت خلقي وخلقي:صوقال له النبي 

 ص ثم هاجر منها إىل املدينة فقدم والنبي ،ومن تبعه عىل يديه وأقام جعفر عنده
 عن عبد اهللا بن يِوُ ور. وكل ذلك مشهور يف املغازي بروايات متعددة صحيحة،بخيرب

 استشهد بمؤتة .)٤( بحق جعفر إال أعطاين: عليا فامتنع فقلت لهما سألت: جعفر قال
 سنة ثامن يف مجادى  صمن أرض الشام مقبال غري مدبر جماهدا للروم يف حياة النبي 

 . وكان أسن من عيل بعرش سنني فاستوىف أربعني سنة وزاد عليها عىل الصحيح،األوىل

                                                                                                                         

 .)٣٥٠٥(البخاري أخرجه ) ١(
سائي يف الكربى ). ٣٧٦٤(والرتمذي ). ٩٣٤٢(أخرجه أمحد ) ٢(  :، وقال الرتمـذي )٨١٥٧( والنَّ

 .هذا حديث حسن صحيح غريب
 .من حديث الرباء) ٣٧٦٩(، والرتمذي )٢٦٩٨(أخرجه البخاري ) ٣(
وفيـه ) ٢/١٠٩(، والطـرباين يف الكبـري )٢/١١٤٢(أخرجه اإلمام أمحد يف فـضائل الـصحابة ) ٤(

 .جمالد بن سعيد وهو ضعيف



 
 ٤٢  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

ت معهم يف تلك الغزوة فالتمسنا كن: وروى الطرباين من حديث نافع عن ابن عمر قال
 .)١(جعفرا فوجدنا فيام أقبل من جسمه بضعا وتسعني بني طعنة ورمية

 .)٢( رأيت جعفرا يطري يف اجلنة مع املالئكة:صالنبي  قالو
السالم :   أنه كان إذا سلم عىل عبد اهللا بن جعفر قال:ويف الصحيح عن ابن عمر

 .)٣(عليك يا ابن ذي اجلناحني
 .)٤( احلزن ص ملا أتى وفاة جعفر عرفنا يف وجه رسول اهللا :ئشةوقالت عا

 :ٍبن رواحة يرثي أهل مؤتة من قصيدةاوقال حسان بن ثابت ملا بلغه قتل عبد اهللا 
 

 رــَّؤخــَن يـمـ مُتـفِّلـُد خـ وقَوبـشع واردوا  ـــن تـيـــؤمنــار املـيـت خـرأي
 ُعـفـرَن جـيـاحـنـَم ذو اجلـهـة منـؤتـبم وا   ـــعـابتــى تـتلــ ق اهللاَُّدنـَعـْبُال يـــف
ْـــة ختعــــا وأســـباب املنيــمجي وا  ـــابعـــن تتـيــبد اهللا حـــد وعـوزي  ُـرــــِطَ

 ُرـؤمـ ينـيـا حـارمــ صًراــ وأمًاءــــوف د  حــمـن مـ مٍعفروكنــا نـرى فـــي جـ
 ُـــرـــَـخفــَْــــزول وم ال تـِّزِدعــائم ع م   ــاشـهن آل ــال زال يف اإلسالم مـــف

 .)٥(  يف غزوة مؤتة سنة ثامن من اهلجرةساستشهد 
 ، ومرسل عيل اهلاليل، وابن عباس،وردت البشارة له باجلنة من حديث أيب هريرة

 : وابن عباس،وسأقترص عىل سياق حديث أيب هريرة
                                                                                                                         

 ).٢/١٠٦(املعجم الكبري ) ١(
 ).٥/٦٥٤(أخرجه الرتمذي ) ٢(
 ).٥/٤٧(والنسائي يف الكربى، )٣٥٠٦(رواه البخاري ) ٣(
 هذا حـديث صـحيح :وقال)٢/٢٣١(، واحلاكم )٢/١٠٨ ( يف املعجم الكبريأخرجه الطربانى) ٤(

 .عىل رشط مسلم و مل خيرجاه
 ).٤٨٥ / ١(اإلصابة : انظر )٥(



 ٤٣ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

ِـ عن عبد الرمحن بن يعقوب ١ َ ْ َ ََّ ِ ْ َعن أيب هريرة قالْ َ َ َ َْ ُْ ِ َ ُ قال رسول اهللاِ :َ َ َُ ُ رأيت :صَ ْ َ َ
ِجعفرا يطري ىف اجلنة مع املالئَكة ِ ِ َِ َْ ْ ََ َ ْ ََ َ ًَّ ِ ً أريت جعفرا ملكا يطري بجناحيه يف :ويف رواية). ُ ُ

 ).اجلنة
حدثنا عيل بن حجر، أخربنا عبد اهللا بن جعفر عن : قال) ٥/٦٥٤(رواه الرتمذي 
ًرأيت جعفرا : صقال رسول اهللا : رمحن عبد أبيه عن أيب هريرة قالالعالء بن عبد ال

: قال الرتمذي.  عبد اهللا بن جعفربب وإسناده ضعيف بس.يطري يف اجلنة مع املالئكة
هذا حديث غريب من حديث أيب هريرة ال نعرفه إال من حديث عبد اهللا بن جعفر وقد 

ويف الباب .  والد حييى بن املدينيوعبد اهللا بن جعفر هو. ضعفه حييى بن معني وغريه
 ).١٤٦٦(واحلديث الذي أشار له الرتمذي أخرجه الطرباين . عن ابن عباس

َـ وعن ابن عباس ريض اهللاَُّ تعاىل عنهام٢ َُ َ َّ ْْ َ َ ََ َ ِ ٍ ِ َ قال،ِ ُ قال رسول اهللاَِّ :َ َ َُ َ دخلت اجلنة :صَ ْ َّْ َ ُ َ َ
َالبارحة َْ َ فنظرت فيها،َِ ِ ُ ْ َ ٌ وإذا جعفر،ََ َ َْ َ ِ يطري مع املالئَكة،َِ ِ َِْ َ ََ ِ رأيت جعفر بن أيب :ويف رواية ).ُ َ ََ ََ ْ َ ُْ
ٍطالب ِ ِ ملًكا يطري يف اجلنة،َ َِّ َ َْ َِ ُ َ ذا جناحني يطري هبام،َ ِْ ِ ُ ِ َ َ َِ َ ُ حيث يشاء مقصوصة قوادمه ،َ َ َ ُ َ ْ َُ َ ُِ َ ٌ ْ َُ
ِبالدماء َ ِّ ِ(. 

الصحابة وأبو نعيم يف معرفة ) ١٤٤٩(و) ١٤٤٨(رواه الطرباين يف الكبري 
 .عن ابن عباس) ١٣٣٩(

 .رواه الطرباين باسنادين وأحدمها حسن): ٩/٤٤٣(قال اهليثمي يف املجمع 
 
 
 
 



 
 ٤٤  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

 : س حارثة بن سراقة -٥
هوحارثة بن رساقة بن احلارث بن عدي بن مالك بن عامر بن غنم بن عدي بن 

د يوم  وأمه الربيع بنت النرض عمة أنس بن مالك استشه،النجار األنصاري النجاري
 وكان خرج نظارا يوم بدر ،بن العرقة بسهم وهو يرشب من احلوضاقتله حبان  بدر،

 . وليس حلارثة عقب،األنصار أول قتيل ببدر من فكان ،فرماه فأصاب حنجرته
 .)١(بن عثامن بن مظعون اجلمحيابينه وبني السائب  صوآخى رسول اهللا 

 فقد أخرج البخاري يف كوقد ثبتت البشارة له باجلنة من حديث أنس بن مال
من  )٥/٣٢٧(والرتمذي ) ٢١/٢٨٠(واإلمام أمحد يف مسنده ) ٢٦٥٤(صحيحه 

أتت طريق قتادة حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع بنت الرباء وهي أم حارثة بن رساقة 
 وكان قتل يوم بدر أصابه سهم -يا نبي اهللا أال حتدثني عن حارثة :  فقالتصالنبي 

يا أم :  وإن كان غري ذلك اجتهدت يف البكاء؟ قال، اجلنة صربت فإن كان يف–غرب 
 .حارثة إهنا جنان وإن ابنك أصاب الفردوس األعىل

 لكنها ، وهي عند أمحد.والفردوس ربوة اجلنة وأوسطها وأفضلها: وزاد الرتمذي
 .من قول قتادة

 
 
 
 

                                                                                                                         

ــعد :ُينظــر) ١( ــن س ــات الب ــتيعاب )٥١٠ /  ٣(  الطبق ــ)٩١ /  ١( ، االس ــبالء ، س ــالم الن                ري أع
 ).٦١٤ / ١( اإلصابة  )١٦٣ / ١(



 ٤٥ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

  : س  حذيفة بن اليمان-٦
ويقال  ُبة واسم والده حسيل بالتصغريهو حذيفة بن اليامن العبيس من كبار الصحا

 .بن جابر بن عبس املعروف باليامن العبيسا ،بالتكبري
 فسامه قومه ،كان أبوه قد أصاب دما فهرب إىل املدينة فحالف بني عبد األشهل

 وأسلم حذيفة وأبوه ، وتزوج والدة حذيفة فولد له باملدينة،اليامن لكونه حالف اليامنية
 .ا املرشكون وشهدا أحدا فاستشهد اليامن هبامهوأراد شهود بدر فصد

 .الكثري صوروى حذيفة عن النبي 
استعمله عمر عىل املدائن فلم يزل هبا حتى مات بعد قتل عثامن : )١( قال العجيل
 .وذلك يف سنة ست وثالثني ،بأربعني يوما

 من كبار أصحاب رسول سكان  .)٢(شهد حذيفة فتوح العراق وله هبا آثار شهرية
 يوم اخلندق ينظر إىل قريش فجاءه بخرب صوهو الذي بعثه رسول اهللا  صاهللا 

 . يسأله عن املنافقنيس وكان عمر بن اخلطاب ،رحيلهم
وكان عمر ينظر إليه عند  صوهو معروف يف الصحابة بصاحب رس رسول اهللا 

وهو حليف  .... موت من مات منهم فإن مل يشهد جنازته حذيفة مل يشهدها عمر
 .صار لبني عبد األشهلاألن

شهد حذيفة هناوند فلام قتل النعامن بن مقرن أخذ الراية وكان فتح مهذان والري 
 .)٣(» وكانت فتوحه كلها سنة اثنتني وعرشين،والدينور عىل يد حذيفة

                                                                                                                         

 ).١/٢٨٩(الثقات : انظر ) ١(
 .باختصار يسري) ٢/٤٤(اإلصابة ) ٢(
 ).١/٩٩(االستيعاب ) ٣(



 
 ٤٦  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

 لينفقوه ىف ًايه جوهرمتنوا، فتمنوا ملء البيت الذى هم ف: ، ألصحابه سقال عمر 
ًنى أمتنى رجاال مثل أبى عبيدة، ومعاذ بن جبل، وحذيفة، لك: سبيل اهللا، فقال عمر

عن أحاديث  ص ل اهللاوكان كثري السؤال لرسو. )١(وأستعملهم ىف طاعة اهللا تعاىل
خلري أن يعرض عليك ا: أى الفتن أشد؟ قال: الفتن والرش ليجتنبها، وسأله رجل

 .)٢(والرش، وال تدرى أهيام ترتك
) ١٧٨٨(ديث الذي رواه اإلمام مسلم يف صحيحه يف احلثبتت البشارة له باجلنة 

 : من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه قال
َكنا عند حذيفة َ َْ ُ َ ْ َِّ ٌفقال رجل. ُ َ َ َُ َ لو أدركت رسول اهللاِ :َ َُ َ َُ ْ ْ ُقاتلت معه وأبليت صَْ ُْ ْ َ ُ ََ ْ ََ َ َفقال . َ َ َ

ُحذيفة َ َْ َ أنت كنت تفعل ذلك:ُ ِ َ ُ َْ َ َْ َْ ُ َ لقد رأيتنا م؟َ ََ ُ ْْ َ َ ِع رسول اهللاِ َ ُ َ ِليلة األحزاب صَ ََ ْ َْ َ َ وأخذتنا ،َ ْ َ َ َ َ
ٌّريح شديدة وقر ُ َ ٌٌ َ ِ َ ُ فقال رسول اهللاِ ،ِ َ َ َُ ِ أال رجل يأتيني بخرب القوم:صَ َْ َ َُ ْ ٌ َِ َ َِ ِ ِ ْ ِ جعله اهللاَُّ معي ،َ َ ُ َ ََ

ِيوم القيامة َِ ََ ْ َ فسَكتنا؟َْ ْ َ ٌ فلم جيبه منا أحد،َ َ ُ َْ َّ ِ ِ ُ ْ َ َ ثم قال،َ َ َ أال:َُّ ِ رجل يأتينا بخرب القومَ َْ َ َُ ْ ٌِ َ َِ َ ِ ُ جعله اهللاَُّ ،ْ َ ََ
ِمعي يوم القيامة ِ َِ َ ََ ْ َ فسَكتنا؟َْ ْ َ ٌ فلم جيبه منا أحد،َ َ ُ َْ َّ ِ ِ ُ ْ َ َ ثم قال،َ َ ِ أال رجل يأتينا بخرب القوم:َُّ َْ َ َُ ْ ٌ َِ َ َِ َ ِ ْ ُ جعله ،َ َ ََ

ِاهللاَُّ معي يوم القيامة ِ َِ َ ََ ْ َ فسَكتنا؟َْ ْ َ ُ فلم جيبه،َ ْ ِ ُ ْ َ ٌ منا أحدَ َ َ َّ َ فقال،ِ َ ُ قم يا حذيفة:َ َ َ ُْ ُ َ ِ فأتنا بخرب القوم،ْ َْ َ ْ َِ َ ِ َ ِ ْ، 
ُْ فلم أجد بدا ِ َ ْ َ ِ إذ دعاين باسمي،َ ْ ِ ِ َ َ ْ َ أن أقوم،ِ ُ َْ َ قال،َ ْ اذهب:َ َ ِ فأتني بخرب القوم،ْ َْ َ ْ َِ َ ِ ِ ِ ْ وال تذعرهم ،ْ ُْ َ ْ ََ َ

َّعيل َ ِ فلام وليت من عنده،َ ِ ِ ِْ ْ ْ َُ َّ َ َ جعلت كأ،ََّ َ ُ ْ َ ٍنام أميش يف محامَ َّ َ ِ ِ ْ ََ ْ حتى أتيتهم،َّ ُ ْ َُ َ َ فرأيت أبا سفيان ،ََّ ْ ََ َ ُْ ََ َُ
ِيصيل ظهره بالنار َّ ِ ُ ْ ْ ََ َ ِ فوضعت سهام يف كبد القوس،ِ ْ ْ ْ ََ ْ َِ ِ َ ِ ً َ ُ ُ فأردت أن أرميه،َ َ ِْ ْ ََ َْ َُ َ فذكرت قول ،َ َ َْ ُ ْ َ

ِرسول اهللاِ  ُ َّ وال تذعرهم عيل:صَ َ َ َْ ُْ ْ ََ ُ ولو رميته ،َ ْ ْ َُ َ َ ُألصبتهَ ْ َُ ِ فرجعت وأنا أميش يف مثل ،َ ْ َِ ِِ ْ ََ ََ َ ْ َُ

                                                                                                                         

 ).١/٢٤٨(أسد الغابة : انظر) ١(
     ، اإلصــابة )٢١٥ / ١(ء ، هتــذيب األســام)٩٩ / ١( اإلســتيعاب يف معرفــة األصــحاب :ُينظــر) ٢(

 ).٧/٥٠٣ (مصنفه واألثر أخرجه ابن أيب شيبة يف )٤٤ / ٢( 



 ٤٧ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

ِاحلامم َّ َ ِ فلام أتيته فأخربته بخرب القوم،ْ َ ْْ ُ ُ َْ ْ َ َ َِ َ ْ َ َِّ ُ ُ ََ ُ وفرغت،َ ْ َ َ ُ قررت،َ ْ ِ ُ فألبسني رسول اهللاِ ،ُ ْ َُ َ َِ َ ْمن  صَ ِ
َفضل عباءة كانت عليه يصيل فيها َ ُ ْ َِ ِ ٍِّ ََ ََ ْ َ َْ َ َّ فلم أزل نائام حتى،ِ ََ ً ِْ ْ َ ََ ُ أصبحتَ ْ َ ْ َ فلام أصبحت قال،َ َ َ َُ ْ َ ْ َ َّ: 

ْقم ُ يا نومان ،ُ َ ْ ََ. 



 
 ٤٨  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

  : ص سبط رسول اهللا ب الحسن بن علي  -٧
 أبو حممد سبط رسول اهللا ،وهو أمري املؤمنني احلسن بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي

ول اهللا ـت رسـ فهو ابن السيدة فاطمة بن،هـ وقد صحبه وحفظ عن،ورحيانته ص
 وحفيد أم املؤمنني خدجية وخامس اخللفاء ،س املؤمنني عيل وه أمريـ وأب،ص

 .الراشدين
: جيلسني واحلسن بن عيل فيقول صكان النبي « : قالس أسامة بن زيدعن 

 .)١(»اللهم إين أحبهام فأحبهام«
 .أحاديث حفظها عنه صالنبي  نـروى ع

بو بكر العرص صىل بنا أ: ويف البخاري عن ابن أيب مليكة عن عقبة بن احلارث قال
بأيب شبيه : ثم خرج فرأى احلسن بن عيل يلعب فأخذه فحمله عىل عنقه وهو يقول

 .)٢(بالنبي ليس شبيها بعيل وعيل يضحك
 ، شهيدا بالسم سنة تسع وأربعني وهو ابن سبع وأربعنيسمات السيد احلسن 

 . بل مات سنة مخسني:وقيل
ن اهللا تعاىل أن ألقاه ومل أمش  إنى أستحيى م:، وكان يقولسًوقد كان حيج ماشيا 

وقاسم اهللا تعاىل ماله ثالث . )٣( فمشى عرشين مرة من املدينة عىل رجليه،إىل بيته
ًمرات، فتصدق بنصفه حتى كان يتصدق بنعل ويمسك نعال، وخرج من ماله كله 

 .مرتني
                                                                                                                         

ــه أمحــد ) ١( ــاري ). ٤/٢٩٢(ويف ). ٤/٢٨٣(أخرج ). ٨٦(ويف األدب املفــرد). ٣٥٣٧(والبخ
 . )٧/١٣٠(ومسلم 

 ). ٣٣٤٩(البخاري ) ٢(
 ).٢/٣٧(حلية األولياء ) ٣(



 ٤٩ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

تعاىل، ، دعاه ورعه وحلمه إىل أن ترك الدنيا واخلالفة هللا ًا، ورعً، كريامًوكان حليام
 .)١( اهللا عنه ريضوكان من املبادرين إىل نرصة عثامن بن عفان

 اهللا عنه، وكان قتل عيل لثالث عرشة بقيت من  ريضوىل اخلالفة بعد قتل أبيه عيل
 نحو ي كانوا بايعوا أباه، وبقًاني، وبايعه أكثر من أربعني ألفشهر رمضان سنة أربع

اق، وخراسان، وغري ذلك، ثم سار إليه سبعة أشهر خليفة باحلجاز، واليمن، والعر
معاوية من الشام، وسار هو إىل معاوية، فلام تقاربا علم أنه لن تغلب إحدى الطائفتني 
حتى يذهب أكثر األخرى، فأرسل إىل معاوية يبذل له تسليم األمر إليه، عىل أن تكون 

العراق بشىء مما ًله اخلالفة بعده، وعىل أنه ال يطلب أحدا من أهل املدينة واحلجاز و
كان أيام أبيه، وغري ذلك من القواعد، فأجابه معاوية إىل ما طلب، فاصطلحا عىل 

إن ابنى هذا سيد يصلح اهللا به «: للحسن صذلك، وظهرت املعجزة النبوية ىف قوله 
كان صلحهام خلمس بقني من شهر ربيع : قيل. )٢(»بني فئتني عظيمتني من املسلمني

ىف نصف مجادى األوىل : ىف شهر ربيع اآلخر، وقيل: عني، وقيلاألول سنة إحدى وأرب
 .)٣( اهللا عنهامريضمن السنة املذكورة، وكان وىص إىل أخيه احلسني، 

ً باجلنة ثبوتا قطعيا بلغ حد التواتر كام يف بوثبتت البشارة له وألخيه احلسني   ً
م فوقفت عىل  وقد تتبعت مروياهت،ًصحابيا) ١٧( وحكاه عن ،)١٩٦(نظم املتناثر 

ِّ سعيد اخلدريوَأب :ًصحابيا ومرسل واحد وهم) ١٨( ُِ ْ ْ ٍ ِ ُحذيفةو،َ َ َْ  ، وعمر بن اخلطاب،ُ
ُابنو َ عمرْ َ َ هريرةبوَ أ و،ُ َ َْ  ومعاوية ، وعبد اهللا بن مسعود، وعيل بن أيب طالب،مْهَ وج،ُ

                                                                                                                         

 ).١/٢٢٠(هتذيب األسامء ) ١(
 ).١٤١٠(، والنسائى )٤٦٦٢(، وأبو داود )٢٥٥٧(، والبخارى )٥/٤٩(أخرجه أمحد ) ٢(
 .)٢٢٠ / ١(   هتذيب األسامء :ُينظر )٣(



 
 ٥٠  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

اء بن  والرب، واحلسني بن عيل، وأسامة بن زيد، ومالك بن احلويرث،بن قرة عن أبيها
 وعيل ، وأبو رمثة، وأنس بن مالك، وبريدة بن احلصيب، وجابر بن عبد اهللا،عازب
 :  وسأقترص عىل حديث أيب سعيد، ومرسل مسلم بن يسار،اهلاليل
ْعن عبد الرمحن بن أيب نعمـ  ْ ُْ َ ِ َ ْ َ ََّ ِّ عن أيب سعيد اخلدري،ِ ُِ ْ ْ ٍ ِ َ َ َ قال،َ ُ قال رسول اهللاِ :َ َ َُ  :صَ

ُاحلسن واحل َ َْ َ َْ َسني سيدا شباب أهل اجلنةُ َ ْ َْ ِ ْ َ ِ َ َ َ َ وفاطمة سيدة نسائهم،ُ َ َِ ُِ َ ُ َ ِ إال ما كان ملريم بنت ،َ ِْ ِ َ ْ ََ َ َ َ ِ
َعمران َ ْ ِ( )١(. 

                                                                                                                         

) ٢٠٢١(وأبــو نعــيم يف تــاريخ أصــبهان ) ٨٥٢٥(والنــسائي يف الكــربى) ١١٠٢(رواه أمحــد  )١(
 .من طريق يزيد بن مردانية عن ابن أيب نعم) ٣/٣٨(والطرباين يف الكبري 

مـن طـرق ) ٨٥٢٦(والنسائي يف الكـربى ) ٥/٥٦٥(رتمذي  وال)١١٦١٢ (ًورواه أمحد أيضا 
 .عن يزيد بن أيب زياد عن ابن أيب نعم

 .سوروي من طرق أخرى كلها عن ابن أيب نعم عن أيب سعيد 



 ٥١ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

   : ص سبط رسول اهللا ب  الحسين بن علي-٨
و عبد اهللا ـ أب،احلسني بن عيل بن أيب طالب اهلاشمياإلمام السيد الشهيد : وــه

وهو وأخوه احلسن سيدا شباب أهل اجلنة، وقد  .انتهورحي صاملدين سبط رسول اهللا 
 . اهللا عنهامريض سبق مجلة من مناقبه ىف مناقب أخيه احلسن بن عىل

 .)١(مل يكن بني احلمل باحلسني ووالدة احلسن إال طهر واحد: قال جعفر بن حممد
 حسني منى :صقال رسول اهللا  : عن يعىل بن مرة، قالنه َّ وحس الرتمذىىورو
ً من حسني، أحب اهللا من أحب حسينا، حسني سبط من األسباطوأنا َ()٢(. 

ًحج احلسني مخسا وعرشين حجة :  مصعب، قاليحدثن: قال الزبري بن بكار
 وأفعال  كثري الصالة والصوم واحلج والصدقةً فاضالسوكان احلسني : قالوا. )٣(ًماشيا

 .اخلري مجيعها
 السبت يوم عاشوراء بكربالء من أرض يوم: يوم اجلمعة، وقيل  اهللا عنهريض ُقتل

 .س، وأكثروا فيه املراثى ًالعراق، وحزن الناس عليه كثريا
 . اهللا عنهمريض األصغر، وفاطمة، وسكينة،  األكرب، وعيلعيل :أوالد وللحسني

 ثقتل احلسني تصانيف فيها الغوقد صنف مجاعة من القدماء يف م :قال احلافظ
ستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستني وله ست ا .والصحيح والسقيم ،والسمني

 .)٤( ومخسون سنة
 .ب كام مىض ترمجة أخيه احلسن بن عيل ،وقد تواترت البشارة له وألخيه باجلنة

                                                                                                                         

 ).١/٢٦٤(أسد الغابة ) ١(
مذي)١٧٧٠٤(أخرجه أمحد ) ٢( قال البوصـريي يف مـصباح ، )١٤٤(وابن ماجة ، )٣٧٧٥(ِ، والرتِّ

 . هذا إسناد حسن رجاله ثقات ):٢٢ / ١ ( الزجاجة
رواه ): ٩/١٣٥(وقـال اهليثمـي يف جممـع الزوائـد ) ٢٨٤٤(أخرجه الطرباين يف املعجم الكبـري ) ٣(

 .الطرباين بإسناد منقطع
 ).٧٦ / ٢(،  اإلصابة )٢٢٨ / ١(  هتذيب األسامء :ُينظر) ٤(



 
 ٥٢  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

  : س  ذكوان بن عبد قيس األنصاري الخزرجي -٩
 أبا :يكنى. ذكوان بن عبد قيس بن خلدة ذو الشاملني األنصاري الزرقي: هو
فكان . فكان معه بمكة ص ثم خرج من املدينة إىل رسول اهللا ، شهد العقبتني،السبع
قتله أبو احلكم بن . ً وقتل يف يوم أحد شهيدا،ًشهد بدرا.  مهاجري أنصاري:يقال له

 عىل أيب احلكم بن األخنس بن رشيق سبن أيب طالب ااألخنس بن رشيق فشد عيل 
رحه عن فرسه وهو فارس، فرضب رجله بالسيف فقطعها من نصف الفخذ، ثم ط

وذلك يف شوال عىل رأس اثنني وثالثني شهرا من اهلجرة، وليس لذكوان .فذفف عليه
 .)١(عقب

 .)٢(  وإنام قيل له ذو الشاملني ألنه كان أعرس،واسمه عمري: قال ابن هشام
 :وقد ورد حديث واحد يف إثبات البشارة له باجلنة

 ملا خرج :الح قالفعن عاصم بن عمر بن جعفر العمري عن سهيل بن أيب ص
فقام رجل :   قال.من ينتدب لسد هذه الثغرة الليلة أو كام قال :يوم أحد قال صالنبي 

من :  فقال.أنا:  أبو السبع فقال،من األنصار من بني زريق يقال له ذكوان بن عبد قيس
من أنت؟ :  فقام ذكوان فقال. ثم دعا فقاهلا،اجلس:  قال.ابن عبد قيس: أنت؟ قال

ما هو  يا رسول اهللا :   فقال ذكوان.كونوا مكان كذا وكذا:   فقال.نا أبو السبعأ: فقال
 من أحب أن ينظر إىل :ص فقال رسول اهللا .إال أنا ومل نأمن أن يكون للمرشكني عني

رجل يطأ خرضة اجلنة بقدميه غدا فلينظر إىل هذا فانطلق ذكوان إىل أهله يودعهن 
                                                                                                                         

 ).٣/٥٩٣(باختصار يسري يف الطبقات البن سعد ) ١(
 ).١/٦٨٠(شام سرية ابن ه) ٢(
 



 ٥٣ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

 السبع تدعنا وتذهب فاستل ثوبه حتى إذا جاوزهن يا أبا: فأخذت نسائه بثيابه وقلن
 .موعدكن يوم القيامة ثم قتل: أقبل عليهن فقال

 ومن طريقه أبو نعيم  يف معرفة ،) ١٥١ رقم ١/٤٦(رواه ابن املبارك يف اجلهاد 
وهذا مرسل ألن سهيل ). ٢/٤٠٥(وذكره احلافظ يف اإلصابة ، )٣٢٨ / ٧ (الصحابة 

ان يف غزوة أحد قد ذكر بأسانيد مرسلة، فقد و استشهاد ذك لكنتابعيبن أيب صالح ا
عن ابن شهاب الزهري وعروة أهنام ذكرا من ) ٧/٣٢٧(أخرج أبو نعيم يف املعرفة 

 .س شهداء أحد ذكوان ضمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ٥٤  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

  : س  زيد بن حارثة-١٠
صحايب  ،ص أبو أسامة موىل رسول اهللا ،زيد بن حارثة بن رشاحيل الكلبي: هو
 بنت ثعلبة من طيء ى أمه سعد:بن سعداقال  .مشهور من أول الناس إسالماجليل 
ادعوهم «:  ما كنا ندعو زيد بن حارثة إال زيد بن حممد حتى نزلت:بن عمراوقال 
 .)١( »آلبائهم
 أم زيد بن ى زارت سعد: ومجيل بن مرثد الطائي وغريمها قالوا، الكلبيوعن

جرس يف اجلاهلية عىل أبيات بني بن ني القني حارثة قومها وزيد معها فأغارت خيل لب
ة فأتوا به يف سوق عكاظ فعرضوه للبيع فاشرتاه َعَفَمعن فاحتملوا زيدا وهو غالم ي

وهبته  صحكيم بن حزام لعمته خدجية بأربعامئة درهم فلام تزوجها رسول اهللا 
موا أباه فانطلقوا فأعل ....  فحج ناس من كلب فرأوا زيدا فعرفهم وعرفوه:قال..له

           فقدما مكة فسأال عن، فخرج حارثة وكعب أخوه بفدائههووصفوا له موضع
 . هو يف املسجد:فقيل صالنبي 

بن سيد قومه أنتم أهل حرم اهللا تفكون ا يا ، يا بن عبد املطلب:فدخال عليه فقاال
فإنا  جئناك يف ولدنا عبدك فامنن علينا وأحسن يف فدائه ،العاين وتطعمون األسري

 ادعوه فخريوه  ؟ أو غري ذلك:فقال . زيد بن حارثة:قالوا ؟ وما ذاك:قال .سنرفع لك
وإن اختارين فواهللا ما أنا بالذي أختار عىل من  ،فإن اختاركم فهو لكم بغري فداء

هذا  ، نعم: قال؟ هل تعرف هؤالء: زدتنا عىل النصف فدعاه فقال:قالوا .اختارين فداء
 .أنا من قد علمت وقد رأيت صحبتي لك فاخرتين أو اخرتمها ف:قال . عمياأيب وهذ

                                                                                                                         

ــسلم ). ٤٥٠٤(والبخــاري ). ٥٤٧٩(أخرجــه أمحــد ) ١( ــذي ). ٧/١٣٠(وم ، )٣٢٠٩(والرتم
)٣٨١٤( 



 ٥٥ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

 وحيك : فقاال.بمكان األب والعم  أنت مني، ما أنا بالذي أختار عليك أحدا:فقال زيد
 نعم إين قد : قال!؟يا زيد أختتار العبودية عىل احلرية وعىل أبيك وعمك وأهل بيتك

 ص فلام رأى رسول اهللا .حدارأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أ
فلام رأى ذلك أبوه  . اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه: ذلك أخرجه إىل احلجر فقال

 .)١(بن حممد حتى جاء اهللا باإلسالماعى زيد ُوعمه طابت أنفسهام وانرصفا فد
سبع غزوات ومع زيد بن  ص غزوت مع النبي :وعن سلمة بن األكوع قال

بن زيد عن اوعن حممد بن أسامة  .)٢ (صه علينا رسول اهللا حارثة سبع غزوات يؤمر
 يا زيد أنت موالي ومني وإيل وأحب :لزيد بن حارثة ص رسول اهللا قال: أبيه قال
وأيم اهللا إن كان خلليقا لإلمارة ( :صبن عمر قال قال رسول اهللا اوعن . )٣(الناس إىل

                                                                                                                         

 هذا كلـه حـدثنا بـه هـشام بـن حممـد بـن :وقال )٤٢ / ٣(رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى ) ١(
  وقد ذكر بعض هذا احلـديث عـن،السائب الكلبي عن أبيه وعن مجيل بن مرثد الطائي وغريمها

 زواج زيد بن احلارثـة مـن زينـب بنـت  ثم ذكر يف تتمة القصةأبيه عن أيب صالح عن ابن عباس
 .بجحش 

 سبع صغزوت مع النبي : عن سلمة بن األكوع أنه قال) ٤٢٧٢( أخرج البخاري يف صحيحه )٢(
ومع أن احلافظ رمحه اهللا كان قد أطلق هنا العـزو . غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا

ًفصل يف ذلـك فقـال تعليقـا عـىل روايـة البخـاري ) ٧/٤٩٨(للبخاري، إال أنه يف فتح الباري  َّ
وغزوت مـع زيـد : ًهكذا ذكره مبهام ورواه أبو مسلم الكجي عن أيب عاصم بلفظ: املذكورة هنا

وكـذلك أخرجـه الطـرباين عـن أيب مـسلم هبـذا اللفـظ، . بن حارثة سبع غزوات يؤمره علينـاا
عيم يف املستخرج عن أيب شعيب احلراين عـن أيب عاصـم كـذلك، وكـذا أخرجـه وأخرجه أيب ن

االسامعييل من طرق عن أيب عاصم وقد تتبعت ما ذكره أهل املغازي من رسايا زيـد بـن حارثـة 
 قـد وروايـة الطـرباين التـي أشـار إليهـا احلـافظ. هـ كالم احلـافظ١ًفبلغت سبعا كام قال سلمة 
 ).٦٢٨٢ رقم ٧/٣٠ (أخرجها يف معجمه الكبري

 أخرجـه :)٢/٦٠١ (قال ابن حجـر يف اإلصـابة).٤٤ / ٣(رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى ) ٣(
 .ابن سعد بإسناد حسن



 
 ٥٦  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

 فرض :ب بن عمراوعن . )١()وإن كان ملن أحب الناس إيل ،بن حارثةايعني زيد 
منك وإن  ص إنه كان أحب إىل رسول اهللا :عمر ألسامة أكثر مما فرض يل فسألته فقال

 .)٢( من أبيك صأباه كان أحب إىل رسول اهللا 
وثبتت . )٣(بن مخس ومخسنياسنة ثامن وهو  صاستشهد يوم مؤتة يف حياة النبي 
حممد بن عمر بن ومرسل  ، وبريدة، وابن عباس،البشارة له باجلنة من حديث أيب قتادة

 . وسأقترص عىل حديث أيب قتادة،عيل
 :الـ ق،ص فارس رسول اهللا ،و قتادةـدثنا أبـ ح:الـ ق،احـن ربـعن عبد اهللا بف

 فإن أصيب زيد ، عليكم زيد بن حارثة: وقال،جيش األمراء صبعث رسول اهللا 
 بأيب : فقال،وثب جعفر ف، فعبد اهللا بن رواحة األنصاري، فإن أصيب جعفر،فجعفر

 فإنك ال ، امضوا: قال، ما كنت أرهب أن تستعمل عيل زيدا،أنت يا نبي اهللا وأمي
 ص ثم إن رسول اهللا ، فلبثوا ما شاء اهللا، فانطلق اجليش: قال،تدري أي ذلك خري

 أو ثاب ، ناب خرب:ص فقال رسول اهللا ، الصالة جامعة: وأمر أن ينادى،صعد املنرب
 إهنم انطلقوا حتى ، أال أخربكم عن جيشكم هذا الغازي- الرمحن  شك عبد- خرب

 ثم أخذ اللواء ، فاستغفر له الناس، فاستغفروا له، فأصيب زيد شهيدا،لقوا العدو
 فاستغفروا ، أشهد له بالشهادة، فشد عىل القوم حتى قتل شهيدا،جعفر بن أيب طالب

 .)٢٤٢٦(، ومسلم )٣٥٢٤(البخارى  )١(                                                                                                                         
 بن أسلم عن أبيه عن دعن زي:  ولفظه. هذا حديث حسن غريب:وقال) ٣٨١٣(رواه الرتمذي ) ٢(

زيد يف ثالثـة آالف ومخـسمئة وفـرض لعبـد اهللا ابـن عمـر يف ثالثـة أنه فرض ألسامة بن : عمر
ألن : َّمل فضلت أسامة عيل، فـواهللا مـا سـبقني إىل مـشهد قـال: آالف، قال عبد اهللا بن عمر ألبيه

 من أبيك وكان أسـامة أحـب إىل رسـول اهللا منـك، فـآثرت ص كان أحب إىل رسول اهللا ًازيد
 ).٢/٦٠١( اإلصابة بالصحة  يفه احلافظوحكم علي.  عىل حبيصحب رسول اهللا 

 ) ٥٩٨ / ٢(اإلصابة  )٣(



 ٥٧ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 
 ، فاستغفروا له،ه حتى أصيب شهيدا فأثبت قدمي، ثم أخذ اللواء عبد اهللا بن رواحة،له

 فرفع رسول اهللا ،ر نفسهَّ هو أم، ومل يكن من األمراء،ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد
 : وقال عبد الرمحن مرة- اللهم هو سيف من سيوفك فانرصه : وقال،أصبعيه ص

  فأمدوا إخوانكم، انفروا:ص ثم قال النبي ،اهللا  فيومئذ سمي خالد سيف-فانترص به 
 . فنفر الناس يف حر شديد مشاة وركبانا،وال يتخلفن أحد

وابن أيب شيبة ) ٨٢٤٩(والنسائي يف الكربى ) ٢٢٦١٩(و ) ٢٢٦٠٤(رواه أمحد 
وغريهم من ) ٧٠٤٨(، وابن حبان ًاخمترص) ٢٤٤٨(والدارمي ) ٣٦٩٦٦(يف املصنف 

 رباح قدم علينا عبد اهللا بن: طرق عن األسود بن شيبان عن خالد بن سمري قال
 .فذكره

رجاله رجال الصحيح غري خالد بن سمري ): ٦/١٥٠(قال اهليثمي يف املجمع 
 .وهو ثقة

، وذكره ابن حبان يف )١٣٢٨(انظر الكاشف . وخالد بن سمري وثقه النسائي
 ).٨/١٢٩( الثقات



 
 ٥٨  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

  : س  سعد بن معاذ -١١
أمه و، سعد بن معاذ بن النعامن األنصاري األشهيل أبو عمرو سيد األوس: هو

 .كبشة بنت رافع هلا صحبة
إىل املدينة يعلم املسلمني فلام  صأسلم عىل يد مصعب بن عمري ملا أرسله النبي 

 . كالم رجالكم ونسائكم عيل حرام حتى تسلموا:أسلم قال لبني عبد األشهل
 فكان من أعظم الناس بركة يف اإلسالم وشهد بدرا مل خيتلفوا فيه وشهد )١(فأسلموا
  .)٢(قأحدا واخلند

إىل سعد بن معاذ ليحرض  ص ملا أرسل رسول اهللا :وعن أيب سعيد اخلدري قال
 :أو قال »قوموا إىل سيدكم« :قال صحيكم يف قريظة فأقبل عىل محار فلام دنا من النبي 

  أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبي ذرارهيم فقال رسول : قال»خريكم أحكم فيهم«
 .)٣(رواه الشيخان »حكمت بحكم امللك« :صاهللا 

رمي يوم األحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله فحسمه رسول : وعن جابر قال
اللهم ال خترج نفيس :  فانتفخت يده ونزفه الدم فلام رأى ذلك قال، بالنار صاهللا 

حتى تقر عيني يف بني قريظة فاستمسك عرقه فام قطر قطرة حتى نزل بنو قريظة عىل 
ُتقتل رجاهلم وتسبى نساؤهم وذريتهم فيستعني هبا حكمه وكان حكمه فيهم أن  ُُ

وكانوا أربعامئة فلام فرغ من  »أصبت حكم اهللا فيهم« :صاملسلمون فقال رسول اهللا 

                                                                                                                         

  ).١/٤٣٥( سرية ابن هشام )١(
  ).١/٤٢٢( أسد الغابة )٢(
  ).١٧٦٨(ومسلم ) ٢٩٠٧( البخاري )٣(



 ٥٩ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

كان يف بني عبد األشهل ثالثة مل يكن بعد : وعن عائشة قالت.)١(قتلهم انفتق عرقه فامت
 وعباد بن ،د بن حضري وأسي،سعد بن معاذ: أحد من املسلمني أفضل منهم صالنبي 
 . )٢(برش

ُ وروى عرش .»اهتز العرش ملوت سعد بن معاذ« :صوقال رسول اهللا 
 وهو حديث روي من وجوه عدة كثرية متواترة : قال احلافظ ابن حجر.)٣(»الرمحن

: صمن حرير أهديت للنبي يف حلة  صوقال رسول اهللا .رواها مجاعة من الصحابة
 :وقال رجل من األنصار .)٤ (اذ يف اجلنة خري منهاٌملنديل من مناديل سعد بن مع

 .)٥(سمعنا به إال لسعد أيب عمرو.. .وما اهتز عرش اهللا من موت هالك
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

ــذي ) ١( ــو عيــسى) ١٥٨٢(أخرجــه الرتم ــسائي يف . هــذا حــديث حــسن صــحيح:قــال أب  والن
 ).٨٦٧٩(الكربى

  ).٣/٢٥٤( مستدرك احلاكم )٢(
  ).٢٤٦١(ومسلم ) ٣٥٩٢( البخاري )٣(
 ثـوب حريـر، صأهـدي للنبـي :  قـالسعن الرباء ابـن عـازب ) ٥٤٩٨(أخرجه  البخاري ) ٤(

مناديل سعد بن : نعم قال: أتعجبون من هذا قلنا: صفجعلنا نلمسه ونتعجب منه، فقال النبي 
 .من حديث أنس) ٢٤٦٩(وأخرجه كذلك مسلم . معاذ يف اجلنة خري من هذا

 .)٨٤ / ٣(،  اإلصابة )٤٤٢ / ١(، أسد الغابة )١٨١ / ١( اإلستيعاب :ُينظر) ٥(
 يف اجلنـة خـري وأحـسن مـن س بكـون مناديلـه صوأما البشارة له باجلنة، فهي شهادة النبـي   

ًويف احلديث الذي أخرجه الشيخان يف صحيحيهام ومر معنا قريبا. احلرير َّ َ. 



 
 ٦٠  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

 : س  سلمان الفارسي-١٢
الم، ـرس إىل االسـ سلامن ابن االسالم، أبو عبد اهللا الفاريس سابق الف:هو
 أصله من أصبهان ، ويقال له سلامن اخلري،وخدمه وحدث عنه صالنبي  صحب

 . أول مشاهده اخلندق،وقيل من رامهرمز
وإلسالمه قصة فيها  .من عقالء الرجال وعبادهم ونبالئهم وكان لبيبا حازما،

بقي بن خملد يف مسنده عن أيب ُ ويف بعضها ما يستنكر ومما صح منها ما رواه ،طول
إن نبيا قد ظهر : فقالوا يل.خرجت يف طلب العلم إىل الشام: الطفيل، عن سلامن قال

:  قلت» أم صدقةٌأهدية«: ه بقباع من متر، فقاليبتهامة، فخرجت إىل املدينة، فبعثت إل
هذا : ثم أتبعته بقباع من متر، وقلت.فقبض يده، وأشار إىل أصحابه أن يأكلوا.صدقة

فقال بردائه عن ظهره فإذا يف ظهره ، فقمت عىل رأسه، ففطن.هدية، فأكل وأكلوا
 . إسناده صالح:)١( قال الذهبي.ة، فأكببت عليه، وتشهدتخاتم النبو

ً وسبب إسالمه مشهور، وأنه هرب من أبيه، وكان جموسيا، فلحق :)٢(قال النووي
براهب، ثم مجاعة من الرهبان واحد بعد واحد، يصحبهم إىل وفاهتم، إىل أن دله 

ع عرب، ـ فقصده م،صور النبى ـإىل احلجاز، وأخربه بظه األخري عىل الذهاب
 القرى ليهودى، ثم اشرتاه منه هيودى من قريظة، فقدم    وه ىف وادىـفغدروا به وباع

 فأتاه بصدقة فلم يأكل منها، ثم ،صبه املدينة، فأقام هبا مدة حتى قدمها رسول اهللا 
بعد مدة أتاه هبدية فأكل منها، ثم رأى خاتم النبوة، وكان الراهب األخري وصف له 

فرأيت اخلاتم فقبلته وبكيت، :  قال سلامن.صالث للنبى هذه العالمات الث
                                                                                                                         

  ).١/٥٣٨( سرية أعالم النبالء )١(
  ).١/٣١٨( هتذيب األسامء )٢(



 ٦١ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

ُوفاتنى معه بدر وأحد بسبب . بني يديه، فحدثنى بشأنى كله صفأجلسنى رسول اهللا  ُ
، فلم أزل بصاحبى حتى كاتبته عىل أن »يا سلامن، كاتب عن نفسك«: الرق، فقال ىل

أعينوا أخاكم « :ص أغرس له ثالثامئة نخلة، وعىل أربعني أوقية ذهب، فقال النبى
ًفقرهبا وال تضع منها شيئا حتى «: ، فأعانونى حتى اجتمعت ىل، فقال»سلامن بالنخل
، ففعلت، فأعاننى أصحابه حتى فرغت، فأتيته فكنت آتيه بالنخلة »أضعه بيدى

ًفيضعها ويسوى عليها الرتاب، فوالذى بعثه باحلق نبيا ما ماتت منها واحدة وبقى 
ادع سلامن : ثل البيضة من ذهب أصابه من بعض املعادن، فقالالذهب، فجاء رجل بم

 .)١(ِّأد هذه: املسكني الفارسى املكاتب، فقال
إذا كان الليل، كان الناس منه عىل ثالث : وعن طارق بن شهاب، عن سلامن قال

 !فمنهم من له وال عليه، ومنهم من عليه وال له، ومنهم من ال عليه وال له: منازل
َّأما من له وال عليه، فرجل اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل، :  قال؟ذاكوكيف : فقلت

فتوضأ وصىل، فذاك له وال عليه، ورجل اغتنم غفلة الناس، وظلمة الليل، فمشى يف 
قال .معايص اهللا، فذاك عليه وال له، ورجل نام حتى أصبح، فذاك ال له وال عليه

 فخرج فيهم، فصحبته وكنت فرضب عىل الناس بعث،.ألصحبن هذا: فقلت: طارق
ًال أفضله يف عمل، إن أنا عجنت خبز وإن خبزت طبخ، فنزلنا منزال فبتنا فيه، وكانت 

صاحب رسول : لطارق ساعة من الليل يقومها، فكنت أتيقظ هلا فأجده نائام، فأقول
 قال اهللا خري مني نائم، فأنام ثم أقوم فأجده نائام فأنام، إال أنه كان إذا تعار من الليل

سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، ال إله إال اهللا وحده : وهو مضطجع
حتى إذا كان قبيل الصبح .ال رشيك له، له امللك وله احلمد، وهو عىل كل شئ قدير

                                                                                                                         

  ).١/٥١٢(سري أعالم النبالء :  انظر)١(



 
 ٦٢  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

 كانت يل ساعة !يا أبا عبد اهللا: فلام صلينا الفجر قلت.قام فتوضأ ثم ركع أربع ركعات
 فإيش كنت تسمعني !يا ابن أخي: ومها وكنت أتيقظ هلا فأجدك نائام، قالمن الليل أق

يا ابن أخي تلك الصالة، إن الصلوات اخلمس كفارات ملا :  فأخربته، فقال؟أقول
  .)١(يا ابن أخي عليك بالقصد فإنه أبلغ بينهن، ما اجتنبت املقتلة،
وال أن رسول اهللا ل: ذهبت أنا وصاحب يل إىل سلامن، فقال: وعن أيب وائل قال

لو كان يف : فقال صاحبي.فجاءنا بخبز وملح.هنانا عن التكلف، لتكلفت لكم ص
: فبعث سلامن بمطهرته، فرهنها فجاء بصعرت، فلام أكلنا، قال صاحبي.ملحنا صعرت

وعن .)٢(لو قنعت مل تكن مطهريت مرهونة: احلمد هللا الذي قنعنا بام رزقنا، فقال سلامن
دعاين وهو يف علية له هلا أربعة أبواب، :  أهنا قالت ملا حرضه املوتبقرية امرأة سلامن

افتحي هذه األبواب فإن يل اليوم زوارا ال أدري من أي هذه األبواب يدخلون : فقال
أديفيه يف تور ثم انضحيه حول فرايش، فاطلعت عليه فإذا : عيل، ثم دعا بمسك فقال

إناء من : أي اخلطيه، والتور: أديفيه: قولهو.)٣(هو قد أخذ روحه فكأنه نائم عىل فراشه
 . صفر أو حجارة، يوضع فيه املاء
عاش سلامن ثالث مئة ومخسني : يقول أهل العلم: قال العباس بن يزيد البحراين

 .سنة، فأما مئتان ومخسون، فال يشكون فيه

                                                                                                                         

، والروايـة )٣/١٧٥(، وأخرجه البيهقي يف شعب اإليامن )١/٤٨ (ًا أخرجه عبد الرزاق خمترص)١(
  ).١/٥٥٠(املذكورة يف الكتاب هنا من سري أعالم النبالء 

  ).٦/٢٣٥( املعجم الكبري للطرباين )٢(
: تعليق املحقـق بقولـه) ١/٥٥٣(وجاء يف هامش السري ). ١/٢٠٨( نعيم يف احللية  أخرجه أبو)٣(

  .ر أو حجارة يوضع فيه املاءفإناء من ص: ورتأي اخلطيه، وال: أديفيه



 ٦٣ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

 وقد فتشت، فام ظفرت يف سنه بشئ سوى :)١(قال مؤرخ اإلسالم احلافظ الذهبي
وجمموع أمره وأحواله، وغزوه، ومهته، .لبحراين، وذلك منقطع ال إسناد لهقول ا

فقد فارق .وترصفه، وسفه للجريد، وأشياء مما تقدم ينبئ بأنه ليس بمعمر وال هرم
وطنه وهو حدث، ولعله قدم احلجاز وله أربعون سنة أو أقل، فلم ينشب أن سمع 

فمن ، وما أراه بلغ املئة، سنةثم هاجر، فلعله عاش بضعا وسبعني  صبمبعث النبي 
 .كان عنده علم، فليفدنا

وما علمت يف ذلك شيئا يركن .وقد نقل طول عمره أبو الفرج بن اجلوزي وغريه
:  البن أيب حاتم، قال»العلل«عن ثابت البناين، وذلك يف : روى جعفر بن سليامن .إليه

 يف املوت يبكي، ملا مرض سلامن، خرج سعد من الكوفة يعوده، فقدم، فوافقه وهو
 أال تذكر ؟ أال تذكر صحبة رسول اهللا؟ما يبكيك يا أخي: فسلم وجلس، وقال
ما أبكي حبا بالدنيا وال : واهللا ما يبكيني واحدة من ثنتني: قال .؟املشاهد الصاحلة
يبكيني أن خلييل عهد إيل عهدا :  قال؟فام يبكيك بعد ثامنني: قال سعد.كراهية للقاء اهللا

رواه  .وإنا قد خشينا أنا قد تعدينا » بالغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكبليكن«: قال
، وهذا يوضح )٢(عن أيب عثامن، وإرساله أشبه قاله أبو حاتم: بعضهم عن ثابت، فقال
وقد ذكرت يف تارخيي الكبري أنه عاش مئتني ومخسني سنة،  .لك أنه من أبناء الثامنني

 .مات سنة أربع وثالثني.هوأنا الساعة ال أرتيض ذلك وال أصحح

                                                                                                                         

  ).١/٥٥٦( سري أعالم النبالء )١(
يقول سنان يف هذا احلديث عن : قال أيب: ونص عبارة الكتاب) ١٩١٢ رقم ٥/١٩١( العلل )٢(

عن ثابت عن أيب عثامن، وخلط فيه، وهذا أشبه : ن ثابت أحسبه عن أنس، وقال مرةجعفر ع
  .مرسل



 
 ٦٤  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

 ، وحذيفة، وأنس بن مالك،وردت البشارة له باجلنة من حديث احلسني بن عيل
 : وسأقترص عىل ذكر حديث أنس، ومعاذ، وعيل بن أيب طالب،وأيب هريرة

فعن أيب ربيعة اإليادي البرصي عن احلسن البرصي عن أنس بن مالك عن النبي 
 .) عيل وعامر وسلامن:ثةاجلنة تشتاق إىل ثال(:  أنه قال ص

) ٦/٢١٥(والطرباين يف الكبري ) ٥/١٦٤(وأبو يعىل ) ٣٧٩٧(أخرجه الرتمذي 
وابن اجلوزي يف ) ٢/١٣٣(والدينوري يف املجالسة ) ٣/١٤٨(واحلاكم يف املستدرك 

وغريهم من طرق عن احلسن بن صالح عن أيب ربيعة ) ١/٢٤٨(العلل املتناهية 
 .اإليادي به فذكره

هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث احلسن بن صالح : مذيقال الرت
اجلرح . منكر احلديث: هـ وأبو ربيعة اإليادي هو عمر بن ربيعة قال عنه أبو حاتم١

. ثقة: ثم نقل ابن أيب حاتم عن ابن معني قوله يف أيب ربيعة) ٦/١٠٩(والتعديل 
وسألته عن أيب ربيعة : قال) ٩٤٨(والنص يف تاريخ حييي بن معني رواية الدارمي رقم 

 .هو كويف ثقة: الذي يروي عن رشيك فقال
وحكم . ونقل فيه قول أيب حاتم) ٢/٤١(وذكره الذهبي يف املغني يف الضعفاء 

 ).٨٠٩٣(عليه احلافظ يف التقريب بأنه مقبول 
 
 
 
 
 



 ٦٥ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

 : س عبد اهللا بن رواحة -١٣
و هو خال : رج، أبو حممد من اخلز،عبد اهللا بن رواحة بن ثعلبة األنصاري: هو

 ، من السابقني األولني، وليس له عقب،بنت رواحةعمرة أخته ، بشري النعامن بن
  .صأحد شعراء النبي  ،صحايب

وكان أحد النقباء .وشهد العقبة مع السبعني من األنصار.كان يكتب يف اجلاهلية
 و دخل يومئذ وشهد عمرة القضاء. اإلثني عرش وشهد بدرا وأحدا واخلندق واحلديبية

 :وقيل بغرزها ـ يعني الركاب ـ وهو يقول صوهو ممسك بزمام ناقة رسول اهللا 
 و قد شجع ،وكان أحد األمراء الشهداء يوم مؤتة.)١(»خلوا بني الكفار عن سبيله«

املسلمني للقاء الروم حني اشتوروا يف ذلك و شجع نفسه أيضا حتى نزل بعدما قتل 
 ويروى ،بالشهادة فهو ممن يقطع له بدخول اجلنة ص صاحباه وقد شهد له رسول اهللا

 :شعره حني ودعه الذي يقول فيه صأنه ملا أنشد النبي 
 

 ذي نرصواـًرصا كالـى و نـيت موسـبـتث نــسـن حــاك مـا آتـه مـلـت الــبــثـف
 

 فثبته اهللا حتى قتل : قال هشام بن عروة. و أنت فثبتك اهللا:صقال له رسول اهللا 
 .)٣(عىل املدينة يف إحدي غزواته ص واستخلفه النبي ،)٢(ا ودخل اجلنةشهيد

                                                                                                                         

  ).٢٨٧٣(والنسائي ). ٢٨٤٧( الرتمذي )١(
 قطعـة ٢٠٤(الطرباين يف املعجم الكبـري و) ٢/٤٦١(ابن جرير الطربي يف هتذيب األثار  أخرجه )٢(

 بـن رباين ورجالـه ثقـات إال أن مـدركرواه الط): ٨/٤٢(وقال اهليثمي يف املجمع ) من املفقود
  .وليس عندمها زيادة هشام بن عروة. كالم اهليثمي. عامرة مل يدرك ابن رواحة أهـ 

  ).٤/٣٣٧(سبل اهلدى واإلرشاد :  انظر)٣(



 
 ٦٦  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

و قد كان من .استشهد بمؤتة وكان ثالث األمراء هبا يف مجادى األوىل سنة ثامن
 :صشعراء الصحابة املشهورين ومما نقله البخاري من شعره يف رسول اهللا 

 
 عـجر ساطـن الفـروف مـعـق مـشـإذا ان هــــابــتـو كـلــتيول اهللا ــا رسـنـيـو ف
 عــال واقــــا قــات أن مــنــوقــه مــل ا ـنـلوبـقـى فـمـعـد الـعـدى بـا اهلــأران
 )١( عـاجـضـن املـيـلت باملرشكـقـإذا استث هـراشـن فــه عـنبــايف جــجــت يـيـيب

 

½     ¼M :وكعب بن مالك نزلت ،حسان: وفيه ويف صاحبيه :قال ابن عبد الرب   

 Ã  Â   Á  À  ¿  ¾L)٣()٢(.  
 .ً مجيعا شوالبشارة ثابتة له كام مىض يف ترمجة زيد بن حارثة  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                         

  ).١١٥٥( صحيح البخاري )١(
 .»٢٢٧« اآلية الشعراء سورة ) ٢(
 .)٨٣/ ٤(، اإلصابة )٤٨٦ /٣(، سرية ابن كثري  )٢٧١ /١( اإلستيعاب:ُينظر) ٣(

 ).١٩/٢٤٠(تفسري الطربي :  وانظر يف سبب نزول اآلية املذكورة .)٨٦ /٤( األعالم للزركيل 



 ٦٧ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

 : س  عبد اهللا بن سالم-١٤
عبد اهللا بن سالم بالتخفيف اإلرسائييل أبو يوسف حليف بني اخلزرج قيل  :هو

خرجت يف مجاعة : م قال عبد اهللا بن سال.عبد اهللا صكان اسمه احلصني فسامه النبي 
يف حني دخوله املدينة فنظرت إليه وتأملت  صمن أهل املدينة لننظر إىل رسول اهللا 

أهيا الناس، أفشوا « :وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب، وكان أول يشء سمعته منه
السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا األرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا اجلنة 

  .)١(ٍبسالم
وأخرج ابن  .)٢(لعبد اهللا بن سالم باجلنة صرسول اهللا   وشهد:قال ابن عبد الرب

عساكر بسند جيد عن أيب بردة بن أيب موسى أتيت املدينة فإذا عبد اهللا بن سالم جالس 
  .)٣(يف حلقة متخشعا عليه سيام اخلري

 ملا :وأخرج الرتمذي يف سننه عن عبد امللك بن عمري بن أخي عبد اهللا بن سالم
. جئت يف نرصك: ما جاء بك؟ قال: بن سالم فقال له عثامناأريد عثامن جاء عبد اهللا 

هم عني، فإنك خارج خري يل منك داخل، فخرج عبد اهللا داخرج إىل الناس فاطر: قال
   صأهيا الناس إنه كان اسمي يف اجلاهلية فالن فسامين رسول اهللا : إىل الناس فقال

¡  M   :َّت من كتاب اهللا، نزلت يفعبد اهللا، ونزلت يف آيا   �  ~  }  |  {

                                                                                                                         

، والـدارمى )٤٩٦(  وعبـد بـن محيـد ، )٧/٢٥٧(ابـن أبـى شـيبة و )٥/٤٥١(أمحـد  أخرجـه) ١(
، )١/٢٣٥(وابـن سـعد ) ١٣٣٤(وابن ماجه .  صحيح:، وقال)٢٤٨٥(، والرتمذى )١٤٦٠(
 رقـم ٩/٤٣٣ ( يف املختـارةوالـضياء.  صحيح عـىل رشط الـشيخني:، وقال)٣/١٤(احلاكم و

٤٠٤.( 
 ).١/٢٨٠(االستيعاب ) ٢(
 .بسند جيد): ٤/١١٩(وقال احلافظ يف اإلصابة ). ٢٩/١٣٥(تاريخ دمشق ) ٣(



 
 ٦٨  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

¤  £  ¢¥«  ª  ©  ¨  §     ¦   L)١( َّيف، ونزلت  : M   )   (  '

0  /  .  -  ,  +  *L)٣(ثم ذكر تتمة اخلرب.)٢(. 
 وتويف باملدينة يف خالفة معاوية سنة ثالث وأربعني، وثبتت . وفضلله أحاديث

 وسأقترص عىل ، ومعاذ بن جبل،ن أيب وقاصالبشارة له باجلنة من حديث سعد ب
 :حديث سعد

َفعن عامر بن سعد بن أيب وقاص ََ ِ ِ ِ عن أبيه،َ ِ َ َ قال،َ ُ ما سمعت النبي :َ ْ ِ َ ُيقول  صَ ُ َ
ِألحد يميش عىل األرض ََ ِ َ ِ إنه من أهل اجلنة،َ ِِ ْ َ ُ َ إال لعبد اهللا بن سالم،ِ َ ِ ْ َِ ِ َقال.َ َ وفيه نزلت :َ َ َ ِ ِ َ

ِهذه ُاآلية ِ َ: M { �  ~  }  | L َقال .اآلية ِ ال أدري قال مالك:َ َ َ َ َِ ْ ْ أو ، اآلية:َ َ
ِيف احلديث ِ َ َ ما سمعت رسول اهللا  :ويف رواية.ِ ُ َ َ َُ ِيقول حلي يميش صِ َِ ِّ َ ُ ِإنه يف اجلنة ( :ُ ّ َ ْ َ ِ ُ َّ َ إال ،ِ

ِلعبد اهللا بن سالم ْ ْ َِ ِ( )٤(. 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .#١٠$سورة األحقاف اآلية ) ١(
 .#٤٣$سورة الرعد اآلية ) ٢(
 ).٣٢٥٦(سنن الرتمذي ) ٣(
 .وغريهم) ٨٢٥٢(والنسائي يف الكربى ) ٢٤٨٣(ومسلم) ٣٦٠١(يح البخاري صح )٤(

 احلـديث يفأنه قد ورد الترصيح يف روايـة الـدارقطني أن قولـه ) ١١/١٢٦(وذكر احلافظ يف الفتح 
 .إنام هي من قول اإلمام مالك» هذه اآلية ه نزلتوفي«



 ٦٩ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

  : س  عبد اهللا بن عمرو بن حرام -١٥
 شهد العقبة ،عمرو بن حرام األنصاري ثم السلمي أبو جابرعبد اهللا بن : هو
 كلم ، ودفن مع صفيه ووديده عمرو بن اجلموح، استشهد يوم أحد، من النقباء،وبدرا

 قاتل املرشكني باجلد والثبات ، وأظلت املالئكة جسمه باجلناح،اهللا روحه بالكفاح
 .)١(فقتلوه حمتسبا عن تسع من البنات

 وعن .)٢(ا بدريا نقيبا كان نقيب بني سلمة هو والرباء بن معروركان عبد اهللا عقبي
 قتل أيب يوم أحد فجئت إليه وقد : سمعت جابر بن عبد اهللا قال:حممد بن املنكدر قال

ال  صمثل به وهو مغطى الوجه فجعلت أبكي وجعل القوم ينهونني ورسول اهللا 
 :ص فقال رسول اهللا  تبكي- يعني عمته - جعلت فاطمة بنت عمرو :ينهاين قال

أخرجه ابن . )٣(»تبكيه أو ال تبكيه ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه«
وحدثني أيب اسحاق بن يسار عن أشياخ من : قال)  سرية ابن هشام٤/٤٨(اسحاق 

ابن أيب : فذكره، ومن طريق ابن اسحاق أخرجه:  قالصبني سلمة أن رسول اهللا 
  .)٧/٣٦٧(شيبة 

ًما أراين إال مقتوال يف : ملا حرض أحد دعاين أيب من الليل فقال:  قالسبر وعن جا
َّ، وإين ال أترك بعدي أعز عيل منك غري رسول صأول من يقتل من أصحاب النبي 

ً فإن عيل دينا قاقض، واستوص بأخوتك خريا، فأصبحنا فكان أول قتيل صاهللا  ً

                                                                                                                         

 ).٣/١٧١٥(معرفة الصحابة أليب نعيم ) ١(
 ).١/٦٥٦(أسد الغابة ) ٢(
     ، والنــسائي)٢٤٧١(، ومــسلم )٤٠٨٠(، و )١٢٤٤(، والبخــاري )٢٩٨ / ٣( أخرجــه أمحــد) ٣(

)١٣ /٤.( 



 
 ٧٠  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

 مع اآلخر فاستخرجته بعد ستة أشهر ودفن معه آخر يف قرب، ثم مل تطب نفيس أن أتركه
 ). ١٢٨٦(أخرجه البخاري . فإذا هو كيوم وضعته هنية غري أذنه

ادفنومها يف قرب واحد « :صودفن هو وعمرو بن اجلموح يف قرب واحد قال النبي 
 وكان عمرو أيضا زوج أخت عبد اهللا .)١(متصافيني يف الدنيامتصادقني فإهنام كانا 

  . بن حرامواسمها هند بنت عمرو
        أن أباه تويف وعليه دين، فأتيت : سحدثني جابر : وعن عامر الشعبي رمحه اهللا قال

ًإن أيب ترك عليه دينا وليس عندي إال ما خيرج نخله، وال يبلغ ما :  فقلتصالنبي 
ّليه، فانطلق معي لكي ال يفحش عيلخيرج سنني ما ع  الغرماء، فمشى حول بيدر من ُ

انزعوه فأوفاهم الذي هلم وبقي مثل ما : فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقالبيادر التمر 
 وسأقترص عىل حديث ، وعائشة، وردت البشارة له باجلنة من حديث جابر)٢(أعطاهم
 :جابر
ٍعن طلحة بن خراشف َ ِ ِ ْ َ ْ ََ ْ َ قال،َ ُ سمعت جابر بن عبد اهللاِ يقول:َ ُ َ ْ َ ْ َ ِْ َِ َُ ُملا قتل عبد اهللاِ بن  :َِ ْ ُْ َ َ ُ ََِّ

ٍعمرو بن حرام َ َْ ِْ ِ ٍ يوم أحد،َ ُ ْ َُ ُ لقيني رسول اهللاِ ،َ َُ َ ِ َ فقال،صَِ َ ُ يا جابر:َ ِ َ َ أال أخربك ما قال اهللاُ ،َ َ ََ َُ ِ ْ ُ َ
َألبيك ِ ِ وقال حييى يف حديثه؟َ ِ ِ َ َ َِ ْ َ َ َ فقال:َ َ ُ يا جابر:َ ِ َ ً ما يل أراك منَكرسا،َ ِ ْ ُ َ ََ َ َ قال؟ِ ُ قلت:َ ْ َ يا رسول :ُ ُ َ َ
َ استشهد،اهللاِ ُِ ْ ً أيب وترك عياال وديناْ ْ َ َ َ ًَ ِ َ َ َ ِ َ قال،َ َ أفال أبرشك بام لقي اهللاُ به أباك:َ ََ ََ ُ َِ ِِ َِ ََ َُ ِّ َقال) ؟َ َ بىل:َ َ،    

َيا رسول اهللاِ ُ َ َ قال،َ ٍ ما كلم اهللاُ أحدا قط إال من وراء حجاب:َ َ َ ْ َِ ِِ َ َ ََّ ُّ َ َِّ ً َ ً وكلم أباك كفاحا،َ َ ََ َِّ َ َ َ َ فقال،َ َ َ: 
ِيا عبدي ْ َّ متن،ََ َ َ عيل أعطكَ ِ ْ َُ َّ َ قال،َ ِّ يا رب:َ ً حتييني فأقتل فيك ثانية،ََ َ ُ ْ ََ ِ ِ َِ َ ُ ِ ْ ُ فقال الرب سبحانه،ُ َ ْ َُّ ُ َّ َ َ َ: 

                                                                                                                         

بإسـناد ) ٣٨٧٠(، وأبو نعيم يف معرفة الـصحابة )٣٧٩١٢(، و)١١٧٧٤(أخرجه ابن أيب شيبة ) ١(
 .مرسل

 ).٣٣٨٧(أخرجه البخاري ) ٢(



 ٧١ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

َإنه سبق مني أهنم إليها ال يرجعون َ َُ َ َ ْ َ ُِ ْ ْ َّ َِ ُِ َ ِّ َِ َ قال،َّ ِّ يا رب:َ ِ فأبلغ من ورائي،ََ َ ََ ْ ْْ ِ َ َ قال،َ َ فأنزل اُهللا :َ ََ ْ َ
َتعاىل َ َ:  M  f  e  dk   j  i    h  glp   o  n  m  q  L)رواه  )١

) ٤٩١٤(واحلاكم ) ١٥/٤٩٠(وابن حبان ) ١٩٠( وابن ماجه )٣٠١٠(الرتمذي 
وصححه أبو نعيم يف معرفة الصحابة من طرق عن موسى بن إبراهيم بن كثري عن 

 .سطلحة بن خراش عن جابر بن عبد اهللا 
وموسى بن إبراهيم بن . هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه: قال الرتمذي

 وقال عنه الذهبي يف .كان ممن خيطئ: وقال) ٧/٤٤٩( كثري ذكره ابن حبان يف الثقات
 .وثق) ٢/٣٠١( الكاشف

 ).١/٣٢٦( يف ظالل اجلنة  رمحه اهللاوحسن حديثه هذا الشيخ األلباين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .»١٦٩«سورة آل عمران اآلية ) ١(



 
 ٧٢  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

  : س عكاشة بن محصن -١٦
كري بن غنم بن دودان بن ُبرثان بن قيس بن مرة بن ُعكاشة بن حمصن بن ح: هو

 قيل ،أسد بن خزيمة األسدي حليف بني عبد شمس من السابقني األولني وشهد بدرا
كان من سادات  .استشهد عكاشة يف قتال أهل الردة قتله طليحة بن خويلد الذي تنبأ

  . هاجر إىل املدينة وشهد بدرا وأبىل فيها بالء حسنا.الصحابة وفضالئهم
انقطع سيفي يوم بدر فأعطاين رسول :  أنه قالس الدالئل عنه وأخرج البيهقي يف

ًاهللا عودا فإذا هو سيف أبيض طويل وقاتلت حتى هزم اهللا املرشكني، فلم يزل عنده 
  .)٢(نوكان ذلك السيف يسمى العو .)١(لكهحتى 

سمعت بعضهم يشدد الكاف يف عكاشة وبعضهم خيففها وكان : وقال ابن سعد
وبرشه   صوشهد أحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا  .)٣(من أمجل الرجال

 وله أربع ص توىف النبى وكان قد .أنه ممن يدخل اجلنة بغري حساب  صرسول اهللا 
 . )٤(وأربعون سنة

 ، وابن مسعود، وعمران بن حصني،وثبتت البشارة له من حديث ابن عباس
 :وسأقترص عىل حديث ابن عباس

                                                                                                                         

 ).٦١٧٥(التقريب . ويف إسناده الواقدي وهو مرتوك) ٣/٩٩(ة دالئل النبو) ١(
 ).١/٦٣٧(سرية ابن هشام ) ٢(
وكـان : ويف مطبوعة طبقات ابن سعد االقتصار عـىل قولـه) ١/٣٣٢(ًكذا نقال عن االستيعاب ) ٣(

 ).٣/٩٢(الطبقات الكربى . عكاشة من أمجل الرجال
   ، اإلصـابة)٤٧٤ /١(، هتـذيب األسـامء )٧٨٠ /١(أسد الغابـة ) ٣٣٢ /١( اإلستيعاب :ُينظر) ٤(

)٥٣٣ /٤.( 
 



 ٧٣ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

ٍعن سعيد بن جبري عن ابن عباس ف َّ ْ َ ُ ْ ْ ََ َِ ِ ٍِ ْ َِ َ قال- اهللا عنهام ريض -ِ ُّخرج علينا النبى  :َ َِ َّ َ ْ ََ َ َ
َيوما فقال ص َ َ ً ْ ُعرضت عىل األمم فجعل يمر النبى معه الرجل والنبى معه (: َ َ َ ُ ُ َ َ َ ََ ُّ َّ َ ُّ ُّ ُ ُ َِ َِّ َُّ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُِ

ِالرجالن َ ُ ُوالنبى معه الرهط ،َّ ْ َّ َ ُُّ َ َِ ٌ والنبى ليس معه أحد،َّ َ ُ َ َ ْ ََ َ َُّ ِ َ ورأيت سوادا كثريا سد األفق ،َّ ُ ُ َّ َ َ ًَ ِ َ ً َ ْ َُ َ
ِفرجوت أن يُكون أمتى َّ َُ ََ ْ ََ ْ ُ فقيل هذا موسى وقومه،َُ ْ َُ َ َُ َ َ ََ ْثم قيل ىل انظر. ِ َُّ َ ُْ ِ ًفرأيت سوادا كثريا . ِ ِ َ ً َ َْ َُ َ َ
ِسد األفق فقيل ىل َ َ ُِ َ ُ َّ َ انظر هَكذا وهَكذا:َ َ َُ ََ ْ َفرأيت سوادا كثريا سد األفق. ْ ُ َُ َّ َ َ ًَ ِ َ ً َ ُْ َفقيل. َ ِ هؤالء :َِ َ ُ َ

َأمتك ُ َّ ْ ومع هؤالء سبعون ألفا يدخلون اجلنة بغري حساب فتفرق الناس ومل يبني هلم،ُ َّ َّ َ ْ َ َ َُ َ ُْ َُ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ً ْ َ ََّ ََّ ٍْ ِ ِ َ ِ َ ِ َ، 
ِّفتذاكر أصحاب النبى  َِ َّ ُ َ ْ َ َ َ ُفقالوا صََ َ ُ أما نحن :َ ْ َ َّ ِفولدنا ىف الرشكَ ِْ ِّ ِ َ ْ ُ ِ ولكنا آمنا باهللاَِّ ،َ َّ ََّ ِ َ َ

ِورسوله ِ ُ َ َ ولكن هؤالء هم أبناؤنا،َ ُ َُ ْ ْ ََ ْ ُ َِ َ َّ فبلغ النبى ،َِ ِ َّ َ َ َفقال هم الذين ال يتطريون صََ َ َ َّ َ َ َُ َّ َُ َ َ ِ َ وال ،ُ َ
َيسرتقون ُ ْ َْ َ وال يْكتوون،َ َُ َ َ وعىل رهبم يتوكلون،ََ ُ َّ ََ َ ََ ْ ِّ َِ ُقام عَف .َ َ اشة بن حمصن فقالَ َكَّ َ َ ٍُ َ ُ ْْ ِ َأمنهم أنا: َ َ َْ ُ ْ ِ  

َيا رسول اهللاَِّ ُ َ ْقال نعم  (َ َ َ َ َفقام آخر فقال. )َ َ َ َ َُ َ أمنهم أنا فقال:ََ َ َ َ َ َْ ُ ْ اشة( :ِ ُسبقك هبا عكَّ ََ ُ َ َِ َ َ(. 
والنسائي يف الكربى ) ٢٤٤٦(والرتمذي ) ٥٤٩(ومسلم ) ٥٣٧٨(رواه البخاري 

حصني بن عبد الرمحن السلمي عن سعيد بن جبري وغريهم من طرق عن ) ٧٦٠٤(
 .عن ابن عباس به

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 ٧٤  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

  : س  عمار بن ياسر -١٧
عامر بن يارس بن عامر بن مالك العنيس أبو اليقظان وأمه سمية موالة هلم : هو

 وهو حليف بني ،موىل بني خمزوم صحايب جليل مشهور من السابقني األولني بدري
  . وهو وأبوه وأمه من السابقني، وأمه سمية الشهيدة.خمزوم

قال أهل العلم . وهو ممن عذب يف اهللا.وكان إسالم عامر بعد بضعة وثالثني
 إن يارسا والد عامر عريب قحطاين مذحجي من عنس إال أن ابنه عامرا موىل :بالنسب

وأسلم عامر .لبني خمزوم ألن أباه يارسا تزوج أمة لبعض بني خمزوم فولدت له عامرا
 . يف دار األرقم هو وصهيب بن سنان يف وقت واحد صاهللا ورسول 

فيها  صبن سنان عىل باب دار األرقم ورسول اهللا ا لقيت صهيب :قال عامر
 فدخلنا عليه . وأنا أريد ذلك: فقال. أردت أن أدخل عىل حممد وأسمع كالمه:فقلت

 .فعرض علينا اإلسالم فأسلمنا
 وكان ال يغري .نني بعيد ما بني املنكبنيوكان عامر آدم طويال مضطربا أشهل العي

  . كان أصلع يف مقدم رأسه شعرات:شيبه وقيل
أما بعد فإين قد بعثت « :واستعمله عمر بن اخلطاب عىل الكوفة وكتب إىل أهلها

رسول اهللا أصحاب من نجباء ال ومها من ً وعبد اهللا بن مسعود وزيراً أمرياًإليكم عامرا
وملا عزله . )١(هبام، وإين قد آثرتكم بعبد اهللا عىل نفيس إثرة فاسمعوا هلام واقتدوا ص

                                                                                                                         

): ٩/٢٥٣(وقـال اهليثمـي يف املجمـع ) ٩/٨٦(والطرباين يف الكبـري ) ٦/٧(أخرجه ابن سعد ) ١(
 .رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح غري حارثة وهو ثقة



 ٧٥ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

وىف عامر نزل .)١(واهللا ما رسين حني استعملت ولقد ساءين حني عزلت :عمر قال له
  . )٣()٢(M  X  W  V   U  T  SL  :قوله تعاىل

ًإىل املدينة، وشهد معه بدرا، وأحدا، واخلندق، ومجيع   صوهاجر مع رسول اهللا  ُ ُ ً
 .اهد، واختلفوا ىف هجرته إىل احلبشةاملش

 .)٤(قتل مع عيل بصفني وله ثالث وتسعون سنة سنة سبع وثالثني
 ش ، وكام يأيت  يف ترمجة  والدته،والبشارة ثابتة له  كام مىض يف ترمجة سلامن«
 .»ًمجيعا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                         

 ).٢/٥٤٤(تاريخ الطربي ) ١(
 .»١٠٦« اآلية النحلسورة ) ٢(
 ).١١/٥٣٤(والطربي يف تفسريه ) ٧/٥٢٤(وابن أيب شيبة ) ٣/٢٤٩(د أخرجه ابن سع) ٣(
ــة )٥٤٥ / ١(  هتــذيب األســامء :ُينظــر) ٤( ــذهبي)٨٠٨ / ١(،  أســد الغاب ــاريخ اإلســالم لل               ، ت

 )٥٧٥ /٤(،  اإلصابة )٥٧٢ /٣(



 
 ٧٦  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

  : س  عمرو بن الجموح-١٨
أبو معاذ األنصاري : مةعمرو بن اجلموح بن زيد بن حرام بن غنم بن سل: هو

ًإنه شهد بدرا، وكان آخر األنصار إسالما، وعن ابن :  ويقال،السلمي، شهد العقبة ً
 ، كان عمرو بن اجلموح سيدا من سادة بني سلمة ورشيفا من أرشافهم:إسحاق قال
 فلام أسلم فتيان ، يعظمه ويطهره»مناة«ذ يف داره صنام من خشب يقال له وكان قد اخت
 ، ابنه معاذ بن عمرو ومعاذ بن جبل يف فتيان منهم كانوا ممن شهد العقبة:بني سلمة

 ،فكانوا يدخلون الليل عىل صنم عمرو فيحملونه فيطرحونه يف بعض حفر بني سلمة
من عدا عىل آهلتنا !  ويلكم: فإذا أصبح عمرو قال،وفيها عذر الناس منكسا عىل رأسه

 .هذه الليلة
 واهللا لو أعلم من يصنع لك : ثم يقول،سله وطيبهثم يغدو فيلتمسه فإذا وجده غ

 .هذا ألخزينه
 . فيغدو فيجده فيغسله ويطيبه،فإذا أمسى ونام عمروعدوا عليه ففعلوا به ذلك

 إين واهللا ال :فلام أحلوا عليه استخرجه فغسله وطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال
 ! السيف معكأعلم من يصنع بك ذلك فإن كان فيك خري فامتنع هذا
 ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه بحبل ،فلام أمسى عدوا عليه وأخذوا السيف من عنقه

 وغدا عمرو فلم جيده فخرج يبتغيه .ثم ألقوه يف بئر من آبار بني سلمة فيها عذر الناس
مه من أسلم من قومه فأسلم َّحتى وجده مقرونا بكلب فلام رآه أبرص رشده وكل

 . وحسن إسالمه
اللهم ارزقني الشهادة وال تردين إىل : ُاد اخلروج إىل أحد استقبل القبلة وقالوملا أر
 فاستشهد يومئذ، ودفن هو وعبد اهللا بن عمرو بن حرام والد جابر، وكانا .ًابأهيل خائ



 ٧٧ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

وكان زوج هند ابنة عمرو، وعمة جابر بن عبد : صهرين يف قرب واحد، قال الواقدي
 )١(»أنظر إليك متيش برجلك هذه صحيحة يف اجلنةكأين  «:صاهللا، وكان أعرج فقال 

اجلد بن : من سيدكم يا بني سلمة، قلنا: صقال لنا رسول اهللا :  قالسوعن جابر 
ُقيس عىل أنا نبخله، قال رسول اهللا  َّومد بيده هكذا، صِّ َ وأي داء أدوأ من :  يدهَ

 يف ـهـمماصنأ ىـلـرو عـان عمـكـف: الـوح، قـن اجلمـرو بـم عمـل سيدكـالبخل، ب
 .)٢( إذا تزوجصومل عىل رسول اهللا ـاجلاهلية، وي

 :وقال شاعر األنصار يف ذلك
 دا؟ـون سيـمـن تســم: اــال منـــن قـمل هـُولــق قــــول اهللا واحلـال رســـــوق

 وداـان أســــا وإن كـــهـيــخله فــبــن  ي  ــىل التــٍس عــن قيـجد ب: هــفقالوا ل
َطوة لـــَى خـــَّ ما ختطىــ فت  داــٍوءة يـــــٍوم إىل ســـــ يف يَّدـــَوال مٍة            ــَّيـــنِدــً

 داَّوـــــسُ ي دى أنـنـــ بالٍمروــ لعَّوحق ه  ِودـــموح جلــن اجلـرو بــمــفسود ع
 داـ غٌدـــائـــ عهــــذوه إنــــخ: الـوقه       ــالـــب مـــ أذهُؤالــاءه الســـإذا ج

 )٣(وداـــنت مســرو لكــها عمـلـعىل مث  يـى التـٍس علــن قيــد بـفلو كنت يا ج

 

                                                                                                                         

 .ًيأيت خترجيه قريبا) ١(
وأبــو نعــيم يف معرفــة الــصحابة  ، ) ط أوقــاف قطــر١٥/٢٢٧(أخرجــه البيهقــي يف الــشعب ) ٢(

)٤٩٨٧.( 
 )٦١٥ / ٤(،  اإلصابة )٣٦٢ /١(، اإلستيعاب )١٥٥ / ١٤( معرفة الصحابة أليب نعيم :ُينظر) ٣(

 



 
 ٧٨  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

 ، وجابر بن عبد اهللا،وقد ثبتت البشارة له باجلنة من حديث أيب قتادة األنصاري
 : وسأقترص عىل حديث أيب قتادة،ومراسيل مجاعة

ِفعن حييى بن النرض ْ ََّ ِ ْ َ ْ ِ عن أيب ،َْ َ ْ َقتادةَ ََ َ أنه حرض ذلك،َ ِ َ َ َ ُ َّ َ قال،َ َأتى عمرو بن اجلموح إىل : َ ِِ ُ َ ُ ْْ ُ ْ َ َ َ
ِرسول اهللاِ  ُ َ فقال،صَ َ َ يا رسول اهللاِ:َ ُ َ َ أرأيت إن قاتلت يف سبيل اهللاِ حتى أقتل،َ ْ ْ َ َْ َّ َُ َ ََ ِْ ِ َ َِ ُ ِ أميش ،َِ ْ َ

ِبرجيل هذه صحيحة يف اجلنة ِ ِ ِ َِّ َ ْ ًِ َ َ َْ ِ ْ وكانت رجله عر،ِ َ ُْ ْ َُ ِ َ َجاءَ ُ فقال رسول اهللاِ ،َ َ َ َُ ْ نعم:صَ َ َ، 
ْفقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه وموىل هلم َ َُ َ ً ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َِ ِ ٍ َِ ُُ ُ ُ ُ فمر عليه رسول اهللاِ ،َ َ َُ َ َّ َِ ْ َ فقال،صَ َ ُ كأين أنظر :َ ُ ْ َ ِّ َ َ

ِإليك متيش برجلك هذه صحيحة يف اجلنة ِ ِ ِ َِّ َ ْْ ً َ َِ َ َ ْ َْ َ َِ ِ ِ ُ فأمر رسول اهللاِ ،ِ َُ َ َ َ ِ هب صَ َام وبموالمهاِ َ َُ َ ْ َِ، 
ٍفجعلوا يف قرب واحد ِ َِ ٍُ ِْ َ ُ َ. 

وأبو نعيم يف ) ١/٨٣(وابن شبة يف تاريخ املدينة ) ٢٢٥٥٣(رواه أمحد يف املسند 
 .سمن حديث أيب قتادة ) ٤٩٨٤(معرفة الصحابة 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧٩ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

  : س  ياسر بن عامر العنسي حليف آل مخزوم -١٩
 كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن نبة  يارس بن عامر بن مالك بن كنان:هو
 فرجع ، وكان يارس وأخواه احلارث ومالك قدموا مكة يطلبون أخا هلم،قحطان

 وزوجه ،يخزومامل وحالف أبا حذيفة ، وأقام يارس بمكة،احلارث ومالك إىل اليمن
ع أيب  مالا ومل يز، فأعتقه أبو حذيفة، فولدت له عامرا، سمية بنت خياط: له يقال هلاًأمة

 فأسلم يارس وسمية ، باإلسالم،ص رسوله ً وبعث اهللا حممدا،حذيفة إىل أن مات
 فنزلت ، وكان من املعذبني يف اهللا هو وابنه وزوجته،وعامر وأخوه عبد اهللا بن يارس

من   ص، وكان عامر أخا أم سلمة زوجة النبي »)١(ومن الناس من يرشي نفسه« :فيهم
 .)٢(الرضاعة

 .»ً مجيعاش كام سيأيت يف  ترمجة زوجته سمية بنت خباط والبشارة ثابتة«
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).٢٠٧(سورة البقرة اآلية ) ١(
 .)٦٣٩ / ٦(، اإلصابة )٥/٢٨١٢( معرفة الصحابة أليب نعيم :ُينظر) ٢(



 
 ٨٠  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

  : س  مالك بن سنان الخدري -٢٠
 واألبجر هو خدرة بن عوف بن ،بن ثعلبة بن األبجر مالك بن سنان بن عبيد: هو

ًقتل يوم أحد شهيدا وهو والد أيب سعيد اخلدري األنصاري، قتله . بن اخلزرجااحلارث 
وعرضه عليه، وهو ابن ثالث   صوجاء بابنه إىل النبي . اينعراب بن سفيان الكن

 :ًوقد جاءت البشارة له باجلنة يف أحاديث يقوي بعضها بعضا. )١( عرشة سنة فرده
عن ) ٣/٢٦٦(والبيهقي يف الدالئل ) ١/٧٠(فقد روى سعيد بن منصور يف سننه 

 يوم أحد صجرح النبي ًبن السائب أنه بلغه أن مالكا أبا أيب سعيد اخلدري ملا ا   عمر
ثم . ًداـه أبـجـال واهللا ال أم: الـه، فقـجم: مص جرحه حتى أنقاه والح أبيض، فقيل له

من أراد أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل : صفقال رسول اهللا . أدبر يقاتل
 .هذا الشهيد

 ).١/١٧٠(ري بانظر تلخيص احل. وقد حكم عليه احلافظ ابن حجر باإلرسال
وابن أيب عاصم يف اآلحاد ) ٣/٦٥١(واحلاكم ) ٦/٣٤(ورواه الطرباين يف الكبري 

من ) ١٠/٣٩(وأبو القاسم البغوي كام يف سبل اهلدى والرشاد ) ٣/٥٩٨(واملثاين 
بن حممد عن أمه عن أم عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أيب سعيد  طريق موسى

تقبله مالك بن سنان فمص جرح  يوم أحد، فاسصأصيب وجه رسول اهللا : قوله
من رسه أن ينظر إىل من خالط دمه دمي فلينظر : ص، فقال رسول اهللا صرسول اهللا 

 .إىل مالك بن سنان

                                                                                                                         

ــتيعاب :ُينظــر) ١( ــد الغا)٤٢٠ / ١(  اإلس ــة ، أس ــابة )٩٦٠ / ١(ب ــة )٧٢٧/  ٥(، اإلص ، التحف
 .)٨٩ / ٢ ( اللطيفة



 ٨١ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

من طريق مصعب بن ) ١٠/٣٩(وفيه موسى بن حممد كام يف سبل اهلدى والرشاد 
  بن عبد الرمحن بن إسامعيل عن أيب سعيد بلفظ قريب وفيه قولهع عن ربيحاألسق
 .ه اهللالط دمي دمه ال يرضمن خا: ص

 كام يف كامل ابن .ليس بمعروف:  قال عنه اإلمام أمحد، بن عبد الرمحنوفيه ربيح
العلل منكر احلديث، كام نقله عنه الرتمذي يف : وقال عنه البخاري) ٣/١٧٤( عدي

، وقال ابن عدي عنه يف ختام ترمجته )٦/٣٠٩(الكبري، وذكره ابن حبان يف الثقات 
 .مقبول: وقال عنه احلافظ يف التقريب. أرجو أن ال بأس به): ٣/١٧٤(

 . واهللا أعلم،فقد حيسن هذا احلديث لغريه بمجموع هذه الطرق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ٨٢  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

  : س  األنصاري أبو الدحداح-٢١
، بفتح الدالني الصحايب األنصاريأبو الدحداحة : ويقال :أبو الدحداح :هو

 أقف عىل اسمه، وال عىل نسبه، غري أنه من مل: الربقال ابن عبد . وبحائني مهملتني
: أبو الدحداح األنصاري :قال ابن حجر .اسمه ثابت: وقال غريه. األنصار حليف هلم

 .أبو الدحداح األنصاري ومل يزد: وقال البغوي. حليف هلم
ًوروى عقيل عن ابن شهاب أن يتيام خاصم أبا لبابة يف نخلة فقىض هبا رسول اهللا 

 :فقال . أعطه نخلتك: أليب لبابة صفقال رسول اهللا .  لبابة فبكى الغالمأليب ص
فسمع بذلك أبو الدحداح .  فقال ال.أعطه إياها ولك هبا عذق يف اجلنة«: فقال .ال

 نعم فجاء أبو الدحداحة رسول :أتبيع عذقك ذلك بحديقتي هذه قال: فقال أليب لبابة
ي سألت لليتيم إن أعطيته إياها أيل هبا عذق يف  يا رسول اهللا، النخلة الت:فقال ،»اهللا

رب « :صًثم قتل أبو الدحداحة شهيدا يوم أحد فقال رسول اهللا  .نعم: اجلنة؟ قال
 .)١(»عذق مذلل أليب الدحداحة يف اجلنة

M  µ  :وأخرج ابن منده من طريق عبد اهللا بن احلارث عن ابن مسعود ملا نزلت   ´

¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶L)يا رسول اهللا : فقال أبو الدحداح )٢
 .)٣( احلديث وفيه ذكر ما تصدق به.نعم:  قال.؟واهللا يريد منا القرض

يا رسول اهللا إن لفالن نخلة وأنا أقيم حائطي هبا، : ً أن رجال قالسوعن أنس 
أعطها إياه بنخلة يف اجلنة : صفأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي هبا، فقال له النبي 

                                                                                                                         

 .وذكر بأن البخاري رواه يف صحيحه دون قصة أيب لبابة) ٦/٦٤(رواه البيهقي يف الكربى ) ١(
 .»٢٤٥«سورة البقرة اآلية ) ٢(
 ).١٦/١٦٥(أخرجه الطرباين ) ٣(



 ٨٣ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

          :  فقالصبعني نخلتك بحائط ففعل فأتى النبي : ه أبو الدحداح فقالفأبى، فأنا
رسول فقال . فاجعلها له فقد أعطيتكها: يا رسول اهللا إين قد بعت النخلة بحائطي قال

: فأين أمرأته فقال: قال. ًذق راح أليب الدحداح يف اجلنة قاهلا مراراعكم من : صاهللا 
ربح البيع أو : ائط فإين قد بعته بنخلة يف اجلنة، فقالتيا أم الدحداح اخرجي من احل

 .)١(كلمة تشبهها
 وقد ثبتت .)٢(ركب فرسا أليب الدحداح صوروى جابر بن سمرة أن النبي 
 وعبد الرمحن ، وعمر بن اخلطاب، وجابر بن سمرة،البشارة له باجلنة من حديث أنس

 : عىل حديث جابر وسأقترص، والشعبي،بن أبزى، ومراسيل سعيد بن املسيبا
وأبو ) ٢٨٦٦(واإلمام أمحد يف مسنده) ٩٦٥(أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه 

وغريهم من طرق عن سامك بن ) ٣/٣٤٣( وأخرجه الرتمذي ،ًخمترصا) ٣١٨٠(داود 
َقالحرب عن جابر بن سمرة  ُصىل رسول اهللاِ : َ ُ َ َّ ِعىل ابن الدحداح صَ ََ َّْ ِْ ٍ ثم أيت بفرس ،َ َُ ََّ ُِ َ ِ

ٍعري ْ ٌ فعقله رجل،ُ َ َ َُ ُ ُ فركبه،ََ َ ِ َ ِ فجعل يتوقص به،َ ِ ُ َ َ َ ََّ َ ُ ونحن نتبعه،ََ ُ ُ ْ َِ َّ َ ُ نسعى خلفه،َ ََ ْ َ ْ َقال. َ َ فقال :َ َ َ
ِرجل من القوم ْ َ َُ ْ ٌِ َّ إن النبي :َ ِ َّ َّ َقال صِ ٍ كم من عذق معلق:َ َّ َْ ُْ ٍْ ِ ِ َ  أو مدىل،َ ُ ْ ِ يف اجلنة البن ،َ ْ ِ ِ َّ َ ْ ِ

ِالدحداح َ ُأو قال ش. َّْ َ َ ْ ُعبةَ َ ِ أليب الدحداح:ْ َ َّْ ِ َ. 
  
  
  

                                                                                                                         

 .وغريمها) ٦/١١٣(، وابن حبان )١٢٨٤٢(أخرجه أمحد ) ١(
 وهو الذي ذكر خـرب ركـوب النبـي )٣٠٧ص ( فتح الباب يف الكنى واأللقاب البن مندة :ُينظر) ٢(

، هتذيب )٢٥ / ٢( اإلستيعاب : وانظر ملا مىض من ترمجته.ً فرسا أليب الدحداح، ومل يسندهص
 .)١١٩ / ٧(، اإلصابة )١١٢ / ٣(األسامء 

 



 
 ٨٤  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

  : ل  خديجة بنت خويلد-٢٢
وأول من  صُّوهي أم املؤمنني خدجية بنت خويلد القرشية األسدية زوج النبي 

سوى ( صّ أم أوالد رسول اهللا ،ِّ سيدة نساء العاملني يف زماهنا،صدقت ببعثته مطلقا
ِّ، وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد، )إبراهيم َُّ َ َوثبتت جأشهَّ َ َّومناقبها مجة، وهي ... َّْ َ ُ

ُّممن كمل من النساء، كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة، من أهل اجلنة، وكان النبي   ُِ َّ َّ ً ً ً ً ًِّ َّ ِ
ُ يثني عليها ويفضلها عىل سائر أمهات املؤمنني، ويبالغ يف تعظيمهاص ُّ ِومن  ...ِّ

ًأنه مل يتزوج امرأة  صكرامتها عليه  ََّّ ّقبلها، وجاءه منها عدة أوالد، ومل يتزوج عليها َ َ ٍ ُ ّ
َقط، وال ترسى إىل أن قضت نحبها، فوجد لفقدها؛ فإهنا كانت نعم القرين َّ َِ ْ َ َُّ َ ََ َ َ ْ َّ)١(. 

عائشة أم املؤمنني وقال احلافظ ابن كثري بعد أن تكلم عىل املفاضلة بينها وبني 
، هَّنظر الناظر فيه لبهره وحري واحلق أن كال منهام هلا من الفضائل ما لو :ل

ومن ظهر له دليل يقطع به،  .إىل اهللا عزوجلورد علم ذلك واألحسن التوقف يف ذلك 
 .أو يغلب عىل ظنه يف هذا الباب، فذاك الذي جيب عليه أن يقول بام عنده من العلم
ن ومن حصل له توقف يف هذه املسألة أو يف غريها، فالطريق األقوم واملسلك األسلم أ

 .)٢(اهللا أعلم: يقول
والذي نختاره وندين اهللا تعاىل به أن فاطمة أفضل، ثم  :قال تقي الدين السبكي

 قال الصاحلي بعد أن نقل كالم السبكي. )٣(انتهى كالم السبكي .خدجية، ثم عائشة

                                                                                                                         

 .باختصار) ٢/١١٠(سري أعالم النبالء ) ١(
 .دار ابن كثري) ٣/٣٧٢(النهاية البداية و) ٢(
 ).٧/١٣٩(فتح الباري : انظر) ٣(



 ٨٥ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

والكالم يف التفضيل صعب، فال ينبغي التكلم إال بام ورد، والسكوت عام سواه وحفظ 
 .)١(األدب
، من طريق هشام بن )٢(الرتمذي والنسائيوقد روى اإلمام البخاري ومسلم و

قال رسول اهللا : ، قالس طالب  بن أيبعروة، عن أبيه، عن عبداهللا بن جعفر، عن عيل
:  قال ابن كثري»خري نسائها مريم بنت عمران، وخري نسائها خدجية بنت خويلد« :ص

 .)٣(أي خري زماهنام
وروى شعبة عن معاوية بن قرة عن ): ٣/١٢٩(ية والنهاية قال ابن كثري يف البدا

كمل من الرجال كثري مل يكمل من : صقال رسول اهللا :  قالسأبيه قرة بن اياس 
النساء إال ثالث مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخدجية بنت خويلد وفضل 

 تفسريه وهذا رواه ابن مردويه يف. عائشة عىل النساء كفضل الثريد عىل سائر الطعام
والقدر املشرتك بني الثالث نسوة آسية ومريم : اسناد صحيح إىل شعبة وبعده قالوا

ًوخدجية أن كال منهام كفلت نبيا مرسال وأحسنت الصحبة يف كفالتها  وصدقته فآسية ًً
ربت موسى وأحسنت إليه وصدقته حني بعث ومريم كفلت ولدها أتم كفالة 

 وبذلت يف صجية رغبت يف تزويج رسول اهللا وأعظمها وصدقته حني أرسل وخد
 .ذلك أمواهلا كام تقدم وصدقته حني نزل عليه الوحي من اهللا عز وجل

ون ـلفـال خيت): ٢/٨٧(ابة ـرفة الصحـن عبد الرب يف االستيعاب يف معـال ابـوق
ً مل يتزوج يف اجلاهلية غري خدجية وال تزوج عليها أحدا من نسائه صرسول اهللا  أن

                                                                                                                         

 ).١١/١٦٢(سري اهلدى والرشاد ) ١(
 ).٨٣٥٤(والنسائي يف الكربى ) ٣٨٧٧( والرتمذي) ٢٤٣٠( ، ومسلم)٣٢٤٩(البخاري ) ٢(
 ).٣/١٢٩(البداية والنهاية ) ٣(



 
 ٨٦  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

اتت ومل تلد له من املهارى غريها، وهي أول من آمن باهللا عز وجل ورسوله حتى م
 وهذا قول قتادة والزهري وعبد اهللا بن حممد بن عقيل وابن اسحاق ومجاعة، ص
 .ًخدجية أول من آمن باهللا من الرجل والنساء ومل يستثنوا أحدا: قالوا

وجها وأول خلق اهللا أول امرأة تز): ١/١٣٣٧(وقال ابن األثري يف أسد الغابة 
 .أسلم بإمجاع املسلمني مل يتقدمها رجل وال امرأة

، )١(إنه الصواب عند مجاعة من املحققني:  - رمحه اهللا تعاىل -وقال اإلمام النووي 
فكان ال يسمع بشئ، يكرهه من الرد عليه،  صفخفف اهللا بذلك عن رسول اهللا : قال

 .فريجع إليها، فتثبته وهتون عليه
رسول اهللا  انـك: قالت لن عائشة ـيد والدواليب عـطرباين بإسناد جوروى ال

 فذكرها ذات يوم ،مل يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار هلا ل إذا ذكر خدجية  ص
فرأيت رسول اهللا : لقد عوضك اهللا من كبرية، قالت: قلتإىل أن فاحتملتني الغرية، 

م إنك إن إذهبت عني غضب الله: ، سقط يف جلدي، فقلتً شديداً غضب غضبا ص
 لقيت، الذي قد صفلام رأى رسول اهللا  :  قالترسول اهللا مل أذكرها بسوء ما بقيت،

الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، يب كيف قلت؟ واهللا لقد آمنت يب إذ كفر : قال
 .)٢( ًحرمتيه مني، فغدا هبا عيل وراح شهراورزقت من الولد إذ 

يف األرض  ص خط رسول اهللا:  قال-عاىل عنهام  ريض اهللا ت-عن ابن عباس و
 الـقـم، فـلـاهللا ورسوله أع: واـالـ فق؟»تدرون ما هذا«: الـقـوط فـطـة خــأربع

                                                                                                                         

 ).٢١(التقريب والتفسري ملعرفة سنن البشري النذير ص) ١(
  .)١٧(الدواليب يف الذرية الطاهرة و) ١٦/٣١٩( الطرباين يف الكبري واهر) ٢(



 ٨٧ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

أفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد، وفاطمة بنت حممد، « :ص رسول اهللا
 .)١(وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم بنت عمران ريض اهللا عنهن أمجعني

بخمس، يف رمضان لسبع عرشة ليلة خلت : بأربع، وقيل: وفيت قبل اهلجرة قيلت
 )٢( يف حفرهتا ص ونزل رسول اهللا.منه من قبل اإلرساء بثالث سنني عىل الصحيح

 . )٣(وكان هلا حني توفيت مخس وستون
 وابن ، وعائشة، وأيب هريرة،وقد جاءت البشارة هلا باجلنة من حديث ابن أيب أوىف

 : وسأقترص عىل أصحها، وفاطمة الزهراء،ابن عمر و،عباس
ٍـ فعن إسامعيل بن أيب خالد ِ َ ِ ِ ْ ْ َ قال،َ ُ قلت لعبد اهللاَِّ بن أبى أوىف أكان رسول اهللاَِّ :َ َ ْ ُُ َ َ َ َ ََ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ  صُ
َبرش خدجية ببيت ىف اجلنة؟ قال َ ْ َِ ٍ َِّ َ َِ ْ َ َِ َ َ ْنعم: َّ َ َ برشها ببيت ىف اجلنة من قص؛َ ْ ْ َ ََ ِْ ِ ٍَّ َ ِ ِ َ َ ِب ال صخب فيه َّ ِ َ ََ َ ٍ

َوال نصب َ ََ َ. 
 .وغريهم) ١٩١٥١(وأمحد ) ٢٤٣٣(ومسلم ) ١٦٩٩(رواه البخاري 

لذكر البيت هاهنا هبذا اللفظ ولقوله ): ١/٤١٤(قال السهييل يف الروض األنف 
بيت ومل يقل بقرص معنى الئق بصورة احلال وذلك أهنا كانت ربة بيت إسالم مل يكن ب

ً فإهنا أول من بنى بيتا يف اإلسالم ً إال بيتها حني آمنت وأيضاإسالمعىل األرض بيت 
ُ ورغبتها فيه وجزاء الفعل يذكر بلفظ الفعل وإن كان أرشف صبتزوجيها رسول اهللا 

 ... منه 

                                                                                                                         

 ).٣/٢٠٤(واحلاكم ) ٢٢/٤٠٧(والطرباين يف الكبري ) ٢٦٦٨(أمحد ) ١(
 ).٨/١٨(طبقات ابن سعد ) ٢(
 .)١٥٧ / ١١(، سبل اهلدى والرشاد )٦٠٠ / ٧(، اإلصابة )٢/١٠٩( سري أعالم النبالء :ُينظر) ٣(
 



 
 ٨٨  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

ًمن لؤلؤ وإن كان املعنى واحدا، ولكن يف يقل من قصب ومل وأما قوله : إال أن قال
 زاء للفظ العمل أهناـكورة واملقابلة بلفظ اجلن املشاكلة املذـاختصاصه هذا اللفظ م

. د أحرزت قصب السبق إىل اإليامن دون غريها من الرجال والنسوانـكانت ق ل
ِحمرزا للقصبالسابق والعرب تسمي  ً. 

 .فاقتضت البالغة أن يعرب بالعبارة املشاكلة لعملها يف مجيع ألفاظ احلديث فتأمله
 
 
 
 
 
 



 ٨٩ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

 : ل  الرميصاء بنت ملحان -٢٣
أم سليم بنت ملحان بن خالد األنصارية والدة أنس بن مالك يقال اسمها : هي

سهلة أو رميلة أو رميثة أو مليكة أو أنيسة وهي الغميصاء أو الرميصاء اشتهرت 
 تزوجت مالك بن النرض يف اجلاهلية ،بكنيتها وكانت من الصحابيات الفاضالت

 فغضب ،ىل اإلسالم من األنصارفولدت أنسا يف اجلاهلية وأسلمت مع السابقني إ
فرفضت أن ينكحها حتى  ،مالك وخرج إىل الشام فامت هبا فتزوجت بعده أبا طلحة

فقد روى النسائي وغريه قصة زواجها منه فقال . ًيسلم فكان عندما خطبها مرشكا
يا أبا طلحة أليس إهلك الذي تعبد  :فقالت. إن أبا طلحة خطب أم سليم: سأنس 

فال تصحبني إن : قالت. بىل: ألرض نجرها حبيش بني فالن؟ قالت من انبتخشبة 
 مل أرد منك ،إن أنت أسلمت. ت يف األرض نجرها حبيش بني فالنتتعبد خشبة نب

أشهد أن ال إله إال اهللا :  ثم رجع فقالفذهب: قال.أنظر يف أمريحتى : قال. ًشيئا غريه
 .)١(يا أنس زوج أبا طلحة:  قالت.ًوأن حممدا رسول اهللا

ًوحسن إسالمه فولد له منها غالم كان قد أعجب به فامت صغريا فأسف عليه، 
إنه أبو عمري صاحب النغري ثم ولدت له عبد اهللا بن أيب طلحة فبورك فيه وهو : ويقال

ل عنه ُوالد إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة الفقيه وإخوته وكانوا عرشة كلهم مح
 .)٢(العلم

                                                                                                                         

 ).٥٣٧٤ رقم ٥/١٧٩(ربى السنن الك) ١(
ــذي أشــار إليــه)٢/١٣٠(االســتيعاب ) ٢( ومــسلم ) ٥١٣٥( أخرجــه البخــاري :، واحلــديث ال

)٢١٤٤.( 



 
 ٩٠  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

 أحاديث وكانت من عقالء النساء، قال أبو نعيم  صوروت أم سليم عن النبي 
ويف الصحيحني من حديث أنس ، )١(الطاعنة باخلناجر يف الوقائع واحلروب :ايف وصفه

ام ثم تفرغانه يف أفواه هن كانتا يف غزوة أحد تنقالن القرب عىل متوبأهنا وعائشة 
  .)٢(القوم

 وسأقترص ،وأنس بن مالك ،وقد ثبتت هلا البشارة من حديث جابر بن عبد اهللا
 :عىل حديث جابر

قال النبي :  قالسعن جابر ) ٢٤٥٦(ومسلم ) ٣٤٧٦(فقد أخرج البخاري 
: رأيتني دخلت اجلنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أيب طلحة، وسمعت خشفة فقلت: ص

 لعمر، : ملن هذا؟ فقالوا:فقلت.  بفنائه جاريةًاورأيت قرص. هذا بالل: من هذا؟ فقال
بأيب وأمي يا رسول اهللا : فقال عمر.  فذكرت غريتك، أن أدخله فأنظر إليهفأردت

 .أعليك أغار
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).٢/٥٧(حلية األولياء ) ١(
 ).١٨١١(ومسلم ) ٢٧٢٤(البخاري ) ٢(



 ٩١ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

 : ل  حفصة بنت عمر -٢٤
اح بن يأم املؤمنني حفصة بنت عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن ر: هي

بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهرالقرشية اعبد اهللا 
ُحتت خنيس بن حذافة السهمي،  ص من املهاجرات، وكانت قبل رسول اهللا .العدوية ُ

ُفلام تأيمت حفصة ذكرها عمر أليب بكر وعرضها . ًوكان ممن شهد بدرا، وتويف باملدينة
ْعليه، فلم يرد عليه أبو بكر كلمة فغضب عمر من ذلك، فعرضها عىل عثامن حني  ُ ُ ّ

ْماتت رقية بنت رسول اهللا  ِ ّ َ ُفانطلق عمر . ومـيـزوج الـد أن أتـما أري: ْثامنُ فقال ع،صُ
ْه عثامن، فـفشكا إلي صإىل رسول اهللا  يتزوج حفصة من هو « :صرسول اهللا  الـقـُ

ْخري من عثامن، ويتزوج عثامن من هو خري من حفصة ُْ ُ ثم خطبها إىل عمر، فتزوجها .»ُ
سك، فإن رسول اهللا ال جتد عيل يف نف:  فقالبُ فلقي أبو بكر عمر، ،صرسول اهللا 
. )١( فلو تركها لتزوجتها،صذكر حفصة، فلم أكن ألفيش رس رسول اهللا  ص

ْوقال أبو عبيدة. سنة ثالث عند أكثر العلامء صوتزوجها رسول اهللا  َ سنة اثنتني من : ُ
 .)٢(هـ٤٥وماتت سنة  .بعد عائشة صرسول اهللا التاريخ، وتزوجها 

 وعامر بن ، وعمر بن اخلطاب،يس بن زيدوثبتت البشارة هلا باجلنة من حديث ق
 وسأقترص عىل ذكر ، وعقبة بن عامر اجلهني، ومحيد عن أنس، وقتادة، وثابت،يارس
 :أصحها

                                                                                                                         

يف  ) ١٥٣، ١٥٢ / ٩(، وأصله يف صـحيح البخـاري )٨٢ / ٨( أخرجه ابن سعد يف  الطبقات ) ١(
 .بنته أو أخته عىل أهل اخلريا عرض االنسان باب: النكاح

، )٣٣١ / ٣( أســد الغابــة  )٢/٤٨( االســتيعاب ،)٤٦٣ / ٨( دالئــل النبــوة للبيهقــي :ُينظــر) ٢(
ففيه تعليق عىل ما جاء هنـا مـن ابتـداء ) ٧/١٢٢(طرح  التثريب : انظرو. )٥٨١ /٧( اإلصابة

 .ه خالف ما جاء يف الصحيح، وأنس ثم عىل عثامن س بعرض حفصة عىل أبو بكر سعمر 



 
 ٩٢  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

طلق  صفعن محاد بن سلمة، عن أيب عمران اجلوين عن قيس بن زيد  أن النبي 
: تالـت وقـعثامن وقدامة ابنا مظعون، فبك: االهاـا خـل عليهـدخـف. حفصة تطليقة
فقال .  فتجلببت،صثم دخل عليها النبي . عبن شع صرسول اهللا  واهللا ما طلقني

ّراجع حفصة، فإهنا صوامة قوامة، وهي زوجتك يف :  إن جربيل أتاين، فقال يل:ص َ
 .اجلنة

 و البالذري يف ،)١٥ /٤ ( واحلاكم،)٩٣٤( والطربانى ،)٨/٨٤ (رواه ابن سعد
 وأبو نعيم ،)١٠٠٠بغية الباحث ( مسنده  واحلارث يف،)١/١٨٨(أنساب األرشاف 

 قال اهليثمي يف املجمع .من طرق عن محاد به) ٢/٥٠( ويف احللية ،)٥١٥٧(يف املعرفة 
 . ورجاله رجال الصحيح:)٩/٢٤٥(

 .وقيس خمتلف يف صحبته): ١٤/٤٨٢(وقال احلافظ يف الفتح 
 ).٢٠٠٧(وانظر السلسلة الصحيحة حديث رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٣ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

  : ل  أم عمار)١(اطبَّت ُخ ُسمية بن-٢٥
ُسمية بنت خ: وهي ُ ُ َّ َ ٍاط موالة أيب حذيفة بن املغرية املخزومي أم عامر بن يارس َّبُ ِ ٍ ِ ِ ٍَ ْ ُ ِْ َّ ُّ ََ ُُ َْ َ ُْ َ َ ََ ِ ُ

ِوكانت ممن عذب يف ذات اهللاَِّ  َِ ِِّ َ ْ َُ َّْ َ أسلمت قديام بمكة وكانت ممن يعذب يف اهللا . لَ
 أليب حذيفة بن املغرية املخزومي وكان يارس ً كانت أمة.لرتجع عن دينها فلم تفعل

ًحليفا أليب حذيفة فزوجه سمية فولدت له عامرا فأعتقه أبو حذيفة  وكانت من .ًَّ
 . كانت سابع سبعة يف اإلسالم: قيل.السابقني إىل اإلسالم

 وصربت حتى مر هبا أبو جهل ،ُوكانت ممن يعذب يف اهللا عز وجل أشد العذاب
يف قلبها فامتت، رمحها اهللا، وهي أول شهيد يف اإلسالم، وكانت يوما فطعنها بحربة 
 .ًعجوزا كبرية ضعيفة

ُوروي أن أبا جهل طعنها يف قبلها بحربة يف يده فقتلها فهي أول شهيد يف 
 قال . وكان قتلها قبل اهلجرة وكانت ممن أظهر اإلسالم بمكة يف أول اإلسالم.اإلسالم
وأبو بكر وبالل وخباب  ص رسول اهللا :ة سبعة أول من أظهر اإلسالم بمك:جماهد

 وأما اآلخرون ،وأبو بكر فمنعهام قومهام صوصهيب وعامر وسمية فأما رسول اهللا 
ُفألبسوا أدراع احلديد ثم صهروا يف الشمس  وجاء أبو جهل إىل سمية فطعنها بحربة ؛)٢(ُ

 .)٤() ٣(فقتلها
                                                                                                                         

) أي باء مشددة(بمعجمة مضمومة وموحدة ثقيلة «قال احلافظ ابن حجر يف اإلصابة يف ترمجتها ) ١(
أي سـمية بنـت . »بغـري ألـف) خـبط(وعند الفاكهي سمية بنـت ) أي ياء(ويقال بمثناة حتتانية 

َّخباط أو خياط أو خبط  ُ.  
 ).٧/٥٣٧(أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) ٢(
 ).٨/٣٢٩(ه فأخرجه ابن أيب شيبة يف مصن) ٣(
           ، اإلصــابة ) الــشعب- ط ٧/١٥٢(، أســد الغابــة  )٢٦٤ / ٨( الطبقــات البــن ســعد :ُينظــر) ٤(

)٧١٢ / ٧(.  



 
 ٩٤  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

 فقد جاءت من ،ًعضاوقد وردت البشارة هلا باجلنة من طرق يقوي بعضها ب
 ويوسف بن ، ومرسل عبد اهللا بن جعفر، وأم هانئ، وجابر،بن عفاناحديث عثامن 

 : وسأقترص عىل أصحها، وجماهد، وابن إسحاق،ماهك
 ،مر بعامر وأهله وهم يعذبون ص أن رسول اهللا ، عن جابر،ـ فعن أيب الزبري

 .» فإن موعدكم اجلنة، وآل يارس،أبرشوا آل عامر «:فقال
من طريق ) ٦٦٦٤ ( وأبو نعيم يف املعرفة ،)١٥٦٦ (واه الطرباين يف األوسط ر

، وعنه البيهقي يف الدالئل )٥٦٦٦( ورواه احلاكم ،إبراهيم بن عبد العزيز املقوم
 ورواه ابن سعد ، ثنا الرسي بن خزيمة،عن إبراهيم بن عصمة العدل) ٢/٢٨٢(
 ثنا هشام ،ثنا مسلم بن إبراهيم :ثالثتهم قالوا) ٤٣/٣٧١(ابن عساكر و ،)٣/٢٤٩(
 :)٩/٢٩٣( وقال اهليثمى . ومل خيرجاه،  صحيح عىل رشط مسلم:قال احلاكم .به

 . وهو ثقة، غري إبراهيم بن عبد العزيز املقوم،رجاله رجال الصحيح
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٥ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

  : ل  عائشة بنت الصديق -٢٦
ر، ـق األكبـ الصديعائشة أم املؤمنني بنت اإلمام: ه اهللاـال احلافظ الذهبي رمحـق
أيب بكر عبد اهللا بن أيب قحافة عثامن بن عامر بن عمرو بن كعب  صرسول اهللا  خليفة
بن مرة، بن كعب بن لؤي القرشية التيمية، املكية، النبوية، أم ابن سعد بن تيم ا

 . أفقه نساء األمة عىل اإلطالق،صاملؤمنني، زوجة النبي 
مر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة وأمها هي أم رومان بنت عامر بن عوي

هاجر بعائشة أبواها، وتزوجها نبي اهللا قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خدجية  .الكنانية
ودخل هبا يف شوال  .بعامني: بنت خويلد، وذلك قبل اهلجرة ببضعة عرش شهرا، وقيل

 .من غزوة بدر، وهي ابنة تسع صسنة اثنتني، منرصفه 
ًثريا طيبا مباركا فيهًعلام ك صروت عن النبي  ً         ومن ثم  .وكانت امرأة بيضاء مجيلة.ً

وال أعلم  .بكرا غريها، وال أحب امرأة حبها صومل يتزوج النبي  .احلمرياء: يقال هلا
وإن كان للصديقة خدجية  .مرأة أعلم منهاا بل وال يف النساء مطلقا، ،صيف أمة حممد 

نعم جزمت بأفضلية خدجية عليها ألمور  .أفضليف أيتهام  ُال يلحق، وأنا واقف ٌشأو
 .ليس هذا موضعها

لقد أعطيت تسعا : وعن عيل بن زيد بن جدعان، عن جدته، عن عائشة أهنا قالت
لقد نزل جربيل بصوريت يف راحته حتى أمر : ما أعطيتها امرأة بعد مريم بنت عمران

 غريي، ولقد قبض أن يتزوجني، ولقد تزوجني بكرا، وما تزوج بكرا صرسول اهللا 
ورأسه يف حجري، ولقد قربته يف بيتي، ولقد حفت املالئكة ببيتي، وإن كان الوحي 
لينزل عليه وإين ملعه يف حلافه، وإين البنة خليفته وصديقه، ولقد نزل عذري من السامء، 



 
 ٩٦  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

 رواه أبو بكر اآلجري .ولقد خلفت طيبة عند طيب، ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريام
 .)١(وإسناده جيد

هبا إثر وفاة خدجية، فتزوج هبا وبسودة يف وقت واحد، ثم دخل  صوكان تزوجيه 
فام تزوج بكرا  .وقعة بدر بسودة، فتفرد هبا ثالثة أعوام حتى بنى بعائشة يف شوال بعد

 .وما كان عليه السالم ليحب إال طيبا سواها، وأحبها حبا شديدا كان يتظاهر به،
فاجتمعن : قالت . يتحرون هبداياهم يوم عائشةكان الناس: وعن عائشة، قالت

إن الناس يتحرون هبداياهم يوم عائشة، وإنا نريد : صواحبي إىل أم سلمة، فقلن هلا
 .يأمر الناس أن هيدوا له أينام كان صاخلري كام تريده عائشة، فقويل لرسول اهللا 

فلام . عليهافلم يرد.فعادت الثانية.فسكت، فلم يرد عليها.فذكرت أم سلمة له ذلك
يا أم سلمة، ال تؤذيني يف عائشة، فإنه واهللا ما نزل عيل الوحي وأنا «: كانت الثالثة قال

 .)٢(متفق عىل صحته .»يف حلاف امرأة منكن غريها
وهذا اجلواب منه دال عىل أن فضل عائشة عىل سائر أمهات املؤمنني بأمر إهلي 

: وعن عاصم بن كليب، عن أبيه قال. وراء حبه هلا، وأن ذلك األمر من أسباب حبه هلا
 هذا : قال الذهبي.صخليلة رسول اهللا : ، فذكر عائشة، فقالسانتهينا إىل عيل 
فريض اهللا وهذا يقوله أمري املؤمنني يف حق عائشة مع ما وقع بينهام، .حديث حسن

 .امعنه

                                                                                                                         

 ).١٥/١٦٥(وضعفه الدار قطني يف علله ) ٨/٩٠(أخرجه ابن أيب يعىل يف مسنده ) ١(
 ).٢٤٤٢(ومسلم ) ٢٤٤٢( البخاري ، أخرجاه بألفاظ قريبة) ٢(



 ٩٧ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

وال ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية عىل مسريها إىل البرصة وحضورها يوم 
إذا : فعن عامرة بن عمري، عمن سمع عائشة.مل، وما ظنت أن األمر يبلغ ما بلغاجل

MH  G :قرأت    FL)بكت حتى تبل مخارها )١. 
إهنا لزوجة نبينا : ويف صحيح البخاري عن عامر بن يارس، سمعه عىل املنرب يقول

 .)٢(يعني عائشة .يف الدنيا واآلخرة ص
حدثتني : ا حدث عن عائشة، قالكان مرسوق إذ: قال قمر،ن عيل بن األوع

 .)٣(الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب اهللا، املربأة من فوق سبع ساموات فلم أكذهبا
 .ل وإهنا لرتقع جانب درعها ؛أهنا تصدقت بسبعني ألفا: عائشة عروة عن عنو
بعث ابن الزبري إىل عائشة بامل يف غرارتني، يكون مئة ألف، : عن أم ذرة، قالتو

هايت يا جارية : بق، فجعلت تقسم يف الناس، فلام أمست، قالتفدعت بط
:  قالت؟يا أم املؤمنني، أما استطعت أن تشرتي لنا حلام بدرهم: فقالت أم ذرة.فطوري

  .)٤(ال تعنفيني، لو أذكرتيني لفعلت
 .)٦(نزلت يف عائشة خاصة: قال )٥(Mi  h  g    fL : عن ابن عباسو

                                                                                                                         

 .»٣٣«سورة األحزاب اآلية ) ١(
 ).٦٦٨٧(البخاري ) ٢(
حـدثتني الـصديقة : ولفظـه) ٢/٤٤(أخرجه أبو نعيم من طريق أخرى عن مرسوق يف احلليـة ) ٣(

 .بنت الصديق حبيبة حبيب اهللا املربأة يف كتاب اهللا
 ).٢/٤٧(، حلية األولياء )٦/٦٧(ابن سعد يف الطبقات ) ٤(
 .»٢٣«رة النور اآلية سو) ٥(
 .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: وقال). ٤/١٠(احلاكم ) ٦(



 
 ٩٨  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

:  وكانت حتدث نفسها أن تدفن يف بيتها، فقالت- قالت عائشة : عن قيس، قالو 
قال  لفدفنت بالبقيع  .)١(، ادفنوين مع أزواجهًاحدث صإين أحدثت بعد رسول اهللا 

:  مسريها يوم اجلمل، فإهنا ندمت ندامة كلية، وتابت من ذلك: تعني باحلدث:الذهبي
ن عبيد اهللا، والزبري عىل أهنا ما فعلت ذلك إال متأولة قاصدة للخري، كام اجتهد طلحة ب

: عن ابن أيب عتيق، قالو . ..بن العوام، ومجاعة من الكبار، ريض اهللا عن اجلميعا
يا أبا : فقالت.هذا ابن عمر: فلام مر هبا، قيل هلا .إذا مر ابن عمر، فأرونيه: قالت عائشة

 يعني - قد غلب عليك ًرأيت رجال:  قال؟عبدالرمحن، ما منعك أن تنهاين عن مسريي
ومدة .وهي مدفونة بالبقيع ،ماتت سنة سبع ومخسني عىل الصحيحو .)٢(ابن الزبري
 .)٣(ثالث وستون سنة وأشهر: عمرها

 عبد الرمحن بن : فقد جاءت من حديث،وردت البشارة هلا باجلنة من عرشة أوجه
أيب العنبس سعيد بن كثري  و ، ومن مرسل مسلم البطني،كعب بن مالك عن  عائشة

 والقاسم بن حممد عن ، وعن أيب وائل عن عامر بن يارس،ًبن عباس موقوفا وا،عن أبيه
 ، وأيب بكر بن عبد الرمحن عن عائشة، واألسود بن يزيد، ومصعب بن إسحاق،عائشة
ِعبد اهللاِوعن  ْ ِّ بن زياد األسدي، َ َِ ٍَ َ ٍ عامر بن يارسعنِ ِ َ َ َّ  ، عائشةعنعن ضمرة بن حبيب و ،َ
 وعن ابن أيب مليكة عن ،ن غالب عن عامر وعمرو ب،عن عريب بن محيدو

 :وسأقترص عىل ذكر أصحها.عائشة

                                                                                                                         

هذا حـديث صـحيح عـىل : وقال). ٤/٧(واحلاكم يف املستدرك ) ٨/٧٤(ابن سعد يف الطبقات ) ١(
 .رشط الشيخني ومل خيرجاه

 ).٣١/١١٠(وابن عساكر يف التاريخ ) ١/٢٧٥(أخرجه ابن عبد الرب يف االستيعاب ) ٢(
 . باختصار)١٣٥ / ٢( سري أعالم النبالء :ُينظر) ٣(



 ٩٩ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

ِّعن عبد اهللاِ بن زياد األسدي َ ْ ْ ِْ ٍ َِ َ ِِ َ َ قال،َ ُ ملا سار طلحة:َ ْ َ َََّ َ ُ والزبري،َ ْ َ ِ وعائشة إىل البرصة،َُّ َِ ْ َ َْ َُ َِ َ، 
َبعث َ ٍعيل عامر بن يارس َ ِ َِ َ ْ َ َّ َ ٍّ وحسن بن عيل،ٌَّ ِ َ َ ْ َ َ َ فقدما،ََ ِ َ َ علينا الُكوفةَ َ ْ ََ ْ َ فصعدا املنرب،َ َ ْ ِ ِْ ََ َ فَكان ،َ َ

ٍّاحلسن بن عيل ِ َ ُ ْ ُ َ َ ُفوق املنرب يف أعاله ْ َْ ْ َ ِ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ وقام عامر أسفل من احلسن،َ َ َ ْ ٌ َّ َْ َ َ ََ َِ َ ِ فاجتمعنا إليه،َ ْ ْ َْ َِ َ َ َ، 
ُفسمعت عامرا يقول ُ ََ ًْ َّ ََ ُ ِ إن عائشة قد سارت إىل البرصة:ِ َِ ْ َ ََ ْ َ َ ََّ َِ ِْ ْواهللاِ إهنا لزوجة نبيُكم  ،َْ َِّّ َ ِْ َ ُ ََ َ ِيف   صِ
ِالدنيا واآلخرة َِ َ َ ْ ْ ولكن اهللاَ تبارك وتعاىل ابتالكم،ُّ َُ َ ََ َ َْ َ َ َ َّ ََ ِ َ ليعلم إياه تطيعون،َ َُ ُ َّ ْ َِ ُِ ِ َ أم هي،َ ِْ ويف  .َ

ِ هي زوجته يف الدنيا واآلخرة:رواية َِ ََ َ ُ َ ْْ ُّ ُِ َ َيعني عائشة. ِ َ ِ َِ ْ  .)١(ل ،َ
 
 
 

                                                                                                                         

ِ البخاريرواه)١( َ  ).١٩٠٥٤(والطرباين يف الكبري ) ٣٨٨٩( والرتمذي ) ٦٦٨٧( يف صحيحه ُ



 
 ١٠٠  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

 :ل  بنت محمدفاطمة -٢٧
ضعة ُسيدة نساء العاملني يف زماهنا الب ،صفاطمة الزهراء بنت رسول اهللا : وهي

 بنت سيد اخللق رسول ، أم أبيها، من أعضائهًالنبوية، واجلهة املصطفوية، كانت عضوا
أيب القاسم حممد بن عبد اهللا بن عبداملطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية  صاهللا 

 .سننياهلاشمية، وأم احل
ها النبي َّ برش،ً كانت أصغر بناته سنا،وكانت خمصوصة من بني أوالده بمحبته هلا

 ، وسيدة نساء هذه األمة، وكانت من خري نساء العاملني،أهنا أول أهله حلوقا به ص
 يغضب اهللا لغضبها ويرىض ،نة الطاهرة الزهراء البتولَّ كانت املحص،ونساء أهل اجلنة

وتزوجها  . مولدها قبل املبعث بقليل، ويتأذى بتأذيتها،بأملها ص  يتأمل النبي،لرضاها
وقال  .، من سنة اثنتني بعد وقعة بدره أيب طالب يف ذي القعدة، أو قبيلمام عيل بناإل

 .دخل هبا بعد وقعة أحد: ابن عبد الرب
 صوقد كان النبي  .فولدت له احلسن، واحلسني، وحمسنا، وأم كلثوم، وزينب

وكانت صابرة دينة خرية صينة قانعة  .ومناقبها غزيرة .ا ويرس إليهاحيبها ويكرمه
 ! إىل جربيل ننعاه!يا أبتاه: حزنت عليه، وبكته، وقالت صوملا تويف النبي  .شاكرة هللا

يا أنس، كيف :  وقالت بعد دفنه! جنة الفردوس مأواه! يا أبتاه! أجاب ربا دعاه!يا أبتاه
 .)١( !ص رسول اهللا طابت أنفسكم أن حتثوا الرتاب عىل

وأخربها أهنا أول أهله  .فبكت .إين مقبوض يف مريض هذا: وقد قال هلا يف مرضه
 ،صفلام تويف  .فضحكت، وكتمت ذلك .مةألحلوقا به، وأهنا سيدة نساء هذه ا

                                                                                                                         

 ).٤١٩٣(أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(



 ١٠١ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

       جاءت فاطمة متيش : لوقالت عائشة  .)١(فحدثتها بام أرس إليها .سألتها عائشة
 .)٢(»مرحبا بابنتي«: فقام إليها وقال .ص رسول اهللا َيةها مشُما ختطئ مشيت

 .ا بمرياثه، وجاءت تطلب ذلك من أيب بكر الصديقُوملا تويف أبوها تعلقت آماهل
فوجدت عليه، . )٣(»ال نورث، ما تركناصدقة«: يقول صفحدثها أنه سمع من النبي 

 . عنهثم تعللت
ا مرضت فاطمة، أتى أبو بكر مل: روى إسامعيل بن أيب خالد، عن الشعبي، قالو

 ؟أحتب أن آذن له: فقالت.يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك: فاستأذن، فقال عيل
واهللا ما تركت الدار واملال : فدخل عليها يرتضاها، وقال.فأذنت له: قال .نعم: قال
ثم : قال.هل والعشرية إال ابتغاء مرضاة اهللا ورسوله ومرضاتكم أهل البيتواأل

 .)٤(ا حتى رضيتترضاه
وعاشت أربعا أو  ،بخمسة أشهر، أو نحوها صتوفيت بعد النبي  :قال الذهبي

 .أصح ولواأل.إهنا عاشت تسعا وعرشين سنة: وأكثر ما قيل.مخسا وعرشين سنة
زوجة عثامن بن  ، ومن رقية،وكانت أصغر من زينب، زوجة أيب العاص بن الربيع

 .عفان

                                                                                                                         

 ).٢٤٥٠(ومسلم ) ٣٤٢٦(البخاري : انظر) ١(
 .انظر التخريج السابق) ٢(
 .)٣٥٠٨ (رواه البخاري )٣(
هـذا مرسـل صـحيح وقـال : عن الشعبي ثم قـال) ٦/٣٠١(أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) ٤(

 .ًوهو إن كان مرسال فاسناده إىل الشعبي صحيح) ٩/٣٤٥(احلافظ يف الفتح 
، فلـم تـأذن يف بيـت زوجهـا إال لعملت الـسنة : بوعلق الذهبي عىل استئذاهنا لعيل 

 .بأمره



 
 ١٠٢  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

ن أمامة بنت زينب، التي كان  أل؛بل فاطمةإال من ق صوقد انقطع نسب النبي 
 تزوجت بعيل ابن أيب طالب، ثم من بعده باملغرية بن ،حيملها يف صالته صالنبي 

قال الزبري بن .نوفل بن احلارث بن عبداملطلب اهلاشمي، وله رؤية، فجاءها منه أوالد
طمة اكفي فا: مهقال عيل أل: عن أيب البخرتي، قالو. .انقرض عقب زينب: بكار

 .)١(اخلدمة خارجا،وتكفيك هي العمل يف البيت، والعجن واخلبز والطحن
 كان أصدق هلجة من فاطمة، إال أن يكون ًما رأيت أحدا: ن عائشة، قالتوع

وثبتت البشارة هلا باجلنة من حديث  .)٣()٢(وصححه احلاكم  أخرجه.الذي ولدها
 وسأقترص ،يب سعيد اخلدري وأ، وأيب هريرة، وابن عباس، وأم سلمة، وحذيفة،عائشة

 : وحذيفة،عىل حديث عائشة
َعن عامر الشعبي عن مرسوق عن عائشة ـ  َ َِّ َِ َ َ َ َْ ْ ْ ٍْ ُ ْ َ ِّ ِ َّ قالت أقبلت فاطمة متيش كأن لٍ َ ُ َ َ ْ َ ََ َ ِ ِْ َ ْ َْ َ

ِّمشيتها ميش النبي  َِ َّ ُ ْ َ ََ ْ ُّ فقال النبي صِ ِ َّ َ َ ِمرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمي :صَ َِ ْ َ ْ ْ ً ََ َ َّ ْ ََ َُ َ ْنه أو عن ِ َْ َ ِ ِ
َشامله ثم أرس إليها حديثا فبَكت فقلت هلا َ ُ ْْ ُ َ َ ً َ َُ َ َ ِْ ِ ِ ِِ َّ َ َّ َمل تبكني :ََ ِ ْ َ َ ْ ثم أرس إليها حديثا فضحَكت؟ِ َِ َِ ً َ َُ َ ْ ِ َّ َ ََّ. 

ُفقلت ْ ُ ٍ ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن:َ ْ ُُ ْ َ ً ْ َ ِْ َ َ َ َْ َ َْ َِ ْ فسألتها عام قال فقالت؟َ ََ َ َ َ َ ْ ََّ ََ ُ ُ ما كنت:َ ْ ُ َ ألفيش َ ِ ِْ ُ
ِرس رسول اهللاَِّ  ُ َ َّ ُّحتى قبض النبي  صِ ِ َِّ َ ُ َّ َفسألتها صَ ُ ْ ََ ْفقالت َ َ َ َّ أرس إيل إ:َ ََ ِ َّ َ جربيل كان نَ ََ ِ ْ ِ

ِيعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتني وال أراه إال حرض أجيل وإنك ِ ِ ٍ َِّ َ َّ ًِ ِ َِ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َُ َُ َ َ َ َُّ َ ْ َّ َ ُ َْ ْ َّ َ َ َ َّ َ َ ِْ َ ُ ِ 
ُأول أهل بيتي حلاقا يب فبَكيت ْ َ ْ َ ََّ ً َ ُِ َ ِ ِ ْ َ َفقال .َ َ ْأما ترضني أن تُكوين سيدة نساء أهل اجلنة أو (: َ َِّ َ َ َِ َِّ َ َ َ ْ ْ َْ ِْ ْ ِ َ َ َ َِ َ َ

َنساء املؤمنني ِْ ِ ُِْ ِ َ فضحْكت لذلك؟َ ِ ِ َِ َُ َ. 

                                                                                                                         

 .قاية املاء واحلاجةس: ًخارجا: فيه بعد قوله) ٨/١٥٦(ملصنف أخرجه ابن أيب شيبة يف ا) ١(
 .هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه: وقال) ٣/١٧٥(املستدرك ) ٢(

 .)٥٣ / ٨( ، اإلصابة)١١٨ / ٢(، سري أعالم النبالء )١٩٦ / ٢٢( معرفة الصحابة :ُينظر) ٣(



 ١٠٣ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

 ).٢٤٥٠(ومسلم) ٣٦٢٣(رواه البخاري 
ٍعن زر بن حبيش - ْ َ ُ ْ ِْ ِّ ِ َ عن حذيفة،َ َ َْ ُ ْ ِّسألتني أمي :َالَ ق،َ َُ ِ ْ َ ِّ منذ متى عهدك بالنبي :َ َ ُِ َِّ َْ ُ َْ َ  ؟صُ
َقال َ فقلت هلا:َ َ ُ ْ ُ َ منذ كذا وكذا:َ َ َُ ََ ْ َ قال،ُ ِ فنالت مني وسبتني:َ ِْ َّ ََ ِّ َْ َ َ قال،َ َ فقلت هلا:َ َ ُ ْ ُ ِ دعيني:َ ِ ِّ فإين ،َ ِ َ

َّآيت النبي  ِ َّ َ فأصيل معه املغرب،صِ ُ َ َِ ْ َْ ََ ِّ ُ ثم ال أدعه،ُ َُ َ َ ِ حتى يستغفر يل ولكَُّ َِ َ َ َِ َ ْْ َ َ قال،َّ ُ فأتيت :َ ْ َ َ َ
َّالنبي  ِ َ فصليت معه املغرب،صَّ ُ َ ْ َِ ْ َْ َّ ََ ُّ فصىل النبي ،ُ ِ َّ َّ َ َالعشاء صَ َ ِ َ ثم انفتل،ْ َ َُ ْ ُ فتبعته،َّ ُْ َِ َ فعرض ،َ َ َ َ

ٌله عارض َِ ُ ُ فناجاه،َ َ َ َ ثم ذهب،َ َ َ ُ فاتبعته،َُّ ْ َُ َّ ِ فسمع صويت،َ ْ َ َ ِ َ َ فقال،َ َ َن هذاَ م:َ َ ُ فقلت؟ْ ْ ُ ُ حذيفة:َ َ َْ ُ، 
َقال َ ما لك:َ َ ِ فحدثته باألمر؟َ ْ َ ِ ُ َُ َّْ َ فقال،َ َ َ غفر اهللاَُّ لك وألمك:َ َ َِّ َُ َ َ َ ثم قال،َ َ َ أما رأيت العارض :َُّ َِ َ ْْ َ ََ َ

ُالذي عرض يل قبيل ُ َّْ َ ِ َ ََ َ قال؟ِ ُ قلت:َ ْ َ بىل:ُ َ قال،َ ِ فهو ملك من املالئَكة:َ ِ َِ َْ َ ََ َ ٌُ ْ مل هي،َ َ ْ َبط األرض قبل َ َْ َ ْ َ ِ ِ
ِهذه الليلة ِ َِ َّْ َّ استأذن ربه أن يسلم عيل،َ َ َ َ َ َ ِّْ ْ َ َُ ُ ََّ ْ ِ ويبرشين أن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل ،َ ْ َ َِ َ ِّ َ َ ُ ََ َ َ ْ َ ُ َ ََ ِّْ َّ ِ َ
ِاجلنة َّ َ ِ وأن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة،ْ ِ َِّ َ َ َ َْ َ َ َِّ ْ َ َِ ُ َ ِّ  .)١(ش ،َ
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

) ٣/١٦٤(واحلـاكم ) ٨٢٩٨( الكـربى والنسائي يف) ٣٧٨١(والرتمذي ) ٢٣٣٧٧( أمحد رواه )١(
 .من طرق عن ميرسة بن حبيب النهدي عن املنهال بن عمرو عن زر فذكره

مذي   ِقال أبو عيسى الرتِّ ِ ِْ ُهذا حديث حسن غريب من هـذا الوجـه، ال نعرفـه إال مـن حـديث : َ ٌٌ ٌ ََ
ِإرسائيل َ ْ  . إسناده جيد):١١/٦٨(فتح الباري  وقال احلافظ يف .ِ

 



 
 ١٠٤  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

 :ل  أم زفر الحبشية-٢٨
 قيل ،)١(أم زفر احلبشية السوداء الطويلة ثبت ذكرها يف صحيح البخاري: يوه

هنا هي أم زفر إ:  وقد قيل.وبعضهم سامها شقرية بمعجمة ثم قاف،اسمها سعرية
 .)٣()٢(ماشطة خدجية

 وسأقترص عىل ، وأيب هريرة،وقد ثبتت البشارة هلا باجلنة من حديث ابن عباس
 :حديث ابن عباس
ْفعن عطاء ب ُ َ ُن أبى رباح قال قال يل ابن عباس أال أريك امرأة من أهل اجلنة قلت َ َْ ُ ْ َ َ َ َ َِ َِّ َ َ ْ َِ ْ َ َ ُ َ ٍ َْ َّ ُ ْ َ ًُ َ ِ ٍ ِ

َبىل َقال. َ ِهذه املرأة السوداء أتت النبي : َ ِ َِ َُ َُ َّ َْ ْ َْ ُقالت إين أرصع وإين أتَكشف فادع اهللاََّ يل صَ ْ َُ َ َُ َّ َ َ َُ ْ ْ .
َقال ِإن شئت صربت ولك ص: َ ِ ِ َِ َْ َْ َ ْ ِ اجلنة وإن شئت دعوت اهللاََّ أن يعافيكِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ َْ ْ ُ َْ ُ َ ْ ِ َّ ْقالت. َ َ َ :
ُأصرب ِ ْ ْقالت. َ َ َفإين أتَكشف فادع اهللاََّ أن ال أتَكشف: َ َُّ ََّ ََ َ ََ ْ َُ َفدعا هلا. ْ َ َ َ َ. 

والنسائي يف ) ٣٥٧٨(والرتمذي ) ٢٥٧٦(ومسلم ) ٣٥٢٨(رواه البخاري 
 . بهبطاء عن ابن عباس عمن طريق ) ٣٢٤٠(وأمحد ) ٧٤٩٠(الكربى 

 فرأخربين عطاء أنه رأى أم ز:  عن ابن جريج قالالبخاريويف هناية احلديث أسند 
 .امرأة طويلة سوداء عىل سرت الكعبةتلك 

 
 

                                                                                                                         

 ).٥٣٢٨(ح البخاري انظر صحي) ١(
ــر) ٢( ــدادي:ُينظ ــب البغ ــة للخطي ــاء املحكم ــة يف األنب ــامء املبهم ــتيعاب)١١ص ( األس                  ،  اإلس

 .)٢١١و ٢١٠ / ٨(، اإلصابة )١٤٣٨ / ١(،  أسد الغابة )١٢٩ / ٢(
 ).١١(األسامء املبهمة يف األنباء املحكمة ص: انظر) ٣(



 ١٠٥ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

  نتائج البحث
ًاحلمد هللا أوال وآخرا ً ظاهرا وباطنا،ً  بعد أن ،َّ عىل ما من به من ختم هذا البحث،ً

 وأفضل اخللق بعد األنبياء واملرسلني عليهم ،نعشت مع فئة من فئات خري القرو
 .الصالة والسالم

 صًوقد تناولت هذه الدراسة عددا من الصحابة الذين جاء النص عن املعصوم 
 ،بأهنم من أهل اجلنة غري العرشة الذين نص عىل أهنم من أهل اجلنة يف جملس واحد

النص هلم بذلك من غري ُ وبعد البحث واالستقراء بلغ عدد من جاء ،وعىل نسق واحد
 ظهر ، وبعد عرض تلك النصوص عىل ميزان النقد،ًصحابيا) ٤٨(هؤالء العرشة 

 وما مل يصح ،ًصحابيا) ٢٨ (ة وعرشينثامنيللباحث أن ما صح منها يثبت البشارة ل
 ولذا فقد انحرص البحث يف هذه الدراسة ،ًصحابيا) ٢٠(منها يثبت البشارة لعرشين 
 مع اإلشارة يف املقدمة إىل أسامء من مل تصح فيهم الرواية ،ارةيف من صحت هلم البش

 ثم إن ما صح من روايات يف شأن الصاحب الواحد قد تزيد عن عرش ،بالبشارة
 إال أن ، ولذا فقد اقترص الباحث عىل ذكر رواية واحد من تلك الروايات،روايات

مثل مسألة التفاضل بني  ،هناك مجلة من املسائل البد من حتريرها تتعلق هبذا البحث
 ومسألة احلكم ، ومسألة احلكم عىل من شهدت األمة له باخلريية باجلنة،الصحابة

 أسأل اهللا تعاىل أن يلحقنا هبم يف .بالشهادة ملن قتل يف أرض املعركة من أهل اإلسالم
َّ كام أسأله جل ، وأن خيتم يل ولوالدي وملشاخيي وأهيل واملسلمني بخري،جنات النعيم

 وعىل آله وصحبه ، وصىل اهللا عىل نبينا حممد، واهلدى والرشاد،َّعز التوفيق والسدادو
 .وسلم



 
 ١٠٦  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠٧ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

  » مراجع البحث« 
 

          إحتاف السائل بام  يف الطحاوية من مسائل لفضيلة الشيخ صالح بن .١
 .عبد العزيز آل الشيخ

 أبو بكر الشيباين، دار أمحد بن عمرو بن الضحاك: اآلحاد واملثاين، تأليف .٢
باسم . د: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩١ -هـ١٤١١ الرياض، –دار الراية : النرش

 .فيصل أمحد اجلوابرة
أيب عبد اهللا حممد بن عبد الواحد بن أمحد : األحاديث املختارة، تأليف .٣

: الطبعةهـ، ١٤١٠ – مكة املكرمة -مكتبة النهضة احلديثة : احلنبيل املقديس، دار النرش
 .عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش: األوىل، حتقيق

 أحكام اجلنائز للشيخ نارص الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت .٤
كامل يوسف احلوت، عامل الكتب، : لإلمام البخاري، تقديم: األدب املفرد .٥

 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤، ١بريوت، ط
للنووي، حتقيق عبد : إرشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق .٦

 . هـ١٤٠٨ ١ ط - املدينة -الباري السلفي، مكتبة اإليامن 
يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن : االستيعاب يف معرفة األصحاب، تأليف .٧

عيل حممد : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١٢ - بريوت -دار اجليل : عبد الرب، دار النرش
 .البجاوي



 
 ١٠٨  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

عز الدين بن األثري أيب احلسن عيل : فأسد الغابة يف معرفة الصحابة، تألي .٨
 هـ ١٤١٧ -لبنان /  بريوت -دار إحياء الرتاث العريب : بن حممد اجلزري، دار النرشا

 .عادل أمحد الرفاعي: األوىل، حتقيق:  م، الطبعة١٩٩٦ -
أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل : اإلصابة يف متييز الصحابة، تأليف .٩

: ، الطبعة١٩٩٢ - ١٤١٢ -  بريوت -دار اجليل : العسقالين الشافعي، دار النرش
 .عيل حممد البجاوي: األوىل، حتقيق
أعالم السنة املنشورة، للشيخ حافظ بن أمحد احلكمي، مكتبة السوادي،  .١٠

 . هـ١٤٠٨جدة، الطبعة الثانية، 
قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني  األعالم .١١

م، دار العلم للماليني، ١٩٨٩الزركيل، الطبعة الثامنة خري الدين ): واملسترشقني
 .بريوت، لبنان
 .أمايل ابن برشان .١٢
 .أنساب األرشاف للبالذري .١٣
 . أليب حممد البغوياألنوار يف شامئل النبي املختار .١٤
لإلمام أيب بكر حممد بن إبراهيم : األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف .١٥

، ١أمحد حممد حنيف، دار طيبة، الرياض، طصغري: بن املنذر النيسابوري، حتقيقا
 . هـ١٤١٣
إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون، إلسامعيل باشا بن حممد  .١٦

 .البغدادي، دار العلوم احلديثة، بريوت



 ١٠٩ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

   :  بريوت، حتقيق–إليامن ملحمد بن إسحاق بن منده، مؤسسة الرسالة ا .١٧
 .عيل بن حممد بن نارص الفقيهي. د

أليب بكر أمحد بن عمر البزار : ملعروف بمسند البزارالبحر الزخار ا .١٨
، ١حمفوظ الرمحن زين اهللا، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة، ط/ د: ، حتقيق)هـ٢٩٢ت

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٩
البداية والنهاية للحافظ ابن كثري دار الكتب العليمة، بريوت، ط الرابعة  .١٩
 .هـ ١٤٠٨
احلافظ نور / ث بن أيب أسامة بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث للحار .٢٠

حسني . د:  املدينة املنورة حتقيق- الدين اهليثمي، مركز خدمة السنة والسرية النبوية 
 .أمحد صالح الباكري

أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن مهران املهراين : تاريخ أصبهان، تأليف .٢١
:  الطبعةم،١٩٩٠- هـ١٤١٠ - بريوت -دار الكتب العلمية : األصبهاين، دار النرش

 .سيد كرسوي حسن: األوىل، حتقيق
تاريخ األمم وامللوك، حممد بن جرير الطربي أبو جعفر، دار الكتب  .٢٢

 . بريوت–العلمية 
أبو زيد عمر بن شبة النمريي البرصي، دار : تاريخ املدينة املنورة، تأليف .٢٣
عيل حممد دندل : م، حتقيق١٩٩٦-هـ١٤١٧ - بريوت -دار الكتب العلمية : النرش

 .وياسني سعد الدين بيان



 
 ١١٠  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

تاريخ بغداد أو مدينة السالم، أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي  .٢٤
 .، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان)هـ٤٦٣ت

: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل، تأليف .٢٥
 - وت  بري-أيب القاسم عيل بن احلسن إبن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي، دار الفكر 

 .حمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمري: ، حتقيق١٩٩٥
 .التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة، السخاوي .٢٦
التدوين يف أخبار قزوين، لعبد الكريم بن حممد الرافعي، حتقيق عزيز اهللا  .٢٧

 .هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان١٤٠٨العطاردي، 
افظ عبد الغني املقديس للشيخ عبد الرزاق تذكرة املؤتيس رشح عقيدة احل .٢٨
 .العباد

الرتغيب والرتهيب من احلديث الرشيف، لعبد العظيم بن عبد القوي  .٢٩
األوىل، : ، الطبعة١٤١٧ - بريوت -دار الكتب العلمية : املنذري أبو حممد، دار النرش

 .إبراهيم شمس الدين: حتقيق
 .بهاينتسمية ما روي عن الفضل بن دكني أليب نعيم األص .٣٠
تفسري القرآن العظيم أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش  .٣١

 .، سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع)هـ٧٧٤: الدمشقي املتوىف
أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين : تقريب التهذيب، تأليف .٣٢

: األوىل، حتقيق: طبعة، ال١٩٨٦ -  ١٤٠٦ - سوريا - دار الرشيد : الشافعي، دار النرش
 .حممد عوامة



 ١١١ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

التلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري، ألمحد بن عيل بن حجر أبو  .٣٣
السيد عبد اهللا هاشم : ، حتقيق١٩٦٤ - ١٣٨٤ - املدينة املنورة - الفضل العسقالين 

 .اليامين املدين
عبد تلقيح فهوم أهل األثر يف عيون التاريخ والسري جلامل الدين أيب الفرج  .٣٤

 .،  بريوت١٩٩٧الرمحن ابن اجلوزي، رشكة دار األرقم بن أيب األرقم، سنة النرش 
هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا من األخبار أليب جعفر حممد  .٣٥

 .بن جرير بن يزيد الطربي، حتقيق حممود حممد شاكر، مطبعة املدين، القاهرةا
يا النووي، إدارة الطباعة هتذيب األسامء واللغات، حميي الدين أبو زكر .٣٦

 .املنريية، دار الكتب العلمية، بريوت
حممد بن إسامعيل أبو عبد اهللا البخاري : اجلامع الصحيح املخترص، تأليف .٣٧

مصطفى . د: الثالثة، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٧ -  بريوت -اجلعفي، دار ابن كثري، الياممة 
 .يديب البغا، والنسخة التي رقمها حممد فؤاد عبد الباق

اجلامع الصحيح وهو سنن الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى ابن سورة  .٣٨
 .، حتقيق أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان هـ٢٧٩-٢٠٩الرتمذي 
عبد الرمحن بن أيب حاتم حممد بن إدريس أبو : اجلرح والتعديل، تأليف .٣٩

 - ١٢٧١ - بريوت - يب دار إحياء الرتاث العر: حممد الرازي التميمي، دار النرش
 .األوىل: ، الطبعة١٩٥٢



 
 ١١٢  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

جزء األلف دينار وهو اخلامس من الفوائد املنتقاة واألفراد الغرائب  .٤٠
احلسان، أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك بن شبيب البغدادي، دار النفائس 

 . الكويت، حتقيق  بدر بن عبداهللا البدر-
: ، حتقيق١٩٧٢ تونس، -التونسية للنرش اجلهاد لإلمام عبد اهللا بن املبارك،  .٤١
 .نزيه محاد
أليب نعيم  األصبهاين، دار الكتاب  حلية األولياء وطبقات األصفياء، .٤٢

 .الرابعة: ، الطبعة١٤٠٥ - بريوت -العريب 
خلق أفعال العباد، أليب عبد اهللا البخاري اجلعفي، دار املعارف السعودية  .٤٣

 .عبدالرمحن عمرية.  الرياض، د-
 .النبوة للبيهقي، حتقيق عبد املعطي قلعجيدالئل  .٤٤
الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املصنفة ملحمد بن جعفر  .٤٥

:  حتقيقم١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ بريوت الطبعة الرابعة، -الكتاين، دار البشائر اإلسالمية 
 .حممد املنترص حممد الزمزمي

: وت، حتقيق بري–رياض الصاحلني، اإلمام النووي، املكتب اإلسالمي  .٤٦
 .حممد نارص الدين األلباين

سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوته  .٤٧
 .وأفعاله وأحواله يف املبدأ واملعاد، ملحمد بن يوسف الصاحلي الشامي

 - سلسلة األحاديث الصحيحة، ملحمد بن نارص الدين األلباين الرياض  .٤٨
  .هـ١٤١٥مكتبة املعارف، عام 



 ١١٣ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها اليسء يف األمة، ملحمد  .٤٩
  .هـ١٤١٢مكتبة املعارف، الطبعة األوىل، عام : نارص الدين األلباين الرياض

 – الدمام - السنة، لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل الشيباين، دار ابن القيم  .٥٠
  .طاينحممد سعيد سامل القح. د: األوىل، حتقيق: ، الطبعةهـ ١٤٠٦
سنن الدارمي، لإلمام عبداهللا بن عبدالرمحن أبو حممد الدارمي، دار  .٥١

 .فواز أمحد زمريل، خالد السبع العلمي:  بريوت، حتقيق–الكتاب العريب 
سنن سعيد بن منصور، أبو عثامن سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين،  .٥٢
 .دار العصيمي، الرياض:دار النرش
، حتقيق شعيب  هـ٧٤٨ أمحد الذهبي تسري أعالم النبالء، حممد بن  .٥٣

 .، مؤسسة الرسالة، بريوت هـ١٤٠٦األرناؤوط ومجاعة، الطبعة الرابعة 
السرية النبوية البن هشام، لعبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي  .٥٤

 .، بريوت١٤١١املعافري أبو حممد، حتقيق طه عبد الرءوف سعد، النارش دار اجليل، 
نة واجلامعة من الكتاب والسنة وإمجاع رشح أصول اعتقاد أهل الس .٥٥

دار : هبة اهللا بن احلسن بن منصور الآللكائي أبو القاسم، دار النرش: الصحابة، تأليف
 .أمحد سعد محدان. د: ، حتقيق١٤٠٢ - الرياض - طيبة 

زهري الشاويش، وشعيب : ، حتقيق هـ٥١٦لإلمام البغوي : رشح السنة .٥٦
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ٢ت، دمشق، طاألرناؤوط، املكتب اإلسالمي، بريو

رشح الطحاوية يف العقيدة السلفية البن أيب العز احلنفي، حتقيق أمحد حممد  .٥٧
 .شاكر وكالة الطباعة والرتمجة يف الرئاسة العامة إلدارات البحوث، السعودية



 
 ١١٤  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

 .رشح العقيدة الطحاوية لفضيلة الشيخ عبد اهللا بن جربين .٥٨
 عبدالعزيز الراجحي، ومها عبارة رشح العقيدة الطحاوية لفضيلة الشيخ .٥٩

 .عن أرشطة مفرغة ضمن موقع جامع شيخ اإلسالم ابن تيمية
أيب زكريا حييى بن رشف بن : رشح النووي عىل صحيح مسلم، تأليف .٦٠

: ، الطبعة هـ١٣٩٢ –دار إحياء الرتاث العريب، بريوت : مري النووي، دار النرش
 .الثانية

أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، أبو جعفر : رشح مشكل اآلثار، تأليف .٦١
األوىل، : م، الطبعة١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ -بريوت /  لبنان- مؤسسة الرسالة : دار النرش

 .شعيب األرنؤوط: حتقيق
 –شعب اإليامن، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، دار الكتب العلمية  .٦٢

 .حممد السعيد بسيوين زغلول: بريوت، حتقيق
حممد بن حبان بن أمحد أبو :  بلبان، تأليفصحيح ابن حبان برتتيب ابن .٦٣

، ١٩٩٣ - ١٤١٤ -  بريوت -مؤسسة الرسالة : حاتم التميمي البستي، دار النرش
 .شعيب األرنؤوط: الثانية، حتقيق: الطبعة

حممد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي : صحيح ابن خزيمة، تأليف .٦٤
. د: ، حتقيق١٩٧٠ - ١٣٩٠ - بريوت -املكتب اإلسالمي : النيسابوري، دار النرش
 .حممد مصطفى األعظمي



 ١١٥ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي : صحيح مسلم، تأليف .٦٥
حممد فؤاد عبد :  بريوت، حتقيق-دار إحياء الرتاث العريب : النيسابوري، دار النرش

 .الباقي
الصواعق املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقة أليب العباس أمحد   .٦٦

: ، حتقيق١٩٩٧ بريوت، الطبعة األوىل، –هليتمي، مؤسسة الرسالة ابن حجر ا
 .عبدالرمحن بن عبداهللا الرتكي وكامل حممد اخلراط

الطبقات الكربى، لإلمام حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البرصي  .٦٧
 . بريوت–الزهري، دار صادر 

املعروف بتاريخ الربهيي لعبد الوهاب بن عبد / طبقات صلحاء اليمن .٦٨
لرمحن الربهيي السكسكي اليمني، حتقيق عبد اهللا حممد احلبيش، مكتبة اإلرشاد ا

 .صنعاء
ظالل اجلنة يف ختريج السنة البن أيب عاصم، حممد نارص الدين األلباين،   .٦٩

 . بريوت–املكتب اإلسالمي 
العلل املتناهية يف األحاديث الواهية، عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي،  دار  .٧٠

 .خليل امليس:  بريوت، حتقيق– الكتب العلمية
العلل الواردة يف األحاديث النبوية، عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي  .٧١

حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي، الطبعة األوىل . ، حتقيق د)هـ٣٨٥-٣٠٦الدارقطني 
 .هـ، دار طيبة، الرياض١٤٠٥



 
 ١١٦  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

أمحد بن عيل بن حجر أبو : فتح الباري رشح صحيح البخاري، تأليف .٧٢
 .حمب الدين اخلطيب:  بريوت، حتقيق- العسقالين الشافعي، دار املعرفة الفضل
 .فضائل اخللفاء الراشدين أليب نعيم األصبهاين .٧٣
أمحد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباين، مؤسسة : فضائل الصحابة، تأليف .٧٤
ويص اهللا حممد . د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٣ - ١٤٠٣ - بريوت -الرسالة 

 .عباس
ئد الشهري بالغيالنيات، أبو بكر حممد بن عبد امللك بن إبراهيم الفوا .٧٥
، حتقيق حلمي كامل، أسعد عبد اهلادي، الطبعة األوىل )هـ٣٥٤-٢٦٠الشافعي 
 .هـ، دار ابن اجلوزي، الدمام، السعودية١٤١٧
الفوائد لتامم بن حممد الرازي أبو القاسم، حتقيق محدي عبد املجيد  .٧٦

 .رياضالسلفي، مكتبة الرشد، ال
الكامل يف ضعفاء الرجال، اإلمام احلافظ أبو أمحد عبد اهللا بن عدي  .٧٧

هـ، دار ١٤٠٩، حتقيق حييى خمتار عزاوي، الطبعة الثالثة )هـ٣٦٥-٢٧٧اجلرجاين 
 .الفكر، بريوت
، )هـ٨٠٧-٧٣٥كشف األستار عن زوائد البزار، عيل بن أيب بكر اهليثمي  .٧٨

هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت، ١٤٠٤انية حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، الطبعة الث
 .لبنان

 -املجالسة وجواهر العلم أليب بكر الدينوري القايض، دار ابن حزم  .٧٩
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ -بريوت / لبنان



 ١١٧ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني، البن حيان البستي،  دار  .٨٠
 .هيم زايدحممود إبرا: األوىل، حتقيق: هـ، الطبعة١٣٩٦ - حلب -الوعي 

جملس إمالء أليب عبداهللا حممد بن عبدالواحد بن حممد الدقاق يف رؤية اهللا  .٨١
تبارك وتعاىل، من تأليف حممد بن عبدالواحد بن حممد األصبهاين أبو عبداهللا، مكتبة 

 .الرشيف حاتم بن عارف العوين:  الرياض، حتقيق–الرشد 
دار الكتاب  /، دار الريانجممع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين  اهليثمي .٨٢

 .هـ ١٤٠٧ – القاهرة، بريوت -العريب 
الثانية، : جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مكتبة ابن تيمية، الطبعة .٨٣

 .عبد الرمحن بن حممد بن قاسم: حتقيق
املستدرك عىل الصحيحني، أبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري، دار املعرفة  .٨٤

 .بريوت، لبنان
 -  بريوت -عد، رواية أيب القاسم البغوي، مؤسسة نادر مسند ابن اجل .٨٥
 .عامر أمحد حيدر: ، ت١، ط١٤١٠

سليامن بن داود أبو داود الفاريس : مسند أيب داود الطياليس، تأليف .٨٦
 . بريوت ، الطياليس، دار املعرفةالبرصي

اإلمام أيب عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفرائني، : مسند أيب عوانة، تأليف .٨٧
 . بريوت–دار املعرفة : دار النرش
، ١٤٠٤ - دمشق -مسند أيب يعىل، أليب يعىل املوصيل، دار املأمون للرتاث  .٨٨

 .حسني سليم أسد: ، حتقيق١ط 



 
 ١١٨  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

 - املدينة املنورة - مكتبة اإليامن  مسند إسحاق بن راهويه احلنظيل، .٨٩
 .عبد الغفور البلويش. د: ، ت١، ط ١٤١٢
لة بتحقيق مجاعة بإرشاف الشيخ مسند اإلمام أمحد بن حنبل،مؤسسة الرسا .٩٠

 .شعيب األرنأؤط
 – بريوت -مسند الشاميني، أبو القاسم الطرباين، مؤسسة الرسالة  .٩١
 .محدي السلفي:  ت١ط    ،هـ ١٤٠٥
املسند، عبد اهللا بن الزبري احلميدي، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، عامل  .٩٢

 .الكتب، بريوت
مكتبة الرشد   أيب شيبة الكويف،املصنف يف األحاديث واآلثار، أليب بكر بن .٩٣

 .األوىل: ، الطبعة١٤٠٩ - الرياض -
 – بريوت -املصنف، لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين،  املكتب اإلسالمي  .٩٤
 .األعظمي: ، ت٢ طهـ ١٤٠٣
املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية، البن حجر العسقالين، دار  .٩٥
سعد بن . د: األوىل، حتقيق: ، الطبعةهـ١٤١٩ - السعودية - دار الغيث -العاصمة

 .نارص بن عبدالعزيز الشثري
 .معجم أسامي شيوخ أيب بكر اإلسامعييل .٩٦
املعجم األوسط، أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين، حتقيق طارق بن  .٩٧

هـ، دار احلرمني للطباعة والنرش، القاهرة، ١٤١٥عوض اهللا، وعبد املحسن احلسيني، 
 .مرص



 ١١٩ 
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة 
 

، حتقيق محدي  هـ٣٦٠-٢٦٠، سليامن بن أمحد الطرباين املعجم الكبري .٩٨
 .السلفي، دار ابن تيمية، القاهرة

معجم املؤلفني لعمر رضا كحاله، مكتبة املثنى، ودار احياء الرتاث العريب  .٩٩
 . لبنان–للطباعة  بريوت 
 .معرفة الصحابة أليب نعيم األصبهاين .١٠٠
 بريوت  –تب العلمية معرفة علوم احلديث أليب عبد اهللا احلاكم  دار الك .١٠١

 .هـ ، ت السيد معظم١٣٩٧، ٢ط 
 ٢أكرم العمري، ط . املعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان الفسوي، ت د .١٠٢
  .هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤٠١

مغانى األخيار ىف رشح أسامى رجال معانى اآلثار، لبدر الدين العينى،  .١٠٣
 .حققه أبو عبد اهللا حممد حسن إسامعيل

عبد بن محيد بن نرص أبو حممد : سند عبد بن محيد، تأليفاملنتخب من م .١٠٤
األوىل، : ، الطبعةم١٩٨٨ – هـ١٤٠٨ – القاهرة -مكتبة السنة : الكيس، دار النرش

 .صبحي البدري السامرائي، حممود حممد خليل الصعيدي: حتقيق
املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن اجلوزي  .١٠٥
 . بريوت–رج، دار صادر أبو الف

موضح أوهام اجلمع والتفريق، للخطيب البغدادي، جملس دائرة املعارف  .١٠٦
 .العثامنية، حيدر آباد، اهلند



 
 ١٢٠  
 

 من بشر باجلنة من غري العشرة

:  مرص، حتقيق-دار إحياء الرتاث العريب : موطأ اإلمام مالك، دار النرش .١٠٧
 .حممد فؤاد عبد الباقي

أمحد بن وسيلة اإلسالم بالنبي عليه الصالة والسالم أليب العباس  .١٠٨
 . لبنان–بريوت ، دار الغرب اإلسالمي،  سليامن العيد املحامياخلطيب، حتقيق

 
 
 
 

 
 
 


