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 العشرة املبشرون ابجلنةفضائل 
 خالد بن ضحوي الظفريي

، ََنَْمُدهُ وَنْسَتِعيُنهُ  وَنْستَ ْغِفرُُه، ونَ ُعوذُ ِِبهللِ ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وِمْن َسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا،  ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ
 َشرِيَك َمْن يَ ْهِدِه هللاُ َفََل ُمِضلَّ لَُه، وَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي لَُه، وَأْشَهُد َأن َّلَّ إِلََه ِإَّلَّ هللاُ َوْحَدُه ََّل 

ا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، ﴿ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اّلِلََّ َحقَّ تُ َقاتِِه َوََّل ََتُوُتنَّ ِإَّلَّ َلُه، وَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّد  
 [.102َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن﴾ ]آل عمران:

 أَمَّا بَ ْعُد:
، صلى هللا عليه وسلممٍَّد فَِإنَّ َأْصَدَق احلَِديِث َكََلُم هللِا َعزَّ َوَجلَّ، وَخْْيَ اْْلَْدِي َهْدُي ُمَُ  

 وَشرَّ األُُموِر ُُمَْدََثُُتا، وُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وُكلَّ ِبْدَعٍة َضََلَلٌة، وُكلَّ َضََلَلٍة ِف النَّاِر.
 عباد هللا:

ِف َخْْيِ الُقُروِن، َواْخَتاَر َلُه ِمَن اأَلْصَحاِب َأْكَمَل  صلى هللا عليه وسلم َلَقْد بَ َعَث هللُا نَِبيَُّه 
، َجاَهُدوا ِف هللاِ َحقَّ ِجَهاِدِه، فَ النَّ  ، َوأَق َْوَمُهْم ِدين ا، َوأَْغَزَرُهْم ِعْلم ا، َوَأْشَجَعُهْم قُ ُلوِب  أَقَاَم اِس ُعُقوَّل 

يِع الَعاَلِمنَي. عن اْبِن َمْسُعوٍد  يَن، َوَأْظَهَرُهْم َعَلى َجَِ َ نَ »قَاَل: رضي هللا عنه هللاُ ِِبُِم الدِ  ظََر ِإنَّ اّلِلَّ
َخْْيَ قُ ُلوِب اْلِعَباِد فَاْصطََفاُه لِنَ ْفِسِه  صلى هللا عليه وسلم ِف قُ ُلوِب اْلِعَباِد فَ َوَجَد قَ ْلَب ُُمَمٍَّد 

 قُ ُلوبِ فَابْ تَ َعَثُه ِبرَِسالَِتِه، ُُثَّ َنظََر ِف قُ ُلوِب اْلِعَباِد بَ ْعَد قَ ْلِب ُُمَمٍَّد فَ َوَجَد قُ ُلوَب َأْصَحاِبِه َخْْيَ 
 َحَسٌن، اْلِعَباِد َفَجَعَلُهْم ُوَزرَاَء نَِبيِ ِه، يُ َقاتُِلوَن َعَلى ِديِنِه، َفَما رََأى اْلُمْسِلُموَن َحَسن ا فَ ُهَو ِعْنَد اّلِلَِّ 

 ]َرَواُه َأْْحَُد َوَحسََّنُه األَْلَباِنُّ[.« َوَما رََأْوا َسيِ ئ ا فَ ُهَو ِعْنَد اّلِلَِّ َسيِ ئٌ 
هللُا الَعزِيُز احلَِْكيُم َعَلى الصََّحابَِة الِكرَاِم، َوَأَشاَد ِبََكانَِتِهْم َوَمْنزِلَِتِهْم َبنْيَ اأَلََنِم، ِف َلَقْد أَْثََن 

تَ َعاََل:  ِف آَيت كثْية ومنها قوله ِكَتاِبِه الَِّذي ََّل ََيْتِيُه الَباِطُل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوََّل ِمْن َخْلِفهِ 
ُهْم َوَرُضوا  َوالسَّاِبُقونَ ) اأْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهْم ِبِِْحَساٍن َرِضَي اّلِلَُّ َعن ْ

ا َذِلَك اْلَفْوُز اْلعَ   .[100]التوبة:( ِظيمُ َعْنُه َوأََعدَّ َْلُْم َجنَّاٍت ََتْرِي ََتْتَ َها اأْلَْْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبد 
 باد هللا:ع

ومن هؤَّلء الصحابة األخيار بل هم أفضل الصحابة على اإلطَلق: العشرة املبشرون ِبجلنة، 
وقد ورد ِف فضلهم على العموم واخلصوص الكثُْي من األحاديث النبوية، ومس وا بذلك لكوْنم 

بل  وإَّل فاملبشرون ِبجلنة من الصحابة كثْي،وردوا ِف حديث واحد بشروا به َجيعا ِبجلنة، 
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قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -عن عبدالرْحن بن عوف عن النيب الصحابة كلهم ِف اجلنة، ف
)أبو بكر ِف اجلنة، وعمر ِف اجلنة، وعثمان ِف اجلنة، وعلي ِف اجلنة، وطلحة ِف اجلنة، والزبْي 
 ِف اجلنة، وعبد الرْحن بن عوف ِف اجلنة، وسعد بن أيب وقاص ِف اجلنة، وسعيد بن زيد ِف

وعن سعيد بن ]رواه أْحد والرتمذي وصححه األلباِن[،  راح ِف اجلنة(اجلنة، وأبو عبيدة بن اجل
))عشرة ِف اجلنة: النيب ِف اجلنة، وأبو بكر ِف اجلنة، وعمر ِف اجلنة، وعثمان  :بلفظأيضا زيد 

ن بن عوف ِف اجلنة، وعلي ِف اجلنة، وطلحة ِف اجلنة، والزبْي بن العوام ِف اجلنة، وعبد الرْح
]رواه أْحد وأبو داود وصححه األلباِن[. فما أعظم هذه  ِف اجلنة، وسعيد بن زيد ِف اجلنة((

 البشرى، وما أكرم هؤَّلء عند هللا تعاَل.
 عباد هللا:

فأوْلم ذكرا وأعظمهم فضَل وأعَلهم قدرا ِبَجاع املسلمني هو أبو بكر الصديق عبدهللا بن 
ورفيقه وصاحبه ِف صاحب رسول هللا قبل اْلجرة وبعدها،  ،ول من أسلم من الرجالعثمان، أ

ُ ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ََثِنَ اثْ َننْيِ ِإْذ ُُهَا ِف اْلَغاِر )قَاَل تَ َعاََل: الغار،  ِإَّلَّ تَ ْنُصُروُه فَ َقْد َنَصرَُه اّلِلَّ
َ َمَعَنا ُ ََثلِثُ ُهَما: )َوقَاَل لَهُ النَّيبُّ  (،ِإْذ يَ ُقوُل ِلَصاِحِبِه ََّل ََتَْزْن ِإنَّ اّلِلَّ  (ََي َأَِب َبْكٍر َما ظَنَُّك ِِبثْ َننْيِ اّلِلَّ

إنَّ أََمنَّ النَّاِس َعَليَّ ِف َمالِِه َوُصْحَبِتِه أَبُو »ِف َفْضِلِه:  صلى هللا عليه وسلم ]ُمت ََّفٌق َعَلْيِه[، َوقَالَ 
ا َخِليَل   َقنَيَّ ِف  َبكٍر، وَلْو ُكْنُت ُمتَِّخذ  ، وَلِكْن ُأُخوَُّة اإِلْسََلِم، ََّل تُ ب ْ ََّلَّتََّْذُت َأَِب َبكٍر َخِليَل 

ْسِجِد َخْوَخٌة ِإَّلَّ َخْوَخَة َأيب َبْكرٍ 
َ
 [.]َرَواُه الُبَخارِيُّ َوُمْسِلٌم ِمْن َحِديِث َأيب َسِعيٍد اخلُْدرِي ِ « امل

يِن، ِبصلى هللا عليه وسلم ِ ، َشِهَد َلُه هللا عنه رضي ِف الَفْضِل: الَفاُروُق ُعَمرُ َويَِليِه  ْلِعْلِم َوالدِ 
صلى هللا َوأَنَُّه َما َسَلَك َفجًّا ِإَّلَّ َسَلَك الشَّْيطَاُن َفجًّا َغْْيَُه، َوُهَو َمَع َأيب َبْكٍر َرِفيَقا َرُسوِل هللِا 

َوارِِه، َرَوى الُبَخارِ  عليه وسلم ُهَما أَنَُّه قَاَل: ِف احلََياِة َوُدِفَنا ِِبِ يُّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللُا َعن ْ
ْعِِن ِإَّلَّ ُوِضَع ُعَمُر َعَلى َسرِيرِِه، فَ َتَكن ََّفُه النَّاُس َيْدُعوَن َوُيَصلُّوَن قَ ْبَل َأْن يُ ْرَفَع َوَأََن ِفيِهْم، فَ َلْم يَ رُ »

ا َأَحبَّ َرُجٌل آِخ ٌذ َمْنِكيب، فَ  ِإَذا َعلِ يُّ ْبُن َأيب   طَاِلٍب، َفرَتَحََّم َعَلى ُعَمَر َوقَاَل: َما َخلَّْفَت َأَحد 
ُ َمَع َصا ِ ِإْن ُكْنُت أَلَظُنُّ َأْن ََيَْعَلَك اّلِلَّ َ ِبِْثِل َعَمِلِه ِمْنَك، َواْْيُ اّلِلَّ ِحبَ ْيَك، َوَحِسْبُت ِإََلَّ َأْن أَْلَقى اّلِلَّ

يَ ُقوُل َذَهْبُت َأََن َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر، َوَدَخْلُت أَََن  صلى هللا عليه وسلميبَّ ِإِن ِ ُكْنُت َكِثْي ا َأمْسَُع النَّ 
يَ ْعِرُف َْلَُما َفْضَلُهَما رضي هللا عنه َفَكاَن َعِليٌّ «. َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر، َوَخَرْجُت َأََن َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمرُ 

َمُهَما، وََكاَن يَ ُقوُل:  ْفرَتِيََّل »َوتَ َقدُّ
ُ
 «. يُ َفضِ ُلِِن َأَحٌد َعَلى َأيب َبْكٍر َوَعَمَر ِإَّلَّ َجَلْدتُُه َحدَّ امل



3 
 

ََلِئَكُة،  رضي هللا عنهَويَِليِه ُذو النُّورَْيِن َشِهيُد الدَّاِر: ُعثَماُن ْبُن َعفَّاَن 
َ
الَِّذي َتْسَتْحيِ ي ِمْنُه امل

َهاَدِة ِف َسِبيِل هللِا، وزوجه رسول هللا ابنتيه، َويَِليِه اْبُن ِِبلشَّ  صلى هللا عليه وسلمفَ َقْد َشِهَد َلُه 
ْؤِمِننَي رضي هللا عنه َعِليُّ ْبُن َأيب طَاِلٍب   :َعمِ  َرُسوِل هللاِ 

ُ
َوِصْهرُُه َعَلى ابْ َنِتِه فَاِطَمَة َسيِ َدِة ِنَساِء امل

نْ َيا: احلََْسِن َواحُلَسنْيِ، َشِهَد َلُه َشَهاَدة  ُمَعي ََّنة  ِِبَنَُّه ِمَن  صلى هللا عليه وسلمَوأَبُو َرْْيَاَنَتَِ النَّيبِ   الدُّ
 ْيُِبُّ هللَا َوَرُسولَُه، َوأَنَُّه ْيُِبُُّه هللاُ َوَرُسولُُه.

َبشَّرِيَن ِِبجلَنَِّة، َوَهَكَذا بَِقيَُّة َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا 
ُ
صلى هللا عليه وسلم َويَِليِهْم بَِقيَُّة الَعَشَرِة امل

َناِقُب اجلَمَُّة َوالَفَضاِئُل الَكِثْيَُة.
َ
 َوآِل بَ ْيِتِه َوأَْزَواِجِه َْلُُم امل

 أَُقوُل َما َتْسَمُعوَن َوَأْستَ ْغِفُر هللَا الَعِظيَم َل َوَلُكْم ِمْن ُكلِ  َذْنٍب فَاْستَ ْغِفُروُه، ِإنَُّه ُهَو الَغُفورُ 
 الرَِّحيُم.

 ةاخلطبة الثاني
، َوالصَََّلُة َوالسَََّلُم َعَلى َرُسوِل هللِا، َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه َوَمِن ات ََّبَع ُهَداُه، َوَأْشَهدُ  َأن  احلَْمُد ّلِلَِِّ

ا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ الَِّذي أَْرَسَلهُ رَ  ُ َوْحَدهُ ََّل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّد   بُّهُ َرْْحَة  لِْلَعاَلِمنَي.َّلَّ إَِلهَ ِإَّلَّ اّلِلَّ
 أَمَّا بَ ْعُد:

 َونَ ْفِسي بِتَ ْقَوى هللِا تَ َعاََل، َفَمِن ات ََّقى هللَا َوقَاُه، َوَنَصَرُه وََكَفاُه. -ِعَباَد هللاِ –َفُأوِصيُكْم  
 عباد هللا:

وابن حواري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الزبْي بن العوام، املبشرين ِبجلنة ومن العشرة
عمته صفية. أسلم وهو ابن مخس عشرة سنة وقيل ابن اثنَت عشرة سنة وهو من السبعة السابقني 

ه سبع عشرة سنة، من أوائل املسلمني، أسلم وسنُّ  سعد بن أيب وقاصومنهم:  إَل اإلسَلم.
وقال له رسول هللا صلى أول من رمى بسهم ِف سبيل هللا وهو أول من أراق دما ِف سبيل هللا، و 

من السابقني األولني (، ومنهم: أبو عبيدة عامر بن اجلراح، ارم فداك أيب وأمي)هللا عليه وسلم: 
من السابقني إَل اإلسَلم، ، ومنهم: طلحة اخلْي بن عبيد هللا، إَل اإلسَلم، وهو أمني هذه األمة
وأبلى بَلء عظيما ِف أحد وْحى رسول هللا حىت قطعت يده،  وممن عذبوا ِف هللا عذاِب شديدا،
، هاجر اْلجرتني وشهد َل اإلسَلمإأحد الثمانية السابقني ومنهم: عبد الرْحن بن عوف، 

من خيار الصحابة ابن عم عمر بن اخلطاب وزوج املشاهد كلها، وعاشرهم: سعيد بن زيد، 
 .شهد أحدا  وما بعده من املشاهد كلها، ومن السابقني لإلسَلم هو وزوجته ،أم َجيل أخته
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 عباد هللا:
َوُهْم ِبَْجُموِعِهْم َوأَف ْرَاِدِهْم  ،ُكلُُّهْم ُعُدوٌل ِخَيارٌ صلى هللا عليه وسلم  ِإنَّ َصَحابََة َرُسوِل هللِا 

نَ ُهْم ِِبلَفْضِل وَ  َكانَِة،َخْْيٌ ممَّْن َجاَء بَ ْعَدُهْم، َوَلِكن َُّهْم يَ تَ َفاَوُتوَن ِفيَما بَ ي ْ
َ
فلهم من ا احملبة والوَّلء،  امل

َوُحب ُُّهم ِديٌن والرتضي والدعاء، َّل نذكره إَّل ِبجلميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غْي السبيل، 
 .وإميَاٌن وإْحَساٌن، َوبُ ْغُضُهم ُكْفٌر ونَِفاٌق وطُْغَيانٌ 

 
 
 
 
  


