
عن أبي سلمة قال : نزل  9831روى اإلمام أحمد في مسنده برقم : 
على طلحة بن عبيد اهلل ، فقتل أحدهما مع  رجالن من أهل اليمن

اآلخر بعده سنة ، ثم  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، ثم مكث
 مات على فراشه ، فُأِري طلحة بن عبيد اهلل أن الذي مات على

اآلخر بحين ، فذكر ذلك طلحُة لرسول اهلل فراشه دخل الجنة قبل 
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : "   صلى اهلل عليه وسلم ،

 " كم مكث في األرض بعده ؟
قال : حوال . فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : " صلى ألفا 

 . " ، وصام رمضان وثمان مئة صالة

عذرة ثالثة  را من بنيعن عبد اهلل بن شداد : أن نف 9049وبرقم : 
أتوا النبي صلى اهلل عليه وسلم ، فأسلموا . قال : فقال النبي صلى 

عليه وسلم : " من يكفنيهم ؟ " قال طلحة : أنا . قال : فكانوا  اهلل
صلى اهلل عليه وسلم بعثا ، فخرج فيه  عند طلحة ، فبعث النبي

،  فيهم آخر أحدهم ، فاستشهد . قال : ثم بعث بعثا ، فخرج
فاستشهد قال : ثم مات الثالث على فراشه . قال طلحة : فرأيت 

الثالثة الذين كانوا عندي في الجنة ، فرأيت الميت على  هؤالء



استشهد أخيرا يليه ، ورأيت الذي  فراشه أمامهم ، ورأيت الذي
فأتيت  : استشهد أولهم آخرهم . قال : فدخلني من ذلك . قال

 : فذكرت ذلك له . قال النبي صلى اهلل عليه وسلم ،
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : " وما أنكرت من ذلك ؟  فقال

مؤمن يعمر في اإلسالم لتسبيحه  ليس أحد أفضل عند اهلل من
  . " وتكبيره وتهليله

بن عبيد اهلل : أن رجلين قدما على رسول  عن طلحة 9048وبرقم : 
عا ، وكان أحدهما جمي اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وكان إسالمهما

أشد اجتهادا من صاحبه ، فغزا المجتهد منهما ، فاستشهد ، ثم 
اآلخر بعده سنة ، ثم توفي ، قال طلحة : فرأيت فيما يرى  مكث

إذا أنا بهما ، وقد خرج خارج من  : النائم ، كأني عند باب الجنة
فأذن للذي  الجنة ، فأذن للذي توفي اآلخر منهما ، ثم خرج ،

ثم رجعا إلي ، فقاال لي : ارجع . فإنه لم يأِن لك بعد ،  استشهد ،
طلحة يحدث به الناس ، فعجبوا لذلك ، فبلغ ذلك رسول  فأصبح

من أي ذلك تعجبون ؟ " قالوا :  " : اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فقال



في سبيل اهلل ،  يا رسول اهلل ! هذا كان أشد اجتهادا ، ثم استشهد
  . ودخل هذا الجنة قبله

هذا بعده سنة ؟ " قالوا : بلى . " وأدرك  فقال : " أليس قد مكث
 وكذا سجدة في السََّنة رمضان ، فصامه " قالوا : بلى . " وصلى كذا

"  

فلما بينهما  " : قالوا : بلى . قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 . " أبعد مما بين السماء واألرض

 
ابن حبان والبيهقي وغيرهم ، وابن ماجه و  هذا الحديث رواه أحمد

  . حسنا وبمجموع طرق الحديث وشواهده يكون الحديث
 (  حسن) 
 لتسبيحه ؛ اإلسالم في يعمر مؤمن من اهلل عند أفضل أحد ليس]  

 بني من نفرا أن:  شداد بن اهلل عبد عن(  حسن[ . )  وتهليله وتكبيره
 صلى النبي فقال:  قال فأسلموا وسلم عليه اهلل صلى النبي أتوا ثالثة عذرة

 عند فكانوا:  قال.  أنا:  طلحة قال ؟ يكفينيهم من:  وسلم عليه اهلل
 فاستشهد أحدهم فيه فخرج بعثا وسلم عليه اهلل صلى النبي فبعث طلحة



 الثالث مات ثم:  قال فاستشهد آخر فيهم فخرج بعثا بعث ثم:  فقال
 الجنة في عندي كانوا الذين الثالثة هؤالء فرأيت:  طلحة قال فراشه على

 ورأيت يليه أخيرا استشهد الذي ورأيت أمامهم فراشه على الميت فرأيت
 النبي فأتيت:  قال ذلك من فدخلني:  قال آخرهم أولهم استشهد الذي

 اهلل صلى اهلل رسول فقال:  قال له ذلك فذكرت وسلم عليه اهلل صلى 
  الحديث ... أحد ليس ؟ ذلك من أنكرت وما:  وسلم عليه

نْ َْطل َحةََْْعنْ  دْ ْب  يَّْْللَا ُْْعَبي  هُّْْللَاَُْْرض  نْ ْأَنََْْعن  نْ َْرُجلَي  نْ َْحيْ َْوُهوََْْبل يْ ْم  ْم 

رَْْ,َْوَجلََْْعزَّْْللَا َْْسب يلْ ْف يْأََحُدُهَماْقُت لَْْ،ْقَُضاَعةَْ َدهُْْاآلَخرَُْْوأُخِّ ُْثمَْْ,َْسَنةْ َْبع 

تُْْ:َْطل َحةَُْْقالَْْ,َْماتَْ تَُْفرَْْ،ْفُت َحتْ ْال َجَنةَْْال َمَنامْ ْف يَْفَرأَي  نَْْاآلخ رَْْأَي  نْ ْم  ْالَرُجلَي 

لَْْال َجَنةْ َْداخ لَْ تُْْاألََولْ َْقب  تَُْْفلََماْ،َْفَتَعَجب  َبح  تُْْأَص  ّْللَا َْْرُسولََْْفَبلََغتْ ْ،َْذل كََْْذَكر 

هْ ّْللَاَُْْصلَى هْ ّْللَاَُْْصلَىّْللَا َْْرُسولَُْْفَقالَْْ،َْوَسلَمََْْعلَي  َْقدْ ْأَلَي سَْْ"ْ:َْوَسلَمََْْعلَي 

َدهَُْْرَمَضانََْْصامَْ َدهَُْْوَصلَىْ،َْبع  َعةْ ْأَل فََْْسَنةْ َْبع  َعةْ َْوَكَذاَْوَكَذاْ,َْرك  ْل َصالةْ َْرك 

يمَُْْحَدَثَناْ,ْ"َْسَنت هْ  َراه  نُْْإ ب  ُزوْب  يدَُْْحَدَثَناْ:َْقالَْْ،ْقْ َمر  نَُْْسع  رْ ْب  ْ:َْقالَْْ،َْعام 

نُُْْمَحَمدَُْْحَدَثَنا وْب  ر  لَمَْْ:َْقالَْْ،َْسلََمةَْْأَب يَْعنْ ْ،َْعم  نْ َْرُجالنْ ْأَس  َْعلَىَْبل يْ ْم 

دْ  هْ ّْللَاَُْْصلَىّْللَا َْْرُسولْ ْ َعه  لَهُْْرََْذكَُْْثمَْْ,َْوَسلَمََْْعلَي  ث   .ْم 

 

 من حي وهو بلي من رجلين أن عنه اهلل رضي اهلل عبيد بن طلحة عن
 ، سنة بعده اآلخر وأخر ، وجل عز اهلل سبيل في أحدهما قتل ، قضاعة

 من اآلخر فرأيت ، فتحت الجنة المنام في فرأيت:  طلحة قال.  مات ثم
 ، ذلك ذكرت أصبحت فلما ، فتعجبت األول قبل الجنة داخل الرجلين
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 عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فبلغت
 ، ركعة ألف سنة بعده وصلى ، بعده رمضان صام قد أليس »:  وسلم
 حدثنا:  قال ، مرزوق بن إبراهيم حدثنا.  « سنته لصالة ركعة وكذا وكذا
:  قال ، سلمة أبي عن ، عمرو بن محمد حدثنا:  قال ، عامر بن سعيد
 ذكر ثم.  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عهد على بلي من رجالن أسلم
 مثله

 


