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 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

لإلمام الحافظ  وأحوال القیامة في أحوال الموتى َوالمحشررسالة 

  " دراسة وتحقیق"  محمد بن عبد الرحمِن السخاوي 

  إسالم سمیر محمد فرج

  مصر. جامعة األزهر، كلیة البنات اإلسالمیة بأسیوط، قسم الحدیث وعلومه،

 islam.farag@azhar.edu.eg:البرید اإللكتروني

  ملخص:

  - علیه وسلمصلى اهللا– لألمة بعد نبیها -عز وجل –قید اهللا 
رجاًال یقومون بواجب تبلیغ دعوة الحق، فقام الجهابذة الكبار بواجبهم 

وكان منهم الحافظ شمس الدین محمد بن عبد  یكون،على أحسن ما 

رسالة هذا المخطوط الذي عنوانه " وكان مما صنفالسخاوي،  الرحمن

 یحقق،وهو على حد علمي لم  في أحوال الموتى والمحشر وأحوال القیامة"

وقد وقفت على نسختین له محفوظتین بالمكتبة األزهریة، وقد قمت في 

هذا البحث بالتعریف باإلمام السخاوي رحمه اهللا، ثم التعریف بالكتاب 

ومنهج اإلمام  من خالل وصف النسخ الخطیة، وعنوان المخطوط،

اوي وٕامامته في وقد أظهر المخطوط مكانة اإلمام السخ السخاوي فیه،

حسن جواب اإلمام السخاوي على المسائل المتعلقة وعلومه، و  الحدیث

بأحوال الموتي والمحشر وأحوال القیامة والتي طلب منه الجواب عنها، 

أهمیة استخراج هذه الكنوز والنفائس  وأما ما توصلت إلیه من نتائج فهو:

  من دور النشر وٕاخراجها للعلماء والباحثین لتحقیقها واإلفادة منها.

المقـــــام  - القیامـــــة – المـــــوت – الجـــــن – المالئكـــــة ت المفتاحیـــــة:الكلمـــــا

 المحمود.
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 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

A Message about the conditions of the Dead and 
crowd, and the conditions of the Resurrection 

By  
Imam Al-Hafiz Muhamed Bin Abd EL-Rahman    AL-Sakhawi  

Study and Investigation  

Islam Samir Muhamed Farag 

Department of Hadith and its Sciences 

Faculty of Islamic Girls, Asyut, Al- Azhar  

E-mail: islam.farag@azhar.edu.eg 

:Abstract 
God Almjhty  restrained the ummah, after its prophet, peace 

upon him, with men who fulfilled the duty to deliver the call to 

truth and they performed their best, and among them was Hafiz 

Shams Al-Din Muhamed Ibn Abd El-Rahman Al- sakhawi, who 

compiled the man script entitled A Message about the Enditions 

of the Dead and the crowd, and the conditions of Resurrection 

And as far as I know it has not been Investigated. I have looked at 

two copies of it that are kept in Al-Azhar's Library, and in this 

research, I introduced Imam Al-Sakhawi, may God have mercy on 

him, than introducing the book by describing the written copies, 

the title of the manuscript, and the approach of Imam Al-sakhawi 

in it . The manuscript showed the position of Imam Al-sakhawi in 

Hadith and its sciences, and the good response of  Imam Al-

sakhawi to the issues related to the conditions of the ded, crowd, 

and the conditions of the resurrection, about which he was asked 

to answer. The results which I have reached: the importance of 

extracting these treasures and valuables from publishing houses 

and taking them out for scholars and researchers to investigate 

and berefit from them. 

KeyWords: Angels - Jinns, Death – Resurrection - praised 

position.   
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  مقدمة
الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف المرسلین سیدنا محمد، 

  وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.

رجاًال  صلى اهللا علیه وسلم لألمة بعد نبیها - عز وجل  - َقیَّد اُهللا قد فَ  وبعد؛

م على أحسن ما یقومون بواجب تبلیغ دعوة الحق، فقام الجهابذة الكبار بواجبه

الذي السخاوي،  نن منهم الحافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحموكا یكون،

وعى من كتاب ربه وسنة نبیه، فحرر وصنف في أكثر أبواب الشریعة، وكان 

رسالة في أحوال الموتى والمحشر وأحوال " هنوانالذي عهذا المخطوط  مما صنف

قد وقفت على نسختین له و  ،هقیحقیسبق ت لم وهو على حد علميالقیامة"

  . -وسیأتي وصفهما- محفوظتین بالمكتبة األزهریة 

وتكمن أهمیة هذا البحث في استخراج هذه الكنوز والنفائس من دور النشر  

وٕاخراجها للعلماء والباحثین لیقرأوها ، ویطلعوا علیها وخاصة أنها إلمام جهبذ 

  حافظ كبیر كاإلمام السخاوي.

  یاري للموضوع:ختأهم أسباب ا وكان من

 .ستفادة منهواال تراث المخطوط بإخراجهالإحیاء  )١

محبة الكتابة في هذا النوع المتعلق بأحوال اآلخرة وخاصة النشغال  )٢

  الناس بالدنیا وأمورها.

  مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة: إلىهذا العمل قسمت وقد 

  .یهالمقدمة: ذكرت فیها أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاري له، وخطتي ف

ترجمة  له، ترجمت التعریف باإلمام السخاوي رحمه اهللا المبحث األول:

مختصرة، وذلك لشهرته وكثرة مترجمیه، وقد ترجم لنفسه في مجلد ضخم سماه: 

  .»إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي لإلعالم بترجمة السخاوي«

  عة عناصر:واشتمل هذا المبحث على أرب، التعریف بالكتابالمبحث الثاني: 
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  وصف النسخ الخطیة.األول: 

  عنوان المخطوط. الثاني:

  موضوع المخطوط. الثالث:

  منهج السخاوي في المخطوط. الرابع:

وقــد ســرت فیــه  بط وتحقیــق المخطــوط والتعلیــق علیــه،ضــ المبحــث الثالــث:

  على المنهج اآلتي : 

 أعزو اآلیات القرآنیة إلى سورها ، وأذكر رقم كل آیة. )١(

 في المخطوط من كتب الغریب واللغة. ةاأللفاظ الغریبة الوارد بینت معاني )٢(

 قمت بتخریج األحادیث الواردة في المخطوط، فإذا كان الحدیث فى الصحیحین، )٣(

لــم أســتقص فــى تخریجــه، وذلــك لشــهرة الكتــابین، والقطــع بصــحة مــا فیهمــا، وٕاذا 

ي الحكــم أستشــهد بكــالم العلمــاء فــ أقــوم بــالحكم علیــه وكــان فــي غیرهمــا فــإنني 

علـى الحـدیث ، والبیهقـى فـى السـنن  على الحدیث فأذكر كالم الترمذى فى سننه

، والحـاكم، وتعلیـق الـذهبي علیـه، وغیـرهم ممـا یمكـن أن أظفـر بـه مـن كـالم لهــم 

فـى مصـنفاتهم، وهـذا كلــه إذا كـان الحـدیث مرفوًعــا، أمـا الموقوفـات والمقطوعــات 

إال إذا اقتضـت الحاجـه  حكـم علیهـافاكتفیت بتخریجهـا فقـط مـن مصـادرها دون ال

  ذلك.

  واشتملت على أهم النتائج والتوصیات.الخاتمة: 

واهللا الكریم أسأل أن یجعل عملي هذا خالًصا لوجهه الكریم، وأن یوفقني فیه 

  وفي سائر أعمالي، وأن یزرقني علًما نافًعا، وعمًال متقبًال.

 وصل اللهم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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  ا اول
 ا وي اا ١(ر(  

  اسمه ونسبه وكنیته: 

هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد، 

الشیخ اإلمام، العالم العالمة المسند، الحافظ المتقن شمس الدین أبو الخیر 

القاهري المولد،  ،)٢(نسبة إلى سخا قریة من أعمال مصر ،السخاوي األصل

  الشافعي المذهب، نزیل الحرمین الشریفین.

  :وطلبه للعلم نشأته

ولد في ربیع األول سنة إحدى وثالثین وثمانمائة بالقاهرة، حفظ القرآن الكریم 

عمدة األحكام، و ، » ألفیة ابن مالك«و » المنهاج«وهو صغیر، وجّوده، ثم حفظ 

لشیخه شیخ » النخبة«و » لشاطبیةا«، وغالب » ألفیة العراقي«والتنبیه و 

في العروض، وبرع » الشاوي«اإلسالم أبي الفضل بن حجر العسقالني، ومقدمة 

في العربیة، والفقه، والقراءات، والحدیث، والتاریخ، وشارك في الفرائض، 

  والحساب، والتفسیر، وأصول الفقه، والمیقات، وغیرها.

كاد تنحصر، وأخذ عن جماعة ال وأما مقروءاته ومسموعاته، فكثیرة جدا ال ت

ثم حج وأخذ عن مشاِیخ مكة والمدینة ثم  یحصون، یزیدون على أربعمائة شیخ،

عاد ِإلى وطنه وارتحل إلى اإلسكندریة والقدس والخلیل ودمیاط ودمشق وسائر 

                                                           

ذرات الذهب ش، "١/٥٤/٨٣" الكواكب السائرة بأعیان المئة العاشرةمصادر ترجمته في: " )١(

، ٢/١٨٤"البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، "١/٧٨/٤٢"في أخبار من ذهب

، ٢/٩٨٩/٥٦٢"فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسالت"

نظم العقیان في أعیان ، "٣٦٩" صمعجم أعالم شعراء المدح النبوي، "٦/١٩٤األعالم

 .١٥٢" صاألعیان

زء من مدینة كفر الشیخ بمحافظة كفر الشیخ، وهي تقع بین فرعي النیل ) وهي اآلن ج٢(

  میًال شمال غرب سمنود. ٢٠میًال شمال طنطا و  ٢٢بالدلتا وتبعد 
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 جهات الشام ومصر وبرع في هذا الشأن وفاق األقران َوحفظ من الحدیث ما

هو وأهله وأوالده وجاور  ٨٧٠ره ثم حج ِفي سنة صار به متفردا عن أهل عص

وانتفع به أهل الحرمین ثم عاد إلى القاهرة وأملى الحدیث على ما كان علیه 

أكابر مشایخه ومشایخهم وانتفع الناس به ثم حج مرات وجاور مجاورات وخرج 

  .لجماعة من شیوخه أحادیث وأذن له غیر واحد باإلفتاء، والتدریس، واإلمالء

كثیرًا، وسمع علیه والزمه أشذ المالزمة. الحافظ ابن حجر على شیخه  وقرأ

حتى حمل عنه ما لم یشاركه فیه غیره، وأقبل علیه الشیخ بكلیته حتى صار 

یرسل إلیه قاصده یعلمه بوقت ظهوره من بیته لیقرأ علیه، وسمع من لفظه أشیاء 

ه من منزله، وكان كثیرة، وحمل عنه أكثر تصانیفه، وأعانه على ذلك قرب منزل

بتمامه، وسمع علیه » اإلصالح«ال یفوته مما یقرأ علیه إّال النادر، وقرأ علیه 

جّل كتبه، كاأللفیة وشرحها مرارا، وعلوم الحدیث إال الیسیر، وأكثر تصانیفه في 

وأذن له في اإلقراء، بل قال:  الرجال وغیرها، وغیر ذلك من المصنفات األخرى.

ألف له ترجمة سماها " بالجواهر والدرر في ترجمة شیخ إنه أمثل جماعتي، و 

وقد رحل إلى عدد كبیر من األمصار في سبیل طلب العلم، .اإلسالم ابن حجر "

منها دمشق، وحلب، وبیت المقدس، والخلیل، ونابلس، والرملة، وحماة، وبعلبك، 

 وحمص.

  مصنفاته:

، وسماها: منها ترجمة ابن حجربلغت أكثر من مئتي كتاب ألف كتبًا 

المع، في الضوء ال، ومنها ""الجواهر والدرر بترجمة شیخ اإلسالم ابن حجر"

  .سه فیه ترجمة على عادة المحدثین"، وذكر لنفأخبار أهل القرن التاسع

لمقاصد ا"واهر المكللة، باألحادیث المسلسلة"، الجو " :ومن تألیفه كتاب سماه

ما صنف في هذا أجمع من هو " و في األحادیث الجاریة على األلسنةالحسنة 

عمدة وكتاب " ،"بفتح المغیث"المسمى وله شرح على ألفیة الحدیث، الباب، 

اإلعالن بالتوبیخ لمن ذّم أهل «"، ووالسامع، في ختم الصحیح الجامع ئالقار 

، وكلها "تاج، في ختم صحیح مسلم بن الحجاجغنیة المحوكتاب " ،» التأریخ

  .مؤلفات أخرى مطبوعة، وله
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  اء العلماء علیه: ثن

حتى قال تلمیذه الشیخ جار  ،هو من األَئمة األكابر: ")١(قال اإلمام الشوكاني

 ما "الضوء الالمع"بن فهد فیما كتبه عقب ترجمة صاحب الترجمة لنفسه في ااهللا 

إن شیخنا صاحب الترجمة  :)٢(نصه قال تلمیذه الشیخ جار اهللا بن فهد المكي

األوصاف الحسنة ولقد واهللا العظیم لم أر في الحفاظ  حقیق بما ذكره لَنفسه من

ویعلم ذلك كل من اطلع على مؤلفاته أو شاهده وهو عارف بفنه  المتأخرین مثله

إنه انفرد بفنه وطار  :منصف في تراجمه ورحم اهللا جدي حیث قال في ترجمته

ربا اسمه في اآلفاق به وكثرت مصنفاته فیه وفي غیره وكثیر منها طار شرقا وغ

ویمنا وال أعلم اآلن من یعرف علوم الحدیث مثله وال أكثر تصنیفا وال  الشما

وله الید  ،وكذلك أخذها عنه علماء اآلفاق من المشایخ والطلبة والرفاق ،أحسن

وٕالیه یشار  ،الطولى في المعرفة بأسماء الرجال وأحوال الرواة والجرح والتعدیل

ت بعد الحافظ الذهبى مثله سلك هذا لم یأ :ولقد قال بعض العلماء .في ذلك

  ".المسك وبعده مات فن الحدیث وأسف الناس على فقده ولم یخلف بعده مثله

ولو لم یكن لصاحب الترجمة من التصانیف إال الضوء الالمع وقال ایضا: "

لكان أعظم دلیل على إمامته فإنه ترجم فیه أهل الدیار اإلسالمیة وسرد في 

ومقرواته وشیوخه ومصنفاته وأحواله ومولده ووفاته  ترجمة كل أحد محفوظاته

                                                           

فهرس الفهارس واألثبات ومعجم  .٢/١٨٤)البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع١(

 .٢/٩٨٩/٥٦٢المعاجم والمشیخات والمسلسالت

مام المحدث، المخرج جار اهللا بن عبد العزیز بن عمر، محب الدین ابن الشیخ اإل )هو٢(

مؤرخ، من أهل مكة. مولده  الحافظ عز الدین ابن الحافظ تقي الدین بن فهد المكي

  ووفاته فیها. رحل إلى مصر والشام.

وصنف كتبا منها (التحفة اللطیفة في بناء المسجد الحرام والكعبة الشریفة) و (السالح 

وكانت وفاته سنة أربع وخمسین وتسعمائة بمكة  ) وغیرها،ة في فضائل بندر جّدةوالعد

، األعالم ٢/١٣١ الكواكب السائرة بأعیان المئة العاشرةترجمته من:  رحمه اهللا تعالى.

٦/٢٠٩.  
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على نمط حسن وأسلوب لطیف ینبهر له من لدیه معرفة بهذا الشأن ویتعجب 

من احاطته بذلك وسعة دائرته في اِالطالع على أحوال الناس فإنه قد ال یعرف 

الرجل ال سیما في دیارنا الیمنیة جمیع مسموعات ابنه أو أبیه أو أخیه فضال 

  ".ن غیر ذلكع

  وفاته:

مات في المدینة المنورة یوم األحد الثامن والعشرین من شعبان سنة اثنتین 

وتسعمائة، وصلي علیه بعد صالة صبح یوم اإلثنین، ودفن بالبقیع بقرب اإلمام 

  .مالك رحمه اهللا تعالى

ا ام  

  ا ب

  أوًال: وصف النسخ الخطیة:

 :وصف النسخة األولى  

 العروسي، ٤٢٨٣٦) توحید ٤٢٧٤(حفوظة بالمكتبة األزهریة، ورقمها: م

: القیاسو  سطًرا، ٢٥: األسطر وعدد ورقة، ٣٤: األوراق وعدد نسخ،: وخطها

، ولم أقف على اسم ناسخ هذا المخطوط، وال ، ورمزت لها بحرف (أ)١٧×  ٢٢

  تاریخ كتابته. 

عقوفتین كما سیراها وقد وقفت في هذه النسخة على زیادات وضعتها بین م

  القارئ الكریم في مواضعها.

 :وصف النسخة الثانیة  

محفوظة بالمكتبة األزهریة، ضمن مجموع هي الرسالة الثانیة فیه، ورقمها: 

ورقة، من  ١٢: األوراق وعدد حلیم، وخطها معتاد، ٣٤٦٩٩) توحید ٣٩١١(

رمزت لها ، و ١٦×  ٢٠: والقیاس سطًرا، ١٩: األسطر وعدد ،١٩ إلى ٧اللوحة 

  ولم أقف أیًضا على اسم ناسخ هذا المخطوط، وال تاریخ كتابته.بحرف (ب)

***  
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طا  ر  

  
  اللوحة األولى من (أ)

  
  اللوحة األخیرة من (أ)



        
 
 

 

 

٣٦٨

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

  
اللوحة األولى من 

(ب)

  
  اللوحة الثانیة من (ب)
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  اللوحة األخیرة من (ب)

  عنوان المخطوط: -

"رسالة في أحوال الموتى وان هكذا: جاء على غالف النسختین الُعن

وي لإلمام الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخا والمحشر وأحوال القیامة"

  .- رضي اهللا تعالى عنه- الشافعي 

  موضوع الرسالة: -

وضح من عنوانها أنها تشتمل على مسائل متعلقة بأحوال الموتى والمحشر 

هذا المخطوط في والقیامة طلب من اإلمام السخاوي الجواب عنها، فخط 

  الجواب عن هذه المسائل.

  منهج السخاوي في المخطوط: -

  ومن أهم ما انتهجه اإلمام السخاوي في رسالته ما یلي:

بدأ اإلمام السخاوي أوًال بسرد األسئلة التي طلب منه الجواب   )١

عنها إجماًال ثم بدأ بعد ذلك في الجواب عن كل سؤال على 

 حده.



        
 
 

 

 

٣٧٠
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یؤید جوابه باآلیات القرآنیة،  لةأنجده في جوابه عن كل مس )٢

 واألحادیث النبویة، وأقوال الصحابة.

 یقوم بضبط الكلمات الغریبة وبیان معناها مستدًال في ذلك بأقوال العلماء. )٣

ثر الذي یستدل به على یذكر الراوي األعلى للحدیث أو األ )٤

 األكثر.

"قال  كثیر النقل لرأي شیخه الحافظ ابن حجر معبًرا عنه بقوله: )٥

 یخنا رحمه اهللا".ش

حكم على بعض األحادیث التي استدل بها، وفي بعضها أید  )٦

 حكمه بأقوال علماء الجرح والتعدیل.

یذكر أراء وأقوال العلماء في جوابه عن المسائل التي طلب منه  )٧

 الجواب عنها .

 كثیًرا ما یذكر تخریًجا إجمالًیا للحدیث الي یستدل به.  )٨

 )١( المتعارضة. یوفق ویجمع بین أقوال العلماء )٩

                                                           

): فیما استشكل بكونهم" یحشرون عراة" كما ورد في الصحیح، ١٣) مثاله: ما ورد ص (١(

وجمع بینهما  " قال: إن المیت یبعث في ثیابه التي یموت فیها ید"وبما ورد عن أبي سع

بأن بعضهم یحشر عارًیا وبعضهم یحشر : "البعث= في كتاب  الحافظ أبو بكر البیهقي

قال: وحمله بعض العلماء على  .......كاسًیا أو یحشرون كلهم عراة ثم تكسى األنبیاء

 ﴿َوِلَباُس التَّْقَوى َذِلكَ  قوله تعالىالَعمل وٕاطالق الثیاب على العمل وقع في مثل 

  ....َخْیٌر﴾
): في "كون المصراعین من مصاریع الجنة كما بین مكة وحمیر، ٣٥وما ورد أیًضا ص(

ولكن نقول في الجمع وكما بین مكة وبصري، أو مكة وهجر" قال اإلمام السخاوي: 

ألحادیث في مسیرة في الجمع بین ا بینهما كما قال شیخ اإلسالم النووي رحمه اهللا

الحوض أنه لیس في ذكر المسافة القلیلة ما یدفع الكثرة یعني من جهة أنه أخبر أوًال 

 ......بالمسافة الیسیرة ثم أعلم بالمسافة الطویلة فأخبر بها
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ا ا  
ا و   

  ِبْسِم اِهللا الرحمن الرحیم

  )١(]وصلى اهللا على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم[

قال الشیخ اإلمام العالمة الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي 

لص إلیه المخ )٢(الحمد هللا مجیب من توجه إلیه وسأل، ومنیب :رحمه اهللا تَعالى

قد  )٣(والَصالة والسالم على أشرف خلقه الذي به الدین القیم في القول والعمل،

   ،،،وبعد )٤( ] وعلى آله وصحبه والتابعین البالغین من الخیر أقصى األمل[ كمل،

فهذه مَسائل طلب مني الجواب عنها سریًعا، ورغب إلّى فیه أعز األحباب 

السائل والمجیب، ویبان عنها كل متعنت  خصوصافبادرته مطیًعا، نفع اهللا به 

تحشرون یوم :"- صلى اهللا علیه وسلم-قوله  :قال السائل :ذي شك مریب، فأقول

 ؟وأین یكون المحشر ؟، ما معنى ذلك"ُبهما"وفي روایة  )٥("القیامة حفاة عراة غرًال 

وَهل یخلط اإلنس والجن في المحشر أو  ؟وما اسمها ؟ومن أي شئ تكون أرضه

                                                           

 ) في نسخة أ.١(

 ) نسخة أ (یثبت).٢(

 ) نسخة أ (القویم).٣(

 ) زیادة في نسخة أ.٤(

باب قول اللَّه {َواْذُكْر ِفي الِكَتاِب / كتاب أحادیث األنبیاء/) أخرجه البخاري في صحیحه٥(

عن ابن عباس رضي اللَّه ،٤/١٦٨/٣٤٤٧] "١٦َمْرَیَم ِإِذ اْنَتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها} [مریم: 

 ]١٢٥باب قول اللَّه تعالى: {َواتََّخَذ اللَُّه ِإْبَراِهیَم َخِلیًال} [النساء: به، وفي  عنهما

َباُب {َوُكْنُت َعَلْیِهْم َشِهیًدا َما ُدْمُت ِفیِهْم، َفَلمَّا في كتاب تفسیر القرآن/ ،و ٤/١٣٩/٣٣٤٩

ِقیَب َعَلْیِهْم، َوَأْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهیٌد} [المائدة:   ]١١٧َتَوفَّْیَتِني ُكْنَت َأْنَت الرَّ

،  ٨/١٠٩/٦٥٢٤،٦٥٢٥،٦٥٢٦،وفي كتاب الرقاق/باب كیف الحشر٦/٥٥/٤٦٢٥

لم في صحیحه/ كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها/باب فناء الدنیا وبیان الحشر یوم ومس

 .٤/٢١٩٤/٢٨٦٠القیامة 
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وهل یدخل الجن الجنة  ؟م وتحاسبئوهل تحشر البها ؟كل جنس على حدهیكون 

ودخول نبینا صلي اهللا علیه  ؟وٕاذا دخل أهل الجنة الجنة َهل یخرجون منها للتنزه

وهل أبواب  ؟وسلم الجنة قبل األنبیاء فأین یكون إدریس علیه السالم إذ ذاك

 ؟ات أو متجاوراتمتطابق نوَهل الجنا ؟الجنة على نسق واحد في عرض واحد

 ؟و ما معنى المقام المحمود ؟وَهل هي بدرج أم ال ؟وَهل لكل باب فردة أو فردتان

وأین تكون زمزم  ؟وكم مدة سجوده ؟وأین یكون سجود النبي صلى اهللا علیه وسلم

وَهل  ؟)١(وَهل تغییر البنیة الدنیویة زیادة أو إنشاء ؟ومن یذبح الموت ؟في القیامة

وما عرض صفوف أهل  ؟)٤(أم بالعربیة )٣)(٢(القبر بالسریانیة سؤال الملكین في

إذ في الحدیث صفوف أهل الجنة مائة وعشرون صًفا ثمانون من  ؟الجنة وطولها

وهل المالئكة تشارك أهل الجنة في نعیمها  .هذه األمة وأربعون من غیرها

  .الجواب )٦(أفیدوا ؟القرآن أم ال )٥(وتقرأ

المعجمة وسكون  )٧(فهو بضم الغین :وسلم "غرًال"أما قوله صلى اهللا علي 

: )٨(الراء جمع أغرل وهو "األقلف" وزنه ومعناه، والمعنى كما قال ابن عبد البر
                                                           

 ) نسخة أ (نتا).١(

 ) نسخة أ (بالسریاني).٢(
مشتقة من اللغة اآلرامیة ویعتبرها بعض الباحثین تطوًرا اللغة الُسریانیة، لغة سامیة )٣(

طبیعًیا لها موحدین بین اللغتین، نشأت اللغة اآلرامیة، وهي أصل اللغة السریانیة، في 

 . وكیبیدیااأللف األول قبل المیالد لتكون العائلة الثالثة ضمن عائلة اللغات
 ) نسخة أ (بالعربي).٤(

 ) نسخة أ (یقرأو).٥(

 ت من نسخة أ.) سقط٦(

 ) سقطت من نسخة أ.٧(

یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، ) ابن عبد البر: هو ٨(

أبو عمر: من كبار حفاظ الحدیث، مؤرخ، أدیب، بحاثة. یقال له حافظ المغرب. ولد 

موطأ التمهید شرح ال ، لهبقرطبة. ورحل رحالت طویلة في غربي األندلس وشرقیها

سنة ثالث وستین ، وغیر ذلك، توفي واالستذكار مختصره واالستیعاب في الصحابة

 .٨/٢٤٠، األعالم للزركلي ٤٣٢. طبقات الحفاظ صوأربعمائة عن خمس وتسعین سنة
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یوم ولد، وأما قوله "ُبهما" فهو بضم الموحدة وسكون الهاء  )١(أنه یحشر بقلفته

ا یا رسول قلن"فیه حیث قیل:  )٢()الذي ثبت(ومعناه كما في الحدیث ،جمع (ُبهم)

  .)٥("من أعراض الدنیا )٤(لیس بهم شئ )٣(:اهللا: َوَما ُبْهًما، قال

البهم في األصل الذي ال یخالط "فیه معنى آخر فقال:  وذكر بعض األئمة

أنه لیس فیهم شئ من العاهات واألعراض التي تكون  :والمعنى ،لونه لون سواه

هي أجساد مصححة لخلود في الدنیا كالعمى والعور والعرج وغیر ذلك، وٕانما 

  .، وهذا قد ال ینافي الثابت في الروایة)٦("األبد في الجنة أو النار

                                                           

 ) في نسخة أ زیادة (كمییة).١(

 ) في نسخة أ (التي ثبتت).٢(

 ) في نسخة أ زیادة (الذي).٣(

 ) زاد في نسخة أ (یعفى).٤(

، والبخاري في األدب المفرد/ باب المعانقة ٢٥/٤٣١) أخرجه أحمد في مسنده ٥(

، والحاكم في مستدركه/كتاب ٢/٣٤٧/٨٥١، وابن أبي شیبة في مسنده ٩٧٠/ح٣٣٧ص

 ،وقال الحاكم:٢/٤٧٥/٣٦٣٨ تفسیر سورة حم المؤمن بسم اهللا الرحمن الرحیمالتفسیر/

  .ووافقه الذهبي »صحیح اإلسناد ولم یخرجاه«

نا القاسم بن عبد الواحد المكي، عن عبد اهللا بن محمد بن حدثعن همام بن یحیى، كلهم 

القاسم بن عبد الواحد ، به. وفیه عقیل، عن جابر بن عبد اهللا، عن عبد اهللا بن أنیس

ُیكتب حدیُثه، ثم ُسئل: یحتج بحدیثه؟ قال: یحتج "المكي، سئل عنه أبو حاتم فقال: 

. وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان ٧/١١٤"الجرح والتعدیل . بحدیث سفیان، وشعبة

عبد اهللا (.وال نعلم فیه جرحًا. و٢/١٢٩"الكاشفوثق". وقال الذهبي: ٧/٣٣٧ في "الثقات"

أما إذا انفرد فُیَحسَّن، وأما إذا خالف فال "قال الحافظ في "التلخیص":  )بن محمد بن َعِقیل

. حدیثه في مرتبة الحسن"الذهبي في "المیزان":  ، وقال٢/٢٥٥. "التلخیص الحبیرُیقبل

 .، وقد توبع، وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشیخین٢/٤٨٥"میزان اإلعتدال
،فصل ١٢/٥٩، مادة (بهم)، وانظر لسان العرب١/٦٧) النهایة في غریب الحدیث واألثر٦(

 الباء.
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 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

ثم إنه قد استشكل الوصف بكونهم عراة بما ثبت عن أبي سعید الخدري 

أنه لما حضره الموت دعى بثیاب جدد فلبسها ثم قال: سمعت "رضي اهللا عنه 

میت یبعث في ثیابه التي یموت إن ال«رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یقول: 

بأن بعضهم " :في كتاب البعث)٢(، وجمع بینهما الحافظ أبو بكر البیهقي)١("»فیها

یحشر عارًیا وبعضهم یحشر كاسًیا أو یحشرون كلهم عراة ثم تكسى 

ثم تكسى  )٣(من یكسى كما في الحدیث إبراهیم علیه السالم أولفاألنبیاء

ل إنسان من جنس ما یموت فیه فإذا دخلوا الجنة كسوة ك )٥(فتكون )٤(األولیاء
                                                           

تطهیر ثیاب المیت عند باب ما یستحب من ) أخرجه أبو داود في سننه/كتاب الجنائز/ ١(

كتاب إخباره صلَّى اللَّه علیه وسلَّم َعْن ، وابن حبان في صحیحه/ ٣/١٩٠/٣١١٤الموت

باب إخباره صلى اهللا علیه وسلم عن البعث /مناقب الصحابة رضي اهللا عنهم أجمعین

قال َأبو حاتم: قوله علیه السالم: "المّیت ،و ٧٣١٦ح ١٦/٣٠٧وأحوال الناس في ذلك الیوم

عث في ثیابه التي قبض فیها"، أراد به في أعماله كقوله: جل وعال {َوِثَیاَبَك َفَطهِّْر} یرید یب

به وأعمالك فأصلحها ال َأن المیت یبعث في ثیابه التي قبض فیها ِإذ األخبار الجمة 

تصرح عن المصطفى صلى اهللا علیه وسلم بأن الناس یحشرون یوم القیامة حفاة عراة 

هذا حدیث  ،وقال الحاكم:١/٤٩٠/١٢٦٠في المستدرك/كتاب الجنائز، والحاكم غرال

، ووافقه الذهبي، والبیهقي في السنن صحیح على شرط الشیخین، ولم یخرجاه

، ٣/٥٣٩/٦٦٠٣باب ما یستحب من تطهیر ثیابه التي یموت فیهاالكبرى/كتاب الجنائز/

ن محمد بن إبراهیم، ابن أبي مریم، أخبرنا یحیى بن أیوب، عن ابن الهاد، عكلهم عن 

 . قلت: والحدیث صحیح اإلسناد.عن أبي سلمة، عن أبي سعید الخدري

اإلمام الحافظ العالمة شیخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسین بن : هو أبو بكر البیهقي)٢(

جرد (من قرى بیهق، بنیسابور) ونشأ  علي، أبو بكر: من أئمة الحدیث. ولد في خسرو

یزل  ومكة وغیرهما، وطلب إلى نیسابور، فلم=اد ثم إلى الكوفة في بیهق ورحل إلى بغد

صنف زهاء ألف جزء، منها ، هـ. ونقل جثمانه إلى بلده ٤٥٨سنة  فیها إلى أن مات

البعث )، و(و (المعارف) و (األسماء والصفات ،، و (السنن الصغرى))(السنن الكبرى

 .١/١١٦، األعالم ٤٣٢). طبقات الحفاظ صوالنشور

 ). ١١ق تخریجه ص ( ) سب٣(

 ) زیادة في نسخة ب.٤(

 ) في نسخة أ (فیكون).٥(



        
 
 

 

 

٣٧٥

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

عند  )٢(من القبر بالثیاب التي ماتوا فیها ثم تتناثر )١(ألبسوا من ثیابها أو یخرجون

  .ول من یكسى إبراهیم علیه السالمعراة ثم یكون أ )٤(حشرونفی )٣(ابتداء الحشر

ل وقع في وٕاطالق الثیاب على العم )٥(قال: وحمله بعض العلماء على الَعمل

َوثَِياَبَك ﴿ وقوله تعالى)٨(َخْیٌر﴾)٧(َذِلكَ  ﴿َوِلَباُس التَّْقَوى )٦(مثل قوله تعالى
 )١١("معناه وعملك فأخلصه"قال:  )١٠(وهو قول قتادة ،على أحد األقوال)٩(﴾َفَطهِّرْ 

                                                           

 ) في نسخة أ (یخرجوا).١(

 ) في نسخة أ زیادة (عنهم).٢(

 ) في نسخ أ (المحشر).٣(

 ) في نسخة أ (فیخرجون).٤(

"شعب  یحتمل أن یكون المراد في أعماله التي علیها من خیر أو شر) قال البیهقي: "٥(

أما أبو سعید فقد استعمل الحدیث على ظاهره، وقد وقال الخطابي: "، ١/٥٤٩اإلیمان 

معنى  :وقد تأوله بعض العلماء علي خالف ذلك فقال ،روي في تحسین الكفن أحادیث

عمل  الثیاب العمل كنى بها عنه یرید أنه یبعث على ما مات علیه من عمل صالح أو

 .١/٣٠١" معالم السننسيء.

 ) سقطت من نسخة أ.٦(

 سقطت من نسخة ب.) ٧(

 ).٢٦) سورة األعراف جزء من آیة رقم(٨(

 ).٤) سورة المدثر آیة رقم(٩(

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز، أبو الخطاب السدوسي البصري: مفسر حافظ )١٠(

قال اإلمام أحمد ابن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع علمه  ضریر أكمه.

دات اللغة وأیام العرب والنسب. وكان یرى القدر، وقد بالحدیث، رأسا في العربیة ومفر 

 .٥/١٨٩ه. األعالم ١١٨سنة یدّلس في الحدیث. مات بواسط في الطاعون

) انظر فتح الباري ، وتحفة األحوذي قلت: وقفت علیه من قول مجاهد، انظر تفسیر ١١(

 .٦/١٣٦الماوردي



        
 
 

 

 

٣٧٦

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

ویؤكد هذا حدیث جابر رضي اهللا عنه رفعه "یبعث كل عبد على ما مات 

  .)٢(أخرجه مسلم )١(علیه"

رضي اهللا عنه "من مات على مرتبة من هذه  )٣(حدیث فضالة بن عبیدو 

.انتهى ملخًصا مع )٦(أخرجه أحمد )٥(")٤(المراتب یبعث علیها یوم القیامة"

  .)٧(زیادات

                                                           

/باب األمر بحسن الظن باهللا ) أخرجه مسلم في صحیحه/كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها١(

جریر، عن األعمش، عن أبي سفیان، ، من طریق ٤/٢٢٠٦/٢٨٧٨تعالى عند الموت

، ٣/٤١٥/١٩٠١، وأبو یعلى في مسنده ٢٢/٤١٣، به، وأحمد في مسنده عن جابر

حدیث صحیح على ، وقال الحاكم: ١/٤٩٠/١٢٥٩والحاكم في المستدرك/ كتاب الجنائز

عن األعمش، عن أبي سفیان، ، ووافقه الذهبي، كلهم خاريشرط مسلم، ولم یخرجه الب

 ، به .عن جابر

اإلمام الحافظ ، ير مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري أبو الحسن النیسابو ) اإلمام ٢(

 .٥٩١/ت ٢٦٤. طبقات الحفاظ صسنة إحدى وستین ومائتین، توفي صاحب الصحیح

فضالة بن عبید)كما في نسخة (ت)، ) في نسخة (ب) (فضالة بن عبید اهللا) والصواب (٣(

األنصاري األوسي، أبو  فضالة بن عبید بن نافذ بن قیس بن صهیب بن األصرم وهو:

 .محمد. أسلم قدیما، ولم یشهد بدرا، وشهد أحدا فما بعدها، وشهد فتح مصر والشام قبلها

خالفة  ي آخروكانت وفاته َرِضَي اللَُّه َعْنُه سنة ثالث وخمسین. وقد قیل: إنه توفي فِ 

/ ٣، االستیعاب٥/٢٨٣اإلصابة ُمَعاِوَیة وقیل: إنه مات سنة تسع وستین. واألول أصح.

١٢٦٢. 

هانئ، أن أبا علي الجنبي،  يأب، من طریق ٣٩/٣٧٠/٢٣٩٤٥) أخرجه أحمد في مسنده٤(

باب ما ، به، وسعید بن منصور في سننه/ كتاب الجهاد/ حدثه أنه، سمع فضالة بن عبید

، والحاكم في ٢/١٤٩/٢٣٠٣ل الجهاد في سبیل اهللا عز وجلجاء في فض

،وقال الحاكم: على شرطهما ووافقه الذهبي، كلهم ١/٤٩١/١٢٦٠مستدركه/كتاب الجنائز

، به. وقال شعیب هانئ، أن أبا علي الجنبي، حدثه أنه، سمع فضالة بن عبید يأبعن 

 .٣٩/٣٧٠األرناؤوط :إسناده صحیح، حاشیة مسند أحمد
 .٢٢٥البعث والنشور ص ) انظر٥(

أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشیباني أبو عبد اهللا ) اإلمام أحمد: هو ٦(

سنة ِإحدى . مات اإلمام الشهیر صاحب المسند والزهد وغیر ذلك،  المروزي ثم البغدادي

 .٤١٨/ ت١٩١. طبقات الحفاظ صوأربعین ومائتین
 ور.) یعني لما جاء في كتاب البعث والنش٧(



        
 
 

 

 

٣٧٧

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

ویتأید بقوله  ،)٢(الحمل على ظاهر الخبر في كونهم عراة)١(ورجح القرطبي"

َل َمرٍَّة﴾﴿ َوَلَقْد ِجْئُتُموَنا ُفَراَدى َكَما خَ )٣(تعالى ﴿َكَما َبَدَأُكْم  وقوله تعالى )٤(َلْقَناُكْم َأوَّ

وبقوله كما في آخر الحدیث المسئول عنه بخصوصه ﴿َكَما َبَدأَنا  )٥(َتُعوُدوَن﴾

َل َخلٍق ُنِعیُدُه﴾ ، قال: فیحمل ما دل علیه حدیث أبي سعید على الشهداء )٦(َأوَّ

نقله ابن عبد )٨(ا لهم عن غیرهم، وبها تمییزً  )٧(ألنهم یدفنون بثیابهم ویبعثون

  .عن أكثر العلماء )٩(البر

  

وكذا یتأید من حیث النظر بأن المالبس في الدنیا أموال وال مال في اآلخرة 

وألن الذي یقي النفس مما تكره في اآلخرة ثواب بحسن عملها  ،مما كان في الدنیا

  .)١١(عنها شیئا )١٠(تغني أو رحمة مبتدأة من اهللا عز وجل، وأما مالبس الدنیا فال

                                                           

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن َفٌرح األنصاري الخزرجي األندلسي، أبو ) القرطبي: هو ١(

عبد اهللا، القرطبي: من كبار المفسرین. صالح متعبد. من أهل قرطبة. رحل إلى الشرق 

واستقر بمنیة ابن خصیب (في شمالي أسیوط، بمصر) وتوفي فیها. من كتبه " الجامع 

 .٥/٣٢٢. األعالم ـه ٦٧١نة، توفي سألحكام القرآن

 .٥٣٦ص التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة) انظر ٢(

 ) سقطت من نسخة أ.٣(

 ).٩٤) سورة األنعام جزء من آیة رقم(٤(

 ).٢٩) سورة األعراف جزء من آیة رقم(٥(

 ).١٠٤) سورة األنبیاء جزء من آیة رقم(٦(

 ) في نسخة أ (فیبعثون).٧(

 ).) في نسخة أ زیادة (قد٨(

 .١٩/١٤) انظر التمهید ٩(

 ) في نسخة أ (یغني).١٠(

 .٥٣٦ص التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة) انظر ١١(



        
 
 

 

 

٣٧٨

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

: وذهب الغزالي إلى ظاهر حدیث أبي سعید وأورده بزیادة لم )١(قال الحلیمي

  . )٢("فإن أمتي تحشر في أكفانها وسائر األمم عراة"أجد لها أصًال وهي: 

على الشهداء من أمته حتى ال تتناقض  )٣(قال القرطبي: إن ثبت ُحمل هذا

قد فهممن الخبر العموم كما  رضي اهللا عنهو سعید فیكون أب )٥(وحینئذ )٤("األخبار

فهمه غیره من الصحابة، ومما یشهد لحمل الحدیث على ظاهره سؤال عائشة 

فقال النبي صلى اهللا علیه  ؟هل ینظر بعضهم إلى سوأة بعض" :رضي اهللا عنها

  .)٦("وسلم: األمر أشد من ذلك أن یهمهم ذلك

  )؟یكون المحشر )٧(وأما قوله (أین

األموات من قبورهم ونحوها في الموقف بعد  )٨(السائل  أراد حشر ظاهر أنوال

ومعنى تبدیلها كما   )٩(البعث، فقد قال تعالى ﴿ َیْوَم تَُبدَُّل اْألَْرُض َغْیَر اْألَْرِض﴾

  .ذهب إلیه أكثر السلف تغییر ذاتها وصفاتها فهي أرض غیر هذه
                                                           

القاضي الحسین بن الحسن بن محمد بن حلیم البخاري الجرجاني، أبو عبد )الحلیمي: هو ١(

في له (المنهاج  .اهللا: فقیه شافعي، العالمة البارع رئیس أهل الحدیث بما وراء النهر

، ثالثة أجزاء، قال اإلسنوي: جمع فیه أحكاما كثیرة ومعاني غریبة لم )شعب اإلیمان

. طبقات الحفاظ مات ِفي ربیع األول سنة ثالث وأربعمائة. أظفر بكثیر منها في غیره

 .٢/٢٣٥، األعالم ٩٢٣/ت٤٠٨ص

 . ٥٥) انظر الدرة الفاخرة في كشف علوم اآلخرة لإلمام الغزالي ص ٢(

 في نسخة أ .) سقطت ٣(

 بتصرف. ٥٣٦،٥٣٧ص التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة)٤(

 ) سقطت من نسخة أ.٥(

، من طریق ٨/١٠٩/٦٥٢٧) أخرجه البخاري في صحیحه/كتاب الرقاق/باب كیف الحشر٦(

عبد اهللا بن أبي ملیكة، قال: حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر، أن عائشة رضي اهللا 

لم في صحیحه/ كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها/باب فناء الدنیا : به، ومسعنها، قالت

 .٤/٢١٩٤/٢٨٥٩وبیان الحشر یوم القیامة 

 ) في نسخة أ (وأین).٧(

 ) في نسخة أ(محشر).٨(

 ).٤٨) سورة إبراهیم، جزء من آیة رقم(٩(



        
 
 

 

 

٣٧٩

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

بلغنا أن "من حدیث عكرمة قال: في تفسیره  )٢(عند عبد بن حمید)١(بما ویتأید

أخرى یحشر الناس منها  )٣(هذه األرض یعني أرض الدنیا تطوى وٕالى جانبها

قال: سمعت رسول  )٥(بل صح من حدیث سهل بن سعد رضي اهللا عنه )٤("إلیها

 على أرض  )٧(مةاالناس یوم القی )٦(اهللا صلى اهللا علیه وسلم یقول : "یحشر

"بیضاء عفراء َكُقْرَصِة ا   .)٨(لنَِّقيِّ

  

                                                           

 ) سقطت من نسخة ب.١(

حفاظ الحدیث. قیل عبد بن حمید بن نصر الكسي، أبو محمد: من ) عبد بن حمید: هو ٢(

. اسمه عبد الحمید، وخفف. صنف المسند والتفسیر مات سنة تسع وأربعین ومائتین

 .٣/٢٦٩، األعالم٥٣٠/ت٢٣٨طبقات الحفاظ ص

 ) في نسخة أ (جنبها).٣(

 .٢/٢٤، وفتح المنعم شرح صحیح مسلم١١/٣٧٦) فتح الباري٤(

 ) في نسخة أ (عنهما).٥(

 ) في نسخة أ (تحشر).٦(

 سخة ب (القیمة).) في ن٧(

) أخرجه البخاري في صحیحه/كتاب الرقاق/باب یقبض اهللا األرض یوم ٨(

، ومسلم في صحیحه/كتاب صفة القیامة والجنة والنار/باب في ٨/١٠٩/٦٥٢١القیامة

، وأبو یعلى في ٤/٢١٥٠/٢٧٩٠البعث والنشور وصفة األرض یوم القیامة

علیه وسلَّم َعْن مناقب =صلَّى اللَّه  كتاب إخباره، وابن حبان في صحیحه/١٣/٥٤٣مسنده

باب إخباره صلى اهللا علیه وسلم عن البعث وأحوال /الصحابة رضي اهللا عنهم أجمعین

 أبو حازم، عن سهل بن سعد، كلهم من طریق  ٧٣٢٠/ ١٦/٣١٣الناس في ذلك الیوم

 به.



        
 
 

 

 

٣٨٠

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

في البدور: "هو الدقیق الذي نقي من القشر  )١(وقوله: (النقي) قال الجالل[ 

  : لیس فیها معلم ألحد. )٤(قال الراوي. )٣(]")٢(والنخالة

: العفرة بیاض لیس بالناصع، والنقي  اْلُحوَّاَري )٦(الخطابي )٥(انقال أبو سلیم

هو بفتح المیم والالم وسكون [ معلم والنخالة، وقوله: "لیس فیهاقشر نقي من ال

أنها مستویة لیس  :ألحد یرید )٧( ]المهملة الذي یستدل به على الطریق أو كالمه

  . )٨(وراءه فیها حدب یرد البصر، وال بناء یستر ما

ذهبت وانقطعت  )٩(وقال بعض العلماء: فیه تعریض بأرض الدنیا فإنها

رحمه اهللا تعالى: أن فیه إشارة إلى أن  )١٢(قال شیخنا )١١(، وكذا)١٠(العالقة منها

                                                           

سیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدین الخضیري ال) الجالل: هو ١(

مصنف، منها الكتاب الكبیر،  ٦٠٠جالل الدین: إمام حافظ مؤرخ أدیب. له نحو 

 .٣/٣٠١ه. األعالم٩١١مات سنة  والرسالة الصغیرة.

 .٩٦) البدور السافرة في أحوال األخرة ص٢(

 ) ما بین المعقوفتین سقط من نسخة (ب).٣(

 ) یعني راوي الحدیث سهل بن سعد.٤(

 ) في نسخة ب (سلیم).٥(

اِإلمام العالمة المفید المحدث الرحال أبو سلیمان حمد بن محمد بن ) الخطابي: هو ٦(

صنف شرح البخاري ومعالم السنن وغریب ، صاحب التصانیف إبراهیم بن خطاب البستي

. مات كان ثقة متثبتا من أوعیة العلم. الحدیث وشرح األسماء الحسنى والعزلة وغیر ذلك

 .٩١٥/ ت٤٠٥. طبقات الحفاظ صائةسنة ثمان وثمانین وثالثم

 ) ما بین المعقوفتین سقط من نسخة (ب).٧(

 .٣/٢٢٦٨) انظر أعالم الحدیث ص٨(

 ) في نسخة أ (ألنها).٩(

 .١١/٣٧٥) انظر فتح الباري١٠(

 ) في نسخة أ (لذا).١١(

 ) یعني: الحافظ ابن حجر العسقالني.١٢(



        
 
 

 

 

٣٨١

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

، وجاء في )٤(عدمت، وأن أرض الموقف تجددأو  )٣(اضمحلت)٢(الدنیا)١(أرض

تفسیر اآلیة عن ابن مسعود رضي اهللا عنه من قوله، بل قیل: أنه مرفوع إلى 

تبدل األرض أرًضا كأنها فضة لم یسفك فیها "النبي صلى اهللا علیه وسلم قال: 

المراد بالتبدیل تغییر صفاتها فقط،  )٦( ، وقیل:)٥("مل علیها خطیئةدم حرام ولم یع

  :وقد كان ابن عباس رضي اهللا عنه ینشد

  )٧(فَما النَّاُس ِبالنَّاِس الِذیَن َعِهدَتُهْم ،،،، وال الدَّاُر ِبالدَّاِر الِتي ُكْنُت َأْعِرفُ   

  .فإنه ظاهر في تبدل الصفات

                                                           

 ) في نسخة أ (األرض).١(

 ) سقطت من نسخة أ.٢(

، القاموس المحیط ٣/٣٢٩محلت: اْضَمَحلَّ الشئ: ذهب، وانحل، انظر كتاب العین) اض٣(

 .١٠٢٤ص

 .١١/٣٧٥) فتح الباري٤(

) أخرجه موقوًفا على ابن مسعود رضي اهللا عنه: الطبري في تفسیره/تفسیر سورة هود ٥(

، وأبو نعیم األصبهاني في صفة ٩/٢٠٥/٩٠٠١، والطبراني في معجمه الكبیر١٣/٣٧٠

  .١/١٦٧/١٥٠الجنة

، والطبراني في المعجم ٢/١٣١/٦٦٩وعنه مرفوًعا أخرجه: الشاشي في مسنده

لم یرفع هذا الحدیث عن أبي إسحاق إال جریر بن أیوب، وقال:  ٧/١٦٤/٧١٦٧األوسط

، وأبو نعیم األصبهاني في ١٠/١٦١/١٠٣٢٣، وفي المعجم الكبیرتفرد به: أبو عتاب "

، وقال ٢١٦البعث والنشور/باب المحشر ص،والبیهقي في ١/١٦٣/١٤٤صفة الجنة

َرَواُه الطبراني في األوسط  البیهقي: كذا رواه أبو جربر ولیس بالقوي. قال الهیثمي:

َوالكبیر، وفیه جریر بن أیوب البجلي وهو متروك، ورواه في الكبیر موقوفا على عبد اللَّه 

 .٧/٤٥مجمع الزوائد ده جید.اوٕاسن
 ) في نسخة أ زیادة (أن).٦(

جریر ، عن الكلبي ، عن أبي  ، من طریق٢/٥٧٤/٧٢١» اإلبانة«أخرجه ابن بطة في )٧(

 ، به.صالح



        
 
 

 

 

٣٨٢

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

 )٢(وینقص منها )١(یزاد فیها"أنه قال:  ومن شواهده ما یروى عنه أیًضا 

  . )٥("العكاظي)٤(وجبالها وأودیتها وشجرها وتمد مد األدیم )٣(وتذهب آَكاُمها

بسند جید عن جابر عن النبي  )٦(قال الجالل في البدور: وأخرج الحاكم[ 

  صلى اهللا علیه وسلم "تمد األرض یوم القیامة مد األدیم ثم ال یكون البن آدم فیها 

                                                           

 ) في نسخة أ (منها).١(

 ) سقطت من نسخة أ.٢(

هي  :قال مالك ،أكام بكسر الهمزة أیضا :ویقال ،بفتح الهمزة ممدود جمع أكمة :كاماآل)٣(

هو ما  :وقیل ،ب أكبر من الكدیةهو ما اجتمع من الترا :وقال غیره ،الجبال الصغار

 ،ل ونحوهاغلظ من األرض ولم یبلغ أن یكون حجرا وكان أشد ارتفاعا مما حوله كالتال

مشارق األنوار  .هي من حجر واحد وقیل هي فوق الرابیة ودون الجبال :وقال الخلیل

 .١/٣٠على صحاح اآلثار

دمة: باطن الجلد واأل ع على آدمة،دیم، مثل أفیق وأفق. وقد یجمدم: جمع األاأل) األدیم: ٤(

  .٥/١٨٥٨الذى یلى اللحم، والبشرة ظاهرها. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة

تاج العروس  وهو ما حمل إلى عكاظ فبیع بها.واألدیم العكاظي: منسوب إلیها،     

٢٠/٢٣٩. 

ان، محمد بن مرو ، من طریق ٢١٧) أخرجه البیهقي في البعث والنشور/باب المحشر ص٥(

، عن ابن عباس به. والحدیث إسناده ضعیف جدا، فیه:  عن الَكْلِبي، عن أبي صالح

قال أبو حاتم: ذاهب الحدیث، متروك محمد بن مروان بن عبد اهللا السدي الصغیر، 

، وقال النسائي: متروك الحدیث.  ٨/٨٦الجرح والتعدیل الحدیث، ال یكتب حدیثه البتة.

مد بن السائب الكلبي، قال النسائي: متروك الحدیث. . ومح٩٣الضعفاء والمتروكون ص

. وقال ابن أبي حاتم: ذاهب الحدیث. الجرح ٩٠الضعفاء والمتروكون ص

 .٧/٢٧١والتعدیل

الحافظ الكبیر إمام المحدثین أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا محمد بن  : هوالحاكم)٦(

البیع صاحب المستدرك  یعرف بابن، الطهماني النیسابوري حمدویه بن نعیم الضبي

= وكان إمام  .والتاریخ وعلوم الحدیث والمدخل واإلكلیل ومناقب الشافعي وغیر ذلك



        
 
 

 

 

٣٨٣

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

  )٣(])٢(الحدیث)١(ال موضع قدمیه"إ

وهذا وٕان كان ظاهره یخالف القول األول فیمكن ": )٤(قال شیخنا رحمه اهللا

الجمع بأن ذلك كله یقع ألرض الدنیا لكن أرض الموقف غیرها، ویتأید بما ثبت 

ة في كمقال: والح في الصحیح من كون األرض تكون یوم القیامة ُخْبَزًة واحدة،

یعني كما جاء عن  )٥("كل المؤمنین منها في زمان الموقفذلك أنها تعد أل

تبدل اَألرض بیضاء مثل الُخْبَزة، یأكل منها َأهل اإلسالِم، حتى «عكرمة قال: 

  )٦(»یفرغوا من الحساب ثم تصیر نزًال ألهل الجنة

رسول اهللا أرأیت  قال البیهقي: وأما حدیث عائشة رضي اهللا عنها قلت: یا

اْلَواِحِد  َوَبَرُزوا ِللَّه [ اْألَْرِض َوالسََّماَواتُ  ْوَم تَُبدَُّل اْألَْرُض َغْیرَ ﴿یَ قول اهللا عز وجل 

، وحدیث )١١("على الصراط"قال:  )١٠(؟یومئذالناس )٩(فأین تكون)٨(﴾)٧(]اْلَقهَّارِ 
                                                                                                                                           

في  . توفي في الحدیث العارف به حق معرفته صالحا ثقة یمیل إلى التشیع عصره=

 .٩٢٧/ت٤١٠. طبقات الحفاظ صصفر سنة خمس وأربعمائة
هذا حدیث صحیح « ،وقال:٤/٦١٤/٧٨٠١ل ) أخرجه الحاكم في المستدرك/كتاب األهوا١(

وقد أرسله یونس بن یزید، ومعمر بن راشد، عن  »اإلسناد على شرط الشیخین ولم یخرجاه

ورجاله ثقات إال أنه اختلف على الزهري في ، ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر: الزهري

 .١١/٣٧٦. فتح الباري صحابیه

 .٩٧) البدور السافرة ص٢(

 وفتین سقط من نسخة (ب).) ما بین المعق٣(

 ) زاد في نسخة أ (تعالى).٤(

 .١١/٣٧٦) فتح الباري٥(

 بن بالل یوسف، من طریق ٢١٨) أخرجه البیهقي في البعث والنشور/باب المحشر ص٦(

به. قلت: والحدیث إسناده ضعیف  حدثني محمد، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة

، الجرح ٩٣عفاء والمتروكون صجدا، فیه: محمد بن مروان متروك الحدیث. الض

 .٧/٢٧١والتعدیل

 ) سقطت من نسخة ب.٧(

 .٤٨) سورة إبراهیم آیة ٨(

 ) سقطت من نسخة أ.٩(

 ) سقطت من نسخة ب.١٠(

) أخرجه مسلم في صحیحه/كتاب صفة القیامة والجنة والنار/ باب في البعث والنشور ١١(

= ، عن داود، سهرعلي بن م،من طریق ٢٧٩١/ ح٤/٢١٥٠وصفة األرض یوم القیامة



        
 
 

 

 

٣٨٤

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

 :ثوبان رضي اهللا عنه في سؤال الیهودي فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

فیحتمل أن یكون هذا  - یعني بالجسر الصراط- )١("الجسر هم في الظلمة دون"

في وقت خروجهم من القبور إلى أن تبدل األرض ثم یكونوا علیها، وٕان أراد 

السؤال بما یروى في تسمیة أرض الشام بأرض المحشر حسبما جاء عن ابن 

 ،)٤( الشامیعني )٣(هاهناأنه قال: من شك أن  المحشر  )٢(عباس رضي اهللا عنه

ِل  فلیقرأ هذه اآلیة ُ﴿هَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذیَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب ِمْن ِدَیاِرِهْم ِألَوَّ

اخرجوا، « َیوَمِئٍذ: -صلى اهللا علیه وسلم  - ، قال لهم رسول اهللا  )٥(اْلَحْشِر﴾

                                                                                                                                           

به، والترمذي في سننه/ كتاب التفسیر/ باب  الشعبي، عن مسروق، عن عائشة عن=

هذا حدیث حسن « ، وقال الترمذي:٣١٢١/ح٥/٢٩٦ ومن سورة إبراهیم علیه السالم

، ٤٢٧٩/ ح٢/١٤٣٠، وابن ماجه في سننه/كتاب الزهد/باب ذكر البعث »صحیح 

، وأحمد في ٢٨٣٨/ ح٢/٩٣٢باب في ذبح الموت والدارمي في مسنده / كتاب الرقائق/

/ ٣٨٤/ ٢، والحاكم في مستدركه/ كتاب التفسیر ٢٤٠٦٩/ ح٤٠/٧٩مسنده 

 ،ووافقه الذهبي.»هذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه«،وقال الحاكم: ٣٣٤٤ح
بیان صفة مني الرجل، والمرأة وأن ) أخرجه مسلم في صحیحه / كتاب الحیض/ باب ١(

معاویة، یعني ابن سالم، عن زید، ، من طریق ١/٢٥٢/٣١٥من مائهما الولد مخلوق

به، والنسائي  ثوبان عنیعني أخاه أنه سمع أبا سالم، قال: حدثني أبو أسماء الرحبي، 

/ ٨/٢١٩ كیف تؤنث المرأة، وكیف یذكر الرجلفي السنن الكبرى/ كتاب عشرة النساء/ 

هذا «، وقال الحاكم: ٣/٤٨١ابة ، والحاكم في مستدركه/ كتاب معرفة الصح٩٠٢٥ح

ووافقه الذهبي، وأبو عوانه في مستخرجه/ كتاب  »حدیث صحیح على شرط الشیخین

، ٨٤٤/ح١/٢٤٧....،باب ذكر إباحة ترك االغتسال من الجماع إذا لم ینزلاإلیمان/

، والبیهقي في السنن الكبرى/كتاب ١٤١٤/ح٢/٩٣والطبراني في المعجم الكبیر

 .١/٢٦١/٧٩٨ماء الرجل وماء المرأة اللذین یوجبان الغسلباب صفة الطهارة/
 ) في نسخة أ (عنهما).٢(

 ) جاء في نسخة ب (ههنا).٣(

 ) سقطت من نسخة ب.٤(

 .٢) سورة الحشر جزء من آیة ٥(



        
 
 

 

 

٣٨٥

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

فذاك على ما رجح في الدنیا عند )١(»إلى أین؟ قال: إلى أرض المحشر قالوا:

الخالص منها، وال ینافیه حدیث معاویة بن  )٢(قوع الفتن والسعي بوقوعو 

رجاًال وركبانا - ونحي بیده نحو الشام-رضي اهللا عنه رفعه "إنهم محشورون)٣(حیده

، فإنه أشار إلى المبالغة في العجز عن المشي ممن )٥("على وجوههم )٤(ویجرون

في قوله تعالى ﴿َفِإَذا ُهْم  )٦(منبه وقول وهب بن .من أول وهلة رتخلف عن الفرا

                                                           

/ ٤/١٥٤) أخرجه البزار كما في كشف االستار/ كتاب البعث/باب كیف یحشر الناس١(

به، وابن أبي  عن عكرمة، عن ابن عباس سفیان، عن أبي سعد،، من طریق ٣٤٢٦ح

، وابن عدي في الكامل ١٨٨٥٠/ ح٣٣٤٥/ ١٠حاتم في تفسیره/تفسیر سورة الحشر

، وابن عساكر في تاریخ ٢١٩، والبیهقي في البعث والنشور/باب المحشر ص٤/٤٣٤

مجمع  فیه أبو سعد البقال، والغالب علیه الضعف.، وقال الهیثمي: ١/١٧٩دمشق

 .١٠/٣٤٣الزوائد

 ) في نسخة أ (لقصد).٢(

معاویة ْبن حیدة ْبن ) في نسخة ب (جیده) والصواب (حیده) كما في نسخة ت. وهو: ٣(

من أهل البصرة،  معاویة ْبن قشیر ْبن كعب ْبن ربیعة ْبن َعاِمر ْبن صعصعة القشیري.

 .٤/٤٣٣أسد الغابة  غزا خراسان ومات ِبَها. وهو جد بهز ْبن حكیم ْبن معاویة.
 في نسخة أ (ویخرون). )٤(

) أخرجه الترمذي في سننه / أبواب صفة القیامة والرقائق والورع/باب ما جاء في شأن ٥(

، والحاكم في »هذا حدیث حسن«، وقال الترمذي: ٢٤٢٤/ ح٤/٦١٦الحشر

مسدد، ثنا المعتمر، قال: سمعت ، من طریق ٨٦٨٦/ح٤/٦٠٨مستدركه/كتاب األهوال 

هذا حدیث « به، وقال الحاكم: دث، عن أبیه، عن جدهبهز بن حكیم بن معاویة یح

 ١٠ووافقه الذهبي، والنسائي في الكبرى/ كتاب التفسیر »صحیح اإلسناد ولم یخرجاه

،والرویاني في مسنده ٢٠٠٢٢/ح٣٣/٢٢٥، وأحمد في مسنده١١٣٦٧/ ح٢٣٠/

. قلت: والحدیث ٢١٩، والبیهقي في البعث والنشور /باب المحشر ص٩١٤/ح٢/٢١٠

 اإلسناد. صحیح

بن كامل وهب بن منبه ) في نسخة ب (عقبة) والصواب ما في نسخ أ (منبه)، وهو ٦(

الصنعاني الذماري، أبو عبد اهللا: مؤرخ، كثیر اإلخبار عن الكتب القدیمة، عالم بأساطیر 

= األولین وال سیما اإلسرائیلیات. یعد في التابعین. أصله من أبناء الفرس الذین بعث بهم 



        
 
 

 

 

٣٨٦

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

هي المكان "فقال مجاهد:  ، خالفه فیه غیره،)٢("أنها بیت المقدس")١(ِبالسَّاِهَرِة﴾

  .)٣("المستوي

  

  ؟َوَأْما قوله: ومن أي شئ تكون أرضه

والظاهر أنه أراد .. تكون من رمل أو حجر أو غیرهما، فلم أقف في 

ونها خبزة، وكذا لم أر لها اسما خاًصا األحادیث الثابته على غیر ما تقدم من ك

  .سوى األرض

  

  ؟آخره إلى )٥(اإلنس والجن )٤(وأما قوله: وهل یحشر

مانع من اختالط المسلمین منهم بالمسلمین  ال)٦(فهو محتمل منًعا وٕاثباتًا إذ

عدم رؤیتهم كما في  )٧(من اإلنس وٕان تفاوتت مراتبهم، ثم یحتمل مع االختالط

  .رؤیتهم بصورهم أو غیرها )٨(فه، وعلیه یحملالدنیا ویحتمل خال

                                                                                                                                           

لى الیمن. وأمه من حمیر. ولد سنة َأربع وثالثین ومات سنة ست عشرة ومائة كسرى إ=

 .٩٢/ت٤٨. طبقات الحفاظ صبصنعاء

 .١٤)سورة النازعات آیة ١(

آدم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ،من طریق ٧٠٢) أخرجه مجاهد في تفسیره ص٢(

بعث والنشور/باب ، والبیهقي في ال٢٤/٧٨، والطبري في تفسیرهسلمة، عن وهب بن منبه

 .٢١٤المحشر ص

 .٧٠٢) تفسیر مجاهد ص٣(

 ) في نسخة أ (تحشر).٤(

 ) في نسخة أ (الجن واإلنس).٥(

 ) في نسخة أ (وال مانع).٦(

 ) في نسخة أ زیادة (بهم).٧(

 ) في نسخة أ (یحتمل).٨(



        
 
 

 

 

٣٨٧

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

من زعم أنه یرى "أنه قال:  )١(وأما ما نقل عن إمامنا الشافعي رضي اهللا عنه 

فذلك في الدنیا مع أنه محمول على من )٢("الجن أبطلنا شهادته إال أن یكون نبیا

م یدعي رؤیتهم على صورهم التي خلقوا علیها ال من یدعي أنه یرى شیًئا منه

بعد أن یتصور، وقد ثبت لنا عن غیر واحد من العلماء الصلحاء اجتماع الجن 

وسألهم عن  )٥(وأنهم انقطعوا عنه مرة )٤(ِخَلعيال)٣(بهم كما في ترجمة القاضي

  .)٧(ونحن ال ندخل بیًتا فیه أترج )٦(إن في بیتك األترج سبب ذلك فقالوا:

حادیث التي منها في وتحاسب كما جاءت به األ )٨(م فتحشرئوأما البها

صحیح مسلم عن أبي هریرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

                                                           

 ) في نسخة أ (رحمه اهللا).١(

أخبرني الزبیر بن عبد ،قال: ٥٨/ح٩١) أخرجه أبو الحسن اآلبري في مناقب الشافعي ص٢(

الواحد بالشام، حدثني محمد بن سعید التستري، حدثني یحیى بن أیوب العالف، عن 

، والبیهقي في مناقب ٩/١٤١به، وأبو نعیم في الحلیة الشافعي ، عنحرملة بن یحیى

 الشافعي (قلت: لم أقف علیه فیه)

لمصریة، القاضي، أبو الحسن علي بن لشیخ، اإلمام، الفقیه، القدوة، مسند الدیار ا) هو ا٣(

الحسن بن الحسین بن محمد الموصلي األصل، المصري، الشافعي، الخلعي ، صاحب 

سیر أعالم  سنة اثنتین وتسعین وأربع مائة.، توفي (الفوائد العشرین) وراوي السیرة النبویة

 .١٩/٧٤/٤٢النبالء

 ) في نسخة ب (الحلبي) والصواب ما في نسخة أ.٤(

 نسخة أ (مدة). ) في٥(

وهو كثیر ببالد العرب، ، معروفة الواحدة أترجة كهةابضم الهمزة وتشدید الجیم ف :اْألُْتُرجُّ )٦(

المصباح المنیر في غریب الشرح مادة ترج،  ٥/٤٣٧. انظر تاج العروسوال یكون بریا

 مادة ترج. ١/٧٣الكبیر
 .١٩/٧٦/٤٢) انظر سیر أعالم النبالء٧(

) وذكر عبد الكریم اإلمام أبو القاسم القشیري في التحبیر له فقال: وفي ) ورد في نسخة (أ٨(

= خبر الوحوش والبهائم تحشر یوم القیامة فتسجد هللا سجدة فتقول المالئكة لیس هذا یوم 



        
 
 

 

 

٣٨٨

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

یعني التي - حتى یقاد للشاة الجلحاء )١(مةالتؤدن الحقوق إلى أهلها یوم القی"قال: 

  )٢("من الشاة القرناء -ال قرن لها

م یوم ئلبهابحشر ا تصریح" :رحمه اهللا)٣(وهذا كما قال شیخ اإلسالم النووي

 )٦(لألطفال )٥(عادیأهل التكلیف من اآلدمیین وكما  )٤(عادیالقیامة وٕاعادتها كما 

                                                                                                                                           

سجود هذا یوم الثواب والعقاب وتقول البهائم هذا سجود شكر حیث لم یجعلنا اهللا من =

قول للبهائم لم یحشركم اهللا جل ثناؤه لثواب وال عقاب وٕانما بني آدم، ویقال: أن المالئكة ت

حشركم تشهدون فضائح بني آدم ذكره. التحبیر في التذكیر (شرح أسماء اهللا الحسنى) 

 ه.                 ١٤٠٦. ط دار أزال الطبعة الثانیة ١٤٦ص

 ) في نسخة ب (القیمة).١(

داب/باب تحریم )أخرجه مسلم في صحیحه/كتاب البر والصلة واآل٢(

إسماعیل یعنون ابن جعفر، عن العالء، عن أبیه، ، من طریق ٢٥٨٢/ح٤/١٩٩٧الظلم

باب ما جاء في به، والترمذي في سننه/أبواب صفة القیامة والرقائق والورع/ عن أبي هریرة

وحدیث أبي هریرة حدیث « ، وقال الترمذي:٢٤٢٠/ح٤/٦١٤شأن الحساب والقصاص

، وأبو یعلى في ٨٨٤٧/ح١٤/٤٤١سنده، وأحمد في م»حسن صحیح

 .٦٥١٣/ح١١/٣٩٥مسنده

یحیى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعّي، أبو ) النووي: هو ٣(

زكریا، محیي الدین: عالمة بالفقه والحدیث. مولده ووفاته في نوا (من قرى حوران، 

حدیث والفقه وغیرها كشرح مسلم بسوریة) والیها نسبته. وصنف التصانیف النافعة في ال

مات في راِبع عشري رجب سنة ست  ، وغیر ذلك.والروضة وشرح المهذب والمنهاج

 .٨/١٤٩. األعالم وسبعین وستمائة

 ) في نسخة ب (تعاد).٤(

 ) في نسخة ب (تعاد).٥(

 ) في نسخة أ (األطفال).٦(



        
 
 

 

 

٣٨٩

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

ل القرآن والسنة كما ئوعلى هذا تظاهرت دال )١(والمجانین ومن لم تبلغه الدعوة

  )٢(قال تعالى ﴿َوإَِذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت﴾

وال شرع وجب عقل وٕاذا ورد لفظ الشرع ولم یمنع من إجرائه على ظاهره 

قال العلماء: ولیس من شرط الحشر واإلعادة في القیامة  حمله على ظاهره،

وأما القصاص من القرناء للجلحاء فلیس هو من  ،المجازاة والعقاب والثواب

، وعن أبي ذر )٣("قصاص التكلیف إذ ال تكلیف علیها بل هو قصاص مقابلة

یه وسلم شاتین ینتطحان، فقال: رأى رسول اهللا صلى اهللا عل"رضي اهللا عنه قال: 

ربك عز وجل یدري وسیقضي  )٤(یا أباذر أتدري فیما تنتطحان، قلت: ال، قال:

  .ومن طریقه البیهقي في البعث )٦(أخرجه أحمد والطیالسي )٥("بینهما یوم القیامة

                                                           

 ) في نسخة أ (دعوة).١(

 ).٥) سورة التكویر آیة رقم(٢(

 .١٦/١٣٧هاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجالمن)٣(

 ) في نسخة أ زیادة (ولكن).٤(

األعمش، قال: ، من طریق ٤٨٢/ح١/٣٨٦) أخرجه أبو داود الطیالسي في مسنده ٥(

، وأحمد في مسنده سمعت منذرا الثوري، یحدث عن أصحاب له، عن أبي ذر

ص یوم القیامة ، والبیهقي في البعث والنشور/باب ما جاء في القصا٢١٤٣٨/ح٣٥/٣٤٥

: وهذا إسناد صحیح، رجاله ثقات رجال الشیخین غیر أصحاب .قال األلباني: ٢٨٨ص

فإنهم لم یسموا، وذلك مما ال یضر ألنهم جمع من  -یعلى الثوري  وهو ابن -المنذر 

جهالتهم بكثرتهم كما نبه على ذلك الحافظ السخاوي في غیر هذا  التابعین ینجبر

وٕاسناده ضعیف لجهالة من  .قلت:٤/١١٧حادیث الصحیحةسلسلة األانظر  الحدیث.

 روى عن أبي ذر.

سلیمان بن داود بن الجارود مولى قریش، أبو داود الطیالسي: من كبار )الطیالسي: هو ٦(

فارسي األصل. سكن البصرة وتوفي بها. كان یحّدث من حفظه. سمع  حفاظ الحدیث.

. جمعه بعض الحفاظ الخراسانیین دفخر! له مسن یقول: أسرد ثالثین ألف حدیث وال

 .٣/١٢٥األعالم 



        
 
 

 

 

٣٩٠

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

وفي لفظ أنها أجعصتها، وأن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ضحك، فقیل 

لها  )٢(بیده لتقادن )١(ول اهللا، قال: عجبت لها والذي نفسهیا رس كله: ما یضحك

  یوم القیامة. 

أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال:  )٣(رضي اهللا عنهوعن أبي هریره  

وحتى  ءمن القرنا ءمن بعضهم حتى الجلحا )٤( یوم القیامةیقتص للخلق "

: ﴿ُأَمٌم -عز وجل  - وله وعنه أیًضا في ق ،. رواه أحمد)٦("من الذرة )٥(الذرة

والدواب والطیر، وكل  الخلق كلهم یوم القیامة: البهائم یحشر«قال: )٧(َأْمثَاُلُكْم﴾

أن یأخذ ِللَجمَّاِء من القرناء، ثم یقول: كوني ترابا، فذلك  )٨(شيء، فمن عدل اهللا

  .أخرجه البیهقي)٩(»حین یقول الكافر: یا لیتِني كنت ترابا

                                                           

 ) في نسخة أ (نفسي).١(

 ) في نسخة أ (لیقادن).٢(

 ) سقطت في نسخة ب .٣(

 ) سقطت من نسخة أ .٤(

غیر ، واِحدُتها َذرٌَّة. النهایة )٥(  .٣٩٤/ ٢الذَّّر: النَّمُل األحمُر الصَّ

عن  واصل، عن یحیى بن عقیلحماد، عن ، من طریق ١٤/٣٦٤)أخرجه أحمد في مسنده٦(

. مجمع رواه أحمد، ورجاله رجال الصحیح به، قال الهیثمي: أبي هریرة

 .قلت: إسناده صحیح.١٠/٣٥٢الزوائد

 ).٣٨) سورة األنعام جزء من آیة رقم(٧(

 ) في نسخة أ زیادة (عز وجل).٨(

جعفر بن معمر ، عن ،عن ٧٨٦/ح ٢/٤٦) أخرجه عبد الرازق في تفسیره/ سورة األنعام ٩(

رضي اهللا عنه، والطبري في تفسیره/سورة  برقان ، عن زید بن األصم ، عن أبي هریرة

 ، وقال الحاكم:٣٢٣١/ ح٢/٣٤٥، والحاكم في المستدرك/كتاب التفسیر٩/٢٣٥األنعام 

جعفر الجذري هذا هو ابن برقان، قد احتج به مسلم وهو صحیح على شرطه ولم «

قي في البعث والنشور/باب ما جاء في القصاص یوم ووافقه الذهبي، والبیه »یخرجاه

 ،٢٨٧القیامة ص



        
 
 

 

 

٣٩١

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

﴿َوإَِذا اْلُوُحوُش  عباس رضي اهللا عنه في قوله تعالىوعنه أیًضا عن ابن 

  .)٣(، وصححه الحاكم)٢("حشرها موتها"قال:  )١(ُحِشَرْت﴾

، وقال البیهقي عقبه: )٥("أتى علیها أمر اهللا عز وجل"قال:  )٤(وعن الربیع

  .)٦("كذا قال، واألول یعني حمله على ظاهره كما قاله النووي أولى"

  ؟جن الجنةوأما دخول مؤمني ال

 )٧(والجمهور على أنهم یدخلونها، زاد الحارث المحاسبي ،فاختلف العلماء فیه

، وممن ذهب لذلك ابن )٨(ونراهم فیها وال یرونا عكس ما كانوا علیه في الدنیا

                                                           

 ).٥) سورة التكویر آیة رقم(١(

وكیع، عن سفیان، عن ،من طریق ٢٤/١٣٦) أخرجه الطبري في تفسیره/سورة التكویر ٢(

] قال: أتى ٥أبیه، عن أبي یعلى، عن ربیع بن خثیم {َوإَِذا اْلوُحوُش ُحِشَرْت} [التكویر: 

به، والبیهقي  ر اهللا قال سفیان، قال أبي، فذكرته لعكرمة، فقال: قال ابن عباسعلیها أم

، والحاكم في ٢٨٨في البعث والنشور/باب ماجاء في القصاص یوم القیامة ص

هذا حدیث صحیح اإلسناد ولم « ،وقال الحاكم:٣٩٠١/ ح٢/٥٦٠المستدرك/كتاب التفسیر

 ووافقه الذهبي. »یخرجاه

 .٢/٥٦٠) المستدرك ٣(

عن ، و ثقة ال یسأل عنه ، قال یحي بن معین:أبو یزید الثوري  ُخثَیم) هو الربیع بن ٤(

 ٩/٧٠، تهذیب الكمال٣/٤٥٩الجرح والتعدیل الشعبي: كان من معادن الصدق.

 .٢٨٨) البعث والنشور ص٥(

كذا قال، والحدیث المرفوع ،ولكن جاء فیه قال البیهقي عقبه: "٢٨٨) البعث والنشور ص٦(

 ."موقوف على أبي هریرة أولى، ومعهما حدیث أبي ذرمع ال

لحارث بن أسد المحاسبي، أبو عبد اهللا: من أكابر الصوفیة. كان عالما )المحاسبي :هو ا٧(

باألصول والمعامالت، واعظا ُمبكیًا، وله تصانیف في الزهد والرد على المعتزلة وغیرهم. 

البغدادیین في عصره. من كتبه آداب  ولد ونشأ بالبصرة، ومات ببغداد. وهو أستاذ أكثر

 .٢/١٥٣. األعالمهـ ٢٤٣، وغیر ذلك. مات سنة النفوس، وشرح المعرفة

 .١٥/١٨٤،عمدة القاري ٩٢ص آكام المرجان في أحكام الجان) انظر ٨(



        
 
 

 

 

٣٩٢

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

في كتاب العظمة له من روایة  )٢(عنه فأخرج أبو الشیخ )١(عباس رضي اهللا

ة كلهم، وخلق في النار كلهم، الضحاك قال: الخلق أربعة فخلق في الجن

 )٥(في الجنة كلهم فالمالئكة، وأما الذین )٤(في الجنة والنار، فأما الذین )٣(والخلقان

في الجنة والنار فاألنس والجن لهم  )٦(فالشیاطین، وأما الذین في النار كلهم

  )٧("الثواب وعلیهم العقاب

  

  

                                                           

 ) في نسخة أ زیادة (تعالى).١(

لمعروف أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حیان األنصاري ا ) أبو الشیخ: هو٢(

 سنة (المتوفى .َصاحب المصنفات، َحافظ أصبهان ومسند زمانه. بأِبي الشیخ األصبهاني

 .٨٦٤/ ت٣٨٢. طبقات الحفاظ صهـ)٣٦٩

 ) في نسخة أ (وخلقان).٣(

 ) في نسخة أ (الذي).٤(

 ) في نسخة أ (الذي).٥(

 ) في نسخة أ (الذي).٦(

أبو معاویة، ،من طریق ٥/١٦٩٥) أخرجه أبو الشیخ في العظمه/ذكر الجن وخلقهن ٧(

، وذكره حدثنا عبد الواحد بن عبید، عن الضحاك، عن ابن عباس رضي الّله عنهما

  ٣/٣٦٠السیوطي في الدر المنثور وعزاه ألبي الشیخ فقط

، لم أقف ، مجهول الحالإسحاق بن أحمد الفارسيقلت: والحدیث إسناده ضعیف جدا، فیه:  

 عبد الواحد بن عبید،و . ١/٤٥٦كمال البن ماكوال فیه على جرح وال تعدیل. انظر اإل

، میزان ٦/٣٣، قال عنه أبو حاتم والذهبي : مجهول. الجرح والتعدیلمجهول

وقد أنكر . لم یسمع من ابن عباس، فهو منقطع الضحاك بن مزاحمو  .٣/٣٨٨االعتدال

حیى ، كشعبة، وأحمد، وی-رضي اهللا عنهما  -جماعة من األئمة سماعه من ابن عباس 

انظر العلل  بن سعید، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والعجلي، والدارقطني، وغیرهم.

 .١/٤٧٣، الثقات للعجلي٤/٣٥٨،والجرح والتعدیل٢/٣٠٩ألحمد



        
 
 

 

 

٣٩٣

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

  ؟ثم اختلفوا أیأكلون ویشربون

إنهم یلهمون التقدیس والتسبیح "وقال:  منعه مجاهد،، و )١(الضحاك فأثبته

أنهم ال یدخلونها بل "، وقیل: )٢("فیجدون فیه ما یجده أهل الجنة من اللذات

خارًجا عنها تراهم اإلنس من حیث ال  - یعني حولها -یكونون في ربضها 

  . )٣("یرونهم

جنة فال وذلك ألن اهللا عز وجل أخرج أباهم من ال"قال لیث ابن أبي سلیم: 

وبه جزم  ،وٕانما یتأتى هذا على القول بأن إبلیس من الجان )٤("یعیده وال یعید بنیه

لم یكن من المالئكة وٕانما أمر بالسجود معهم وهو أصل الجن كما "الحسن فقال: 

 .ففسق إبلیس وخرج عن الطاعة وفي بسط ذلك طول )٥("أن آدم أصل اإلنس

                                                           

العباس بن محمد ،من طریق ٥/١٦٩٦) أخرجه أبو الشیخ في العظمة/ ذكر الجن وخلقهن١(

اْلِجنُّ «قال:  ، عن الضحاكبن الدوري، حدثنا أبو داود الحفري، عن سفیان، عن جویبر

. قلت: والحدیث ضعیف اإلسناد، فیه جوبیر: هو »َیْدُخُلوَن اْلَجنََّة، َوَیَأُكُلوَن َوَیْشَرُبونَ 

، قال یحي بن معین: ضعیف، وقال النسائي: متروك جویبر بن سعید األزدى الخراساني

 ٢/٣٣٩/٣٢٩الحدیث. الكامل في الضعفاء

أحمد ، من طریق ١٢١٢/ ح٤/٥٢ري في المجالسه وجواهر العلم) أخرجه أبو بكر الدینو ٢(

، به. قلت: وٕاسناد بن بجیر، عن عبید اهللا بن ضرار بن عمرو، نا أبي، عن مجاهد

، ٣/١٠/٥٣٧١ضعیف، فیه عبید اهللا بن ضرار ضعیف ال یحتج به. میزان االعتدال

 .٥/٣٣١/٥٠١٨لسان المیزان

، وجاء في آكام المرجان في ٧/٢٨١ن عبد العزیز ) ذكره ابن كثیر في تفسیره عن عمر ب٣(

 .وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي وأحمد وأبي یوسف ومحمد :٩٢أحكام الجان ص

الحسن بن أحمد ،من طریق ٥/١٦٩٧) أخرجه أبو الشیخ في العظمة/ ذكر الجن وخلقهن٤(

عن لیث بن أبي  بن لیث، حدثنا إسماعیل بن بهرام، حدثنا المطلب بن زیاد، أظنه قال:

 به. سلیم

حدثنا ابن بشار، قال: ، قال: ١٥/٢٨٩) أخرجه الطبري في تفسیره/ تفسیر سورة الكهف٥(

  = ، وأبو الشیخ األصبهاني في العظمة/ذكرثنا ابن أبي عدي، عن عوف، عن الحسن



        
 
 

 

 

٣٩٤

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

عن أنس رضي  )١(جًدا في الكنجرودیاتوقیل: أنهم على األعراف لحدیث منكر 

إن مؤمني الجن لهم ثواب، "اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال: 

وعلیهم عقاب، فسألنا عن ثوابهم، فقال: األعراف ولیسوا في الجنة، فقالوا: وما 

األعراف، قال صلى اهللا علیه وسلم: حائط الجنة تجري منه األنهار وتنبت فیه 

أبي هدبة أحد  )٥(من نسخة )٤(في مسنده )٣(، وأسنده الدیلمي)٢("ر والثماراألشجا

الكذابین عن أنس، وقیل: بالتوقف عن الجواب فهذه أربعة أقوال، لكن األول 

  .أكثر وأشهر وله أدلة

 )٨(فیه )٧(له مع االستقرار في المكان الذي )٦(وأما الخروج منها للتنزه فال حسن

سمعت وال خطر على قلب بشر وكونهم كما في بعض  ما ال عین رأت وال أذن

                                                                                                                                           

تفسیر ابن  وهذا إسناد صحیح عن الحسن. . قال ابن كثیر:٥/١٦٩٠الجن وخلقهن  =

 .١/٢٣١كثیر 

 .٩٥ص آكام المرجان في أحكام الجان) انظر ١(

،من ١٠٧) أخرجه البیهقي في البعث والنشور/باب ما جاء في أصحاب األعراف ص٢(

الولید بن موسى، ثنا منبه بن عثمان، عن عروة بن رویم، عن الحسن، عن أنس طریق 

،وقال ٣/١٤٨،والذهبي في تذكرة الحفاظ٦٣/٢٩٩، وابن عساكر في تاریخ دمشقبن مالك

  هذا حدیث منكر جد�ا. الذهبي:

شهردار بن شیرو یه بن فناخسرو، أبو شجاع الدیلمّي   بن شیرویه: هو  الدَّْیَلمي)٣(

الهمذاني: مؤرخ من العلماء بالحدیث. له (تاریخ همذان) بلده، و (فردوس األخبار بمأثور 

 .٣/١٨٣األعالم. هـ ٥٠٩)،وغیر ذلك. توفي سنةالخطاب، المخرج على كتاب الشهاب
 ) قلت: لم أقف علیه.٤(

 ) في نسخة أ (شیخه).٥(

 ) في نسخة أ (معنى).٦(

 ) تكررت كلمة (الذي) في نسخة ب.٧(

 ) سقطت (فیه) من نسخة أ .٨(



        
 
 

 

 

٣٩٥

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

سریر هذا حتى یحاذي سریر اآلخر  )١( یجئقوا إلخوانهم ااشت إذا" یاتاالرو 

فالن أتدري أي یوم غفر  فیتحدثان بما كان في الدنیا ویقول أحدهما لصاحبه یا

 ، وفي روایة)٢("اهللا لنا كذا في موضع كذا وكذا فدعونا اهللا عزوجل فغفر لنا

 )٣()مقدار كل(آخرى أنهم یتزاورون على نجائب كأنهن الیاقوت وأنهم یجیئون في 

جمعة سوق الجنة التي ال بیع فیها وال شراء فیجتمعون هناك وتهب ریح الشمال 

، وقد قال أبو هریرة  )٤(فتحثوا في وجوههم وثیابهم المسك ویزدادون حسًنا وجماًال 

 أن یجمع بیني وبینك في سوق أسأل اهللا :رضي اهللا عنه لبعض أصحابه

                                                           

 ) في نسخة ب (تنحى).١(

سعید بن دینار، حدثنا الربیع بن ، من طریق ١٣/٢٠٢/٦٦٨٦) أخرجه البزار في مسنده٢(

وهذا الحدیث ال نعلمه یروى، عن النبي به، وقال البزار: عن أنسصبیح ، عن الحسن، 

والعقیلي في الضعفاء  صلى اهللا علیه وسلم إال بهذا اإلسناد من هذا الوجه وتفرد به أنس.

هذا حدیث منكر، وسعید  ، قال أبو حاتم:١/١٦٠،وأبو نعیم في تاریخه٢/١٠٣الكبیر 

رجاله رجال الصحیح غیر سعید  لهیثمي:، وقال ا٥/٥١٥العلل البن أبي حاتم  مجهول.

ال ابن ق،و ١٠/٤٢١مجمع الزوائد بن دینار، والربیع بن صبیح، وهما ضعیفان، وقد وثقا.

: سعید بن دینار الدمشقي قال أبو حاتم: هو مجهول، وشیخه الربیع بن صبیح قد كثیر

، ٧/٤٣٥. تفسیر ابن كثیرتكلم فیه غیر واحد من جهة حفظه، وهو رجل صالح ثقة

 .٤/١٨/٧٣وانظر الجرح والتعدیل

 ) في نسخة أ (كل مقدار).٣(

 باب في سوق الجنة وصفة نعیمها وأهلها/الجنة  ) أخرجه مسلم في صحیحه/ كتاب٤(

 حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك ، من طریق٢٨٣٣/ ح٤/٢١٧٨

،وابن حبان ٣٠٥٠ح/٦٨٠به ، والدارمي في سننه/كتاب الرقاق/باب في سوق الجنة ص

باب وصف الجنة /إخباره صلى اهللا علیه وسلم عن مناقب الصحابةفي صحیحه/ كتاب 

، والبیهقي في البعث والنشور/باب ما جاء في سوق أهل الجنة ٧٤٢٥/ح١٦/٤٤٤وأهلها

 .٦١٢ص



        
 
 

 

 

٣٩٦

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

، وكذا  )٢( ، إلى غیر ذلك من األخبار التي في الذي یشتهي الزرع)١(الجنة

  ، )٣(الولد

                                                           

/ ٤/٦٨٥باب ما جاء في سوق الجنة) أخرجه الترمذي في سننه/ أبواب صفة الجنة/١(

هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الحمید بن حبیب بن أبي العشرین ، من طریق ٢٥٤٩ح

قال: حدثنا األوزاعي قال: حدثنا حسان بن عطیة، عن سعید بن المسیب، أنه لقي أبا 

هذا حدیث غریب ال نعرفه إال من هذا « به، وقال الترمذي: هریرة فقال أبو هریرة

،وابن أبي ٤٣٣٦/ ح٢/١٤٥٠نة، وابن ماجه في سننه/كتاب الزهد/باب صفة الج»الوجه

، وابن أبي عاصم في ٢٤٥/ ح١٨١الدنیا في صفة الجنة/باب سوق أهل الجنة ص

، وابن ١/٢٥٨/٥٨٥باب في ذكر زیارة المؤمنین لربهم تبارك وتعالى، وكالمه لهمالسنة/ 

باب وصف /كتاب إخباره صلى اهللا علیه وسلم عن مناقب الصحابةحبان في صحیحه/

وعلته عبد الحمید هذا، أورده  . قال األلباني: ضعیف،٧٤٣٨/ ح١٦/٤٦٦الجنة وأهلها

، وقال: " قال النسائي: لیس بالقوي ١/٣٦٨المغني في الضعفاءالذهبي في " الضعفاء "

وقال الحافظ في " التقریب ": " صدوق، ربما أخطأ، قال  ،٧٢الضعفاء والمتروكین ص"

وهشام بن  ،٦/١١الجرح والتعدیل" أبو حاتم: كان كاتب دیوان، ولم یكن صاحب حدیث

عمار، وٕان أخرج له البخاري ففیه كالم، قال الذهبي في " المیزان ": " صدوق مكثر، له 

، قال أبو حاتم: صدوق قد تغیر، فكان كلما لقن تلقن ٤/٣٠٢. میزان االعتدال ما ینكر

 .٤/٢١١.سلسلة األحادیث الضعیفة ٩/٦٦الجرح والتعدیل"

باب كراء األرض بالذهب في صحیحه/كتاب المزارعة/ ) أخرجه البخاري٢(

، َعْن َعَطاِء ْبِن َیَساٍر، ، من طریق ٢٣٤٨/ح٣/١٠٨والفضة ُفَلْیٌح، َعْن ِهَالِل ْبِن َعِليٍّ

َوِعْنَدُه َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َكاَن َیْوًما ُیَحدُِّث، 

ْرِع، َفَقاَل َلُه: َأَلسْ  َت َرُجٌل ِمْن َأْهِل الَباِدَیِة: " َأنَّ َرُجًال ِمْن َأْهِل الَجنَِّة اْسَتْأَذَن َربَُّه ِفي الزَّ

َواُؤُه ِفیَما ِشْئَت؟ َقاَل: َبَلى، َوَلِكنِّي ُأِحبُّ َأْن َأْزَرَع، َقاَل: َفَبَذَر، َفَباَدَر الطَّْرَف َنَباُتُه َواْستِ 

 َواْسِتْحَصاُدُه، َفَكاَن َأْمثَاَل الِجَباِل، َفَیُقوُل اللَُّه: ُدوَنَك َیا اْبَن آَدَم، َفِإنَُّه َال ُیْشِبُعَك َشْيٌء "،

: َواللَِّه َال َتِجُدُه ِإالَّ ُقَرِشی�ا، َأْو َأْنَصاِری�ا، َفِإنَُّهْم َأْصَحاُب َزْرٍع، َوَأمَّ  ا َنْحُن َفَلْسَنا َفَقاَل اَألْعَراِبيُّ

"، وفي كتاب التوحید/باب كالم الرب ِبَأْصَحاِب َزْرٍع، َفَضِحَك النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

، والبزار في مسنده ١٦/٣٧٦، وأحمد في مسنده٧٥١٩/ح٩/١٥١مع أهل الجنة

، والبیهقي في البعث ٣٩٩/ح٢/٢٣١،وأبو نعیم في صفة الجنة٨٧٥٩/ح١٥/٢٧٣

 .٢٣٣لنشور صوا

باب ما جاء ما ألدنى أهل الجنة من ) أخرجه الترمذي في سننه/أبواب صفة الجنة/٣(

معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي، عن عامر األحول، ،من طریق ٢٥٦٣/ح٤/٦٩٥الكرامة

= عن أبي الصدیق الناجي، عن أبي سعید الخدري، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه 



        
 
 

 

 

٣٩٧

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

ذلك كله في لمحة، وأعظم من هذا كله رؤیتهم  )٢(فیكون )١(والخیل وكذا الطیر،

أعطاهم اهللا عز وجل شیًئا هو أحب إلیهم من النظر  ما المولى عز وجل فواهللا

أهل الجنة اطلعوا إلى أهل النار فرأوا فیها "، والحدیث الذي یروى بلفظ )٣(إلیه

                                                                                                                                           

شتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما المؤمن إذا ا«وسلم: =

: " هذا حدیث حسن غریب، وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال وقال الترمذي »یشتهي

بعضهم: في الجنة جماع  وال یكون ولد هكذا روي عن طاوس، ومجاهد، وٕابراهیم 

اهللا علیه وسلم:  النخعي " وقال محمد، قال إسحاق بن إبراهیم، في حدیث النبي صلى

، »إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة واحدة كما یشتهي ولكن ال یشتهي«

، وأحمد في مسنده ٤٣٣٨/ح٢/١٤٥٢وابن ماجه في سننه/كتاب الزهد/باب صفة الجنة

كتاب إخباره ،وابن حبان في صحیحه/١٠٥١/ح٢/٣١٧، وأبو یعلى في مسنده١٧/١١٦

، ٧٤٠٤/ح١٦/٤١٧باب وصف الجنة وأهلها/مناقب الصحابةصلى اهللا علیه وسلم عن 

. قلت: وٕاسناده ٥٨٥/ح٣/١٠٨٣وأبو الشیخ األصبهاني في العظمة/صفة السموات

 صحیح.
حدثنا عباس بن ، قال: ٢٧٩/ح٢/١٥٠) أخرجه الدینوري في المجالسة وجواهر العلم١(

لقمة بن مرثد، عن محمد الدوري، نا عبد الصمد بن النعمان، نا حنش بن الحارث، عن ع

كنت أحب الخیل فقلت: هل في الجنة خیل یا رسول اهللا؟ عدة قال: عبد الرحمن بن سا

یا عبد الرحمن، إن أدخلك اهللا الجنة كان لك فیها فرس من یاقوتة لها جناحان " قال:

باب ما جاء في صفة خیل  /صفة الجنة"، والترمذي في سننه/تطیر بك حیث شئت

، والبیهقي في البعث ٢/٢٦٢/٤٢٤أبو نعیم في صفة الجنة،و ٢٥٤٣/ح٤/٦٨١الجنة

 .١٠/٤١٣. قال الهیثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات. مجمع الزوائد٢٣٥والنشور ص
 ) في نسخة ب كرر كلمة (فیكون).٢(

ربهم  باب ِإثبات رؤیة المْؤمِنین في اآلخرة) أخرجه مسلم في صحیحه/كتاب اإلیمان/٣(

حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد ،من طریق ٢٩٧/ ح١/١٦٣سبحانه وتعالى

الرحمن بن أبي لیلى، عن صهیب، عن الّنبي صلى اهللا علیه وسلم قال: " إذا دخل أهل 

الجنة الجنة، قال: یقول اهللا تبارك وتعالى: تریدون شیئا أزیدكم؟ فیقولون: ألم تبیض 

یكشف الحجاب، فما أعطوا شیئا أحب وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة، وتنجنا من النار؟ قال: ف

باب ما جاء ، والترمذي في سننه/أبواب صفة الجنة/إلیهم من النظر إلى ربهم عز وجل "

  = اإلیمان، وابن ماجه في سننه/ كتاب ٢٥٥٢/ح٤/٦٨٧في رؤیة الرب تبارك وتعالى



        
 
 

 

 

٣٩٨

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

ال  )٣(وما أشبهه )٢("،فقالوا إنما دخلنا الجنة بتعلیمكم)١(قوًما ممن كانوا یعلمونهم

أن لكل مؤمن في الجنة أربعة أبواب منها باب "یقتضي الخروج السیما وقد قیل 

النعمة  )٥(ینظر إلیهم لیعلم )٤(ه إذا شاء أنمقفل فیما بینه وبین أهل النار یفتح

  .)٦("علیه

  ؟إدریس علیه السالم السید وأما السؤال عن مكان

أنه في السماء الرابعة كما  )٧(﴿َوَرَفْعَناُه َمَكاًنا َعِلی�ا﴾: فقد قیل في قوله تعالى

، وقیل: أنه في )٨(سراءثبت لقي النبي صلى اهللا علیه وسلم له فیها لیلة اإل
                                                                                                                                           

 ، والنسائي في السنن١٨٧/ح١/٦٧باب فیما أنكرت الجهمیة/وفضائل الصحابة والعلم =

 .٣١/٢٦٥، وأحمد في مسنده ٧٧١٨/ح٧/١٦٦المعافاة والعقوبةالكبرى/كتاب النعوت/
 ) في نسخة أ (یعلمهم).١(

 ،قال:٦٤/ح٢١ص باب من طلب العلم لعرض في الدنیا) أخرجه ابن المبارك في الزهد/٢(

جنة َأخبرنا سفیان، عْن ِإسماعیل بن َأِبي َخاِلد، عن الشعبّي قال: " یطلع القوم من أهل ال

ِإلى قوم في النار، فیقولون: ما أدخلكم النار، وٕانما دخلنا الجنة بفضل تأدیبكم وتعلیمكم؟ 

باب ذم /جامع بیان العلم وفضله، وابن عبد البر في قالوا: إنا كنا نأمر بالخیر وال نفعله"

،وذكره النسائي في ١١٧٦/ح١/٦٧١ الفاجر من العلماء وذم طلب العلم للمباهاة والدنیا

 .١١٨٦٠/ح١٠/٤٠٧نن الكبرى/كتاب المواعظالس

 ) في نسخة أ (أشبه) وزیادة كلمة (ذلك).٣(

 ) سقطت من نسخة أ .٤(

 ) في نسخة أ (لتعظم).٥(

عبد اهللا بن  حدثنا،قال: ١٧٤/ح٢/٢٠) أخرجه أبو نعیم في صفة الجنة/صفة أبواب الجنة٦(

محمد بن إسحاق، ثنا أحمد محمد بن جعفر، ثنا محمد بن عبد اهللا بن محمد القیسي، ثنا 

 به. زازيغعن ال، بن أبي الحواري، ثنا عبد اهللا بن عتاب

 ).٥٧) سورة مریم آیة رقم(٧(

، ٣٢٠٧/ ح٤/١٠٩) أخرجه البخاري في صحیحه/كتاب بدء الخلق/باب ذكر المالئكة ٨(

به  حدثنا أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة رضي اهللا عنهما قال: قتادة،من طریق 

  = ، ومسلم في٣٨٨٧/ح٥/٥٢، وفي كتاب مناقب األنصار/باب المعراج مطوال



        
 
 

 

 

٣٩٩

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

. وعن الحسن البصري أنه قال: رفع إلى )٢(، وقیل: أنه في السادسة)١(لخامسةا

  ، )٣(الجنة

                                                                                                                                           

باب اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم إلى السماوات، صحیحه/كتاب اإلیمان/ =

، والترمذي في سننه/ أبواب تفسیر القرآن/ باب ومن ٢٦٤/ح١/١٤٩ وفرض الصلوات

فرض الصالة ، وذكر الة/ ، والنسائي في سننه/كتاب الص٣١٥٧/ ح٥/٣١٦سورة مریم

اختالف الناقلین في إسناد حدیث أنس بن مالك رضي اهللا عنه ، واختالف ألفاظهم 

 .٤٤٨/ح١/٢١٧فیه
فرض الصالة ، وذكر اختالف الناقلین في ) أخرجه النسائي في سننه//كتاب الصالة/ ١(

 قال:، ١/٢٢١/٤٥٠إسناد حدیث أنس بن مالك رضي اهللا عنه ، واختالف ألفاظهم فیه

أخبرنا عمرو بن هشام قال: حدثنا مخلد، عن سعید بن عبد العزیز قال: حدثنا یزید بن 

به مطوال، والطبري في تهذیب  أبي مالك قال: حدثنا أنس بن مالك

، وأبو الشیخ ٣٤١/ح١/١٩٤، والطبراني في مسند الشامیین٧٣٥/ح١/٤٥٢اآلثار

 .٥٦٧/ح٣/١٠٤٨األصبهاني في العظمة/صفة السماوات 

) جاء ذلك عن غیر واحد منهم: سمرة بن جندب فأخرجه الحاكم في المستدرك/كتاب ٢(

تواریخ المتقدمین من األنبیاء والمرسلین/باب ذكر إدریس النبي صلى اهللا علیه 

مدرك بن عبد الرحمن العنزي، ثنا الحسین بن ذكوان، ،من طریق ٤٠١٥/ح٢/٥٩٨وسلم

إسناده مظلم ال تقوم به  قال الذهبي:به، و  عن الحسن البصري، عن سمرة بن جندب

  .حجة

حدثني محمد بن  ، قال:١٨/٢١٣وعن ابن عباس فأخرجه الطبري في تفسیره/ سورة مریم

سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبیه، عن ابن عباس (َوَرَفْعَناُه 

قلت: وٕاسناده ضعیف، فیه محمد  ".َمَكاًنا َعِلی�ا) قال: رفع إلى السماء السادسة، فمات فیها

. سؤاالت قال الدارقطني: ، ال بأس بهبن سعد بن محمد بن الحسن بن عطیة العوفي، 

. تاریخ بغداد كان لینا في الحدیث، وقال الخطیب: ١٧٨/ت١٣٩الحاكم للدارقطني ص

٢/٣٩٧. 

 ١/١١٢) انظر البدایة والنهایة٣(



        
 
 

 

 

٤٠٠

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

فما المانع من كونه  )٢(وغیر واحد، وحینئذ )١(واألول أصح، وبه قال مجاهد

وٕان لم یذكر في حدیث الشفاعة  مع األنبیاء صلوات اهللا وسالمه علیهم،

یشهد له إال إن جاء دلیل ثابت،  )٤(نیجمع اهللا الخالئق األولین واآلخری)٣(وعموم

في بعض الروایات ببیت  )٥( علیهم الصالة والسالم كماوقد اجتمع األنبیاء

وهذا المقام  )٦(المقدس لیلة اإلسراء فأمهم بالصالة صلى اهللا علیه وسلم

  .)٧(علىاأل

                                                           

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد  ،قال:١٨/٢١٣)أخرجه الطبري في تفسیره/سورة مریم١(

الرحمن، قال: ثنا سفیان، عن منصور، عن مجاهد (َوَرَفْعَناُه َمَكاًنا َعِلی�ا) قال: السماء 

 قلت: والحدیث إسناده صحیح. الرابعة.

 ) سقطت من نسخة أ.٢(

 ) في نسخة أ (وعمومه).٣(

ول اللَّه تعالى: {ِإنَّا َأْرَسْلَنا باب ق) أخرجه البخاري في صحیحه/كتاب أحادیث األنبیاء/٤(

،من طریق ٣٣٤٠/ح٤/١٣٤ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه َأْن َأْنِذْر َقْوَمَك ِمْن َقْبِل َأْن َیْأِتَیُهْم َعَذاٌب َأِلیٌم}

أبو حیان، عن أبي زرعة، عن أبي هریرة رضي اهللا عنه، قال: كنا مع النبي صلى اهللا 

  »لذراع، وكانت تعجبه فنهس منها نهسةفرفع إلیه ا«علیه وسلم في دعوة، 

وقال: " أنا سید القوم یوم القیامة، هل تدرون بم؟ یجمع الّله األولین واآلخرین في صعید 

....إلى آخر حدیث الشفاعة"، وفي كتاب واحد، فیبصرهم الناظر ویسمعهم الداعي،

یََّة َمْن َحَمْلَنا َمَع ُنوٍح ِإنَُّه كَ تفسیر القرآن/  ]٣اَن َعْبًدا َشُكوًرا} [اإلسراء: باب {ُذرِّ

 باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها، ومسلم في صحیحه/كتاب اإلیمان/٤٧١٢/ح٦/٨٤

 .٣٢٧/ح١/١٨٤

 ) سقطت من نسخة ب.٥(

 باب ذكر المسیح ابن مریم، والمسیح الدجال ) أخرجه مسلم في صحیحه/كتاب اإلیمان/٦(

أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن  عبد اهللا بن الفضل، عن، من طریق ١٧٢/ح١/١٥٦

، والطبري في تفسیره/سورة ١٠/ح٤٢به ، وأبو یعلى في معجمه ص أبي هریرة

 ،٧٣٥/ح١/٤٥٢،وفي تهذیب اآلثار له ١٤/٤١٦اإلسراء

 ) في نسخة ب (أعلى).٧(



        
 
 

 

 

٤٠١

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

  :وأما أبواب الجنة

، )١(لمففي خطبة عتبة بن غزوان رضي اهللا عنه كما في آخر صحیح مس

الجنة مسیرة أربعین سنة،  )٢(ولقد ذكر لنا أن بین مصراعین من مصاریع باب

، والطبراني من حدیث عبد اهللا بن )٣(وأخرجه أحمد من حدیث معاویة بن حیدة

ضعیفة، بل وروایة معاویة اختلف  هافي آخرین، وهي وٕان كانت أفراد )٤(سالم

ا هنا وخالد الواسطي كما عند بن سلمة قال كم فحماد ،في لفظها على الجریري

مجموعها  )٥(ل بلفظ مسیرة سبع سنیناابن حبان في صحیحه عن أبي یعلى ق
                                                           

، من طریق ٢٩٦٧/ ح٤/٢٢٧٨) أخرجه مسلم في صحیحه/ كتاب الزهد والرقائق ١(

مید بن هالل، عن خالد بن عمیر العدوي، قال: خطبنا عتبة سلیمان بن المغیرة، حدثنا ح

 ...الحدیث.بن غزوان

 ) سقطت من نسخة أ. ٢(

حدثنا حسن قال: حدثنا حماد فیما سمعته قال: ، قال: ٣٣/٢٢٨) أخرجه أحمد في مسنده٣(

أن رسول اهللا صلى اهللا علیه   وسمعت الجریري یحدث، عن حكیم بن معاویة، عن أبیه

" أنتم توفون سبعین أمة أنتم آخرها، وأكرمها على اهللا، وما بین مصراعین من وسلم قال: 

، وعبد بن حمید في مصاریع الجنة مسیرة أربعین عاما، ولیأتین علیه یوم وٕانه لكظیظ "

  ٤١١/ح١٥٦مسنده ص

هو أبو مسعود سعید بن إیاس، مختلط،  :الجریريقلت: والحدیث إسناده صحیح فیه:     

تاریخ الثقات للعجلي سلمة روى عنه قبل االختالط، كما في  ولكن حماد بن

 وباقي رجاله ثقات.، ٥٣١/ت١٨١ص

حدثنا إبراهیم بن متویه  ،قال:١٤٩٧٠/ح١٤/٣٣٨) أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر٤(

األصبهاني، قال: ثنا محمد ابن صدران، قال: دثنا یعقوب بن إسحاق الحضرمي، قال: 

قال: قال رسول اهللا  ك، عن معاویة بن قرة، عن عبد اهللا بن سالم،دثنا زریك بن أبي زری

... الحدیث. قال عاما إن ما بین مصراعي الجنة مقدار أربعین«صلى اهللا علیه وسلم: 

 .٤/٢٧٤سلسلة األحادیث الصحیحة اإلسناد صحیح ألن كل رجاله ثقات. األلباني:

 علیه وسلم عن مناقب الصحابة، كتاب إخباره صلى اهللا) أخرجه ابن حبان في صحیحه/٥(

  = باب وصف الجنة وأهلها/رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان اهللا علیهم أجمعین



        
 
 

 

 

٤٠٢

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

وحینئذ فهذا ظاهر في التساوي في العرض إذ  )١(یشهد بصحة رفعه حدیث عتبة

لفظه في بعض طرقه ما بین كل مصراعین في الجنة مسیرة أربعین عاًما، 

اب، وعبر عنهما في بعض األحادیث والمصراعان بكسر المیم جانبا الب

جانبتیه، وحدیث أنه صلى اهللا علیه وسلم  )٢(بعضادتي الباب، وهما خشبتان في

باب أمتي الذي یدخلون منه الجنة عرضه مسیرة الراكب المجد ثالث  إنهم "قال: 

، الذي أخرجه الترمذي )٣("لیصطفون أي یزدحمون علیه حتي تكاد مناكبهم تزول

                                                                                                                                           

أخبرنا أبو یعلى، قال: حدثنا وهب بن بقیة، قال: أخبرنا  ،قال:٧٣٨٨/ح ١٦/٤٠١ =

ه خالد، عن الجریري، عن حكیم بن معاویة، عن أبیه، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا علی

، وأبو الشیخ في »ما بین مصراعین من مصاریع الجنة مسیرة سبع سنین«وسلم:  

. قلت: ٩٢٩/ح٢/١١٧، والرویاني في مسنده ٥٧٧/ح٣/١٠٧٢العظمة/صفة السماوات

، وٕاسناده مطبعي وقع فیه " سبع سنین " ولعله خطأوٕاسناده صحیح. قال األلباني: 

 .٤/٢٧٤صحیح. سلسلة األحادیث الصحیحة

المناوى: رواه أحمد من حدیث حكیم بن معاویة، عن أبیه معاویة بن حیدة، ورمز  ) قال١(

المصنف لحسنه، وفیه ما فیه، فقد حكم جمع من الحفاظ بضعفه، قال ابن القیم وغیره: 

اضطربت رواته، فحماد بن سلمة ذكر عن الجریرى التقدیر بأربعین یوًما، وخالد ذكر 

یح المرفوع السالم عن االضطراب والعلة حدیث أبي فالصح....عنه التقدیر بسبع سنین

هریرة المتفق علیه، على أن حدیث معاویة لیس التقدیر فیه بظاهر الرفع، ویحتمل أنه 

إلى  ، قال المناوي:٥٩ص مدرج في الحدیث أو موقوف. حادي األرواح إلى بالد األفراح

ة؛ لما ذكروه من أن هذا كالمه، وبه یعرف أنه ال تعارض بینه وبین خبر أبي هریر 

 .٢/٥١٩فیض القدیر  التعارض إنما یكون بین خبرین اتفقا صحة وغیرها. اهـ: مناوى.

 ) في نسخة أ (من).٢(

) أخرجه الترمذي في أبواب صفة الجنة/باب ما جاء في صفة أبواب ٣(

 خالد بن أبي بكر، عن سالم بن عبد اهللا، عن أبیه،، من طریق  ٢٥٤٨/ح٤/٦٨٤الجنة

هذا حدیث غریب. سألت محمدا، عن هذا  الحدیث فلم یعرفه، وقال: ال الترمذي: به، وق

، ٥٥٥٤/ح٩/٤٠٧، وأبو یعلى في مسنده لخالد بن أبي بكر مناكیر عن سالم بن عبد اهللا

 . ٨/٣٤، والمزي في تهذیب الكمال١٦٨والبیهقي في البعث والنشور ص



        
 
 

 

 

٤٠٣

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

ا من حدیث ابن عمر، قال عقبه الترمذي: أنه غریب سألت عنه والبیهقي معً 

، وكذا قال )٣(من رواته مناكیر)٢(لواحد )١(محمًدا یعني البخاري فلم یعرفه وذكر أنه

ونحوه عند البیهقي أیًضا في  ،یعني فال یعارضه )٥(األول أصح )٤(البیهقي أن

ة أبواب ولجهنم سبعة وادخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لها ثمانی"حدیث آخر 

نعم وقع في حدیث اتفق  ،وهو ضعیف أیًضا ")٦(وبعضها أفضل من بعض

الشیخان علیه عن أبي هریرة قال: والذي نفس محمد بیده أن ما بین المصراعین 

هذا لفظ  )٨(كما بین مكة وبصرىو )٧(كما بین مكه وحمیرمن مصاریع الجنة

                                                           

 ) زاد في نسخة أ (أن لم أجده من).١(

 نسخة أ .) سقطت من ٢(

 .٤/٦٨٤) سنن الترمذي٣(

 ) سقطت من نسخة أ .٤(

 .١٦٨) البعث والنشور ص٥(

صفوان بن عمرو، أن ،من طریق ٢٣٥/ح١٦٧) أخرجه البیهقي في البعث والنشور ص٦(

أبا المثنى الملیكي، حدثه أنه سمع عتبة بن عبد السلمي، وكان، من أصحاب النبي 

الحدیث وفیه:"..   صلى اهللا علیه وسلم قال:صلى اهللا علیه وسلم، یحدث أن رسول اهللا

وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها ثمانیة أبواب، ولجهنم سبعة أبواب، وبعضها 

، وأحمد في ١٣٦٣/ح٢/٥٩٦..."، والطیالسي في مسنده أفضل من بعض

ورجال أحمد رجال الصحیح خال المثنى . قال الهیثمي: ١٧٦٥٧/ح٢٩/٢٠٣مسنده

 ، وقال السخاوي: وهو ضعیف.٥/٢٩١مجمع الزوائد و ثقة.األملوكي وه
 ) سقطت من نسخة ب.٧(

وهي مدینة حوران وبینها   مدینة معروفة بینها وبین دمشق نحو ثالث مراحل: صرى)ب٨(

 .٣/٦٩شرح النووي على مسلم  وبین مكة شهر.



        
 
 

 

 

٤٠٤

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

أو هجر ومكة ال  ،)٢(ین مكة وهجركما ب"، ولفظ مسلم في روایة  )١(البخاري

جزم فیه یراویه بتردده في لفظه ولم  )٤(وهذا كما ترى صرح ")٣(أدري أي ذلك قال

بواحد بعینه، ومع ذلك فأي لفظ مشینا علیه مما ذكر یكون مبایًنا للرویات األولى 

  .جًدا

أنه یرید به صنعاء  )٥(" قال بعض العلماء كما قرأته بخط الدمیاطير"فحمی

وأما شهر،  قریب من نصف لیمن كأنها بلد حمیر والمسافة بینهما وبین مكةا

                                                           

یََّة َمْن حَ ) أخرجه البخاري في صحیحه/كتاب تفسیر القرآن/١( َمْلَنا َمَع ُنوٍح ِإنَُّه َكاَن َباُب {ُذرِّ

أبو حیان التیمي، عن أبي زرعة بن عمرو ، من طریق ٦/٨٤ ]٣َعْبًدا َشُكوًرا} [اإلسراء: 

 ، به.بن جریر، عن أبي هریرة رضي اهللا عنه

هجر مدینة عظیمة هي قاعدة بالد البحرین. قال الجوهري في صحاحه: هجر  :هجر)٢(

الیه هاجري. الصحاح تاج اللغة وصحاح اسم بلد مذكر مصروف والنسبة 

إذا بلغ الماء «قال النووي: وهجر هذه غیر هجر المذكورة في حدیث . و٢/٥٨٢العربیة

تلك قریة من قرى المدینة كانت القالل تصنع بها. وهي غیر » قلتین بقالل هجر

شرق الجزیرة  -قطر والبحرین اآلن هي وهجر:  .٣/٦٩شرح النووي على مسلم مصروفة.

والمسافة بینهما  -شمال الجزیرة  - وُبصرى: تقع على الحدود األردنیة  - العربیة 

 ."كم ١٢٧٣متساویة، وتقدر بـ: "

) أخرجه مسلم في صحیحه/كتاب اإلیمان/ باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها ٣(

محمد بن بشر، حدثنا أبو حیان، عن أبي زرعة، عن أبي ،من طریق ١٩٤/ح١/١٨٦

/ ١٤/٣٨٠حبان في صحیحه/كتاب التاریخ/باب الحوض والشفاعة ، به، وابنهریرة

 .١٧٥/ح٢/٢١، وأبو نعیم في صفة الجنة ٦٤٦٥ح

 ) في نسخة أ (صریح).٤(

اإلمام العالمة الحافظ الحجة الفقیه النسابة شیخ المحدثین شرف الدین أبو : هو الدمیاطي)٥(

عمل معجم شیوخه ِفیه ألف  ،محمد عبد اْلُمؤمن بن خلف بن أبي الحسن التوني الشافعي

وثالثمائة شیخ وكان إماًما حافظا صادقا متقنًا جید العربیة غزیر اللغة واسع الفقه رأسا 

. طبقات مات فجأة في ذي القعدة سنة خمس وسبعمائة، في النسب كیسًا متواضعاً 

 .٥١٥/١١٣٢الحفاظ ص



        
 
 

 

 

٤٠٥

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

بصرى وهي بضم الموحدة وسكون المهملة فهي مدینة معروفة بینها وبین دمشق 

وهجر الشام نحو ثالثة مراحل وهي مدینة حوران والمسافة بینها وبین مكة شهر، 

  .مدینة معروفة من بالد الیمن أیًضا

في  )١(لجمع بینهما كما قال شیخ اإلسالم النووي رحمه اهللاولكن نقول في ا 

الجمع بین األحادیث في مسیرة الحوض أنه لیس في ذكر المسافة القلیلة ما 

یدفع الكثرة یعني من جهة أنه أخبر أوًال بالمسافة الیسیرة ثم أعلم بالمسافة 

استقر علیه الطویلة فأخبر بها وتتفق على هذه الرویات الثابتة، ویكون الذي 

 )٣(ویحتمل أن تكون المسافة البعیدة .)٢(الحال أكثرها یمح اهللا ما یشاء ویثبت

لباب خاص من أبواب المنازل التي داخل الجنة ال األبواب العامة أو یكون من 

األبواب العامة لكن لقوم مفضولین ممن تأخر دخولهم مثًال ال كل األمة، واألول 

  أقوى. 

مسلًكا أخر فرجح روایة أبي هریرة  )٥()رحمه اهللا()٤(وقد سلك ابن القیم

للتصریح برفعها بخالف روایة عتبة فهي موقوفة والتفاق الشیخین من غیر 
                                                           

 ) في نسخة أ زیادة (تعالى).١(

 .١٥/٥٨مسلم) انظر شرح النووي على صحیح ٢(

 ) في نسخة أ (الیسیرة).٣(

ْرعي الدمشقّي، أبو عبد  : هوابن َقیِّم الَجْوِزیَّة)٤( محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزُّ

اهللا، شمس الدین: من أركان اإلصالح اإلسالمي، وأحد كبار العلماء. مولده ووفاته في 

عن شئ من أقواله، بل ینتصر دمشق. تتلمذ لشیخ اإلسالم ابن تیمیة حتى كان ال یخرج 

له في جمیع ما یصدر عنه. وهو اّلذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه في قلعة 

دمشق، وأهین وعذب بسببه، وطیف به على جمل مضروبا بالعصى. وأطلق بعد موت 

ابن تیمیة. وكان حسن الخلق محبوبا عند الناس، أغري بحب الكتب، فجمع منها عددا 

. هـ ٧٥١. توفي سنةه الحسن شیئا كثیرا. وأّلف تصانیف كثیرةعظیما، وكتب بخط

 .٦/٥٦األعالم 
 ) سقطت من نسخة أ.٥(



        
 
 

 

 

٤٠٦

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

في كون راویها تردد في لفظها، قال: وعلى تقدیر رفعها تكون مسیرة  )١(نظر

فق أربعین لباب من أبوابها ولعله الباب األعظم. قال: وروایة الثالث موافقة للمت

ال یفتر لیًال وال   علیه كما بین مكة وبصرى فإن الراكب المجد على أسرع هجین

  )٢( نهاًرا یقطع هذه المسافة في هذا القدر أو قریًبا منه، انتهى ملخًصا.

من جهة حكمه لروایة عتبة بالوقف مع ما قدمته واعتماده شیًئا  )٣(وفیه تكلف

الثالث أیاما مع احتمال الساعات  مع تردد راویه بینه وبین غیره وجزمه بكون

 )٤(واألیام واألسابیع والشهور والخریف والسنین السیما والمقام مقام ترغیب كما

قیل في قوله صلى اهللا علیه وسلم "لو یعلم المار بین یدي المصلي ماذا علیه 

أن المقام مقام  )٥(من اإلثم لكان یقف أربعین خیًرا له من أن یمر بین یدیه"

ال أدري قال أربعین " :ر شیخ مالك فیهضفلم یفصح ،ولذا قال ابن النترهیب 

وأیًضا فیلزم منه دخول هذه األمة من غیر الباب األعظم  "،یوًما أو شهًرا أو سنة

داود من طریق أبي  يلقوله في الروایة التي وجهها باب أمتي، وفي حدیث ألب

: قال رسول اهللا صلى خالد مولى أبي جعدة عن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال

منه  )٦( )الذي تدخل(أتاني جبریل فأخذ بیدي فأراني باب الجنة " :اهللا علیه وسلم

                                                           

 ) في نسخة أ (نص).١(

 .٥٩-٥٨) انظر حادي األرواح إلى بالد األفراح ص٢(

 ) في نسخة أ (تعسف).٣(

 ) في نسخة أ زیادة (كما قد).٤(

المار بین یدي المصلي ) أخرجه البخاري في صحیحه/كتاب الصالة/باب إثم ٥(

بسر بن سعید، أن زید بن خالد، أرسله إلى أبي جهیم یسأله: ، من طریق ٥١٠/ح١/١٠٨

الحدیث وفي  ماذا سمع من رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم في المار بین یدي المصلي؟

"، ومسلم في قال: أربعین یوما أو شهرا أو سنةأال أدري "قال أبو النضر: آخره: 

 .٥٠٧/ ح١/٣٦٣ب الصالة/باب إثم المار بین یدي المصلي صحیحه/كتا
 ) في نسخة أ (التي یدخل).٦(



        
 
 

 

 

٤٠٧

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

یا رسول اهللا وددت أني كنت معك حتي  :فقال أبو بكر رضي اهللا عنه ،أمتي

أما إنك یا أبا بكر أول من  :أنظر إلیه، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

وهذا ظاهر في مزید المدح لكنه لم یعین قدًرا ثم إنه  )١("یدخل الجنة من أمتي

  )٢( )یدعى للدخول(مما یشهد لتساوي األبواب التي 

منها في الفضل أیًضا ما قیل في قوله صلى اهللا علیه وسلم "نودي من أبواب 

، أن لفظ خیر بمعنى فاضل ال بمعنى أفضل وٕان )٣(الجنة یا عبد اهللا هذا خیر"

  .ك، ففائدته رغبة السامع في طلب الدخول من ذلك البابكان اللفظ یوهم ذل

                                                           

حدثنا  ، قال:٤٦٥٢/ح٤/٢١٣) أخرجه أبو داود في سننه/كتاب السنة/باب في الخلفاء ١(

هناد بن السري، عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن عبد السالم بن حرب، عن 

به، وأحمد في فضائل  د، مولى آل جعدة عن أبي هریرةأبي خالد الداالني، عن أبي خال

، والحاكم في ٢٢٠/ح١٦٤، وابن أبي الدنیا في صفة الجنة ص٢٥٨/ح١/٢٢١الصحابة 

هذا ، وقال الحاكم: "٣/٧٧/٤٤٤٤المستدرك/كتاب معرفة الصحابة رضي اهللا عنه 

ني: ، ووافقه الذهبي. وقال األلباحدیث صحیح على شرط الشیخین، ولم یخرجاه "

كذا قاال، وذلك من  ضعیف، ثم قال تعقیًبا على حكم الحاكم وموافقة الذهبي له:

أوهامهما، فإن الداالني هذا وشیخه لم یخرج لهما الشیخان شیئا، ثم األول منهما ضعیف، 

المغني في  أورده الذهبي في " الضعفاء "، وقال: " قال أحمد: ال بأس به.

المجروحین احش الوهم، ال یجوز االحتجاج به "وقال ابن حبان: ف، ٢/٥٧١الضعفاء

. ١/٦٣٦التقریب.وقال الحافظ في التقریب: "صدوق یخطيء كثیرا، وكان یدلس "٣/١٠٥

، كما قال الحافظ، بل قال الذهبي نفسه: "ال ١/٣٦٣. التقریبمجهول :واآلخر منهما

فال أدري  عن أبي حازم ، . لكن وقع في المستدرك:٢/٧٨١. المغني في الضعفاءیعرف"

أهكذا وقعت الروایة للحاكم، فكان ذلك من دواعي ذلك الخطأ، أم هو تصحیف من 

 الطابع؟! واهللا أعلم. الناسخ أو

 ) في نسخة أ (یدخل).٢(

، من ١٨٩٧/ح٣/٢٥) أخرجه البخاري في صحیحه/كتاب الصوم/باب الریان للصائمین٣(

به، ومسلم  رضي اهللا عنه ابن شهاب، عن حمید بن عبد الرحمن، عن أبي هریرةطریق 

، والترمذي ١٠٢٧/ح٢/٧١١في صحیحه/كتاب الزكاة/باب من جمع الصدقة وأعمال البر

 .»هذا حدیث حسن صحیح« ، وقال الترمذي:٣٦٧٤/ح٥/٦١٤في سننه/أبواب المناقب 



        
 
 

 

 

٤٠٨

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

  

  :وأما كون الجنان في الجنة متجاورات

فهو أقرب مع تفاوتها في االرتفاع وغیره بحسب المنازل، وال یمنعه قوله 

"إن أهل الدرجات العلى لیراهم من هو أسفل  :صلى اهللا علیه وسلم في الحدیث

 )١(أن أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما منهممنهم كما ترون النجوم في السماء و 

، وقوله صلى اهللا علیه وسلم "إن في الجنة مائة درجة بین كل درجتین )٢(وأنعما"

كما بین السماء واألرض أعالها الفردوس وهو وسط الجنة ومن فوقه یكون 

، وعن ابن عباس رضي )٣("عرش الرحمن، ومنه أي الفردوس تفجر أنهار الجنة

قال: "كان عرش اهللا  )٤(قوله عز وجل ﴿وَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء﴾ اهللا عنه في

عز وجل على الماء ثم اتخذ لنفسه جنة ثم اتخذ دونها أخرى ثم أطبقهما بلؤلؤة 

                                                           

 ) تكرر في نسخة ب كلمة(منهم).١(

الصدیق رضي اهللا عنه باب مناقب أبي بكر  ) أخرجه الترمذي في سننه/أبواب المناقب/٢(

سالم بن أبي حفصة، ،من طریق ٣٦٥٨/ح٥/٦٠٧ واسمه عبد اهللا بن عثمان ولقبه عتیق

واألعمش، وعبد اهللا بن صهبان، وابن أبي لیلى، وكثیر النواء كلهم، عن عطیة، عن أبي 

هذا حدیث حسن وقد روي من غیر وجه عن عطیة عن أبي « ، وقال الترمذي:سعید

ه في سننه/ كتاب اإلیمان وفضائل الصحابة والعلم/فضل أبي بكر ، و ابن ماج»سعید

، وأبو یعلى في مسنده ١١٢٠٦/ح ١٧/٣٠١، وأحمد في مسنده ٩٦/ح١/٣٧الصدیق 

 . قلت: والحدیث صحیح اإلسناد.١١٧٨/ح٢/٤٠٠

باب درجات المجاهدین في سبیل ) أخرجه البخاري في صحیحه/ كتاب الجهاد والسیر/٣(

هالل بن علي، عن عطاء ، من طریق ٤/١٦/٢٧٩٠ سبیلي وهذا سبیلياهللا، یقال: هذه 

باب {َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى ، وفي كتاب التوحید/بن یسار، عن أبي هریرة رضي اهللا عنه

، وأحمد في ٧٤٢٣/ح٩/١٢٥]١٢٩]، {َوُهَو َربُّ الَعْرِش الَعِظیِم} [التوبة: ٧الَماِء} [هود: 

ي صحیحه/كتاب السیر/ باب فضل الجهاد ،وابن حبان ف٨٤١٩/ح١٤/١٤٣مسنده 

١٠/٤٧١/٤٦١١. 
 ).٧) سورة هود آیة رقم(٤(



        
 
 

 

 

٤٠٩

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

 )٢(قال: وهي التي ال تعلم )١(﴿َوِمْن ُدوِنِهَما َجنَّتَاِن﴾ واحدة، وقال عز وجل

 تعالى ﴿فَال َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن الخالئق ما فیها، قال: وهي التي قال اهللا

إذ ال یلزم من  )٤(یأتیهم كل یوم تحفة" )٣(ُقرَِّة َأْعُیٍن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َیْعَمُلوَن﴾

االرتفاع أن تكون طبقة فوق طبقة فمن یكون بالمكان المنخفض یشاهد من هو 

متعددة على الخالف المنتشر  نجنابأعلى المنازل ونحوه، وكذا ال یمنعه كون ال

أربعة، وأن جنة  )٦(عددها )٥(أن أكثر العلماء ذهب إلى أن :الذي قاله البیهقي

، )٧(المأوى اسم لجمیع الجنان، وكذا جنة عدن وجنة نعیم ودار الخلد ودار السالم

هي متعددة مع تجاورها وارتفاع بعضها على بعض، وهذا بخالف  )٨()سئل هل(

  .باق لزیادة العذاب أعاذنا اهللا منها برحمته وكرمهجهنم فهي ط

                                                           

 ).٦٢) سورة الرحمن آیة رقم(١(

 ).١٧) سورة السجدة آیة رقم (٢(

عمرو بن أبي قیس، عن  ، من طریق١٢/٣٣٣) أخرجه الطبري في تفسیره/ سورة هود ٣(

به، وأبو  عن ابن عباسابن أبي لیلى، عن المنهال بن عمرو، عن سعید بن جبیر، 

، والحاكم في ١٣١/ح٧/١٧٣، وابن بطة في اإلبانة الكبرى ٢/٥٩٦الشیخ في العظمة 

هذا « ، وقال الحاكم:٣٧٧٥/ ح٢/٥١٦المستدرك/ كتاب التفسیر/ تفسیر سورة الرحمن 

، ووافقه الذهبي، والبیهقي في البعث »حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه

 .١٦٠والنشور ص
 ) في نسخة أ (أنها).٤(

 ) في نسخة أ (أنها).٥(

 ) سقطت من نسخة أ .٦(

 .١٥٨) البعث والنشور ص٧(

 ) في نسخة أ (بل).٨(



        
 
 

 

 

٤١٠

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

  .فهو محتمل ؟فردتان )١( )فردة أو(وأما هل لكل باب 

  ؟وأما هل هي بدرج أم ال

فقد وقع عند البیهقي في باب ما ورد في أبواب الجنة حدیث عن أبي سعید 

ة الخدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال: "إن في الجن

، وقد أخرجه )٢(مائة درجة لو أن العالمین اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم"

غریب، ولكن الظاهر أن هذه لیست درج األبواب  )٤(أیًضا وقال: أنه )٣(الترمذي

  .بل هي الدرج التي داخل الجنة

  :وأما المقام المحمود

  ، )٧(جماعَفَنَقَل اإل )٦(، وبالغ الواحدي)٥(فالجمهور على أن المراد به الشفاعة

                                                           

 ) سقطت من نسخة أ .١(

أخبرنا ، قال: ١٦٩) أخرجه البیهقي في البعث والنشور/ باب ما ورد في أبواب الجنة ص٢(

ثنا جعفر بن محمد، ثنا قتیبة، ثنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبید الصفار، 

به. قلت: والحدیث إسناده  ابن لهیعة، عن دراج، عن أبي الهیثم، عن أبي سعید الخدري

. تاریخ ابن معین بروایة ابن ضعیف الحدیثضعیف، فیه ابن لهیعة: قال ابن معین: 

 . ٣/١١٦. ودراج، قال أحمد بن حنبل: حدیثه منكر. العلل ومعرفة الرجال ١/٦٧محرز 

) أخرجه الترمذي في سننه/أبواب صفة الجنة/ باب ما جاء في صفة درجات الجنة، ٣(

 . قلت: والحدیث إسناده ضعیف لضعف ابن لهیعه ودراج.»هذا حدیث غریب« وقال:

 ) سقطت من نسخة أ .٤(

 .١١/٤٢٦) فتح الباري ٥(

حسن الواحدي: مفسر، علي بن أحمد بن محمد بن علي بن َمتُّویة، أبو ال: هو الَواِحدي)٦(

عالم باألدب، نعته الذهبي بإمام علماء التأویل. كان من أوالد التجار أصله من ساوة 

"، وغیر ذلك (بین الرّي وهمذان) ومولده ووفاته بنیسابور. له " البسیط" و " الوسیط

 .٤/٢٥٥. األعالمهـ ٤٦٨الكثیر. توفي سنة 

 . ٣/١٢٢ ) الوسیط في تفسیر القرآن المجید للواحدي٧(



        
 
 

 

 

٤١١

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

 )٢(: قال أكثر أهل التأویل في المقام المحمود وهو الذي یقومه)١(قال الطبري

. ثم ذكر أحادیث في )٣(النبي صلى اهللا علیه وسلم لیریحهم من كرب الموقف

  .)٤(بعضها التصریح بذلك، وفي بعضها مطلق الشفاعة

. ووقع في )٦(: األكثر على أن المراد به الشفاعة)٥(وكذا قال ابن الجوزي

حدیث عند ابن حبان في صحیحه "یبعث اهللا الناس فیكسوني ربي حلة خضرا 

  .)٧(فأقول ما شاء اهللا أن أقول فذلك المقام المحمود"

                                                           

أحد  .محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري) الطبري: هو ١(

المؤرخ المفسر اإلمام. ولد في آمل طبرستان،  .األعالم وصاحب التصانیف الّطواف

، ٧٠٣/ ت٣١٠طبقات الحفاظ ص هـ. ٣١٠سنة  واستوطن بغداد وتوفي بها

 .٦/٦٩األعالم
 م به).) في نسخة أ (یقو ٢(

 .١٥/٤٣) تفسیر الطبري ٣(

حدثنا سلیمان بن عمر بن خالد الرّقي، قال: ثنا  ،قال:١٥/٤٤) أخرجه الطبري في تفسیره ٤(

عیسى بن یونس، عن ِرشدین بن كریب، عن َأبیه، عن ابن عباس، قوله: {َعَسى َأْن 

". قلت: المحمود: مقام الَشفاعة] قال: الَمقام ٧٩َیْبَعَثَك، َربَُّك َمَقاًما َمْحُموًدا} [اإلسراء: 

وٕاسناده ضعیف، فیه رشدین بن كریب، قال ابن معین: لیس بثقة. تاریخ ابن معین، روایة 

 .٣/٥١٢. وقال ابن أبي حاتم: ضعیف. الجرح والتعدیل٣/١٧٨الدوري 

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، أبو الفرج:  : هوابن الَجْوزي)٥(

عصره في التاریخ والحدیث، كثیر التصانیف. مولده ووفاته ببغداد، ونسبته إلى عالمة 

. هـ ٥٩٧، توفي سنة(مشرعة الجوز) من محالها. له نحو ثالث مئة مصنف

 .٣/٣١٦األعالم
 .١١/٤٢٦) فتح الباري ٦(

، ١٤/٣٩٩/٦٤٧٩) أخرجه ابن حبان في صحیحه/كتاب التاریخ/باب الحوض والشفاعة ٧(

ر بن عبید، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبیدي، عن الزهري، عن كثیمن طریق 

عبد الرحمن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك، أن رسول اهللا صلى اهللا 

= /٢/٣٠٩، وعبد الرزاق في تفسیره  ١٥٧٨٣/ح٢٥/٦٠به، وأحمد في مسنده علیه وسلم



        
 
 

 

 

٤١٢

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

الثناء الذي یقدمه بین  )١(قال شیخنا: ویظهر أن المراد بالقول المذكور هو

ال جمیعه ما  یفسر به بعض الثناء )٤(مما لعله )٣(، ومن المراد)٢(یدي الشفاعة

جاء عن حذیفة رضي اهللا عنه قال: "یجمع اهللا الخلق في صعید واحد  )٥(َوَردَ 

فأول مدعو محمد صلى اهللا علیه وسلم فیقول: لبیك وسعدیك والخیر في یدیك 

والشر لیس إلیك والمهدي من هدیت، وعبدك وابن عبدك بین یدیك وبك وٕالیك 

أخرجه  )٦(وتعالیت، سبحانك رب البیت" وال ملجأ وال منجا منك إال إلیك تباركت

  )٧(النسائي، انتهى واهللا أعلم. تم

 وعبد الرزاق في مصنفه والطبراني في معجمه بسند صحیح، وصححه

الحاكم بل قال ابن منده في اإلیمان له أنه مجمع على صحة إسناده وثقة 

  . )٨(رجاله

                                                                                                                                           

ن تفسیر سورة بني إسرائیل ، والحاكم في المستدرك/كتاب التفسیر/وم١٦٠٩ح  =

هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم « ، وقال الحاكم:٣٣٨٣/ح٢/٣٩٥

 ووافقه الذهبي.»یخرجاه

 ) في نسخة أ (بعد).١(

 .٢/٩٥) فتح الباري٢(

 ) في نسخة أ (الوارد).٣(

 ) في نسخة أ (نقله).٤(

 )سقطت من نسخة أ.٥(

شعبة، عن أبي إسحاق، ، قال: ٤١٤/ح١/٣٣٠) أخرجه أبو داود الطیالسي في مسنده ٦(

به، والنسائي في السنن الكبرى/ كتاب  قال: سمعت صلة بن زفر، یحدث عن حذیفة

، والحاكم في المستدرك/كتاب  ١١٢٣٠/ح١٠/١٥٣التفسیر/سورة اإلسراء

هذا «. قال ابن منده: ١٠٥٨/ح٢/٩، والطبراني في المعجم األوسط٨٧١٢/ح٤/٦١٧العلم

 .»ه وقبول رواتهإسناد مجمع على صحت

 ) إلى هنا انتهى الكالم في النسخة ب، وما بعد ذلك إنما ورد في نسخة (أ) فقط.٧(

 .٢/٨٧٢) االیمان البن منده٨(



        
 
 

 

 

٤١٣

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

، وقیل: ، أخرجه عبد وغیره عن مجاهد)١(قیل: هو جلوسه على العرش

أنه بلغه  )٣(. البن أبي حاتم من طریق سعد بن أبي هالل)٢(جلوسه على الكرسي

أن المقام المحمود الذي ذكره اهللا عز وجل أن النبي صلى اهللا علیه وسلم یكون 

یوم القیامة بین یدّي الجبار تعالى وبین جبریل فیغبطه لمقامه ذلك أهل الجمع، 

: إعطاؤه لواء الحمد، وقیل: أخذه لحافة باب . وقیل)٤(ورجاله ثقات مع إرساله

  الجنة، وقیل: غیر ذلك. 

قال شیخنا رحمه اهللا تعالى: "ویمكن رد األقوال كلها إلى الشفاعة العامة 

إعطاؤه لواء الحمد وثناؤه على ربه وكالمه بین یدیه وجلوسه على كرسیه وقیامه 

                                                           

ــــــن أبــــــي شــــــیبة فــــــي مصــــــنفه/ كتــــــاب الفضــــــائل/١( باب مــــــا أعطــــــى اهللا تعــــــالى ) أخرجــــــه اب

 حـــــدثنا ابـــــن فضـــــیل، عـــــن لیـــــث، ، قـــــال:٣١٦٥٢/ح٦/٣٠٥ محمـــــدا صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم

یقعـــــده علـــــى «] قـــــال: ٧٩عـــــن مجاهـــــد، {عســـــى أن یبعثـــــك ربـــــك مقامـــــا محمـــــودا} [اإلســـــراء: 

، وأبـــــو بكــــــر الخـــــالل فـــــي الســــــنة ٦٩٥/ح١/٣٠٥، وابـــــن أبـــــي عاصــــــم فـــــي الســـــنة »العـــــرش

ـــــلیم، قـــــال ابـــــن ٢٤١/ح١/١١٣ ـــــث بـــــن أبـــــى ُس ـــــت: والحـــــدیث إســـــناده ضـــــعیف ، فیـــــه لی . قل

 .٥٦٨٥/ت٤٦٤حجر: صدوق ، اختلط بآخره فترك حدیثه . التقریب ص

َحدثني عباس بن عبد العظیم، قال: ثنا یحیى ، قال: ١٥/٥٣) أخرجه الطبري في تفسیره ٢(

إن محمدا "بن كثیر، عن الجریري، عن سیف السدوسي، عن عبد اهللا بن سالم، قال: 

"، وأبو صلى اهللا علیه وسلم یوم القیامة على كرسي الرب بین یدي الرب تبارك وتعالى

.قلت: واإلسناد فیه سیف السدوسي لم یذكر فیه ٢٣٦/ح١/٢٠٩السنة بكر الخالل في 

 جرحا وال تعدیال.

سعید" بن أبي هالل اللیثي موالهم أبو العالء المصري ) صوابه: سعید بن أبي هالل وهو ٣(

بن خزیمة والدارقطني والبیهقي والخطیب وابن عبد العجلي واوثقه ، یقال أصله من المدینة

، وقیل غیر ذلك. تهذیب خمس وثالثین ومائةي سنة . توفالبر وغیرهم

 .٤/٩٥/١٥٩التهذیب

 .١١/٤٢٧) فتح الباري٤(



        
 
 

 

 

٤١٤

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

ع فیه لیقضي بین أقرب من جبریل كل ذلك صفات المقام المحمود الذي یشف

  . )١(الخلق"

  ؟ وأما أین یكون السجود ومقداره

فقد وقع ذلك في حدیث عند أبي عوانه عن أبي بكر الصدیق رفعه قال فیه: 

  . )٢(فآتي تحت العرش فأقع ساجًدا لربي قدر جمعة من جمع الدنیا

  وأما أین یكون زمزم یوم القیامة؟

حلها شئ، نعم روینا في تاریخ عن م كالمفلم یثبت عندي في وجدها إذ ذاك 

من طریق مقاتل عن الضحاك بن مزاحم قال: "إن اهللا تعالى  )٣(مكة لألزرقي

وهو منقطع مع أن في سنده  )٤(یرفع المیاه العذبة قبل یوم القیامة غیر ماء زمزم"

  وقد قال فیه أبو حاتم :أنه ال یحتج به.  )٥(عثمان بن ساج

                                                           

 .١١/٤٢٧) فتح الباري١(

باب في صفة الشفاعة، وأن نبینا صلى ) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه/كتاب اإلیمان/٢(

من طریق  ،٤٤٣/ح١/١٥١ اهللا علیه وسلم سید الناس یوم القیامة، وأن آدم خلقه اهللا بیده

أبو نعامة قال: ثنا أبو هنیدة البراء بن نوفل، عن واالن العدوي، عن حذیفة بن الیمان، 

فینطلق به جبریل فیخر ساجدا قدر جمعة، ثم رفعه مطوال وفیه " عن أبي بكر الصدیق

 ". قلت: والحدیث إسناده صحیح.یقول اهللا: یا محمد ارفع رأسك

ن عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن الولید بن عقبة بن أبو الولید محمد ب) األزرقي: هو ٣(

مؤرخ، یماني األصل، من أهل مكة. له  .األزرق الغساني المكي المعروف باألزرق

 .٦/٢٢٢ه. األعالم٢٥٠) توفي سنةاآلثار (أخبار مكة وما جاء فیها من
، ٢/٦١ زمما ذكر من غور الماء قبل یوم القیامة إال زم)أخرجه األزرقي في أخبار مكة/ ٤(

حدثني جدي، قال: حدثنا سعید بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني مقاتل،  قال:

ذكر غور الماء قبل یوم القیامة به، والفاكهي في أخبار مكة/ عن الضحاك بن مزاحم 

 . قلت: والحدیث إسناده ضعیف، فیه عثمان بن ساج ضعیف.١١٦٥/ح٢/٦٦ غیر زمزم

ن ساج القرشي أبو ساج الجزري مولى بني أمیة وقد ینسب إلى عثمان" بن عمرو ب) هو: ٥(

. قال أبو حاتم: یكتب حدیثه ، وال یحتج به، وقال ابن حجر: فیه ضعف. الجرح جده

 .٧/١٤٥/٢٩٢، تهذیب التهذیب٦/١٦٢/٨٨٨والتعدیل



        
 
 

 

 

٤١٥

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن ویروى من حدیث مقاتل عن عكرمة 

رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال: "أنزل اهللا إلى األرض أربعة أنهار سیحون 

وهو نهر الهند، وجیحون وهو نهر بلخ، والفرات وهو نهر العراق، ودجلة وهو 

نهر نیل مصر أنزلها اهللا من عین واحدة من عیون الجنة في أسفل درجة من 

جبریل علیه السالم فاستودعها الجبال وأجراها في األرض درجاتها على جناح 

﴿ َوَأْنَزْلَنا ِمَن وجعل فیها منافع للناس في أصناف معایشهم، فذلك قوله تعالى 

فإذا كان عند خروج یأجوج ومأجوج  )١(السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر َفَأْسَكنَّاُه ِفي اْألَْرِض ﴾

ن والعلم وجمیع األنهار الخمسة فیرفع أرسل اهللا جبریل فیرفع من األرض القرآ

فإذا رفعت  )٢(﴿ َوإِنَّا َعَلى َذَهاٍب ِبِه َلَقاِدُروَن ﴾وذلك قوله تعالى ذلك إلى السماء"

  وال یصح.  )٣(هذه األشیاء من األرض فقد أهلها خیري الدنیا واآلخرة"

                                                           

 ).١٢) سورة المؤمنون، جزء من آیة (١(
 ).١٢) سورة المؤمنون، جزء من آیة (٢(
حدثنا أحمد بن الحسن بن محمد بن عمرو ، قال: ٨/١٥ن عدي في الكامل ) أخرجه اب٣(

بن أبي سلمة التنیسي، حدثنا أبو الزبیر محمد بن عبد اهللا بن الزبیر، حدثنا سعید بن 

سابق، حدثنا مسلمة بن علي الخشني عن مقاتل بن حیان، عن عكرمة، عن ابن عباس 

 عز وجل من الجنة إلى األرض خمسة أجرى اهللا"عن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال: 

وقال ابن عدي:" رواه مسلمة  ،......"الحدیثأنهار سیحون، وهو نهر أهل الهند وجیحون

السنن الواردة ، وأبو عمرو الداني في عن مقاتل، وهو غیر محفوظ، بل هو منكر المتن "

ي في ، والخطیب البغداد٦٧٧/ح٦/١٢١٧/ باب ما جاء في یأجوج ومأجوج في الفتن

ال أعلم أني  .قال الضیاء المقدسي:١/١٥٩، وابن الجوزي في المنتظم ١/٧٩تاریخه 

صفة الجنة  سمعته إال من طریق مسلمة بن علي وهو من جملة الضعفاء واهللا أعلم.

.قلت: والحدیث موضوع، فیه مسلمة بن علي متهم بالكذب. ١٠٧للضیاء المقدسي ص

. وقال أبو زرعة: ٥٧١/ت٩٧والمتروكون ص قال النسائي: متروك الحدیث. الضعفاء

 .٨/٢٦٨منكر الحدیث. الجرح والتعدیل



        
 
 

 

 

٤١٦

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

، )١(ولكن قد ورد في وصف یأجوج ومأجوج أنهم ال یمرون بماء إال شربوه

في لفظ آخر "فیمر أوائلهم على بحیرة طبریة فیشربون ما فیها فیمر أواخرهم و 

  . )٢(فیقولون لقد كان بهذه مرة ماء"

  وأما من یذبح الموت؟

 )٣(فقیل: جبریل علیه السالم كما ذكر في خبر إسماعیل بن أبي زیاد الشامي

ى ملك أحد الضعفاء في آخر حدیث الصور الطویل فقال فیه: فیحیي اهللا تعال

                                                           

باب فتنة الدجال، وخروج عیسى ابن مریم، ) أخرجه ابن ماجه في سننه/كتاب الفتن/١(

یزید بن هارون قال: حدثنا العوام ،من طریق ٤٠٨١/ح٢/١٣٦٥ وخروج یأجوج، ومأجوج

 مؤثر بن عفازة، عن عبد اهللا بن مسعود،بن حوشب قال: حدثني جبلة بن سحیم، عن 

به مطوًال، وابن أبي شیبة في مصنفه/ كتاب الفتن/ باب ما ذكر في فتنة الدجال 

، والحاكم في المستدرك/ ٥٢٩٤/ح ٩/١٦٥، وأبو یعلى في مسنده ٣٧٥٢٥/ح٧/٤٩٨

هذا حدیث صحیح اإلسناد، ولم « ،وقال الحاكم:٨٥٠٢/ح٤/٥٣٤كتاب الفتن والمالحم 

 ،ووافقه الذهبي.»هیخرجا

) أخرجه مسلم في صحیحه/كتاب الفتن وأشراط الساعة/باب ذكر الدجال وصفته وما معه ٢(

الولید بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن یزید بن جابر، ، من طریق ٢٩٣٧/ ح٤/٢٢٥٠

عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر، عن أبیه جبیر بن نفیر،  ،عن یحیى بن جابر الطائي

به مطوًال، والترمذي في سننه/أبواب الفتن/باب ما جاء في فتنة  بن سمعان،عن النواس 

هذا حدیث حسن صحیح غریب ال نعرفه إال ،وقال الترمذي: "٢٢٤٠/ح٤/٥١٠الدجال

باب فتنة "، وابن ماجه في سننه/كتاب الفتن/من حدیث عبد الرحمن بن یزید بن جابر

، والحاكم ٤٠٧٥/ح٢/١٣٥٦مأجوجالدجال، وخروج عیسى ابن مریم، وخروج یأجوج، و 

هذا حدیث صحیح « ، وقال الحاكم:٨٥٠٨/ح٤/٥٣٧في مستدركه/كتاب الفتن والمالحم

 ووافقه الذهبي. قلت: بل أخرجه مسلم في صحیحه. »على شرط الشیخین، ولم یخرجاه

قال ابن عدي:  .ابن أبي زیاد السكوني قاضي الموصل :بن زیاد ویقال إسماعیل) هو: ٣(

وذكر ابن حبان  .لحدیث عامة ما یرویه ال یتابعه أحد علیه إما إسنادا وٕاما متنا"منكر ا

. إسماعیل بن زیاد فقال: "شیخ دجال ال یحل ذكره في الكتب إال على سبیل القدح فیه

 .١/٢٩٨/٥٥٢تهذیب التهذیب 



        
 
 

 

 

٤١٧

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

الموت وجبریل ومیكائیل وٕاسرافیل علیهم السالم ویجعل الموت في صورة كبش 

، وٕالیه أشار القرطبي بقوله: وعن بعض )١(أملح فیذبح جبریل الكبش وهو الموت

في حیاة الحیوان لكاتب  )٣(، وعزاه الكمال الدمیري)٢(التصانیف أنه جبریل

عن بعض م نقله القرطبي أیًضا ، وقیل: یحیي بن زكریا علیهم السال)٤(الفردوس

بحضرة النبي  علیهم السالم یحیى بن زكریا الموت أن الذي یذبح قال: الصوفیة

  .)٥(صلى اهللا علیه وسلم إشارة إلى دوام الحیاة

  وأما سؤال الملكین:

فظاهر الحدیث الصحیح كما قال شیخنا: "بالعربي؛ ألن فیه أنهما یقوالن له  

، قلت: ویشهد له ما رویناه من )٧(إلى آخر الحدیث" )٦((ما علمك بهذا الرجل)

                                                           

 .١١/٤٢٠) انظر فتح الباري ١(
 ) المرجع السابق.٢(

ن عیسى بن علي الدمیري، أبو البقاء، كمال الدین: محمد بن موسى ب : هوالدَِّمیري)٣(

 القاهرةب باحث، أدیب، من فقهاء الشافعیة. من أهل دمیرة (بمصر) ولد ونشأ وتوفي

هـ. كان یتكسب بالخیاطة ثم أقبل على العلم وأفتى ودّرس، وكانت له في  ٨٠٨سنة

. األعالم وان) مجلداناألزهر حلقة خاصة، وأقام مدة بمكة والمدینة. من كتبه (حیاة الحی

٧/١١٧. 

 .٢/٣٦٧) حیاة الحیوان الكبرى ٤(

 .٩٢٨) التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة ص٥(
 باب من أجاب الفتیا بإشارة الید والرأس ) أخرجه البخاري في صحیحه/كتاب العلم/٦(

شة وهي تصلي ئهشام، عن فاطمة، عن أسماء، قالت: أتیت عا،من طریق ٨٦/ح١/٢٨

باب ما عرض ..."الحدیث، ومسلم في صحیحه/كتاب الكسوف/ما شأن الناس؟فقلت: 

 على النبي صلى اهللا علیه وسلم في صالة الكسوف من أمر الجنة والنار

 .٩٠٥/ح٢/٦٢٤
 .١٢٢البن حجر ص اإلمتاع باألربعین المتباینة السماع)٧(



        
 
 

 

 

٤١٨

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

"مات أخي فلم ألحد وانصرف الناس عنه وضعت  قال:)١(طریق یزید بن طریف

رأسي على قبره فسمعت صوًتا ضعیًفا أعرف أنه صوت أخي وهو یقول اهللا فقال 

  .)٢(له اآلخر: ما دینك؟ قال: اإلسالم"

مات رجل، وكان له أخ ضعیف "ل: ، قا)٣(الكریموفي طریق العالء بن عبد 

البصر، قال أخوه: فدفناه، فلما انصرف الناس عنه وضعت رأسي على القبر، 

نبیك؟ فسمعت  افإذا أنا بصوت من داخل القبر، یقول: من ربك؟ وما دینك؟ وم

، إلى غیر )٤("صوت أخي، وهو یقول: اهللا. قال اآلخر: فما دینك؟ قال: اإلسالم

  كونه عربی�ا.ذلك مما یستأنس به ل

 قلت:، )٥(خطاب كل أحد بلسانه : ویحتمل مع ذلك أن یكونشیخناقال 

  ا. له بإرسال الرسل بلسان قومه التآنس

  

                                                           

 ) لم أقف فیه على جرح أو تعدیل.١(

حدثني یحیى ، قال: ٤٢/ح٣٩ه(من عاش بعد الموت) ص )أخرجه ابن أبي الدنیا في كتاب٢(

بن جعفر، قال: أخبرني عمرو بن عثمان ابن أخي علي بن عاصم، نا محمد بن یزید، 

، به. قلت: وٕاسناده ضعیف، فیه طریف عن إسماعیل بن أبي خالد، عن یزید بن طریف

 .٣١٥، المغني في الضعفاء ص٤/٤٩٣بن یزید مجهول. الجرح والتعدیل 
قال ابن معین، وأحمد، وأبو حاتم : ثقة.  العالء بن عبد الكریم الیامي، أبو عون الكوفي.)٣(

، ١/٣٩٥/٧٩٦، والعلل ومعرفة الرجال١٤٢/٤٧٩تاریخ ابن معین براویة الدارمي ص

 .٦/٣٥٨الجرح والتعدیل

حدثني محمد  ، قال:٤٣/ح٣٩)أخرجه ابن أبي الدنیا في كتابه(من عاش بعد الموت) ص ٤(

شجاع بن الولید السكوني، قال: أخبرني العالء بن عبد  بدرلحسین، قال: حدثني أبو بن ا

أرجو أن ، به. قلت: وٕاسناده فیه محمد بن الحسین البرجالني، قال فیه الذهبي: الكریم

ما رأیت فیه توثیقا وال تجریحا، لكن سئل عنه إبراهیم الحربى، فقال: ما ، یكون ال بأس به

 . وباقي رجاله ثقات.٣/٥٢٢زان االعتدال می علمت إال خیرا.

 .١٢٢البن  حجر ص اإلمتاع باألربعین المتباینة السماع)٥(



        
 
 

 

 

٤١٩

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

  وأما قوله في تغییر البنیة:

فكأنه أشار إلى ما ورد في كون أهل الجنة یعني عند دخولها ال في الموقف 

، )١(وعرضه سبعة أذرعیصیرون على خلق آدم علیه السالم طوله ستون ذراًعا 

وهو حدیث حسن بل أصله في الصحیحین من وجهین في أحدهما هل كل من 

، ولفظ اآلخر على خلق رجل واحد على  )٢(یدخلها على صورة آدم علیه السالم

  . )٣(صورة أبیهم آدم علیه السالم ستون ذراًعا في السماء

فیها "على خلق آدم  : أصح من الروایة التي)٤(وهذه الروایة كما قال البیهقي

ثمانیة عشر ذراًعا في سبعة أذرع، قال راویها: قلت له: یعني للصحابي: وما 
                                                           

حدثنا یزید، أخبرنا حماد بن سلمة، ، قال: ٧٩٣٣/ح١٣/٣١٥) أخرجه أحمد في مسنده١(

به، وابن أبي الدنیا في صفة  عن علي بن زید، عن سعید بن المسیب، عن أبي هریرة،

لم ، وقال الطبراني: "٥٤٢٢/ ح٥/٣١٨، والطبراني في األوسط   ١٣/ح ٤٣الجنة ص

یرو هذا الحدیث عن علي بن زید إال حماد بن سلمة، وال یروى عن أبي هریرة إال بهذا 

. ١٠/٣٩٩مجمع الزوائد وٕاسناده حسن. ،في الصحیح بعضه . قال الهیثمي:اإلسناد"

سبع أذرع"، فقد تفرد بها حدیث حسن بطرقه وشواهده دون قوله: "في عرض قلت: وال

 .٤٧٣٤/ ت٤٠١تقریب التهذیب ص ، وهو ضعیف.-علي بن زید وهو ابن ُجْدعان

) أخرجه البخاري في صحیحه/كتاب أحادیث األنبیاء/باب خلق آدم صلوات اهللا علیه ٢(

معمر، عن همام، عن أبي هریرة رضي الّله عنه، ، من طریق ٣٣٢٦/ح ٤/١٣١وذریته 

، وفي كتاب االستئذان / باب بدء السالم علیه وسلمعن النبي صلى اهللا 

یدخل الجنة ، ومسلم في صحیحه/كتاب صفة القیامة والجنة والنار/ باب ٦٢٢٧/ح٨/٥٠

 .٢٨٤١/ح٤/٢١٨٣ أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطیر
) أخرجه البخاري في صحیحه/ كتاب أحادیث األنبیاء/ باب خلق آدم صلوات اهللا علیه ٣(

أبي هریرة  جریر، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن، من طریق  ٣٣٢٧ح / ٤/١٣١وذریته

، ومسلم في صحیحه/كتاب صفة القیامة رضي الّله عنه، عن النبي صلى اهللا علیه وسلم

أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر لیلة البدر وصفاتهم  والجنة والنار/ 

 .٢٨٣٤/ح٤/٢١٧٩وأزواجهم
 .٢٤٠) البعث والنشور ص٤(



        
 
 

 

 

٤٢٠

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

. قلت: ولوال اتفاق الروایتین في الفرض )١(الذراع فیكم یومئذ قال: كأطولكم رجًال"

  ألمكن الجمع بینهما، وقوله: على صورة أبیهم أي على صفته. 

لنقص من سواد وغیره تنتفي عند على أن صفات اقال شیخنا: وهذا یدل 

 . وٕاذا تقرر هذا فقد قال ابن عباس رضي اهللا عنه في قوله تعالى)٢(دخول الجنة

یعني اآلدمیات العجز الشمط یقول خلقنا من بعد  )٣(﴿ِإنَّا َأْنَشْأَناُهنَّ ِإْنَشاًء ﴾

  الكبر والهرم في الدنیا خلًقا آخر. 

  )٤(﴿َفَجَعْلَناُهنَّ َأْبَكاًرا ﴾عجزا وقال الضحاك: أنشأهن اهللا بعد أن كن 

، وهو ظاهر في تغییر الصفات ال الذوات كالمولود تغیر نموه فیه في )٥(عذارى

  الدنیا بالتدریج بخالف النمو هنا، وقیل: في اآلیة غیر ذلك شرابه.

واختلفت الروایات في سنهم ففي بعضها أنهم أبناء ثالث وثالثین وفي 

، ویجمع بینهما: بأنه في الثانیة ألغى الكسر، وأما روایة )٦(بعضها أبناء ثالثین

                                                           

أحمد بن یوسف ، من طریق ٤٠٦/ح٢٤٠رجه البیهقي في البعث والنشور ص )أخ١(

السلمي، ثنا داود بن شبیب القرشي، ثنا حماد بن سلمة، عن الجریري، عن أبي نضرة، 

كذا وجدته في سماعي، شمیر به. وقال البیهقي:  یر بن نهار، عن أبي هریرة،تعن ش

. قلت: قال شتیر بن نهار بالّشین والتاءبالشین معجمة وبالمیم. ورواه غیره، عن حماد، ف

البخاري وابن أبي حاتم فلم یذكرا فیه والحدیث ضعیف اإلسناد، فیه شتیر بن نهار ذكره 

وذكره ابن حبان في  .٤/٣٠٧، الجرح والتعدیل٤/٢٠١، التاریخ الكبیر جرحًا وال تعدیالً 

، مع ٢٦٣٧/ت٢٥٦التقریب ص"، وقال ابن حجر في "التقریب": صدوق! ٤/٣٤٦"الثقات

"  :، وقال الذهبي٢١٢/ت٣٥ص للدارقطني أن الدارقطني جهَّله في سؤاالت البرقاني

 .٢/٢٣٤ االعتدال میزان نكرة.

 .٦/٣٦٧) فتح الباري٢(
 ).٣٥) سورة الواقعة، آیة رقم(٣(

 ).٣٦) سورة الواقعة، آیة رقم(٤(

 یل في معاني التنزیللباب التأو ، ٤/٢٣٥للواحدي  الوسیط في تفسیر القرآن المجید)٥(

 ٤/٢٣٧للخازن

)أخرجه الترمذي في سننه/أبواب صفة الجنة/ باب ما جاء في سن أهل الجنة ٦(

عمران أبو العوام، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن ، من طریق ٢٥٤٥/ح٤/٦٨٢

یدخل «عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، أن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال: 

= : قال الترمذي »نة جردا مردا مكحلین أبناء ثالثین أو ثالث وثالثین سنةأهل الجنة الج



        
 
 

 

 

٤٢١

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

"أن من مات من أهل الدنیا صغیًرا وكبیًرا یردون إلى ستین سنة ال یزیدون علیها 

  فشاذة منكرة إن لم تكن تغیرت من الناسخ.  )١(أبًدا في الجنة وكذا أهل النار"

ولكن عند الطبراني  ،)٢(وكذا جاءت أكثر الروایات في وصفهم بأنهم جرد مرد

بسند ضعیف استثنى موسى علیه السالم حیث قال صلى اهللا علیه وسلم "إال 

وكذا قال القرطبي: أنه ورد  )٣(موسى علیه السالم فإن له لحیة تضرب إلى سرته"

، ورأیت بخط بعض أهل العلم أنه ورد إلینا )٤(في حق أخیه هارون علیهما السالم

                                                                                                                                           

هذا حدیث حسن غریب وبعض أصحاب قتادة رووا هذا عن قتادة، مرسال ولم «=

، وأبو نعیم في صفة الجنة ٢٢١٠٦/ح٣٦/٤٢٠، وأحمد في مسنده »یسندوه

صحیح حدیث . قلت: وال١١٨/ ح٢٠/٦٤، والطبراني في المعجم الكبیر٢٥٧/ح٢/١٠٢

 .بمجموع طرقه وشواهده
حدثنا زهیر، حدثنا الحسن بن ، قال: ١٤٠٥/ح ٢/٥٣٢)أخرجه أبو یعلى في مسنده ١(

موسى، حدثنا ابن لهیعة، حدثنا دراج أبو السمح، أن أبا الهیثم حدثه، عن أبي سعید، عن 

ف وفیه ابن رواه أبو یعلى بِإسناد ضعیبه. قال الهیثمي:  رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

 .١٠/٣٩٩. مجمع الزوائدوهو مخالف للثقات فیما رووه، واهللا أعلم ، لهیعة

 ) سبق تخریجها .٢(

) قلت: لم أقف علیه عند الطبراني ، وأخرجه أبو الشیخ في العظمة/خلق آدم وحواء ٣(

وهب بن حفص، َحدثنا عبد الملك  ،من طریق  ٥/١٥٨٠علیهما الصالة والسالم 

به، وأبو  ماد بن سلمة، عن عمرو بن دیَنار، عن جابر رضي اللَّه عنهالجدي، حدثنا ح

شیخ ابن أبي ، من طریق ٢/١٩٧، والعقیلي في الضعفاء ٢/١٠٦نعیم في صفة الجنة

أصل إال من حدیث هذا  وقال العقیلي: " منكر لیس لهبه، خالد حدثنا حماد بن سلمة 

.قال ابن ٢/١٤٢ ضعیفة والموضوعةسلسلة األحادیث القال األلباني: باطل. " .الشیخ

هذا حدیث ال یصح عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم. أما الطریق األول ففیه الجوزي: 

 وقال قال أبو عروبة: هو كذاب یضع الحدیث یكذب كذبا فاحشا. وهب بن حفص.

قال ابن عدي:  وأما الثاني والثالث ففیه شیخ بن أبي خالد. الدارقطني: یضع الحدیث.

 .٣/٢٥٨الموضوعات  دث عن حماد بن سلمة بأحادیث مناكیر بواطیل.ح

 .١٩٦) المقاصد الحسنة ص٤(



        
 
 

 

 

٤٢٢

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

وأن في بعض كتب الفارسیة أن إلبراهیم الخلیل  ،)١(في حق آدم علیه السالم

علیه السالم وأبي بكر رضي اهللا عنه لحیة في الجنة ولكن ما علمت ثبوت شئ 

  . )٢(من ذلك وقد بینت الحكمة فیه على تقدیر ثبوته في بعض الفتاوي

  : وأما حدیث أهل الجنة

  شاهد عن  وله )٣(فقد أخرجه أحمد والترمذي وصححه من حدیث بریدة مرفوًعا

                                                           

موسى بن إبراهیم المروزي نا بقیة ، من طریق ٧/٣٨٩) أخرجه ابن عساكر في تاریخه ١(

لیس أحد في الجنة له لحیة إال ادم علیه : "قال عن ثور عن خالد بن معدان عن كعب

...."الحدیث. قلت: والحدیث إسناده ضعیف جدا، فیه إلى سرته السالم له لحیة سوداء

. منكر الحدیث ال یتابع على حدیثه موسى بن إبراهیم متروك، قال العقیلي:

 .٤/١٩٩. وقال الدار قطني: متروك. میزان االعتدال٤/١٦٦/١٧٣٨الضعفاء

یة"، وفي ) قال اإلمام السخاوي في بیان الحكمة من ذلك في كتابه "األجوبة المرض٢(

على تقدیر ثبوته أن  وال أعلم شیًئا من ذلك ثابًتا، ویمكن أن یكون"المقاصد الحسنة": 

وأما هارون،  یكون أكرم موسى بذلك، مكافأة لما ألهمه في صغره من قبض لحیة فرعون.

ه فألخیه، وأما آدم، فألنه أبو البشر. وأما إبراهیم، فلكونه منزًال منزلة الوالد للمسلمین، ألن

وأما الصدیق فلكونه أول من آمن بالرسول  الذي سماهم بهذا االسم وأمروا باتباع ملته.

صلى اهللا علیه وسلم، وهو الفاتح بعده باب الدخول إلى اإلسالم، فكان كالوالد للمسلمین. 

 األجوبة المرضیة فیما سئل السخاوي عنه من األحادیث النبویة والعلم عند اهللا تعالى.

 .١٩٦اصد الحسنة ص، المق١/٢٣٦
 ما جاء في صف أهل الجنة )أخرجه الترمذي في سننه/ أبواب صفة الجنة/ باب٣(

ضرار بن مرة، عن محارب بن دثار، عن ابن بریدة، عن ، من طریق ٢٥٤٦/ح٤/٦٨٣

أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون «أبیه، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: 

، وابن  »هذا حدیث حسن «، قال الترمذي: »عون من سائر األمممنها من هذه األمة وأرب

 باب صفة أمة محمد صلى اهللا علیه وسلمماجه في سننه/ كتاب الزهد/

باب ما أعطى اهللا تعالى ، وابن أبي شیبة في مصنفه/كتاب الفضائل/٤٢٨٩/ح٢/١٤٣٤

= ،٢٢٩٤٠/ح٣٨/٢٣، وأحمد في مسنده ٣١٧١٣/ح٦/٣١٥محمدا صلى اهللا علیه وسلم



        
 
 

 

 

٤٢٣

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

فلم یثبت فیه شئ وهو  )٢(وبنحوه وأتم منه عند الطبراني في آخرین )١(ابن مسعود

إشارة إلى أن أكثر أهل الجنة من هذه األمة المرحومة لكن یشكل علیهم حدیث 

 )٣("إني ألرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة بل أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة"

حمد وابن أبي حاتم من حدیث أبي هریرة رضي وهذه الزیاده وٕان لم تصح فعند أ

ِلینَ "لما نزلت  اهللا عنه قال: شق ذلك على  )٤(َوَقِلیٌل ِمَن اْآلِخِریَن﴾﴿ثُلٌَّة ِمَن اْألَوَّ

ِلینَ الصحابة رضي اهللا عنهم فنزلت  ، فقال )٥(َوُثلٌَّة ِمَن اْآلِخِریَن﴾﴿ُثلٌَّة ِمَن اْألَوَّ

ألرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة بل ثلث أهل  النبي صلى اهللا علیه وسلم: إني

  . )٦(الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة وتقاسمونهم في النصف الثاني"

                                                                                                                                           

هذا حدیث صحیح «،وقال الحاكم: ٢٧٣/ح١/١٥٥والحاكم في المستدرك/كتاب اإلیمان =

 ، ووافقه الذهبي. »على شرط مسلم ولم یخرجاه
باب ما أعطى اهللا تعالى محمدا صلى اهللا ) أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه/الفضائل/١(

سم بن عبد الحارث بن الحصین قال: ثنا القا، من طریق ٣١٧١٥/ح٦/٣١٥علیه وسلم

رضي اهللا عنه به، وأحمد في مسنده  الرحمن عن أبیه عن عبد اهللا بن مسعود

وهذا الحدیث ال  ، وقال البزار:١٩٩٩/ح٥/٣٦٨، والبزار في مسنده ٤٣٢٨/ح٧/٣٤٩

، وأبو یعلى في مسنده نعلمه یروي، عن عبد اهللا بن مسعود إال بهذا اإلسناد

واته) كلهم ثقات، وهو في الصحیح (ور  . قال االمام البوصیري:٥٣٥٨/ح٩/٢٤١

 .٨/٢٧٠إتحاف الخیرة المهرة  باختصار.
عن أبي موسي  رضي اهللا عنه، وفي ١٣٠١/ح٢/٧٧) أخرجه الطبراني في المعجم األوسط ٢(

 ،عن ابن عباس رضي اهللا عنه. قلت: والحدیث صحیح.١٠٦٨٢/ح١٠/٢٨٧المعجم الكبیر 

عن بن عباس في نحو حدیث أبي سعید وٕاني  زاد الكلبي عن أبي صالح) قال ابن حجر: ٣(

ألرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة بل أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة وال تصح هذه 

 .١١/٣٨٧. فتح الباري الزیادة ألن الكلبي واه

 ).١٤،١٣) سورة الواقعة، آیة رقم (٤(

 ).٤٠،٣٩) سورة الواقعة، آیة رقم (٥(

بیاع المالء  - شریك، عن محمد ، من طریق ٩٠٨٠ح/١٥/٣٨) أخرجه أحمد في مسنده ٦(

  = / ١٠/٣٣٣٠به، وابن أبي حاتم في تفسیره /سورة الواقعة  عن أبیه، عن أبي هریرة -



        
 
 

 

 

٤٢٤

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

، عند عبد اهللا )١(الخطیب في المبهمات من مرسل مجاهد ما یشهد لها بذلك

بن أحمد في زوائد المسند، والطبراني من حدیث أبي هریرة رضي اهللا عنه بلفظ 

  )٢(لجنة أنتم ثلث أهل الجنة أنتم نصف أهل الجنة""أنتم ربع أهل ا

  وكذا یشهد له قوله صلى اهللا علیه وسلم في حدیث آخر "إن ربي خیرني بین 

  

                                                                                                                                           

. ١٧٣/ح٢٤٦، والنسائي في اإلغراب ص٧/١٠١، وأبو نعیم في الحلیة ١٨٧٧٥/=     

فهما، وبقیة رجاله قال الهیثمي: رواه أحمد من حدیث محمد بیاع المالء عن أبیه ولم أعر 

 .١١٨/ ٧ثقات" المجمع 

إسحاق بن بشر عن ابن جریج ، من طریق ٢/١٠٦)أخرجه الخطیب في األسماء المبهمة ١(

به مطوًال،  عن مجاهد، ومحمد بن إسحاق َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبي نجیح عن مجاهد

سول اهللا} فقال: " أما " أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ " قالوا: بلى یا ر وفیه"..

..". قلت: وٕاسناده من ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ " قالوا: بلى یا رسول اهللا

ضعیف جدا، فیه إسحاق بن بشر أبو  إسحاق بن بشر عن ابن جریج عن مجاهدطریق 

 أحادیثه منكرة إما إسنادا أو متنا ال یتابعه أحد علیها.حذیفة البخاري، قال ابن عدي: 

.وقال الدارقطني: كذاب متروك. الضعفاء ١/٥٤٨ل في الضعفاءالكام

. واإلسناد منقطع، فیه ابن جریج مدلس ، و لم یسمع من مجاهد إال ١/٢٥٧والمتروكون

، إسناده محمد بن إسحاق َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبي نجیح عن مجاهدمن طریق و حدیثًا ـ 

كان صدوقا من بحور العلم وله :  حسن فیه محمد بن إسحاق بن یسار، قال الذهبي

غرائب في سعة ما روى تستنكر واختلف في االحتجاج به وحدیثه حسن وقد صححه 

 .٢/١٥٦. الكاشفجماعة

: لم أقف على هذا الحدیث بهذا اللفظ إال في موضح أوهام الجمع والتفریق للخطیب ) قلت٢(

حدثنا عبد اهللا بن  ،انيسلیمان بن أحمد الطبر ، أخرجه فیه من طریق ٢/٣٩٣البغدادي 

حدثنا عبد اهللا بن  ،حدثنا هاشم بن محمد ،حدثنا محمود بن غیالن ،أحمد بن حنبل

به. قلت:  ،عن أبي هریرة رضي اهللا عنه ،عن أبیه ،عن أبي عمرو ،عن سفیان ،المبارك

 وٕاسناده صحیح.



        
 
 

 

 

٤٢٥

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

فإنه ظاهر في الزیادة  )١(خصلتین أن یدخل نصف أمتي الجنة وبین الشفاعة"

  وأصرح منه واهللا تعالى أعلم. 

  : جنةوأما كون المالئكة علیهم السالم ینعمون في ال

فقال شیخنا في بعض األجوبة: لم أر فیه نقًال صریًحا وٕانما یمكن التمسك 

﴿ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا فیه بالعمومات الواردة في الصحیحین وهم منهم، قال اهللا تعالى 

اِلَحاِت َكاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزال﴾ وقال صلى اهللا علیه وسلم  )٢(َوَعِمُلوا الصَّ

لما علم أصحابه التشهد: "فإذا قلتموها یعني السالم علینا وعلى عباد اهللا 

فدخل في ذلك  )٣(الصالحین أصابت كل عبد صالح هللا في السموات واألرض"

المالئكة جزًما ثم ساق ما تقدم عن ابن عباس في كون المالئكة كلهم في الجنة 

جنة وال یشربون وال قال: وجاء عن مجاهد ما یقتضي "أنهم ال یأكلون في ال

ینكحون وأنهم یكونوا كما كانوا في الدنیا یلهمون التقدیس والتسبیح لیجدون فیه ما 

                                                           

، من ٢٤٤١/ح٤/٦٢٧) أخرجه الترمذي في سننه/كتاب صفة القیامة والرقائق والورع ١(

، به، وابن ماجه سعید، عن قتادة، عن أبي الملیح، عن عوف بن مالك األشجعيطریق 

، وابن أبي شیبة في ٤٣١٧/ح١٤٤٤/ ٢في سننه/كتاب الزهد/باب ذكر الشفاعة 

 باب ما أعطى اهللا تعالى محمدا صلى اهللا علیه وسلممصنفه/ كتاب الفضائل/ 

، والحاكم في المستدرك/ ٢٤٠٠٢/ح٣٩/٤٢٩، وأحمد في مسنده ٣١٧٥١/ح٦/٣٢٠

هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم «،وقال الحاكم:  ١/٦٠/٣٦كتاب اإلیمان 

یخرجاه ورواته كلهم ثقات على شرطهما جمیعا ولیس له علة، ولیس في سائر أخبار 

 ،ووافقه الذهبي. وهي لكل مسلم "» الشفاعة
 ).١٠٧) سورة الكهف آیة رقم (٢(

، من ٨٣١/ح١/١٦٦صحیحه/كتاب األذان/ باب التشهد في اآلخرة  ) أخرجه البخاري في٣(

كنا إذا صلینا خلف النبي "األعمش، عن شقیق بن سلمة، قال: قال عبد اهللا: طریق 

...."الحدیث، ومسلم في صحیحه/كتاب الصالة/باب التشهد صلى اهللا علیه وسلم، قلنا

 .٤٠٢/ح١/٣٠١في الصالة 



        
 
 

 

 

٤٢٦

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

وهذا هو الموافق  )١(یجده أهل الجنة من اللذات". أخرجه أبو بكر الدینوري

لمقتضى الواقع ألنهم ال شهوة لهم وٕانما یحتاج إلى التنعم باللذات المحسوسة من 

لجماع من ركب فیه الشهوة ثم امتنع من إعمالها في غیر ما األكل والشرب وا

أذنه اهللا عز وجل له إما بعصمة اهللا تعالى له وٕاما بالمجاهدة، وأما من لم یركب 

فیه الشهوة أصًال فال یحتاج إلى التنعم بتلك األمور بل یكون متنعًما باألمور 

  المعنویة واهللا تعالى أعلم. 

تعالى: وهذا آخر ما تیسر من األجوبة عن هذه رحمه اهللا  )٢(قال مؤلفها

المسائل وكان یمكن البسط فیها أكثر بحیث یكون في مجلد ولكن لما كانت 

شتراك اال األوقات بحمد اهللا موزعه على ما نحن بصدده من األعمال لم یمتنع

معها بأكثر مما أثبته وأرجو أن یكون فیه المقنع ولوال إشارة بعض السادات 

لما أجبت لما في أكثرها من التعنت واهللا المستعان وصلى اهللا على  بالكتابة

  سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

  

  

                                                           

هو آثر ١٢١٢/ح٤/٥٢كتابه "المجالسه وجواهر العلم"  ) قلت: ما وقفت علیه عنده في١(

 عن مجاهد یتحدث فیه عن مؤمني الجن ولیس المالئكة بنفس نص الحدیث المذكور.

 ) یعني اإلمام السخاوي رحمه اهللا تعالى.٢(



        
 
 

 

 

٤٢٧

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

 اخلامتــــــةاخلامتــــــة

الحمد هللا أوالً، وآخرًا، وباطناً، وظاهرًا، والصالة والسالم على سیدنا محمد 

 رحمة اهللا للعالمین وعلى آله الطاهرین، وأصحابه أجمعین، ومن تبع هداه إلى

  وبعــد ،،،،      یوم الدین . 

ظهر لیعدد من النتائج فمن خالل تحقیقي للكتاب ومعایشتي له فقد 

  والتوصیات.

  أما النتائج فهي:

 .مكانة اإلمام السخاوي وٕامامته في الحدیث وعلومه 

  حسن جواب اإلمام السخاوي على المسائل المتعلقة بأحوال الموتي

 ب منه الجواب عنها.والمحشر وأحوال القیامة والتي طل

 .توفیقه وجمعه بین أقوال العلماء المتعارضة 

 ،وتأیید نقده بأقوال العلماء. نقده ألسانید األحادیث أحیانا  

  وأما التوصیات فهي:

  استخراج مثل هذه الكنوز والنفائس منحث الباحثین على 

المتعلقة بعلم الحدیث  والتي یمتلئ بها دور النشر المخطوطات

 تحقیقها وٕابرازها إلفادة طالب العلم. والعمل على

أسأل اهللا تبارك وتعالى أن یجعل هذا العمل خالصًا لوجهه :وفى الختام

الكریم، وأن یتقبله عنده جل شأنه، وأن یتجاوز عما فیه من خلل أو تقصیر، 

، ربنا ال تزع قلوبنا بعد إذ هدیتنا ملسو هيلع هللا ىلصوأن یوفقني لخدمة كتابه وسنة نبیه 

رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى اهللا على سیدنا محمد وهب لنا من لدنك 

  وعلى آله وصحبه وسلم .

*** 



        
 
 

 

 

٤٢٨

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

  املراجعو املصادر

 كتاب اهللا عز وجل.  )١

تحقیق رضا معطي وآخرین، ط  اإلبانة الكبرى، البن َبطَّة العكبري، )٢

 دار الرایة للنشر والتوزیع، الریاض.

،  لنبویةفیما سئل السخاوي عنه من األحادیث ااألجوبة المرضیة  )٣

د. محمد إسحاق محمد ، تحقیق شمس محمد بن عبد الرحمن السخاويل

 .هـ ١٤١٨األولى ،دار الرایة للنشر والتوزیع، ط إبراهیم

اإلحسان بترتیب صحیح ابن حبان، لألمیر عالء الدین ابن بلبان  )٤

الفارسي، تحقیق شعیب األرناؤوط، ط مؤسسة الرسالة، بیروت، الثانیة، 

 ه.١٤١٤

ألبي عبد اهللا محمد بن إسحاق بن  كة في قدیم الدهر وحدیثه،أخبار م )٥

تحقیق د. عبد الملك عبد اهللا دهیش، ط دار  العباس المكي الفاكهي،

 .١٤١٤الطبعة: الثانیة،  بیروت، –خضر 

الولید محمد بن عبد اهللا بن  يب، ألأخبار مكة وما جاء فیها من األثار )٦

زرق الغساني المكي المعروف أحمد بن محمد بن الولید بن عقبة بن األ

 -دار األندلس للنشر ، ط  رشدي الصالح ملحس، تحقیق باألزرقي 

 .بیروت

محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو األدب المفرد، ل )٧

 - دار البشائر اإلسالمیة ، ط محمد فؤاد عبد الباقي، تحقیق عبد اهللا 

 .١٩٨٩ - ١٤٠٩الثالثة، ، بیروت

تیعاب في معرفة األصحاب، البن عبد البر، تحقیق علي محمد االس )٨

   البجاوي،

 م. ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٢األولى،  ط دار الجیل، بیروت،

أسد الغابة في معرفة الصحابة، ألبي الحسن ابن األثیر الجزري،  )٩

تحقیق علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، ط دار الكتب 

 م. ١٩٩٤ - هـ١٤١٥العلمیة، بیروت، األولى، 



        
 
 

 

 

٤٢٩

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

بكر أحمد بن علي بن  يب، ألفي األنباء المحكمةاألسماء المبهمة  )١٠

د. عز الدین علي ، تحقیق ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي

 -هـ  ١٤١٧الثالثة، ، القاهرة / مصر - مكتبة الخانجي ، ط السید

 .م١٩٩٧

 تحقیقاإلصابة في تمییز الصحابة، للحافظ ابن حجر العسقالني،  )١١

 - دار الكتب العلمیة، ط الموجود وعلى محمد معوضادل أحمد عبدع

 .هـ١٤١٥ - األولى ، بیروت

سلیمان حمد بن محمد  يب،أل(شرح صحیح البخاري) أعالم الحدیث )١٢

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل ، تحقیق هـ) ٣٨٨الخطابي (ت 

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمیة وٕاحیاء التراث ، ط سعود

 .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٩األولى، ،  سالمي)اإل

خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، ، لاألعالم )١٣

  ،الزركلي الدمشقي

 .م ٢٠٠٢الخامسة عشر مایو  ،دار العلم للمالیینط 

عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني،  يباإلغراب، أل )١٤

، ط بن موسى أبو عبد الرحمن محمد الثاني بن عمر ، تحقیقالنسائي

 .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١األولى ، المدینة النبویة -دار المآثر 

الشبلي الدمشقّي محمد بن عبد اهللا ، لآكام المرجان في أحكام الجان )١٥

إبراهیم محمد ، تحقیق اهللا، بدر الدین ابن تقي الدینالحنفي، أبوعبد

 .القاهرة -مصر  -مكتبة القرآن ، ط الجمل

عن المؤتلف والمختلف في األسماء  اإلكمال في رفع االرتیاب )١٦

، لبنان-بیروت-دار الكتب العلمیة ط والكنى واألنساب، البن ماكوال، 

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١األولى 

، بن حجر العسقالني، للحافظ ا اإلمتاع باألربعین المتباینة السماع )١٧

دار ، ط اهللا محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعيأبو عبدتحقیق 

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨األولى، ، لبنان - یروت ب - الكتب العلمیة 



        
 
 

 

 

٤٣٠

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

، د. علي بن محمد بن ناصر الفقیهياالیمان البن منده، تحقیق   )١٨

 .١٤٠٦الثانیة، ، بیروت -مؤسسة الرسالة ط 

الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي  يبالبدایة والنهایة، أل )١٩

، دار إحیاء التراث العربي، ط علي شیري، تحقیق البصري ثم الدمشقي

 م.١٩٨٨ - ، هـ ١٤٠٨األولى 

محمد بن علي بن  ، لالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع )٢٠

 .بیروت -دار المعرفة ، ط محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني

، لإلمام جالل الدین السیوطي، البدور السافرة في أحوال األخرة )٢١

 - بیروت  - دار الكتب العلمیة حسن الشافعي، ط  تحقیق محمد 

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦األولى، لبنان

، تحقیق حافظ أبي بكر أحمد بن الحسین البیهقيالبعث والنشور، لل )٢٢

مركز الخدمات واألبحاث الثقافیة، ، ط الشیخ عامر أحمد حیدر

 م.١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦األولى، ، بیروت

 ط دار الجیل. تاج العروس من جواهر القاموس، للزبیدي، )٢٣

زكریا یحیى بن معین بن  يبرز، ألتاریخ ابن معین بروایة ابن مح )٢٤

، دمشق –مجمع اللغة العربیة ، ط محمد كامل القصار، تحقیق عون

 .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥األولى، 

، تحقیق سید كسروي حسن، األصبهاني نعیم ألبيتاریخ أصبهان،  )٢٥

 م.١٩٩٠-هـ ١٤١٠بیروت، الطبعة األولى،  ،دار الكتب العلمیة بعةط

األولى ، دار الباز، ط عجلى الكوفىالحسن ال يب، ألتاریخ الثقات )٢٦

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٥

تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي، تحقیق بشار عواد معروف، ط دار  )٢٧

 م.٢٠٠٢ - ١٤٢٢الغرب اإلسالمي، بیروت، األولى، 

دار  بعةابن عساكر، تحقیق عمرو غرامة، طللحافظ تاریخ دمشق،  )٢٨

 م. ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥ ، بیروت،الفكر

، ط العال المباركفورى يب، ألجامع الترمذي بشرحتحفة األحوذي  )٢٩

 .بیروت -دار الكتب العلمیة 



        
 
 

 

 

٤٣١

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

ط دار الكتب العلمیة بیروت، األولى،  تذكرة الحفاظ، للذهبي، )٣٠

 م.١٩٩٨ -هـ١٤١٩

عبد اهللا محمد بن أحمد  يب، ألالتذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة )٣١

، إبراهیمتحقیق الدكتور: الصادق بن محمد بن ، شمس الدین القرطبي 

 .هـ ١٤٢٥األولى، ، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع، الریاضط 

، أسعد محمد الطیب، تحقیق البن أبي حاتم ،تفسیر القرآن العظیم )٣٢

 -الثالثة ، المملكة العربیة السعودیة - مكتبة نزار مصطفى الباز ط 

 .هـ ١٤١٩

 الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر يب، ألتفسیر القرآن العظیم )٣٣

دار ، ط سامي بن محمد سالمة، تحقیق القرشي البصري ثم الدمشقي 

 .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانیة ، طیبة للنشر والتوزیع

الحسن علي بن محمد البصري البغدادي،  يبتفسیر الماوردي، أل )٣٤

، ط السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم، تحقیق الشهیر بالماوردي 

 .نانبیروت / لب -دار الكتب العلمیة 

دار الكتب ، ط تحقیق د. محمود محمد عبدهتفسیر عبد الرزاق،  )٣٥

 .هـ١٤١٩األولى، سنة ، بیروت - العلمیة

الدكتور  ، تحقیقالحجاج مجاهد بن جبر  يأب تفسیر مجاهد، ل )٣٦

، مصر دار الفكر اإلسالمي الحدیثة،، ط محمد عبد السالم أبو النیل

 .م١٩٨٩ - هـ  ١٤١٠األولى، 

الشیخ العالمة حافظ ابن حجر العسقالني، تحقیق للتقریب التهذیب،  )٣٧

 -ه ١٤٠٦سوریا، الطبعة األولى،  -دار الرشید  بعةمحمد عوامة، ط

 م.١٩٨٦

، للحافظ ابن التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر )٣٨

 م.١٩٨٩هـ. ١٤١٩األولى حجر العسقالني، ط دار الكتب العلمیة، 

مطبعة دائرة  بعةالعسقالني، ط لحافظ ابن حجرلتهذیب التهذیب،  )٣٩

 هـ.١٣٢٦المعارف النظامیة، الهند، الطبعة الطبعة األولى، 



        
 
 

 

 

٤٣٢

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

تحقیق بشار عواد  للحافظ المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، )٤٠

 - ه ١٤٠٠بیروت، الطبعة األولى،  ،مؤسسة الرسالة بعةمعروف، ط

 .م١٩٨٠

أبو حاتم،  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ، التمیمي،الثقات، ل )٤١

، دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن الهند، ط الدارمي، الُبستي

 . ه ١٣٩٣األولى، 

محمد بن جریر ، أبو جعفر ، لجامع البیان في تأویل القرآن )٤٢

األولى، ، مؤسسة الرسالة، ط أحمد محمد شاكر، تحقیق الطبري

 .م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠

مور رسول اهللا صلى اهللا الجامع المسند الصحیح المختصر من أ )٤٣

محمد بن إسماعیل أبو )، لصحیح البخاري(علیه وسلم وسننه وأیامه  

دار طوق ، ط محمد زهیر بن ناصر الناصر، تحقیق عبداهللا البخاري

 .هـ١٤٢٢األولى، ، النجاة

، طبعة الرازي ابن أبي حاتم للحافظ أبي محمدالجرح والتعدیل،  )٤٤

یدر آباد الدكن، الطبعة األولى، بح- مجلس دائرة المعارف العثمانیة

 م.١٩٥٢ - هـ  ١٢٧١

، شمس الدین ابن قیم الجوزیة ، لحادي األرواح إلى بالد األفراح )٤٥

 .مطبعة المدني، القاهرةط 

حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، ألبي نعیم األصبهاني، ط دار  )٤٦

 ه.١٤٠٠الكتاب العربي، بیروت، الثالثة، 

بن موسى بن عیسى بن علي  محمد حیاة الحیوان الكبرى، ل )٤٧

دار الكتب العلمیة، ، ط الدمیري، أبو البقاء، كمال الدین الشافعي

 .هـ ١٤٢٤الثانیة، ، بیروت

 - دار الفكر ، ط جالل الدین السیوطيالدر المنثور، للحافظ  )٤٨

 .بیروت



        
 
 

 

 

٤٣٣

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

الدرة الفاخرة في كشف علوم اآلخرة، لإلمام أبي حامد الغزالي،  )٤٩

 - بیروت، ومكتبة السائح -لمكتبة الثقافیةتحقیق لوسیان غوتییه، ط ا

 م.١٩٩٧لبنان، األولى 

  ، حبیب الرحمن األعظمي، تحقیق البن المبارك ،الزهد والرقائق )٥٠

 .دار الكتب العلمیة، بیروتط 

 يأب، لإلمام  سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها )٥١

رف للنشر مكتبة المعا، ط عبد الرحمن محمد ناصر الدین، األلباني

 .األولى ،والتوزیع، الریاض

، سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في األمة )٥٢

مكتبة ، ط الرحمن محمد ناصر الدین، األلبانيعبد يأبلإلمام  

 .م ١٩٩٢هـ /  ١٤١٢األولى ،المعارف للنشر والتوزیع، الریاض

ل بكر أحمد بن محمد بن هارون بن یزید الَخالَّ  يبالسنة ، أل )٥٣

، الریاض -دار الرایة  ، طد. عطیة الزهراني، تحقیق البغدادي الحنبلي

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠األولى، 

األولى، ، المكتب اإلسالمي، ط بكر بن أبي عاصم يبالسنة ، أل )٥٤

 .م١٩٨٠هـ/ ١٤٠٠

دار ، ط عبد اهللا محمد بن یزید القزویني يبسنن ابن ماجه، أل )٥٥

 .م ٢٠٠٩ -  هـ ١٤٣٠األولى، ، الرسالة العالمیة

، تحقیق داود سلیمان بن األشعث السِِّجْستاني يبسنن ابي داود، أل )٥٦

، دار الرسالة العالمیة، ط مَحمَّد كاِمل قره بللي -ؤوط اشَعیب األرن

 .م ٢٠٠٩ - هـ  ١٤٣٠األولى، 

، محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى ، الترمذيسنن الترمذي، ل )٥٧

 .م ١٩٩٨، معروفبشار عواد ، ط بشار عواد معروفتحقیق 

عبد الرحمن أحمد بن  يب(المجتبى)، أل السنن الصغرى للنسائي )٥٨

مكتب المطبوعات  ، ط عبد الفتاح أبو غدة، تحقیق  شعیب، النسائي

 .١٩٨٦ - ١٤٠٦الثانیة، ، حلب - اإلسالمیة 



        
 
 

 

 

٤٣٤

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

  السنن الكبرى، لإلمام البیهقي، تحقیق محمد عبد القادر عطا،  )٥٩

 .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الثالثة، ن، لبنا -ط دار الكتب العلمیة، بیروت 

  السنن الكبرى، لإلمام النسائي، تحقیق حسن عبد المنعم شلبي،  )٦٠

 .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١األولى، ، بیروت -ط مؤسسة الرسالة 

عثمان بن ، لالسنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها )٦١

اهللا بن  د. رضاء ، تحقیق سعید بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني

األولى، ، الریاض -دار العاصمة ، ط محمد إدریس المباركفوري

١٤١٦. 

  السنن، لسعید بن منصور؛ تحقیق حبیب الرحمن األعظمي،  )٦٢

 .م١٩٨٢-هـ ١٤٠٣الهند، األولى،  -ط الدار السلفیة 

حمد بن محمد بن ، ألسؤاالت البرقاني للدارقطني روایة الكرجي عنه )٦٣

عبد الرحیم محمد ، تحقیق عروف بالبرقانيأحمد بن غالب، أبو بكر الم

األولى، ، الهور، باكستان -كتب خانه جمیلي ، ط أحمد القشقري

 .هـ١٤٠٤

الحسن علي بن عمر  يب، ألسؤاالت الحاكم النیسابوري للدارقطني )٦٤

  ، د. موفق بن عبد اهللا بن عبد القادرالدارقطني، تحقیق  بن أحمدا

 .١٩٨٤ – ١٤٠٤ األولى،، الریاض –مكتبة المعارف ط 

، وآخرین ؤوطالذهبي، تحقیق شعیب األرنلسیر أعالم النبالء،  )٦٥

 م.١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الطبعة الثالثة، بیروت، مؤسسة الرسالة،  بعةط

حي بن أحمد الَعكري عبد ال، لشذرات الذهب في أخبار من ذهب )٦٦

دار ابن كثیر، دمشق ، تحقیق محمد األرناؤوط، ط الفالحالحنبلي، أبو 

 م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦األولى،   ،بیروت -

د. سعید بن علي ، شرح أسماء اهللا الحسنى في ضوء الكتاب والسُّنَّة )٦٧

 .مطبعة سفیر، الریاض، ط بن وهف القحطاني

نصر إسماعیل بن حماد  يب، ألالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة )٦٨

دار العلم ، ط أحمد عبد الغفور عطار، تحقیق الجوهري الفارابي

 .م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧الرابعة ، یروتب - للمالیین 



        
 
 

 

 

٤٣٥

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

عبد الرحمن محمد ناصر  يب، ألصحیح الجامع الصغیر وزیاداته )٦٩

 .المكتب اإلسالمياأللباني، ط  الدین

بكر عبد اهللا بن محمد البغدادي األموي القرشي  يبصفة الجنة ، أل )٧٠

مكتبة ابن ، ط عمرو عبد المنعم سلیم، تحقیق المعروف بابن أبي الدنیا

 .السعودیة - مصر، مكتبة العلم، جدة  - القاهرةتیمیة، 

، تحقیق  نعیم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني يبصفة الجنة ، أل )٧١

 .دمشق / سوریا -دار المأمون للتراث ، ط  علي رضا عبد اهللا

ضیاء الدین أبو عبد اهللا محمد بن عبد الواحد صفة الجنة ، ل )٧٢

، الریاض -نسیة دار بل، ط صبري بن سالمة شاهین، تحقیق المقدسي

 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣األولى 

الضعفاء الكبیر، للعقیلي، تحقیق عبد المعطي قلعجي، طبعة دار  )٧٣

 ه.١٤٠٤الكتب العلمیة، األولى، 

الضعفاء والمتروكین، للنسائي، تحقیق محمود إبراهیم زاید، وكمال  )٧٤

 هـ.١٣٩٦حلب، األولى،  -یوسف الحوت، ط دار الوعي 

زهیر ، تحقیق مد ناصر الدین األلبانيمحضعیف سنن الترمذي، ل )٧٥

 -هـ  ١٤١١األولى، ، بیروت -المكتب االسالمي ، ط الشاویش

 .م ١٩٩١

ط دار الكتب العلمیة، بیروت الطبعة:  طبقات الحفاظ، للسیوطي، )٧٦

 . ١٤٠٣األولى، 

محمد عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حیان  يبالعظمة، أل )٧٧

رضاء اهللا بن ، تحقیق انياألنصاري المعروف بأِبي الشیخ األصبه

األولى، ، الریاض -دار العاصمة ، ط محمد إدریس المباركفوري

١٤٠٨. 

العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أحمد، تحقیق وصي اهللا محمد عباس،  )٧٨

 ه. ١٤٢٢ط دار الخاني، الریاض، الثانیة، 



        
 
 

 

 

٤٣٦

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر  يبالعلل، أل )٧٩

، مطابع الحمیضي، ط ، الرازي ابن أبي حاتمالتمیمي، الحنظلي

 .م ٢٠٠٦ - هـ  ١٤٢٧األولى، 

محمد محمود بن أحمد  يب، ألعمدة القاري شرح صحیح البخاري )٨٠

 .بیروت -دار إحیاء التراث العربي ، ط الحنفى بدر الدین العینى

بن حجر أبو الفضل ، للحافظ اشرح صحیح البخاريفتح الباري  )٨١

 .١٣٧٩بیروت،  - فة دار المعر ، ط العسقالني

، تحقیق عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل  يبفضائل الصحابة ، أل )٨٢

األولى،  ،بیروت -مؤسسة الرسالة ، ط  د. وصي اهللا محمد عباس

١٩٨٣ -  ١٤٠٣. 

، فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسالت )٨٣

بعبد الحي محمد َعْبد الَحّي بن عبد الكبیر اإلدریسي، المعروف ل

، بیروت -دار الغرب اإلسالمي ، ط إحسان عباس، تحقیق الكتاني

 م.١٩٨٢الثانیه

زین الدین محمد الحدادي ثم ، لفیض القدیر شرح الجامع الصغیر )٨٤

األولى، ، مصر -المكتبة التجاریة الكبرى ، ط المناوي القاهري

١٣٥٦. 

 روزمجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیالقاموس المحیط، ل )٨٥

 .لبنان -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ، ط  آبادى

الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة، للذهبي، تحقیق  )٨٦

وأحمد محمد نمر الخطیب، ط دار القبلة للثقافة  محمد عوامة،

 م. ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣ومؤسسة علوم القرآن، األولى،  اإلسالمیة،

-عادل أحمد عبد الموجودتحقیق ، البن عدي، الكامل في الضعفاء )٨٧

لبنان، األولى، -بیروت -ط الكتب العلمیة ، علي محمد معوض

 م١٩٩٧، ه١٤١٨



        
 
 

 

 

٤٣٧

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم  يبكتاب العین، أل )٨٨

، د مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي، تحقیق الفراهیدي البصري

 .دار ومكتبة الهاللط 

لحافظ نور لستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، كشف األ )٨٩

مؤسسة  بعةالدین الهیثمي، تحقیق حبیب الرحمن األعظمي، ط

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ،الطبعة األولىبیروت، الرسالة، 

نجم الدین محمد بن محمد ، لالكواكب السائرة بأعیان المئة العاشرة )٩٠

، لبنان -ة، بیروت دار الكتب العلمی، ط خلیل المنصور، تحقیق الغزي

 .م ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨األولى، 

عالء الدین علي بن محمد بن ، للباب التأویل في معاني التنزیل )٩١

محمد ، تحقیق إبراهیم بن عمر الشیحي أبو الحسن، المعروف بالخازن

 .هـ ١٤١٥األولى، ، بیروت -دار الكتب العلمیة ، ط علي شاهین

بو الفضل، جمال الدین حمد بن مكرم بن على، ألسان العرب، لم  )٩٢

 .هـ ١٤١٤ - الثالثة ، بیروت -دار صادر ، ط  ابن منظور األنصاري

المجالسه وجواهر العلم،  ألبي بكر أحمد بن مروان الدینوري  )٩٣

 .هـ١٤١٩بیروت  - مان، ط دار ابن حزم المالكي، تحقیق حسن آل سل

، حسام الدین القدسيتحقیق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي،  )٩٤

 م.  ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤ ،مكتبة القدسي، القاهرةط 

، عبد اهللا الحاكم النیسابوري يب، ألالمستدرك على الصحیحین )٩٥

، بیروت - دار الكتب العلمیة ، ط مصطفى عبد القادر عطاتحقیق 

 .١٩٩٠ -  ١٤١١األولى، 

عادل بن ، تحقیق بكر بن أبي شیبة يبمسند ابن أبي شیبة، أل )٩٦

 ،الریاض -دار الوطن ، ط فرید المزیدي یوسف العزازي و أحمد بن

 .م١٩٩٧األولى، 

مسند أبي داود الطیالسي، تحقیق محمد بن عبد المحسن التركي،  )٩٧

 م. ١٩٩٩ - هـ  ١٤١٩مصر، الطبعة األولى،  -دار هجر  بعةط



        
 
 

 

 

٤٣٨

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

مسند أبي یعلى الموصلي، تحقیق حسین سلیم أسد، ط دار المأمون  )٩٨

 .م١٩٨٤ -ه ١٤٠٤دمشق، الطبعة األولى،  - للتراث 

ط مؤسسة  وآخرین، ؤوطاتحقیق شعیب األرن مسند أحمد بن حنبل، )٩٩

 م. ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١الرسالة، بیروت، األولى، 

دار المغني للنشر  بعةتحقیق حسین سلیم أسد، ط ،مسند الدارمي )١٠٠

 م.٢٠٠٠ ،والتوزیع، الطبعة األولى

دار المغني للنشر  بعةتحقیق حسین سلیم أسد، ط ،مسند الدارمي )١٠١

 م.٢٠٠٠ ،توزیع، الطبعة األولىوال

ویاني يبمسند الرویاني، أل )١٠٢ أیمن ، تحقیق بكر محمد بن هارون الرُّ

 .١٤١٦األولى، ، القاهرة -مؤسسة قرطبة ، ط علي أبو یماني

سعید الهیثم بن كلیب بن سریج بن معقل  يبمسند الشاشي، أل )١٠٣

العلوم  مكتبة، ط د. محفوظ الرحمن زین اهللا، تحقیق الشاشي الِبْنَكثي

 .١٤١٠األولى، ، المدینة المنورة -والحكم 

سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي مسند الشامیین، ل )١٠٤

  ، حمدي بن عبدالمجید السلفي، تحقیق  الشامي، أبو القاسم الطبراني

 .١٩٨٤ - ١٤٠٥األولى، ، بیروت -مؤسسة الرسالة ط 

لحجاج مسلم بن ا(صحیح مسلم)، ل المسند الصحیح المختصر )١٠٥

دار ، ط محمد فؤاد عبد الباقي، تحقیق الحسن القشیري النیسابوريأبو 

 .بیروت -إحیاء التراث العربي 

 ألبي َعوانة اإلسفَرایینيّ  المسَند الصَّحیح الُمخّرج على صحیح مسلم، )١٠٦

األولى،  ،بیروت -دار المعرفة ، ط أیمن بن عارف الدمشقي، تحقیق 

 م.١٩٩٨ -هـ١٤١٩

عیاض بن موسى بن عیاض ، للى صحاح اآلثارمشارق األنوار ع )١٠٧

المكتبة العتیقة ودار ، ط بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل

 .التراث

حمد بن محمد بن علي ، ألالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر )١٠٨

 .بیروت -المكتبة العلمیة ، ط الفیومي ثم الحموي، أبو العباس



        
 
 

 

 

٤٣٩

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

  كمال یوسف الحوت،  المصنف، ألبي بكر بن أبي شیبة، تحقیق )١٠٩

 .١٤٠٩األولى، ، الریاض -ط مكتبة الرشد 

سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب  يبمعالم السنة، أل )١١٠

األولى  ،حلب - المطبعة العلمیة ، ط البستي المعروف بالخطابي

 .م ١٩٣٢ - هـ  ١٣٥١

دار ، ط محمد أحمد درنیقة، لمعجم أعالم شعراء المدح النبوي )١١١

 ، األولى.اللومكتبة اله

المعجم األوسط، للطبراني، تحقیق طارق عوض اهللا، وعبد المحسن  )١١٢

 ه.١٤١٥إبراهیم، ط دار الحرمین، مصر، 

  ، حمدي بن عبد المجید السلفيالمعجم الكبیر للطبراني، تحقیق  )١١٣

 .الثانیة، القاهرة - مكتبة ابن تیمیة ط 

 قطر.المغنى في الضعفاء، للذهبي، تحقیق نور الدین عتر، طبعة  )١١٤

المقاصد الحسنة في بیان كثیر من األحادیث المشتهرة على  )١١٥

شمس الدین أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد ، لاأللسنة

 -دار الكتاب العربي ، ط محمد عثمان الخشت، تحقیق السخاوي

 .م١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥األولى، ، بیروت

بن إبراهیم بن عاصم،  محمد بن الحسینمناقب الشافعي، ل )١١٦

الدار ، ط د / جمال عزون، تحقیق الحسن اآلبري السجستانيأبو 

 .م ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠األولى ، األثریة

 بعةالمنتخب من مسند عبد بن حمید، تحقیق مصطفى العدوي، ط )١١٧

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ ،الطبعة الثانیة ،دار بلنسیة

ابن  جمال الدین أبو الفرج، لفي تاریخ األمم والملوكالمنتظم  )١١٨

  ، محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا الجوزي، تحقیق

 .م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢األولى، ، دار الكتب العلمیة، بیروتط 

زكریا محیي الدین  يب، ألالمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج )١١٩

 ، بیروت -دار إحیاء التراث العربي ، ط یحیى بن شرف النووي

 .١٣٩٢الثانیة، 



        
 
 

 

 

٤٤٠

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلة من العدد السادس والثالثني التاسعاملجلد   

 "دراسة وحتقيق  "رسالة يف أحوال املوتى َواملحرش وأحوال القيامة لإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحِن السخاوي   

زكریا محیي الدین  يب، ألجاجشرح صحیح مسلم بن الحفي المنهاج  )١٢٠

الثانیة، ، بیروت -دار إحیاء التراث العربي ، ط یحیى بن شرف النووي

١٣٩٢. 

بكر أحمد بن علي بن ثابت بن  يبموضح أوهام الجمع والتفریق، أل )١٢١

د. عبد المعطي أمین ، تحقیق أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي

 .١٤٠٧األولى، ، بیروت -دار المعرفة ، ط قلعجي

جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد لموضوعات ، لا )١٢٢

المكتبة السلفیة بالمدینة ، ط عبد الرحمن محمد عثمان، تحقیق الجوزي

 .األولى، المنورة

میزان االعتدال في نقد الرجال، للذهبي، تحقیق األستاذ علي محمد  )١٢٣

البجاوي، ط دار المعرفة، بیروت، مصورة عن ط عیسى البابي 

 ه.١٣٨٢ولى، الحلبي، األ

عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل ، لنظم العقیان في أعیان األعیان )١٢٤

 .بیروت -المكتبة العلمیة ، ط فیلیب حتي، تحقیق الدین السیوطي

 مجد الدین ابن األثیرللحافظ  النهایة في غریب الحدیث واألثر، )١٢٥

 بعةمحمود محمد الطناحي، طي، و ، تحقیق طاهر أحمد الزاو الجزري

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بیروت،  -لعلمیة المكتبة ا

الحسن علي بن أحمد بن  يبالوسیط في تفسیر القرآن المجید ، أل )١٢٦

 - دار الكتب العلمیة، بیروت، ط محمد بن علي الواحدي، النیسابوري

 .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥األولى، ، لبنان


