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ج  

  اإلهداء
  

   :ا البحث المتواضع إلىأهدي هذ
  

  والدي العزيز طيب اهللا ثراه ،،،روح  
  

 ،،، أمي الغالية أطال اهللا عمرها  
  
 أطال اهللا بقاءها لتشاركني الحياة  زوجتي العزيزة،،، 

  
 ،،، ابنتي الغالية جعلها اهللا قرة عين لي  

  
 ،،، إخوتي وأخواتي جعلهم اهللا سنداً وعوناً لي  

  
 إلسالمية معلمين وإداريين ،،،جميع العاملين بالجامعة ا  

  
 ،،، طالب العلم ومحبيه أينما وجدوا وأينما حلوا  

  
 ،،، جميع أصدقائي وأحبائي  

  
  
  
  

                                                                           
  ثالباح                                                                       

   محمد الزيان بنوجدي
  
  

  



د  

  فانرشكر وع
  

الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا محمد بن عبد اهللا عليه وعلى آله وصـحبه            
  .أفضل الصالة والسالم

  أما بعد،،،
فأشكر اهللا تعالى الذي وفقني لكي أتم هذا الجهد المتواضع ويخرج إلى النور، فتوفيـق          

جات في الدنيا واآلخرة، فأسأله زيادة توفيق في الدنيا ومغفرة          اهللا تعالى هو األساس لبلوغ الدر     
  . وأجر في اآلخرة

اإلنسان يمر في سنوات حياته بمحطات كثيرة يتعرف من خاللها علـى شخـصيات              و
  .عديدة، يكون لها األثر الكبير في عمله وعلمه ومعرفته ونبوغه

 ،)1() اهللا من ال يشكر الناس     ال يشكر : ( الذي يقول فيه    وانطالقاً من حديث رسول اهللا    
يبخـل   من علمه، ولـم       على هذه الرسالة، الذي لم يحرمني       بقبول اإلشراف   من تفضل  فأشكر

 رعايته، وأكثر من حرصه أن تصل هذه الرسالة إلـى           علي من كثرة اهتمامه، فقد أسدل علي      
تغى عنها فـي كـل   ما وصلت إليه، فإن جهده الكبير وإرشاداته القيمة وتعليماته العظيمة ال يس    

 شحدة ياسـين،     بن فن وعلم، إنه المعلم الفاضل والمربي الصبور والشيخ الجليل الدكتور نسيم          
  .فنسأل اهللا أن يجزيه خير الجزاء ويوفقه لما يحب ويرضى

                                                
أخرجه أبو داود في سنن أبي داود مع حاشية عون المعبود، كتاب األدب، باب في شكر المعروف، رقـم     ) 1(

شـعيب  : ه وعلق عليه  أخرجه اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده، حققه وخرج أحاديث         . 4/403،  4813الحديث  
م، رقـم   1995هــ   1416األرنؤوط وعادل مرشد، دار الكتاب العربي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولـى،            

، 244، 16/32، 15/13، 392، 13/322، 21838، 10377، 9944، 9034، 8019، 7939الحـــديث 
 البيهقي في شعب    بكر بوأ الخراساني، الخُسروِجردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمدوأخرجه  . 36/159

 تحقيقـه  علـى  أشـرف ،  حامد الحميد عبد العلي عبد الدكتور: أحاديثه وخرج نصوصه وراجع حققهاإليمان،  
 الـسلفية  الـدار  مـع  بالتعـاون  بالرياض والتوزيع للنشر الرشد مكتبة،  الندوي أحمد مختار: أحاديثه وتخريج
ـ  1423 األولـى،  الطبعة،  بالهند ببومباي ، 6/242، 8709، 8696، 4105 رقـم الحـديث    ،م2003 - هـ

 في  الطبراني القاسم أبو الشامي، اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمانوأخرجه  . 384،  383،  11/375
، رقـم   الثانية الطبعة،  القاهرة تيمية ابن مكتبة،   الطبراني السلفي عبدالمجيد بن حمدي :قيحق، ت  المعجم الكبير، 

 في مسنده تحقيـق الـدكتور   سليمان بن داود بن الجارود    خرجه أبو داود الطيالسي     وأ. 1/195،  519الحديث  
محمد بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجـر، هجـر        

قـال  . 4/232،  2613م، رقم الحديث    1999هـ،  1419للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة األولى       
   .صحيح: األلباني



ه  

كما وأتقدم بعظيم االمتنان وبجزيل الشكر والتقدير إلى من قَِبال أن يتحمال عناء قراءة              
 ثم يعطيان تعليمات قيمة وإرشادات مهمة فـي موضـوع الرسـالة،             هاومناقشتهذه الرسالة،   

  : فأشكر
  .  جابر بن زايد السميري:األستاذ الدكتورفضيلة 

  . سعد بن عبد اهللا عاشور: الدكتورفضيلةو
نـي بمـا     أن يجزل أجرهما ويعظم ثوابهما ويكثر من علمهما، وأن ينفع          فأسأل اهللا   

  .هذه الرسالةإثراء يبديانه من نقد ومالحظات من أجل 
، وهنـا   جزيل على العطاء الكبير لمدرسينا ومعلمينا الخير      تقدم بالشكر ال  أوال أنسى أن    

األعظم لجميع العاملين في الجامعة اإلسالمية من محاضـرين  التقدير يأتي التخصيص األكبر و  
راسـات  والدوإداريين السيما إدارة الجامعة الموقرة وجميع من تولى عمادة كلية أصول الدين             

أهله وتوجيههم إلى الفـوز     نه من جهد دؤوب في خدمة العلم ورعاية         العليا بالجامعة، لما يبذلو   
 ألن هذا ما رأيته وعاصرته واقعاً عملياً خالل دراستي في هذه الجامعة الشامخة ممن               والفالح؛

  .ميديهأتشرفت بالدراسة على 
وف واألسباب والوسائل لنختم هذا     والشكر لجميع أفراد أسرتي الذين هيئوا جميع الظر       

الجهد المتواضع، وأخص بالذكر منهم أخي الدكتور ماجد الزيان الذي كان له الدور األكبر في               
تصوير هذه المخطوطة من مصدرها باألزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، كمـا وقـد              

هم أس بظاظو الذي    هم في مراجعة الرسالة لغوياً ونحوياً، والشكر موصول إلى الزميل حسن          أس
  .معي في مطابقة نسخ المخطوطة

هم في إكمال هذا الجهد بنصيحة أو معلومة أو توضيح          أسوأخيراً أتقدم بالشكر لكل من      
  .مصطلح، فالشكر لهم جميعاً

واهللا العلي القدير أسأل أن يوفق الجميع للخير، وينفع بهم، ويتقبل منهم، ويثيبهم علـى               
  .أعمالهم أحسن الثواب

   
  
  

  
  
  
  
  



و  

  مقدمة
  

الحمد هللا الذي خلق اإلنسان في األرض ليعش هذه الدنيا فتكون دار ابـتالء واختبـار               
عقاب الكفرة المشركين، وأصلي وأسلم      جزاء الصالحين المتقين، والنار      وامتحان، وجعل الجنة  

ر على خاتم األنبياء والمرسلين محمد بن عبد اهللا النبي األمي عليه وعلى آله وصحبه ومن سا               
  .على دربه واقتفى أثره أفضل صالة وأتم تسليم

! " # $ % & ' ) ( * + , ]:  في كتابه المكنون   يقول اهللا   

> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -Z)1(.  

  أما بعد،،،
! " # ] :  فـي األرض، فقـال  ليكـون خليفـة   خلق آدم    فإن اهللا   

* ) ( ' & % $Z)2(     ختبار لهذا اإلنـسان علـى      ، فكانت الحياة الدنيا دار اال
أعماله، فهذه الدنيا دار فانية، يحاسب اإلنسان على ما اقترف من أعمال فيها في الدار اآلخـرة    

من عذاب النـار،    وسار في طريق الخير أنجاه اهللا    ،الباقية، فإن التزم وأطاع ربه في الدنيا      
  .ثم فاز برضوانه وجنته

 القرآن الكريم وما صح من سنة الرسـول         واإلنسان عليه أن يؤمن بكل ما جاء في         
 المؤمن متشوقة لمعرفة ماذا أعد اهللا لعباده المؤمنين في الجنـة،       عن أمور اآلخرة؛ وألن روح    

فـي  تخـصص    أن أ   وهـداني  وفقني اهللا   وقد   فتكثر أسئلتهم واستفساراتهم وقراءاتهم عنها،    
 وما فيها ومـاذا أعـد اهللا ألهلهـا،       جد مخطوطة تتحدث عن الجنة      العقيدة اإلسالمية ومن ثَم أ    

نزهة األرواح في بعض أوصاف الجنـة       " بعنوان    هي  والتي ،فدرست وحققت هذه المخطوطة   
نـي اهللا    لمؤلفها الشيخ يوسف بن سعيد بن إسـماعيل الـصفتي المـالكي، ووفق             "دار األفراح 

  :بدراستها ومن ثم تحقيقها، كما يلي
  

  .مخطوطةأهمية الموضوع وسبب اختيار ال :أوالً
  :تبرز أهمية الموضوع في النقاط اآلتية

عد، نشر ب كتب العلمية التي لم ت     من ال   على نشر وتحقيق كتاب قيم      هذه الرسالة العلمية    تعمل -1
  .إلفادة منهاج تراث األمة اإلسالمية، واخوض فيه، إلخروهو حقل علمي واسع يستحق ال

                                                
  .}1اآلية / سورة النساء{) 1(
  .}30اآلية / سورة البقرة{) 2(



ز  

 حيث إنه يصنف    ،لعقيدة اإلسالمية مة في ا  مههو من الموضوعات ال   :  موضوع المخطوطة  -2
في األمور الغيبية، فالجنة وما فيها ومن يدخلها، والسبق في ذلك إلى آخر الموضـوعات               

 وبيان األدلة والراجح فـي      ،هي أمور تستحق البحث والنظر في النصوص وأقوال العلماء        
  :كل مسألة استناداً إلى أقوال أهل السنة وبيان أدلتهم، ومن تلك المسائل

 التعريف بالجنة.  
 وجود الجنة اآلن.  
 عدد الجنان.  
  االختالف في أفضل الجنان وبيان األدلة والراجحمناقشة.  
 عدد أبواب الجنة وبيان الخالف حوله، وكالم أبواب الجنة.  
 مكان الجنة ومفتاحها.  
                أول من يدخل الجنة واالختالف في ذلك والتوفيق بين النصوص الواردة حـول هـذه

  .المسألة
 ر أهل الجنة من األممأكث.  
   االختالف في أكثر أهل الجنة النساء أم الرجال، وبالنسبة للنار بحـث مـسألة       مناقشة: 

  .أكثرها من النساء
             تربة الجنة وطينها وحصاها وغرفها ونورها وأشجارها وزرعها وريحهـا وأنهارهـا

  .وعيونها وسمكها وسفنها
 بيان االختالف حول وجود شمس في الجنة وظل.  
 موضوع زيارة أهل الجنة لبعضهم بعضابحث .  
 منازل أهل الجنة ومعرفتهم إياها.  
              صفة أهل الجنة خَلْقهم وخُلُقهم وطولهم وعرضهم ومقدار سنهم وطعـامهم وشـرابهم

، حينما خلقـه    وملبوسهم وخدمهم وزوجاتهم، وبيان أن خلق أهل الجنة كخلق آدم           
  .اهللا على صورته

  حوله وبيان الراجح في المسألةنار في الجنة واالختالفوجود .  
  االختالف في الولدان الموجودين في الجنةمناقشة.  
 ؟.مكان ذرية المؤمن هل تلحق به إذا استحقت الجنة 

   المقصود فـي قولـه    مناقشة  :   [ S R Q P O N M L K J I

[ Z Y X W V U TZ)1(المعية أم المساواة؟ .  
                                                

   .}69اآلية / سورة النساء{) 1(



ح  

   دخول الجنة بالعمل أم برحمة اهللا       مناقشة       واالختالف حوله وتوضـيح الـصحيح
  .باألدلة، ثم بيان أقسام المنازل والدرجات

 نساء الجنة ووالدتهم والحور العين.  
 كالم الجنة.  
 زيارة أهل الجنة لربهم ورؤيتهم له، وسالمه عليهم.  
 م اهللا كال والحوار معه .  
 لجن هللا االختالف حول رؤية المؤمنين من ا. 

 دخول المالئكة الجنة. 

  
  .أهداف الدراسة: ثانياً

  :هناك أهداف متنوعة وكثيرة دفعتني لهذه الدراسة، واختيار هذا الموضوع، من أهمها
  .جر والثواب من عند اهللا األ -1
 .تعريف الباحثين والدارسين بمؤلف المخطوطة الشيخ يوسف الصفتي رحمه اهللا -2

 تحقيـق   علـى تـشجيع الها للناس وإضافتها للمكتبات، و    تداول هذه المخطوطة وإبراز    -3
 . المشرق وحضارتها الرائدة فهو إظهار لتاريخ األمة اإلسالمية،المخطوطات

  
  .الدراسات السابقة: ثالثاً

إذا أردنا الحديث عن هذه المخطوطة، فقد تبين لنا أن هذه المخطوطة لم تُحقق، وذلك مـن   
مكتبات العلمية، واالطالع الجاد على مواقـع الجامعـات         خالل البحث المستمر في كثير من ال      

المتخصصة والكليات في مختلف البالد العربية، والتحقق من خالل زيارة المواقع االلكترونيـة        
ت اإلسـالمية، ولكـن     الخاصة بالمخطوطات، ومراسلة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسا       

أبواب الجنة فـي    : مكن أن يستفاد منها   يوجد كثير من الكتب التي تحدثت عن وصف الجنة وي         
صفة الجنة ألبي   كتب الحديث الشريف، وحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية، و           

 لضياء  ، صفة الجنة   البن أبي الدنيا   ة وما أعد اهللا ألهلها من النعيم      صفة الجن ، و نعيم األصبهاني 
  .األصبهاني الفاخر بن الواحد عبد بن لمعمر الجنة موجبات، الدين المقدسي

  
  
  
  
  



ط  

  .خطة البحث: اًرابع
  :هماو ،م الباحث بتقسيم الرسالة إلى قسمينقا

  :الدراسة وفيه فصالن هما: القسم األول
  : وفيه مبحثان،الفصل األول عصر المؤلف والتعريف به

  :التعريف بالمؤلف، وفيه أربعة مطالب: المبحث األول
  . اسمه ونسبه:المطلب األول

  .  علمه وآثاره: الثانيالمطلب
  . عقيدته:المطلب الثالث                

  .وفاته:         المطلب الرابع
  : عصر المؤلف وفيه أربعة مطالب:المبحث الثاني

  .الحالة السياسية: المطلب األول
  . الحالة االجتماعية: المطلب الثاني
  .الحياة الدينية: المطلب الثالث
    .لثقافية والعلميةالحياة ا: المطلب الرابع

  : ، وفيه مبحثانةدراسة المخطوط: الفصل الثاني
  . ةالتعريف بالمخطوط: المبحث األول
  . وصف نسخ المخطوطة/ أوالً
  .  للمؤلفمخطوطةصحة نسب ال/ ثانياً
  .منهج المؤلف في المخطوطة/ ثالثاً

  . طريقة العمل في التحقيق/ رابعاً
   . ةنماذج من أصل المخطوط/ خامساً
 وفيه سبعة مخطوطة،بموضوع الموضوعات مرتبطة   دراسة:المبحث الثاني

  :مطالب
  . خلق آدم: المطلب األول
  .التعريف باليوم اآلخر: المطلب الثاني
  .أسباب دخول الجنة: المطلب الثالث
  .الشفاعة: المطلب الرابع

  .المبشرون بالجنة: المطلب الخامس
  .وصف النار: المطلب السادس

  .أبدية الجنة والنار: سابعالمطلب ال



ي  

  :ةالقسم الثاني تحقيق المخطوط
  : كاآلتية الباحث في تحقيق نص المخطوططريقة إن

 . اتبعت المنهج الوصفي التحليلي في دراسة نصوص المخطوطة . 1

  . المخطوطة، ومقابلتها مع النسخ األخرىتنسخ . 2
حثين كمـا  ، حتى يخرج للدارسـين والبـا   التي تحتاج لذلكة المخطوط  كلمات تضبط . 3

ـ       اده المؤلف، ووضع عناوين     أر ، ووضـع   ةفرعية للمسائل التي تمر فـي المخطوط
  .عالمات الترقيم، وتشكيل الكلمات التي تحتاج لذلك

  . (  ): المخطوطة داخل النص بين قوسين هكذالوحاتل أرقاٍم توضع . 4
 يذكر  عند اإلشارة للمراجع والمصادر المستخدمة في هذه الرسالة العلمية في الهوامش           . 5
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 ثم رقم الصفحة، أو رقم الجزء والصفحة إذا كان الكتاب متعـدد              إن توفر ذلك،   النشر

األجزاء، هذا عند ذكر الكتاب ألول مرة ثم بعد ذلك يذكر فقط اسـم الكتـاب واسـم                  
  .لجزء والصفحةالمؤلف ورقم الصفحة أو رقم ا

ِضع رقم الجزِء أوالً ثم رقـم       بو) ـ/ـ: (ولالختصار يشار إلى الجزء والصفحة هكذا      . 6
 . الصفحِة ثانياً، وإن كان الكتاب جزءاً واحداً كتبتُ رقم الصفحة
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  فـي   كان في الصحيحين يكتفى بتخريجه إذا    ا كان الحديث    ، وإذ ورقم الجزء والصفحة  

 أحدهما، أما إذا كان في غير الصحيحين فيخرج من مظانه، مـع ذكـر                في كليهما أو 
  .حكم العلماء عليه

وذلك بالرجوع إلى أمهـات      لألعالم المغمورين،    ةترجمقام الباحث بال  : ترجمة األعالم  . 8
 له ِمن كتب الصحابة المعروفة، وإذا كان        الكتب، فمثالً إن كان ِمن الصحابة، ترجمتُ      

 الباحث بالرجوع إلى كتب المتـأخرين مثـل األعـالم           فاكتفىاألعالم من المتأخرين    
:  الترجمة يـذكر الباحـث     للزركلي، وربما يضاف مصادر أخرى عند الحاجة، وعند       

اتـه،  وبعض مؤلفاته المـشهورة، ووف      والنّسب، أهم وأشهر مناصبه إن وِجدتْ،      االسم
  .كتفى بترجمتها للمرة األولىوإذا تكرر ذكر األعالم ي
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  األولالمبحث 
  

  التعريف بالمؤلف
  

  :اسمه ونسبه: المطلب األول
، وهذا هو األصح    )1(األزهري المالكي الصفتي إسماعيل بن سعيد بن يوسفهو الشيخ   

 بـن سـعيد     إسماعيليوسف بن    أن اسمه    )2(في ذكر نسبه رحمه اهللا، فقد ذكرت بعض الكتب        
 فقد ورد في كثير     ما أثبته  هنالك تقديم وتأخير في اسم األب والجد، فاألصح          ، ويبدو أن  الصفتي

  .يقها في جميع نسخها بصدد تحق نحنوأيضاً في المخطوطة التيلمؤلفات من ا
  

  : وآثارهعلمه: المطلب الثاني
تمتع الشيخ يوسف الصفتي بعقلية موسوعية، ساعدته على التـأليف فـي كثيـر مـن       

 شمل علوماً متعـددة، ويظهـر ذلـك   العلوم، فلم يقتصر علمه على جانب معين، وإنما توسع لي 
  : قاط التاليةخالل توضيح الن

  
  :علمه/ أوالً

يظهر من خالل االطالع على كتب ترجمة األعالم أن الشيخ الصفتي يعد من الفقهـاء           
 ظهـر    أيضاً  المؤلفات  تلك من خالل ه الفقهية المتعددة، و   المتمكنين، ظهر ذلك من خالل مؤلفات     

  .)3(تمتعه بقوة في اللغة العربية نحواً وأدباً وصرفاً
  
  

                                                
معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، تأليف عمر رضا كحالة،           .8/232األعالم للزركلي،   : انظر) 1(

إيضاح المكنون في الذيل على كـشف       . 4/144م،  1993 هـ1414مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة األولى،      
الظنون عن أسامي الكتب والفنون، للعالم الفاضل األديب والمؤرخ الكامل األريب إسماعيل باشا البغدادي، دار           

  .2/635إحياء التراث العربي بيروت، 
ي، طبـع بعنايـة وكالـة       هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين إلسماعيل باشا البغـداد         : انظر) 2(

   .2/569م، 1955المعارف الجليلة استانبول، 
معجم المؤلفين لعمر   . 2/569هدية العارفين إلسماعيل باشا البغدادي،       .8/232األعالم للزركلي،   : انظر) 3(

  .4/144كحالة، 
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 إال أنـه لـم يكـن       ،سف الصفتي عليه رحمة اهللا مـالكي المـذهب        ومع أن الشيخ يو   
 فـي    ويستشهد بأقوالهم كمـا    ،ب األخرى  لمذهبه، فقد كان يأخذ عن أصحاب المذاه       )1(متعصباً

  .ا أخذ عن الشيخ السحيمي وهو شافعي المذهبكتابه هذا نزهة األرواح عندم
  

  :شيوخه/ ثانياً
 شـتى   فـي عظيمة من العلماء األجـالء      الشيخ يوسف الصفتي تتلمذ على يد جماعة        

الميادين وفي مختلف الفنون، السيما وأنه من علماء األزهر الشريف منبـع العلـم والعلمـاء،          
  : على أيديهم تتلمذذكر بعضاً من العلماء الذينأو

  .)2(أحمد بن محمد القلعاوي المصري الشافعي المعروف بالسحيمي الشيخ -1
  .)3(حمن المشهور بالعيدروسوجيه الدين عبد الر الشيخ -2
  .)4(الشيخ عبد الفتاح الشبراوي -3

                                                
، "المين كانوا أو مظلومين   أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتََّألُّب معهم على من يناوئهم ظ           : العصِبيةُ) "1(

   .4/2966 ،لسان العرب البن منظور
 المعـروف  ، المصري الشافعي  القلعاوي ي السحيمي الحسن  القرشي علي بن محمد بن أحمدهو  : السحيمي) 2(

، توفي سنة ثمان وسبعين ومائة      الجبل قلعة إلى نسبته. وصلحائهم الشافعية أعيان من مصري، فقيه: بالسحيمي
 وتفـسير  القـرآن،  أللفاظ البيان تاج :كتبه من. ، الموافق خمساً وستين وسبعمائة وألف ميالدية      وألف هجرية 

 والوضوح للقسطالني، اللدنية المواهب على الربانية والعطايا ،الصيام آيات على الكالم ومناهج ،الفجر سورة
 وهـو  الكواكـب  بشرح البالط وزهر ،المريد إتحاف على والمزيد النووية، األربعين وشرح النصوح، شرح
، والقـوت شـرح   الـروح  وبـستان ،  عصام شرح على وحاشية ،المنطق كواكب سماه له كتاب لمقدمة شرح

إيضاح المكنون إلسماعيل باشا    . 2/346هدية العارفين للبغدادي،    . 1/243األعالم للزركلي   : انظر. (الياقوت
   .)1/210البغدادي، 

 بن شيخ بن مصطفى بن زين العابدين بن عبـد اهللا          رحمن بن مصطفى  عبد ال هو وجيه الدين    : العيدروس) 3(
 ونشأ  ولد.  من أهل حضرموت    صوفي، أديب، شاعر،    فاضل، ،العيدروسب اليمني، الحسيني، الشافعي، الشهير   

وارتحل إلى مصر وتوطنها، ثم قدم دمشق، وعاد إلى مصر، وارتحل إلى الهند والديار الروميـة،                وقرأ بها،   
 سنة ألف ومائة واثنـين وتـسعين        طينية وقدم صيدا فاستقبله واليها احمد الجزار، وتوفي بمصر        فدخل القسطن 

 جمع فيه ما جرى له مع بعض األدباء في         األسفار لطائف الجود في مسألة وحدة الوجود، وتنميق         :له. هجرية
والعرف العاطر فـي    ،  ال وديوان ترويح البال وتهييج البلب     ،أسفاره، وتنميق السفر فيما جرى عليه وله بمصر       

، وفـتح الـرحمن     األذكارمعرفة الخواطر، وإتحاف الخليل رسالة في طريقة النقشبندية، والنفحات المدنية في            
. 3/338، األعـالم للزركلـي  : انظر (. وغير ذلك، وتمشية القلم ببعض أنواع الحكم، بشرح صالة أبي الفتيان   

   .)382األعالم، ص المنجد في . 2/124 لعمر كحالة، معجم المؤلفين
 "المنـان  الحنان فتح" له،  فاضل،  الشافعي الشبراوي، الفتاح عبد بن الفتاح عبد هو: الشبراوي الفتاح عبد )4(

   .2/182معجم المؤلفين لعمر كحالة، :  انظر. ألف ومائتين وثالث وعشرين للهجرةسنة منه فرغ
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  .)1( الشيخ محمد الزرقاني-4
  .)2( محمد األمير الشيخ-5
  

  :مؤلفاته/ ثالثاً
وصرفية وفقهيـة   تنوعت مؤلفات الشيخ الصفتي ما بين مؤلفات لغوية وأدبية ونحوية           

  :دية، ومن هذه المؤلفاتوعق
، وهـو   العشماوية البن تركي في الفقه    ألفاظ   حل   حاشية على الجواهر الزكية في     -1

  .مطبوع
 .، وهو مخطوطة اتصل به واو الجماعةإذاشرح القناعة في معتل الالم  -2

 .، وهو مخطوطةنزهة الطالب في إعراب البسملة -3

 .، وهو مخطوطةفوائد لطيفة، وهي رسالة في ليلة القدر -4

 )3(.األفراح الجنة دار أوصاف في بعض األرواحنزهة  -5

  
  

                                                
 بن علوان الزرقاني المصري األزهري المـالكي،    هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد          : الزرقاني) 1(

 مـن ،  زرقان إلى ونسبته بالقاهرة، ووفاته مولده. ، فقيه أصولي  المصرية بالديار المحدثين خاتمة ،اهللا عبد أبو
 الحـسنة،  المقاصـد  تلخـيص  :كتبه من ، توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة وألف هجرية،       بمصر منوف قرى

األمـاني، وحقق لـه     ولـوصو مالك اإلمام موطأ وشرح اللدنية المواهب وشرح البيقونية،  المنظومة وشرح
معجم المؤلفين لعمر   . 6/184األعالم للزركلي،   : انظر (.د جابر السميري مخطوطة الشبعة الذين يظلهم اهللا       .أ

   .)2/311، البغدادي باشا سماعيل إلالعارفين  هدية.3/383كحالة، 
محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوى األزهرى، المعـروف       محمد بن   هو  : محمد األمير ) 2(

 مـن   ولد في ناحية سنبو،، من فقهاء المالكية، ومشارك في العلوم العقلية والنقلية     عالم بالعربية  باألمير الكبير، 
أكثر كتبه  لهجرة،   سنة ألف ومائتين واثنتين وثالثين ل       وتوفى بالقاهرة  ، بمصر وتعلم في األزهر    أعمال منفلوط 

وحاشية علـى     شرح مختصر خليل،   واإلكليل حاشية على مغني اللبيب البن هشام،        :حواش وشروح أشهرها  
المجمـوع وشـرحه، وضـوء      وشرح الزرقاني على العزية، وحاشية على شرح ابن تركي على العشماوية،            

اشية على شـرح الـشذور،       وحاشية على شرح الشيخ خالد على األزهرية، وح        ،الشموع على شرح المجموع   
 د جـابر الـسميري،  . حققهـا أ  وانشراح الصدر في بيان ليلة القـدر ، وتفسير سورة القدر ،وتفسير المعوذتين 

وله ثبت في أسماء شيوخه ونبذ من تراجمهم وتـراجم مـن         ،  وحاشية على شرح عبد السالم لجوهرة التوحيد      
  .)3/621ؤلفين لعمر كحالة، معجم الم. 7/71 ،األعالم للزركلي: انظر (.مأخذوا عنه

هدية العارفين في أسماء المؤلفين إلسماعيل باشـا البغـدادي،           .233،  8/232األعالم للزركلي،   : انظر) 3(
2/569 ،570.   
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  :عقيدته: المطلب الثالث
يظهـر أنـه   من خالل استعراض مؤلف الشيخ الصفتي عليه رحمة اهللا نزهة األرواح      

  : من خاللصوفي
، وقد بين ذلـك فـي      اإلعانة والقبول سأله بجاه سيدنا محمد      عندما سأل اهللا     -1

 .)1(مكانه في التحقيق

 .)3(، أهل الكشف)2(خدم بعض المصطلحات الخاصة بالصوفية مثل القطباست -2

ذا  ورغم أن الشيخ الصفتي صوفي إال أنه ال يعد من المتشددين، فلم يظهر في مؤلفه ه                 
 )4(ة تنسب للصوفية اعتقدها واعتنقها، وهو ليس بمعتزلي       شطحات صوفية أو انحرافات واضح    

 وأقواله معتدلة وقد وصـف      بل رد عليهم في بعض المسائل،      حيث إنه خالف أقوالهم وأنكرها،    
  .)6(بأنه إمام أهل السنة، وهذا ال يؤكد نسبته لألشعرية )5(اإلمام أبا الحسن األشعري

                                                
   . 84ص ) 1(
  .191 ص) 2(
  .203، 202 ص) 3(
عباسـي،  ، وازدهرت فـي العـصر ال      األموي العصر أواخر في نشأت إسالمية فرقة المعتزلة: المعتزلة) 4(

 حلقـة  عطاء بن واصل اعتزل أن بعدواختلف العلماء في تحديد بداية نشأتها ولكن الراجح في ذلك أنها نشأت     
 ويـسمون ،  "واصل اعتزلنا: "الحسن فقال المنزلتين بين بالمنزلة لقوله به خاصة حقلة وشكل ،البصري الحسن

 اعتقاداتهم التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة        ، ومن أبرز  والعدلية بالقدرية ويلقبون والتوحيد العدل أصحاب
أنهم نفوا صفات اهللا تعالى، وقالوا بعدم خلق اهللا ألفعال العباد، ومرتكب الكبيرة في منزلـة بـين المنـزلتين،        

، حـزم  بـن ال، والنحـل  واألهـواء  الملل في الفصل: انظر. (وكالم اهللا مخلوق، ونفوا رؤيته سبحانه وتعالى  
 .93، ص   البغـدادي  محمـد  بـن  طـاهر  بن القاهر لعبد،  الناجية الفرقة وبيان الفرق بين رق الف .1/43-78

. 75-1/64،  اإلسالمي للشباب العالمية لندوةل ،المعاصرة واألحزاب والمذاهب األديان في الميسرة الموسوعة
  ).537المنجد في األعالم، ص : انظر

حاق، أبو الحسن، من نسل الـصحابي أبـي موسـى           هو علي بن إسماعيل بن إس     : األشعري الحسن أبو )5(
 مـذهب  وتلقـى  ،البـصرة  في ولد. المجتهدين المتكلمين األئمة من كان ،شاعرةاأل مذهب مؤسس األشعري،
 بلغت: قيل. ، سنة أربع وعشرين وثالثمائة هجرية     ببغداد وتوفي. بخالفهم وجاهر رجع ثم فيهم وتقدم المعتزلة
 أصول عن اإلبانةو ،اإلسالميين ومقاالت ،المجسمة على والرد ،الصديق إمامة :منها كتاب، ةثالثمائ مصنفاته

 األسـماء و األعمـال،  وخلـق  ،الراونـدي  ابـن  على والرد ،الملحدين ومقاالت اإليمان، في ورسالة ،الديانة
 لنـبالء سير أعالم ا  : انظر. (والبدع الزيغ أهل على الرد في واللمع،  الكالم في الخوض واستحسان واألحكام،

المنجد في األعـالم،    . 2/405 معجم المؤلفين لعمر كحالة،      .4/263 ،األعالم للزركلي  .87-15/85 للذهبي،
  .)50ص 

تنسب ألبي الحسن األشعري، كان في أول أمره على مذهب المعتزلة ثم تركها واسـتقل، ثـم           : األشعرية) 6(
= واإلرادة والسمع والبـصر والكـالم، وتـأول       الحياة والعلم والقدرة    :  سبع صفات هي   أثبتَ األشعري هللا    
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  :وفاته: المطلب الرابع
لم تحدد كتب التراجم السنة التي توفي فيها الشيخ يوسـف الـصفتي، إال أن بعـض                 

مائة ، الموافق ألف وسـبع     ذكرت أنه توفي بعد سنة ألف ومائة وثالثة وتسعين للهجرة          )1(الكتب
 معجـم   كتاب، ولم يحدد يوم أو شهر أو سنة لوفاته رحمه اهللا، كما أن              وتسعة وسبعين ميالدية  

 حدد وفاته بالتاريخ المذكور نفسه، ولم يذكر قبل ذاك العام كلمة بعـد، مثـل بقيـة          )2(المؤلفين
ـ          ت ذكر )3(اًكتبأن    بالذكر  ومن الجدير  الكتب، ة  أن الشيخ الصفتي فرغ من تأليف كتابـه نزه

  .األرواح في بعض أوصاف الجنة دار األفراح سنة ألف ومائة وثالثة وتسعين للهجرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       
الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك، ثم بعد ذلك كتب كتاب اإلبانة وأثبـت الـصفات           =

جميعها هللا تعالى من غير تكييف وال تشبيه وال تحريف وال تعطيل وال تبديل وال تمثيل، ومن أقوال األشعرية                  
 على ظلم أحد البتة، وال يقدر على الكذب، وأعمال العباد مخلوقة هللا مقـدورة، ويثبتـون    أن اهللا تعالى ال يقدر    

رؤية اهللا في اآلخرة للمؤمنين، ويقرون بأن اإليمان قول وعمل يزيد وينقص، ويقولون بأن القرآن كـالم اهللا                   
اعيل بن عبد اهللا بن أبي      اإلبانة عن أصول الديانة، لإلمام الشيخ أبي الحسن علي بن إسم          : انظر. (غير مخلوق 

الفصل في الملل واألهـواء  . 37،  9موسى األشعري، دار ابن زيدون للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، ص           
فرق معاصرة تنسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها للدكتور غالـب بـن          . 4/161والنحل البن حزم،    

يان والمذاهب واألحزاب المعاصرة الندوة العالمية    الموسوعة الميسرة في األد   . 1077-2/1059علي عواجي،   
  ).94-1/84للشباب، 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين إلسماعيل باشـا البغـدادي،           .233،  8/232األعالم للزركلي،   : انظر) 1(
2/569 ،570.   
  .4/144معجم المؤلفين لعمر كحالة، ) 2(
إيضاح المكنون في الذيل علـى      . 4/144ن لعمر كحالة،    معجم المؤلفي . 8/233األعالم للزركلي،   : انظر) 3(

  .2/635كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للبغدادي، 
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  : عصر المؤلف: الثانيالمبحث 
  :)وفيه أربعة مطالب(

  
  .الحالة السياسية: المطلب األول
  . الحالة االجتماعية: المطلب الثاني
  .الحياة الدينية: المطلب الثالث
   .الحياة الثقافية والعلمية: المطلب الرابع
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  المطلب األول
  

  الحالة السياسية
  

عاصر الشيخ يوسف الصفتي حكم العثمانيين الذين حكموا أجزاء كبيرة مـن الـوطن              
، ويمكن تلخيص الحالة السياسية التـي عاصـرها         )1(العربي وغيره السيما مصر لفترة طويلة     

  :الشيخ في النقاط التالية
  :لعثمانية بين الضعف والقوة الدولة ا-1

عاصر الشيخ حكم العثمانيين وهو يتأرجح بين القوة والضعف ولكن الـسمة األكثـر              
 )3( تحت حكم السلطان العثماني مصطفى الثـاني       )2(ظهوراً ضعف ذلك النظام، فقد عاش تقريباً      

                                                
دخل العثمانيون مصر سنة تسعمائة وثالثة وعشرين للهجرة الموافق ألـف وخمـسمائة وسـبعة عـشر           ) 1(

ف وثالثمائة وثالثة وثالثـين    ميالدية، واستمر حكمهم لمصر حتى الحرب العالمية األولى والتي حدثت سنة أل           
للهجرة، الموافق ألف وتسعمائة وأربعة عشرة ميالدية، ففيها انهزمت الدولة العثمانية وتـم تقـسيم الواليـات     

الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها، تأليف أستاذ دكتـور عبـد            : انظر. (العربية إلى دويالت صغيرة   
كيف سـقطت  . 20، 19م، ص 1980لو المصرية ومكتبة جامعة القاهرة،   العزيز محمد الشناوي، مكتبة األنج    

 هــ، 1420الدولة العثمانية، إعداد سليمان بن صالح الخراشي، دار القاسم للنشر الرياض، الطبعة األولـى،               
72-76(.  

   ).تقريباً(لم أقف على تاريخ ميالد الشيخ يوسف الصفتي في كتاب معتمد، لذلك أضفت كلمة ) 2(
ولد سنة ألف وأربع وسبعين للهجرة، وتولى الخالفة سنة ألف ومائـة            : سلطان العثماني مصطفى الثاني   ال )3(

وستة للهجرة، يعد من أكفأ السالطين العثمانيين ومن أكثرهم علماً وثقافة، كان خطاطاً وشاعراً وفقيهاً كبيـراً،       
م رغبته في قيادة الجيوش بنفـسه، وانتـصر   متصفاً بالشجاعة وثبات الجأش، ولذلك أعلن بعد توليته بثالثة أيا   

في عدد من المعارك التي قادها، ولكن في عهده فقدت الدولة العثمانية البحر األسود بعـد أن كـان بحيـرة                      
منع المظالم ومعاقبة المرتشين، ومـن هـؤالء الـوزراء          : عثمانية، عين وزراء ساروا مسيرة اإلصالح مثل      

ج ضده أرباب الغايات وثاروا عليه فعزل سنة ألف ومائة وخمس عـشرة       حسين باشا، ورامي محمد باشا، فها     
أحمـد  . الدولة العثمانية المجهولة، تأليف األستاذ د: انظر. (للهجرة، وبقي معزوالً إلى أن توفي في العام نفسه       

. 334-331م، ص 1994سعيد أوزتورك، أتراك السعودية من مكتبة عمرو تـوران،        . آق كوندر واألستاذ د   
إحـسان حقـي، دار النفـائس       . ريخ الدولة العلية العثمانية تأليف األستاذ محمد فريد بك المحامي، تحقيق د           تا

المنجد في األعالم، اإلشـراف اإلداري بـولس        . 311-308م، ص   1981هـ  1401بيروت، الطبعة األولى    
تحرير واإلنتـاج ميـشال     براورز، واإلشراف الثقافي سليم دكاش، واإلعداد والتحرير لويس عجيل، وإدارة ال          

  .)535مراد، وساهم في التحرير كثير من األعالم، دار المشرق بيروت، الطبعة التاسعة عشرة، ص 
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ن في كتاب   ، فقد كان تصنيف هؤالء السالطي     )1(وحتى حكم السلطان العثماني عبد الحميد األول      
 من السالطين الضعاف، حيث حدث فـي        )2("الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط     "

عصرهم كثير من التجاوزات من قبل الدول األوروبية، ومعارك كان للعدو فيها نـصيب مـن     
النصر، يترتب عليه معاهدات فيها امتيازات له على حساب الدولة العثمانيـة، عـالوة علـى                

  .)3(رات الداخلية التي قد تستمر لبضع سنوات أحياناًبعض الثو
  : الحروب والمعاهدات-2

عقدت الدولة العثمانية كثيراً من االتفاقات بينها وبين الـدول المعاديـة، أغلـب هـذه      
االتفاقات كانت بعد حروب وقعت بينها وبين تلك الدول، وهذه االتفاقات كان يظهر من خاللها               

  .جاه تلك الدولضعف الموقف العثماني ت
كان من ضمن تلك الحروب، الحروب التي قامت بين الدولة العثمانية وروسيا، فتولـد             
بعدها معاهدة فلكزن التي وقِّعت في التاسع من شهر جمادى اآلخرة لسنة ألف ومائـة وثالثـة          
وعشرين هجرية الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليه لسنة ألف وسبعمائة وإحدى عشرة             

 مطلقاً، ثم تبعتهـا معاهـدة أخـرى    )4(دية، فتم التعهد فيها بعدم التدخل في شؤون القوزاق     ميال
  .)5(تقضي بعدم المحاربة لمدة خمس وعشرين سنة

                                                
ولد سنة ألف ومائة وسبع وثالثين للهجرة، وتولى الخالفة سنة ألف           : السلطان العثماني عبد الحميد األول     )1(

 بالشعب ومتديناً، يهتم بأمور الدولة وبذل جهـده فـي           ومائة وسبع وثمانين للهجرة، كان صافي القلب رحيماً       
تحقيق اإلصالحات وتعيين الرجال األكفاء، بعد تسلمه السلطة كان الجيش العثماني في وضع حـرج، فوقـع                 
معاهدة صلح جعلت الدولة العثمانية في المرتبة الرابعة، وكانت تلك المعاهدات التي وقعت في عهـده أكبـر                  

راك، وفي عهده تواجه مع إيران، ووقعت أيضاً الحرب مع روسيا فاستولت روسيا على              هزيمة للمسلمين األت  
بالد القرم، وأعلنت النمسا الحرب أيضاً وحاولت االستيالء على مدينة بلغراد ولكن الجيش العثماني انتـصر،                

مجهولة، تأليف األستاذ   الدولة العثمانية ال  : انظر. (وبعدها بقليل توفي السلطان سنة ألف ومائتين وثالث للهجرة        
تاريخ الدولة العلية العثمانية تأليف األسـتاذ  . 361-358سعيد أوزتورك، ص   . أحمد آق كوندر واألستاذ د    . د

  .)365المنجد في األعالم، ص . 362-341محمد فريد بك المحامي، ص 
، دار التوزيع والنشر    الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، تأليف علي محمد محمد الصالبي          ) 2(

  .319-304م، 2001هـ 1421اإلسالمية بورسعيد، الطبعة األولى، 

الدولـة  . 358-308تاريخ الدولة العلية العثمانية تأليف األستاذ محمد فريد بـك المحـامي، ص              : انظر) 3(
  .319-304العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، تأليف علي محمد محمد الصالبي، 

تعني بالتركية اإلنسان الحر، وهم الجنود الفالحون الذين يعيشون شـرقي أوكرانيـا وغربـي               : زاقالقو) 4(
روسيا، ونظمتهم روسيا وبولندا في القرن الخامس عشر الميالدي في وحدات عسكرية لحرب التتار، ومنحوا               

سية في منتصف القرن التاسع     عدة امتيازات مكافأة لهم، وأدى القوزاق دوراً كبيراً في اتساع رقعة الدولة الرو            
  /encyclopedia/net.aljayyash.mosoa://http-19893موسوعة الجياش : انظر .عشر

   .314تاريخ الدولة العلية العثمانية تأليف األستاذ محمد فريد بك المحامي، ص : انظر) 5(
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وبعد حرب مع بالد النمسا وقعت الدولة معاهدة بسار وفتس في الثاني والعشرين مـن         
والعشرين من شـهر أغـسطس      شهر شعبان لسنة ألف ومائة وثالثين للهجرة الموافق الحادي          

لسنة ألف وسبعمائة وسبع عشرة ميالدية، ضمت النمسا إلى مستعمراتها بعض الـبالد، بينمـا           
  .)1(حصلت الدولة العثمانية على جزء بسيط

ثم قامت حروب بين الدولة العثمانية وبالد الفرس استولت فيها الدولة على كثير مـن               
بت فيها الدولة العثمانية الصلح في الثامن عـشر         مدن الفرس، وبقي جيشهم يحارب إلى أن طل       

من جمادى األولى لسنة ألف ومائة وتسع وأربعين للهجرة الموافق الرابع والعشرين من شـهر       
سبتمبر لسنة ألف وسبعمائة وست وثالثين ميالدية على أن ترد الدولة العثمانية إلى العجم كـل       

  .)2(ما أخذته منها

مانية وروسيا التي انضمت إليها النمسا، وفي الوقت نفسه         ووقعت حرب بين الدولة العث    
أعلنت فرنسا الحرب على النمسا فعقدت األخيرة معها معاهدة إلرضائها، وكانت نتيجة الحرب             

 )3( الذي أجبر النمسا على طلب الصلح، فعقدت معاهدة بلغـراد           األمر انتصار الدولة العثمانية،  
لسنة ألف ومائة واثنتين وخمسين للهجرة، الموافـق        في الرابع عشر من شهر جمادى اآلخرة        

الثامن عشر من سبتمبر لسنة ألف وسبعمائة وتسع وثالثين ميالدية، تنازلت النمسا عن مدينـة               
بلغراد وما أعطي لها من بالد بمقتضى معاهدة بسار وفتس التي ذُكرت قبل قليل، أما روسـيا                 

ستقبل، وبعدم إنشاء سفن حربية أو تجاريـة        فتعهدت بهدم بعض القالع، وعدم تجديدها في الم       
بالبحر األسود، وتكون تجارتها على مراكب أجنبية، وأن ترد للدولة العثمانية ما فتحتـه مـن                
األقاليم والبلدان، ثم أقدمت الدولة العثمانية بإقناع من فرنسا على إبرام محالفـة مـع الـسويد                 

 ميالدية، ثم أبرمت فـي العـام نفـسه          هجوم ودفاع ضد روسيا لسنة ألف وسبعمائة وأربعين       
    .)4(معاهدة جديدة لمنح فرنسا تسهيالت لها ولتجارتها في الدولة العثمانية

من خالل هذا االستعراض يتبين أن الدولة العثمانية بشكل عام يخيم عليها الـضعف،              
ـ        ت ظهر ذلك من خالل الحروب التي خاضتها، وأيضاً من خالل المعاهدات التي أبرمتهـا كان

  .في أغلبها في صالح الطرف المعادي عدا معاهدة بلغراد سابقة الذكر
                                                

   .316المرجع السابق، ص : انظر) 1(
   .321 ،320المرجع السابق، ص : انظر) 2(
المنجد فـي األعـالم، ص      ". عاصمة يوغوسالفيا وعاصمة الصرب على ملتقى الدانوب وسافا       : "بلغراد) 3(

134.   
الدولـة  . 323-321تاريخ الدولة العلية العثمانية تأليف األستاذ محمد فريد بـك المحـامي، ص              : انظر) 4(

الدولـة  . 354 ، 353 سعيد أوزتورك، ص  . أحمد آق كوندر واألستاذ د    . انية المجهولة، تأليف األستاذ د    العثم
  .196 ،195العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها، تأليف أستاذ دكتور عبد العزيز محمد الشناوي، ص
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وبـدأت  "هذا الضعف جعل الدول الغربية المعادية تطمع كثيراً في الدولـة العثمانيـة              
  .)1("الدول األوروبية تستقطع من العالم اإلسالمي دوالً كلما أتيحت لها الفرصة

  :)2( موقف الشيعة-3

في إضعاف الدولة العثمانية، مثل مـا فعلـت الـدول الغربيـة     للشيعة الموقف البارز  
فإذا نظرنا إلى بالد فارس؛ نجد الدولة الصفوية الرافضية قـد عاصـرت الدولـة               "المعادية،  

العثمانية، وكانت تدعي اإلسالم وهي دولة رافضية على مذهب اإلمامية، وكانت تغـالي فـي               
ها منسوبة إلى السنية أشد الحرب بتحريض مـن        ألن ؛الرفض حتى إنها حاربت الدولة العثمانية     

  .)3("النصارى والصليبيين، واستجابة لمعتقدهم الفاسد

فهكذا يظهر مدى التعاون بين الكفار أعداء اإلسالم والـشيعة فـي إضـعاف الدولـة          
  .العثمانية وهزيمتها

  
  

                                                
التعليمـي والحركـي   (الحركة السنوسية في ليبيا اإلمام محمد بن علي السنوسي ومنهجه فـي التأسـيس     ) 1(

، تأليف الدكتور علي محمد محمد الـصالبي، دار البيـارق األردن ولبنـان،              )والتربوي والدعوي والسياسي  
  .1/21م، 1999هـ 1420الطبعة األولى 

 على الخـصوص،  فرقة من الفرق التي ظهرت في التاريخ اإلسالمي، وهم الذين شايعوا علياً        : الشيعة) 2(
فته نصاً ووصية إما جلياً وإما خفياً، واعتقدوا أن اإلمامة ال تخرج من أوالده وإن خرجت                وقالوا بإمامته وخال  

فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده، ويعتبرون اإلمامة ركن الدين، ويجمعهم القـول بوجـوب التعيـين                   
لزيدية، وهم خمس   والتنصيص وثبوت عصمة األنبياء واألئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر، ويخالفهم بعض ا           

كيسانية وزيدية وإمامية وغالة وإسماعيلية، وهم يعتقدون بأن المهدي حي وسوف يأتي لـيمأل األرض               : فرق
الملل والنحل ألبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبـي بكـر   : انظر. (عدالً كما ملئت جوراً، وأبطلوا االجتهاد   

الفصل فـي الملـل      .1/145هـ،  1404المعرفة بيروت،   محمد سيد كيالني، دار     : أحمد الشهرستاني، تحقيق  
مقـاالت  . 143-4/137، 2/89واألهواء والنحل لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم، مكتبة الخانجي القـاهرة،              

اإلسالميين واختالف المصلين لعلي بن إسماعيل األشعري، تحقيق هلموت ريتر، دار إحياء التـراث العربـي     
وعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة، إشراف وتخطـيط          الموس. 17،  16،  5بيروت، ص   

مانع بن حماد الجهني، الناشر دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعـة الرابعـة               . د: ومراجعة
  .)57-1/47هـ، 1420

 تأليف الدكتور علي محمد     الحركة السنوسية في ليبيا اإلمام محمد بن علي السنوسي ومنهجه في التأسيس،           ) 3(
الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها، تأليف أستاذ دكتور عبـد العزيـز       : انظر. 1/19 محمد الصالبي، 

  .19، 18محمد الشناوي، ص 



 - 15 -

  .)2(إلسالم، فكان دين الدولة ا)1(حيث إن الدولة العثمانية كانت تتبنى مذهب أهل السنة
ومن األمثلة الواضحة الداللة استغالل الدولة الصفوية بفارس انشغال الدولة العثمانيـة            
بحروبها مع النمسا وما صاحبها من ثورات داخلية في آسيا، فقامت بشن هجوم علـى الدولـة          

اع ، وأوقعت أقسى أنو  )3(العثمانية، تمكنت من خاللها من السيطرة على كثير من المدن العراقية          
العقاب بأعدائها من السنة، فاضطرت الدولة العثمانية أن تترك للدولة الصفوية الشيعية كثيـر              
من البلدان والحصون واألقاليم، وهذه أول معاهدة تركت فيها الدولة بعض فتوحاتها، وكانـت              

  .)4(فاتحة االنحطاط والضعف وأولى المعاهدات التي دلت على ضعف الدولة العثمانية
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 مقالـة  علـى  متفقـون  هم، و الحديث لهو يشترى من دون والحديث الرأي هم أهل  :والجماعة السنة أهل )1(

 أحكـام  وفى واإلمامة النبوة أبواب وفى وصفاته أسمائه وفي وحكمته وعدله وصفاته القخال توحيد :في واحدة
 اختلفـوا  فيما بينهم وليس األحكام فروع من والحرام الحالل في يختلفون وإنما ،الدين أصول سائر وفى العقبى

 األزليـة  صـفاته  وقدم مهوقد خالقال بتوحيد اإلقرار ويجمعها،  الناجية الفرقة وهم تفسيق وال تضليل منها فيه
 أباحه ما وإباحة اإلسالم شريعة وبتأييد ورسله اهللا بكتب اإلقرار مع تعطيل وال تشبيه غير من رؤيته وإجازة
 الملكـين  وسؤال والنشر الحشر واعتقاد اهللا رسول سنة من صح ما قيود مع القرآن حرمه ما وتحريم القرآن

 ،وسلم عليه اهللا صلى النبي لسنة واتباعهم الستمساكهم السنة أهل اسمو،  والميزان بالحوض واإلقرار القبر في
 بـين  الفـرق : انظر. (الدين في يتفرقوا ولم الحق على اجتمعوا الذي اإلسالم جماعة  ألنهم ؛بالجماعة وسموا
ـ  البغدادي محمد بن طاهر بن القاهر لعبد،  الناجية الفرقة وبيان الفرق  –الجديـدة  اآلفـاق  دار،  منـصور  يأب

، المعاصرة واألحزاب والمذاهب األديان في الميسرة الموسوعة،  20-19، ص   م1977 الثانية الطبعة،  بيروت
1/36-46(.  
الحركة السنوسية في ليبيا اإلمام محمد بن علي السنوسي ومنهجه في التأسيس، تـأليف الـدكتور                : انظر) 2(

ة مفترى عليها، تأليف أسـتاذ دكتـور عبـد          الدولة العثمانية دولة إسالمي   . 1/17 علي محمد محمد الصالبي،   
  .684، 683، 22العزيز محمد الشناوي، ص 

   .بغداد والنجف وكربالء والكوفة: من المدن التي سيطروا عليها) 3(
   .299-297الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط لعلي محمد محمد الصالبي، ص : انظر) 4(
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  : بمصر)1( ثورة علي بك-4
كان يلقب علي بك بشيخ البلد، فاستقل بمصر، وعاونته في ذلك روسيا ومدته بالذخائر              

غزة ونابلس وغيرها، وكان يستعد للسير أكثـر،        : واألسلحة، ثم فتح بعد ذلك كثيراً من المدن       
ذا وإنما الحقه  فعاد لمصر، ولم يكتف أبو الذهب به       )2(ولكن أوقفه محمد بك الشهير بأبي الذهب      

إلى مصر واإلمدادات تصل علي بك من روسيا وجنودها، فانتصر عليه أبو الذهب وقتله هـو                
  .)3(وأربعة من ضباط الروس وأرسل رؤوسهم إلى الوالي العثماني

  
إن أطماع العدو ال تنتهي وال تنحصر، فكانت الدول األوروبية كلها تـسعى؛ إلشـباع            

تها واحتالل أجزاء من الدولـة العثمانيـة، خـصوصاً أن           رغباتها وشهواتها في فرض سيطر    
األخيرة قد هاجمتهم في عقر دارهم، وبدأت تسيطر على بعض مناطق من القارة األوروبيـة،               
فأدى هذا إلى قيام الدولة العثمانية بكثير من الحروب، انتصرت في بعـضها وهزمـت فـي                 

المعاهـدات واالتفاقيـات المجحفـة      حروب أخرى مما أدى إلى إجبارها على القيام بكثير من           
والظالمة، فكان هذا من أسباب إضعاف الدولة العثمانية، السيما الشيعة الذين يقطنون في بـالد     
فارس كان لهم دور كبير في هذا اإلضعاف، عالوة على الثورات التي كانـت تـشتعل فـي                  

  .أراضي الدولة العثمانية ومن أهمها ما ذكرته من ثورة لعلي بك بمصر
 

  
                                                

، ولد سنة ألف وسبعمائة وثمانية وعشرين ميالدية في بالد القوقاز، كـان       اسمه يوسف بن داود   : علي بك ) 1(
أبوه مسيحياً يعده لوظيفة في الكنيسة إال أن قناصة الرقيق أخذوه وباعوه في اإلسكندرية، وُأهدي بعـد ذلـك                   

أمامه، ألحد كبار رجال العسكر، ليدخل في الدين اإلسالمي، ثم السلك العسكري المملوكي، فتفتحت المناصب               
النهضة العربيـة  : انظر. (وانتصر على خصومه ليدخل مظفراً القاهرة سنة ألف ومائة وثمانية وستين ميالدية      

 صعود الدولة الـسعودية     - الحملة الفرنسية على مصر    - التنافس االستعماري  -حركة علي بك الكبير   "الحديثة  
 عبد العزيز نوار وعزت عبد العزيز نوار، عـين   راندا: ، للدكتور عبد العزيز نوار، الوثائق من إعداد       "األولى

المنجـد  .  بتصرف6، 5م، ص 2003للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية الهرم بمصر، الطبعة األولى      
  .) 377في األعالم، ص 

من قواد الجيش المصري، أمدته الحكومة بالقوة ليحارب ظـاهر العمـر،          : محمد بك الشهير بأبي الذهب    ) 2(
 بن محمود بن الدين لخير،   األعالم :انظر. (مات فجأة في صيدا سنة ألف ومائة وثمانية وثمانين للهجرة         ولكنه  
   .) 3/237، م 2002 ،عشر الخامسة الطبعة، للماليين العلم دار، الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن محمد

النهـضة  . 340 ، 339 المحـامي، ص     تاريخ الدولة العلية العثمانية تأليف األستاذ محمد فريد بك         :انظر) 3(
دور األزهر السياسي فـي مـصر      . 51 ، 50،  16-14،  9-5العربية الحديثة للدكتور عبد العزيز نوار، ص        

هــ،  1416إبان الحكم العثماني، للدكتور عبد الجواد صابر إسماعيل، مكتبة وهبة القاهرة، الطبعة األولـى،            
  .110م، ص 1996
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  المطلب الثاني
  

  الحالة االجتماعية
  

الحالة االجتماعية ليست ببعيدة عن الحالة السياسية سابقة الذكر، فإن الحالة االجتماعية            
التي كانت تعيشها الدولة العثمانية عامة، ومصر خاصة هي وليدة الحالة السياسية، فال تعـزل               

  :ل استعراض النقاط التاليةالسياسة عن غيرها، وسوف تتضح الحالة االجتماعية من خال
بعد أن ضمت البالد للدولة العثمانية، أصبح خراجها يرسل لعاصمة الحكم           :  الظلم -1

وخزانة السلْطَة، فأصبح التصارع على الحكم السيما مصر، وتصارع المماليك على حكمهـا،             
عسف والظلـم فـي     فلم تنعم تلك الفترة بالهدوء وال باالستقرار، فتعرضت البالد لموجة من الت           

القرنين السابع عشر والثامن عشر، أدى ذلك النتفاضات األهـالي، مـدافعين عـنهم علمـاء                
األزهر، فيرضخ لمطالبهم؛ لتدخل العلماء، حفاظاً على مظهر االحترام للدين وأهلـه، واتقـاء              

 ، ولكن هنالك من السالطين العثمانيين من حافظ على العدل وحارب          )1(لغضب الشعب وثورته  
 أرسل إلى والته بخطابات مفعمـة       )2(الظلم، فعندما تولى السلطان سليمان خان األول القانوني       

  .)3(بالنصائح واآليات القرآنية المبينة فضل العدل والقسط ووخامة عاقبة الظلم
من الطبقات التي كانت موجودة في الدولة العثمانيـة طبقـة العبيـد أو              :  الطبقية -2  

 أيضاً لها امتيازات وخصائص، ومن هذه الميزات محاكم خاصة للنظـر            األرقاء، وهذه الطبقة  
في شؤونهم، وشغلهم لمناصب قيادية وغير قيادية في العديد من القطاعات الحكومية العسكرية             
والمدنية، وإعفاءات أخرى، ورغم هذه االمتيازات إال أنهم كـانوا محـرومين مـن الحقـوق                

نالك طبقة أخرى هي طبقة األحرار تتولى وظـائف قياديـة           المدنية، فكانوا ملكاً للسلطان، وه    

                                                
صر والسودان الحديث والمعاصر، لألستاذ الدكتور محمد محمود السروجي،         دراسات في تاريخ م   : انظر) 1(

دور األزهر السياسي في مصر إبان الحكم العثمـاني، للـدكتور عبـد الجـواد صـابر         . 5-3م، ص   1998
  .108 ،107إسماعيل، ص 

عراً، ارتقـى  ولد سنة تسعمائة للهجرة، وهو عاشر ملوك آل عثمان، كان شا  : سليمان خان األول القانوني   ) 2(
إلى العرش وعمره ستة وعشرون سنة، وبقي سلطاناً ستة وأربعين سنة، وقد اشترك في ثالث عـشر حملـة             
حربية كبيرة، بلغت الدولة العثمانية في مدته أعلى درجات الكمال، فتحت في عهده مدينة بلغـراد وجزيـرة                  

لعلية العثمانية تأليف األستاذ محمد فريـد       تاريخ الدولة ا  : انظر. (رودس وبالد المجر بعد حروب قادها بنفسه      
سعيد . أحمد آق كوندر واألستاذ د    . الدولة العثمانية المجهولة، تأليف األستاذ د     . 219-198بك المحامي، ص    

  .)307المنجد في األعالم، ص  .241-235أوزتورك، ص 
   .198امي، ص تاريخ الدولة العلية العثمانية تأليف األستاذ محمد فريد بك المح: انظر) 3(
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وغير قيادية في قطاعات حكومية أخرى معينة ذات طابع ديني إسالمي، وينتمي أفـراد هـذه                
 الطبقتـين أن أعـضاء الهيئـة        الحاكمة، والفرق ما بـين    الطبقة إلى الهيئة الدينية اإلسالمية      

 وظلوا على اإلسالم في شتى مراحل حيـاتهم،        اإلسالمية جاءوا إلى الحياة من عائالت مسلمة،      
بينما أعضاء الهيئة الحاكمة من عائالت مسيحية جمعتهم الدولة ثـم حـولتهم إلـى اإلسـالم                 

  . )1(ودربتهم

نظامان موجودان في الدولة العثمانيـة، فقـد كانـت الدولـة            :  اإلقطاع وااللتزام  -3  
 فيها، على أن يلتزموا بااللتحاق بالجيوش       العثمانية تقتطع للعسكريين أراضي لزراعتها والعمل     

في حال الطلب منهم ذلك، وإحضار فرسان آخرين بعدتهم وعتادهم، فهـذا جعـل الفالحـين                
والمزارعين أداة مسخرة في أيدي العسكريين، فالعسكريون أشبه بالـسادة علـى الفالحـين،              

ذ والثـراء بجبايـة   وبمقتضى نظام االلتزام كانت الدولة تعهد لشخص معين مـن ذوي النفـو           
  . )2(الضرائب على األراضي الزراعية والمقررة على الفالحين

التسامح مع غير المسلمين من األخالق التي أمر بهـا          :  العالقة مع غير المسلمين    -4  
 :[ S R Q P O N M L K J Iالقرآن الكريم مع غير المعادين منهم، لقولـه         

^ ] \ [ Z Y X W V U TZ)3(.  
 الذي أظهر تسامحاً عظيماً مـع المـسيحيين، فـي    )4(لسلطان محمد الفاتح  ومثال ذلك ا  

الصالة في الكنائس كما يفعل المسلمون من غير أي أذى يلحق بهم، وكان لكل ملة فـي ذلـك           

                                                
الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها، تأليف أستاذ دكتور عبد العزيز محمد الـشناوي، ص                :انظر )1(

119-129.  
  .146-131المرجع السابق، ص  :انظر) 2(
   .}8اآلية / سورة الممتحنة{) 3(
فق ألفاً وأربعمائة وتسعة وعـشرين      ولد سنة ثمانمائة وثالثة وثالثين هجرية، الموا      : السلطان محمد الفاتح  ) 4(

تميـزت  ، ميالدية، كان عبقرياً في الرياضيات وعالماً في العلوم الدينية، وملماً بعدد من اللغات بلغ تسع لغات               
الدولة العثمانية في عصره بالنهوض نظراً التساع رقعتها والفتوحات التي شهدتها، خاصة فتح القـسطنطينية،             

ر جمادى األولى سنة ثمانمائة وسبع وخمسين للهجرة الموافق التاسع والعشرين من    فتم في الثاني عشر من شه     
شهر مارس لسنة ألف وأربعمائة وثالثة وخمسين ميالدية، توفي السلطان الفاتح سنة ثمانمائة وست وثمـانين                

. ، تـأليف األسـتاذ د  الدولة العثمانية المجهولة: انظر. (للهجرة الموافق ألفاً وأربعمائة وإحدى وثمانين ميالدية   
تاريخ الدولة العلية العثمانية تـأليف األسـتاذ        . 122-114سعيد أوزتورك، ص    . أحمد آق كوندر واألستاذ د    

   .) 523المنجد في األعالم، ص . 178-160محمد فريد بك المحامي، ص 
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الحين رئيس يخاطب حكومة السلطان مباشرة ولهم مدارس خاصة وأماكن للعبادة وال يتـدخل              
  .)1(في الحديث باللغة التي يريدونهاأحد في ماليتها، وتطلق لهم الحرية 

  
ال يخفى على الكثير أن الدولة العثمانية كانت دولة يسعى خليفتها إلى جمـع األمـوال           
من سكانها بكل الطرق وبمختلف األساليب، مما أدى إلى إنشاء أنظمة مختلفة كنظام اإلقطـاع               

لمعيشة بين أفـراد المجتمـع،      وااللتزام، ثم انتشار الطبقية التي كانت السبب لوجود فرق في ا          
فأوقع هذا ظلماً على سكان الواليات العثمانية أحدث انتفاضات في بعض البالد، ومع كل هـذا               
كانت عالقة الدولة العثمانية مع غير المسلمين تتسم بأخالق اإلسالم في سـماحتهم وحـريتهم               

 .) :[Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑZ)2فيقول اهللا 

   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 تريك، مؤسـسة    صفحات من تاريخ تركيا االجتماعي والسياسي واإلسالمي، تأليف الدكتورة ماري ملزبا          ) 1(

   .32 ،31م، ص 1986هـ 1407عز الدين للطباعة والنشر بيروت، الطبعة األولى 
   .}256اآلية / سورة البقرة{) 2(
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  ب الثالثالمطل
  

  الحياة الدينية
  

اهتمت الدولة العثمانية بالدين اإلسالمي اهتماماً كبيراً ظهر من خالل سياسـتها فـي              
  :شتى الميادين، ونذكر من ذلك

كان للهيئة اإلسالمية في الدولة وضع معترف به ومركز مرموق، وكان يطلـق              "-1
ذلك اسم شـيخ اإلسـالم، وكانـت        على رئيسها المفتي أو مفتي إستانبول، ثم أطلق عليه بعد           

الهيئات القضائية والهيئات ذات الطابع أو النشاط الديني تخـضع لنفـوذه، وكـان الـسالطين           
حريصين على تدعيم سلطته ويعملون على استغاللها كلما حز بهم أمر أو أقدموا على مشروع               

و هجوماً، وعقـد    خطير، كان المفتي يصدر فتوى تجيز الحروب التي تخوضها الدولة دفاعاً أ           
وكانت الدولة تهتم بنشر التعبئة الروحية بـين أفـراد         ... صلح وغير ذلك من األحداث الجسام     

القوات المسلحة وإثارة عاطفتهم الدينية وصوالً إلى تـسخين الجنـود روحيـاً قبـل خـوض             
  .)1("المعارك

ـ                اء هكذا يظهر من خالل هذا االستعراض أن الدولة العثمانيـة كانـت تحتـرم العلم
  .والمشايخ وحفاظ المصاحف، فهي بهذا تُظهر مدى حرصها على االلتزام باإلسالم

  :حرص السالطين العثمانيون على بناء المساجد ويظهر ذلك من:  بناء المساجد-2
العناية الفائقة التي أبداها السالطين بإنشاء العديد من المساجد الكبرى التي غـدت              "-أ

ولم يكن اهتمام   ... العثماني وما بلغه من تطور الفن البيزنطي فيه       رمزاً مجسداً للفن المعماري     
السالطين بإنشاء المساجد مقصوراً على األقاليم التي كانت مهداً للعثمانيين عند نشأة دولـتهم،              

  .)2("بل امتد هذا االهتمام إلى الواليات اإلسالمية

في القسطنطينية   جامعاً    بناء السلطان الغازي األول محمد الفاتح الذي بنى مسجداً         -ب
 قبر أبي أيوب األنصاري الذي استشهد حين تم حصارها في سـنة اثنتـين               عندما فتحها، عند  

                                                
. 54الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها، تأليف أستاذ دكتور عبد العزيز محمـد الـشناوي، ص                 ) 1(

علي السنوسي ومنهجه في التأسيس، تأليف الـدكتور علـي          الحركة السنوسية في ليبيا اإلمام محمد بن        : انظر
  .17 ،16محمد محمد الصالبي، ص 

، 54 الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها، تأليف أستاذ دكتور عبد العزيز محمـد الـشناوي، ص               ) 2(
سـماعيل، ص  دور األزهر السياسي في مصر إبان الحكم العثماني، للدكتور عبد الجواد صـابر إ       : انظر. 55
14.  
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وخمسين للهجرة، ثم أقام مسجداً على أنقاض كنيسة كانت تستخدم فـي وقـت سـابق لـدفن                  
  .)1(األباطرة

العـشرين   موقف السلطان سليمان خان األول الذي فتح مدينة بلغراد في الخامس و  -ج
من شهر رمضان لسنة تسعمائة وسبع وعشرين للهجرة، الموافق التاسع والعشرين من شـهر              
أغسطس لسنة ألف وخمسمائة وإحدى وعشرين ميالدية، فصلى في إحدى كنائسها التي حولها             

  .)2(مسجداً
 وكانت إستانبول تصدر أوامر للباشوات العثمانيين ببناء مـساجد جديـدة تحمـل              -د

ران، ففي مصر أنشأت العديد من المساجد، وكان السالطين يعهدون للـوالة فـي              مظاهر العم 
  .)3(مصر بإصالح المساجد القديمة وتجديدها وعلى رأسها الجامع األزهر

الدولة العثمانية حرصت كل الحرص علـى       :  التطبيق الصارم للشريعة اإلسالمية    -3
 ذلك من خالل قانونها الذي يتفـق مـع   تطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية تطبيقاً صارماً، يظهر      

 فإنها أيضاً حافظت عليها ومن أمثلة ذلك أنهـا  فرائض اإلسالمالشريعة الشريفة، أما من ناحية  
، وال يخفى علينا أنه ال يوجد أحد معصوم عـن           )4(لم تسمح ألحد بانتهاك حرمة شهر رمضان      

ـ         اً مطلقـاً وإنمـا يوجـد بعـض         فعل الخطأ فالسالطين العثمانيون لم يكونوا ملتزمين التزام
التجاوزات، ولكن حسنات التاريخ العثماني أكثر من سيئاته، وهذا من األسباب التي جعلته يمتد              

، فهكذا يظهر مدى االلتزام باإلسالم في شتى        )5(لفترة طويلة حمل فيها لواء الدفاع عن اإلسالم       
 .الميادين في الدولة العثمانية، والدفاع عنه، وتطبيق أحكامه

لقد اهتمت الدولة العثمانية اهتمامـاً واضـحاً بإمـارة الحـج، إذ             : " فريضة الحج  -4
وعندما دخل العثمـانيون مـصر      . )6("حرصت على تعيين أمير للحج يخرج على رأس القافلة        

                                                
الدولـة  . 162،  161تاريخ الدولة العلية العثمانية تأليف األستاذ محمد فريد بـك المحـامي، ص              : انظر) 1(

  .54العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها، تأليف أستاذ دكتور عبد العزيز محمد الشناوي، ص 
  .202د بك المحامي، ص تاريخ الدولة العلية العثمانية تأليف األستاذ محمد فري: انظر) 2(
الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها، تأليف أستاذ دكتور عبد العزيز محمد الـشناوي، ص                :انظر) 3(

55، 56.  
أحمد آق كوندر   . الدولة العثمانية المجهولة، تأليف األستاذ د     : انظر. 57 ، 56المرجع السابق، ص     :انظر) 4(

  .13 ،12سعيد أوزتورك، ص . واألستاذ د
 ،12 سعيد أوزتورك، ص  . أحمد آق كوندر واألستاذ د    . الدولة العثمانية المجهولة، تأليف األستاذ د     : انظر) 5(

13.  
إمارة الحج في مصر العثمانية، لسميرة فهمي علي عمر، الهيئة المصرية العامة للكتاب فرع الـصحافة،                ) 6(

فترى عليها، تأليف أستاذ دكتور عبد العزيز محمـد         الدولة العثمانية دولة إسالمية م     :انظر .69م، ص   2001
  .59 ،57الشناوي، ص 
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عام تسعمائة وثالثة وعشرين للهجرة، الموافق ألفاً وخمسمائة وسبع عشرة ميالديـة، جعلـوا              
 .)1( وعلى رأسها أمير واحد وهو ما كان يعرف بأمير ركب المحملالحج في قافلة واحدة،

وقف علماء األزهر الشريف إلى جانب الدولة العثمانيـة         :  األزهر الشريف بمصر   -5
وشدوا من أزرها، عندما بجل السالطين العثمانيون العلماء واحترموهم، ودافعوا عـن الـدين              

أنس علماء  : "اسي في مصر إبان الحكم العثماني     والتزموا به، فورد في كتاب دور األزهر السي       
األزهر وشعب مصر إلى الدولة العثمانية بعد أن عرفوها دولة من دول الخالفـة اإلسـالمية،          
سنية المذهب، تدافع عن العالم اإلسالمي، وتحمي حدوده، وترفع لواء الجهاد في البر والبحر،              

الـشريعة اإلسـالمية، وتحمـي الحـرمين        وتقف لألطماع الصليبية بالمرصاد، وتُعلي أركان       
الشريفين، وتلبي مطالبهما ومطالب من جاورهما، وتدعمهما وتُعلـي مـن شـأنهما، وتبنـي               
المساجد والجوامع والمدارس، وترصد لها األوقاف، وتدعم ما وقف عليهـا، وتُجـل العلمـاء           

  .)2(وتجعل مكانتهم فوق مكانة األمراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .69إمارة الحج في مصر العثمانية، لسميرة فهمي علي عمر، ص : انظر) 1(
   .14دور األزهر السياسي في مصر إبان الحكم العثماني، للدكتور عبد الجواد صابر إسماعيل، ص ) 2(
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  المطلب الرابع
  

  الحياة الثقافية والعلمية
  

لم تكن الدولة العثمانية مشغوفة فقط بالتوسع في فـتح البلـدان، وإنـشاء الجيـوش،                
وخوض المعارك، بل كان لها المواقف البارزة في احترام العلماء وتقديرهم، كما تبـين مـن                

  .استعراض للحياة الدينية في المطلب السابق وظهر لنا مكانة العلماء في الدولة
طلق عليه العصر الذهبي    ، الذي يمكن أن أ    )1(ومن أمثلة ذلك عهد السلطان أحمد الثالث      

للعلم واالهتمام به وبالعلماء، وظهر ذلك من خالل تدقيق المئات من صفحات كتـب التـاريخ                
التي كتبها المؤرخون، وتم أيضاً دراسات وبحوث تاريخية حول التاريخ العثمـاني والتـاريخ              

 ينظم السلطان ورجال الدولة دروساً خاصة في الدين وفي غيره مـن العلـوم               التركي، وأيضاً 
وة يلقيها العلماء المختصون، وكان يحضر هذه الدروس وهذه الحلقات كثير من العلماء، عـال             

  .)2(ن الذين انطلقوا كل ينشر فنه وعلمهعلى الشعراء واألدباء والمؤرخي
لماء األزهر الشريف، فمكـانتهم عظيمـة       لقد احترم الوالة في مصر العلماء السيما ع       

يجلسون عن يمين الوالة، وال يذكرون إال مسبوقين بلفظ ساداتنا العلماء، فنظام الدولة العثمانية              
جعلت أصغر العلماء في مجتمعه كأحسن األمراء، فاحترمت الحكومات التـي تعاقبـت علـى       

  .)3(مصر العلماء وكُسوا كسوة الهيبة والوقار
لدولة العثمانية وأهلها العلم واالطالع والتبحر فيه، ولكن هذا العلم لم يكـن        وكان عند ا  

ترديد بعض الكتب الفقهية، والنحويـة والـصوفية        "منفتحاً على جميع الفنون وإبداعاتها وإنما       

                                                
لف وثالثة وثمانين للهجرة، الموافق ألفاً وستمائة وثالث وسبعين ميالدية،       ولد سنة أ  : السلطان أحمد الثالث  ) 1(

وقعت في عهده كثير من المعاهدات مع الدول األجنبية والتي ورد ذكر بعضها في موقعه من هذا المبحـث،                   
ـ               14-12 ص شر ، أدخل المطبعة وأسس داراً للطباعة في األستانة فانتعشت الفعاليات الثقافية المختلفة مـن ن

وطبع للكتب، ثار عليه الجند وكثير من األهالي وعزل عن منصبه وتنازل عن الملك بدون معارضة، تـوفي                  
أحمد آق كونـدر  . الدولة العثمانية المجهولة، تأليف األستاذ د  : انظر. (سنة ألف ومائة وتسعة وأربعين للهجرة     

ثمانية تأليف األستاذ محمـد فريـد بـك      تاريخ الدولة العلية الع   . 338-334سعيد أوزتورك، ص    . واألستاذ د 
   .)28المنجد في األعالم، . 319-312المحامي، ص 

 سـعيد أوزتـورك، ص    . أحمد آق كوندر واألستاذ د    . الدولة العثمانية المجهولة، تأليف األستاذ د     : انظر) 2(
248-249.  

 واد صـابر إسـماعيل، ص     دور األزهر السياسي في مصر إبان الحكم العثماني، للدكتور عبد الج           :انظر) 3(
14، 15.  
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ونحوها، وجمدوا على فقه المذاهب، وجل همهم التعمق في الحواشي، وحفـظ المتـون، دون               
  .)1("القدرة على االجتهاد

لقد كثر في الدولة العثمانية المفتون واألئمة، فجعلوا لكل مذهب فقهي إمامـاً ومفتيـاً،               
وتعددت الجماعات وكثرت، وأغلق باب االجتهاد، وانتشرت الـدعوات المنحرفـة، واألفكـار     

  .)2(المسمومة، وتقديس القبور، وارتكاب البدع الخطيرة، وانتشار التصوف كما ورد قبل قليل
  

تضح أنه مع الحرص على العلم من قبل الدولة العثمانية واألزهـر الـشريف              فهكذا ي 
بمصر، كان هنالك انتشار للجهل في كثير من مناطق البالد، وظهر ذلك من تقـديس القبـور                 
والتصوف والبدع، فانتشارها قد يكون راجعاً لعدم اتخـاذ الدولـة إجـراءات لـردع أولئـك               

  .لصحيحالمنحرفين وتوجيههم للطريق السوي ا
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
الحركة السنوسية في ليبيا اإلمام محمد بن علي السنوسي ومنهجه في التأسيس، تأليف الدكتور علي محمد                ) 1(

  .17محمد الصالبي، ص 
  .18 ،17المرجع السابق، ص : انظر )2(
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  : )وفيه مبحثان(، ةدراسة المخطوط: الفصل الثاني
  

  . ةالتعريف بالمخطوط: المبحث األول
  . وصف نسخ المخطوطة/ أوالً
  .  للمؤلفالمخطوطةصحة نسبة / ثانياً
  .منهج المؤلف في المخطوطة/ ثالثاً
  . طريقة العمل في التحقيق/ رابعاً

  .ةنماذج من أصل المخطوط/    خامساً                    

  
  ، مخطوطةموضوعات مرتبطة بموضوع الدراسة : المبحث الثاني

  :)وفيه سبعة مطالب(
  .خلق آدم : المطلب األول
  .التعريف باليوم اآلخر: المطلب الثاني
  .أسباب دخول الجنة: المطلب الثالث
  .الشفاعة: المطلب الرابع

  .ةالمبشرون بالجن: المطلب الخامس
  .وصف النار: المطلب السادس
  .أبدية الجنة والنار: المطلب السابع
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  . ةالتعريف بالمخطوط: المبحث األول
  . وصف نسخ المخطوطة/ أوالً
  .  للمؤلفالمخطوطةصحة نسبة / ثانياً
  .المخطوطةمنهج المؤلف في / ثالثاً
  . طريقة العمل في التحقيق/ رابعاً

  .ةنماذج من أصل المخطوط/    خامساً                    
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  .وصف نسخ المخطوطة/ أوالً
  

اعتمدت في تحقيق هذه المخطوطة على أربع نسخ، وهي في أماكن مختلفة، وتفـصيل      
  :الكالم في وصف هذه النسخ على النحو التالي

  ).أ( ورمزت إليها بالحرف : النسخة األولى-1
  . لوحة33: عدد لوحاتها  
  . تسعة عشر سطراًلوحةيبلغ عدد األسطر في كل : سطرعدد األ  
  .تسع كلمات في كل سطر: متوسط عدد الكلمات في السطر  
  ).الشيخ يوسف بن سعيد بن إسماعيل الصفتي المالكي(المؤلف نفسه : اسم الناسخ  
 وثـالث  عشرون في شهر شعبان سنة ألف ومـائتي     يوم األحد الرابع وال   : تاريخ النسخ   

  .رةوتسعين للهج
 بخط نسخ عادي، منقوط ولم تـسلم هـذه          ة مكتوب ة المخطوط  هذه :نوع الخط وصفته    

النسخة من األخطاء اليسيرة أو وجود بعض الكلمات غير المقروءة التي سرعان ما تم التغلب               
  .ةعليها، باستقراء ما سبقها وما تبعها، والنظر في النسخ األخرى من المخطوط

  . تحميل النسخة من مكتبة المصطفى اإللكترونية:ةطريقة الحصول على المخطوط  
  

  
  ).أ(الصفحة الثانية من النسخة األولى 
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  ).ب( ورمزت إليها بالحرف : النسخة الثانية-2
  . لوحة35: عدد لوحاتها  
  . سبعة عشر سطراًيبلغ عدد األسطر في كل لوحة: سطرعدد األ  
  .تسع كلمات في كل سطر: متوسط عدد الكلمات في السطر  
  .لم يذكر اسم الناسخ: اسم الناسخ  
 مـائتي يوم السبت الثاني في شهر جمادي األولى سنة ثمان وخمـسين و       : تاريخ النسخ   

  .وألف للهجرة
 بخط نسخ عادي، منقوط ولم تـسلم هـذه          ة مكتوب ة المخطوط هذه: نوع الخط وصفته    

عان ما تم التغلب    النسخة من األخطاء اليسيرة أو وجود بعض الكلمات غير المقروءة التي سر           
  .ةعليها، عن طريق استقراء ما سبقها وما تبعها، والنظر في النسخ األخرى من المخطوط

تصوير هـذه النـسخة مـن المكتبـة األزهريـة           : ةطريقة الحصول على المخطوط     
  .بجمهورية مصر العربية

  

  
  ).ب(الصفحة األولى من النسخة الثانية 
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  ).ج(الحرف  ورمزت إليها ب: النسخة الثالثة-3
  . لوحة48: عدد لوحاتها  
  . واحد وعشرون سطراًلوحةيبلغ عدد األسطر في كل : عدد األسطر  
  .سبع كلمات في كل سطر: متوسط عدد الكلمات في السطر  
  .)1(الشيخ حسن الشامي المالكي: اسم الناسخ  
ث الثالثاء ستة عشر يوم خلت من شهر شوال سنة ألف ومـائتين وثـال            : تاريخ النسخ   

  .وسبعين للهجرة
 بخط نسخ عادي، منقوط ولم تـسلم هـذه          ة مكتوب ة المخطوط هذه: نوع الخط وصفته    

النسخة من األخطاء أو وجود الكلمات غير المقروءة التي سرعان ما تم التغلب عليهـا، عـن                 
  .ةطريق استقراء ما سبقها وما تبعها، والنظر في النسخ األخرى من المخطوط

تصوير هـذه النـسخة مـن المكتبـة األزهريـة           : ةلمخطوططريقة الحصول على ا     
  .بجمهورية مصر العربية

  

  
  ).ج(الصفحة األولى من النسخة 

                                                
   .لم أقف على ترجمته) 1(
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  ).د( ورمزت إليها بالحرف : النسخة الرابعة-3
  . لوحة44: عدد لوحاتها  
  .ة ثمانية عشر سطراًيبلغ عدد األسطر في كل لوح: ألسطرعدد ا  
  . كلمات في كل سطرسبع: متوسط عدد الكلمات في السطر  
  .لم يذكر اسم الناسخ: اسم الناسخ  
  .يوم الخميس من شهر شعبان سنة ألف ومائتين وثمان وسبعين للهجرة: تاريخ النسخ  
 بخط نسخ عادي، منقوط ولم تـسلم هـذه          ة مكتوب ة المخطوط هذه: نوع الخط وصفته    

لتي سرعان ما تم التغلب     النسخة من األخطاء اليسيرة أو وجود بعض الكلمات غير المقروءة ا          
  .ةعليها، عن طريق استقراء ما سبقها وما تبعها، والنظر في النسخ األخرى من المخطوط

تصوير هـذه النـسخة مـن المكتبـة األزهريـة           : ةطريقة الحصول على المخطوط     
  .بجمهورية مصر العربية

  

  
  ).د(الصفحة األولى من النسخة الرابعة 
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   للمؤلفالمخطوطةصحة نسب / ثانياً
  
نزهة األرواح في بعض أوصاف الجنـة دار  (هناك أدلة كثيرة تثبت صحة نسبة كتاب       

  :، نذكر من هذه األدلة)للشيخ يوسف بن سعيد بن إسماعيل الصفتي المالكي األفراح
، في صفحة الغالف، نسبة هذا الكتـاب للـشيخ          )د(و) ج(و) ب( ورد في النسخة     -1

  .الصفتي
أن مؤلف الكتاب الشيخ الـصفتي،      ) د(و) ج(و) ب( النسخة    تم التصريح في بداية    -2

فقد ) ج(أن المؤلف الشيخ الصفتي، أما النسخة       ) د(و) ب(و) أ(وتم التصريح في نهاية النسخة      
، وإن كـان هـذا   )1(ذكر في نهايتها فقط، ذكر أن المؤلف الشيخ الصفتي ومحمـد الـسمدوني        

ت على انفراد الشيخ الصفتي بتأليفها، حيـث إن         مذكوراً في هذه النسخة، إال أن األدلة تضافر       
جميع النسخ األخرى لم تذكر محمد السمدوني في نهايتها، وكذلك في صـفحة الغـالف كمـا                 

يتضح من كل ذلك أن المؤلف      ) ج(ذكرت آنفاً، وفي بداية بعض النسخ ونهايتها السيما النسخة          
  .الحقيقي هو الشيخ الصفتي

ألزهرية للمخطوطات من نسبة هـذا الكتـاب للـشيخ     ما ورد في فهرس المكتبة ا    -3
  )2(.الصفتي بصورة واضحة

 صرح عدد من المؤرخين والمؤلفين بأن من مؤلفات الشيخ الصفتي هذا الكتـاب               -4
  :، ومن هؤالء المؤرخين والمؤلفين)نزهة األرواح في بعض أوصاف الجنة دار األفراح(

 في كتابـه    )3(الدمشقي الزركلي رس،فا بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير -أ
  .)4(األعالم

  
  
  

                                                
   .لم أقف على ترجمته) 1(
م، مطبعة  1947هـ،  1366فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة األزهرية إلى سنة        فهرس المكتبة األزهرية،    ) 2(

   .3/750م، 1947هـ، 1366األزهر 
هو خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمـشقي، ولـد سـنة ألـف        : الزركلي) 3(

: عة العربية بالقاهرة، من كتبـه وثالثمائة وعشرة للهجرة، نشأ بدمشق وتعلم بها وأخذ عن علمائها، أنشأ المطب         
مذكراتـه   ما رأيت وما سمعت وهو رحلته األولى من دمشق إلى فلسطين فمصر فالحجاز، وعامان في عمان             

  .8/269األعالم للزركلي، : انظر. في مدينة عمان، وكتاب األعالم، وشبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز
   .233-8/232األعالم للزركلي، : انظر) 4(



 - 32 -

  
 .)3(، وكتابه هدية العارفين)2( في كتابه إيضاح المكنون)1( إسماعيل باشا البغدادي-ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 عـالم بالكتـب     ،إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البابـاني البغـدادي          هو  : البغداديإسماعيل باشا   ) 1(

 كتابـه إيـضاح     بإكمـال   قرب اآلستانة، مشتغالً    أقام زمناً  ،، بغدادي المولد والمسكن   األصل باباني   ،ومؤلفيها
، توفي سـنة ألـف   ؤلفين وآثار المصنفين وله هدية العارفين، أسماء الم،المكنون في الذيل على كشف الظنون   

 1/326 ،األعـالم للزركلـي  . وثالثمائة وتسعة وثالثين للهجرة، الموافق ألف وتسعمائة وعـشرين ميالديـة        
   .بتصرف

   .2/635إيضاح المكنون للبغدادي، : انظر) 2(
   .570، 2/569هدية العارفين إلسماعيل باشا البغدادي، : انظر) 3(
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  المخطوطةمنهج المؤلف في / ثالثاً
  

 المنهج االستقرائي وتتبع النصوص مـن القـرآن الكـريم       مخطوطتهاتبع المؤلف في     -1
 .سنة النبوية وأقوال الصحابة والتابعين والعلماءوال

ه بمقدمة تضمنت البسملة والحمد والشهادتين وكانت متسقة مـع          بدأ المؤلف مخطوطت   -2
  .موضوع الكتاب أال وهو الجنة

سم كل باب ثم شرع بعد      م كتابه إلى أبواب ثمانية، وذكر ا      بعد أن انتهى من المقدمة قس      -3
 .ذلك في شرحها وتفصيلها

ر المؤلف عناوين غير عناوين األبواب الثمانية فقط، فهو لـم يـذكر عنـاوين               لم يذك  -4
 .، وهو ما قام به الباحثفرعية

 .اآليات القرآنية لم يخرجها المؤلف -5

في بعض األحاديث يذكر تخريجها، ويذكر الحكم على بعضها إذا لم يكن من كتـابي                -6
شـرح أللفـاظ الحـديث      البخاري ومسلم، ويذكر المؤلف أحياناً الحديث الشريف مع         

 .الشريف من غير اإلشارة إلى ذلك

، ه على األدلة النقلية فقط، ولم يعتمد على األدلـة العقليـة          اعتمد المؤلف في مخطوطت    -7
 .عد من األمور الغيبية الذي يألن ذلك يتوافق مع موضوع المخطوطة

 .يستهل المؤلف بداية الباب بآية قرآنية أو حديث نبوي صحيح -8

األمور العقائديـة والغيبيـة ال      ياناً بأحاديث ضعيفة أو موضوعة، و     ؤلف أح استدل الم  -9
 .يستدل عليها بأي من تلك األحاديث

ه إلى كثير من كتب العقائد والتفسير والحـديث واللغـة           رجع المؤلف في مخطوطت    -10
ذكر بعضاً من هذه الكتـب الرئيـسة         ولكنه لم يذكر رقم الجزء والصفحة، وأ       العربية،

 :عليهاالتي اعتمد 

 .إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطالني . 1

 .التوضيح شرح الجامع الصحيح البن الملقن . 2

 .المنهاج في شعب اإليمان للحليمي . 3

 . للترمذي الحكيم الرسول أحاديث في األصول نوادر . 4

 .المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطالني . 5

 .شرح المواهب للزرقاني . 6

 .فراح البن قيم الجوزيةحادي األرواح إلى بالد األ . 7

 .فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي . 8
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 .قرة العين للشيخ عبد الفتاح الشبراوي . 9

 .الحبائك في أخبار المالئك للسيوطي . 10

 .البدور السافرة في أهوال اآلخرة للسيوطي . 11

 . للمنذريالشريف الحديث من والترهيب الترغيب . 12

 .العظمة ألبي الشيخ . 13

 .لشيخطبقات المحدثين ألبي ا . 14

 .دالئل النبوة ألبي نعيم . 15

 .صفة الجنة البن أبي الدنيا . 16

  .الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي . 17
 .التذكرة للقرطبي . 18

 .الدر المنثور للقرطبي . 19

 .البحر المحيط ألبي حيان . 20

 .صحيح البخاري . 21

 .صحيح مسلم . 22

 .سنن الترمذي . 23

 .سنن أبي داود . 24

 .سنن النسائي . 25

 .المستدرك على الصحيحين للحاكم . 26

 .اق بن راهويهمسند إسح . 27

 .مسند الطيالسي . 28

 .مسند أحمد بن حنبل . 29

 .المقاصد الحسنة للسخاوي . 30

 .صحيح ابن حبان . 31

 .تفسير الجاللين . 32

 . الثالثةمعاجم الطبراني . 33
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  طريقة العمل في التحقيق/ رابعاً
  

، موقع مكتبة المصطفى اإللكترونية   اعتمد الباحث في هذه الرسالة أحد النسخ وهي من           -1
 أن تكون النسخة المعتمدة من أقدم النسخ التي تم الحصول عليهـا،             وقد راعى الباحث  

وفيها إشارة أنها من النسخ التي كتبها المؤلف، وقد تم نسخها فـي عـصر المؤلـف                 
، وقابلتها مع النسخ    )أ(بنفسه، وهي قليلة األخطاء واضحة الخط، ورمزت لها بحرف          

، والنسخة الثالثة بحـرف     )ب(ف  األخرى الثالث المتبقية، ورمزت للنسخة الثانية بحر      
، وهذه النسخ كلها من المكتبة األزهرية بجمهوريـة         )د(، والنسخة الرابعة بحرف     )ج(

  .مصر العربية
قمت بقراءة نص المخطوطة ثم نسخته حسب أصول اإلمالء وقواعده الحديثـة، ثـم               -2

 .قابلته مع النسخ األخرى من المخطوطة

، أو ما وقع فيها من خطأ أو غمـوض،          تم تصحيح وتصويب ما سقط من المخطوطة       -3
 وأشرت إلـى    ،[   ] هكذا   وذكرت الصواب ووضعت تلك الكلمة بين قوسين معكوفين       

 .ذلك في الهامش

حاولت ضبط النص، حتى يخرج بأفضل صورة وأجملها، واضحاً، وتـم ذلـك عـن                -4
 .طريق تقويم بعض األلفاظ، واستخدام عالمات الترقيم في اللغة العربية

 .(   )، داخل النص بين قوسين هكذا )أ(خة م لصفحات المخطوطة من النسوضع أرقا -5

 األصول التي رجع إليها المؤلـف ونقـل منهـا كثيـراً مـن                كتب رجعت إلى أغلب   -6
المعلومات، وذكرت مصدر تلك المعلومات، مع اإلشارة إلى رقم الجـزء إن وجـد،              

 .ورقم الصفحة

 ذكر اسم الكتاب، والمؤلـف، ثـم دار     عند توثيق المصادر والمراجع في الهوامش يتم       -7
النشر ورقم الطبعة وسنة النشر إن توفر ذلك، ثم رقم الجزء إن وجد ورقم الـصفحة،               
هذا كله عند ذكر الكتاب ألول مرة ثم بعد ذلك إذا ذكر المرجع نفسه يكتفى بذكر اسم                 

 .الكتاب والمؤلف، ورقم الجزء إن وجد ورقم الصفحة

 .ي الهوامش عن طريق ذكر اسم السورة ورقم اآليةخرجت اآليات القرآنية ف -8

خرجت األحاديث من مظانها المعروفة والمعتمدة ويتم ذكر اسم الكتاب واسم الباب إن              -9
توفر، ورقم الحديث، ورقم الجزء إن وجد ورقم الصفحة، وعندما يكون الحـديث قـد    

جتـه  خررهما  بتخريجه، أما إذا كان في غي     ورد في الصحيحين أو في أحدهما يكتفى        
 .من مظانه المعتمدة، وأذكر حكم العلماء عليه أو حكم اإلمام األلباني إن توفر ذلك
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بالنسبة لألعالم المذكورين في المخطوطة، ترجمت للمغمورين منهم، مـع مراعـاة     -10
االسم والنسب وأهم المناصب التـي توالهـا إن   : اإليجاز في الترجمة عن طريق ذكر  

مشهورة، وتاريخ وفاته، ثم توثيق ذلك من مصدر أو أكثـر           وجدت، وبعض مؤلفاته ال   
من المصادر المعتمدة لذلك، وإذا تكرر ذكر أحد األعالم يكتفى بالترجمة األولى لـه،              

 .عند أول ما يذكر

 .عرفت بالفرق المذكورة، وذكرت بعضاً من عقائدها المهمة -11

 .عرفت بأسماء البلدان غير المشهورة -12

 .والمصطلحات الغامضة والبعيدةفسرت األلفاظ الغريبة  -13

ختمت بخاتمة وضحت فيها أهم األمور التي توصلت إليها، والتي يمكن أن يـستفيد               -14
 .منها الباحث والمتعلم بشكل مختصر

 :قمت بإعداد فهارس خاصة متنوعة، ومن هذه الفهارس -15

  .فهرس اآليات القرآنية ) 1
  .فهرس األحاديث النبوية ) 2
  .فهرس األعالم المترجم لهم ) 3
  . المصادر والمراجعفهرس ) 4
  .فهرس الموضوعات ) 5
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  ةنماذج من أصل المخطوط/ خامساً
  

  
  ).أ(صفحة الغالف للنسخة األولى 

  
  ).أ(الصفحة الثانية من النسخة األولى 
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  ).أ(الصفحة األخيرة من النسخة األولى 

  
  ).ب(صفحة الغالف من النسخة الثانية 
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  ).ب(نية الصفحة األولى من النسخة الثا

  
  ).ب(الصفحة األخيرة من النسخة الثانية 
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  ).ج(صفحة الغالف من النسخة الثالثة 

  
  ).ج(الصفحة األولى من النسخة الثالثة 
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  ).ج(الصفحة األخيرة من النسخة الثالثة 

  
  ).د(صفحة الغالف من النسخة الرابعة 
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  ).د(الصفحة األولى من النسخة الرابعة 

  
  ).د(ة من النسخة الرابعة الصفحة األخير
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  ، مخطوطة موضوعات مرتبطة بموضوع ال دراسة:المبحث الثاني
  :)وفيه سبعة مطالب(

  .خلق آدم : المطلب األول
  .التعريف باليوم اآلخر: المطلب الثاني
  .أسباب دخول الجنة: المطلب الثالث
  .الشفاعة: المطلب الرابع

  .المبشرون بالجنة: المطلب الخامس
  .وصف النار: مطلب السادسال

  .أبدية الجنة والنار:                         المطلب السابع
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  تقديم
  

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء وأصدق المرسلين سـيدنا          
  .محمد صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين

  
  وبعد

    
ـ   ورضى اهللا   إن الوصول إلى الجنة     ف ات  البد أن يسبق بكثير من األعمـال والطاع

 موضوعها الجنة وأبوابها وتربتها وغرفهـا وزرعهـا          التي بين أيدينا   المخطوطةوالعبادات، و 
 ا دراسات تتعلق به   اوعيونها وأنهارها ونسائها، وعند دراسة مثل هذه المواضيع البد أن يسبقه          

حقه من جميع جوانبه، وتصل الصورة كاملة عنـه،         ، حتى يعطى الموضوع     اتعتبر كمقدمة له  
  .فهذا من كمال تحقيق المخطوطة

    
موضـوعات مرتبطـة بموضـوع     دراسـة    (:لذلك قمت بإعداد مبحث خاص عنوانه     

قمت بتفصيل مطالـب    راسة فيها مفيدة لموضوع التحقيق، حيث       سوف تكون الد  و،  )مخطوطةال
أهل الجنة يكونون علـى صـورة آدم        ، حيث إن    تحت عنوان ذلك المبحث مثل خلق آدم        

  ن ا اليوم يسبق دخول الجنة فالفائزون المؤمنو       التعريف باليوم اآلخر، وهذ     آخر ، ثم مطلب
الحـديث عـن   ف تعالى، ثم ذكرت أسباب دخول الجنة،بعده يكونون من أهل النعيم في جنة اهللا       

ثـم  ،  رحمـة اهللا    كون ب ول الجنة ي   فهذا المطلب يبين أن دخ     تاق لها، يش يجعل المؤمن    الجنة
 يشفع ألقوام بدخول الجنة يوم القيامة، وذكـرتُ المبـشرين            ألن نبينا    تحدثت عن الشفاعة؛  

كان الحـديث مختـصراً   بالجنة، ثم بينتُ هل هم محصورون في العشرة أم أكثر من ذلك؟، ثم    
ن  ألن موضوع المخطوطة الجنة ووصفها، فيظهر هذا المطلب الفـرق بـي            عن وصف النار؛  

الدارين دار النعيم ودار العذاب، وأخيراً أبدية الجنة والنار فأهل الجنة في نعيم دائم وأهل النار                
  . في عذاب مستمر
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  المطلب األول
  

  خلق آدم 
  

، خلـق اهللا آدم     )1(Z! " # $ % & ' ) ( * ]: تعالى  اهللا قال
           وأسكنه األرض بعد معصيته في الجنة، عندما حذره ربه   ن يأكل من الـشجرة،      من أ

وليس يـراد  ،  كما أراد  األرض، ليكون خليفة هللا     آدم  قر  فأغواه الشيطان، فكان مست   
 فاسـتخالف آدم     يحتاج أحداً يخلفه في خلقه، أو يعينه على تـدبير شـئونهم،              أن اهللا   

  علّمه إياه ربه، فكان بنو آدم فـي األرض يخلفـون بعـضهم بعـضاً،               تخالف بالعلم الذي  اس
كمـا أراد   وحكمه وينفذون أوامره ووصـاياه   ويقيمون شرعهفيقومون بأعباء ما كلفهم اهللا      

  .)2(اهللا تبارك وتعالى
 فـي    عندما جعل اإلنسان خليفته في أرضه للسبب الذي ذُكر آنفاً، خلقـه              واهللا  

  .) :[0 / . - , +Z)3أحسن تقويم، فقال 
، فـإن  )4()خلق اهللا آدم على صـورته  (: قالوقد ورد في الصحيحين أن رسول اهللا       

، فتحديـد عـود     )صـورته (معنى الحديث الشريف يختلف باختالف عود الضمير في كلمـة           
  :الضمير يوضح الشرح الصحيح للحديث، وهذا يحتمل معنيين هما

                                                
   . }30اآلية / سورة البقرة{) 1(
 حققـه  ،البغـوي  مسعود بن الحسين محمد يأب السنة محييإلمام  ل،  "التنزيل معالم"تفسير البغوي   : انظر) 2(

 والتوزيع للنشر طيبة دار ،الحرش مسلم سليمانو ضميرية جمعة عثمانو النمر اهللا عبد محمد :أحاديثه وخرج
 أحمد بن محمد اهللا عبد يأب، تأليف   القرآن حكامأل الجامع .1/79م،  1989هـ  1409الرياض، الطبعة األولى    

 الثانيـة،  الطبعة،  القاهرة المصرية الكتب دار،  أطفيش وإبراهيم البردوني أحمد: تحقيق،  القرطبي بكر أبي بن
تفسير القرآن الحكيم المشتهر بتفسير المنار، لألستاذ اإلمام الشيخ محمد عبـده،       .1/263،  م 1964 هـ1384

مجموع فتاوى  .1/218، م1947هـ 1366حمد رشيد رضا، دار المنار القاهرة، الطبعة الثانية،   تأليف السيد م  
ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الوطن                 

ر أبي حفص عمر بـن    اللباب في علوم الكتاب، تأليف اإلمام المفس      . 3/102 ،هـ1407للنشر، الطبعة األولى    
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معـوض،  : علي بن عادل الدمشقي الحنبلي، تحقيق وتعليق     

شارك في تحقيقه برسالته الجامعية الدكتور محمد سعد رمضان حسن والدكتور محمد المتولي الدسوقي حرب،        
  .1/501 ،م1998هـ، 1419دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة األولى 

   .}4اآلية / سورة التين{) 3(
أخرجه أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري في الجامع الصحيح وهـو            ) 4(

 = وسننه وأيامه، تشرف بخدمته والعناية به محمد       الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول اهللا         
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  تكريمـاً  خلق آدم على صورة اختارها، وأضـافها إلـى نفـسه     أن اهللا : األول
  .وتشريفاً

، ومجـرد كونـه علـى        من حيث الجملة   راد خلق آدم على صورته      أن الم : الثاني
  )1(.صورته ال يقتضي المماثلة

   اهللا، فاختار    على صورته   خلق آدم     الصحيح أن اهللا      الثاني هو  والمعنى
، )2(أفضل صورة وأجملها كما سبق ذكر ذلك وبين باآليـة القرآنيـة          له هذه الصورة فخلقه في      

 ويتصف بها اإلنسان كصفة العلـم والحيـاة         ات التي يتصف بها اهللا      فهنالك كثير من الصف   
والسمع والبصر والقدرة وغير ذلك، ولكن اآلية القرآنية تبقى هي األسـاس فـي مثـل هـذه                  

، فال مـشابهة    ) :[7 6 5 4 3 2 1Z)3  المواضيع والتي يقول فيها اهللا    
رته وسمع اإلنـسان وبـصره       وبصره وقد  بين علمه سبحانه وعلم اإلنسان، أو بين سمعه         

  ...وقدرته
وما دام أننا قد أثبتنا أن اإلنسان يتصف بصفات هي من صفات اهللا تعالى، وال تـشبيه               
أو تشابه فيها، فمن باب أولى أن نُمر هذا الحديث كما جاء مـن غيـر تـشبيه أو تكييـف أو               

واألصـابع  الصورة ليست بأعجب مـن اليـدين        "تحريف، فهذا هو عين مذهب السلف؛ وألن        
والعين وإنما وقع اإللف لتلك لمجيئها في القرآن ووقعت الوحشة من هذه ألنها لم تـأت فـي                   

، فهذا من األدلة التي تؤيد      )4("القرآن ونحن نؤمن بالجميع وال نقول في شيء منه بكيفية وال حد           
، مـن غيـر تـشبيه أو     على اهللا   )خلق اهللا آدم على صورته    : (رجوع الضمير في قوله     

  .)5("فتعين أجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء"تكييف، 
، فنؤمن بذلك ونفـسره   على صورته فنخلص من ذلك أن اهللا سبحانه خلق آدم        

  .، كما آمنا ببقية صفاته سبحانهكما جاء بما يليق به 
  

                                                                                                                                       
. 8/50،  6227ق النجاة، كتاب االستئذان، باب بدو السالم، رقم الحـديث           زهير بن ناصر الناصر، دار طو     =

وأخرجه أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في الجامع الـصحيح، دار الجيـل ودار              
   .8/32، 6821اآلفاق الجديدة بيروت، كتاب البر والصلة واألدب، باب النهي عن ضرب الوجه، رقم الحديث 

  .1/166ن، مجموع فتاوى ورسائل العثيمي:  انظر)1(
  .45ص  )2(
   .}11اآلية / سورة الشورى{) 3(
 دار ،النجـار  زهري محمد :تحقيق،  الدينوري محمد أبو قتيبة بن مسلم بن عبداهللا ل الحديث مختلف تأويل) 4(

   .221م، ص 1972 هـ1393 ،بيروت الجيل
   .5/183فتح الباري البن حجر، ) 5(
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  المطلب الثاني
  

  التعريف باليوم اآلخر
  

  :مالمعنى العا: أوالً
هو يوم القيامة الذي يبعث فيه الناس للجزاء والحساب، ويدخل فيه اإليمان بما يكـون               

 ألنـه  ؛بعد الموت من فتنة القبر ونعيمه والحساب والميزان والجنة والنار، وسمي بهذا االسـم        
آخر أيام الدنيا فال ليل بعده، أو هو آخر األزمنة المحددة، حيث يستقر بعده أهـل الجنـة فـي        

 .)1(هم ونعيمهم، وأهل النار في منازلهممنازل

   
  :عالمات الساعة: ثانياً

 :[ Ã Â Á عن جميع المخلوقات، فقـال        وقت وقوع الساعة   أخفى اهللا   

 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

ë ê é è ç æ å ä ã â á à ßZ)2(          وفي إخفاء ذلك حكم إلهية فـال يتكـل ،
  .وا في عباداتهم قدر المستطاعالناس وليجتهد

والقيامة صغرى وكبرى، فالقيامة الصغرى هي ما يقوم على كل إنسان فـي خاصـته       
 )3(.من خروج روحه وفراق أهله، والقيامة الكبرى هي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة

، قسمت هـذه العالمـات لعالمـات        ا بين لنا عالمات تسبقه    ا ومع إخفاء وقت وقوعه   
  . غرى وكبرىص

                                                
تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري، حققـه وعلـق                 : انظر) 1(

أحمد محمد شاكر، مكتبة ابن تيمية القاهرة، الطبعة : محمود محمد شاكر، راجعه وخرج أحاديثه   : على حواشيه 
اب العزيز للقاضي أبي    المحرر الوجيز في تفسير الكت     .1/118 ،فتح الباري البن حجر   . 1/271،272 الثانية،

محمد علـي  : عبد السالم عبد الشافي محمد، منشورات  : محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي، تحقيق        
مجموع فتـاوى ورسـائل     . 1/90 م،2001هـ،  1422بيضون، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة األولى،        

   .5/127، 4/293 ،العثيمين
   .}187اآلية / سورة األعراف{) 2(
التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة، تصنيف اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن       : انظر) 3(

الدكتور الصادق بن محمد بن إبراهيم، مكتبـة        : فرج األنصاري الخزرجي األندلسي القرطبي، تحقيق ودراسة      
   .548 صهـ، 1425دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض، الطبعة األولى 
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بعثتـه  :  في أحاديث صحيحة أذكر منهـا      :وقد ورد ذكر العديد من العالمات الصغرى      
   لقوله ،) :   ويقرن بين إصبعيه الـسبابة والوسـطى، ومـن          )1()بعثت أنا والساعة كهاتين ،

 عـن الـساعة فأجـاب        عندما سأل الرسول     العالمات أيضاً ما ورد في حديث جبريل        
، )3() البنيان في يتطاولون   ة رعاء الشا  )2( ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة      أن تلد األمة  (: وقال

 المـسلمون  يقاتـل  حتى الساعة تقوم ال: (ومن العالمات الصغرى أيضاً قتال اليهود، فيقول   
 الشجر أو الحجر فيقول والشجر الحجر وراء من اليهودي يختبئ حتى المسلمون فيقتلهم اليهود

، وذكـر   )4()اليهود شجر من فإنه الغرقد إال ،فاقتله فتعال خلفي يهودي هذا اهللا عبد يا مسلم يا
 العلـم  يرفـع  أن الـساعة  أشـراط  من إن: ( بعضاً من عالمات الساعة في قوله      الرسول  

 لخمـسين  يكون حتى النساء وتبقى الرجال ويذهب الخمر ويشرب الزنا ويفشو الجهل رـويظه
 العالمات الصغرى وهنالك الكثير من العالمات منها ما ذكر في           ، هذه بعض  )5()واحد قيم امرأة

  .، وقد وقع أكثر العالمات الصغرىأحاديث صحيحة
 وهم يتـذاكرون، فقـال       على الصحابة     فقد اطلع الرسول     :أما العالمات الكبرى  

) ت ترون قبلها عـشر آيـا      إنها لن تقوم حتى   : ( الساعة، فقال  نذكر: فقالوا) ما تذاكرون؟ : (لهم
 فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونـزول عيـسى ابـن مـريم                 

ويأجوج ومأجوج وثالثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العـرب،            

                                                
وأخرجه مسلم في   . 7/53،  5301أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطالق، باب اللعان، رقم الحديث           ) 1(

   .3/11، 2042صحيحه، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصالة والخطبة، رقم الحديث 
 هاشـم و اهللا حـسب  أحمد محمدو الكبير علي اهللا عبد: قيحق، ت لسان العرب البن منظور   ". العالة الفقراء ) "2(

   .4/3194، القاهرة المعارف دار ،الشاذلي محمد
 عن اإليمان واإلسالم واإلحسان     أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اإليمان، باب سؤال جبريل النبي           ) 3(

وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، بـاب معرفـة اإليمـان            . 1/90،  50وعلم الساعة، رقم الحديث     
  .1/28، 102لساعة، رقم الحديث واإلسالم والقدر وعلم ا

وأخرجه مسلم  . 4/42،  2925أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب قتال اليهود، رقم الحديث            ) 4(
في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكـون             

   . واللفظ له8/188، 7523مكان الميت من البالء، رقم الحديث 
. 1/27،  80أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهـل، رقـم الحـديث                 ) 5(

وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، رقـم                  
   . واللفظ له8/58، 6957الحديث 
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وبالنسبة لوقع العالمات الكبرى    ،  )1(.وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم         
 .ها أي شيء، فنسأل اهللا تعالى الثباتفهي إلى وقتنا هذا لم يقع من

  
  :القبر: ثالثاً

،  هابيل  أخاه  أحد ولد آدم      قابيل فالقبر أول منازل اآلخرة، وأول ظهوره عندما قتل       
½ ¾ ¿  :[ Ã Â Á Àبعث اهللا له غراباً يعلمه دفن أخيه في القبر، فقـال            

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

×Z)2(من علّم اإلنسان القبر، فكان الغراب هو .  
إن للقبر ضغطة، لو كـان أحـد        : (قول الرسول   حاصلة لمل ميت ل   وضغطة القبر   

  .)3()ناجياً منها نجا سعد بن معاذ
ه الذين دفنوه   وأول ما يدخل اإلنسان قبره يأتيه ملكان لسؤاله، فيسمع قرع نعال أصحاب           

 قبره وتولى وذهب أصحابه حتـى       العبد إذا وضع في   : (قال رسول اهللا    ووضعوه في القبر،    
، ما كنت تقول في هذا الرجل محمـد         : إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقوالن له        

انظر إلى مقعدك من النار أبدلك اهللا به مقعـداً مـن            : أشهد أنه عبد اهللا ورسوله، فيقال     : فيقول
ال أدري كنت أقول ما يقول      : افق فيقول  فيراهما جميعاً، وأما الكافر أو المن      الجنة، قال النبي    

ال دريت وال تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة              : الناس، فيقال 
  .)5())4(يسمعها من يليه إال الثقلين

 فـي سـياق     يقـول اهللا     فهو ثابت في القرآن والسنة،       وبالنسبة لعذاب القبر ونعيمه   
r q p o n z y x w v u t s ]: حديثه عن آل فرعـون    

                                                
ب الفتن وأشراط الساعة، باب في اآليات التي تكون قبـل الـساعة، رقـم       أخرجه مسلم في صحيحه، كتا    ) 1(

اإليمان أركانه حقيقته نواقضه، للدكتور محمد نعـيم ياسـين، دار التوزيـع             : انظر. 8/178،  7476الحديث  
  . 82-79 صوالنشر اإلسالمية القاهرة، 

   .}31اآلية / سورة المائدة{) 2(
وأخرجه ابن حبـان فـي      . 41/203،204،  24663مسنده رقم الحديث    أخرجه اإلمام أحمد بن حنبل في       ) 3(

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي، حققه وخـرج أحاديثـه                   
، 3112م، رقـم الحـديث   1993هــ  1414شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،  : وعلق عليه 

   . 4/194، 1695 األلباني في السلسلة الصحيحة، رقم الحديث ذكره.  بنحوه7/379
   .1/495لسان العرب البن منظور، : انظر. اإلنس والجن، قطّان األرض: الثقلين) 4(
   .2/90، 1338أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال، رقم الحديث ) 5(
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{Z)1(        وفي صحيح مسلم قال رسول اهللا ،) :  لـوال أن  إن هذه األمة تبتلى في قبورها ف
، فيؤخذ من ذلك أن من كـان        )2()ال تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع          

نـة  من أهل النار يعذب في قبره، وعندما يعذب أهل النار في قبورهم البد أن يـنعم أهـل الج      
 عبدي صدق أن السماء من مناد فينادي: ( في حديث طويل   أيضاً في قبورهم فيقول الرسول      

، وروحهـا  طيبها من فيأتيه، الجنة إلى بابا له وافتحوا، الجنة من وألبسوه، الجنة من فافرشوه
  .، فلهذا يعتبر القبر إذن أول منازل اآلخرة)3()بصره مد قبره في له ويفسح

، للقبر الذي هو مقدمة ال مفر منها للوصول إلى اليوم اآلخر، للقاء اهللا              فهذا بالنسبة   
، حيث يكون اإلنسان فـي  )4(الدنيا حلم واآلخرة يقظة والمتوسط بينهما الموت : فقال أحد الزهاد  

  .القبر
  

  :ويتضمن اإليمان باليوم اآلخر أموراً منها
بـورهم عنـد النفخـة الثانيـة      يبعث الموتى من ق    وأن اهللا   : اإليمان بالبعث : األول

 :[± ° ¯ ® ¬ µ ´ ³ليحاسبهم على أعمالهم ويجـازيهم عليهـا، فيقـول          

¸ ¶Z)5(.  
l k j i h g    o n ]: لقوله تعالى : اإليمان بالحشر : الثاني

r q p Z)6(      ق الناس إلى المكان الذي ينتظرون فيه القضاء والفـصلووالحشر هو أن س ،
 يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرالً      ( : يقول معت رسول اهللا    عن عائشة قالت س   بينهم،  

                                                
   .}46اآلية / سورة غافر{) 1(
 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة والنـار                  )2(

   .161، 8/160، 7392وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، رقم الحديث 
، 4755أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر، رقـم الحـديث                   ) 3(
،  فـي مـصنفه  ابن أبي شيبة اإلمام أبي بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي       وأخرجه. 4/383

محمد عوامة، شركة دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن، الطبعة األولـى،           : حققه وقوم نصوصه وخرج أحاديثه    
للـشيخ  صحيح، صحيح الترغيب والترهيب     : قال األلباني . 7/470،  12185، رقم الحديث    م2006هـ  1427

مجمـوع فتـاوي    : انظـر . 3/219محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الخامـسة،           
   .5/131ورسائل العثيمين، 

خالد عبد الغني محفـوظ، دار الكتـب العلميـة          : نثر الدر، ألبي سعيد منصور بن الحسين اآلبي، تحقيق        ) 4(
   .7/63م، 2004هـ 1424بيروت لبنان، الطبعة األولى، 

   .}16، 15اآلية / سورة المؤمنون{) 5(
   .}86، 85اآلية / سورة مريم{) 6(
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 يا عائـشة األمـر      : ينظر بعضهم إلى بعض قال        يا رسول اهللا النساء والرجال جميعاً      :قلت
   . )1() ينظر بعضهم إلى بعضأشد من أن

 ذكر اهللا تعالى تطاير الصحف ونشرها وتناولهـا       "لقد  : اإليمان بتطاير الصحف  : الثالث
w v u t s r q p o n ] : ، فيقـول سـبحانه    )2("في غير موضع من كتابه    

 { z y x  ¤ £ ¢ ¡ � ~ }Z )3(      ،فيأخذ المؤمن كتابه بـاليمين ،
p o n m l k j i h    v u t s r   y x ]والكافر بالـشمال،    

 z    {    }  ~    �     £ ¢   ¦ ¥   §    ¨   © ª   «   ¬        ¯   ° 

 ± ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²   ¾ ½ ¼ »    Â Á À   Ä   Å   Æ    È Ç   Ê

 Ì Ë    Ï Î    Ó Ò Ñ Û Ú Ù Ø × Ö ÕZ )4(.  
 ذات يوم بـين أظهرنـا إذ         عن أنس قال بينا رسول اهللا     : اإليمان بالحوض : الرابع

آنفـا  أنزلـت علـى     ( : قال ؟ ما أضحكك يا رسول اهللا     : فقلنا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً     
^   X W V    \ [ Z ] بـسم اهللا الـرحمن الـرحيم         : فقرأ ،سورة

a ` _ Z)5(،  فإنـه نهـر     : قال ، اهللا ورسوله أعلم   :فقلنا؟  أتدرون ما الكوثر  :  ثم قال 
 يوم القيامة آنيتـه عـدد النجـوم         أمتي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه         وعدنيه ربى   

، ويقـول   )6() ما تدرى ما أحـدثت بعـدك       :فيقول ،فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتى       
ـ  أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب  : (الرسول    ي ومن شرب لم يظمأ أبدا وليـردن عل

والذي يتلخص من األحاديث الـواردة فـي        "،  )7() وبينهم بيني ثم يحال    ويعرفونيأقوام أعرفهم   
الكوثر الـذي هـو   صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر     

                                                
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، بابباب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة،                 )1(

  .8/156، 7377رقم الحديث 
   .2/840ظ بن أحمد الحكمي، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول للشيخ حاف) 2(
   .}14، 13اآلية / سورة اإلسراء{) 3(
   .}32-19اآلية / سورة الحاقة{) 4(
   .}3-1اآلية / سورة الكوثر{) 5(
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصالة، باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى بـراءة،   ) 6(

  .2/12، 921 رقم الحديث
، 6108 وصفاته ، رقـم الحـديث        صحيحه، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا        أخرجه مسلم في    ) 7(
7/65.   
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أشد بياضاً من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحاً من المسك، وهو في غاية                 
 )1("االتساع

 اإلنسان على ما قام     يوم القيامة، فيحاسب اهللا     : اإليمان بالحساب والجزاء  : خامسال
 فيكون الميزان يوم    مثله،به اإلنسان في دنياه، ليجازيه بعد ذلك إن كان خيراً فخير، وإن شراً ف             

: ; > = < ? @ ]: يقـول   القيامة الذي يجب علينا أن نؤمن به حيث         

O N M L K J I H G F E D C B AZ)2(.  
  .)3(وسيأتي التفصيل بها في موضعه من هذا المبحث: اإليمان بالشفاعة: السادس
نـاس مـن    إنه جسر منصوب على جهنم يمر عليه جميع ال        : اإليمان بالصراط : السابع

ال يدخل النـار    ( :النبى  أنبياء وصديقين ومؤمنين وكفار، وسهولته عليهم بقدر أعمالهم، قال          
 ، بلـى يـا رسـول اهللا   : حفصة  قالت ،الذين بايعوا تحتها  إن شاء اهللا من أصحاب الشجرة أحد        

 :[ l k قد قـال اهللا      : فقال النبى    ،)c b a ` Z)4] :فانتهرها فقالت حفصة  

r q p o n m Z)5(()6(   فأشار ،           ،إلى أن ورود النـار ال يـستلزم دخولهـا 
فالجميع يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي اهللا الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً، فالورود               

  .)7(إذن على الصراط
 لعبـاده   فالجنة هـي دار النعـيم التـي أعـدها اهللا            : اإليمان بالجنة والنار  : الثامن

: ين الفائزين، والنار دار العذاب التي أعدها للمنافقين والكافرين، فيقـول            الصالحين الطائع 
[ d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S 

 e  f g h  i  j   k  l   m  n o  p  q  r  s  t  u  

v  | { z y x } � ~  ¡   ¢ ¦ ¥ ¤ 

                                                
   .168 صشرح الطحاوية البن أبي العز الحنفي، ) 1(
   .}47اآلية / سورة األنبياء{) 2(
  .62-58ص ) 3(
   .}71اآلية / سورة مريم{) 4(
   .}72اآلية / سورة مريم{) 5(
، رقم  ائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل البيعة          أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فض     ) 6(

  .7/169، 6560الحديث 
  .349، 348 صشرح الطحاوية البن أبي العز الحنفي،  :انظر) 7(
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ºZ)1(أتي التفصيل بذكر الجنة والنارسي، و)2(. 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .}73-71اآلية / سورة الزمر{) 1(

  .107-92 صاإليمان للدكتور محمد نعيم ياسين، . 5/131مجموع فتاوي ورسائل العثيمين، : انظر
ق، حيث إنـه يـصف   التحقي: المطلب السادس والسابع من هذا المبحث، باإلضافة إلى القسم الثاني         : نظرا) 2(

  .80-70الجنة بتفاصيلها، ص 
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  المطلب الثالث 
  

  أسباب دخول الجنة
  

عـدد  د وي حدقراءة عنوان هذا المطلب أنه سوف ي      يتبادر إلى الذهن والتفكير من خالل       
ـ  ومن المعلوم أن يلتزم بها المسلم ليدخل الجنة،     يجب أن  أعمال وأقوال  ال  الجنة ال تنال باألعم

وهـو مـا    واألقوال فقط، وإنما يوجد هنالك األهم من هذه األمور كلها أال وهي رحمة اهللا               
  .سيسلط عليه الضوء في هذا المطلب، بم يدخل اإلنسان الجنة؟

، )Û Ú Ù Ø × Ö Õ ÔZ)1] : فـي كتابـه المكنـون      يقول اهللا   
ــضاً ــول أي ــول )Ä Ã Â Á À ¿ ¾Z)2] :ويق ¥ ¦ ] :، ويق

 ® ¬ « ª © ¨ §² ± ° ¯Z)3(      فهذه آيات واضحة تدل على ،
 يكون بأن يجازي العامل     ه  لُدعأن اإلنسان يدخل الجنة بعمله الذي عمله وقام به في الدنيا، فَ           

أورثتموها بما كنتم تعملـون     : "بالجنة، وهذا ما قالت به المعتزلة، فقال الزمخشري في تفسيره         
الجزاء على قدر األعمـال وأن التقـدم        : "آخر، وقال في موضع     )4("بسبب أعمالكم ال بالتفضل   

 ال يسبق عند اهللا إال بسبقه في العمل وال يتخلف عنده إال بتخلفه              والتأخر على حسبها وأن أحداً    
  .)5("فيه

 ¦ §̈  © ]:  علـى لـسان سـليمان        ويعارض هـذا قولـه      

ªZ)6(   وقوله ،       على لـسان يوسـف  :[Ç Æ Å Ä Z)7( ،
، فهذه اآليات   ) :[Ú Ù Ø × Ö ÕZ)8م   على لسان إبراهي   وقوله  

                                                
   .}43اآلية / سورة األعراف{) 1(
   .}72اآلية / سورة الزخرف{) 2(
   .}32اآلية / سورة النحل{) 3(
ي وجوه التأويل، للعالمة جـار اهللا أبـي القاسـم           الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل ف       ) 4(

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والـشيخ علـي محمـد    : محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق وتعليق ودراسة  
األستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي، مكتبـة العبيكـان الريـاض،       : معوض، وشارك في تحقيقه   

   .2/444 ،م1998هـ 1418الطبعة األولى، 
   .2/447 المرجع السابق،) 5(
   .}19اآلية / سورة النمل{) 6(
   .}101اآلية / سورة يوسف{) 7(
  .}83اآلية / سورة الشعراء{ )8(
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، فاآلية األولى صريحة في ذلك بـأن دعـوة          يظهر منها أن دخول الجنة يكون برحمة اهللا         
، واآلية الثانية والثالثة يتضح مـن        دخوله الجنة يكون برحمته       أن  واضحة في  سليمان  

 .رحمته به بيده أن يلحق صاحب الدعوة بالصالحين عن طريق كل منها أن اهللا 

لـن  : (قـال رسـول اهللا   : ويؤكد هذا الحديث الصحيح المروي عن أبي هريرة قال    
وال أنـا إال أن يتغمـدني اهللا        : (وال أنت يا رسـول اهللا؟، قـال       : قالوا) يدخل الجنة أحداً عمله   

  .، فهذا أيضاً دليل واضح أن دخول الجنة يكون برحمة اهللا )1()برحمة
بـسبب أعمـالكم    : "ي هذا األمر، فقال ابن كثير في تفسيره       وقد خاض العلماء كثيراً ف    

وبالجملـة  : "، وقـال القرطبـي    )2("نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم       
فالجنة ومنازلها ال تنال إال برحمته، فإذا دخلوها بأعمالهم فقد ورثوهـا برحمتـه، ودخلوهـا                

، ونقل ابن حجر جوابـاً مفـصالً البـن          )3("ضل عليهم برحمته، إذ أعمالهم رحمة منه لهم وتف      
 أن قولـه  ن للتوفيق بين اآليات السالفة الذكر والحديث الشريف، فبي    )5( والقاضي عياض  )4(بطّال

                                                
، 6463أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، رقـم الحـديث                 ) 1(
نة والنار، باب لن يدخل أحد الجنـة بعملـه بـل         وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والج       . 8/98

   .8/141، 7300برحمة اهللا تعالى، رقم الحديث 
تفسير القرآن العظيم، لإلمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثيـر الدمـشقي، تحقيـق            ) 2(

ي وحسن عباس قطب،    مصطفى السيد محمد ومحمد السيد رشاد ومحمد فضل العجماوي وعلي أحمد عبد الباق            
   .6/303، 5/464، م2000هـ 1421مؤسسة قرطبة ومكتبة أوالد الشيخ للتراث الجيزة، الطبعة األولى، 

   .7/209الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، ) 3(
مـن    عالم بالحديث،  ، أبو الحسن   القرطبي المالكي،  علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال،       هو  : الابن بطَّ ) 4(

 : توفي سنة أربعمائة وتسعة وأربعين للهجرة، الموافق ألف وسبع وخمسين ميالدية، مـن آثـاره             ،أهل قرطبة 
 ،األعالم للزركلـي  . 48،  18/47سير أعالم النبالء للذهبي،     : انظر. (، واالعتصام في الحديث   شرح البخاري 

   .)2/438معجم المؤلفين لعمر كحالة، . 4/285
  األندلـسي  اليحـصبي  موسى بن عياض ن ب  عياض بن عمرو   عياض بن موسى بن   هو  : القاضي عياض ) 5(

 فهو اإلمام العالمة الحافظ األوحد شـيخ    عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته      : ، أبو الفضل   الملكي السبتي
 ولي قضاء سبتة، ومولـده فيهـا، ثـم    ، كان من أعلم الناس بكالم العرب وأنسابهم وأيامهم       اإلسالم، القاضي، 

سنة خمسمائة وأربع وأربعين للهجرة، الموافق ألف ومائة وتسعة وأربعـين           وتوفي بمراكش    ،قضاء غرناطة 
 الشفا بتعريف حقوق المصطفى والغنية، وترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفـة             : من تصانيفه  ميالدية،

يب حديث  األنوار على صحاح اآلثار في تفسير غر      ومشارق  م،  أعالم مذهب اإلمام مالك، وشرح صحيح مسل      
، لماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد الـسماع        واإل  والعيون الستة في أخبار سبتة     ،الموطأ والبخاري ومسلم  

والتنبيهات المستنبطة في شرح مشكالت المدونة في فروع الفقه المالكي، وتقييد السماع، وتفـسير حـديث أم                 
، األعالم للزركلي . 219-20/212نبالء للذهبي،   سير أعالم ال  : انظر (.زرع، واإلعالم بحدود قواعد اإلسالم    

   .)2/588معجم المؤلفين لعمر كحالة، . 5/99
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: [Ä Ã Â Á À ¿ ¾Z)1( حمل علـى أن منـازل الجنـة تنـال          ، ي
الـشريف علـى    باألعمال، فهي درجات متفاوتة ال بد لها من أعمال متفاوتة، ويحمل الحديث             

، فلفظـه   ) :[² ± ° ¯ ® ¬ «Z)2دخول الجنة والخلود فيها، أما قوله       
مجمل بينه الحديث الشريف، فتقديره ادخلوا منازل الجنة وقصورها بأعمالكم ولـيس مـراده              
أصل الدخول، ويجوز أن يكون الحديث مفسراً لآلية وتقديره ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون مع               

 توفيقـه للعمـل    له عليكم، وذكر القاضي عياض أن مـن رحمـة اهللا             وتفض رحمة اهللا   
، وأجاب ابن حجـر أن العمـل ال   ))3وهدايته للطاعة، وهذا ال يستحقه العمل بل برحمة اهللا    

  فدخول الجنة برحمـة اهللا       ))4يستفيد منه فاعله إال إذا كان مقبوالً، وقبوله يكون برحمته           
  .)5(يكون بالعملأما اقتسام المنازل والدرجات 

عمـل  : "ومن األجوبة المهمة الواضحة التي أميل إليها ما قاله الدكتور وهبة الزحيلي           
اإلنسان مهما كثر ال يستحق به الجنة لذاته، لوال رحمة اللّه وفضله، فإنه جعل الجزاء العظـيم         

ح في رأي   العمل الصال : والخالصة،  على العمل القليل، فصار دخول الجنة برحمة اللّه وفضله        
أهل السنة البد منه لدخول الجنة في ميزان العدل وإيجاد تكافؤ الفرص بين جميع الناس، لكـن       

 منه ورحمة، وكافـأ     البد أن ينضم إليه رحمة اللّه وفضله، فإنه جعل الجنة جزاء العمل فضالً            
ـ            على القليل بالكثير فضالً    ديون  منه ورحمة، ال أن ذلك مستحق عليه وواجب للعباد وجوب ال

                                                
   .}72اآلية / سورة الزخرف{) 1(
   .}32اآلية / سورة النحل{) 2(
   .11/295،296فتح الباري البن حجر، : انظر) 3(
ء البيان في إيضاح القـرآن      أضوا. 11/296فتح الباري البن حجر،     : انظر. (قاله ابن حجر، والشنقيطي   ) 4(

بالقرآن، تأليف الشيخ العالمة محمد األمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، إشراف بكر بن عبد اهللا أبـو                  
   .)7/146، زيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

ـ . (قاله ابن حجر وابن الجوزي وأبو حيان وابن عطية والمباركفوري والخطيب الـشربيني           ) 5( فـتح  : رانظ
ي الفرج جمال الدين عبد الـرحمن        زاد المسير في علم التفسير، تأليف اإلمام أب        .11/296الباري البن حجر،    

. 3/202 م،1984هـ  1404ابن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة،            
الشيخ عادل أحمد   : ، دراسة وتحقيق وتعليق   تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي         

الدكتور زكريا عبد المجيد النوتي والدكتور أحمد       : عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، شارك في تحقيقه        
المحـرر الوجيــز   . 8/407م، 1993هـ 1413النجولي الجمل، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة األولى،   

 بـن  السالم عبد محمد بن اهللا عبيد الحسن يألب،  المصابيح مشكاة شرح يحالمفات مرعاة. 5/428البن عطية،   
 واإلفتـاء  والـدعوة  العلميـة  البحـوث  إدارة ،المباركفوري نياالرحم الدين حسام بن اهللا أمان بن محمد خان

 بـن  لمحمد،  المنير السراج  تفسير .8/88 ،م 1984 هـ 1404 ،الثالثة الطبعة،  الهند بنارس السلفية الجامعة
  .) 1/546، بيروت العلمية الكتب دار، الدين شمس، الشربيني أحمد
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 إيجـاب شـيء علـى اللّـه          ألنه يستحيل عقـالً    ؛التي ال اختيار في أدائها، كما فهم المعتزلة       
  .)1("تعالى

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .8/211هبة الزحيلي، ولالتفسير المنير ) 1(
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  المطلب الرابع
  

  الشفاعة
  

   :الشفاعة لغة
هي ضد الوتر وهي الزوج، وقيل العين وهي الزيادة وشفع إليه طلب إليـه، الـشافع                

 )1(.نه الشفاعة، والشفيع صاحب الشفعةالطالب واستشفعه طلب م

فالشفاعة تأتي بمعان كثيرة ويمكن الجمع بينها أن عين الشخص وقعت على المحكـوم         
 في كنفه وحمايته فصارا شخصين أي زوجاً، فهذه زيادة          هعليه فطلب الشفاعة فيه أي أن يضم      

   .عطف طلبها من صاحب األمر، وهو المفوض بالشفاعة

  : الشفاعة اصطالحاً
التوسـط  " )3(وعرفها العثيمين  ،)2("السؤال في التجاوز عن الذنوب ممن وقع منه جناية        "

  .)4("للغير بجلب منفعة، أو دفع مضرة
  

                                                
 عبـدالقادر  بن بكر أبي بن محمد، ل الصحاح مختار. 2290-4/2289،  منظور البن العرب لسان: انظر) 1(

المفـردات فـي    . 144 ص م،1995 هـ1415 بيروت،   ناشرون لبنان مكتبة،  خاطر محمود تحقيق،  الرازي
محمد سـيد  : غريب القرآن، تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني، تحقيق وضبط    

  . 263 ص كيالني، دار المعرفة بيروت،
 دار،  الدايـة  رضوان محمد الدكتور تحقيق،  المناوي الرؤوف عبد محمد، ل التعاريف مهمات على التوقيف) 2(

 علي بن محمد بن علي، ل  التعريفات :انظر. 432 ص هـ،1410  بيروت ودمشق،  الفكر دارر و عاصالم الفكر
   .168 ص هـ،1405 بيروت، العربي الكتاب دار، األبياري إبراهيم تحقيق، الجرجاني

هو محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي، أبو عبد اهللا، ولد عام سبع وأربعون                 : العثيمين) 3(
ثالثمائة وألف، حفظ القرآن ثم اتجه لطلب مختلف فنون العلم، وتعلم على يد الشيخ عبد الرحمن بن ناصـر                   و

السعدي والشيخ علي الصالحي والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع والشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان،            
سهيل الفـرائض، وشـرح     تلخيص الحموية، ومصطلح الحديث، واألصول من علم األصول، وت        : من مؤلفاته 

لمعة االعتقاد، وشرح الواسطية، والقواعد المثلى في صفات اهللا وأسمائه الحسني، وتفـسير آيـة الكرسـي،                 
والضياء الالمع من الخطب الجوامع، والمجموع الكبير من الفتاوى، توفي سنة إحدى وعـشرين وأربعمائـة                

وع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بـن صـالح       مجم: انظر. (وألف هجرية، الموافق ألفين وواحد ميالدية     
ــين،  ــرآن . 13-1/9العثيم ــديات صــوت الق  ، /29130quran/vb/com.maktoob.quran://httpمنت

  .)/encyclopedia/net.aljayyash.mosoa://phtt-249وموسوعة الجياش 
   .45 /2 ،مجموع فتاوى ورسائل العثيمين) 4(
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  :ثبوت الشفاعة
أجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة على ثبوت الشفاعة، ومنعـت ذلـك               

تعجيل الحساب ورفع الدرجات     الشفاعة للعصاة وقصرتها على      )2( وبعض المعتزلة  )1(الخوارج
، فهم تعلقوا بمذهبهم وهو تخليد المذنبين فـي   على قولهم   صحيح واضح الداللة   فقط ، وال دليل   

: ; ]: ، وبقوله تعـالى   )Z)3 "! " # $]: النار فاستدلوا بقوله تعالى   

@ ? > = <Z)4(    الشفاعة ال تكون إال فـي زيـادة        : "، ويقول الزمخشري في تفسيره
وأولوا أحاديث الشفاعة بكونهـا فـي        ،)5("ل التفضل وزيادته إنما هم أهل الثواب      التفضل، وأه 

 في ثبوت الشفاعة في تعجيـل الحـساب         األدلة صحيحة صريحة كثيرة   زيادة الدرجات، ولكن    
، )7( وال تحتاج إلى تـأويالت بعيـدة  )6(وإخراج قوم من النار وغير ذلك على ما سيأتي تفصيله    

 :[ T Sوقولـه   )  :[ ¥ ¤ £¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦Z)8من ذلك قوله    

                                                
فرقة كان أول ظهورها بعد حرب صفين حينما أنكروا ثم رفضوا قضية التحكيم، فخرجوا على               : الخوارج) 1(

 عليـه يـسمى     كل من خرج عن اإلمام الحق الذي اتفقت الجماعـة         ، و أمير المؤمنين علي بن أبي طالب       
 سواء كان الخروج في أيام الصحابة على األئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان واألئمة                 خارجياً

واألزارقة والنجدات والعجاردة والثعالبـة واإلباضـية والـصفرية    :  وكبار فرق الخوارج ستة   ،في كل زمان  
 ويرون الخروج على اإلمام إذا     ،لي رضي اهللا عنهما    ويجمعهم القول بالتبرئ من عثمان وع      ،والباقون فروعهم 
وأقـرب فـرق    ويرون أنهم مخلدون في النار إال النجدات،       فرون أصحاب الكبائر  ويكّ،   واجباً خالف السنة حقاً  

مقاالت : انظر. ( الفزازي الكوفي وأبعدهم األزارقة    يباضالخوارج إلى أهل السنة أصحاب عبد اهللا بن يزيد اإل         
الفـصل  . 1/113الملل والنحل للشهرستاني،    . 86 صاختالف المصلين ألبي الحسن األشعري،      اإلسالميين و 

   .)4/37، 90، 2/89في الملل واألهواء والنحل البن جزم، 
شرح األصول الخمسة لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد،         . 6/263،  5/338تفسير الزمخشري،   : انظر) 2(

 صالدكتور عبد الكريم عثمان، مكتبـة وهبـة،          : ي هاشم، حققه وقدم له    تعليق اإلمام أحمد بن الحسين بن أب      
687-693.  

   .}48اآلية / سورة المدثر{) 3(
   .}18اآلية / سورة غافر{) 4(
   .5/337تفسير الزمخشري، ) 5(
  .62، 60ص ) 6(
سائل مجموع فتاوى ور  . 3/35شرح النووي على مسلم،     . 13/459،460،  فتح الباري البن حجر   : انظر) 7(

 ، لنعمان بن محمود بن عبد اهللا، أبو البركات خير الدين،          األحمدين محاكمة في العينين جالء. 5/62العثيمين،  
   .488 ص، م1981 هـ1401 ،المدني مطبعة ، المدني صبح السيد علي: له قدم، اآللوسي

   .}109اآلية / سورة طه{) 8(
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X W V UZ)1 (  فقال) : 2()المقام المحمود الشفاعة(  ًويقول أيـضا ،) :  أعطيـت
 وطهـورا    لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي األرض مسجداً            خمساً

أعطيـت  فأيما رجل من أمتي أدركته الصالة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل ألحد قبلـي و       
ورد أحاديـث  وسوف أ، )3()الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة        

  .كثيرة تؤكد ثبوت الشفاعة عند ذكر أنواعها
 

  :أنواع الشفاعة
  :  أقسامسبعةتنقسم الشفاعة إلى 

، وهي شفاعة عامة يشفع فيها      تعجيل الحساب واإلراحة من هول الموقف     : القسم األول 
، وهذه واضحة في الحديث الطويل الذي أورده        ن واآلخرين، وهي خاصة بنبينا محمد       لألولي

 ويريحهم من هول     للناس كي يحاسبهم اهللا      ، حيث يشفع الرسول     )4(البخاري في صحيحه  
  .الموقف، حيث ال يشفع من النبيين عليهم السالم غيره 

أنا أول الناس يشفع فـي      : (ل  فيقو: الشفاعة في فتح باب الجنة ألهلها     : القسم الثاني 
  . إذن من يشفع لمن وجبت له الجنة بدخلوها، فهو )5()الجنة

 فـي الحـديث   إدخال قوم الجنة بغير حساب، حيث يقـول الرسـول        : لثالقسم الثا 
 .)6()أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب: (الصحيح

 فيـشفع    أو وجبت لهم النار     بذنوبهم المذنبون أو العصاة ممن دخلوا النار     : الرابعالقسم  
:  فـي الحـديث الطويـل    فيخرجهم من النار، فمن األدلة على ذلك قوله لهم النبي محمد   

فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال ال إله إال اهللا فيقول وعزتي وجاللـي وكبريـائي وعظمتـي           (
                                                

   .}79اآلية / سورة اإلسراء{) 1(
صحيح وضـعيف   صحيح،  : قال األلباني  .16/154،155،  10200ي مسنده، رقم الحديث     أخرجه أحمد ف  ) 2(

  .24/167، 11667، رقم الحديث الجامع الصغير
 رقـم   وطهوراً مسجداً األرض لي جعلت  النبي قول بابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصالة،       ) 3(

  .2/63، 1191، رقم الحديث 1اب وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، ب .1/95، 438الحديث 
 يوم القيامة مع األنبياء وغيرهم، رقـم        أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب كالم الرب          ) 4(

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب اإليمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهـا،              .147-9/146،  7510الحديث  
  .1/123، 495رقم الحديث 

 أنا أول الناس يشفع فـي الجنـة، رقـم           يحه، كتاب اإليمان، باب في قول النبي        أخرجه مسلم في صح   ) 5(
  .1/130، 87الحديث 

صحيح، صحيح وضعيف الجامع    : قال األلباني . 1/203،  22أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، رقم الحديث        ) 6(
  .5/384، 1937الصغير، رقم الحديث 
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هللا أهل الجنة الجنة يـدخل  يدخل ا: (، ويقول الرسول   )1()ألخرجن منها من قال ال إله إال اهللا       
من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار ثم يقول انظروا من وجدتم فى قلبه مثقال حبـة مـن                   

قد ورد في الحديث الصحيح الطويل الذي أخرجه مسلم فـي            و ،)2()خردل من إيمان فأخرجوه   
: الرسـول   ويقـول   . )3() فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة      حداً ليثم أشفع فيحد    : (صحيحه

  .)4()شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي(
  ولو ارتكب ذنوباً    يخرج بشفاعة الرسول     فيظهر من ذلك أن من كان موحداً هللا         

  .، ولكن يكون ذلك بعد دخوله النار، كما نطق بذلك الحديث الشريفما لم يكن مستحالً لها
 النـار، وورد     في تخفيف العذاب عن بعض أهـل       شفاعة الرسول   : القسم الخامس 

 في التخفيف عن عمه أبي طالب، وسوف أفصل الحديث عن عذاب أبـي              الحديث بشفاعته   
  .)5( عند الحديث عن وصف النارطالب وبيان شفاعة الرسول 

فيقال يـا   (ال إله إال اهللا، ودليله الحديث الصحيح        :  لمن قال  شفاعته  : القسم السادس 
شفع تشفع فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال ال إلـه            محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه وا       

  .)6()إال اهللا فيقول وعزتي وجاللي وكبريائي وعظمتي ألخرجن منها من قال ال إله إال اهللا
 رفع الدرجات وزيادتها ألهل الجنة الذين دخلوها، ودليل ذلك دعوتـه  : القسم السابع 
  .)7() درجته في المهدييناللهم اغفر ألبي سلمة، وارفع: (ألبي سلمة حينما قال

                                                
 يوم القيامة مع األنبياء وغيرهم، رقـم        اب كالم الرب    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، ب      ) 1(

   .147-9/146، 7510الحديث 
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، رقم الحـديث                ) 2(

475 ،1/117.   
  .1/123، 495الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اإليمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم ) 3(
صحيح، صحيح الترغيـب  : قال األلباني . 20/439،  13222أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، رقم الحديث        ) 4(

   .3/241، 3649والترهيب، رقم الحديث 
   .75ص ) 5(
 يوم القيامة مع األنبياء وغيرهم، رقـم        أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب كالم الرب          ) 6(

   .147-9/146، 7510 الحديث
 وأخرجـه . 3/159، 3120أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب تغميض الميت، رقم الحـديث      ) 7(

الدكتور عبد اهللا بـن عبـد       : قدم له  النسائي في كتاب السنن الكبرى،       اإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب      
حسن عبد المنعم شلبي بمساعدة مكتب      :  أحاديثه شعيب األرنؤوط، حققه وخرج   : المحسن التركي، أشرف عليه   

، كتاب المناقب م2001هـ 1421تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة األولى،    
، 8227، رقـم الحـديث    من المهاجرين واألنصار والنساء، باب أبو سـلمة  مناقب أصحاب رسول اهللا  

  .صحيح: قال األلباني .44/165، 26543في مسنده، رقم الحديث وأخرجه اإلمام أحمد . 363، 7/362
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 يدعو برفع درجة أبي سلمة في الجنة، وهذا مـن    ففي هذا الحديث يظهر أن محمداً       
  .)1(أقسام الشفاعة في رفع الدرجات وزيادتها ألهل الجنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
الموسوعة الفقهية، إصدار . 13/459 ،فتح الباري البن حجر   . 3/35،36،  شرح النووي على مسلم   : انظر) 1(

 م،1983هـ 1404 الكويت، طبعة ذات السالسل الكويت، الطبعة الثانية،      -وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية   
عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعالمة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم             . 34/164 ،26/130-133

عبد الرحمن محمد عثمـان، الناشـر محمـد عبـد     : آبادي، مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية، ضبط وتحقيق  
   .13/77،78 ،م1969هـ 1389المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية، 
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  المطلب الخامس
  

  المبشرون بالجنة
  

لجنة بأسمائهم وأشخاصـهم،     بشّر عشرة من أصحابه با     اشتُهر بين الناس أن النبي      
وأصبحوا يعرفون بالعشرة المبشرين بالجنة، فقد جمعهم حديث شريف واحد، فحدث سعيد بـن     

عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة وعمـر فـي الجنـة         : ( قال  في نفر أن رسول اهللا       )1(زيد
الء فعـد هـؤ   ) وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص           

نـشدتموني  : التسعة وسكت عن العاشر، فقال القوم ننشدك اهللا يا أبا األعور من العاشر، قـال              
 )2(.أبو األعور هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) أبو األعور في الجنة(باهللا 

 بالجنة غير هؤالء بأسمائهم وأشخاصهم؟، نعم لقد بشر غيرهم          ولكن هل بشر النبي     
وبشر أناساً بصفاتهم وأفعالهم إن التزموا بها، وسيأتي توضـيح ذلـك،            بأسمائهم وأشخاصهم،   

ويأتي في الجواب على السؤال الذي قد يطرح كيف اشتهر أن المبشرين بالجنـة عـشرة؟ أن                 

                                                
قُرط بن ِرزاح   بن عمرو بن نُفَيل بن عبد العزى بن ِرياح بن عبد اهللا بن           هو سعيد بن زيد   : سِعيد بن زيد  ) 1(

بن عِدي بن كَعب بن لَُؤي القرشي العدوي، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، وكان صهر عمـر زوج أختـه                     
حت عمر بن الخطاب ، تزوجها بعد أن قُِتل عنها عبد اهللا            فاطمة بنت الخطاب، وكانت ُأخته عاتكة بنت زيد ت        

 بـن  الدين عز، ل الصحابة معرفة في الغابة أسد : انظر .، وكان سعيد يكْنَى أبا األعور     ،بن أبي بكر الصديق   
 العربـي بيـروت    التـراث  إحياء دار ،الرفاعي أحمد عادل تحقيق،  الجزري محمد بن علي الحسن أبي األثير
   .456، 2/455 ،م1996 - هـ 1417 ،لبنان

حققه وخرج أحاديثه وعلـق   الترمذي في الجامع الكبير، إلمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى      أخرجه ا ) 2(
 أبواب المناقب عن رسول     م،1996عليه الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى،           

 وأخرجه .6/101،  3748، رقم الحديث    بد عوف الزهري    ، باب مناقب عبد الرحمن بن عوف بن ع        اهللا  
 من المهاجرين واألنصار والنساء، أبي عبيـدة        النسائي في سننه، كتاب المناقب مناقب أصحاب رسول اهللا          

وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في الخلفاء، رقم           . 7/328،  8139، رقم الحديث    بن الجراح   
 وأخرجه اإلمام الحافظ أبو عبد اهللا الحـاكم النيـسابوري فـي المـستدرك علـى                 .4/343،  4651الحديث  

الدكتور يوسف  : الصحيحين، وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي، طبعة مزيدة بفهرس األحاديث الشريفة بإشراف          
  .صحيح: قال األلباني. 3/440، 5892عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة بيروت، رقم الحديث 
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 في حديث واحد، والعدد حينما يذكر ال ينفي الزائد عنـه،   جمعهم الرسول  هؤالء العشرة   
 )1(.وقد بشّر غيرهم في غير ما خبر

    
  :ومن الذين بشروا بالجنة غير العشرة المذكورين سابقاً

   أتـى جبريـل    : قال عن أبي هريرة    :  خديجة بنت خويلد رضي اهللا عنها      -1
ا رسول اهللا هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي                 ي( : فقال النبي  

يت في الجنة من قصب ال صخب فيـه وال          أتتك فاقرأ عليها السالم من ربها ومني وبشرها بب        
 .، فهي بشارة بأن خديجة رضي اهللا عنها في الجنة)2()نصب

 لـبالل عنـد صـالة        قال رسول اهللا     :عن أبى هريرة قال   :  بالل بن رباح     -2
 سـمعت الليلـة     فـإني  ، اإلسالم منفعـة   في عمل عملته عندك     بأرجى حدثنييا بالل   ( :الغداة
 منفعة  عندي اإلسالم أرجى    في  ما عملت عمالً   : قال بالل  ،) الجنة يف يدي نعليك بين    )3(خشف

 ساعة من ليل وال نهار إال صليت بذلك الطهور ما كتـب             في  تاماً )4(من أنى ال أتطهر طهوراً    
 أنه سيدخل الجنة ألجل ذلك العمل الـذي ورد   بشره الرسول ، وبالل )5( أن أصلى لياهللا  

 .ليه في الجنة، كما نطق بذلك الحديث الشريف خشف نعذكره، فقد سمع الرسول 

دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلـت   ( : رسول اهللا    قال:  زيد بن حارثة     -3
 زوجة في   ، فهذا الحديث واضح فيه أن لزيد بن حارثة          )6()لمن أنت قالت أنا لزيد بن حارثة      

  .الجنة، إذن هو من أصحاب الجنة وممن بشر بدخولها

                                                
،  الكـرام  الـصحابة  فـي  والجماعة السنة أهل عقيدة. 5/79،  مجموع فتاوى ورسائل العثيمين   : انظر) 1(

 الثالثـة،  الطبعـة ،  الـسعودية  العربيـة  المملكـة  الرياض الرشد مكتبة ،الشيخ حسن عائض علي بن لناصر
  .2/776، م2000 هـ1421

 خديجة وفـضلها رضـي اهللا       ي  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب األنصار، باب تزويج النب         ) 2(
وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الـصحابة رضـي اهللا تعـالى              .5/39،  3820عنها، رقم الحديث    

  .7/133، 6426عليهم، باب فضائل خديجة أم المؤمنين، رقم الحديث 
   .2/1167لسان العرب البن منظور، ". صوت ليس بالشديد: "الخشف) 3(
  .يقصد بذلك الوضوء) 4(
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم، باب من فضائل بـالل، رقـم                  ) 5(

   .7/146، 6478الحديث 
أخرجـه اإلمام العام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي المعـروف بـابن        ) 6(

 وارديها من بنواحيها اجتاز أو األماثل من حلها من ةوتسمي فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخعساكر في كتابه    
 =هـ1419األولى، الطبعة بيروت،   والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار ،شيري علي :وتحقيق دراسة،  وأهلها
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  اهللا رسـول  جـاء  لحاطـب  عبداً أن  جابر عن: ))1بن أبي بلتعة   حاطب   -4
كذبت ال يـدخلها    : (يا رسول اهللا ليدخلن حاطب النار، فقال رسول اهللا          : يشكو حاطباً، فقال  

 لن يدخل النار أي أنـه مبـشر        ، فيتضح من الحديث أن حاطباً       )2()فإنه شهد بدراً والحديبية   
  .  بعد قليل في أهل بدر والحديبيةبدخول الجنة، وسيأتي التفصيل

  النبي علينا خرج: قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عن: عكاشة بن محصن     -5
عرضت علي األمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد             ( :فقال يوما

 انظر إلـى  : قيل ، بل هذا موسى وقومه    : قيل ؟ ما هذا أمتي هذه    :حتى رفع لي سواد عظيم قلت     
 انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد مأل             : ثم قيل لي   ،األفق فإذا سواد يمأل األفق    

 ،) بغير حساب ثم دخل ولم يبين لهم        هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤالء سبعون ألفاً        : قيل ،األفق
الدنا الذين ولـدوا فـي    نحن الذين آمنا باهللا واتبعنا رسوله فنحن هم أو أو        :فأفاض القوم وقالوا  

هم الذين ال يسترقون وال يتطيـرون  ( : فخرج فقالاإلسالم فإنا ولدنا في الجاهلية فبلغ النبي      
 : قـال ؟ أمنهم أنا يـا رسـول اهللا  : فقال عكاشة بن محصن ،)وال يكتوون وعلى ربهم يتوكلون    

  لعكاشـة    سـول   ، فشهد الر  )3()سبقك بها عكاشة  ( : قال ؟ أمنهم أنا  : فقام آخر فقال   ،)نعم(
  .بالجنة وهو من السبعين ألفاً الذين يدخلونها بغير حساب

 أصحابه فجعل حرير حلة  اهللا لرسول أهديت : البراءقال  :  سعد بن معاذ     -6
 الجنة خيـر    في معاذ بن سعد لمناديل هذه لين من أتعجبون( :فقال لينها من ويعجبون يلمسونها

 مناديل في الجنة فهو إذن مبشّر بأن يكـون مـن         د بن معاذ    ، فما دام أن لسع    )4()منها وألين 
  .أهل الجنة

                                                                                                                                       
، 1859صحيح، السلسلة الصحيحة، رقـم الحـديث        : قال األلباني . 19/371،  4500 رقم الحديث    ،م1998=
6/472.   
حاِطب بن أبي بلْتَعة واسم أبي بلتعة عمرو بن عمير بن سلمة، وكنيته أبو عبد               هو  : بلتعةحاطب بن أبي    ) 1(

الحديبيـة،  واهللا، وهو حليف لبني أسد بن عبد العزى، ثم للزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، وشـهد بـدراً                     
، وكـان عمـره خمـساً       للهجرة سنة ثالثين    ي وتوف ، إلى المقوقس، صاحب اإلسكندرية     وأرسله رسول اهللا  

   .529، 1/528، أسد الغابة البن األثير: انظر. وستين سنة
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم، باب من فضائل أهل بدر، رقم                 ) 2(

   .7/169، 6559الحديث 
   .7/134، 5752أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب من لم يرق، رقم الحديث ) 3(
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم، باب من فضائل سعد بن معاذ،                 ) 4(

   .7/150، 6502رقم الحديث 
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 افتقد ثابت بـن      أن النبي    عن أنس بن مالك     :  )1( ثابت بن قيس بن شماس     -7
 : رأسه فقـال  رجل يا رسول اهللا أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده جالسا في بيته منكساً          :قيس فقال 
 فقد حبط عمله وهو من أهل النـار      فوق صوت النبي     شر كان يرفع صوته      : فقال ؟ما شأنك 

اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النـار ولكـن مـن أهـل                ( :فقال... فأتى الرجل فأخبره    
  .، فهذه شهادة واضحة لثابث بن قيس أنه من أهل الجنة)2()الجنة

أصيب حارثة يوم بدر وهو غالم فجـاءت        : قال أنس  عن  : )3( حارثة بن سراقة   -8
 يا رسول اهللا قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنـة أصـبر   : فقالته إلى النبي   أم

 إنهـا  ،جنة واحـدة هـي   هبلت أو  ويحك أو ( : فقال ؟وأحتسب وإن تك األخرى ترى ما أصنع      
 بـدخول الجنـة، بـل     لحارثـة  ، فشهد الرسول  )4() وإنه في جنة الفردوس    ،جنان كثيرة 

  .الفردوس
: قلت قراءة، فيها فسمعت الجنة دخلت: (قال رسول اهللا    : نعمان   حارثة بن ال   -9

، فهذا دخول واضح لحارثـة بـن        )5()البر كذاكم البر، كذاكم النعمان بن حارثة: والقا هذا؟ من
  . قراءته في الجنة للجنة، فقد سمع الرسول النعمان 

 يقـول  لنبـي  ما سمعت ا: فعن سعد بن أبي وقاص قال    :  عبد اهللا بن سالم      -10
، فشهد في هـذا الحـديث       )6(ألحد يمشي على األرض إنه من أهل الجنة إال لعبد اهللا بن سالم            

  . بدخول الجنة لعبد اهللا بن سالم الرسول 
  

                                                
 أبا : يكنى طيىء، من امرأة وأمه مالك، بن القيس امِرىء بن ماِلك بن زهير بن شَماس بن قَيس بن ثَاِبت )1(

 أحداً وشهد شاعره،  حسان كان كما ، النبي وخطيب األنصار، خطيب  بتثا وكان محمد، بابنه محمد
   .1/339 أسد الغابة البن األثير، : انظر.شهيداً  بكر أبي خالفة في اليمامة، يوم وقتل بعدها، وما

، 3613أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسـالم، رقـم الحـديث                 ) 2(
4/201.   
 في شأنه   يعرف بحارثة ابن الربيع، نُسبة إلى أمه الربيع فهي التي خاطبت الرسول             : حارثة بن سراقة  ) 3(

أسـد الغابـة البـن    : انظر. ، وهو ابن عمة أنس بن مالك بعد أن استشهد في غزوة بدر بين يدي الرسول          
   .7/120، 1/520األثير، 

   .5/77، 3982 المغازي، باب فضل من شهد بدراُ، رقم الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) 4(
صحيح، السلسلة الصحيحة،   : قال األلباني . 40/96،  24080أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، رقم الحديث        ) 5(

   .2/487، 913رقم الحديث 
الحـديث  ، رقـم  مناقب عبد اهللا بن سـالم      أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب األنصار، باب         ) 6(

3812 ،5/37. 
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أريت الجنة فرأيـت    ( :قال رسول اهللا    :  رضي اهللا عنها   )1( أم سليم بنت ملحان    -11
  .، فيظهر من هذا أن أم سليم في الجنة)2()امرأة أبى طلحة ثم سمعت خشخشة أمامى فإذا بالل

الحسن والحسين سـيدا شـباب      : (فقد قال   :  الحسن والحسين رضي اهللا عنهما     -12
  .، فهما إذن مبشران بدخولها)3()أهل الجنة

 عندما استأذنه في أن يضرب عنـق         لعمر بن الخطاب     قوله  :  أهل بدر    -13
:  وكُشف أمره  قريش يخبرهم ببعض أمر النبي      ، حينما بعث رسالة ل    حاطب بن أبي بلتعة     

، فأهل  )4()وما يدريك لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة                (
  .بدر كلهم قد أوجب اهللا لهم الجنة بنص الحديث الشريف، فهم من المبشرين بدخولها

ال يـدخل النـار إن   : (ال فق:  بيعة الرضوان الصحابة الذين بايعوا الرسول   -14
 قال إن شاء اهللا     وإنما: "، وقال النووي  )5() الذين بايعوا تحتها   ،شاء اهللا من أصحاب الشجرة أحد     

 لكل من بايعه تحت الـشجرة أنـه مـن أهـل     ، فهذه بشارة من الرسول )6("للتبرك ال للشك 
  )7(.الجنة

                                                
تُعرف بالغميصاء األنصارية، وهي أم أنس بن مالك، تزوجت بأبي طلحة بعد مالـك  : أم سليم بنت ملحان   ) 1(

 وروت عنه، وكانـت مـن       بن النضر، ولم يتفرقا بطالق إلى أن فرق الموت بينهما، وغزت مع الرسول              
   .377، 376، 230، 7/229أسد الغابة البن األثير، : انظر. عقالء النساء

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبالل، رقـم      ) 2(
   .7/145، 6475الحديث 

، باب مناقب الحسن والحـسين رضـي اهللا   أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب المناقب عن رسول اهللا      ) 3(
النسائي في سننه، كتاب الخصائص، باب ذكر اآلثار المـأثورة  وأخرجه . 6/113، 3768عنهما، رقم الحديث   

وأخرجه أحمد بن حنبـل     . 7/460،  8473،  8472بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، رقم الحديث          
، 32843وأخرجه ابن أبي شيبة فـي مـصنفه، رقـم الحـديث             . 17/31،  10999في مسنده، رقم الحديث     

وأخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم      . 3/167،  4764ركه، رقم الحديث    وأخرجه الحاكم في مستد   . 17/161
  .صحيح: قال األلباني .15/413، 6960الحديث 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب االستئذان وكتاب التفسير تفسير سورة الممتحنة، باب من نظر فـي                ) 4(
وأخرجه مسلم  .6/149، 8/57،58، 4890، 6295كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره، رقم الحديث     

، 6557في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم، باب من فضائل أهل بدر، رقم الحـديث                  
7/167.  
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم، باب مـن فـضائل أصـحاب                  ) 5(

   .7/169، 6560الشجرة أهل بيعة الرضوان، رقم الحديث 
   .16/58، شرح النووي على مسلم) 6(
، عقيدة أهل السنة والجماعة في الـصحابة الكـرام        . 81-5/79،   مجموع فتاوى ورسائل العثيمين    :انظر) 7(
2/775-789.   
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 لخلق كثير بالجنة،    وهذه أمثلة ورد ذكرها بأحاديث صحيحة تنطق بشهادة الرسول          
  . بالجنةوهنالك آخرون شهد لهم الرسول 

 لمن فعل بعض األمور والتزم بها بدخول الجنة، فهؤالء لم يعيـنهم             وقد بشّر النبي    
 بأسمائهم وأشخاصهم، إنما بشّر لفاعل ذلك الفعل في أي وقت فعله أو في أي مكان                الرسول  

  :كان ذلك، ومن أمثلة ذلك
 )كل أمتي يدخلون الجنة إال من أبـى       ( :قال  أن رسول اهللا      ةعن أبي هرير   -1

 ، فطاعة )1()ومن عصاني فقد أبى    من أطاعني دخل الجنة   ( : قال ؟ يا رسول اهللا ومن يأبى     :قالوا
  .دخول جنته الموصلة ل  اهللا  طريق لطاعةالرسول 

 قـال  أتاني آت من ربـي فـأخبرني أو      ( :  قال رسول اهللا   : قال عن أبي ذر     -2
 دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن          بشرني أنه من مات من أمتي ال يشرك باهللا شيئاً         

  .)2()زنى وإن سرق
إن هللا تسعة وتسعين اسـما مائـة إال         ( :قال  أن رسول اهللا     عن أبي هريرة     -3

  .)3()واحدا من أحصاها دخل الجنة
 قـال   ،) منكم اليوم صائماً   من أصبح ( :  قال رسول اهللا   : قال  عن أبى هريرة   -4
فمـن أطعـم   ( : قـال ، أنا: قال أبو بكر ،)فمن تبع منكم اليوم جنازة: ( قال، أنا:أبو بكر  

قال أبـو بكـر     ،  )فمن عاد منكم اليوم مريضاً    ( : قال ، أنا : قال أبو بكر     ،)منكم اليوم مسكيناً  
:فقال رسول اهللاا، أن  : ) 4() امرئ إال دخل الجنةفيما اجتمعن(.  

سبعة يظلهم اهللا في ظله يـوم ال ظـل إال          : ( قال  عن النبي     عن أبي هريرة     -5
اإلمام العادل، وشاب نشأ بعبادة اهللا، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجالن تحابا فـي               : ظله

إنـي أخـاف اهللا،     : اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال           

                                                
، 7280، رقم الحـديث     أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب االعتصام، باب االقتداء بسنن رسول اهللا            ) 1(
9/92.   
كتاب الجنائز، باب في الجنائز ومن كان آخر كالمه ال إله إال اهللا، رقـم                 صحيحه،   أخرجه البخاري في  ) 2(

وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب من مات ال يشرك باهللا شـيئاً دخـل                . 2/71،  1237الحديث  
  .1/66، 282الجنة، رقم الحديث 

تراط والثنيا في اإلقرار والـشروط      أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب ما يجوز من االش          ) 3(
وأخرجه مسلم فـي    . 3/198،  2736التي يتعارفها الناس بينهم وإذا قال مائة إال واحد أو ثنتين، رقم الحديث              

، 6986صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب في أسماء اهللا تعالى وفضل من أحصاها، رقـم الحـديث       
8/63.   
   .3/92، 2421اب الزكاة، باب من جمع الصدقة وأعمال البر، رقم الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كت) 4(
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قة فأخفاها حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر اهللا خالياً ففاضت              تصدق بصد ورجل  
 يظلـه   فمن كان أحد هؤالء السبعة الذين ذكروا في هذا الحديث الشريف فإن اهللا              . )1()عيناه

في ظله يوم القيامة، ومن كان كذلك فإنه يسدل عليه رحمته ويمنحه جنته، فمـن فعـل تلـك                   
  .لمسلمين فإنه مبشر بالجنةاألفعال أو أحدها من ا

وهذه أمثلة ورد ذكرها فقط للتوضيح ولبيان أن هنالك أعماالً كثيرة لـو التـزم بهـا                 
 .اإلنسان فإنه يدخل الجنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصالة وفـضل المـساجد،      ) 1(

وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم الحديث             .1/133،  660رقم الحديث   
  .  واللفظ له3/93، 2427
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  المطلب السادس
  

  وصف النار
  

  العذاب الشديد األليم للطاغين المكذبين والكافرين والمنافقين، وسوف يظهر         أعد اهللا   
 النار وما فيها فـي هـذا         من خالل وصف   الباحث جزءاً من شدة هذا العذاب وعظمته وألمه،       

  :المطلب
  : لمحة عن ِعظم النار وقوتها/ أوالً

 لعذاب أهلها أشـد     كثير من الناس ينظر إلى نار الدنيا، ولكن النار التي أعدها اهللا             
، وإننا نوقد نـار  ) :[ W V U T S R Q Y XZ)1حراً وعظمة من نار الدنيا، فيقول     

 :[ Ò Ñ Ð Ï Îالدنيا من الحطب وما شابهه، ولكن تلك النار يقـول عنهـا             

Ö Õ Ô ÓZ)2(          ،نعم وقود النار هم الكافرون المجرمون المذنبون، وأيضاً الحجارة ،
فإذن هي تختلف عن نار الدنيا كما ذكرت، ومن أدلة عظمة نار جهنم مقارنة بنار الـدنيا مـا                   

ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء واحد من سبعين جزءاً من حـر              : ( في قوله  سول  بينه الر 
فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جـزءاً       : (واهللا إن كانت كافية يا رسول اهللا، قال       : قالوا) جهنم

 .)3()كلها مثل حرها

يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مـع         : ( لعظمة النار فإنه يقول    وفي وصفه   
، فهذا كله يبين ويظهر مدى قوتهـا وعظمهـا وكبـر            )4()ل زمام سبعون ألف ملك يجرونها     ك

  .حجمها، فيؤكد شدتها على أهلها
  

                                                
   .}81اآلية / سورة التوبة{) 1(
   .}24اآلية / سورة البقرة{) 2(
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما                  ) 3(

 وأخرجه الترمذي في جامعه، أبواب صفة جهنم عن رسول        . 8/149،  7344تأخذ من المعذبين، رقم الحديث      
. 340،  4/339،  2589، باب ما جاء أن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم، رقم الحديث                 اهللا  

  .16/155، 10201وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، رقم الحديث 
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما                  ) 4(

وأخرجه الترمذي في جامعه، أبواب صفة جهنم عن رسول         . 8/149،  7343ذبين، رقم الحديث    تأخذ من المع  
وأخرجه الحاكم في مستدركه، رقم الحديث       .4/329،  2573، باب ما جاء في صفة النار، رقم الحديث          اهللا  

8911 ،4/595.  
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  : خزنة النار/ ثانياً
 :  [ ; : 9 8 7 6رئيسهم مالك حيث يناديه الكفار من شدة العذاب فقـال           

> = <Z)1(   وقال ،  في عددهم  :[X W VZ)2(  ،"    ر من  أي على النار تسعة عش
  .)3("مالك ومعه ثمانية عشر: المالئكة، وهم خزنتها

  :  أبواب النار عدد/ثالثاً
 :[ w vعددها سبعة، وقد ورد ذكرها في القرآن الكـريم حيـث يقـول اهللا               

 y x   £ ¢ ¡ � ~ } | {Z)4(      وقد قال رسول اهللا ،) :   فإن لهـا
  .)5( ) ثمانية أبواب، ولجهنم سبعة أبواب-يعني الجنة–

  : أكثر أهل النار/ بعاًرا
 فـي  وردت روايات متعددة تؤكد أن أكثر أهل النار هم النساء، فقـد قـال النبـي                

 واطلعت في النار فرأيت أكثـر  ،اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء      : (الحديث الصحيح 
  .سول ، وهو ليس على سبيل التخليد في النار، وهذا أيضاً قبل شفاعة الر)6()أهلها النساء

  ولكن السؤال لماذا النساء أكثر أهل النار؟
الجواب على ذلك يكون من خالل الحديث الصحيح عندما ذكر أن أكثر أهـل النـار                

يكفـرن  : (يكفرن باهللا؟، قال  : ، قيل )بكفرهن: (ِلم يا رسول اهللا؟ قال    : النساء، سأله الصحابة    
ما رأيت منك   : ثم رأت منك شيئاً قالت    العشير، ويكفرن اإلحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر         

  الكثيـر مـن    فهذه طبيعـة   ،)8()تكثرن اللعن وتكفرن العشير   ( وفي رواية أخرى     ،)7()خيراً قط 

                                                
   .}77اآلية / سورة الزخرف{) 1(
   .}30اآلية / سورة المدثر{) 2(
   .8/270 ،لبغويلتنزيل لمعالم ا) 3(
   .}44، 43اآلية / سورة الحجر{) 4(
أورده األلباني في السلسلة الـصحيحة،  . 254 ص، 442أخرجه البيهقي في البعث والنشور، رقم الحديث  ) 5(

  .4/311، 1812رقم الحديث 
. 8/113،  6546أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنـار، رقـم الحـديث                ) 6(

، باب ما جاء أن أكثر أهل النـار النـساء،   وأخرجه الترمذي في جامعه، أبواب صفة جهنم عن رسول اهللا         
   .4/348، 2502رقم الحديث 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشـرة،                ) 7(
   .7/31، 5197رقم الحديث 

   .1/68، 304 في صحيحه، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم الحديث أخرجه البخاري) 8(



 - 72 -

 يجحدن النعمة والفضل واإلحسان، فسبب دخولهن النار أنهن ال يشكرن الـزوج            اللواتي النساء
  . بطاعتهالذي أمرهن اهللا ورسوله 

   :عذاب أهل النار/ خامساً
: وضح القرآن الكريم أن عذاب النار يشمل المعذَّب فيها شموالً كامالً فيقول سـبحانه             

[   1   2  3     4    6    7   8    9   : ;  <   =   >   ?   @    A 

BZ)1(       وورد في الحديث عن أبي هريرة ، عن النبي قال ) :    إن ِغلـظ جلـد الكـافر
، )2() أحد وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينـة          اثنان وأربعون ذراعاً وإن ضرسه مثل     

وإن من شدة هول النار وعظمتها أن من غُمس فيها ولو للحظة واحدة كأن لم يشعر بأي لـذة                   
: خالطها قبل ذلك، فهذا دليل على مدى عظمة األلم الذي يصارعه في النار، فيقول الرسول                

اغمسوه في النار غمسة فيغمس فيهـا ثـم         : ر فيقال  بأنعم أهل الدنيا من الكفا      القيامة يؤتى يوم (
، وتبقى النار تطلـب  )3()ال ما أصابني نعيم قط  : أي فالن هل أصابك نعيم قط؟، فيقول      : يقال له 

Í Ì Ë Ê É ]: المزيد ممن يدخلها لتعذبهم فيها، فيقول سبحانه في كتابـه المكنـون           

Ñ Ð Ï ÎZ)4(   وقال ،) :هل من مزيد حتى يـضع رب   وتقول ،ال تزال جهنم يلقى فيها
، وقـد ورد  )7() بعزتك وكرمـك )6( وتقول قط قط، بعضها إلى بعض)5(يالعزة فيها قدمه فينزو 

 احتجـت النـار   : (في وصف أهل النار أن أهلها هم المتكبرون الجبارون، فقال الرسـول             
، )8()ساكينهذه يدخلني الضعفاء والم   : ، وقالت  هذه يدخلنى الجبارون والمتكبرون    :والجنة فقالت 

                                                
   .}55، 54اآلية / سورة العنكبوت{) 1(
، باب ما جاء في عظم أهل النار، رقـم      أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب صفة جهنم عن رسول اهللا           ) 2(

  .صحيح: قال األلباني. 4/331، 2577 الحديث
 حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه       في سننه،   عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة         الحافظ أبي  أخرجه) 3(

 كتاب الزهد، باب صفة     م،1998هـ  1418الدكتور بشار عواد معروف، دار الجيل بيروت، الطبعة األولى،          
  .صحيح: قال األلباني .5/687،688، 4321النار، رقم الحديث 

   .}30اآلية / سورة ق{) 4(
  .17/182شرح النووي على مسلم، ". يضم بعضها إلى بعض فتجتمع: "ييزو )5(
   .) 8/595فتح الباري البن حجر، : انظر. 17/182شرح النووي على مسلم، ". (حسبي أي يكفيني: "قط) 6(
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يـدخلها                ) 7(

  .8/152، 7358، رقم الحديث الضعفاء
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يـدخلها                ) 8(

  .8/150، 7351الضعفاء، رقم الحديث 
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  .)3() متكبر)2( زنيم)1(أال أخبركم بأهل النار كل جواظ: ( فقالومن أوصافهم أيضاً ما ذكره 
  :  زيادة على ما تقدم ذكره في أمور نذكر منها،وأهل النار يتنوع عذابهم بأشكال شتى

ــامهم-1 ــبحانه:  طع ــول س ، )N M L K J I U T S R Q PZ )4 ]: فيق
فالضريع الذي هو طعام أهل النار ال يسمن البدن بالتغذيـة الكافيـة، وال يقلـل الجـوع أو                   "

، ومن أنواع األطعمة األخرى شجرة الزقوم التي تنبت في جهنم، فقد ورد ذكرها فـي    )5("يزيله
، ) :[ > = <   A @F E D C    I HZ)6قولـــه 

سماها الشجرة الملعونة، فإذا جاع أهـل النـار   الشجرة التي خلقها اهللا في جهنم و    "والزقوم هي   
، وأيضاً ذكر نوعاً آخـر      )7("وا إليها فأكلوا منها، فغليت في بطونهم كما يغلي الماء الحار          ؤالتج

، وفسره األلوسي بأنـه الطعـام       ) :[u t s r qZ)8وهو الغصة ألهل النار فقال      
  .)9("ينشب في الحلوق وال يكاد يساغ كالضريع والزقوم"الذي 

 في كتابه أن هنالك أشربة متنوعة ألهل النار يعذبون بشربهم           ذكر اهللا   :  شرابهم -2
£   ¢      :[} | { z y  ~  �   إياها، ومـن ذلـك الـصديد فيقـول         

¤    ¥   ¦     §     ¨     ©     ª       «    ¬    ®  ¯   °   ±  ²    ³ Z)10( ،

                                                
   .1/727لسان العرب البن منظور، : انظر. هو المتكبر الذي جمع ومنع: الجواظ) 1(
لسان العرب البـن منظـور،      : انظر. ( يعرف بلؤمه، فيوسم بالشر كما توسم الشاة       هو اللئيم الذي  : الزنيم) 2(
  .)116 صمختار الصحاح لمحمد الرازي، . 3/1874
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يـدخلها                ) 3(

  .8/154، 7368الضعفاء، رقم الحديث 
   .}7، 6اآلية / اشيةسورة الغ{) 4(
   .11/298  لإلمام الشيخ محمد عبده تأليف السيد محمد رشيد رضا،تفسير المنار) 5(
   .}46-43اآلية / سورة الدخان{) 6(
  . 16/149 ،قرطبيالجامع ألحكام القرآن لل) 7(

 ژ :[h i j k l m   o p q rوفسرت في آيـة أخـرى فقـال     
   .}65، 64اآلية / سورة الصافات{
   .}13اآلية / سورة المزمل{) 8(
 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لخاتمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق               )9(

 ،ومفتي بغداد العالمة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود األلوسي البغدادي، دار التراث العربـي بيـروت             
  .6/246تفسير الزمخشري، : انظر. 29/107

   .}17، 16اآلية / سورة إبراهيم{) 10(
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 أن الكفار من شـدة      ، وذكر أيضاً    )1("من القيح والدم  ما يسيل من أبدان الكفار      "والصديد هو   
العذاب وألمه وقوته يستغيثوا فيغاثوا بعد مدة طويلة بماء كالمهل، وهذا الماء إذا أقبـل علـى                 

 ¡ � ~ { | } ] :م لقولـه  ءهوجوههم شواها وتساقطت، فإذا شربوه قطع أمعـا      
¢ £ ¤ ¥Z)2(        نـار وهـو عـذاب    ، وهذا من أنواع العذاب الذي يعذبـه أهـل ال

 W V U T S R Q P O N Z Y X]: ، فقال سـبحانه   )3(الباطن

a ` _ ^ ] \ [Z)4(       فيكون العـذاب أنهـم ،[ « ª © ¨ § ¦

¯ ®)5(° )6(Z)7(.  
  : أهون أهل النار عذاباً/ سادساً

 أبـسط العـذاب     وبعد أن اتضح شدة العذاب األليم الذي يلقاه أهل النار، بين النبي             
 يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميـه  إن أهون أهل النار عذاباً ( :يقولف وأهونه في النار  

، وهذا حتى نعلم أن عذاب النار يوم القيامة ال يقارن بينـه وبـين               )8()جمرة يغلي منها دماغه   
  .عذاب الدنيا، فهذا أهونه وهو أعظم بكثير من أكبر عذاب في الدنيا

  
  
  
  

                                                
التخويـف مـن النـار      . 9/351،  لقرطبيل الجامع ألحكام القرآن  : انظر. 4/341،  لبغويل معالم التنزيل ) 1(

والتعريف بحال دار البوار للحافظ أبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجـب الحنبلـي البغـدادي     
بشير محمد عيون، مكتبة المؤيـد ومكتبـة دار البيـان الطـائف        : وعلق عليه الدمشقي، حققه مخرج أحاديثه     

  .151 ص م،1988هـ 1409ودمشق، الطبعة الثانية، 
   .}15اآلية / سورة محمد{) 2(
   .2/59مجموع فتاوى ورسائل العثيمين : انظر) 3(
   .}29اآلية / سورة الكهف{) 4(
لسان العرب البن   . 66 صمختار الصحاح لمحمد الرازي،     : رانظ. (الحميم هو الماء البالغ غاية الحرارة     ) 5(

   .)2/151 لشنقيطي،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ل. 1/161منظور، 
أضواء البيان فـي إيـضاح      . 5/3256 ،لسان العرب البن منظور   : انظر. (الغساق هو صديد أهل النار    ) (6

  .)2/151 لشنقيطي،القرآن بالقرآن ل
   .}25، 24اآلية / لنبأسورة ا{) 7(
. 8/115. 6561أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنـار، رقـم الحـديث                ) 8(

   .1/135، 538وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب أهون أهل النار عذاباً، رقم الحديث 
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  : عذاب أبي طالب عم النبي / سابعاً
ئل النبي   س    من نار لوال أنا لكـان فـي         )1(هو في ضحضاح  : ( عن أبي طالب فقال 

 بالحماية والعون والمساعدة فلذلك خُفف عنه       ، فألنه نفع الرسول     )2()الدرك األسفل من النار   
العذاب، ولكن حتى يكتمل المعنى ويفهم المقصود، فالضحضاح ليس بالهين البسيط فقد بين في              

لعله تنفعه شفاعتي يـوم القيامـة       : ( في حق عمه أبي طالب      قال الرسول    حديث آخر حينما  
  .)3()فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 واستعاره للنار، وهو الماء اليسير أو       هو ما رق من الماء على وجه األرض ما يبلغ الكعبين          : الضحضاح) 1(

المنجد في اللغة، تأليف عشرات اللغويين والفنيين       . 4/2557لسان العرب البن منظور،     : انظر. (القريب القعر 
  .)446 ص م،1986والمهنيين، دار المشرق بيروت، الطبعة الثالثة والثالثون، 

وأخرجـه  . 8/46،  6208لمشرك، رقم الحـديث     أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب كنية ا        ) 2(
، 531 ألبي طالب والتخفيف عنه بسببه، رقم الحـديث     مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب شفاعة النبي         

1/134.   
 .8/116،  6564أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنـار، رقـم الحـديث                ) 3(

 ألبي طالب والتخفيـف عنـه بـسببه، رقـم     مان، باب شفاعة النبي  وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلي     
  .1/135، 535الحديث 
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  المطلب السابع
  

  أبدية الجنة والنار
  

 الدنيا خلقها دار فناء، موصلة لدار البقاء، ودار البقاء هي اآلخـرة             عندما خلق اهللا    
ها الجنة للطائعين المتقين، والنار للعاصين المذنبين، وسوف يعرض هذا المطلب لحيـاة       التي في 

  .البقاء في كل من الجنة والنار
  :أبدية الجنة

األدلة واضحة وكثيرة متنوعة تبين خلود الجنة وخلود أهلها في النعيم، وهنالك آيـات              
  : كثيرة منتشرة في القرآن الكريم تؤكد ذلك، ومن هذه األدلة

  :[ z y x w v u t s r q pقولــه  -1

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {.Z )1(   

ــه -2  ! " # $ % & ' ) ( ]   : وقول

7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *.Z)2(   

 :[ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Îقوله   و -3

è ç æ å ä ã â á à ß Þ.Z)3(  
 ! " # $ % & ' ) ( ]: وقوله   -4

3 2 1 0 / . - , + *: 9 8 7 6 5 4 .Z)4(  
 :[  × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ëوقولــــه  -5

ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø.Z)5(  
ــه  و-6 ! " #     :[ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® قول

7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $.Z)6(  

                                                
  .}57اآلية / سورة النساء{ )1(
  .}122اآلية / سورة النساء{ )2(
  .}119اآلية / سورة المائدة{ )3(
  .}100اآلية / سورة التوبة{ )4(
  .}9اآلية / سورة التغابن{ )5(
  .}8، 7اآلية / البينةسورة { )6(
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فهذه اآليات كلها يتضح منها بداللة واضحة جداً خلود أهل الجنة فـي نعـيمهم فـي                 
  . إياههم اهللا الثواب الذي وعد

 :[ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Îوأما قولـه    

à ß ÞZ)1(               فالقسم األول من اآلية يظهر ويؤكد خلود أهل الجنة في نعـيمهم بداللـة ،
واضحة جداً، لكن حينما ُألحق باالستثناء البد من توضيح المقـصود مـن هـذا االسـتثناء،                 

 بعد ذلك فناءها،    الجنة لها وقت معلوم ثم يشاء اهللا        فاالستثناء في اآلية ليس للتدليل على أن        
 à ß ÞZ]: ، وفي قوله تعـالى    فهذا لم يرد مطلقاً ال لفظاً وال معنى وال نقالً وال عقالً           

 قولـه   ه أيضاً ومما يؤكد أي غير مقطوع، فهو دليل واضح يفيد استمرارية نعيم الجنة وأبديته،            
 :[¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢Z)2(      خالل اآلية بعد دخول    ، فال موت إذن من

  )3(.الجنة
  : وهنالك أحاديث كثيرة صحيحة تؤكد خلود أهل الجنة في نعيمهم، ومنها

 جـيء   ، وأهل النار إلى النـار     ،إذا صار أهل الجنة إلى الجنة     : ( قول الرسول    -1
 يا أهل الجنة ال موت ويا أهـل         : ثم ينادي مناد   ، ثم يذبح  ،بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار     

، فهذا  )4() إلى حزنهم   ويزداد أهل النار حزناً    ، إلى فرحهم  نار ال موت فيزداد أهل الجنة فرحاً      ال
دليل على أنه ال موت بعد دخول أهل النعيم في نعيمهم وأهل العذاب في عـذابهم، حيـث إن                   

  .الموت نفسه قد انتهى

                                                
   .}108اآلية / سورة هود{) 1(
   .}56اآلية / سورة الدخان{) 2(
شرح الطحاوية في العقيدة السلفية لقاضي القضاة العالمة صدر الدين علي بن محمد ابن أبي العز                 : انظر) 3(

الجـامع ألحكـام   . 358، 357 صم، 2000هـ، 1421أحمد بن علي، دار الحديث القاهرة، : الحنفي، تحقيق 
حادي األرواح إلى بالد األفـراح      . 322،  201-4/188معالم التنزيل للبغوي    . 100،  9/99طبي،  القرآن للقر 

. 347-345 صلمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، مطبعة المدني القـاهرة،            
، السيد محمد رشيد رضا   تفسير القرآن الحكيم المشتهر بتفسير المنار، لألستاذ اإلمام الشيخ محمد عبده، تأليف             

  .489-15/478جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري، . 8/64
، 8/113،  6549أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنـار، رقـم الحـديث                ) 4(

114.   
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ن تحيوا فـال     وإن لكم أ   ،ينادى مناد إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبداً        : ( وقوله   -2
، وهنـا  )1() وإن لكم أن تنعموا فال تبتئسوا أبـداً         وإن لكم أن تشبوا فال تهرموا أبداً       ،تموتوا أبداً 

  .كالم صريح بأن أهل الجنة في نعيمهم يحيون فال يموتون أبداً بشباب ال هرم فيه
 . ألهلهاوهكذا أصبح واضحاً باألدلة القرآنية والنبوية الصريحة الخلود في نعيم الجنة

  
  :أبدية النار

بعد أن تبين باألدلة النعيم الدائم ألهل الجنة، في المقابل أهل النار يجـازون بالعـذاب                
وهذا ال شك فيه، لكن حدث اختالف في أبدية عذاب النار، فهنالك أقوال متعددة ذكـرت فـي                  

  :، وأكد شارح الطحاوية بطالن كل األقوال عدا قولين هما)2(الكتب المتعددة
 يخرج منها من يشاء ثم يبقيها شيئاً ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمداً تنتهـي               أن اهللا    -1

  .إليه
  . يخرج منها من شاء ويبقي فيها الكفار بقاء ال انقضاء له أن اهللا -2

   :واستدل الفريق األول
ــه  -أ ــه ) :[} | { z y x w v u t s r q pZ)3بقول ، وقول

¼ ½ ¾ ¿ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±   Ã Â Á À ]: ســبحانه

Ë Ê É È Ç Æ Å ÄZ )4(            فكان دليلهم أن االستثناء المذكور هنا لم يذكر في نعيم الجنة ،
ل النار، ولم يذكر بعد االستثناء هنا مـا ذكـر           وإنما أكد في أكثر من آية عندما ذكر عذاب أه         

  .)à ß ÞZ)5] : هناك في نعيم الجنة قوله تعالى
 كثيرة في القرآن الكريم تبين وتوضح خلود أهل النار فـي            ويرد هذا ما ورد في آيات     

   .العذاب بدون ذكر تلك االستثناءاتالنار و
                                                

الحـديث  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في دوام نعيم أهل الجنة، رقم     ) 1(
7336 ،8/148.   

شرح الطحاوية في العقيدة السلفية البن أبي العز الحنفـي،   .11/421،422فتح الباري البن حجر،   : انظر) 2(
. 61 ،8/60تفـسير المنـار،     . 354-352 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن القيم،        . 358،359 ص

 الـدين،  لـشمس ،  المرضية الفرقة عقد في المضية لدرةا لشرح األثرية األسرار وسواطع البهية األنوار لوامع
 1402 ،الثانية الطبعة،  دمشق ومكتبتها الخافقين مؤسسة،  الحنبلي السفاريني سالم بن أحمد بن محمد العون أبو
  . 2/234، م1982 هـ

   .}128اآلية / سورة األنعام{) 3(
   .}107، 106اآليات / سورة هود{) 4(
   .}108اآلية / سورة هود{) 5(
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، فرحمته سبحانه من مستلزماتها أن ال يخلـد أهـل   وأيضاً استدلوا برحمة اهللا   -ب
  . لهالنار في العذاب الطويل الذي ال نهاية

  .نبين شديد في عقاب المجرمين المذويرد بأن اهللا 
ليأتين على جهنم يوم كأنهـا      ( :مرفوعاً  عن أبي أمامة  واستندوا على ما روي      -ج

لو لبث أهل النار فـي النـار        : ، وعن عمر بن الخطاب      )1()حمر تخفق أبوابها  ازرع هاج و  
   .)3( لكان لهم يوم على ذلك يخرجون فيه)2(كقدر رمل عالج

  .)5(، والثاني ضعيف)4(والحديث األول موضوع
) ( * ]: ، وقولـه    ) :[- , +Z )6قوله  : ن أدلة الفريق الثاني   وم

- , +Z ) 7(   وقوله ،: [  É È Ç Æ ÅZ )8(   وقوله ، :[ µ ´ ³ ²

¶Z )9( وقوله اهللا ،: [ v    w   x   y    z    {   |   }    ~    �   ¡   ¢    £   

  

  
                                                

 بـن  الـرحمن  عبد الدين اللجأورده  . 8/295 ،7969الطبراني في المعجم الكبير، رقم الحديث        أخرجه) 1(
 بـن  صالح الرحمن عبد أبو  تحقيق ،الموضوعة األحاديث في المصنوعة  في كتاب الآلليء   السيوطي بكر أبي

 عبد الفرج أبى اإلمامده  وأور .2/388 ،م1996 - هـ 1417 بيروت،   العلمية الكتب دار ،عويضة بن محمد
 محمـد  الـرحمن  عبـد  :وتحقيق وتقديم  ضبط القرشي في كتاب الموضوعات،    الجوزي بن على بن لرحمنا

  .3/268 م،1966 هـ1386األولى،  الطبعة، عثمان
النهاية في غريب الحديث واألثر، لإلمام مجد الدين        ". (ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض       : "عالج) 2(

عادات المبارك بن محمد الجزري ابن األثير، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، دار               أبي الس 
  .)4/3066لسان العرب البن منظور، : انظر. 3/287إحياء التراث العربي بيروت، 

التركـي  الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجالل الدين السيوطي، تحقيق الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن  ) 3(
 م،2003هـ  1424بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية القاهرة، الطبعة األولى،            

   .  12/146روح المعاني لأللوسي، . 11/422فتح الباري البن حجر، . 8/144
 ،لـسيوطي  ل الموضـوعة  األحاديـث  في المصنوعة الآلليء. 3/268 ،الجوزي بنال الموضوعات كتاب )4(
2/388.   
   .484 صضعيف عند تخريجه ألحاديث شرح الطحاوية : قال عنه األلباني) 5(
   .}37اآلية / سورة المائدة{) 6(
   .}75اآلية / سورة الزخرف{) 7(
   .}30اآلية / سورة النبأ{) 8(
   .}167اآلية / سورة البقرة{) 9(
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© ¨ § ¦ ¥ ¤Z )1(ــبحانه ــه س ــذه )Â Á À ¿)2(Z)3]: ، وقول ، ه
يات كلها تؤكد بداللة واضحة وضوحاً كامالً أن عذاب جهنم عذاب ألهلها ال حـد لـه وال                  اآل

وقت النقضائها، فهو مستمر ليدل على أن النار ال ولن تفني، ومن األدلـة الواضـحة أيـضاً                  
 وخروج عصاة الموحدين من النار، فلـو خـرج الكفـار      )4(األحاديث التي وردت في الشفاعة    

  )5(.لكانوا بمنزلتهم

  ؟)Z)6 ¢ £ ¤]: فلو قلت ماذا تصنع بقوله تعالى في سورة النبأ
الحقب أبعد شيء عند العرب، فناسب ذكره؛ وألنه أهول في القلوب وأدل علـى              : قلت

الخلود، وهو كناية عن التأبيد، فالمعنى واهللا أعلم البثين فيها أزماناً ودهوراً، كلما مضى زمن                
 أبد اآلبدين من غير انقطاع، ويمكن حمـل اآليـة علـى             يعقبه زمن، ودهر يعقبه دهر، هكذا     

  .)7(العصاة الذين يخرجون من النار بعد أحقاب
 يعذبون على   ء لعذابها، فأهلها باقون فيها    فهكذا يتضح أن النار باقية ال فناء لها وال فنا         

 إن: "ما اقترفوا من جرائم ومنكرات ومحرمات وفجور، وقال صاحب تفسير التحرير والتنوير           
، وذُكرت فيما سبق األدلة وهنالـك آيـات        )8("خلود المشركين غير مخصوص بزمن وال بحال      

  .أخرى كثيرة في القرآن الكريم تؤكد ذلك
  

                                                
   .}36اآلية / سورة فاطر{) 1(
   .5/3247لسان العرب البن منظور، ". اًملحاً دائماً مالزم: "غراماً) 2(
   .}65اآلية / سورة الفرقان{) 3(
  .56 صفُصل الحديث حول الشفاعة وتخريج أحاديثها في المطلب الرابع من هذا المبحث، ) 4(
   .361-359 صشرح الطحاوية في العقيدة السلفية البن أبي العز الحنفي، : انظر) 5(
   .}23اآلية / سورة النبأ{) 6(
   .179، 19/178الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، ) 7(
تفسير التحرير والتنوير، تأليف سماحة األستاذ اإلمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الـدار التونـسية                ) 8(

   .8/72م، 1984للنشر، 
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  )1(مقدمة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم[
، الحمد هللا الذي جعل الجنة منزالً لعباده المؤمنين، وخصهم فيها بمزيـد             )2(]وبه ثقتي [

ا خالصاً مخلصاً من قلبـه  اإلحسان، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، شهادة من قاله             
من  أول   ، والولدان، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله       )4(]بالحور[، ومتع فيها    )3(دخل الجنة 

 اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلي يـوم الـدين    يدخل الجنة ويفتح له رضوان صلى     
  .بإحسان

 أحسن اهللا عملـه     )7(]يوسف سعيد [ إلى مواله القدير     )6(،،، فيقول العبد الفقير   )5(]أما بعد [
 ،)8(]المفـسرين [وبلغه في الدارين أمله، هذه رسالة لطيفة في بعض أوصاف الجنة جمعتها من           

 ومـن   ، األرواح البن القيم ومن المواهب وشرحها لسيدي محمـد الزرقـاني           )9(]يحاد[ومن  
   )11(القسطالني ومن الدر المنثور للجالل السيوطي ومن ،)10(المناوي على الجامع الصغير

                                                
   .عنوان من إضافة الباحث) 1(
  ).د(في النسخة وبه نستعين، ساقط ) ج(في النسخة  )2(
أبشروا وبشروا من وراءكـم،  : (، ما نصه  32/370،  19597أخرج اإلمام أحمد في مسنده، رقم الحديث         )3(

صحيح الجامع الصغير وزيادتـه     . صحيح: قال األلباني ). أنه من شهد أن ال إله إال اهللا صادقاً بها دخل الجنة           
هـ 1408مكتب اإلسالمي بيروت ودمشق، الطبعة الثالثة،       ، تأليف محمد ناصر الدين األلباني، ال      )الفتح الكبير (

  .1/69، 35م، رقم الحديث 1988
  .بالحور العين) ج(في النسخة  )4(
  .وبعد) د(في النسخة  )5(
   .المقصود بالعبد الفقير هنا الشيخ يوسف الصفتي نفسه) 6(
  .عيد الصفتي المالكييوسف بن س) د(في النسخة . يوسف سعيد الصفتي المالكي) ج(في النسخة  )7(
  .كتب المفسرين) د(و) ج(ي النسخة ف )8(
  .حاوي) د(و) ج(و) ب(و) أ(في جميع النسخ  )9(
 االولـى  الطبعـة  ،بيروت العلمية الكتب دار  لعبد الرؤوف المناوي،   الصغير الجامع القدير شرح  فيض) 10(

  .م1994 ـه1415
 أبو ، الشافعي المصري القتيبي القسطالني الملك دعب بن بكر أبي بن محمد بن هـو أحـمد : القسطالني )11(

 سنة ثـالث وعـشرين   القاهرة في ووفاته مولده ، مؤرخ فقيه مقرئ،  الحديث علماء من: الدين شهاب العباس،
 المحمديـة،  المـنح  في اللدنية والمواهب،  البخاري صحيح لشرح الساري  إرشاد :من كتبه  وتسعمائة هجرية، 

 والكنز في التجويد، والروض الزاهر في مناقب الـشيخ عبـد القـادر،              ،تاءالقرا علم في اإلشارات ولطائف
األعـالم  : انظـر  (.وشرح البردة سماه مشارق األنوار المضية، ومنهاج االبتهاج بشرح مسلم بـن الحجـاج           

 المـصنفين  وآثار المؤلفين أسماء في العارفين هدية .1/254 معجم المؤلفين لعمر كحالة،      .1/232للزركلي،  
  =.)159، 1/158، البغدادي باشا إلسماعيل
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 أوصاف الجنة دار    )4( نزهة األرواح في بعض    )3(]وسميتها[،  )2(]ومن غيرهم  [)1(]البخاري[على  
 سيدنا محمـد عليـه      )5(األفراح، واهللا أسأله اإلعانة والقبول والعفو والعافية وحسن الختام بجاه         

  :أفضل الصالة وأزكى السالم، ورتبتها على ثمانية أبواب
  .وجود الجنة اآلنفي : الباب األول
في الجنة هل هي واحدة أو متعددة وفي عدد أبوابها وسـعتها ومحلهـا              : الباب الثاني 

  .)6(]ومفتاحها[وسقفها 
في أول من يدخل الجنة وفي سبق الفقراء لدخولها قبل األغنياء وفـيمن             : الباب الثالث 

  .يدخلها بال حساب

                                                                                                                                       
نقل المؤلف الشيخ من كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية تأليف العالمة أحمد بـن محمـد القـسطالني،        =

ومن كتاب إرشاد الـساري إلـى شـرح         . م2004هـ،  1425تحقيق صالح أحمد الشامي، المكتب اإلسالمي       
 أحمد بن محمد الخطيب القسطالني، وبهامشه متن صحيح اإلمـام     صحيح البخاري تأليف العالمة شهاب الدين     

ـ 1323مسلم وشرح اإلمام النووي عليه، المطبعة الكبرى األميرية بوالق مصر، الطبعة السابعة               ومـن   .هـ
شرح العالمة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعالمة القـسطالني، ضـبطه وصـححه            كتاب  

  .م1996هـ، 1417الخالدي، دار الكتب العلمية لبنان بيروت، الطبعة األولى محمد عبد العزيز 
البخاري، ومن كتاب اإلحياء لحجة اإلسالم الغزالي ومن شرحه لشيخنا العالمـة الـسيد              ) ج(في النسخة    )1(

  .محمد مرتضى حفظه اهللا، وعزوت كل قول لقائله، وإذا رأيت كل قول غير معزي فهو البن القيم رحمه اهللا
البخاري، ومن كتاب اإلحياء لحجة اإلسالم الغزالي ومن شرحه لشيخنا العالمة الـسيد محمـد   ) د(في النسخة  

  .مرتضى حفظه اهللا، وعزوت كل قول لقائله، فإذا رأيت كل قول غير معزي فهو البن القيم رحمه اهللا تعالى
  ).د(و) ج(ساقط في النسخة  )2(
  .وسمينها) ج(في النسخة  )3(
، ليدل أنه ال يقدر إنسان على إحصاء إال جـزء           )بعض(ن لطائف عنوان المخطوطة أنه ذكر فيه كلمة         م )4(

من أوصاف الجنة، حيث إن الجنة من األمور الغيبية وال يعرف اإلنسان إال ما علمه إياه ربه، فهناك أوصاف                   
مع أنه جمع ) بعض(ر هذه الكلمة كثيرة ال يعلمها، وأيضاً تأدباً وتواضعاً من المؤلف الشيخ يوسف الصفتي ذك       

في كتابه كل األوصاف التي وردت عن الجنة وما فيها، فلم يدع أي من تلك الصفات إال ذكرها، حتى أنه ذكر          
  .أوصاف بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أحياناً، وهو ما ال يجوز في األمور الغيبية

 مـن  صـفة  أو الحـسنى  أسمائه من باسم  اهللا إلى التوسل: بين العلماء أنواع التوسل المشروع وهي      )5(
، وأما  الصالح الرجل بدعاء  اهللا إلى التوسل،  الداعي به قام صالح بعمل  اهللا إلى التوسلو،  العليا صفاته

عدا ذلك من أنواع التوسل لم يرد عليها أي دليل يذكر، فلم يرد في أدعية القرآن الكـريم أو الـسنة النبويـة                       
التوسل أنواعه وأحكامه، بحوث كتبها وألقاهـا الـشيخ         : انظر. (ه أو الحرمة أو المكانة    الصحيحة توسالً بالجا  

-28 صمحمد ناصر الدين األلباني، آلف بينها ونسقها محمد عيد العباسي، المكتبة اإلسالمي، الطبعة الثالثة،               
44(.  

  .ومفاتيحها) د(في النسخة  )6(
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وغرفهـا ونورهـا وأشـجارها     )1(]وحـصاها [في تربة الجنة وطينهـا     : الباب الرابع 
  . )3(]وريحها [)2(]وزرعها[

 وفي خيـام الجنـة وفراشـها        )5(]وسفنها [)4(]وعيونها[في أنهار الجنة    : الباب الخامس 
  .وسررها وخيلها وإبلها
 وطولهم وعرضـهم ومقـدار      )6(]وخُلُقهم[في صفة أهل الجنة وخلْقهم      : الباب السادس 

  . وحليهم وخدمهمسنهم وفي طعامهم وشرابهم وملبوسهم 

  .  وفي الحور العين)7(]ووطئهن وفي والدتهن[في ذكر نساء الجنة : السابعالباب 
 )8(]الجنـة [في معرفة أهل الجنة منازلهم وفي أنهم كلهم ملوك وفي كالم          : الباب الثامن 

  . وفي زيارتهم ربهم ورؤيتهم إياه وسالمه عليهم،)9(]الجنة[وفي سماع أهل 
  : الشروع في المقصود بعون الملك المعبود فأقول)10(]أوان[وقد آن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .وحصائها) ج(في النسخة  )1(
  .وذرعها) د(في النسخة  )2(
  ).د(ساقط في النسخة  )3(
  .وعيونها وسمكها وسعتها) د(في النسخة . وعيونها وسمكها وسقفها) ج(في النسخة  )4(
  ).ج(ساقط في النسخة  )5(
  ).د(ساقط في النسخة  )6(
  .ووطئهم وفي والدتهم، والصحيح ما أثبتناه في المتن) د(و) ج(و) ب(و) أ(في النسخة المعتمدة  )7(
  .أهل الجنة) ج(ي النسخة ف )8(
  ).د(ساقط في النسخة  )9(
  .األوان إلى) د(في النسخة  )10(
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  )2(]األول[ ) ب1أ ( )1(]الباب
  في وجود الجنة اآلن

  
  :)3( واألدلة على ذلك اآلنوجود الجنة

لة ودليل أهـل     خالفاً للمعتز  )5( موجودة اآلن  )4(اعلم أن الذي عليه أهل السنة أن الجنة       
    d c b    g f[ ^ _ ` ]: السنة الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى      

hZ)6(          وأما السنة فأحاديث كثيرة منها ما في البخاري ومسلم في آخر حديث اإلسراء ،)  ثـم
) 8() ما هي ثم دخلت الجنة     )7(]ال أدري [انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان          

 طيبة بـاردة وريـح   اًريح فيه وجدأتى على واد ف( ليلة المعراج يث، وفي المواهب أنه     الحد
  : )10(]قال[ يا جبريل )9(]هذا: [المسك وسمع صوتاً فقال

                                                
  ).ب(لم أستطع الحصول عليها، فأثبتُ في المتن النص من النسخة ) أ(اللوحة األولى من المخطوطة  )1(
  .األو األول) د(في النسخة  )2(
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 3(
، 256 ، ص للمناوي التعاريف مهمات على التوقيف( ".األرض بأشجاره يستر شجر يذ بستان كل الجنة" )4(

  ).102 صالمنجد في اللغة، : انظر. والمقصود الجنة التي أعدها اهللا لعباده المتقين الصالحين
 وفقهاء قاطبة والحديث السنة وأهل وتابعوهم والتابعون  ورضي عن أصحابه    اهللا رسول أصحاباتفق   )5(

 إثبات وجود الجنة اآلن وقال أبو الحسن األشعري في بيان عقيـدة أهـل           على والزهد التصوف وأهل ماإلسال
والجنة والنار مخلوقتان ال تفنيان أبداً وال تبيـدان،  : " يقول الطحاوي. الجنة والنار مخلوقتان   أنويقرون  : السنة

 ألبـي الحـسن     المـصلين  واختالف اإلسالميين مقاالت: انظر (".فإن اهللا تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق       
 إلـى   حادي األرواح  .352 صشرح الطحاوية في العقيدة السلفية البن أبي العز الحنفي،          ،  1/296،  األشعري

  )11 ص،  الجوزيةقيمبالد األفراح البن 
  .}15-13سورة النجم، اآليات { )6(
  .ألدري) د(في النسخة  )7(
 R ]: ب بدء الخلق باب ذكر إدريس عليه السالم وقول اهللا تعـالى           أخرجه البخاري في صحيحه كتا     )8(

S TZ    أتـى  حتى انطلق ثم: "، ونص الحديث كما ورد في صحيح البخاري   11/127 ،3094 رقم الحديث 
؟، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب اإليمـان        "الجنة أدخلت ثم هي ما أدري ال ألوان فغشيها المنتهى سدرة بي

، ونص الحديث كمـا     1/102،  433 إلى السموات وفرض الصلوات، رقم الحديث      اهللا  باب اإلسراء برسول    
 ثم -قال- هى ما أدرى ال ألوان فغشيها المنتهى سدرة نأتى حتى جبريل ِبى انطلق ثم: "ورد في صحيح مسلم   

  ".الجنة أدخلت
  .ما هذا) د(و ) ج(و ) ب(في النسخة  )9(
  .فقال) د(في النسخة  )10(
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 وحريري  )3( وعدتني فقد كثرت غرفي وإستبرقي     )2(]بما[رب آتني   : )1(]تقول[هذا صوت الجنة    
 وأبـاريقي   )6(]وصـحافي [ذهبي وأكوابي    ولؤلؤي ومرجاني وفضتي و    )5( وعبقري )4(وسندسي

لك كل مـسلم ومـسلمة     :  فآتني بما وعدتني قال    )8(])7(ولبني وخمري [ومراكبي وعسلي ومائي    
ومؤمن ومؤمنة ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالحاً ولم يشرك بي شيئاً ولم يتخذ من دونـي                 

  ومن توكل علي كفيته ) أ 2أ  ()12(]أعطيته [)11( فهو آمن ومن سألني)10(، ومن خشيني)9(أنداداً

  

                                                
  .تقول أي بلسان المقال على الظاهر) ب(في النسخة  )1(
  .ما) ج(في النسخة  )2(
 التحرير والتنـوير  ". (ب، يلبس فوق الثياب المباشرة للجلد     هالديباج الغليظ المنسوج بخيوط الذ     :اإلستبرق" )3(

 ص المنجد في اللغة،     .54، ص   للمناوي التعاريف مهمات على التوقيف : انظر .15/313 للطاهر بن عاشور،  
10.(  

التحريـر  ". (قصنف من الثياب، وهو الديباج الرقيق يلبس مباشرا للجلد ليقيه غلـظ اإلسـتبر             : السندس ")4(
عون المعبود شرح سنن    . 3/2117لسان العرب البن منظور،     : انظر. 15/313  للطاهر بن عاشور،   والتنوير

  .)9/1055أبي داود ألبي الطيب آبادي، 
)5( قَِريبط وقيل الديباج هو قيل عة البسِشيوالثخان الطنافس وقيل الم ...قَِريبباقري والعمـن  ضـرب  والع 

  .)485 صالمنجد في اللغة، . 4/2788لسان العرب البن منظور، : انظر. (البسط
  .وصحائفي) د(في النسخة  )6(
أنواع الفـساد ومنهـا   خمر الجنة يختلف عن خمر الدنيا في أنه ال يوجد فيه ما يوجد في خمر الدنيا من                " )7(

". خمر الجنة أشد بياضاً مـن اللـبن  : السكر وذهاب العقل ووجع البطن والصداع والقيء والبول، فقال الحسن 
  . 7/40، لبغويل التنزيل معالم

   .وخمري ولبني) د(في النسخة  )8(
  .}22اآلية/ سورة البقرة{ Z± ° ¯ ® ¬ »]: يقول اهللا تعالى )9(

معـالم التنزيـل للبغـوي،      : انظر. 6/4381لسان العرب البن منظور،     ". (والجمع أنداد المثل والنظير   : "الند
1/72(.  
 اهللا جـالل  بمعرفـة  وتـارة  العبد من الجناية بكثرة تارة يكون مستقبالً مكروه لتوقع القلب تألم الخشية) "10(

 فـي  العلماء بها خص كولذل ،منه يخشى بما علم على يكون ما وأكثر تعظيم يشوبه خوف والخشية... وهيبته
، للمناوي التعاريف مهمات على التوقيف. (}28اآلية  / سورة فاطر {" Z ´ ³ ² ± ° ¯] آية
  .)180 صالمنجد في اللغة، : انظر. 314 ص

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ¿ ¾ ½ ¼ «]: يقول اهللا تعـالى    )11(
É Ê Ë Ì Í Z} 186اآلية / سورة البقرة{.  
  .فأعطيته) د(في النسخة  )12(
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، )3( وتبارك اهللا أحسن الخالقين    )2(Z! " #] )1(إني أنا اهللا ال إله إال أنا ال أخلف الميعاد         
ما من يوم إال والجنة والنار يسأالن اهللا تقـول          (، وورد   )7())6(]قد رضيت :  [)5)(4(]الجنة[قالت  
إلى أوليائي فعجل إلـي بـأهلي        أنهاري واشتقتُ    )8(]واطردت[يا رب قد طابت ثماري      : الجنة

 ذكـره ابـن     )11() فعجل إلي بأهلي   )10(]جمري[ وعظم   )9(]قعري[اشتد حري وبعد    : وتقول النار 
 )14(]عليهـا  [)13(دنت مني الجنة حتى لو اجتـرأت      : ( قال  )12(]أن النبي [القيم، وفي البخاري    

                                                
  .}9اآلية / سورة آل عمران {Ø Ù Ú ÛZ ×]: يقول اهللا تعالى )1(
  .}1سورة المؤمنون، اآلية{ )2(
  .}14اآلية / سورة المؤمنون { :[§ ¨ © ª Zيقوله اهللا ) 3(

  ).ب(ساقطة من النسخة  )4(
  .223-206ب الثامن، ص سيأتي التفصيل عن كالم الجنة في البا )5(
  .رضيت) د(في النسخة  )6(
دراسة وتحقيق علي رضا بن عبد اهللا بن علـي رضـا، دار   رجه أبو نعيم األصبهاني في صفة الجنة،      أخ )7(

قال عنه محقق صفة    . 47،  1/46،  22 رقم الحديث    م،1995هـ  1415المأمون للتراث دمشق، الطبعة الثانية      
هذيب اآلثار وتفصيل   ت .3/44 ،ح المحمدية للقسطالني   المواهب اللدنية بالمن   .إسناده ضعيف : الجنة علي رضا  

 من األخبار ألبي جعفر الطبري محمد بن جرير بن يزيد، مسند عبد اهللا بن عبـاس                 الثابت عن رسول اهللا     
، قرأه وخرج أحاديثه أبو فهر محمود محمد شاكر، مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر              مارضي اهللا عنه  

  .6/270، 2768القاهرة، رقم الحديث 
  .واطربت) د(في النسخة  )8(

 سـماعيل إل ،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح؛: انظر. (تتابع جريان مائه  : أي جرت، اطرد النهر   : اطردت
 المعجـم الوسـيط إلبـراهيم       .3/64م،  1990 الرابعة الطبعة ،بيروت للماليين العلم دار،  يالجوهر حماد بن

  .)2/553مصطفى وآخرين، 
  . عمقي) ب(في النسخة  )9(
  .جرمي) ب(خة في النس )10(
وأخرجه أبو نعيم األصـبهاني فـي       . 118، ص   164 أخرجه البيهقي في البعث والنشور، رقم الحديث         )11(

 إسـناد   .18 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن القيم الجوزية،          .1/113،  85صفة الجنة، رقم الحديث     
انت فيه غفلة، وفيه هارون بن صـالح     هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه عبد اهللا بن صالح صدوق كثير الغلط وك            

أبو األشبال صغير أحمد    : تقريب التهذيب ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيق        : انظر. صدوق له أوهام  
  .  538، 308شاغف الباكستاني، دار العاصمة، ص 

  .أنه) د(في النسخة  )12(
 محمـد  بن محمد، ل القاموس جواهر من العروس تاج: انظر( . عليه أي اجترأ، واجترأ أي تجرأ      استأسد )13(

، لـسان العـرب البـن       7/385، دار الهداية،    الزبيدي بمرتضى الملقّب الفيض، أبو الحسيني الرزاق عبد بن
  ).10 صالمنجد في اللغة، . 1/581منظور 

  .إليها) د(في النسخة  )14(
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 منهـا   )3(تناولت عنقوداً رأيت الجنة و   (:، وفي رواية له أيضاً    )2() من قطافها  )1(]بقطاف[لجئتكم  
  .)4()أي أردت تناوله ولو أصبته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا

  
  )5(:، والرد عليهم اآلنموقف المعتزلة من وجود الجنة

 ولـو  : قـالوا  ،بل اهللا ينشئها يوم القيامة    : وقالوا،  وجود الجنة اآلن   )6(وأنكرت المعتزلة 
f ]:  لقولـه تعـالى  ،من فيها يوم القيامةكانت موجودة اآلن لوجب بالضرورة أن تهلك هي و 

j i h gZ )7(  ،][P O N MZ )8(     فيلزم عليه أن الحور والولدان ،)الـذين   )9 
  .)10(]ألن المولى أخبر بأنها دار خلود وأن من فيها ال يموت [؛فيها يموتون مع أنهم ال يموتون

  
  
  
  
  

                                                
  .بقطاف منها) ج(في النسخة  )1(
 بالكـسر  الِقطف... المقطوفة الثمار اسم والِقطْف يقْطَف ساعة العنْقود يضاًَأ وهو الثمر من قُِطف ما والِقطْف"

لسان العرب البـن منظـور      (". وقُطوف ِقطاف على ويجمع والطِّحن كالذِّبح يقْطَف ما لكل اسم وهو ،العنقود
  ).541 صالمنجد في اللغة، :  انظر.5/3680
  .1/149، 745ب ما يقول بعد التكبير، حديث رقم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األذان، با )2(
)3( "نْقُودالع طْم واَألراِك والعنِب النخل من والِعنقادونحوها والب .")       ،4/3137لسان العرب البـن منظـور .

  ).519 صالمنجد في اللغة، : انظر
  .2/37، 1052أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الكسوف، باب صالة الكسوف جماعة، رقم الحديث  )4(
  .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 5(
 تنزيه القرآن عن المطاعن، إمالء قاضي القضاة عماد الدين أبي الحسن عبـد الجبـار بـن أحمـد، دار                   )6(

  .204ص  النهضة الحديثة بيروت،
  .}88سورة القصص، اآلية{ )7(
  .}57سورة العنكبوت، اآلية{ )8(
  .}19سورة اإلنسان، اآلية  {Z» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´]:  يقول تعالى)9(
  .ألن المولى أخبر بأنها دار خلود وأن من فيها ال يموت: العبارة) ب(ساقطة من النسخة  )10(
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سـببها أن    )2([)3( j i Z ) ب 2أ  ( h g f]بأن قولـه     ")1(وأجاب أهل السنة  
 وطمعوا فـي البقـاء    )7(]هلك أهل األرض  : [ قالت المالئكة  )6(R Q P OZ  ]  )5(]أنزل [)4(]اهللا[

 ،)9(j i h g fZ ]:  يموتون فقـال   )8(]بأنهم[فأخبر اهللا عن أهل السموات واألرض       
كـل  [، والمعنى   )10(أي كل شيء ميت إال وجهه فإنه حي ال يموت أبداً فأيقنت المالئكة بالموت             

 وكـذا   ، والجنة والنار خلقتا للبقاء ال للفنـاء       ، مما كتب اهللا عليه الفناء والهالك هالك       )11(]ءشي
  .  ابن القيم)13(]ذكره [)12("الحور العين ال يموتون أبداً

  

                                                
الطحاوي وابن أبي العز الحنفي وابـن  : من علماء أهل السنة الذي أجابوا على من أنكر وجود الجنة اآلن         )1(

 تيميـة  بـن  الحليم عبد ألحمد،  الكالمية بدعهم تأسيس في ميةالجه تلبيس بيانكتاب  : انظر(تيمية وابن القيم،    
 األولـى،  الطبعة،  المكرمة مكة الحكومة مطبعة ،قاسم بن الرحمن عبد بن محمد: تحقيق،  العباس أبو الحراني
، وشرح الطحاوية في العقيدة 1/36 وحادي األرواح إلى بالد األفراح البن القيم الجوزية،   .1/581هـ،  1392
  .)356-355 ص البن أبي العز الحنفي، السلفية

  .}88سورة القصص، اآلية{ )2(
 فيلزم عليه أن الحور والولـدان الـذين فيهـا           Q P O N M Z ]: العبارة) د(ساقطة من النسخة     )3(

 من فيها ال يموت وأجاب أهل الـسنة بـأن           يموتون مع أنهم ال يموتون ألن المولى أخبر بأنها دار خلود وأن           
  .f g h i jZ]: قوله

  .اهللا تعالى) د(في النسخة  )4(
  .لما أنزل) د(و ) ج(و ) ب(في النسخة  )5(
  .}26سورة الرحمن، اآلية { )6(
  .هالك) د(في النسخة  )7(
  .أنهم) د(في النسخة  )8(
  .}88، اآلية القصصسورة { )9(
ـ  والجن واإلنس ،يموت ال الذي الحي هو وحده تعالى فهو: "قال ابن كثير   )10(  المالئكـة  وكـذلك  ون،يموت

 العظيم القرآن تفسير ."أوالً كان كما آخرا فيكون والبقاء، بالديمومة القهار األحد الواحد وينفرد العرش، وحملة
  .2/177، كثير بنال
  . أي كل شيء،}88، اآلية القصصسورة { f g h i j Z]) د(في النسخة  )11(
  . نقله بتصرف1/36وزية، حادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الج )12(
  .ذكر) د(في النسخة  )13(
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من قال سبحان اهللا : ( قال  روى الترمذي وصححه أن رسول اهللا        )2(]قد [)1(]فإن قلت [
مـن بنـى   : ( قـال في الحديث أيضاً أن رسول اهللا     ، و )3()وبحمده غرست له نخلة في الجنة     
  . حديث صحيح رواه البخاري ومسلم)4()مسجداً هللا بنى اهللا له بيتاً في الجنة

 فلـو   )ª © ¨ § ¦ Z)5 » ¬]: وقد أخبر تعالى عن امرأة فرعون بأنها قالت       
  . لم يكن لهذا الغرس وال لهذا البناء معنى)6(] اآلنوجودةمغير [كانت الجنة 

 ، ال ينافي أن اهللا تعالى ينشُئ فيها غرساً وبناء         )9(]موجودة[ كونها   )8(]أنها [)7(]الجوابف[
لكن فيها بعض مواضع خالية فالعبد كلما عمل        )  أ 3أ   ()10(]موجودة[ن الجنة   إ: فقد قال بعضهم  

  .)11(الطاعات بنى اهللا له فيها غرفاً وقصوراً وغرس له فيها أشجاراً
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).د(ساقطة في النسخة  )1(
  .وقد) د(في النسخة  )2(
، والتحميـد  والتهليل والتكبيِر التسبيح فضل في جاء ما باب أبواب الدعوات،     في جامعه  أخرجه الترمذي  )3(

  .صحيح: ، قال األلباني5/456، 3464رقم الحديث 
وأخرجه مـسلم  . 1/97، 450صحيحه بنحوه كتاب الصالة باب من بنى مسجداً رقم    أخرجه البخاري في    ) 4(

  .2/68، 1217في صحيحه كتاب المساجد باب فضل بناء المساجد والحث عليها رقم الحديث 
  .}11سورة التحريم، اآلية { )5(
لصواب ما أثبته فـي      مفروغاً منها، وا    اآلن غير مخلوقة ) ج(و) ب(المعتمدة وفي النسخة    ) أ(في النسخة    )6(

  ).د(المتن وهو ما ورد في النسخة 
  .فائدة) د(في النسخة  )7(
  .أن) د(و ) ج(و ) ب(في النسخة  )8(
  .موجودة اآلن) د(في النسخة  )9(
  .موجودة اآلن) د(في النسخة  )10(
 غـراس  فيهـا  لـه  يغرس أحد كل ولكن موجودة، الجنة نإ: قال ابن جبرين في شرح العقيدة الطحاوية   )11(

 اهللا، إال إلـه  وال هللا، والحمـد  اهللا، سبحان: قال إذا أنه الجنة في له يغرس فمما الدنيا، في يعملها التي أعماله
  .3/261 ،شرح العقيدة الطحاوية البن جبرين. فكذلك كررها وإذا الجنة، في شجرة له غرست أكبر؛ واهللا
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   )1(:]فائدة[
خلق اهللا الجنة يوم عيد الفطر، وغرست شجرة : )3(قال وهب بن منبه: )2(]األولى[

  .)6)(5(]يوم الفطر[ واصطفى جبريل للوحي )4(]يوم الفطر[طوبى 
  .)8(]النار[ أن الجنة مخلوقة قبل )7(ذكر بعضهم: فائدة أخرى

  
 

                                                
  ).د(فوائد، وساقطة من النسخة ) ج(في النسخة  )1(

الفوائد التي ذكرها المؤلف من القضايا الغيبية، والغيب ال سبيل إلى معرفتـه إال عـن طريـق الـنص                    هذه  
الصحيح، والنص هنا مفقود، وهي من القضايا التي العلم بها ال ينفع والجهل بها ال يضر، فهي أمور مسكوت                  

  .هنا في شريعتنا، فاألولى أن نسكت عنها، السيما أن الدليل مفقود
  ).د(و ) ب(ة من النسخة ساقط )2(
 الذماري الصنعاني اليماني األسوار وهو كبار ذي بن سيج بن كامل بن هو وهب بن منبه   : منبه بن وهب )3(

جماعة من التـابعين     عنه روى،  جماعة من الصحابة     عن روى، مؤرخ من التابعين،     األبناوي اهللا عبد أبو
 ةومائ عشر سنةنبياء، له كتاب التيجان في ملوك ِحمير، توفي         رحمهم اهللا، اشتهر بمعرفة أخبار األقدمين واأل      

 عـواد  بـشار . د:  تحقيـق  ،المزي الحجاج أبو عبدالرحمن الزكي بن ليوسف،  الكمال تهذيب: انظر. (للهجرة
 ألحمد، التهذيب تقريب. 161-31/140م، 1980 هـ1400 األولى الطبعة،  بيروت الرسالة مؤسسة ،معروف

. 1045 ص،  العاصمة دار ،الباكستاني شاغف أحمد صغير األشبال أبو :، تحقيق سقالنيالع حجر بن علي بن
ـ  1404 األولـى  لطبعة، ا والتوزيع والنشر للطباعة الفكر  دار ،العسقالني حجر بنال ،التهذيب تهذيب  - هـ
  .)614 صالمنجد في األعالم، . 148-11/147، م 1984

  ).ج(ساقطة من النسخة  )4(
  .يوم عيد الفطر) ج(في النسخة  )5(
 بـن  الـرحمن  عبد بن السالم عبد بن الرحمن لعبد،  النفائس ومنتخب المجالس نزهة. ورد عن أنس    ) 6(

   .1/195، م2001 ،دمشق بيروت آية دار ،المحبة دار، مارديني الرحيم عبد:  تحقيق،الصفوري عثمان
 المنثور الدر". (النار قبل والجنة النور قبل لمةوالظ األرض قبل السموات اهللا خلق":  قتادة ومن الذين قالوا   )7(

 اإلمام  تحقيق ،النيسابوري الثعلبي إبراهيم بن محمد بن أحمد إسحاق يألب،  والبيان الكشف. 3/248ي،  للسيوط
ـ  1422 ، الطبعة األولـى،   بيروت  العربي التراث إحياء دار ،عاشور بن محمد أبي . 4/133م،   2002 هـ

 المـسمى  الخازن تفسير. 3/126،  لبغوي ل التنزيل معالم. 8/12،  الدمشقي عادل البن،  الكتاب علوم في اللباب
 الفكـر  دار ،بالخـازن  الشهير البغدادي إبراهيم بن محمد بن علي الدين لعالء،  التنزيل معاني في التأويل لباب

  .)11/250، للطبري القرآن تأويل في البيان جامع. 2/117، م1979 هـ 1399، بيروت
 عبـد ل العظمة". النار قبل الجنة خلق وتعالى تبارك اهللا إن" :عنهما اهللا رضي عباس ابن عن في العظمة وورد  

، تحقيق رضا اهللا بن محمد إدريس المبـاركفوري، دار          محمد أبو األصبهاني حيان بن جعفر بن محمد بن اهللا
  .4/1372هـ، 1408 األولى الطبعةالعاصمة الرياض، 

  .ذكر بعضهم أن اهللا خلق الجنة والنار يوم الجمعة: النار، الفائدة الثالثة) د(و ) ج(في النسخة  )8(
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  الباب الثاني
   

  في الجنة هل هي واحدة أو متعددة 
  وفي عدد أبوابها وسعتها ومحلها 

  وسقفها ومفتاحها
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  الباب الثاني 
  في الجنة هل هي واحدة أو متعددة وفي عدد أبوابها وسعتها ومحلها وسقفها ومفتاحها

  
  :)1(تعريف الجنة لغة وشرعاً

  .)2(ن البستا:اعلم أن الجنة لغة
  . دار الثواب:)3(]وفي الشرع[

   

  :)4(أقوال العلماء في عدد الجنة
  : أقوال أربعة،)6(]يثمان[ هل هي جنة واحدة أو أربع أو سبع أو )5(واختلف

   ودار اهللا ودار )7(وجنة النعيم أنها جنة واحدة ولها أسماء عديدة كجنة عدن: األول
  

  

                                                
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 1(
  .13/92  البن منظور،لسان العرب )2(
  .وشرعاً) ج(في النسخة ) 3(
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 4(
 العلماء في عدد الجنة، ولكنه لم يرجح رأياً، وأرى أن الجنـة واحـدة موافقـة    أورد المؤلف هنا اختالف   ) 5(

 أسماء أطلقـت    عنللقول األول، ولكن الجنة مقسمة لدرجات أو طبقات مختلفة متفاوتة، وما ورد هي عبارة               
فة منزل عائلة فالن، مع أنه من الداخل يتكون من شقق يطلق على كل واحد منها منـزل بـص      : عليها، كقولنا 
، مع أننا أطلقنا كلمة منزل على مجموعـه، فالجنـة           ...منزل أحمد، منزل إبراهيم، منزل محمد     : مستقلة مثل 

  .   جنات باعتبار طبقاتها ودرجاتها، فكل طبقة تسمى جنة مستقلةواحدة، ولكنها
 :[ á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø    ì ë ê é è ç æ å ä ãفيقول اهللا   

ï î í Z}     فقد ورد في تفسيرها    }76،  75سورة طه، اآلية ، :[á à ß Þ Z ـ َأي الج ة ذات نَّ
الهداية . 9/354 ،تفسير ابن كثير  : انظر. (ä ã Z]، ثم بين تلك الدرجات ما هي؟ فقال         اتياللعات ا الدرج

  .)7/4674إلى بلوغ النهاية ألبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، 
ين كل درجتين كما بين الـسماء واألرض والفـردوس          فإن في الجنة مائة درجة ما ب      : (...ويقول الرسول   

، باب ما جـاء فـي   أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب صفة الجنة عن رسول اهللا          ). أعلى الجنة وأوسطها  
   .صحيح: قال األلباني. 4/296، 2530صفة درجات الجنة، رقم الحديث 

   ).ثمان(في جميع النسخ ) 6(
  .}85سورة الشعراء، اآلية  {Z) ( * + ,   ]:  على لسان إبراهيم لقوله  )7(
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 باعتبار صفاتها ومسماها واحد باعتبار أنها كأسماء         وكلها ، وغير ذلك  )2( ومقعد صدق  )1(اإلقامة
  . فهي جنة واحدة وما ذكر أوصاف لها)3(كما ذكره ابن القيم اهللا تعالى وأسماء رسوله 

 ثم  )6(C B A @ ?Z] : لقوله تعالى  )5(]الحليمي[ واختاره   )4(أنها أربعة : الثاني
  يتهما وما فيهما فضة آنجنتان من  ()8(ولحديث الصحيحين، )Z)7¼ ½ ¾] :قال
  

                                                
،  اإلقامـة  بـدل دار  ) دار المقامة (ذكرت هنا دار اإلقامة وأظن أنها سهو من المؤلف فقد كان يقصد أنها               )1(

 :[  e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z  n m l k j i h gلـقوله  
t s r q p oZ}  35-34سورة فاطر، اآليات{.  

  .}55-54سورة القمر، اآليات  { :[  = < ; : >     E D C B A @Zلقوله  )2(
  . نقله بتصرف94 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن القيم الجوزية  )3(
ذكره الحليمي في كتابه المنهاج في شعب اإليمان، تحقيق حلمي محمد فوده، دار الفكر، الطبعة األولـى                  ) 4(

  .1/474م، 1979هـ 1399
سـورة  {  :[? @ A B C Z قال قدفأن الجنات أربع   : كتابه حادي األرواح  وذكر ابن القيم في     

حـادي  : انظـر . (}62اآلية  / سورة الرحمن  {Z ¾ ½ ¼] :قال ثم ،فذكرهما ،}46اآلية  / الرحمن
  .102 صاألرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية، 

: انظـر . طاهر بن عاشور ووهبة الزحيلي    البيهقي وابن جريج والمفسر محمد ال     : وممن ذكر أن الجنات أربعة    
، بيـروت  الثقافية الكتب مؤسسة،  اإلبياني زغلول بسيوني السعيد محمد قيحقكتاب البعث والنشور للبيهقي، ت    

 بـن ، ال الكتاب علوم في اللباب وكتاب   .1/592 للبيهقي،   اإليمان شعب. 139 ص،  هـ1408،  األولى الطبعة
ـ ل،  المنير التفسير .27/273للطاهر بن عاشور،     والتنوير ريرالتحوكتاب  . 18/355 ،الدمشقي عادل  كتوردل
  ).14/41، هـ 1418 الزحيلي، وهبة

  .الحليم) ج(في النسخة  )5(
الفقيه الشافعي، القاضـي    : هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني، أبو عبد اهللا            : الحليمي

 لـه . بخـارى  فـي  ووفاته بجرجان مولده ،النهر وراء ما في حديثال أهل رئيس كان العالمة، أحد األذكياء،  
 بكثيـر  أظفر لم غريبة ومعاني كثيرة أحكاما فيه جمع: سنوياإل قال أجزاء، ثالثة ،اإليمان شعب في المنهاج

 محمد اهللا عبد أبو الدين شمس سير أعالم النبالء ل    :انظر. (، وتوفي سنة ثالث وأربعمائة للهجرة     غيره في منها
 ،األرنـاؤوط  شـعيب  الـشيخ  بإشراف المحققين من مجموعة: قيحق، ت الذهبي قَايماز بن عثمان بن أحمد نب

  ).2/235 للزركلي، األعالم. 234-17/231، م1985 هـ1405 الثالثة، الطبعة، الرسالة مؤسسة
  .}46سورة الرحمن، اآلية { )6(
  .}62سورة الرحمن، اآلية { )7(
 رقم  ، باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم         ، كتاب التوحيد  ،هأخرجه البخاري في صحيح   ) 8(

 باب إثبات رؤية المؤمنين فـي اآلخـرة   ، كتاب اإليمان،، وأخرجه مسلم في صحيحه    9/132،  7444الحديث  
   .1/112، 466 رقم الحديث ،ربهم
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  ).)1(]وما فيهما[ذهب آنيتهما وجنتان من 

 وجنـة  )5( وجنة عدن)4(جنة الفردوس)  ب3أ  ()3(أنها سبع واعتمده بعضهم : )2(]الثالث[
كمـا فـي     والسابعة دار المقامة بضم الميم،)8( ودار السالم)7( وجنة النعيم وجنة المأوى    )6(الخلد

   )9(المواهب

                                                
 يقـرأ فـوق المنبـر       بي  سمعت الن : وما فيهما، وروى البغوي بسنده عن أبي ذر قال        ) ج(في النسخة    )1(

[? @ A B C Z وإن زنى وإن سرق فقال    : فقلت :[? @ A B C Z   فقلت الثانيـة  :
وإن زنـى وإن  :  فقلـت الثالثـة  A B C Z @ ?]: وإن زنى وإن سرق يا رسول اهللا فقال الثالثة 

ياء عـن   وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر انتهى، روى الغزالي في اإلح             : سرق يا رسول اهللا، فقال    
  .أبي الدرداء قال العراقي رواه أحمد بإسناد صحيح أنها سبع

 ?] يقرأ فوق المنبـر      سمعت النبي   : وما فيهما، وروى البغوي بسنده عن أبي ذر قال        ) د(وفي النسخة   
@ A B C Z وإن زنى وإن سرق فقال    :  فقلت :[? @ A B C Z   ـ وإن : ةـ فقلت الثاني
 وإن زنى وإن سرق يا رسـول اهللا،         A B C Z @ ?]: ثالثةوإن سرق يا رسول اهللا فقال ال       زنى
وإن زنى وإن سرق وإن على رغم أنف أبي ذر انتهى، وروى الغزالي في اإلحياء عن أبي الدرداء قال                   : فقال

  .العراقي رواه اإلمام أحمد بإسناد صحيح
  ).ج(ساقطة من النسخة  )2(
  بـستان .193 ص، األصـفهاني  لراغـب ، لالقرآن فاظأل مفردات: انظر. ( وأبو الليثقاله ابن عباس    )3(

 بـن  علي بن محمد بن علي الحسن أبي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال، ل السامعين ورياض الواعظين
ـ 1419 ، بيـروت  الثقافية الكتب مؤسسة،  البحيري أيمن :تحقيق،  البغدادي اهللا عبيد  .219 صم،  1998 هـ

ـ  التـراث  إحيـاء  دار،  الخلوتي الحنفي اإلستانبولي مصطفى بن حقي إلسماعيل،  البيان روح تفسير ي، العرب
9/493.(  
  .}107سورة الكهف، اآلية  { :[° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º Zلقوله ) 4(
  :[} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ªلقوله   )5(

« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹Z} 72سورة التوبة، اآلية{.  
سورة الفرقان، اآليـة     { :[  F E D C B A @ ? >K J I H G Zلقوله   )6(

15{.  
  .}15-13سورة النجم، اآليات  { :[  ̀_ ^ ]    d c b   h g f Zلقوله  )7(
  .}127سورة األنعام، اآلية  { :[V U T S R Q P O N M L  Zلقوله  )8(
  .678-4/676 المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطالني،) 9(

، حيـان  بـي  أل المحـيط  البحر تفسير: انظر. (جنات سبع أنها عباس ابن عن روي ذكر أبو حيان في تفسيره    
1/90 ،254(.=  
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  .لسابعة دار الجالل بدل دار المقامة أن ا)1(وذكر بعضهم
 بزيادة  )4(]أنها ثمانية : ، وقال بعضهم  )3(]جنة القرآن [[ بزيادة   )2(أنها ثمانية : القول الرابع 

  . )6(]جنة القرآن[ بدل )5(عليين
 وجنـة  ، وجنة عدن من الدر، أن جنة الفردوس من الذهب األحمر  )8( بعضهم )7(]وذكر[

 ودار  ، وجنة المأوى من الزبرجد األخـضر      ،م من الفضة البيضاء    وجنة النعي  ،الخلد من اللؤلؤ  
 من المـسك    )9(]وجنة القرآن  [، ودار الجالل من المرجان األصفر     ،السالم من الياقوت األحمر   

  .األذفر
  

                                                                                                                                       
 الدواني الفواكه: انظر. اختالف العلماء في عدد الجنات سبعة أو أربعة أو جنة واحدة          : وذكر أحمد النفراوي  =

 فرحات ، مكتبـة الثقافـة       ن غنيم بن سالم النفراوي، تحقيق رضا      ، ألحمد ب  القيرواني زيد أبي ابن رسالة على
  .1/278الدينية، 

ـ ، ألالسامعين ورياض الواعظين بستان: انظر. ونقل البغدادي عن وهب بن منبه أنه قال أنها سبع    الفـرج  يب
  .130-129 ص، البغدادي

 بـن ، ال الكتـاب  علوم في اللباب. 8/329،  لقرطبي، ل القرآن ألحكام الجامع: انظر. (ذكره ابن عباس     )1(
  .)10/304، دمشقي العادل

وذكره اإلمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني في كتابه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم                   
م، 2007هــ  1428 الرابعة، يوسف الغوش، دار المعرفة بيروت، الطبعة : التفسير، اعتنى به وراجع أصوله    

11/620.  
 عدن وجنة السالم ودار القرار ودار الجالل دار:  ثمانية هي  ا أنه ورد في رواية أخرى عن ابن عباس        ) 2(

  .9/493تفسير روح البيان إلسماعيل حقي، : انظر. النعيم وجنة الفردوس وجنة الخلد وجنة المأوى وجنة
  .جنة الفرات): ب(في النسخة  )3(
  .أنها ثمانية: جنة القرآن، وقال بعضهم): د(ساقط من النسخة  )4(
   .}18اآلية / سورة المطففين { :[h i j k l m Zقال ) 5(
  .جنة الفرات): ب(في النسخة  )6(
  .وقال): د(في النسخة  )7(
 ،األحمر الياقوت من وهي السالم ودار   ،األبيض اللؤلؤ من الجالل دار: "قال مجير الدين الحنبلي العليمي    ) 8(
 مـن  وهـي  النعيم جنة ثم ،األصفر انالمرج من وهي الخلد جنة ،األخضر الزبرجد من وهي المأوى جنة ثم

 مـن  عدن جنة ثم ،المسك من وهي القرار دار جنة ثم ،األحمر الذهب من وهي ،الفردوس ثم البيضاء الفضة
 المجيـد  عبـد  يونس عدنان تحقيق،  العليمي الحنبلي الدين مجير، ل والخليل القدس بتاريخ الجليل األنس". الدر
   .1/36، م1999 -هـ1420، دنديس عمان مكتبة، نباتة

  .ودار القرار): د(و النسخة ) ب(في النسخة  )9(
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  :)1(أقوال العلماء في أفضل الجنة
 أفضلها جنـة عـدن فهـي        :)3( فقال صاحب المواهب   ، في أفضل الجنات   )2(]واختلف[
الـصحيح أن جنـة     :  ورده شارحه سيدي محمد الزرقـاني فقـال        ،ى من الفردوس  أفضل حت 

فإذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس فإنـه وسـط         ( حديث الصحيحين    )4(]ويدل له [الفردوس أفضل   
، فالـصحيح أن جنـة      )5()الجنة وأعال الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهـار الجنـة           

 التـي   )7(]وهي[م جنة الخلد ثم جنة النعيم ثم جنة المأوى           ثم جنة عدن ث    ،)6(]أفضلها[الفردوس  
 ثم دار الـسالم     ،)8()يأوي إليها أرواح الشهداء   : (وعن مقاتل ) أ4أ(يأوي إليها جبريل والمالئكة     

  . )9(ثم دار المقامة انتهى كالم الزرقاني

  هل الجنة بعضها فوق بعض أو متجاورة؟: فإن قلت

  )11(.ة بخالف جهنم فإنها طبقات بعضها فوق بعض أنها متجاور)10(ذكر بعضهم: قلت

 

  
  

                                                
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 1(
  .وأخلف) د(في النسخة  )2(
  .678-4/677المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطالني،  )3(
  .ويدله) ج(في النسخة  )4(
على الماء وهو رب العرش العظيم، رقـم        أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب وكان عرشه           )5(

  .، ولم أجده في صحيح مسلم9/125، 7423الحديث 
  .أفضل) د(في النسخة  )6(
  ).د(ساقطة في النسخة  )7(
  .3/290تفسير مقاتل  )8(
  .12/393 شرح العالمة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعالمة القسطالني، )9(
 الجبـار  عبـد  بـن  محمـد  بـن  منصور المظفر بي، أل القرآن تفسير :في تفسيره، انظر  قاله السمعاني   ) 10(

ـ 1418 الـسعودية،  الريـاض  الوطن دار ،غنيم بن عباس بن وغنيم إبراهيم بن ياسر تحقيق،  السمعاني  -هـ
   .3/77 ،م1997

: انظـر . ازل متجـاورة اجمع بينهم وبينهم، لتقر بذلك أعينهم باالجتماع في من: وأشار ابن كثير إلى هذا بقوله     
  . 7/131، بن كثيرال  القرآن العظيمتفسير

: انظـر . ( ومحمد رشيد رضا   اإلمام محمد عبده   و  المناوي وعلي القاري   ،بأن الجنة طبقات  : وممن قال  )11(
 لعلـي القـاري،     المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاةو. 2/427،   للمناوي الصغير الجامع القدير شرح  فيض
تفسير القرآن الحكيم    و .10/296،  م2001 - هـ1422 ،بيروت العلمية لبنان  الكتب دار ،تانيعي جمال تحقيق

  ).3/205 ،المشتهر بتفسير المنار، لألستاذ اإلمام الشيخ محمد عبده، تأليف السيد محمد رشيد رضا



 - 100 -

  :)1( وعددهاأبواب الجنة
 في الجنة ثمانيـة  )2(]إن: ([ قالوأما عدد أبواب الجنة فروى البخاري أن رسول اهللا      

البـاب األول   : )6(قال بعضهم  ،)5(])4()الصائمون [)3(]يدخله إال [باب منها يسمى الريان ال       أبواب
   وهو الذي صرح به في )8(مسمى بالريان ال)7(]الصيام[باب 

  

                                                
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 1(
  ).د(ساقطة في النسخة  )2(
  . منه إالال يدخل) د(في النسخة  )3(
-4/119، 3257أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق، باب صفة أبواب الجنة، رقـم الحـديث       )4(

120.  
 قال ما من مسلم يتوفى له ثالثـة أوالد لـم   الصائمون وروي ابن ماجه أن رسول اهللا ) ج(في النسخة    )5(

من توضأ فأحسن الوضـوء ثـم    : دخل، وقال   يبلغوا الحنث إال تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء            
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن محمداً عبده ورسـوله فتحـت لـه    : رفع طرفه إلى السماء فقال 

  .أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء
والد لم يبلغـوا   قال ما من مسلم يتوفى له ثالثة أ       الصائمون وروي ابن ماجه أن رسول اهللا        ) د(في النسخة   

من توضأ فأحسن الوضـوء ثـم       : الحنث إال تلقوه من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء دخل، وقال              
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن محمداً عبده ورسـوله فتحـت لـه    : رفع طرفه إلى السماء فقال 

  .أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء
  . 4/675،676قسطالني في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ذكره ال )6(

  . 12/388،389وذكره الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطالني، 
  .955-954 صوذكره القرطبي في كتابه التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة، 

 دار ،عميـرة  الـرحمن  عبد تحقيق،   الرسول أحاديث في لاألصو نوادروذكره الترمذي الحكيم في كتابه      
  .3/244، م1992، بيروت الجيل

  .الصائم) د(في النسخة  )7(
مـن أنفـق   ( : قـال   أن رسول اهللا     عن أبي هريرة    وقد جمعت أكثر األبواب في حديث واحد وهو         ) 8(

ن من أهل الصالة دعي مـن بـاب          يا عبد اهللا هذا خير فمن كا       ،زوجين في سبيل اهللا نودي من أبواب الجنة       
 ومن ، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد         ،الصالة

 بأبي أنت وأمي يا رسول اهللا ما علـى مـن            : فقال أبو بكر     ،)كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة       
). نعم وأرجو أن تكون منهم    : ( قال ؟ تلك األبواب كلها    فهل يدعى أحد من    ،دعي من تلك األبواب من ضرورة     

. ، واللفظ لـه   3/25،  1897أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب الريان للصائمين، رقم الحديث            
  .3/91، 2418 في صحيحه، كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة وأعمال البر، رقم الحديث  مسلمأخرجهو

   .3/1797 ،لسان العرب البن منظور: انظر.  الماء الذي يرِوي فهو ريانالريان من الرواء وهو
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 باب الصالة، والثالث باب الزكاة، والرابع باب الجهاد، والخـامس بـاب             )1(]والثاني[الحديث،  
  ، )4( الترمذي الحكيم)3(كما ذكره  وهو باب الرحمة وهو الذي يدخل منه المصطفى )2(التوبة

                                                
  .والباب الثاني) د(الثاني، وفي النسخة ) ب(في النسخة  )1(
: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً، ونؤمن بـك، قـال      : قالت قريش للنبي    :  قال عن ابن عباس    ) 2(
إن شـئت أصـبح   : إن ربك يقرأ عليك السالم، ويقول     : (أتاه جبريل فقال  فدعا، ف : نعم، قال : ، قالوا )وتفعلون؟(

الصفا ذهباً، فمن يكفر بعد ذلك منهم عذبته عذاباً ال أعذبه أحداً من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة                    
ـ . 4/60،  2166أخرجه أحمد في مسنده، رقم الحديث       ). (بل باب التوبة والرحمة   : (، قال )والرحمة ه وأخرج

وأخرجه أبو بكر أحمـد     . 4/241 ،2/314،  1/53،  7709،  3182،  162الحاكم في مستدركه، رقم الحديث      
بن الحسين البيهقي في دالئل النبوة ومعرفة أحوال الشريعة، وثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه الـدكتور           

هــ  1408 الطبعـة األولـى      عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية ودار الريان للتراث بيروت والقاهرة،          
وأخرجه الطبراني في المعجـم الكبيـر، رقـم الحـديث           . 273،  2/272،  571،  570م، رقم الحديث    1988

صحيح، صحيح الترغيـب    : قال األلباني . حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه    : قال الحاكم . 12/151،  12736
  .)3/122، 3142 رقم الحديث والترهيب،

نه، فلهى عنه، وأقبل علـى      ع بذنب، فسأله     قَد ألَم   عبد اهللا بن مسعود     رجل ىأت: عن عبد اهللا بن مسعود قَال     و
 ما جئت تـسألني     مكن ه  إ هذا أو : القوم يحدثهم، فحانت إليه نظرة من عبد اهللا، فإذا عين الرجل تهراق، فقال            

 ابن  أخرجه (. تيأس  موكل به ملك، فاعمل وال     توبة،لاب ا بق غير   لهما تفتح وتغ  لن للجنة سبعة أبواب ك    إعنه،  
 ابن: ورشه، الم المروزي المبارك بن اهللا عبد وأخرجه. 18/538،  35356 في مصنفه، رقم الحديث      أبي شيبة 
، 1042، رقم الحـديث     بيروت العلمية الكتب دار،  األعظمي الرحمن حبيب: قيحق ت  في كتاب الزهد،   المبارك
يبة إسنادها ضعيف، حيث لم أقف على ترجمـة ليعقـوب بـن سـفيان                رواية ابن أبي ش    .368 ص،  1043

إسنادها ضعيف ألن فيه يعقوب بن غضبان العجلي ذكره ابن حجر في لـسان              الكسري، ورواية ابن المبارك     
 مكتـب  ،غـدة  أبـو  الفتـاح  عبد :قيحق، ت العسقالني حجر ابن،  العسقالني حجر بن علي بن حمدألالميزان،  

   ).8/534 ،اإلسالمية المطبوعات
  .3/244 للحكيم الترمذي،  األصول في أحاديث الرسول نوادر )3(
 صـوفي،  باحـث، : الترمذي الحكيم اهللا، عبد أبو بشر، بن الحسن بن علي بن محمد هو: الحكيم الترمذي ) 4(

مـذ  نه هجر بتر  إ وقيل   :قال السلمي ،  ذكره أبو عبد الرحمن في طبقات الصوفية      ،  الدين وأصول بالحديث عالم
 ومما أنكر عليه أنه كان يفضل الوالية علـى          ،في آخر عمره بسبب تصنيفه كتاب ختم الوالية وعلل الشريعة         

كتـاب  ، و الفروق في فـروع   ، و طبقات الصوفية ، و رياضة النفس ، و  إثبات العلل للشريعة   :، من مؤلفاته  النبوة
، تـوفي نحـو    في معرفة أخبار الرسولنوادر األصول، والمنهاج في العبادة ، و كتاب ختم األولياء  ، و االحتياط

عبد الفتـاح  : لسان الميزان ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيق: انظر. (سنة عشرون وثالثمائة هجرية   
المنجـد فـي    . 6/272،  للزركلـي  األعالم. 309-5/308،  7/163أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية،      

  .)171 صاألعالم، 
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سل رحمـة للعـالمين ولكونـه       لكونه أر  وهو مناسب    )3( في تذكرته  )2( القرطبي )1(]عنه[ونقله  
والـسابع بـاب   ، )5(باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس    : ، والسادس  توبة أمته    )4(]بيح[

 )9(. ال حساب عليه)8(]من[ الذي يدخل منه )7( األيمن)6(]الباب[ن والثامن الراضي

وإال فهناك أبـواب     ، أي أن أبوابها العظيمة ثمانية     )10()ثمانية أبواب (وقوله في الحديث    
   :)12(]منها[ الثمانية )11(]تلك[من داخل ) ب 4 أ(صغار 

                                                
  .عن) د(في النسخة  )1(
الخزرجي األندلسي، أبو عبد اهللا القرطبـي،    محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج األنصاري هو: القرطبي )2(

من كبار المفسرين، صالح متعبد من أهل قرطبة، رحل إلى الشرق واستقر بشمالي أسيوط بمصر، وتوفي بها                 
بتفسير القرطبي وقمع الحـرص  الجامع ألحكام القرآن، يعرف  : سنة إحدى وسبعين وستمائة للهجرة، من كتبه      

بالزهد والقناعة، واألسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى، والتذكار في أفضل األذكار، والتذكرة بأحوال المـوتى           
والدار اآلخرة، والتقريب لكتاب التمهيد، وكان ورعاً متعبداً، طارحاً للتكلف، يمشي بثوب واحد وعلى رأسـه                

  ).323، 5/322األعالم للزركلي : انظر (.طاقية
  .955-954 صكتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة للقرطبي،  )3(
  . ما أثبتناه في المتناألصحيجب، و) أ ( المعتمدةفي النسخة )4(
فـتح   :انظـر ). (إن هللا باباً في الجنة ال يدخله إال من عفا عن مظلمـة            : (وورد في حديث أرسله الحسن    ) 5(

، ألبي العالء محمد بن عبد الرحمن بن عبـد          الترمذي جامع بشرح األحوذي حفةت. 7/28الباري البن حجر،    
 ،الثانيـة  الطبعـة  ،المنورة المدينة السلفية المكتبة،  اللطيف عبد بن الوهاب عبد: قيحقت ،المباركفورى الرحيم
اني شرح الزرق . 6/324مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري،       . 10/160 ،م1963 هـ1383

هــ،  1411على موطأ اإلمام مالك لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار الكتب العلمية بيـروت،                  
 .389-12/388شرح العالمة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعالمـة القـسطالني،           . 3/67

   ).الحديث لم يورده إال أصحاب كتب الشروح ولم أقف عليه مسنداً
  .باب) ج( النسخة في )6(
فيقال يا محمد أدخل من أمتك من ال حساب عليهم من الباب األيمن من أبواب               : (ورد في الحديث الطويل   ) 7(

 في صحيحه، كتاب التفسير سورة بني        البخاري أخرجه). الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من األبواب        
، 6/84 ،4712 ، رقم الحـديث      N M L K J I H G F EZ ]: إسرائيل، تفسير قوله تعالى   

   .1/127، 501أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم الحديث و. 85
  .الذي) د(في النسخة  )8(
، المنـاوي  الـرؤوف  عبد، ل الصغير الجامع شرح القدير فيض .7/118شرح النووي على مسلم،     : انظر) 9(
 مشكاة شرح المفاتيح مرعاة. 10/160،  للمباركفورى،  الترمذي جامع بشرح حوذياأل تحفة. 6/481 ،4/588

  .6/324، للمباركفوري المصابيح
  .100 صسبق تخريجه  )10(
  .ذلك) د(في النسخة  )11(
  ).د(ساقطة في النسخة  )12(
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 )2(]الـشهوات واللـذات  [ والنهي عن المنكر وباب تـرك  )1(]المعروفاألمر ب[باب الحج وباب  
 منه إال مفرح الـصبيان وبـاب الـذكر    )3(]يدخل[ وباب الضحى وباب الفرح ال      وباب الصدقة 

، وفـي شـرح   )4(اب العلم ذكره القسطالني فـي المواهـب    وباب الصابرين وباب الوضوء وب    
  .  مع زيادة من كالم غيره)5(البخاري

 ومكتوب على كـل بـاب       ،)6(فعلى هذا تكون األبواب ثمانية عشر وبه صرح بعضهم        
 بكـر   )8(]أبا[ وورد أن    ،)7(اسمه هذا باب الصالة هذا باب الزكاة إلى آخرها، كما ذكره بعضهم           

: يا رسول اهللا هل يدخل أحد من هذه األبواب كلها قـال           :  عنه قال  )10(]اهللا[ رضي   )9(]الصديق[
  ، )11()نعم وأرجو أن تكون منهم(

                                                
  .، واألصح ما أثبتناه في المتنالمعروف) أ ( المعتمدةفي النسخة )1(
  .ت والشهواتاللذا) د(في النسخة  )2(
  .هيدخل) أ ( المعتمدةفي النسخة )3(
  .676-4/675المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطالني،  )4(
 العربـي  التـراث  إحيـاء  دار ، لبدر الدين محمود بن أحمد العينـي،  البخاري صحيح شرح القاري عمدة )5(

 بـن  خلـف  بن علي الحسن يبأل،  البخارى صحيح شرح. 7/28فتح الباري البن حجر،     . 10/262،  بيروت
 رياض، الطبعة الثانية،  ال الرشد مكتبة ،إبراهيم بن ياسر تميم أبو: تحقيق،  القرطبي البكري بطال بن الملك عبد

  .4/17، م2003 هـ1423
ذكر القرطبي أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية وبين األدلة على ذلك وعدد كثيراً من أبوابها، وذكر أنهـا                    ) 6(

  .958-953ص  التذكرة للقرطبي، كتاب: انظر. تة عشر باباًتصل إلى س
 العـدوي  حاشـية : انظر. وأورد علي الصعيدي العدوي المالكي أن القرطبي عد أبواب الجنة ثمانية عشر باباً       

 دار ،البقـاعي  محمـد  الشيخ يوسف تحقيق،  المالكي العدوي الصعيدي علي، ل الرباني الطالب كفاية شرح على
  .1/254 هـ، 1412،  بيروتالفكر

لكل أهل عمل باب من أبواب الجنة يـدعون منـه بـذلك           : (قال رسول اهللا    : وقد ورد عن أبي هريرة قال     
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم   . 15/497،  9800أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، رقم الحديث        ) العمل

  .10/391 أورده األلباني في السلسلة الصحيحة،. 6/109، 8996الحديث 
فهذا يدل على أن أبواب الجنة متعددة على أعمال الخير، فهي أعمال متعددة كثيرة، وليس لنا أن نجزم بعـدد                    

   .ألبواب الجنة
  .102، 101 صسبق توضيحه،  )7(
  .أبي) د(في النسخة  )8(
  ).د(و) ب(ساقطة في النسخة  )9(
  .اهللا تعالى) د(في النسخة  )10(
، 3/25، 1897 رقـم الحـديث   ، باب الريـان للـصائمين  ، كتاب الصوم يحه، في صح  أخرجه البخاري  )11(

ـ و. 3/91،  2418وأخرجه مسلم كتاب الزكاة باب من جمع الصدقة وأعمال البر، رقم الحـديث                =هـأخرج
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  . )2(])1(المواهب[ذكره سيدي محمد الزرقاني في شرح 
  أن (وفي رواية  [)3()أن أبواب الجنة من ذهب وحلقها من فضة(وقد ورد في الحديث 

 )7() على صـفائح الـذهب     )6(]الحلقة من ياقوتة حمراء   ([ وفي رواية أن     )5())4(]الحلق من ذهب  
   )8(ويمكن الجمع

  
                                                                                                                                       

 في سننه، كتاب الصيام، باب ذكر االختالف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامـة فـي                    النسائي=
  .479-4/478، 2237يث فضل الصائم، رقم الحد

  .389-12/388شرح العالمة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعالمة القسطالني،  )1(
المواهب وروى ابن شيبة من حديث أبي هريرة مرفوعاً أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني              ): ج(في النسخة    )2(

 أمـا  ول اهللا وددت أن أكون معك حتى أنظر إليه فقال يا رس: باب الجنة الذي تدخل منه أمتي فقال أبو بكر       
أنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي انتهى، وقد دل هذا الحديث على أن لهذه األمـة بابـاً مختـصاً                        

  .يدخلون منه الجنة دون سائر األمم كما ذكره شارح اإلحياء
ريرة مرفوعاً أتاني جبريل فأخذ بيدي فـأراني  المواهب وروى ابن أبي شيبة من حديث أبي ه): د(في النسخة   

يا رسول اهللا وددت أن أكون معك حتى أنظر إليه فقال : باب الجنة الذي تدخل منه أمتي فقال أبو فقال أبو بكر          
                         ًأما أنك يا أبي بكر أول من يدخل الجنة من أمتي انتهى، وقد دل هذا الحديث على أن لهـذه األمـة بابـا 

  . دون سائر األمم كما ذكره شارح اإلحياءمختصاً يدخلون منه
 دار ،أسـد  سـليم  حسين: تحقيق في مسنده،    التميمي الموصلي يعلى أبو المثنى بن علي بن أحمدأخرجه   )3(

 الجنـة  باب أقرع(، والنص   4137، رقم الحديث    م1984 هـ 1404 األولى، الطبعة،  دمشق للتراث المأمون
قـال  . 7/164،  ضـعيف  إسـناده : أسد سليم حسين  المحقق قال،  .)..فضة من وحلقة ذهب من باب لي فيفتح

  . 2/257، 2242، رقم الحديث األلباني الدين ناصر محمد، لوالترهيب الترغيب ضعيفموضوع، : األلباني
  ).ب(ساقطة من النسخة  )4(
  بيروت، يةالعلم الكتب دار ،السيوطي بكر أبي الرحمن عبد الدين جالل الفضل يب، أل الكبرى الخصائص )5(

 لمحمـد ،  عاصـم  أبي البن السنة تخريج في الجنة ظاللصحيح،  : قال األلباني . 2/384 ،م1985 هـ1405
ـ 1413ة،  الثالث: الطبعة،  بيروت اإلسالمي المكتب ،األلباني الدين ناصر ، 813م، رقـم الحـديث      1993-هـ

  .ذهب من وهي بابال بحلقة فيأخذ سلمان، عن 11/436فتح الباري البن حجر العسقالني  .2/79
  .الحلق من ياقوت أحمر) د(في النسخة  )6(
 البرهـان  الهنـدي  الدين حسام بن المتقى علي الدين عالء للعالمة واألفعال األقوال سنن في العمال كنز) 7(

 اقالـس  صـفوة  الشيخو حياني بكري الشيخ :ومفتاحه فهارسه ووضع صححهو  غريبه وفسر ضبطه ،فوري
 النهاية في الفتن والمالحم     .14/650،  39781، رقم الحديث    م 1989 - ـه 1409،  تالرسالة بيرو  مؤسسة

ضعيف جداً،  : قال األلباني . 100 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية،          .2/274البن كثير،   
  .2/242، 2181، رقم الحديث والترهيب الترغيب ضعيف

ا بعض روايات ضعيفة وحاول أن يجمع بينها، مع أننا ال نـستدل             ويبدو أن الشيخ قد سها حينما جمع هن        )8(
  . باألحاديث الضعيفة على األمور الغيبية
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  . )2(]الياقوت األحمر[ بعض الحلق من ذهب وبعضها من فضة وبعضها من )1(]بأن[
)  أ 5أ  ( مـن أن أبـواب       )3(]ذكر[فإن قلت ما تقدم من أبواب الجنة من ذهب ينافي ما            

 في الدنيا ال يشبه ما في الجنـة إال فـي         )4(]افالجواب أن م   [،الجنة شفافة ال تحجب ما وراءها     
 سـيدي محمـد     )6(]ذكره[ فال مانع من كونه ذهباً شفافاً        ،)5( كما ورد في الحديث    ،مجرد االسم 

 انفتحـي   )9(]يقال[ وأبواب الجنة تتكلم، وتفهم ما       )8(، قال بعضهم  )7(الزرقاني في شرح المواهب   
  .)10(]أو انغلقي[
  

  :)11(بينهاسعة أبواب الجنة والمسافة 
والـذي  : (قـال   في حديث صـحيح أن رسـول اهللا          )12(]فروي[وأما سعة أبوابها    

  ن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة،  بيده إ)13(]نفسي[
                                                

  .أن) ب(في النسخة  )1(
  .ياقوت) د(في النسخة  )2(
  .ذكره) ج(ذكروه، وفي النسخة ) د(و) ب(في النسخة  )3(
  .قلت إنها) د(في النسخة  )4(
أخرجه البيهقـي فـي البعـث    ). نة شيء، مما في الدنيا إال األسماء  ليس في الج  : ( قال  عن ابن عباس     )5(

. رواه البيهقي بإسناد جيد   : وقال المنذري . السند صحيح :  األلباني قال. 193 ص،  322والنشور، رقم الحديث    
 الحـديث  مـن  والترهيب الترغيب .5/187،  2188، رقم الحديث     لأللباني  سلسلة األحاديث الصحيحة   :انظر(

 العلميـة  الكتـب  دار ،الـدين  شمس إبراهيم تحقيق،  محمد أبو المنذري القوي عبد بن العظيم عبد، ل الشريف
  .)4/316 هـ،1417بيروت، 

  .فأذكره) ب(في النسخة  )6(
  .12/376شرح العالمة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعالمة القسطالني،  )7(
العالمة الزرقاني على المواهب اللدنيـة بـالمنح المحمديـة للعالمـة            شرح   :انظر. (ذكره الحسن وقتادة   )8(

، لقرطبـي  ل القـرآن  ألحكام الجامع. 18/221لطبري،  ل القرآن تأويل في البيان جامع. 12/377القسطالني،  
 بالمـأثور  التفـسير  في المنثور الدر. 61 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية،          . 15/219

 -موقع أسرار اإلعجاز البياني للقرآن الكـريم      . 5/247،  كثير بنال العظيم القرآن تفسير. 12/611 ،للسيوطي
  أبواب الجنة وأبواب النار،

58=articleid?php.rticlea/xfsection/modules/888bayan/com.7bayan.www://http(  
  .يقال لها) د(و) ب(في النسخة  )9(
  .وانقفلي) د(أو انقفلي، وفي النسخة ) ب(في النسخة  )10(
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 11(
  .فروي فروي) د(في النسخة  )12(
  .نفس محمد) د(و) ب(في النسخة  )13(
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فـي  [، وروي )6())5(])4(وبـصرى [كما بـين مكـة    ()3(]روايةوفي [، )2())1(كما بين مكة وهجر   
ما بـين المـصراعين     (، وفي حديث آخر     )8()أن ما بين المصراعين أربعون عاماً       ()7(]حديث

  .)11(]ضعيفان[هذان الحديثان : )10( لكن قال ابن القيم)9()سبع سنين
  

                                                
لبلدان لياقوت بن عبد اهللا الحموي، دار الفكر بيروت،          معجم ا  :انظر. البحرين بالد على يطلق اسم: هجر) 1(
1/126 ،303 ،347 ،5/393.  
، 501أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقـم الحـديث                   )2(

فاعة، ، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ما جاء في الـش     جامعهأخرجه الترمذي في    . 1/129،  502
وأخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب التفسير، تفسير سورة اإلسراء قولـه            . 4/228،  2434رقم الحديث   

 ابـن  صـحيح . 150-10/148، 11222، رقم الحديث "ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً    : "تعالى
  .15/287 ه،دمسنوأخرجه اإلمام أحمد في . 16/402، حبان بن البلبان ابن بترتيب حبان

  .)وفي رواية(، وفي بقية النسخ رواية) أ ( المعتمدةفي النسخة )3(
. ، وقصته مشهورة  قرية بالشام، من أعمال دمشق، وبها كان بحيرا الراهب الذي بشر بالنبي             : بصرى) 4(

   .3/86، 2/200معجم البلدان لياقوت الحموي، : انظر
  .بسرى) د(في النسخة  )5(
 في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً، رقم        أخرجه البخاري  )6(

 باب أدنى أهل الجنة منزلـة فيهـا رقـم           ، كتاب اإليمان   في صحيحه،  وأخرجه مسلم . 6/85،  4712الحديث  
:  تعـالى  أخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب التفسير، تفسير سورة اإلسراء قوله          . 1/127،  501الحديث  

[ N M L K J I H G F EZ 150-10/148 ،11222، رقم الحديث.  
  ).د(ساقط من النسخة  )7(
. 18/456،  35172، رقـم الحـديث      19/248،  35940أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم الحديث         ) 8(

 بـن  عمـر  : قيحق، ت الحكمي علي بن أحمد بن لحافظ،  األصول علم إلى الوصول سلم بشرح القبول معارج
، حادي األرواح إلـى     2/773،  م 1990 - هـ 1410 األولى، الطبعة،  الدمام القيم ابن دار،  عمر أبو محمود

  .43 صبالد األفراح البن قيم الجوزية، 
أخرجه البيهقي في البعث والنشور، رقـم       . 16/401،  7388أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم الحديث         )9(

 حادي األرواح إلـى     .3/1072،  577لشيخ في العظمة، رقم الحديث      وأخرجه أبو ا  . 150 ص،  228الحديث  
  .43 صبالد األفراح البن قيم الجوزية، 

   .43 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية، ) 10(
ضعيفان، ومع كونهما واسعة جداً فيحصل لهم شدة االزدحام عند دخولهم من تلك ): د(و) ج(في النسخة    )11(

  .في حديث ذكره شارح اإلحياء] ورد[كما األبواب 
  .روى وروى] ورد[بدل ): د(لكن في النسخة 
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 أن رسـول اهللا     )2( الطبراني )1(]فيلما   [،وأما مسافة ما بين الباب والباب فسبعون عاماً       
لراكـب بينهمـا     إال يسير ا   )4(]باباً[ ثمانية أبواب ما منهن      )3(]للجنة[إن  : (صلى عليه وسلم قال   

   .)5()سبعين عاماً
 والعـرش   )7( ابن عباس وعبد اهللا بـن سـالم        )6(]قاله[والجنة في السماء السابعة كما      

  .)8(سقفها
  

  
  
  

                                                
  .)لما في(، وفي بقية النسخ في) أ ( المعتمدةفي النسخة )1(
 توفي  .المحدثين كبار من: القاسم أبو الشامي، اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمانهو   :الطبراني) 2(

. نسبته وإليها الشام، طبرية من أصله  الموافق تسعمائة وإحدى وسبعين ميالدية،     سنة ثالثمائة وستين للهجرة،   
 في معاجم ثالثة له بأصبهان، وتوفي والجزيرة، وفارس والعراق ومصر واليمن الحجاز إلى ورحل بعكا، ولد

 سـير : انظر( .ذلك وغير  والدعاء وعشرة النساء   النبوة ودالئل  كتاب األوائل  و التفسير في كتب وله الحديث،
 الزبيـدي  مرتـضى تـاج العـروس ل     .3/121  األعالم للزركلـي،   .130-16/119 للذهبي،   النبالء أعالم
12/413.(  

  .الجنة) د(في النسخة  )3(
  .بابان) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )4(
 المعجـم  أخرجه الطبراني فيو .262-4/560، 8838-8833 أخرجه الحاكم في مستدركه، رقم الحديث      )5(
 قـال  .170 ص، حادي األرواح إلى بالد األفراح البن قـيم الجوزيـة،        19/213،  477، رقم الحديث    كبيرال

  . هذا حديث جامع في الباب صحيح اإلسناد كلهم مدنيون ولم يخرجاه: الحاكم
  .قال) د(في النسخة  )6(
 والتعريـف  النار من التخويف: انظر. (وورد عن مجاهد وابن عباس وابن مسعود وكعب وابن سالم           ) 7(

. 14/27طي، للـسيو ، بالمـأثور  التفسير في المنثور الدر. 63،  62 ص،  الحنبلي الفرج يألب البوار دار بحال
  ).253 ص، لبيهقي لوالنشور البعث. 1/80 ،األثير البن واألثر الحديث غريب في النهاية

 يوسف نسل من إنه قيل صحابي، ،وسفي أبو اإلسرائيلي، الحارث بن هو عبد اهللا بن سالم    : سالم بن اهللا عبد
 اسمه وكان المدينة،  النبي قدوم عند أسلم . النبي أصحاب خواص مناألنصار، و  حليف، كان   يعقوب بن
 ولمـا .  وشهد فتح نهاونـد    والجابية المقدس بيت فتح عمر مع وشهد. اهللا عبد  اهللا رسول فسماه" الحصين"

 ،حـديثاً  25 لـه . مات أن إلى بالمدينة وأقام. واعتزلها خشب، من فاسي اتخذ ومعاوية، علي بين الفتنة كانت
-3/268، األثيـر  بـن ال الغابة أسد :انظر. (توفي سنة ثالث وأربعين للهجرة، ثالث وستين وستمائة ميالدية       

  .)368 صالمنجد في األعالم،  .4/90 األعالم للزركلي، .426-2/413سير أعالم النبالء للذهبي، . 269
  .4/89، عاشور بن للطاهر، المجيد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى يرتحر )8(
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  :)1(مفتاح الجنة وثمنها
مفتاح الجنة شهادة أن ال إله إال اهللا،        : ( قال وأما مفتاحها ففي البخاري أن رسول اهللا        

، )4() أسنان فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإال لم يفتح    )3(]وله[ من مفتاح إال     )2(]وليس[ولكن  
، وفي مـسلم  ) ب5أ  ()6()ال إله إال اهللا: ( الجنة؟ قال)5(]منث[يا رسول اهللا ما   : وجاء رجل فقال  

من كـان آخـر   ( داوود )8(]أبي[وفي  [)7()من مات وهو يعلم ال إله إال اهللا دخل الجنة    (مرفوعاً  
 ، وفي الصحيحين أن أعرابياً جاء إلـى رسـول اهللا            )10())9(]إال اهللا دخل الجنة   كالمه ال إله    

تعبد اهللا ال تشرك بـه شـيئاً        : (يا رسول اهللا دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال          : فقال
 )11(]نفـسي [والـذي   : قال)  وتصوم رمضان  ، وتؤدي الزكاة المفروضة   ،وتقيم الصالة المكتوبة  

  :  )14(]رسول اهللا[ قال  فلما ولّى شيئاً أبداً وال أنقص منه،)13(]هذا[ على )12(]أزيد[بيده ال 

                                                
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 1(
  .ليس) د(في النسخة  )2(
  .له) د(في النسخة  )3(
، هللا إال إلـه  ال كالمه) آخر (آخر كان ومن الجنائز في باب، الجنائز تابأخرجه البخاري في صحيحه، ك     )4(
2/71.  
   .تمن) ج(في النسخة ) 5(
 عبـد  بـن  لمعمر،  الجنة موجبات. 1/72،  51، رقم الحديث     أخرجه أبو نعيم األصبهاني في صفة الجنة       )6(

 الطبعـة ،  الـرحمن  عبـاد  مكتبة ،الدمياطي النجار بن أحمد بن ناصر: قيحق، ت األصبهاني الفاخر بن الواحد
 ص،  2،4، رقم الحـديث     الجنة ثمن اهللا إال إله ال قول أن ورد ما ذكر في باب،  م2002 هـ 1423 ،األولى

 األحاديـث  سلـسلة أورده األلباني في    . 86 ص  إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية،       حادي األرواح  .17،18
 المعـارف  دار،  األلبـاني  نـوح  الحاج بن الدين ناصر لمحمد األمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة
  .7/458، 3457، رقم الحديث م1992 هـ1412، األولى عةالطب،  الرياض

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان باب من لقي اهللا باإليمان وهو غير شاك فيه دخل الجنـة رقـم                     )7(
  .1/41، 145الحديث 

  .كالم أبي) ب(في النسخة  )8(
  . إله إال اهللا دخل الجنةوفي أبي داوود من كان آخر كالمه ال: النص التالي) د(ساقط من النسخة  )9(
: ، قـال األلبـاني    3/159،  3118 باب التلقين رقم الحـديث       ، كتاب الجنائز   في سننه،   داود أخرجه أبو  )10(

  .صحيح
  .نفس محمد) د(في النسخة  )11(
  .زائد) ج(في النسخة  )12(
  .ذلك) د(و) ج(في النسخة  )13(
  ).د(و) ج(و) ب(ساقط في النسخة  )14(
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 )4(]أن ([)3(، وروى أبو الشيخ   )2() إلى هذا  )1(]فينظر[من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة          (
ال يدخل الجنة أحـد إال      ( :  قال  وروى الطبراني أن رسول اهللا       )6() الجنة )5(]مفتاح[السيوف  

 الجنة جنـة عاليـة   )7(]أدخلوه[ اهللا الرحمن الرحيم هذا كتاب من اهللا لفالن بن فالن  بجوار بسم 
 .)9())8(]دانية[قطوفها 

                                                
  .فلينظر) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )1(
وأخرجـه  . 2/105، 1397أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم الحديث            )2(

  .338 ص، 116مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان باب بيان اإليمان الذي يدخل به الجنة رقم الحديث 
 حيان، بن جعفر بن محمد بن اهللا عبد محمد، أبو أصبهان، محدث الصادق، الحافظ اإلمامهو   :الشيخ أبو )3(

 مـن  الحـديث  وطلـب  ،برجالـه  العلماء الحديث، حفاظ ، وهو من  التصانيف صاحب الشيخ، بأبي المعروف
 ،ذلـك  وغير األحكام في الكثيرة والكتب التفسير صنف مأمون، ثقة: مردويه ابن قال الجد، به اعتنى الصغر،

 كتـاب و ،العظمة كتابو ،ةالسن كتاب:  من تصانيفه  .متقناً ،ثبتاً ،ظاًحاف الشيخ أبو كان: الخطيب بكر أبو وقال
  النبي وأخالق عليها والواردين بأصبهان المحدثين طبقاتو األعمال ثواب كتاب و الفرائض، وكتاب السنن،
افق  توفي سنة ثالثمائة وتسعة وستين للهجرة المو       .األمثالو بعضاً بعضهم عن ورواياتهم األقران وذكر وآدابه

األعـالم للزركلـي،    . 280-16/276سير أعالم النبالء للـذهبي،      : انظر. (تسعمائة وتسعة وسبعين ميالدية   
4/120(.  
  ).ب(ساقط من النسخة  )4(
  .مفاتيح) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )5(
وأخرجه . 6/45،  5025أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم الحديث             ) 6(

أخرجه ابن أبي شيبة في مـصنفه، رقـم الحـديث           . 32/309،  19538اإلمام أحمد في مسنده، رقم الحديث       
 والواردين عليها لعبـد اهللا   طبقات المحدثين بأصبهان  ). إن السيوف مفاتيح الجنة   : (، ولفظه 10/243،  19673

 الغفور عبد الحق حـسين  ، تحقيق عبدبي الشيخبأ بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد األنصاري المعروف         
إن أبواب الجنة تحـت ظـالل   : (، والنص هو 1/247م،  1992هـ  1412البلوشي، مؤسسة الرسالة بيروت،     

  ). السيوف
  .اخلوا) د(في النسخة  )7(
: إذا قـال  :  قـال  دانية، وفي بعض شراح البسملة قد ورد في الحديث أن النبي            ): د(و) ج(في النسخة    )8(
بـسم اهللا  : لبيك اللهم وسعديك إلهي إن عبدك فالنـاً قـال   : اهللا الرحمن الرحيم قالت الجنة    بسم  ] العبد المؤمن [

  .الرحمن الرحيم اللهم زحزحه عن النار وأدخله الجنة
  .العبد أي المؤمن): د(لكن في النسخة 

 راني فـي   القاسم سليمان بن أحمد الطب     الحافظ أبو  وأخرجه. 6/272المعجم الكبير،     أخرجه الطبراني في   )9(
المعجم األوسط، قسم التحقيق بدار الحرمين، أبو معاذ طارق بن عوض اهللا بن محمـد وأبـو الفـضل عبـد            

 رقم الحديث م،1995هـ 1415المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة،      
: انظر. د بن أنعم ضعيف في حفظه      إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه عبد الرحمن بن زيا          .3/224،  2987

  . 340تقريب التهذيب البن حجر، ص 
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  الباب الثالث
   

  في أول من يدخل الجنة 
  وفي سبق الفقراء لدخولها قبل األغنياء 

  وفي من يدخلها بال حساب
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  الباب الثالث 
 )1(]بال[في أول من يدخل الجنة وفي سبق الفقراء لدخولها قبل األغنياء وفي من يدخلها 

  حساب
  

  :)2( أول من يدخل الجنة  محمدالرسول
تـى  آ: ( قال ل اهللا    لحديث مسلم أن رسو    ن أول من يدخل الجنة المصطفى       اعلم أ 

بـك  : محمد، فيقول: )3(]فأقول[من أنت، :  فيقول الخازن) أ6أ  (ستفتح،باب الجنة يوم القيامة فأ  
أنـا أول مـن     (:  قال ، وروى مسلم أيضاً أن رسول اهللا        )5() ال أفتح ألحد قبلك    )4(]أن[أمرت  

  .)7()نة باب الج)6(]يقرع[
  : عدة أمور)8(]ينافي[فإن قلت هذا 

 داخـل   ل أو )10(]فهـم [لفاً يدخلون الجنة قبـل الحـساب         أ )9(]السبعين[أنه ورد   : األول
  .)11(الجنة

   :)13(]لبالل[ قال  كما أخرجه الترمذي وصححه أن رسول اهللا )12(]ورد[: الثاني
                                                

  .بغير) ب(في النسخة  )1(
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 2(
  .فيقول) د(في النسخة  )3(
  .ألن) د(في النسخة  )4(
 رقم الحـديث  ، أنا أول الناس يشفع في الجنة     باب قول النبي     ، كتاب اإليمان   في صحيحه،  مسلمأخرجه   )5(

507 ،1/130.  
  .يقدم) د(في النسخة  )6(
 رقم الحـديث  ، أنا أول الناس يشفع في الجنة    باب قول النبي     ، كتاب اإليمان   في صحيحه،  مسلم أخرجه   )7(

505 ،1،/130.  
  .ينافيه) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )8(
  .أن السبعين) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )9(
  .فهو) ج(في النسخة  )10(
صحيحه، كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو، وبـاب               أخرجه البخاري في     )11(

من لم يرق، وكتاب الرقارق باب ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه وباب من نوقش الحـساب عـذب، أرقـام                     
وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب   . 112،  8/100،  134،  7/126،  6540،  6472،  5752،  5705األحاديث  

، 547، 546، 542 على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب أرقام األحاديـث             اإليمان، باب الدليل  
549 ،1/136 ،137.  

  .أنه ورد) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )12(
  .أول ما يفتح لبالل) ج(في النسخة  )13(
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مـا  :  فقـال بـالل    ) أمامي )2(ك فما دخلت الجنة إال سمعت خشخشت      ؟ الجنة )1(]إلى[بم سبقتني   (
 إال صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إال توضأت وصليت ركعتـين، فقـال                قط )3(]أذنت[
  .في الجامع الكبير )6(]في رواية[، كما )5()بهذا(:  )4(]رسول اهللا[

  .)8() الجنة عبد أدى حق اهللا وحق مواليه باب)7(]يقرع[أول من (ما ورد أن : الثالث
 امـرأة  ما يفتح له باب الجنة أنا إال أن    أول  (: )9(]قال[  ورد أن رسول اهللا      ما: الرابع

  ،)10()أنا امرأة قعدت على أيتامي: مالك أو ما أنت، فتقول: تبادرني فأقول لها
                                                

  ).ب(ساقطة من النسخة  )1(
المنجد فـي   : انظر .2/1164 ،لسان العرب البن منظور   (". حركة لها صوت كصوت السالح    الخشخشة  ") 2(

  ).179 صاألعالم، 
  .ذنت) د(في النسخة  )3(
  ).د(و) ب(ساقطة في النسخة  )4(
، 3689، رقـم الحـديث      54، الباب   ، كتاب أبواب المناقب عن رسول اهللا         في جامعه  أخرجه الترمذي  )5(
 شرط الشيخين   ، وقال حديث صحيح على    1/313،  1127وأخرجه الحاكم في مستدركه، رقم الحديث       . 6/61

جامع األحاديث الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير للحافظ جـالل الـدين عبـد الـرحمن                 .ولم يخرجاه 
مكتب البحوث والدراسات فـي دار  : عباس أحمد صقر، وأحمد عبد الجواد، إشراف     : السيوطي، جمع وترتيب  

قـال  . 4/342،  12032 رقم الحديث    م،1994هـ  1414الفكر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت،        
  .صحيح:  عن رواية الترمذياأللباني

  ).د(ساقطة في النسخة  )6(
  .يقدم) د(في النسخة  )7(
، 8247 حق السادة علـى المماليـك، رقـم الحـديث            قي في كتابه شعب اإليمان باب     أخرجه اإلمام البيه   )8(

وقـال  . 1/10، 7لسي في مسنده، رقم الحـديث  إسناده حسن، وأخرجه أبو داود الطيا  : قال المحقق . 11/101
وهذه الرواية يبدو أن الشيخ قد أوردها لتعداد أكثر من رواية ليكون هنالك أكثر              . إسناده ضعيف : عنه المحقق 

ج أن إسـنادها    يمن قول في المسألة، حيث إنه أوردها بصيغة غير المتثبت منها، وورد مـن خـالل التخـر                 
  .ضعيف، فلو لم تدرج لكان أفضل

  ).د(ساقطة في النسخة  )9(
 وأخرجـه   .إسناده جيـد  : ، قال حسين سليم أسد    12/7،  6651أخرجه أبو يعلى في مسنده رقم الحديث         )10(

، كتاب البـر والـصلة، بـاب فـضل          الثمانية المسانيد بزوائد العالية المطالباإلمام ابن حجر العسقالني في      
 عبـد  بـن  ناصـر  بن سعد. د : تنسيق بن عبد اهللا العمران، سمير بن سليمان. د: اإلحسان إلى اليتيم، تحقيق  

ـ 1419 األولـى،  الطبعة،  السعودية الغيث دارو العاصمة دار،  الشثري العزيز ، 2564، رقـم الحـديث      هـ
وأخرجه اإلمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي بكـر بـن إسـماعيل            . إسناده حسن : ، قال المحقق  11/405

 ، تقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبـد،  العشرة المسانيد بزوائد المهرة لخيرةا إتحافالبوصيري، في كتاب    
 ،األولـى  الطبعة،  الرياض الوطن دار،  إبراهيم بن ياسر تميم أبو بإشراف العلمي للبحث المشكاة دار: قيحقت

 =ي علـى ـع، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في كفالة اليتيم ورحمته والنفقة عليه والـس         م1999 هـ1420
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   .)3(] وإسناده حسن)2(قال المنذري[، )1(رواه أبو يعلى
 كما في الحـديث     تمرا أن الدخول النبوي يتعدد أربع       )5(]جميع ذلك [  عن )4(]فالجواب[

 ) ب 6أ   ( الثابـت لـه      )7(]اآلن[فالـدخول   ،   في البخـاري   )6(]وبنحوه[الذي رواه ابن منده     
 هـذا أحـسن     ، إضافية فال تعارض   )10(]أولية [)9(]أولياًدخوالً  [ ودخول غيره    ، حقيقية )8(]أوليته[

ال [خول األول    يتعدد والـد    فالحاصل أن دخوله     )11(األجوبة كما في الزرقاني على المواهب     
   ، فيه أحد)13(]وال يشاركه[ )12(]يتقدمه

                                                                                                                                       
شرح العالمة  . 672-4/671، المواهب اللدنية للقسطالني،     5/487،  5073األرملة والمسكين، رقم الحديث     =

ضـعيف،  : قال األلباني  .381-12/380الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعالمة للقسطالني،         
  .2/81، 1512ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث 

حـافظ، مـن   ، حمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي، الموصـلي            أ هو: أبو يعلى ) 1(
ثمائة ، توفي سنة ثالورحل الناس إليه، ر طويالً عم،ثقة مشهور، نعته الذهبي بمحدث الموصل   ،  علماء الحديث 

 للـذهبي،   النبالءسير أعالم: انظر. ( كبير وصغيرالمعجم في الحديث، ومسندان: وسبع هجرية، له كتب منها   
  .)22المنجد في األعالم، . 1/208 لعمر كحالة، معجم المؤلفين. 1/171 ي، األعالم للزركل.14/174-182

هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا، أبو محمد، زكي الدين المنـذري، عـالم بالحـديث                   : المنذري )2(
في غرة شعبان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة للهجرة،        والعرببية، من الحفظ المؤرخين، ثبتاً حجة ورعاً، ولد         

وقرأ القراءات على أبي الثناء حامد بن أحمد األرتاحي، وتفقه على اإلمام أبي القاسم عبد الرحمن بن محمـد                   
الترغيـب  : القرشي الشافعي، وأخذ العربية على أبي الحسين يحيى بن عبـد اهللا األنـصاري، مـن مؤلفاتـه      

لوفيات النقلة وأربعون حديثاً وشرح التنبيه ومختصر صحيح مسلم ومختصر سنن ألبـي             والترهيب، والتكملة   
مائة هجرية، الموافـق ألـف ومـائتين وثمـان     في مصر، فتوفي سنة ست وخمسين وست  داود، مولده ووفاته    

  ).4/30األعالم للزكلي،  .324-23/319سير أعالم النبالء للذهبي، : انظر (.وخمسين ميالدية
شـرح  . 672-4/671 للقـسطالني   بالمنح المحمديـة   المواهب اللدنية  .3/236،  المنذري الترهيبو الترغيب

  .381-12/380العالمة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعالمة للقسطالني، 
  .وإسناده حسن صحيح: قال الترمذي) د(في النسخة  )3(
  .الجواب) د(في النسخة  )4(
  .ذلك جميعه) ب(في النسخة  )5(
  .ونحوه) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )6(
  .األول) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )7(
  .أولية) د(في النسخة  )8(
  ).د(ساقطة في النسخة  )9(
  .أوليته) ج(و) ب(في النسخة  )10(
  .12/378،383،387 شرح العالمة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعالمة القسطالني، )11(
  .ال يقدمه) د(في النسخة  )12(
  ).د(ساقطة في النسخة  )13(
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  )1(.ويتخلل بينه وبين ما بعده دخول غيره ذكره الزرقاني
فإن قلت قد ورد أن إدريس دخل الجنة بعد موته على األصح وأنـه ورد أنـه فيهـا                   

  . ودخوله الجنة متقدم على دخول المصطفى )2(اآلن
فـي ذلـك    [امة ألن الدخول المعتبر إنمـا يكـون          أن الكالم في يوم القي     )3(]فالجواب[

 )7( ذكره )6( يحضر الموقف ويسأل عن تبليغ الرسالة       بأن إدريس    )5(]صرحوا[وقد   ،)4(]اليوم
  .)8(الشبراملسي

  

                                                
  .12/378،383،387شرح العالمة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعالمة للقسطالني، ) 1(

وال يحتاج الجواب إلى كبير جهد؛ ألن الشيخ أورد روايات كان من األفضل أال يوردها ألن بعـض العلمـاء               
  . ضعفوا إسنادهاضعفوها أو

، 7269لم أقف على هذه الرواية إال بالمعنى القريب، عند الطبراني في المعجم األوسط، رقـم الحـديث                  ) 2(
 إن إدريس صلى اهللا عليه و سلم كان صديقا لملك الموت فسأله أن يريه الجنة والنـار فـصعد                    ورد. 7/201

يه ملك الموت بجناحه فقال ملك المـوت ألـيس قـد    بإدريس فأراه النار ففزع منها وكاد يغشى عليه فالتف عل  
رأيتها فقال بلى ولم أر كاليوم قط ثم انطلق به حتى أراه الجنة فدخلها فقال له ملك الموت أليس قد رأيتها قـال      
بلى هذه واهللا الجنة فقال له ملك الموت فانطلق قد رأيتها قال إلى أين قال ملك الموت حيث كنت قال إدريـس               

وإنه ليس ألحد دخلها أن يخـرج   أخرج منها بعد إذ دخلتها فقيل لملك الموت أليس أنت أدخلته إياها        ال واهللا ال  
سـورة   { :[  R S T Zوعند القرطبي في تفسيره الجامع ألحكام القرآن عند تفسير قولـه           . امنه

: ن رواية الطبرانـي    قال األلباني ع   .5/239والبغوي في تفسيره معالم التنزيل،       .11/119،  }57اآلية  / مريم
  .1/416، 339موضوع، السلسلة الضعيفة، رقم الحديث 

  .قلت) د(في النسخة  )3(
  .يوم القيامة) د(في النسخة  )4(
  .حرروا) د(في النسخة  )5(
  .12/378قاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعالمة القسطالني، شرح العالمة الزر )6(
   .ف على هذا القوللم أق) 7(
 فقيـه،  الـدين  نور الضياء، أبو القاهريالمصري   الشافعي، الشبراملسي، علي بن علي هو: الشبراملسي )8(

 الموافق ألف وخمـسمائة    ، تسعمائة وسبع وتسعين للهجرة     ولد سنة  .العلوم بعض في مشارك مؤرخ، ،أصولي
 .باألزهر وعلم تعلم بمصر بالغربية، شبراملس أهل من وهو طفولته في بصره  كف وثمانية وثمانين ميالدية،  

 حجـر  البـن  الـشمائل  شرح على حاشيةو الشافعي، الفقه فروع في المحتاج نهاية على حاشية: تصانيفه من
 المقدمـة  شرح على حاشيةو الفقه، أصول في الحرمين إلمام للورقات قاسم ابن شرح على حاشيةو الهيتمي،
 ألف وسبع وثمانين للهجرة، الموافق      توفي سنة . للقسطالني اللدنية المواهب ىعل التجويد، وحاشية  في الجزرية

معجم المؤلفين لعمر كحالة، . 4/314، 3/154األعالم للزركلي، : انظر. (ألف وستمائة وست وسبعين ميالدية    
2/478.(  
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  :)1(أول من يدخل الجنة أمة محمد 
حرمت الجنة علـى األمـم      (لخبر   وأول من يدخل الجنة من األمم أمة سيدنا محمد          

  .)2( رواه ابن القيم) أمتيحتى تدخلها
  . بنت رسول اهللا )4(]الزهراء[ من النساء السيدة فاطمة )3(]يدخلها[وأول من 

:  عنه فال تنافي بين قولـه    )5(]تعالى[ومن الرجال سيدنا أبو بكر الصديق رضي اهللا         
مـن يـدخل    كر أول   أبا ب إن  : ()9(] وقوله   )8())7(]بنتي[ الجنة، فاطمة    )6(]علي[أول ما يدخل    ([

   ي هريرة والحديث الثاني رواه أبو عن أب)11( والحديث األول رواه أبو نعيم) أ7أ  ()10()الجنة

                                                
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 1(
وأخرجـه الطبرانـي فـي المعجـم        . 16/512،  32462أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم الحديث         ) 2(

. 4/674 المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقـسطالني        .4/265،  1/289،  942،4153األوسط، رقم الحديث    
 حـادي   .386-12/385شرح العالمة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعالمة القـسطالني،            

، العـشرة  أطراف من المبتكرة بالفوائد المهرة إتحاف. 112 ص الجوزية،   األرواح إلى بالد األفراح البن قيم     
قـال  . 12/176،  15355، رقـم الحـديث      العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل يألب

  .5/354، 2329السلسلة الضعيفة لأللباني، رقم الحديث  منكر،: األلباني
  .يدخل الجنة) ب(في النسخة  )3(
  .الزهري) د(لنسخة في ا )4(
  ).ب(ساقطة من النسخة  )5(
  ).د(و) ب(ساقطة في النسخة  )6(
  .ابنتي) د(في النسخة  )7(
 األولـى،  الطبعـة ،  الريـاض  طيبة دار ،الحداد محمد محمد:  تحقيق ،النبوة دالئل  أخرجه األصبهاني في   )8(

إسـناده  ).  بنت رسول    أول شخص يدخل علي الجنة فاطمة     : ( ونصه .1/34،  27رقم الحديث    هـ،1409
  .99تقريب التهذيب البن حجر، ص: انظر. ضعيف؛ إسحاق بن إبراهيم الصواف لين الحديث

  .أول ما يدخل علي الجنة فاطمة بنتي وقوله : النص التالي) ج(ساقط من النسخة  )9(
وأخرجه الحاكم  . 4/345،  4654أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في الخلفاء، رقم الحديث              )10(

، 4/229، 1745 أورده األلباني في السلسلة الضعيفة، رقم الحديث         .3/73،  4418في مستدركه، رقم الحديث     
  .صحيح على شرط الشيخين: ضعيف، وقال الحاكم: وقال

 العالمـة،  الثقة الحافظ،  اإلمام مهران، بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن اهللا عبد بن أحمد هو: نعيم أبو )11(
 سنة البناء، ولد  يوسف بن محمد الزاهد سبط ،األحول الصوفي، صبهاني،األ المهراني نعيم أبو ،اإلسالم خشي

 الحليـة،  كتـاب :  مـن مؤلفاتـه    ،والرحـالين  المحدثين علماء من أبوه وكان هجرية،   ئةاوثالثم وثالثين ست
 الـصحابة،  فضائل وكتاب ،ةالنبو دالئل وكتاب الجنة، وصفة أصبهان، وتاريخ الصحيحين، على والمستخرج

 = هجرية، الموافق سنة ألف وثمانية     ئةاوأربعم ثالثين سنة نعيم أبو وفيت،  النفاق وكتاب الحديث، علوم وكتاب



 - 116 -

   .)1(وهو حديث صحيح: قال الحاكمود عن أبي هريرة دا
    قبل أبي بكر أو هو قبلها؟)2(]الجنة[ هل فاطمة تدخل :فإن قلت

 وأبو  )5( ابنته فاطمة  ا بعده    وغيره بأن أول من يدخله     )4( جزم الحافظ السيوطي   )3(]قد[
 )10(]ذكر[: )9(الشبراملسي  قال )8( الزرقاني )7(]أفاده [)6(]بعده[بكر يدخل بعدها وعمر بن الخطاب       

 على نبينا وعليه أفضل الـصالة  )11( سيدنا سليمان  ،بعضهم أن آخر من يدخل الجنة من األنبياء       
  :)12(]قال[والسالم، 

                                                                                                                                       
األعـالم  . 464-17/453  للـذهبي،  سير أعالم النـبالء   : انظر (.سنة وتسعون أربع وله وثالثين ميالدية، =

  ).22 صالمنجد في األعالم، . 1/157للزركلي 
   .3/73 المستدرك على الصحيحين للحاكم، )1(
  ).ب(ساقطة من النسخة  )2(
  .قلت قد) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )3(
   .15/723الدر المنثور للسيوطي، ) 4(
صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في     : وردت روايات كثيرة تؤيد ذلك منها ما ورد في        ) 5(

دالئل النبوة للبيهقي، رقم الحـديث  . 22/418المعجم الكبير للطبراني، . 4/204، 3624اإلسالم، رقم الحديث   
كتاب األوائل للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق وتخريج محمد شكور بن              . 6/364،  2639

، 57يث م، رقم الحـد   1983هـ  1403محمود الحاجي أمرير، دار الفرقان ومؤسسة الرسالة، الطبعة األولى،          
معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن مهران األصـبهاني،             . 84 ص

، 7324م، رقـم الحـديث      1998هــ   1419تحقيق عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن، الطبعة األولى،          
6/3186.  
  بعد) ج(في النسخة  )6(
  .أفادها) ب(في النسخة  )7(
  .12/383،387ة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعالمة القسطالني، شرح العالم )8(
   .لم أقف على هذا القول) 9(
  .ذكره) د(في النسخة  )10(
 محمد بن ألحمد  في تفسير القرآن المجيد،    المديد البحر،  4/251المعجم األوسط ،      أخرجه الطبراني في   )11(

 الثانية الطبعة،  بيروت العلمية الكتب دار،  العباس أبو الفاسي الشاذلي يسياإلدر الحسني عجيبة بن المهدي بن
فخر الدين محمد بن عمر التميمـي الـرازي         ، ل  التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب     .5/205،  م2002،  هـ 423

 ووصف المحبوب معاملة في القلوب  قوت .4/139،  م2000هـ  1421 بيروت،   دار الكتب العلمية  ،  الشافعي
 الدكتور  تحقيق،  المكي طالب بأبي المشهور الحارثي عطية بن علي بن لمحمد،  التوحيد مقام إلى المريد طريق
ـ  1426 ، الطبعة الثانية،  بيروت العلمية الكتب دار ،الكيالي إبراهيم عاصم الجـامع  . 163 ص،  م2005 هـ

  .هذا حديث ال أصل له: ، وقال القرطبي15/204ألحكام القرآن للقرطبي 
  ).د(قطة في سا )12(
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  .)3(]أجمعين [)2(]عنهم[ رضي اهللا )1( الرحمن بن عوفوآخر من يدخل الجنة من الصحابة عبد

  :)4( قبل األغنياء الجنةالفقراء يدخلون
يـدخل فقـراء المـسلمين      ( : قال  أن النبي    )5(]صحيح حسن [وروى الترمذي وقال    

 وروى مسلم أن رسـول      )9() بنصف يوم وهو خمسمائة عام     )8(]أغنيائهم[ قبل   )7(]الجنة[ )6(]إلى[
   )12(]يوم القيامة[ األغنياء )11(]يسبقون[ فقراء المسلمين )10(]إن[(: قال اهللا 

  

                                                
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة        .6/27،  1/129المعجم الكبير،    أخرجه الطبراني في     )1(

لإلمام الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني، تحقيق الدكتور زهير بن ناصر الناصر والـدكتور                
ـ     يوسف عبد الرحمن المرعشلي، مجمع الملك فهد لطباعة المص         ة األولـى،  ـحف الـشريف المدينـة، الطبع

 .4/139 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لفخر الرازي، .16/1052،  21602م، رقم الحديث    1994هـ  1415
-4/136م،  1982هـ  1402إحياء علوم الدين تصنيف اإلمام أبي حامد محمد الغزالي، دار المعرفة بيروت،             

  .14/212، 6590ة، رقم الحديث  أورده األلباني في السلسلة الضعيف.195
  .عنه انتهى) د(في النسخة  )2(
  .أجمعين انتهى) ب(في النسخة  )3(

 كما تقدم ثم تدخل األنبياء بعده ثـم  أجمعين فائدة أول من يدخل الجنة هو المصطفى         ): د(و) ج(في النسخة   
ى األنبياء حتى أدخلها أنا وحرمت      حرمت الجنة عل  : بعدهم بقية األمم ويشهد لهذا قوله       ] األمة المحمدية ثم  [

على األمم حتى تدخلها أمتي، وهذا بالنسبة لدخول الجنة، وأما في المشي على الصراط فكل نبي يمشي وأمته                  
 وأمته، أفاده سيدي علي األجهوري فـي شـرحه علـى مختـصر     معه وأول من يمشي عليه سيدنا محمد     

  .البخاري
  .بعده ثماألمة المحمدية ): د(لكن في النسخة 

   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 4(
  .حسن) د(في النسخة  )5(
  ).د(و) ب(ساقطة في النسخة  )6(
  ).د(ساقطة في النسخة  )7(
  .األغنياء) د(في النسخة  )8(
، أبواب الشهادات، باب ما جاء أن فقراء المهـاجرين يـدخلون الجنـة قبـل            جامعهأخرجه الترمذي في     )9(

صحيح، صحيح الترغيب   : حسن صحيح، وقال األلباني   : ، قال الترمذي  4/173،  2354حديث  أغنيائهم، رقم ال  
  .3/132، 3189والترهيب، رقم الحديث 

  ).د(ساقطة في النسخة ) 10(
  .يدخلون الجنة قبل) د(في النسخة  )11(
  ).د(ساقطة في النسخة  )12(
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 ألن ذلـك يختلـف      ؛ تنافي بين الحـديثين    )3(]وال[: )2(بعضهمأي عاماً، قال     )1()بأربعين خريفاً 

  .باختالف الفقراء فمنهم من يسبق بأربعين عاماً ومنهم من يسبق بخمسمائة سنة
  

  :)4( أكثر أمم الجنةأمة محمد 
 )6(]الترمـذي [ لما رواه الحاكم وصـححه       ) ب 7أ   ( )5(]محمد[ أهل الجنة أمة     وأكثر

نه أن رسول اهللا     وحس ثمانون صفاً   )7(]منها[أهل الجنة مائة وعشرون صفاً هذه األمة        (:  قال 
، بل وأكثر لما في الـصحيحين أن        )9() بغير حساب سبعون ألفاً    )8(]من هذه األمة  [ويدخل الجنة   

  ، )10()ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب (:ل قارسول اهللا 

                                                
  .8/220، 7654حديث ، رقم ال)1(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب  )1(
 القدير شرح  فيض. 977،  976 صالتذكرة للقرطبي،   : انظر. ( القرطبي والمناوي وابن قيم الجوزية     هقال )2(

النهاية فـي   . 118 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية،         . 2/585 للمناوي،   الصغير الجامع
األسـتاذ عبـده الـشافعي، دار    : ير الدمشقي، ضبطه وصححهالفتن والمالحم، لإلمام أبو الفداء الحافظ ابن كث     

  ).20/442،  البداية والنهاية، البن كثير.2/416 م،1988هـ 1408الكتب العلمية بيروت، الطبعة األولى، 
  .ال) د(في النسخة  )3(
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 4(
  .سيدنا محمد) د(و) ب(في النسخة  )5(
  .والترمذي) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )6(
  ).د(ساقطة في النسخة  )7(
  ).د(ساقطة في النسخة  )8(
، 2546ه، أبواب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة أهل الجنة، رقم الحـديث               أخرجه الترمذي في جامع    )9(
أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين، كتـاب اإليمـان، رقـم            و .حسنحديث  : ، قال الترمذي  4/306

صحيح، هذا تخريج الشق األول من الحديث الشريف وهذا نـصه كمـا            : وقال األلباني . 1/82،  252الحديث  
أخرجه مسلم  : ، والشق الثاني  )صفاً ثمانون منها األمة هذه صف، ومائة عشرون الجنة أهل: (ورد عند الحاكم  

رقـم الحـديث    في صحيحه، كتاب اإليمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب،               
 .4/238، 2446، رقـم الحـديث   )81(ه، أبواب الزهـد، بـاب    وأخرجه الترمذي في جامع   . 1/137،  545

: وهذا نصه كما ورد عند الحاكم     . 4/69،  7035وأخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين، رقم الحديث         
  ).حساٍب بغير الجنة يدخلون البدر ليلة القمر بصورة القيامة يوم ألفاً سبعون منها يبعث(
، 6472أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه، رقم الحديث                 )10(
وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين بغير حساب               . 8/100

 بغيـر  ألفـا  سبعون الجنة أمتى من يدخل: (، ونص الحديث عند مسلم    1/136،  542وال عذاب، رقم الحديث     
  ).حساب
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 سبعمائة ألف وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، وفي بعض           )1(وفي رواية للبخاري  
 )3(]نسـبعو [ومـع كـل واحـد      (وفي بعضها [[ )2()ويدخل مع كل ألف سبعون ألفاً     (األحاديث  

، وفـي   )8()ثمائة ألف ثال(  وفي بعضها  )7())6(]يدخل من أمتي مائة ألف    (، وفي بعضها    )5())4(]ألفاً
وال تعارض بين هذه األحاديث ألنـه أخبـر أوال         : )10(الزرقاني، قال   )9()أربعمائة ألف (بعضها  

  من أمتـي    )12(]الجنة[يدخل  (يل خبر    بدل . االستزادة فلما حصلت أخبر بها     )11(]قبل[بسبعين ألفاً   
                                                

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رقم الحـديث                   )1(
  .8/114، 6554، وكتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم الحديث 4/118، 3247

أخرجه ابن ماجه في . 4/232، 2437م الحديث ، رق)77(، أبواب الزهد، باب جامعهأخرجه الترمذي في    )2(
وأخرجه اإلمام أحمد في مـسنده،     . 5/663،  4286، رقم الحديث    سننه، كتاب الزهد، باب صفة أمة محمد        

وابن أبي شيبة في مـصنفه، رقـم        . 38/361،  37/99،  36/479،  23335،  22419،  22156رقم الحديث   
: قال األلباني . 22/305،  8/155ي في المعجم الكبير،     والطبران. 470،  16/454،  23297،  32372الحديث  
  .صحيح

  .، والصحيح ما أثبتناه في المتن؛ ألن إعرابها مبتدأ مرفوعنسبعي) ج(و) ب(و) أ(في النسخة المعتمدة  )3(
  .وفي بعضها ومع كل واحد سبعين ألفاً: النص التالي) ب(ساقط من النسخة  )4(
تفسير القرآن العظـيم     . صحيح عمير بن عامر وإسناد:  وقال فيه  8/245إتحاف الخيرة المهرة للبصيري      )5(

  .357، 13/355البن كثير، 
وفي بعضها ومع كل واحد سبعين ألفاً وفي بعضها يدخل من أمتـي             : النص التالي ) ج(ساقط من النسخة     )6(

  .مائة ألف
، الطبراني في المعجم األوسـط  و.1/237، 824معرفة الصحابة، رقم الحديث    أخرجه أبو نعيم في كتاب     )7(

إسناده ضعيف؛ ألن فيه مقدام بن داود، .3/153تفسير القرآن العظيم البن كثير، . 8/364، 8884رقم الحديث  
متروك، وذكـره ابـن الجـارود فـي         : ليس بثقة، وقال أبو حاتم والساجي والدوالبي وغيرهم       : قال النسائي 

  .1/420لسان الميزان البن حجر، : انظر. الضعفاء
 والطبراني .5/2525، 4/2096، 6115، 5272معرفة الصحابة، رقم الحديث     أخرجه أبو نعيم في كتاب     )8(

تقريب التهذيب  : انظر(.  إسناده ضعيف؛ ألن فيه معاذ بن هشام صدوق ربما وهم          .17/59 ، المعجم الكبير  في
  ).20/141، ، تهذيب الكمال للمزي10/177تهذيب النهذيب البن حجر، . 536البن حجر، ص

 مـشكاة . 3/152تفسير ابن كثيـر     . 3/359،  3400المعجم األوسط، رقم الحديث       أخرجه الطبراني في   )9(
 اإلسـالمي  المكتـب ،  األلبـاني  الدين ناصر محمد :تحقيق،  التبريزي الخطيب اهللا عبد بن لمحمد،  المصابيح

 .لم تـتم دراسـته    :  قال األلباني  ،3/217،  5603م، رقم الحديث    1985 – هـ1405 ،الثالثة الطبعة،  بيروت
ما علمت به بأساً، وبقية رجال اإلسـناد  : ؛ ألن فيه الحسن بن عبد األعلى، قال الذهبي  إسناد هذا الحديث حسن   

  .13/351سير أعالم النبالء للذهبي، : انظر. ثقات
  .12/349شرح العالمة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعالمة القسطالني،  )10(
  .قيل) د(في النسخة  )11(
  ).د(ساقطة من النسخة  )12(
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، وفي رواية   )3()زادني مع كل واحد سبعين ألفاً      حساب فاستزدت ربي ف    )2(]بغير[ ألفاً   )1(]سبعون[
ل لك  مكَُأ:  أمتي هذا قال   غُلُبتَ و )4(]قلت ربي [أعطاني مع كل واحد من السبعين ألفاً سبعين ألفاً          ف(
إن فـي أصـالب   (:  قال  أن رسول اهللا     )7(]بسند جيد [، وللطبراني   )6() من األعراب  )5(]العدد[

 .)8()صحابي رجاالً ونساء يدخلون الجنة بغير حساب رجال من أ) أ8أ  (أصالب أصالب

                                                
  .سبعون؛ ألن إعرابها فاعل) ج(و) ب(و) أ(سبعين، واألصح ما ورد في النسخة المعتمدة ) د(في النسخة  )1(
  .بال) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )2(
لسلة الصحيحة، رقم الحديث صحيح، الس: قال األلباني. 1/203،  22أخرجه أحمد في مسنده، رقم الحديث        )3(

1484 ،3/473.  
  .يا رب: فقلت) د(في النسخة  )4(
  ).د(ساقطة في النسخة  )5(
أخرجـه البيهقـي فـي شـعب      .327، 14/326، 8707أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، رقم الحديث   )6(

ـ  .567-4/546إحياء علوم الدين للغزالي،    . 1/429،  264اإليمان، رقم الحديث     . سـنده جيـد  : انيقال األلب
  .4/58السلسلة الصحيحه، 

  .بسنده جيداً) د(في النسخة  )7(
 أبـي  البـن  السنة تخريج في الجنة ظالل: انظر. صحيح:  قال األلباني  .6/201المعجم الكبير للطبراني     )8(

م، رقـم   1993هــ   1413 ،الثالثـة  الطبعة،  بيروت اإلسالمي المكتب ،األلباني الدين ناصر محمدل،  عاصم
  .1/120. 309حديث ال
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في تربة الجنة وطينها وحصاها وغرفها 
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  الباب الرابع 
   وريحها)3(]وزرعها[ وأشجارها )2(]ونورها [)1(]وحصاها وغرفها[في تربة الجنة وطينها 

  
  :)4(تربة الجنة وطينها

خلق اهللا تعالى الجنة لبنـة مـن        : ( قال  عن أبي سعيد أن رسول اهللا        )5(البزارروى  
  ، )10(])9(وسيأتي تتمته[وهو حديث صحيح : )8(، قال بعضهم)7(]الخ [)6()ذهب ولبنة من فضة

                                                
  .وغرفها وحصاها) ب(في النسخة  )1(
  ).د(ساقطة من النسخة  )2(
  .وزروعها) ب(في النسخة )3(
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 4(
 مـن   فقيه، حافظ من العلماء بالحديث البصري،بكر البزارأحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو    هو  : البزار) 5(

 ومـصر   بغدادب و  عن الكبار  حدث في آخر عمره بأصبهان    ، ارتحل في الشيخوخة ناشراً لحديثه ف      أهل البصرة 
 له مسندان أحدهما كبيـر سـماه البحـر         سنة مائتين واثنين وتسعين للهجرة،      والشام، وتوفي في الرملة    ومكة

األعـالم  . 557-13/554  للـذهبي،  سير أعالم النـبالء   : انظر. (، وشرح موطأ مالك   يرالزاخر والثاني صغ  
   .)2/481  للبغدادي،إيضاح المكنون. 1/220  لعمر كحالة،معجم المؤلفين. 1/189 ،للزركلي

ورواه الطبراني في المعجم األوسـط      . 138 ص،  203أخرجه البيهقي في البعث والنشور، رقم الحديث        ) 6(
 إلى  حادي األرواح . 3/461فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي،       . 4/99،  3701 الحديث   بنحوه، رقم 

صحيح، صحيح الترغيب والترهيب، رقـم الحـديث        : قال األلباني . 138 ص بالد األفراح البن قيم الجوزية،    
3714 ،3/260.  

  .إلى آخره) د(و) ب(في النسخة  )7(
 أن يكمل  كان ال يريد   واألفضل إذا ) إلى آخره (أو  ) إلخ( أال يقول    ل  كان من األولى احتراماً ألحاديث الرسو     

يث الشريف، بخالف الكالم المنقول عـن أي مؤلـف       ، كناية لعدم تكملة الحد    )الحديث(الحديث أن يكتب كلمة     
  .آخر

  .5/57مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، : انظر. رجاله رجال الصحيح: قال الهيثمي) 8(
   .210ص ) 9(
ابـن  [وسيأتي تتمته، ورواه أيضاً اإلمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة وصححه          ) د(و) ج(في النسخة    )10(

 ?] قال في قوله تعـالى  فإن قلت هذا يعارضه ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول اهللا  ]. حبان
@ A B Cهما وجنتان مـن فـضة    جنتان من ذهب آنيتهما وما في     : ، قال }46سورة الرحمن، اآلية     {ژ

آنيتهما وما فيهما فظاهر هذا الحديث أن الجنتين من ذهب ال فضة فيهما وبالعكس، والحديث السابق يفيـد أن                   
بعضهما من ذهب وبعضهما من فضة فتعارض الحديثان قلت جمع بينهما بأن الحديث األول محمـول علـى                  

كل جنة من آنية وغيرها نقله شيخنا العالمـة         صفة حوائط الجنات، والحديث الثاني محمول على صفة ما في           
  =.السيد محمد مرتضى في شرح اإلحياء عن الحافظ ابن حجر في الفتح
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 المـسك  )4(]مالطها([وفي رواية [، )3() اللؤلؤ)2(]وحصاها ([)1()ترابها المسك(وفي حديث آخر و  
وال تنافي ألن تربتهـا     : )8(]قال بعضهم [،  )7() والياقوت وترابها الزعفران   )6(] اللؤلؤ )5(]وحصاها[

متضمنة للنوعين المسك والزعفران أو أن ترابها زعفران باعتبـار اللـون ومـسك باعتبـار         
، وسـئل ابـن   )9()خلق اهللا الجنة بيضاء وأحب الزي إلى اهللا البياض(الرائحة، وروى في خبر     

  : عباس عن أرض الجنة فقال

                                                                                                                                       
  .ابن ماجه] ابن حبان[بدل ) د(لكن في النسخة =
. 1/78،79، 349أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصالة، باب كيف فرضت الصالة، رقم الحـديث          )1(

 إلـى الـسموات وفـرض       اإلسـراء برسـول اهللا       حيحه، كتاب اإليمان، باب   وأخرجه اإلمام مسلم في ص    
  .1/102، 433الصلوات، رقم الحديث 

  .وحصاؤها) ج(في النسخة  )2(
عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم العساسلة، : صفة الجنة وما أعد اهللا ألهلها من النعيم، البن أبي الدنيا، تحقيق          ) 3(

، م1997 هــ    1417 خلف، دار البشير ومؤسسة الرسالة، الطبعة األولى،         الدكتور نجم عبد الرحمن   : راجعه
جامع األحاديث الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير للسيوطي، رقـم الحـديث   . 56 ص، 20رقم الحديث   

. 12/374،  5427صحيح، صحيح وضعيف الجامع الصغير، رقم الحـديث         : قال األلباني . 4/208،  11121
، فلم أقف على الرواية المـذكورة إال فـي          )وحصباؤها اللؤلؤ : (دناها في الكتب السابقة هي    والرواية التي وج  

، باكستان رشديه مكتبة،  تونسى نبى غالم: تحقيق،  المظهري العثماني اهللا ثناء محمدكتاب التفسير المظهري، ل   
  .2579 ص، م 2004 ـ،ه 1425 ببيروت، العربي التراث إحياء دار

  . بالطها)ب(في النسخة  )4(
  .وحصاؤها) ج(في النسخة  )5(
  .وفي رواية مالطها المسك وحصاها اللؤلؤ: النص التالي) د(ساقط من النسخة  )6(
مسنده الـدارمي   في اإلمام الحافظ أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارميأخرجه   )7(

 المغني للنشر والتوزيـع الريـاض، الطبعـة األولـى،           بسنن الدارمي، تحقيق حسين سليم أسد الداراني، دار       
وأخرجه الترمذي في جامعه، أبواب صفة الجنـة        . 3/1861،1862،  2863، رقم الحديث    م2000هـ  1421

وأخرجه الطيالسي في   . 4/293،  2526، باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها، رقم الحديث           عن رسول اهللا    
. 18/404،  35087خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم الحـديث          وأ. 4/308،  2706مسنده، رقم الحديث    

قـال  . )الزعفـران  وترابهـا  والياقوت، اللؤلؤ وحصباؤها مسك، مالطها: (ونص الحديث عند ابن أبي شيبة     
  .3/259، 3711صحيح الترغيب والترهيب، رقم الحديث . حسن لغيره: األلباني

  ).د(ساقط من النسخة  )8(
 التيسير بـشرح الجـامع الـصغير   . 3/363 فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي،     :انظر. قاله المناوي 

  . 1/997م، 1988هـ، 1408 المناوي، مكتبة اإلمام الشافعي الرياض، الرؤوف عبد الدين زين الحافظ إلمامل
نـة،   ضياء الدين المقدسي في صفة الج      وأخرجه. 2/167،  4795أخرجه البزار في مسنده، رقم الحديث       ) 9(

ـ م2002 هـ 1423صبري بن سالمة شاهين، دار بلنسية الرياض، الطبعة األولى،  : تحقيق  =ثـ، رقم الحدي
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  .)3(نها مرآة بيضاء من فضة كأ)2(])1(مرمرة[ 
  

  :)4(غرف الجنة وقصورها ونورها
إن في الجنة غرفاً يرى     : ( قال  ابن القيم وقال حديث حسن أن رسول اهللا          )5(]وروى[

لمن هي يا رسـول اهللا،      : )6(، قال أبو مالك األشعري    )ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها     
  ، )8(])7()نيام[والناس ) ب 8أ (لمن أطاب الكالم وأطعم الطعام وبات قائماً : (قال

                                                                                                                                       
وال يجـوز  . 2/211، 800موضوع، رقم الحديث    : أورده األلباني في السلسلة الضعيفة وقال     . 80 ص،  48=

  .االستدالل باألحاديث الموضوعة
تفسير غريب ما في الصحيحين البخـاري ومـسلم،    : نظرا. نوع من الرخام صلب جمعها مرمر     : مرمرة )1(
 زبيـدة  :، تحقيق الـدكتور   الحميدي األزدي يصل بن حميد بن فتوح بن اهللا عبد بن فتوح نصر أبي بن محمدل

المنجد في اللغة،   . 186 صم،  1995 هـ1415 ، الطبعة األولى  القاهرة السنة مكتبة،  العزيز عبد سعيد محمد
  .753 ص

  .مرة) د(في النسخة  )2(
، روح المعـاني  1/199الـدر المنثـور للـسيوطي،    . 3/1101، 599العظمة ألبي الشيخ، رقم الحديث     )3(

  .2/229فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي، . 23/35لأللوسي، 
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 4(
  ).د(ساقطة من النسخة  )5(
علـى   اختلف في اسمه     ،، له صحبة   مع األشعريين على النبي       قدم في السفينة   : َأبو مالك األشعري  ) 6(

 يعد  ،الحارث:  وقيل   ،عمرو:  وقيل ،عبيد:  وقيل ،كعب بن عاصم  :  وقيل ،كعب بن مالك  : ، فقيل روايات كثيرة 
   .287، 6/286 ،أسد الغابة البن األثير: انظر. في الشاميين

هذا حـديث صـحيح     : ، وقال 1/321،  1146ديث  أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين، رقم الح        )7(
وأخرجه في شـعب اإليمـان،   . 167 صوأخرجه البيهقي في البعث والنشور، . على شرط مسلم ولم يخرجاه   

حـسن  : قال األلباني . 11/186،  6615وأخرجه أحمد في مسنده، رقم الحديث       . 4/468،  2825رقم الحديث   
 الجنـة  في إن: (ونص الحديث عند الحاكم    .1/150،  617صحيح، صحيح الترغيب والترهيب، رقم الحديث       

: قـال  ؟ اللَّه رسول يا هي لمن: األشعري مالك أبو قال "ظاهرها من وباطنها باطنها، من ظاهرها يرى غرفًا
  ).نيام والنَّاس قائما وبات الطعام، وأطعم الكالم، أطاب لمن(
إن في الجنة غرفاً مـن أصـناف        :  قال سول اهللا   نيام، وروى أبو نعيم عن جابر أن ر       ) ج(في النسخة    )8(

لمـن  : يا رسول اهللا لمن هذه الغرف، فقـال       : الجوهر كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قلت         
: يا رسول اهللا ومن يطيق ذلك، قال      : أفشى السالم وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، قلت          

كم عن ذلك من لقي أخاه المسلم فسلم عليه أو رد عليه السالم فقد أفشى السالم ومـن          أمتي تطيق ذلك وسأخبر   
أطعم أهله وعياله حتى أشبعهم فقد أطعم الطعام ومن صام رمضان ومن كل شهر ثالثة أيام فقد أدام الصيام،                    

 والـصبح  وفي رواية ومن صام رمضان ثم أتى عليه رمضان آخر فصامه فقد أدام الصيام ومن صلى العشاء        
 =في جماعة فقد صلى بالليل والناس نيام، يعني اليهود والنصارى والمجوس، وفي رواية قالوا فمـا الـصالة                 
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 في  أعطي رسول اهللا    :  قال )W V U TZ)1]: وعن ابن عباس في قوله تعالى     
 كل قصر ما يليـق بـه مـن األزواج          )2(]وفي[الجنة ألف قصر من لؤلؤ أبيض ترابها المسك         

 )4(.، ذكره الزرقاني على المواهب)3(والخدم

 بيضاء واألخرى صفراء، فأمـا      )5(]همااحدإ[إن في الجنة لؤلؤتين     : وعن علي أنه قال   
 بيـت منهـا     )7(]كل[ العرش وفيها سبعون ألف غرفة       )6(]أعلى[البيضاء فإنها أقرب شيء إلى      

 وأهـل   من أصل واحد واسمها الوسيلة هي لمحمد )8(]وأسرتها[ثالثة أميال وغرفها وأبوابها    
، قـال   )10( ذكره في المواهب   ، وأهل بيته   إلبراهيم   )9(]ذلك[بيته واللؤلؤة الصفراء فيها مثل      

                                                                                                                                       
، أبو نعيم والبيهقي وضعفه ابن عـدي      صالة العشاء األخيرة واليهود والنصارى نيام رواه        : والناس نيام قال  =

  .من طرق يقوي بعضها بعضاً انتهىروي : لكن أقام له ابن القيم شواهد يتقوي بها، وقال بعضهم
إن في الجنة غرفاً من أصناف الجوهر    :  قال نيام، وروى أبو نعيم عن جابر أن رسول اهللا          ) د(وفي النسخة   

لمن أفشى السالم : يا رسول اهللا لمن هذه الغرف، فقال: كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قلت      
أمتي تطيـق   : يا رسول اهللا ومن يطيق ذلك، قال      :  بالليل والناس نيام، قلت    وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى    

ذلك وسأخبركم عن ذلك من لقي أخاه المؤمن فسلم عليه فقد أفشى السالم ومن أطعم أهله وعياله حتى أشبعهم                   
ن فقد أطعم الطعام ومن صام رمضان وثالثة أيام من كل شهر فقد أدام الصيام، وفي رواية ومن صام رمضا                  

ثم أتى عليه رمضان آخر فصامه فقد أدام الصيام ومن صلى العشاء والصبح في جماعة فقـد صـلى بالليـل            
صالة العـشاء   : والناس نيام، يعني اليهود والنصارى والمجوس، وفي رواية قالوا فما الصالة والناس نيام قال             

ي ، لكن أقام له ابن القيم شواهد يتقوي األخيرة واليهود والنصارى نيام رواه أبو نعيم والبيهقي وضعفه ابن عد       
  .روي من طرق يقوي بعضها بعضاً: بها، وقال بعضهم

  .}5اآلية / سورة الضحى{ )1(
  .في) د(في النسخة  )2(
وأخرجه البيهقي في دالئـل     . ، بنحوه 18/418،  35113أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم الحديث،         ) 3(

جامع البيان عـن تأويـل      . 1/179،  572 المعجم األوسط، رقم الحديث      وأخرجه الطبراني في  . 7/61النبوة،  
الـدر  . 30/160روح المعاني لأللوسي، . 20/95الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، . 24/487القرآن للطبري،   

  .6/289، 2790أخرجه األلباني في السلسلة الصحيحة، رقم الحديث . 15/484المنثور للسيوطي، 
  .12/413،414زرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعالمة القسطالني، شرح العالمة ال )4(
  .أحدهما) ج(و) أ(في النسخة المعتمدة  )5(
  ).ج(ساقطة من النسخة  )6(
  .أعلى كل) ج(في النسخة  )7(
  .وأسررتها) ج(في النسخة  )8(
  .ذلك ذلك) د(في النسخة  )9(
 تفسير القرآن   .4/687،688بالمنح المحمدية تأليف العالمة أحمد بن محمد القسطالني،         المواهب اللدنية    )10(

  .5/204العظيم البن كثير، 
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إن هللا داراً فـي    (: ، وقد روى عن علي كرم اهللا وجهه ورضي عنه مرفوعـاً           )1(بعض شيوخنا 
 من نور وهي معلقة في الهواء ليس لهـا طريـق            )3(]حلق[ النور وفيها    )2(]دار[الجنة يقال لها    

نها ولرحمن الرحيم فيقرؤ  ا بسم اهللا ا   ويقال اقرؤ :  إليها قال  )4(]يصعدون[يا رسول اهللا كيف     : قيل
   .)6( )ملّ إليها من غير س)5(]فيطيرون[

  
  :)7(شجر الجنة وزرعها

 فـي الجنـة     )8(]ما: ([ قال )  أ 9أ(وروى الترمذي وقال حديث حسن أن رسول اهللا         
 وفـي روايـة   )11()وفروعها من لؤلؤ وزبرجد( وفي رواية )10() وساقها من ذهب  )9(]إال[شجرة  

   )12()رجدوثمرها اللؤلؤ والزب(
                                                

  .1/30، للصفوري النفائس ومنتخب المجالس نزهة :انظر. قاله الصفوري) 1(
  ).د(ساقطة من النسخة  )2(
  .خلق) د(و) ج(في النسخة  )3(
  .يصلون) د(في النسخة  )4(
  .فيطرون) ج(لنسخة في ا )5(
  .لم أقف على هذا الحديث في كتب السنة )6(
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 7(
  ).د(ساقطة من النسخة  )8(
  ).د(ساقطة من النسخة  )9(
، 2525أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة شجر الجنة، رقم الحديث                  )10(
: قال األلباني . 168 ص،   إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية      حادي األرواح . يبهذا حسن غر  : ، وقال 4/292

  .3/264، 3732حسن صحيح، صحيح الترغيب والترهيب، رقم الحديث 
). أفنانها لؤلـؤ وزبرجـد    : (، ونصه 18/403،  35086 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم الحديث          )11(

ضعيف جداً، ضـعيف الترغيـب   : قال األلباني. 251 ص،  الجوزية إلى بالد األفراح البن قيم     حادي األرواح 
  ).وفروعها زبرجد ولؤلؤ: (، ونصه2/247، 2203والترهيب، رقم الحديث 

مسند إسحاق بن راهويـه، تحقيـق        في مسنده    إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي        هأخرج) 12(
 عـن أبـي     م،1991هــ   1412يمان المدينة المنورة،    الدكتور عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة اإل        

ورد في الجامع ألحكام القـرآن للقرطبـي،        . 1/460،  535وثمرها الياقوت والزبرجد، رقم الحديث      : هريرة
 الرحمن حبيب: قيحق، ت المروزي المبارك بن اهللا لعبد،  الرقائق كتابو). وأفنانها اللؤلؤ والزبرجد  (،  19/139

والدر المنثور للسيوطي،   . 174 صوالبعث والنشور للبيهقي،    . 67 ص،  بيروت لعلميةا الكتب دار،  األعظمي
). أفنانها لؤلؤ وزبرجد: (نصه، ما 18/403، 35086نفه، رقم الحديث  ابن أبي شيبة في مص   أخرج .15/161

غيـب  ضعيف جداً، ضـعيف التر : قال األلباني. 251 ص،  إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية     حادي األرواح 
 =وورد في الكشف والبيان عـن     ). وفروعها زبرجد ولؤلؤ  : (، ونصه 2/247،  2203والترهيب، رقم الحديث    
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ثياب أهل الجنـة  ( وفي رواية   )4())3(] كسوة أهل الجنة   )2(]أي خوصها  [)1(]وسعفُها([وفي رواية   [
 القـالل   )9(]أمثـال  [)8(]وثمرهـا [ أوعية طلعها    )7(، واألكمام جمع كم   )6() من أكمامها  )5(]تخرج[
 أعرابياً جاء إلى     أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد، وروى أن            )10(]والدال[

فـي  [يا رسول اهللا قد ذكر اهللا في الجنة شجرة مؤذيـة ومـا كنـت أرى        :  فقال رسول اهللا   
 فإن لهـا  )13(السدر: ()12(]قال) [وما هي؟ (،   شجرة تؤذي صاحبها؟ فقال رسول اهللا        )11(]الجنة

                                                                                                                                       
 للخـازن،   التنزيـل  معـاني  في التأويل لبابو). وثمرها اللؤلؤ والزبرجد  (،  7/297،  لثعلبيمعاني القرآن، ل  =
 البـن ، والمالحم الفتن في النهايةو. )وحمله اللؤلؤ والزبرجد(،  20/348والبداية والنهاية البن كثير،     . 5/204

  .252 صوحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية، . 2/400، كثير
  .وسقفها) ب(في النسخة  )1(
  ).ب(ساقطة من النسخة  )2(
  .وفي رواية وسعفها أي خوصها كسوة أهل الجنة: النص التالي) د(ساقط من النسخة  )3(
البعـث   وأخرجه البيهقي في. 2/476، 3735ستدرك على الصحيحين، رقم الحديث   أخرجه الحاكم في الم   ) 4(

المصنف للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ومعه كتـاب الجـامع               . 173 صوالنشور،  
لإلمام معمر بن راشد األزدي رواية اإلمام عبد الرزاق الصنعاني، عني بتحقيق نصوصه وتخـريج أحاديثـه              

، رقـم   م1983هـ  1403حبيب الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي بيروت، الطبعة الثانية،         : عليق عليه والت
، 3735صحيح، صحيح الترغيب والترهيب، رقم الحديث     : قال األلباني . 11/415،  20869،  20870الحديث  

3/265.  
  .يخرج) ب(في النسخة  )5(
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للحافظ      . 16/429،  7413أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم الحديث         )6(

حسين سليم أسد الداراني، دار الثقافـة العربيـة         : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، حققه وخرج نصوصه         
صـحيح  : قـال األلبـاني  . 8/346، 2625 رقم الحديث    م،1990هـ  1411دمشق وبيروت، الطبعة األولى،     

  .3/265، 3736رقم الحديث لغيره، صحيح الترغيب والترهيب، 
  .5/3931، 4/2571لسان العرب البن منظور،  )7(
  .وثمارها) ب(في النسخة  )8(
  .كأمثال) د(أمثال أمثال، وفي النسخة ) ج(في النسخة  )9(
  .والدال أي الدلو) د(في النسخة  )10(
  ).ب(ساقطة من النسخة  )11(
  .فقال) د(في النسخة  )12(
والسدر من الشجر ِسدراِن َأحدهما بـري ال ينتفـع بثمـره وال يـصلح ورقـه         ... ،السدر شجر النبق  ) "13(

 والسدر الثاني ينبت على الماء وثمره النبق وورقه غـسول يـشبه شـجر        ، والعرب تسميه الضالَ   ...للغَسوِل
 صلمنجد في اللغـة،     ا: انظر .3/1971 ،لسان العرب البن منظور   ". (العنَّاب له سالَّء كَسالَّئه وورقه كورقه     

326(.  
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روى البخاري  ، و  )2(])1()ثمرة[إن اهللا جعل مكان كل شوكة       : (شوكاً مؤذياً، فقال رسول اهللا      
إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ال يقطعهـا      : ( قال ومسلم أن رسول اهللا     

يسير الراكب في ظلهـا خمـسمائة عـام ال        ( وفي رواية    )a `Z)3(()4]ا إن شئتم    وواقرؤ
 ظلها فيتذكر بعضهم لهو الدنيا ويـشتهيه        )6(]تحت[فيتحدث أهل الجنة    (، وفي رواية    )5()يقطعها

   )8(]لهو[ تلك الشجرة بكل )7(]فتحرك[فيرسل اهللا ريحاً من الجنة )  ب9أ (

                                                
صحيح اإلسناد  : ، قال الحاكم  2/476،  3737المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث       أخرجه الحاكم في  ) 1(

تفـسير القـرآن     .75 ص،  263وأخرجه ابن المبارك في الرقائق، رقم الحديث        . أخرجه بنحوه . ولم يخرجاه 
. 4/538إحياء علوم الدين للغزالـي،      . 17/207رطبي،  الجامع ألحكام القرآن للق   . 13/363العظيم البن كثير    

  .3/266، 3742صحيح لغيره، صحيح الترغيب والترهيب، رقم الحديث : قال األلباني
ثمرة، ثم تنشق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لوناً من طعام ما منها لون يـشبه اآلخـر                  ) ج(في النسخة    )2(

 هل في الجنة عنب يا       أحمد في مسنده أن أعرابياً قال للنبي         رواه الحاكم وقال حديث صحيح، وروى اإلمام      
فما عظـم الحبـة   : مسيرة شهر للغراب إال بقع وال يفتر قال   : ما عظم العنقود، قال   : نعم، قال : رسول اهللا قال  

واً فسلخ أهابه فأعطاه أمك وقال اتخذي لنا منه دل      : نعم، قال : هل ريح أبوك شيئاً من غنمه قط عظيماً قال        : قال
نعم وعامة عشيرتك أفاده شـيخنا الـسيد   : فإن فإن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي قال : نعم، قال األعرابي  : قال

  .محمد مرتضى في شرحه على اإلحياء
ثمرة، ثم تنشق الثمرة منها على اثنين وسبعين لوناً من طعام ما منها لون يـشبه اآلخـر رواه       ) د(في النسخة   

 هل في الجنـة عنبـاً يـا          وروى اإلمام أحمد في مسنده أن أعرابياً قال للنبي           الحاكم وقال حديث صحيح،   
هل : فما عظم قال: مسيرة شهر للغراب إال بقع وال يفتر قال     : ما أعظم العنقود، قال   : نعم، قال : رسول اهللا قال  

نعم، : ا منه دلواً قال   فسلخ أهابه فأعطاه أمك وقال اتخذي لن      : نعم، قال : ذبح أبوك شيئاً من غنمه قط عظماً قال       
نعم وعامة عشيرتك أفاده شيخنا السيد محمد مرتـضى         : فإن فإن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي قال       : األعرابي

  .في شرحه على اإلحياء
  .}30اآلية / سورة الواقعة{ )3(
. 6/146، 4881 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، تفسير سـورة الـرحمن، رقـم الحـديث      )4(

خرجه اإلمام مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إن في الجنة شـجرة يـسير                   وأ
   .8/144، 7314الراكب في ظلها مائة عام ال يقطعها، رقم الحديث 

موضوع، ضعيف الترغيب  : قال األلباني . 5/241،  3362أخرجه البيهقي في شعب اإليمان، رقم الحديث         )5(
  .1/148، 588الحديث والترهيب، رقم 

  .في) ب(في النسخة  )6(
  .فيحرك) ب(في النسخة  )7(
  .هواء) د(في النسخة  )8(



 - 129 -

! " # $ % & ' ] : تعـالى  )3(]اهللا[، وقـال    )2())1(]في الدنيا [كان  

(Z)4(     قال رسول اهللا) :              طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلهـا مائـة عـام ال
 أن شـجرة طـوبى      )8(، وحكى بعـضهم   )7())6(]تخرج من أكمامها  [ ثياب أهل الجنة     )5(]يقطعها[

، )11(])10(في المواهـب  [ ذكره   )9(]كما [، وفي دار كل مؤمن منها غصن      أصلها في دار النبي     

                                                
، قـال   }30اآلية  / سورة الواقعة  {a `Z]: عالىفي قوله ت  : في الدنيا، وقال بعضهم   ) ج(في النسخة    )1(

  .مسيرة سبعين سنة ذكره شارح اإلحياء
، قـال مـسيرة     }30اآلية  / سورة الواقعة  {a `Z]: له تعالى قو: في الدنيا، وقال بعضهم   ) د(في النسخة   

  .سبعين ألف سنة ذكره شارح اإلحياء
وأخرجـه ضـياء الـدين      . 75،189 ص،  263،  45أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، رقم الحديث           )2(

لمعـاني  روح ا .  بنحوه 11/589الدر المنثور للسيوطي،    . 90 ص،  66المقدسي في صفة الجنة، رقم الحديث       
، للبغـوي ،  القـرآن  تفسير في التنزيل معالم. 13/368تفسير القرآن العظيم البن كثير،      . 27/140لأللوسي،  

  .2/247، 2202ضعيف موقوف، ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث : قال األلباني. 5/8
  ).د(ساقطة في النسخة  )3(
  .}29اآلية / سورة الرعد{ )4(
  .ايقطقه) د(في النسخة  )5(
  ).د(ساقطة في النسخة  )6(
وأخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم      . 18/211،  11673أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، رقم الحديث         ) 7(

وأخرجـه  . 132 ص، 148وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، رقم الحـديث      . 16/429،  7413الحديث  
 الكتـاب  تفـسير  في الوجيز المحرر.  بنحوه 88 ص،  62ضياء الدين المقدسي في صفة الجنة، رقم الحديث         

صـحيح،  : قـال األلبـاني   . 8/143تفسير القرآن العظيم البن كثير،      . 3/312،  األندلسي عطية بن، ال العزيز
  .4/484، 1985السلسلة الصحيحة، رقم الحديث 

ـ  القرآن غرائب .3/21معالم التنزيل للبغوي،    : انظر. (قاله عبيد بن عمير، واألصم    ) 8( ، الفرقـان  بورغائ
 العلميـة  الكتب  دار ،عميران زكريا الشيخ: تحقيق،  النيسابوري القمي حسين بن محمد بن الحسن الدين لنظام

 بـن  محمد اهللا عبد بي، أل العزيز القرآن تفسير. 4/156،  م 1996 هـ 1416 ،األولى الطبعة،  لبنان  بيروت
 الحديثـة  الفـاروق ،  الكنـز  مصطفى بن محمدو شةعكا بن حسين اهللا عبد أبو تحقيق،  زمنين أبي بن اهللا عبد

  ).4/21، للخازن التنزيل معاني في التأويل لباب. 2/355، م2002 هـ1423القاهرة، 
  ).ب(ساقطة في النسخة  )9(
  .4/691المواهب اللدنية بالمنح المحمدية تأليف العالمة أحمد بن محمد القسطالني،  )10(
 شارح اإلحياء وفي بعض المسانيد في ذكر سدرة المنتهـى يـسير             :في المواهب، قال  ) ج(في النسخة    )11(

الراكب في ظل الغصن منها مائة عام أوقال يستظل في الغصن مائة منها مائة راكب انتهى، وقال الخازن في                  
  =.تفسير سورة الرحمن أشجار الجنة كل غصن فيه أنواع من الفاكهة انتهى
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، وقـال   )1()إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عـادت مكانهـا أخـرى            : (وقال رسول اهللا    
 وداً ومضطجعين علـى   إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياماً وقع        : )3( بن عازب  )2(]البراء[

أن الرجل يشتهي الزرع في الجنة فيقول له المولى سبحانه          (، وورد   )6(]شاؤوا [)5(]حالة [)4(]ةأي[
بلى يا رب ولكن أحب أن أزرع فيأذن لـه ربـه   : أو ليس في الجنة ما اشتهيت فيقول     : وتعالى

كل يا ابـن آدم فـإن     : ظة فيقول له المولى      أمثال الجبال في لح    )7(]زرع[فيزرع فيخرج له    
  . )8()ابن آدم ال يشبع

  

  
  
  

                                                                                                                                       
إلحياء وفي بعض األسانيد في ذكر سدرة المنتهى يسير الراكـب           شارح ا : في المواهب، قال  ) د(في النسخة   =

في ظل الغصن منها مائة عام أوقال يستظل في الغصن منها مائة راكب انتهى، وقال الخازن في شرح تفسير                   
  .سورة الرحمن أشجار الجنة كل غصن فيه أنواع من الفاكهة انتهى

فيض القـدير شـرح الجـامع       . 96 ص،  74الحديث  أخرجه ضياء الدين المقدسي في صفة الجنة، رقم         ) 1(
 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البـن قـيم الجوزيـة،            . 2/422،  1976الصغير للمناوي، رقم الحديث     

ضعيف، صحيح وضعيف الجامع الصغير، رقم      : قال األلباني  .8/157تفسير القرآن العظيم البن كثير،      . 175
  . 337 ص، 3370الحديث 

  .البر) د (في النسخة )2(
قـال  . 15/160الدر المنثور للسيوطي،    . 174 ص،  273رواه البيهقي في البعث والنشور، رقم الحديث         )3(

  .3/264، 3734صحيح لغيره، صحيح الترغيب والترهيب، رقم الحديث : األلباني
   ). أي(في جميع النسخ ) 4(
  .حال) ب(في النسخة  )5(
ما فـي الـدنيا     :  في تفسير الرحمن قال ابن عباس رضي اهللا عنهما         شاؤوا، قال الخازن  ) ج(في النسخة    )6(

  .ثمرة حلوة وال مرة إال وهي في الجنة حتى الحنظل إال أنه حلو
ما فـي الـدنيا   : شاؤوا، قال الخازن في تفسير الرحمن قال ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما     ) ج(في النسخة   

  .نظل إال أنه حلو انتهىشجرة حلوة وال مرة إال وهي في الجنة حتى الح
  ).ب(ساقطة في النسخة  )7(
أخرجه أحمد بن   . 3/108،  2348، رقم الحديث    )20( صحيحه، كتاب المساقاة، باب      أخرجه البخاري في  ) 8(

وأخرجه أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني في حلية األولياء  . 16/376،  10642حنبل مسنده، رقم الحديث     
أخرجـه البيهقـي فـي البعـث        .  بنحوه 3/334،  هـ1405ر الكتاب العربي بيروت،       وطبقات األصفياء، دا  

  . 15/405، 19582إتحاف المهرة البن حجر، رقم الحديث . 218 صوالنشور، 
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  :)1(ريح الجنة
ثر فقد روى البخـاري أن رسـول        وأما ريح الجنة فيشم من مسافة أربعين عاماً أو أك         

 )3(]مـسيرة [ لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من          )2(]ذمياً[من آذى   : ( قال اهللا  )  أ 10أ(
 )7()خمـسين عامـاً   ) 6(]مـسيرة [مـن    ()5( هكذا رواه البخـاري وللطايلـسي      )4()أربعين عاماً 

مسيرة مائـة   من(وللطبراني  [،  )11(]أي [)10() خريفاً )9(]سبعين[من مسيرة سبعين     ()8(]وللترمذي[

                                                
   . الباحثعنوان جانبي من إضافة) 1(
  .ذمي) د(في النسخة  )2(

الد اإلسالمية محترمـاً معـصوماً      هو الذي جرى بينه وبين المسلمين عقد وعهد على أن يبقى في الب            : الذمي
ويبذل الجزية، ومن أحكام الذمي إذا زنى يقام عليه الحد عن الشافعية والحنابلة وخالفهم المالكيـة والحنفيـة،                  
واتفق األئمة على قطع يد الذمي إذا سرق نصاباً من مال مسلم أو ذمي مثله، وإذا قتل الذمي المـسلم، يقتـل                      

. يقتـل المـسلم بالـذمي   : ذمي فال يقتل المسلم عند الشافعية والحنابلة، والحنفية قالواالذمي، وإذا قتل المسلم ال  
الفقـه علـى    . 12/11 ،الحاوي الكبير للماوردي  . 9/499،  7/297مجموع فتاوى ورسائل العثيمين،     : انظر(

  .)136، 73، 5/58المذاهب األربعة 
   .مسافة)  ب(في النسخة  )3(
ه، كتاب الديات وكتاب الجزية والمواعدة، باب إثم من قتل ذمياً بغير جـرم،              أخرجه البخاري في صحيح    )4(

 لـم  معاهـدا  نفسا قتل من: (، ونص الحديث كما هو عند البخاري4/99، 9/12،  3166،  6914رقم الحديث   
  .)عاماً أربعين مسيرة من ليوجد ريحها وإن الجنة رائحة يرح

 داود أبـو  ،)المـسند  (صـاحب  الكبير، قريش، الحافظ  مولى دالجارو بن داود بن سليمانهو  : الطيالسي )5(
 .الحـديث  حفـاظ  كبـار  من،  البصري الحافظ، العوام بن الزبير آل مولى الزبيري، ثم األسِدي، ثم الفارسي،

 .، ولد سنة ثالث وثالثين ومائة للهجرة، خمسين وسبعمائة ميالديـة          بها وتوفي البصرة سكن األصل، فارسي
ـ  بالبصرة توفي  !فخر وال حديث ألف ثالثين أسرد: يقول سمع ،هحفظ من يحدث كان  ومـائتين  ثـالثٍ  نةس

األعـالم   .384-9/378،   للـذهبي  سير أعالم النـبالء   : انظر. (ةنس وسبعين اثنتين ابن يومئذ وهو ،للهجرة
  .)360 ص المنجد في األعالم، .3/125للزركلي، 

  .مسافة) د(و) ب(في النسخة  )6(
، مسند الطيالسي، رقـم الحـديث       )وإن ريحها يوجد من مسيرة سبعين عاماً      (مسند الطيالسي   ما ورد في     )7(

2388 ،4/32.  
  .والترمذي) ج(في النسخة  )8(
  ).د(و) ج(و) ب(ساقطة في النسخة  )9(
، 1403أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الديات، باب ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهدة، رقم الحـديث                  )10(
ضعيف، ضعيف الجامع الـصغير، رقـم الحـديث         : حديث حسن صحيح، قال األلباني    : ل الترمذي ، قا 3/74

  .320 ص، 4986
  .أي عاماً) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )11(
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من مسيرة ألف   ( وللطبراني في رواية ثانية      )3())2(]من مسيرة خمسمائة عام   ( وألبي نعيم    )1()عام
  . )4()عام

ولعل هذا يختلف باختالف الناس بحسب تفاوتهم في درجـاتهم ذكـره            : )5(ضهمقال بع 
 .)6(]ابن القيم رحمه اهللا[

                                                
صحيح، صحيح الترغيب  : قال األلباني . 1/206،  663المعجم األوسط، رقم الحديث       أخرجه الطبراني في   )1(

  .2/319، 2453والترهيب، رقم الحديث 
  .وللطبراني من مسيرة مائة عام وألبي نعيم من مسيرة خمسمائة عام: النص التالي) د(ساقط من النسخة  )2(
صحيح، صـحيح الترغيـب والترهيـب، رقـم         : قال األلباني . 2/34حلية األولياء،     أخرجه أبو نعيم في    )3(

  .2/254، 3692الحديث
ضعيف جـداً، ضـعيف   : قال األلباني . 6/18،  5664المعجم األوسط، رقم الحديث       أخرجه الطبراني في   )4(

  .2/15، 1245الترغيب والترهيب، رقم الحديث 
. 1/316التيسير بشرح الجامع الصغير للمنـاوي،    : انظر. (قسطالنيقاله المناوي وابن القيم والسعدي وال     ) 5(

فـراح البـن قـيم      حادي األرواح إلى بالد األ    . 3/261مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري،       
: قيحق، ت السعدي بن ناصر بن الرحمن لعبد،  المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير. 232 صالجوزية،  

 إرشاد الساري .155 ص، م2000 هـ1420 ،األولى الطبعة، الرسالة مؤسسة، اللويحق معال بن الرحمن عبد
   .)5/282شرح صحيح البخاري للقسطالني، 

  ).د(خة ساقط في النس )6(
ابن القيم رحمه اهللا، وروى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك مرفوعـاً أن ريـح                  ) ج(وفي النسخة   

الشمال تهب على أهل الجنة فتحت في وجوههم فيزدادون حسناً وجماالً وريح الشمال بفـتح الـشين الـريح                   
  .البحرية وقوله تهب بضم الهاء كما عكا ضبطه أهل اللغة

 ابن مالك مرفوعاً أن ريح الشمال تهب على أهل الجنة فتحثوا في وجوههم فيـزدادوا حـسناً      )د(وفي النسخة   
  .وجماالً وريح الشمال بفتح الشين هي الريح البحرية تهب بضم الهاء كما ضبطه أهل اللغة

  .162-160 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية، 
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  الباب الخامس
   

في أنهار الجنة وعيونها وسمكها وسفنها 
  وفي خيام الجنة وفراشها وسررها 

  وخيلها وإبلها
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  الباب الخامس 
 وفي خيام الجنة وفراشها وسررها وخيلها )1(]وسفنها[في أنهار الجنة وعيونها وسمكها 

  وإبلها

  

  :)2(أنهار الجنة وعيونها
 فهي أنهار جاريـة تحـت غـرفهم         ،)4(º ¹ ¸ ¶ µZ] :)3(]قال تعالى [

 لمـا فـي البخـاري    ،وقصورهم وتلك األنهار تتفجر من أعلى الجنة ثم تنحدر إلـى أسـفلها            
 عـرش  )6(]وفوقـه [فإذا سألتم اهللا فسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنـة        ()5(مرفوعاً

Z Y X W V ] \ [ ^ _ ` ] :لى تعا )9(]قال[،  )8())7(]الجنة[الرحمن ومنه تفجر أنهار     

aZ)10(          أي غير متغير بل  هو صـاٍف )  لـيس فيـه كـدر     )  ب 10أ [ f e d c b

gZ)11(   لكونه[ أي[)ألنـه   ؛بخالف لبن الدنيا فإنه يتغيـر     [ لم يخرج من بطون الماشية       )12 
  الرجال بأقـدامها   )15(]يعصره[ لم   )14(l k j i h Z] )13(]يخرج من بطون الماشية   

                                                
  .وسقفها) د(وسعتها، وفي النسخة ) ج(في النسخة  )1(
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 2(
  .قال اهللا تعالى) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )3(
  .}23اآلية / سورة إبراهيم{ )4(
ك، نحو الموقـوف علـى       خاصة وال يقع مطلقه على غير ذل       هو ما أضيف إلى رسول اهللا       : " المرفوع )5(

 الـرحمن،  عبـد  بـن  عثمـان لح،  الصال ابن بمقدمة ويعرف الحديث، علوم أنواع معرفة". الصحابة وغيرهم 
 المعاصـر  الفكر دار سوريا، الفكر دار،  عتر الدين نور :قيحقت،  الصالح بابن المعروف الدين تقي أبوعمرو،

  .45، ص م1986 - هـ1406 ،بيروت
  .قوفو) ب(في النسخة  )6(
  ).ب(ساقطة في النسخة  )7(
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب درجات المجاهدين في سبيل اهللا يقال هذه سبيلي وهـذا                  )8(

  .4/16، 2790سبيلي، رقم الحديث 
  .وقال) د(و) ب(في النسخة  )9(
  .}15اآلية / سورة محمد{ )10(
  .}15اآلية / سورة محمد{) 11(
  .هكون) د(في النسخة  )12(
  بخالف لبن الدنيا فإنه يتغير ألنه يخرج من بطون الماشية: النص التالي) د(ساقط من النسخة  )13(
  .}15اآلية / سورة محمد{) 14(
  .يعصر) د(في النسخة  )15(
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[p o n mZ)1(   مصفى من شمعه لم يخرج من بطون النحل،          أي]2(]وقال( ) :  إن في
 رواه الترمذي وقال حسن صحيح،      ،)3()الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر        

 سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقهـا        )4(]لي[رفعت  : ( قال وروى البخاري أن رسول اهللا      
 ، من ساقها نهران باطنان ونهران ظـاهران       )5(]يخرج[ة  مثل قالل هجر وورقها مثل أذان الفيل      

 النهران الباطنان ففي الجنة وأمـا النهـران الظـاهران        )6(]أما: [، قال ؟ يا جبريل ما هذا    :فقلت
  : )11( مقاتل)10(]قال[، )9())8( والفرات)7(فالنيل

                                                
  .}15اآلية / سورة محمد{ )1(
  .وقال رسول اهللا) د(في النسخة  )2(
، 2571 جاء في صفة أنهار الجنة، رقم الحـديث       ، أبواب صفة الجنة، باب ما     جامعهأخرجه الترمذي في     )3(
  .صحيح: قال األلباني. حديث حسن صحيح: ، قال الترمذي4/327
  .إلي) د(و) ج(في النسخة  )4(
  .ويخرج) ب(في النسخة  )5(
  .أم) د(في النسخة  )6(
 عجـم البلـدان  م: انظـر . (ليس في الدنيا نهر أطول من النيل    أنه العلم أهل وأجمعهو نيل مصر،    : النيل) 7(

  ).585 صالمنجد في األعالم،  .5/334 لياقوت الحموي،
 ´  :[± ² ³ قـال هو نهر العراق، والفرات في أصل كالم العرب أعذب المياه،           : الفرات )8(

µ ¶  Z}  ودجلة والفرات يختلطان قرب البصرة ويصيران نهراً عظيماً يجـري      ،}53اآلية  / سورة الفرقان 
المنجد . 4/242،  2/53 ،1/439 لياقوت الحموي،    معجم البلدان : انظر (.احية الجنوب من ناحية الشمال إلى ن    

  .)407 صفي األعالم، 
، 4/109،110،  3207أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ذكر المالئكة، رقم الحـديث               )9(

  . بنحوه54-5/52، 3887وكتاب مناقب األنصار، باب المعراج، رقم الحديث 
  .فقال) د(ي النسخة ف )10(
 الحويني إسحاق أبو: قيحق، ت السيوطي بكر أبي بن الرحمن لعبد،  الحجاج بن مسلم صحيح على الديباج )11(

ـ 1416،  األولى الطبعة،  السعودية العربية المملكة،  عفان ابن دار ،األثري  المنهـاج . 1/206،  م1996 ، هـ
، العربـي  التراث إحياء النووي دار  شرف بن يىيح الدين محيي زكريا يألب،  الحجاج بن مسلم صحيح شرح

  .7/214فتح الباري البن حجر، . 2/224هـ، 1392، الثانية الطبعة، بيروت
من أعـالم   :  أبو الحسن   الخراساني المروزي،  زدي بالوالء، البلخى،   بن سليمان بن بشير األ     هو مقاتل : مقاتل

 أصله من بلخ انتقل إلى البصرة، ودخـل بغـداد           ة، متكلم، فقيه، لغوي مشارك في القراءات واللغ       .المفسرين
 والرد على   ، التفسير الكبير، ونوادر التفسير    :من كتبه .  سنة مائة وخمسين هجرية    وتوفى بالبصرة ،  فحدث بها 

سـير أعـالم النـبالء      : انظر (. والوجوه والنظائر  ،تءا والقرا ، والناسخ والمنسوخ  ، ومتشابه القرآن  ،القدرية
هدية العارفين  . 906،  3/905 لعمر كحالة،    معجم المؤلفين . 7/281،  األعالم للزركلي . 7/201،202للذهبي،  

  .)541 صالمنجد في األعالم، . 2/470 لبغدادي، لأسماء المؤلفين وآثار المصنفين
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:  قـال    وروى البخـاري أن رسـول اهللا       ،)2(]والسلـسبيل [ الكوثر   )1(]هما[النهران الباطنان   
ما هذا  :  اللؤلؤ المجوف فقلت   )6(]قباب[ أنا بنهر حافتاه     )5(]إذا[ في الجنة    )4(]أمشي[ أنا   )3(]بينما([

بيده فإذا طينه مسك    )  أ 11أ  (فضرب الملك   : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك قال     : يا جبريل قال  
ر فـي الجنـة     الكوثر نه : ( قال  وروى الترمذي وقال حسن صحيح أن رسول اهللا          ،)7()أذفر

ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العـسل             [حافتاه من ذهب    
 في حديث البخـاري فـإذا       )11(]قوله[ال تنافي بين    : )10(، قال الزرقاني  )9() من الثلج  )8(]وأبيض[

  فـوق  )13(]ألنهمـا [ ومجراه على الدر والياقوت      )12(]طينه مسك وبين قوله في حديث الترمذي      
 جـواهر   )15(]حصاؤه[ كما أن األنهار تجري على طين وحصى فهذا          )14(]مسك[طينه الذي هو    

                                                
  .فهما) د(في النسخة  )1(
  .والسلسبيل انتهى) د(في النسخة  )2(
  .بينا) ج(و) ب(في النسخة  )3(
  .ماشي) ج(في النسخة  )4(
  .إذ) ب(في النسخة  )5(
  .قاب) د(في النسخة  )6(
، ونـص  8/120، 6581أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب في الحوض، رقـم الحـديث          )7(

 الكوثر هذا قال جبريل يا هذا ما قلت المجوف الدر قباب حافتاه بنهر أنا إذا الجنة في أسير أنا بينما: (الحديث
  ).هدبة شك أذفر مسك طيبه أو طينه فإذا ربك أعطاك الذي

  .وأبرد) د(في النسخة  )8(
، 3361، أبواب القـراءات، بـاب ومـن سـورة الكـوثر، رقـم الحـديث             جامعهأخرجه الترمذي في     )9(
صحيح، صحيح الترغيب والترهيـب، رقـم       : قال األلباني . حديث حسن صحيح  : ، قال الترمذي  5/377،378

  .3/261، 3719الحديث 
  .12/408ح العالمة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعالمة القسطالني، شر )10(
  .قوله ) د(في النسخة  )11(
ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلـى           : النص التالي ) ب(ساقط من النسخة     )12(

في حديث البخاري فإذا طينه مسك وبـين قولـه   ال تنافي بين قوله : من العسل وأبيض من الثلج قال الزرقاني     
  .في حديث الترمذي

  .ألن) د(في النسخة  )13(
  .المسك) د(في النسخة  )14(
  .حصاه) د(و) ج(في النسخة  )15(
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 والنيل والفـرات  )2( وجيحان)1(سيحان: ( قال وطينه مسك انتهى، وروى مسلم أن رسول اهللا         
  . )3()كل من أنهار الجنة

أنـزل اهللا مـن الجنـة خمـسة أنهـار         : ( عن ابن عباس مرفوعاً    )4(وروى ابن عدي  
   )8(]بلْخَاء[ وهو نهر )7( وهو نهر الهند وجيحون)6(])5(ونسيح[

                                                
، ويروي مدينة سـيحان ويـصب فـي خلـيج            في جنوب شرقي تركيا    كبير نهر هو Ceyhan : سيحان )1(

   ).319 صالمنجد في األعالم، . 3/293لحموي، معجم البلدان لياقوت ا: انظر. (االسكندرونة
دينـة تعـرف    نهر بالمصيصة بالثغر الشامي ومخرجه من بالد الروم ويمر حتى يصب بم            هو: " جيحان )2(

   .2/196 لياقوت الحموي، معجم البلدان".  ثم يصب في بحر الشام،بكفربيا بإزاء المصيصة
ها وأهلها، باب ما في الدنيا من أنهـار الجنـة، رقـم       أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيم        )3(

  .8/149، 7340الحديث 
الكامل في ضعفاء الرجال لإلمام الحافط أبي أحمد عبد اهللا بن عدي الجرجاني، تحقيق الـدكتور سـهيل                  ) 4(

زكار، قرأها ودققها على المخطوطات يحيى مختار غزاوي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع بيـروت،                
النهاية في الفتن والمالحـم  . 107 ص، 95صفة الجنة للضياء المقدسي، رقم الحديث       . 6/315،  لطبعة الثالثة ا

، الـذهبي  قَايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين لشمس،  االعتدال ميزان. 2/361البن كثير،   
ـ 806،  بيـروت  العلميـة  الكتب دار ،عبدالموجود أحمد عادل والشيخ معوض محمد علي الشيخ: قيحقت  هـ

موضـوع،  : قـال األلبـاني  . 183 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية، . 6/424،  م1995
  .6/187، 2686السلسلة الضعيفة، رقم الحديث 

 بـن  اهللا عبـد  أحمد أبو الجوال، الناقد، الحافظ، اإلمام، نياالجرج اهللا عبد بن عدي بن اهللا عبد هو: عدي ابن
 كان يعرف في بلده بابن القطان، واشـتهر بـين           الجرجاني، القطان بن مبارك بن محمد بن اهللا عبد بن عدي

 ومـائتين  وسبعين سبع سنة في مولده .والتعديل الجرح في )الكامل (كتاب صاحب علماء الحديث بابن عدي،   
سـير  : انظـر  (. هجرية مائة وثالث وستين خمس سنة اآلخرة جمادى في مات :السهمي حمزة قالهجرية،  

  .)4/103األعالم للزركلي، . 16/154/167أعالم النبالء للذهبي، 
ـ   ـرقند يجمد في الشت   ـنهر مشهور كبير بما وراء النهر قرب خجندة بعد سم         " :سيحون )5( وز ـاء حتى تج

دريا ، وهو يكسرت اليونان وسيحون العرب، ويـسمى سيــر         "على جمده القوافل وهو في حدود بالد الترك       
Syr-Daria. )320المنجد في األعالم، ص : انظر .3/294  لياقوت الحموي،معجم البلدان(.  

  .سيحان) د(في النسخة  )6(
 وفيتي عرفه العـرب باسـم جيحـون ويـسمى آمودريـا     ـهر في جنوبي غرب االتحاد السـن:  جيحون )7(

Amou-Daria) .209، 69 صجد في األعالم، المن .197 ،2/196معجم البلدان لياقوت الحموي، : انظر.(   
  .بلخ) د(و) ج(في النسخة  )8(

  .134 صالمنجد في األعالم، ". مدينة قديمة في أفغانستان: "بلخ
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 نهر مصر أنزلها اهللا من عين واحـدة  )2(]نيل[ والفرات وهما نهرا العراق والنيل وهو    )1(ودجلة
 فاسـتودعها الجبـال   من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جنـاح جبريـل            

 فـذلك  )4(]معاشهم[في أصناف   )  ب 11أ  (للناس   )3(]معايش[وأجراها على األرض وجعل فيها      
 فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج       )5( Z! " # $ % & ' )]   :قوله تعالى 

 )9( من ركن البيت   )8( والعلم والحجر األسود   )7(]من األرض القرآن   [)6(]فرفع[أرسل اهللا جبريل    
 فـإذا   )11(Z- .* + , ] : وهذه األنهار الخمسة فذلك قوله تعـالى       )10(ومقام إبراهيم 

هكذا رواه ابـن عـدي لكـن قـال          ).  كل الخير  )13(]أهلها[ هذه األشياء فقد حرم      )12(]رفعت[
  .)16( حديث ضعيف)15(]هو: [ وغيره)14(البخاري

                                                
 الشمال ناحية من يجري عظيماً نهراً ويصيران البصرة قرب يختلطان والفرات دجلةنهر بغداد، و   : دجلة) 1(

معجم البلـدان ليـاقوت الحمـوي،       : انظر. (حر الهند  عرضه نحو الفرسخ ثم يصب في ب       ،الجنوب ناحية إلى
  .)241 ص المنجد في األعالم، .4/242، 2/440، 1/439
  ).د(و) ج(و) ب(ساقطة من النسخة  )2(
  .منافع) د(و) ج(في النسخة  )3(
  .معايشهم) د(و) ب(في النسخة  )4(
  .}18اآلية / سورة المؤمنون{ )5(
  .يرفع) د(في النسخة  )6(
  .القرآن من األرض) د(خة في النس )7(
معجم البلـدان ليـاقوت الحمـوي،       : انظر. يوجد في الركن الشمالي من الكعبة المشرفة      : الحجر األسود ) 8(
2/224.   
   .البيت الحرام بمكة المكرمة: المقصود به) 9(
وت معجـم البلـدان ليـاق     : انظـر . وسط البيت الحرام، وهو أقرب إلى البيت من زمزم        : مقام إبراهيم ) 10(

   .5/165الحموي، 
  .}18اآلية / سورة المؤمنون{ )11(
  .أرفعت) د(في النسخة  )12(
  ).د(ساقطة من النسخة  )13(
   .184 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية، ) 14(
  ).د(ساقطة من النسخة )15(
النهايـة فـي   . 20/302 كثير، البداية والنهاية البن: انظر. (قاله ابن كثير والسيوطي والضياء المقدسي     ) 16(

 صصفة الجنـة للـضياء المقدسـي،    . 10/565الدر المنثور للسيوطي، . 2/361الفتن والمالحم البن كثير،   
107(.   

موضوع، وهـو مـا ال   : هذا األمر يظهر بطالنه، حيث إن المؤلف استدل بحديث ضعيف، وقال عنه األلباني   
  . فال دليل صحيحيجوز في األمور الغيبية، وهذا يظهر بطالنه،
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غير جيحون ومن    [)3(]وجيحان[ غير سيحون    )2(]سيحان: [)1(قال سيدي محمد الزرقاني   
 العسل في الجنة نهـر النيـل        )6(]نهر: [)5(، قال كعب األحبار   )4(]زعم أنهما هما فقد وهم انتهى     

 ونهر الماء نهـر سـيحان، ذكـره فـي           )7(]الفرات[ونهر اللبن نهر جيحان ونهر الخمر نهر        
   .)9(])8(المواهب[

                                                
  .8/156شرح العالمة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعالمة القسطالني،  )1(
  .سيعان) د(في النسخة  )2(
  .جيحون) د(في النسخة  )3(
  .غير جيحون ومن زعم أنهما هما فقد وهم انتهى: النص التالي) د(ساقط من النسخة )4(
 يـاً، ديهو كـان  الـذي  الحبر، العالمة، اليماني، الحميري، هجن ذي بن ماتع نب كعب هو: اَألحبار كعب) 5(

 ِفـي  اليمِن من ينةدالم وقدم ، في خالفة عمر بن الخطاب        تهوفا بعد فَأسلم  ولم يره،  أدرك عهد النبي    
 فجالس نهما،إن إسالمه في خالفة أبي بكر الصديق وقدومه في خالفة عمر رضي اهللا ع             : ، وقيل  عمر َأيام

 وكـان  ،الـصحابة  عن السنن ويأخذ عجائب، ويحفظ اإلسرائيلية، الكتب عن يحدثهم فكان ، محمد أصحاب
 باطلهـا  من صِحيحها معرفة في ذوق له اليهود، بكتب خبيراً، و العلماء نبالء من الديانة، متين اإلسالم، حسن

 فـي  للغزو، ذاهباً بحمص، كعب توفي ، ةابحالص مع يغزو نوكا ،في آخر عمره   بالشام سكن .الجملة في
، األثير بنال الغابة أسد: انظر (.سنة اثنين وثالثين للهجرة، وعمره مائة وأربع سنين         عثمان فةخال أواخر

 صالمنجد في األعالم،    . 5/225،228األعالم للزركلي،   . 494-3/489سير أعالم النبالء للذهبي،     . 4/514
464.(  

  .وفه) د(في النسخة  )6(
  .العراق) د(في النسخة  )7(
  وورد أيـضاً فـي  .3/74المواهب اللدنية بالمنح المحمدية تأليف العالمة أحمد بن محمـد القـسطالني،      ) 8(

 فـي  المحاضـرة  حسن. 18/687،  4614رقم الحديث    ،حجر بنال،  الثمانية المسانيد بزوائد العالية المطالب
، إبـراهيم  الفـضل  أبو محمد: قيحق، ت السيوطي الدين جالل كر،ب أبي بن الرحمن لعبد،  والقاهرة مصر تاريخ

. 2/340،  م1967 - هـ 1387 ،األولى الطبعة،  مصر وشركاه الحلبي البابي عيسى العربية الكتب إحياء دار
رواه الحارث بن أبي أسـامة موقوفـاً،       : ، وقال 8/234،  7860إتحاف الخيرة المهرة للبصيري، رقم الحديث       

 :قيق، تح الهيثمي سليمان بن بكر أبي بن علي الدين لنور،  الحارث مسند زوائد عن الباحث غيةب. ورواته ثقات 
 هـ1413، الطبعة األولى،    المنورة المدينة،  النبوية والسيرة السنة خدمة مركز،  الباكري صالح أحمد حسين. د

الدر المنثـور   . 166 ص،  253البعث والنشور للبيهقي، رقم الحديث      . 2/944،  1042م، رقم الحديث    1992
  .13/104الجامع ألحكام القرآن القرطبي،  .13/363للسيوطي، 

ال يعقل أن يكون نهر العسل هو النيل، ونهر اللبن جيحان، ونهر الخمر الفرات، ونهر الماء سيحان، فال دليل                   
  .صحيح يؤيد ذلك

رض من غير حفيرة بـل هـي      المواهب، فائدة اعلم أن أنهار الجنة تجري على ظهر األ         ) ج(في النسخة    )9(
 أفاده جماعة من المفسرين، وروى اإلمام أحمد والدارقطني عـن المعتمـر بـن    حفيرة متماسكة بقدرة اهللا  

ـ             : سليمان قال   =رـإن في الجنة نهراً ينبت الحواري واألبكار وروى ابن عساكر من حديث أنس في الجنة نه
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 أي يجرونهـا    )3(Z$ % & ']  أي منهـا   )2(Z)1(]#[! " ] :وقال تعالى 
هي عين في الجنة في     : )4(أجراً سهالً ويقودونها حيث شاؤوا من منازلهم، قال بعض المفسرين         

  . األنبياء والمؤمنين كل بحسب مقامه)5(]دور[ تفجر إلى دار النبي 
اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار المـاء        )  أ 12أ  (فتحصل أن الجنة فيها أنهار      

  .)8( ووردت به األحاديث)7( نص عليه الكتاب العزيز)6(]كما[
  

  
  
  

                                                                                                                                       
 ألف باب من ذهب وفضة لحامل القرآن انتهى لكـن فـي            يقال له الريان عليه مدينة من مرجان لها سبعون        =
ده كثير بن سليم متروك ذكره شارح اإلحياء ومن جملة أنهار الجنة نهر يقال له رجب روى البيهقي عن                   ـسن

أنس مرفوعاً أن في الجنة نهراً يقال له رجب ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل من صام يوماً مـن                   
حديث ضعيف لكن األحاديث الضعيفة يعمل بهـا فـي   : ن ذلك النهر قال ابن الجوزي وغيرهرجب سقاه اهللا م 

  . فضائل األعمال إذا لم تكن شديدة الضعف ذكره سيدي محمد الزرقاني على المواهب
المواهب، فائدة اعلم أن أنهار الجنة تجري على ظهر األرض من غير حفيرة بل هي متماسكة                ) د(في النسخة   
إن فـي  :  أفاده جماعة من المفسرين، وروى اإلمام أحمد والدارقطني عن المعتمر بن سليمان قالبقدرة اهللا   

ن ذهب وفضة لحامل القرآن انتهى لكـن        الجنة نهراً يقال له الريان عليه مدينة مرجان لها سبعون ألف باب م            
في سنده كثير بن سليم متروك ذكره شارح اإلحياء ومن جملة أنهار الجنة نهر يقال له رجب ماؤه أشد بياضاً                    

حـديث  : من اللبن وأحلى من العسل من صام يوماً من رجب سقاه اهللا من ذلك النهر قال ابن الجوزي وغيره                  
 فضائل األعمال إذا لم تكن شديدة الضعف ذكره سيدي محمـد الزرقـاني       ضعيف لكن األحاديث يعمل بها في     

  .على المواهب
  .بها عباد اهللا) د(في النسخة  )1(
  .}6اآلية / سورة اإلنسان{ )2(
  .}6اآلية / سورة اإلنسان{) 3(
ـ  والـسبع  العظـيم  القـرآن  تفسير في المعاني روح: انظر(. قاله األلوسي وابن عطية األندلسي     )4(  انيالمث

   ).5/410 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البن عطية األندلسي، .29/155لأللوسي، 
  .دار) د(في النسخة  )5(
  .كما كما) د(في النسخة  )6(
 :[   n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W Vقال  ) 7(

p o Z }15اآلية / سورة محمد{.  
  .139-134لدالة على ذلك، ص األحاديث اسبق أن ذكرت  )8(
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س1(ك الجنةم(:  
وهذه األنهار فيها سمك    : )2(لفتاح الشبراوي المالكي في كتابه قرة العين      قال الشيخ عبد ا   

 ، بغير عظام وال شـوك     )3( وألين من الزبد   ،وحيتان قشر الحيتان فضة ولحمها أبيض من اللبن       
 وتسير بهم حيث شـاؤوا      ، يركب فيها المؤمنون   ، من الياقوت األحمر   )4(]األنهار سفن [في تلك   
  .)5(]انتهى كالمه[ غير تعب وال صيد  من ذلك السمك من،وتمتلئ

  
  :)6(خيام الجنة

 مـن   )7(]لخيمـة [إن للمؤمن في الجنة     : ( قال وروى البخاري ومسلم أن رسول اهللا       
 ال يرى بعـضهم  ، يطوف عليهم المؤمن)8(]أهلون[لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميالً، فيها      

  ، )9()بعضاً
  
  

                                                
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 1(
  .لم أقف على هذا الكتاب )2(
، الوسـيط  المعجـم (".  ما يستخرج من اللبن بالمخض القطعة منه زبدة و زبدة الشيء خالصـته             :الزبد) "3(

، الـدعوة  دار ،العربية اللغة مجمع: قيحق، ت النجار محمدو القادر عبد حامدو الزيات أحمدو مصطفى إلبراهيم
  ).293 صالمنجد في اللغة، : انظر .1/388
  .السمك وسعت) د(في النسخة  )4(
انتهى كالمه، وذكر األجهوري في معراجه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال من كان               ) ج(في النسخة    )5(

  .هوال انتهىيحب السفن فإنه يحمل على سفن من زبرجد وياقوت قد آمنوا من الفرق وآمنوا من األ
انتهى كالمه، وذكر األجهوري في معراجه عن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما قـال مـن               ) د(في النسخة   

  .كان يحب السمر فإنه يحمل على سفن من زبرجد وياقوت قد آمنوا من الفرق وآمنوا من أهوال انتهى
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 6(
  .خيمة) د(في النسخة  )7(
  .العين) د(ي النسخة ف )8(
، 4879أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب حور مقصورات في الخيـام، رقـم الحـديث                 ) 9(
وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في صـفة خيـام الجنـة ومـا                   . 6/145

 من خيمة الجنة في إن(:  البخاري ونص الحديث عند  . 8/148،  7337للمؤمنين فيها من األهلين، رقم الحديث       
  ).المؤمنون عليهم يطوف اآلخرين يرون ما أهل منها زاوية كل في ميال ستون عرضها مجوفة لؤلؤة
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 غيـر   )6(]الخيام[وهذه  : )5(، قال بعضهم  )4())3(]ميالً [)2(]ونثالث [)1(]وحده([وفي رواية للبخاري    
ولكـل  : )8( قال بعـضهم   ، بل هي خيام في البساتين وعلى شاطئ األنهار        )7(]والقصور[الغرف  

  لها أربعة آالف مصراع من الذهب، : )9(خيمة سبعون باباً، وقال بعضهم

                                                
  ).د(ساقطة في النسخة  )1(
  .طولها ثالثون) ب(في النسخة  )2(
الً وبعـضها  ويمكن الجمع بأن بعض الخيم طولها سـتون مـي  : ميالً، قال بعض األشياخ) ج(في النسخة    )3(

  .طوله ثالثون ميالً فال تنافي، وفي رواية طول الخيمة ستون ميالً وعرضها ثالثون وهذه الرواية ظاهرة
ويمكن الجمع بأن بعض الخيم طولها ستون ميالً وبعضها ثالثـون           : ميالً، قال بعض األشياخ   ) ج(في النسخة   

  . ثالثون وهذه الرواية ظاهرةميالً فال تنافي، وفي رواية طول الخيمة ستون ميالً وعرضها
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رقم الحـديث                  ) 4(

3243 ،4/117.   
  .4/448قاله ابن القيم، ونقله المناوي في كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغير،  )5(
  .الخيم) د(و) ج(في النسخة  )6(
  .والعصور) د(خة في النس )7(
إتحـاف الخيـرة المهـرة    (:  انظر، وأبي أمامة أبي الدرداء وعبد اهللا بن عمر و   عمر بن الخطاب    قاله )8(

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية البن حجر العسقالني، رقم          .8/155،  7684للبوصيري، رقم الحديث    
عمـدة القـاري    . 8/240،  7877ري، رقم الحديث    إتحاف الخيرة المهرة للبوصي   . 18/700،  4619الحديث  

الـدر المنثـور   . 1/3767 ،المظهـري  اهللا لثناء ،المظهرى التفسير. 15/153شرح صحيح البخاري للعيني،  
 ص،  250الرقائق البن المبارك، رقم الحديث      . 7/509تفسير القرآن العظيم البن كثير،      . 14/163للسيوطي،  

صحيح، صـحيح الترغيـب   : قال األلباني. 211 صراح البن قيم الجوزية،    حادي األرواح إلى بالد األف    . 72
  .)71، 70 ص، 242الرقائق البن المبارك، رقم الحديث  .، بنحوه3/257، 3704 رقم الحديث والترهيب،

. 17/188الجـامع ألحكـام القـرآن للقرطبـي،         : انظر (. وأنس بن مالك وأبو األحوص      ابن عباس  قاله )9(
 الـسالم  وقـف  ه،دكتـورا  رسالة،  الباري عبد الشيخ المجيد عبد: ، تأليف الباري فتح في ريةالتفسي الروايات
. 9/196الكشف والبيان عن معاني القرآن للثعلبـي،        . 3/1166،  م2006 هـ1426 ،األولى الطبعة ،الخيري

 ،مطرجي محمود  الدكتور تحقيق،  الحنفي الفقيه السمرقندي إبراهيم بن محمد بن نصر الليث يألب،  العلوم بحر
غرائـب القـرآن ورغائـب    . 4/119تفسير السراج المنير للخطيب الـشربيني،    . 3/368 ،بيروت الفكر دار

جامع البيان في تأويل القـرآن للطبـري،   . 20/288البداية والنهاية البن كثير،     . 6/234الفرقان للنيسابوري،   
. 7/509تفسير القرآن العظيم البن كثيـر،       . 2/356النهاية في الفتن والمالحم البن كثير،       . 23/80،  23/79

صفة الجنة  . 72،  71 صالزهد البن المبارك،    . 211 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية،         
الهداية . 18/461، 35193مصنف ابن أبي شيبة، رقم الحديث    . 212 ص،  325البن أبي الدنيا، رقم الحديث      
مكي بن أبي طالب القيسي، مجموعة رسائل جامعية قامت بمراجعتهـا وتـدقيقها   إلى بلوغ النهاية ألبي محمد      

وتهيئتها للطباعة مجموعة بحوث الكتاب والسنة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الشارقة الشارقة،             
 =.18/361قي،  ـاللباب في علوم الكتاب البن عادل الدمـش       . 11/7244 م،2008هـ  1429الطبعة األولى   
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ب مـن   ها فرسخ ولها ألف با    الخيمة من درة مجوفة طولها فرسخ وعرض      : )1(وقال ابن عباس  
 : تعالى )3(]وقال[،   من عند اهللا     )2(]يهديه[باب منها ملك    )  ب 12أ  (ذهب يدخل عليه من كل      

[7 6 5 4 Z)4(  وقال تعالى : [ )    ]*[)5(, + Z )6(،      فإن قلت كيـف قـال  
 إنما يكون لمـا تقـع عليـه         )8(]والظل [ Z + ,)7(]*[    ( ]: تعالى في صفة أهل الجنة    

ظـل الخيـام    :  قلـت  )10(Z)11(]c[` b a ] :)9(]تعالى[مس وال شمس في الجنة لقوله       الش
 أبـصارهم   )14(]تبهـر  [)13(]ليالً[ قناديل العرش أو من نور العرش        )12(]نور[وأشجار الجنة من    

  . فإنه أعظم من نور الشمس
  
  
  
  

                                                                                                                                       
زاد المـسير البـن     . 27/123 ،13/144روح المعـاني لأللوسـي،      . 4/539إحياء علوم الدين للغزالي،     =

: قـال األلبـاني   . 14/163الدر المنثور للـسيوطي،     . 202 صالبعث والنشور للبيهقي،    . 8/127الجوزي،  
  .) 8/430 الدر المنثور للسيوطي، .3/260، 3716صحيح، صحيح الترغيب والترهيب، رقم الحديث 

النهايـة  . 20/288البداية والنهاية البن كثير،     . 213 ص،  329صفة الجنة البن أبي الدنيا، رقم الحديث        ) 1(
قـال   .211 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزيـة،          . 2/356في الفتن والمالحم البن كثير،      

  .2/246، 2197ضعيف موقوف، ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث : األلباني
  .بهدية) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )2(
  .قال) ب(في النسخة  )3(
  .}72آية / سورة الرحمن{ )4(
  .أزواجهم) أ(في النسخة المعتمدة ) 5(
  .}56آية / سورة يس{ )6(
  .أزواجهم) أ(في النسخة المعتمدة ) 7(
  ).د(ساقطة في  )8(
  ).د(ساقطة في  )9(
  .هريراًشمساً وال زم) د(في النسخة  )10(
  .}13آية / سورة اإلنسان{ )11(
  ).د(ساقطة في  )12(
  .اليالً) د(في النسخة  )13(
  .تنهر) د(في النسخة  )14(
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  :)1(اش الجنةرِف
 من سندس أخضر    )3(]هفظاهر[أما فراش الجنة    و: )2(قال شيخ اإلسالم في فتح الرحمن     

 قـال  )7(]و[[، )5(Z )6(]k j[i h g f ] : قـال تعـالى    ، إستبرق )4(]من[وباطنه  
 جمع أريكة وهي السرر التي      )10(] األرائك )9(: قال في الجاللين   )Z)8- . /]: تعالى

: )14(، وقـال بعـضهم    )13)(12(]كالقبـة [، والحجال جمع حجلة وهي بيت       )11(]انتهى[في الحجال   
أي وسـائد    [)18( s rZ]:  تعـالى  )17(]قـال [،  )16(]عليـه [ ويستند   )15(]يتكأ[األريكة ما   

                                                
   .إضافة الباحثعنوان جانبي من ) 1(
   .لم أقف على هذا الكتاب) 2(

  .بظاهره) ب(في النسخة  )3(
  ).د(ساقطة في النسخة  )4(
ا غلظ من الديباج وحسن من الظهائر من السندس قالـه فـي             من إستبرق، وهو م   ) د(و) ب(في النسخة    )5(

  .الجاللين
من إستبرق، وهو ما غلظ من الديباج نوع من الحرير وأحسن والظهائر من السندس قاله في        ) ج(وفي النسخة   

  .الجاللين
  .}54آية / سورة الرحمن{ )6(
  ).ب(ساقط في النسخة  )7(
  .}56آية / سورة يس{ )8(
 ،الـسيوطي  بكـر  أبي بن الرحمن عبد الدين وجالل المحلي أحمد بن محمد الدين لجالل،  ينالجالل تفسير) 9(

  .584 ص، القاهرة الحديث دار
  ).د(ساقطة في النسخة  )10(
  ).د(ساقطة في النسخة  )11(
  .كالقبة انتهى) د(في النسخة  )12(
  .3/1945، 2/788لسان العرب  )13(
 لـسان العـرب البـن     :انظر(. د صافي ومحمد سيد طنطاوي    محمد الحسيني ومحمو  و  ابن منظور  قاله) 14(

الجدول في إعراب القـرآن  . 27/39 تاج العروس لمحمد بن محمد بن عبد الرازق الحسيني،         .1/65منظور،  
وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة، تصنيف محمود صافي، دار الرشيد ومؤسسة اإليمان دمشق وبيـوت،                

التفسير الوسيط للقرآن الكريم للدكتور محمـد سـيد طنطـاوي     .15/182 م،1995هـ 1416الطبعة الثالثة،   
8/512 ،15/221.(  
  .يتتأ عليها) د(في النسخة  )15(
  ).د(ساقطة في النسخة  )16(
  .وقال) د(في النسخة  )17(
  .}15آية / سورة الغاشية{ )18(
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 )3(]مفروشـة [ أي بسط مبسوطة     )2(v u Z]  بعضها بجنب بعض يستند إليها     )1(]مصفوفة
رفـرف جمـع    : )6( قال فـي الجاللـين     )5(M L K JZ] : تعالى )4(]قال) [ أ 13أ  (
ارتفاعها كما بـين  ( روي أن   )9( o nZ]: ، وقال تعالى  )8(]وسائد[ أي بسط أو     )7(]رفرفة[

 ، غريـب  :وقال [)12(رواه الترمذي )  عام )11(]خمسمائة [)10(]بينهما[السماء واألرض ومسيرة ما     
   .)14()الفراشين كما بين السماء واألرضما بين ( )13(] ضعيف، وفي حديث آخر:وقال غيره

                                                
  ).د(ساقط في النسخة  )1(
  .}16آية / سورة الغاشية{ )2(
  . أي مفروشة)ب(في النسخة  )3(
  .وقال) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )4(
  .}76آية / سورة الرحمن{ )5(
  .713 ص،الجاللين  تفسير) 6(
  .رفرة) د(في النسخة  )7(
  .وسائد انتهى) ب(في النسخة  )8(

يجلسون على فرش ناعمة نفيسة فتطير بهم حيث شـاؤوا مـن الجنـة              : وسائد، قال الخطيب  ) ج(في النسخة   
سـورة  { N O Z ]: هار الجنة وعلى خيام أزواجهم وقال الخطيب في قولـه تعـالى           حافات على أن  

 العبقري هو كل شيء نفيس فاخر عجيب كامل والمراد الجنس ولهذا وصفه بقولـه               : قال ،}76اآلية  / الرحمن
  .حمالً على المعنى أي في غاية الحسن والكمال" حسان"

 : قـال  ،}76اآلية  / سورة الرحمن { N O Z ]: لىوسائد، وقال الخطيب في قوله تعا     ) د(في النسخة   
حمالً على المعنـى  " حسان"العبقري كل شيء نفيس وآخر عجيب كامل والمراد به الجنس ولهذا وصفه بقوله              

  .أي غاية الحسن والكمال
  .}34آية / سورة الواقعة{ )9(
  .بينهما مسير) د(في النسخة  )10(
  ).د(ساقطة في النسخة  )11(
، باب ومن سـورة الواقعـة، رقـم    ، أبواب تفسير القرآن عن رسول اهللا      جامعهمذي في   أخرجه التر  )12(

ضـعيف موقـوف، ضـعيف الترغيـب        : قال األلبـاني  . هذا حديث غريب  : ، وقال 5/323،  3294الحديث  
  .2/250، 2216والترهيب، رقم الحديث 

  .وقا عريب ضعيف وفي رواية حديث آخر) د(في النسخة  )13(
، أبـواب   )سنة خمسمائة مسيرة واألرض السماء بين لكما ارتفاعها( ولفظه   جامعه،ذي في   أخرجه الترم ) 14(

: ، وقـال  4/302،  2540، باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة، رقم الحديث            صفة الجنة عن رسول اهللا      
 أجمعـين، بـاب    عن مناقب الصحابة وأخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب إخباره      . هذا حديث غريب  

، 7405ف الجنة وأهلها، ذكر األوصاف عن الفرش التي أعدها اهللا ألوليائه في جناتـه، رقـم الحـديث                   وص
  .ضعيف: قال األلباني. 16/419
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  .)4()مسيرة أربعين سنة(ب  يكون هو المحفوظ، وعن كع)3(]أن [)2(]أشبه[وهذا : )1(قال ابن القيم
  
5(رر الجنةس(:  

 جمع سرير قال ابـن  )7(]روالسر[ )O N M LZ)6] :وأما السرر فقال تعالى 
، والسرير مثل ما بـين مكـة        )9( من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت      )8(]لهم سرر : عباس
  أراد المؤمن أن يجلس طول السرير إلى جهة العلو مائة ذراع فإذا : )11( وقال الكلبي،)10(وإيلة

                                                
   .206 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية، ) 1(
  .الشبه) د(و) ج(في النسخة  )2(
  ).د(ساقطة في النسخة  )3(
أبو نعيم فـي حليـة األوليـاء        وأخرجه  . 19/401،  36481نفه، رقم الحديث    صأخرجه ابن أبي شيبة م     )4(

البـن  تقريب التهـذيب    : انظر. وإسناده ضعيف ففيه علي بن زيد وهو ضعيف       . 5/379وطبقات األصفياء،   
  .696 ص حجر،

   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 5(
  .}20آية / سورة الطور{ )6(
  .والسر) د ()ج(و) أ(في النسخة المعتمدة  )7(
  .مصفوفة، والسر جمع سرير قال ابن عباس لهم سرر: النص التالي) د(ساقط من النسخة  )8(
معـالم التنزيـل    . 17/65الجامع ألحكام القرآن للقرطبـي،      . 4/404،  9/98زاد المسير البن الجوزي،      )9(

  .8/409، 5/245للبغوي، 
  .17/65الجامع ألحكام القرآن للقرطبي،  )10(

  .1/292معجم البلدن لياقوت الحموي، : انظر.  آخر الحجاز وأول الشام:إيلة
 فـي  القواعد وتصحيح المقاصد توضيح. 212 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية،          )11(

  بيروت، اإلسالمي المكتب،  الشاويش زهير تحقيق،  عيسى بن إبراهيم بن حمد، أل القيم ابن اإلمام قصيدة شرح
  .2/509، هـ1406
نسابة، راوية، عالم بالتفـسير  : محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي، أبو النضر          هو  : الكلبي

وهو من كلب بن    ،   سنة مائة وست وأربعين للهجرة     مولده ووفاته فيها  ،  من أهل الكوفة  ،   وأيام العرب  واألخبار
رة استقدمه إليها وأجلسه فـي      لي العباسي والي البص   حكي أن سليمان بن ع    : قال ابن النديم   ،وبرة من قضاعة  

وهـو  ،  ، وجمهرة األنـساب    في تفسير القرآن   وصنف كتاباً ،  وشهد وقعة دير الجماجم مع ابن األشعث       ،داره
، حدث عنه ثقات من الناس ورضوه في التفسير، وأما في الحديث ففيه منـاكير        : ضعيف الحديث، قال النسائي   

لم يمت وسيرجع ويمـال   حاب عبد اهللا بن سبأ الذي كان يقول إن علي بن أبي طالب، من أصكان سبئياً : وقيل
  =زي،ـال للمـذيب الكمـته. 6/248،249  للذهبي،الءـسير أعالم النب: انظر (.الدنيا عدال كما ملئت جوراً
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  .  ارتفع إلى مكانه)1(]فإذا جلس عليه[عليه تواضع له حتى يجلس عليه 
  

  :)2(، وزيارة أهل الجنة لبعض وإبلهاخيل الجنة
يا رسول اهللا هـل فـي الجنـة         : وأما خيل الجنة وإبلها فروى الترمذي أن رجالً قال        

على فرس من ياقوتة حمراء وتطير بـك        إن اهللا إذا أدخلك الجنة فتحمل       : ( خيل؟ فقال  )3(]من[
 )6(]فيهـا : ([)5(]فقال له[هل في الجنة من إبل؟ :  وسأله رجل آخر فقال ،)4()في الجنة حيث شئت   

 الجنة خيل؟   )8(]أفي[يا رسول اهللا إني أحب الخيل       : ، وروى أن أعرابياً قال    )7()ما اشتهت نفسك  
وتيت بفرس من ياقوتـة لهـا جناحـان         أ)  ب 13أ  ( دخلت الجنة    )9(]إن: ([فقال رسول اهللا    

حديث ضـعيف، وروى    :  رواه الترمذي وقال   )11() شْئتَ )10(]حيث[فحملت عليها ثم طارت بك      

                                                                                                                                       
المنجـد  . 309،  3/308  لعمر كحالة،  معجم المؤلفين . 6/133 ،األعالم للزركلي . 35/20،  25/246-252=

  .)466 صاألعالم، في 
  ).د(ساقط من النسخة  )1(
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 2(
  ).د(ساقطة من النسخة  )3(
، باب ما جاء في صفة خيل الجنة رقـم   ، أبواب صفة الجنة عن رسول اهللا        جامعهأخرجه الترمذي في     )4(

، 3756يـب، رقـم الحـديث       حسن لغيره، صحيح الترغيـب والتره     : قال األلباني . 4/304،  2543الحديث  
3/271.  
  .قال) د(في النسخة  )5(
  .لك فيها) د(و) ج(و) ب(في النسخة )6(
، باب ما جاء في صفة خيل الجنة، رقم         ، أبواب صفة الجنة عن رسول اهللا        جامعهأخرجه الترمذي في     )7(

، 3756يث  حسن لغيره، صحيح الترغيـب والترهيـب، رقـم الحـد          : قال األلباني . 4/304،  2543الحديث  
3/271.  
  .في) د(في النسخة  )8(
  .إذا) د(و) ج(في النسخة  )9(
  .كيف) د(في النسخة )10(
، باب ما جاء في صفة خيل الجنة رقم         ، أبواب صفة الجنة عن رسول اهللا        جامعهأخرجه الترمذي في     )11(

  .عيفض: قال األلباني. هذا حديث ليس إسناده بالقوي: ، قال الترمذي4/305، 2544الحديث 
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 أهل الجنة الجنة جاءتهم خيول من ياقوت أحمـر          )2(]دخل[إذا  : ( قال  )1(]النبي[أبو الشيخ أن    
  . )3()حيث شاؤوالها أجنحة ال تبول وال تروث فقعدوا عليها ثم طارت بهم في الجنة 

في الجنة خيل ألوانها حـسنة شـعرة        :  عن بعضهم قال   )5(])4(العين[ونقل صاحب قرة    
  . )6(]انتهى[حمراء وشعرة خضراء ومن جميع األلوان التي ال تحصى 

أن أهل الجنة يزور بعضهم بعضاً وأن األعلى يـزور األسـفل وال             (وروى الطبراني   
علـى  [ حيـث شـاؤوا      )9(]منها[لذين يتحابون في اهللا يأتون       إال ا  )8(]األعلى[ األسفل   )7(]يزور[

 )13())12(]مـسرجة ملجمـة  [إنهم يْؤتَون في الجنة بخيـل   (، وفي بعض األحاديث     )11())10(]النوق
  : )14(ابن أبي الدنياوروى 

                                                
  .رسول اهللا) د(في النسخة  )1(
  .دخلت) د(في النسخة  )2(
 شـجرة  الجنـة  في إن: (، ولفظه3/1089، 588 أبو الشيخ في كتابه العظمة بنحوه، رقم الحديث          أخرجه )3(

ـ  ال أجنحة ذو والياقوت بالدر ملجمة مسرجة ذهب من بلق خيل أسفلها ومن الحلل أعالها من تخرج  روثـت
صفة الجنة البن أبي الدنيا، رقم الحـديث        ). شاؤوا حيث الجنة في بهم فتطير تعالى اهللا ءأوليا بهايرك تبول وال

   .1/91، 355موضوع، ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث : قال األلباني. 180 ص، 346
  .لم أقف على هذا الكتاب )4(
  .العيون) د(في النسخة  )5(
  ).د(ساقطة في النسخة )6(
  .بنور) د(نسخة في ال )7(
  .األعلى األعلى) ب(في النسخة  )8(
  .من) د(في النسخة  )9(
على النوق، وقال الضحاك أهل الجنة بعضهم فوق بعض درجات األعلى يـرى فـضله           ) ج(في النسخة  )10(

  .على من هو أسفل منه واألسفل ال يرى أن فوقه أحد انتهى
عضهم فوق بعض درجات األعلى يرى فضله على مـن  على النوق، وقال الضحاك أهل الجنة ب      ) د(في النسخة 

  .هو أسفل منه واألسفل ال يرى أن فوقه أحد
. وإسناده ضعيف جداً ففيه بشر بن نمير متروك       . 8/244،  8/240أخرجه الطبراني في المعجم الكبير،      ) 11(

  .961 صتقريب التهذيب البن حجر، : انظر
  .ملجمة مسرجة) ب(في النسخة )12(
، 346صفة الجنة البن أبي الدنيا، رقم الحـديث      . ، بنحوه 3/1098،  العظمة الشيخ في كتاب   أخرجه أبو    )13(

  .1/91، 355موضوع، ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث : قال األلباني .180 ص
هو عبد اهللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي األموي، موالهم، البغدادي، أبو     : ابن أبي الدنيا  ) 14(

لـه  .  في حداثته، ثم أدب ابنه المكتفي      ليفة المعتضد العباسي  أدب الخ . حافظ للحديث، مكثر من التصنيف    ،  ربك
:  كتاباً، منها   مائة وأربعة وستين   مصنفات اطلع الذهبي على عشرين كتاباً منها، ثم ذكر أسماءها كلها، فبلغت           

 =، وقصر األمل، واإلشـراف فـي منـازل        الفرج بعد الشدة، ومكارم األخالق وذم المالهي، والعقل وفضله        
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 أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة       )2(]ومن[ يخرج من أعالها حلل      )1(]شجرة[إن في الجنة    (
 أهـل   )5(] فيركبهـا  )4(]البصر[خطوها مد   [ لها أجنحة    ،)3(]تروث[ ال تبول وال     ،بالدر والياقوت 

إذا : ( قـال  ، وروى ابن أبي الدنيا عن أنس أن رسول اهللا           )7() حيث شاؤوا  )6(]فيطيروا[الجنة  
فيسير سرير هذا إلـى     )  أ 14أ  ( بعض   )8(]إلى[دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق اإلخوان بعضهم        

 فيقول أحدهما لصاحبه تعلم متى      ، حتى يجتمعا جميعاً   )9(]ذا إلى سرير هذا   وسرير ه [سرير هذا   
  .)12() لنا)11(]فغفر[ اهللا )10(]فدعونا[غفر اهللا لنا فيقول صاحبه يوم كذا في موضع كذا وكذا 

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       
الرقة والبكاء، وقضاء الحوائج،    واألشراف، والعظمة في عجائب الخلق، ومن عاش بعد الموت، وذم الدنيا،            =

 وكرامات األنبياء، وكان من الوعاظ العارفين بأساليب الكالم وما يالئم طبـائع             ، وفضائل القرآن  ،وصفة الدنيا 
.  مولده ووفاته ببغداد سنة مائتين وإحـدى وثمـانين هجريـة           ،ن شاء أبكاه  ن شاء أضحك جليسه، وإ    الناس، إ 

   .)4 صالمنجد في األعالم،  .4/118األعالم للزركلي، . 404-13/397سير أعالم النبالء للذهبي، : انظر(
  .شجر) د(في النسخة  )1(
  .وفي) ج(في النسخة  )2(
  .ترث قط) د(في النسخة  )3(
  .بصرها) ج(في النسخة  )4(
  .حطوتها بامتداد بصرها تركبها) د(في النسخة  )5(
  .فيطيرون) د(في النسخة  )6(
موضـوع، ضـعيف    : قال األلباني . 180 ص،  346 صفة الجنة، رقم الحديث       أخرجه ابن أبي الدنيا في     )7(

   .1/91، 355الترغيب والترهيب، رقم الحديث 
  .على) د(في النسخة  )8(
  . لهذاأو يسير هذا) د(في النسخة  )9(
  .فدعون) د(في النسخة  )10(
  .فغر) ج(في النسخة  )11(
ضـعيف،  : قـال األلبـاني  . ، بنحوه177 ص، 242صفة الجنة، رقم الحديث   أخرجه ابن أبي الدنيا في  )12(

  .11/30، 5029السلسلة الضعيفة، رقم الحديث 
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  :)1(منازل أهل الجنة ونوقهم وإبلهم وحورهم

قبـورهم اسـتقبلوا بنـوق       المؤمنون مـن     )3(]خرج[إذا  :  كرم اهللا وجهه   )2(وقال علي 
 نعالهم نور يـتألأل كـل خطـوة منهـا        )6(]شرك[ رحال الذهب    )5(]عليها[ لها أجنحة    )4(]بيض[
 حمراء على صـفائح     )9(]ياقوتة[ من   )8(]حلقه[وينتهون إلى باب الجنة فإذا       ، مد البصر  )7(]مثل[

 جـرت   )10(]داهماحإ[الذهب وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان فإذا شربوا من              
 من األخرى لم تشعث أشعارهم أبـداً فيـضربون          )11(]تراضوا[في وجوههم نضرة النعيم فإذا      

 )15(]قيمهـا [ له   )14(]فترسل [، العجلة )13(]فتأخذها [، أن زوجها أقبل   )12(]حوراء[الحلقة فيبلغ كل    
 أنا  : فيقول ،النور من البهاء و   )17(]مما يرى [ نفسه لسجد    )16(]فلوال أن اهللا عرفه    [،فيفتح له الباب  

 أنت  : زوجته فتخرج من الخيمة فتعانقه وتقول      )18(]فيأتي[قيمك الذي وكلت بأمرك فيمشي معه       
  )19(]حبي[

                                                
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 1(
أورده األلباني  . 45 ص،  7، رقم الحديث     الجنة مرفوعاً للرسول      ابن أبي الدنيا في كتابه صفة      أخرجه) 2(

ضـعيف جـداً، ضـعيف الترغيـب        : وقال األلبـاني  . 14/499،  6724في السلسلة الضعيفة، رقم الحديث      
   .2/242، 2181والترهيب، رقم الحديث 

  .أخرج) د(في النسخة  )3(
  ).د(ساقطة في  )4(
  .وعليها) ب(في النسخة  )5(
  .شراك) د(و) ج(نسخة في ال )6(
  ).د(ساقطة في النسخة  )7(
  .حلقة) ج(و) ب(و) أ(في النسخة المعتمدة  )8(
  .ياقوت) د(في النسخة  )9(
  .أحدهما) د(في النسخة  )10(
  .توضؤوا) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )11(
  .حور) د(في النسخة  )12(
  .فيأخذها) ب(في النسخة  )13(
  .فيرسل) ب(في النسخة  )14(
  .فهما) د( النسخة في )15(
  .فإن عرفه اهللا) د(في النسخة  )16(
  ).د(ساقط في النسخة  )17(
  .فتأتي) ب(في النسخة  )18(
  .حبيبي) د(في النسخة  )19(
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 فـال  )3(]والخالـدة  [، أبـداً )2(]أيأس[ وأنا الراضية فال أسخط أبداً وأنا الناعمة فال    )1(]حبك[وأنا  
  .)5(]ذراع[ألف  فيدخل بيتاً من أساسه إلى سقفه مائة ،)4(]أبداً[أظعن 

                                                
  .أحبك) د(في النسخة  )1(
  .أبأس) ج(و) ب(في النسخة  )2(
  .وأنا الخالدة) د(و) ج(في النسخة  )3(
  ).د(ساقطة في النسخة  )4(
  .زراع) د(في النسخة  )5(

 ¬ » ª ©]: ذراع، وفي تفسير الخطيب في قوله تعالى في سورة التوبـة        ) ج(وفي النسخة   
® Z}  قال الحسن البصري سألت عمران بن حصين عن قوله تعـالى          }72آية  / سورة التوبة ،:  [© 

ª « ¬ ® Z سألت خبيراً سألت عنها رسول اهللا    :  فقالقصر من الـدر األبـيض فيـه    :  فقال
 من الياقوت األحمر في كل دار سبعون بيتاً من الزمرد األخضر في كل بيت سبعون سريراً على                  سبعون داراً 

كل سرير سبعون فراشاً على كل فراش زوجة من الحور العين وفي كل بيت سبعون مائدة على كـل مائـدة                  
 =اة واحدة ما  سبعون لوناً من الطعام وفي كل بيت سبعون وصيفة أي جارية ويعطى المؤمن من القوة في غد                

أن الجنة جنتان جنـة للنزهـة وجنـة    : يأتي على ذلك أجمع انتهى، وقال الخطيب أيضاً في تفسير هذه اآلية =
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {]: للسكنى فاألولى هي المشار لها بقوله تعالى      

§ ¨ Z } والثانية هي المشار لها بقوله تعـالى       }72آية  / سورة التوبة ، :[© ª « ¬ 
® Z  يقتضي المغايرة ويشهد له قوله تعالى       ألن العطف  :[? @ A B C Z }  سورة الـرحمن /
أنها جنتان جنة يسكنون فيها وجنة يتنزهون       : ، قال الخطيب في هذه اآلية تفاسير منها ما قاله بعضهم          }46آية  

  .فيها انتهى المراد منه
 ¬ » ª ©]ذراع، وفي تفسير الخطيب في قوله تعالى في سـورة التوبـة     ) د(وفي النسخة   

® Z}  سألت عمران بـن حـصين عـن قولـه تعـالى     : ، قال الحسن البصري قال}72آية  / سورة التوبة :
[© ª Z سألت خبير سألت عنها رسول اهللا       :  فقال :        ًقصر من الدر األبيض فيه سـبعون دارا

ل سـرير   من الياقوت األحمر في كل دار سبعون بيتاً من الزمرد األخضر في كل بيت سبعون سريراً على ك                 
سبعون فراشاً على كل فراش زوجة من الحور العين وفي كل بيت سبعون مائة على كل مائة سبعون لوناً من            

أن : الطعام وفي كل بيت سبعون وصيفة أي جارية ويصل المؤمن، وروى الخطيب أيضاً في تفسير هذه اآلية                
 ]�[ ~ {]: ولـه تعـالى   الجنة جنتان جنة للمتنزهة وجنة للمسكين فاألولى هي المشار لهـا بق           

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ Z}  والثانية لها بقوله تعـالى     }72آية  / سورة التوبة ، :
[© ª « ¬ ® Z . كلمة المؤمنين الواردة في اآلية موجودة المؤمنون) د(وفي النسخة.  
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 وعـن  ،)2)(1(]اهللا[أن أهل الجنة يعرفون منازلهم وأزواجهم بإلهام من   )  ب 14أ  (وورد  
واهللا مـا   :  قـال  ،)h [)3(l k j i Z)4[g] :علي كرم اهللا وجهه في قوله تعالى      

يحشر الوفد على أرجلهم وال يساقون سوقاً ولكن يؤتون بنوق من نوق الجنة لم تنظر الخالئق                
 بـاب   )5(]يقرعـوا [ فيركبون عليها حتـى      ، وأزمتها الزبرجد  ،ا عليها رحال الذهب   أحسن منه 

يحشر األنبياء يـوم القيامـة علـى       : ( قال  وروى الطبراني والحاكم أن رسول اهللا        ،)6(الجنة
 ويبعـث ابنـاي    ،)7(وأبعث على البراق   [، ويبعث صالح على ناقته    ،الدواب أي النوق من الجنة    

 ،)9(]ويبعث بالل على ناقة من نـوق الجنـة         [،)8(]قتين من نوق الجنة   الحسن والحسين على نا   
 ألنه ؛ معارضة المنكرين في الدنيا لظهور الحق عياناً       )10(]محضاً أي خالصاً عن   [ينادي باألذان   

أشـهد أن محمـداً رسـول       [ أحد في ذلك اليوم وبالشهادة حقاً حتى إذا قال بالل            )11(]ينكره[ال  
  .)14() ردت)13(]على من[ولون واآلخرون فقبلت ممن قبلت وردت  شهد له بها األ)12(]اهللا

  
  

                                                
  .اهللا تعالى) د(و) ج(في النسخة  )1(
تفسير البحر المحيط ألبي  : انظر(لهم منها،   روي عن أبي سعيد الخدري ومجاهد وقتادة أنهم يعرفون مناز          )2(

  ).5/111المحرر الوجير في تفسير الكتاب العزيز البن عطية، . 8/76حيان، 
  .يحشر) د(في النسخة  )3(
  .}85آية / سورة مريم{ )4(
  .يقربوا) د(في النسخة  )5(
هذا حـديث صـحيح     : ، وقال 4/565،  8843أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين، رقم الحديث          )6(

  .10/121الدر المنثور للسيوطي، . اإلسناد ولم يخرجاه
: انظر. ( ليلة اإلسراء والمعراجهي فرس جبريل عليه السالم، وهي الدابة التي ركبها الرسول          : البراق) 7(

  .)117 صالمنجد في األعالم،  .1/261لسان العرب البن منظور، 
  .بناي الحسن والحسين على نوق وأبعث على البراقويبعث على البراق ا) د(في النسخة  )8(
  ).ب(ساقط في النسخة  )9(
  .خالصاً مخلصاً أي من) د(في النسخة  )10(
  .ينكر) د(في النسخة  )11(
  .أشهد أن ال إله إأل اهللا محمد رسول اهللا) د(أشهد أن محمداً رسول، وفي النسخة ) ج(في النسخة  )12(
  .ممن) د(في النسخة  )13(
وض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني، تحقيق محمد شكور محمـود الحـاج أمريـر، المكتـب              الر) 14(

المستدرك على الصحيحين . 2/255، 1122م، رقم الحديث 1985هـ 1405اإلسالمي بيوت، الطبعة األولى،    
  .2/191، 771موضوع، السلسلة الضعيفة، رقم الحديث : قال األلباني. 3/152، 4710للحاكم، رقم الحديث 
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   أن جميع الحيوانات التي في الدنيا ال تدخل الجنة وإنما تبعث )2( العلماء)1(]ذكر[فائدة 

 مـن الـشاة     )6( الجمـاء  )5(]للـشاة  [)4(]يقتص) [ أ 15أ  ( حتى   ،)3(]ألجل القصاص [يوم القيامة   
  لهم كونوا تراباً إال عشرة فإنها تدخل الجنة براق المـصطفى          وبعد ذلك فيقول اهللا    )7(القرناء

   )11( وناقة صالح)10( وحوت يونس)9( وكبش إسماعيل)8(وعجل إبراهيم

                                                
  .عن) د(في النسخة  )1(
 اهللا وحـشر  األديم مد األرض مدت القيامة يوم كان إذا(: روي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ونصه         )2(

 الشاة صتتق حتى الدواب بين القصاص اهللا جعل اليوم ذلك كان فإذا والوحوش والدواب والجن اإلنس الخالئق
 فيراهـا  ترابا فتكون ترابا، كوني: لها قال الدواب بين القصاص من هللا فرغ فإذا بنطحتها القرناء من الجماء
، وقـال   4/575،  8867، المستدرك على الصحيحين للحاكم، رقم الحـديث         )ترابا كنت ليتني يا: فيقول الكافر

وأخرج الطبرانـي   . رواته عن آخرهم ثقات غير أن أبا المغيرة مجهول، وتفسير الصحابي مسند           : الحاكم عنه 
 الـشاة  حتـى  بعض من بعضهم القيامة يوم الناس ليدين اهللا إن: (في المعجم األوسط عن أبي هريرة مرفوعاً      

وأخرج اإلمام أحمد عن أبي هريرة      . 12/213،  5635 رقم الحديث    )عليها اعتدت ما بقدر القرناء من الجماء
، 8288، رقم الحديث    )القيامة يوم لقرناءا الشاة من الجماء الشاة تقاد حتى أهلها، إلى الحقوق لتؤدن: (مرفوعاً

 رجلـه  فيثني القيامة يوم تعالى الجبار يقبل: (عجم الكبير عن ثوبان مرفوعاً    وأخرج الطبراني في الم   . 14/43
 الشاة لينصف إنه حتى بعض من بعضهم الخلق فينصف ظالم يجاوزني ال وجاللي وعزتي فيقول الجسر على

ضـعيف  : قال األلباني عن رواية الطبراني    . 2/95،  1421، رقم الحديث    )نطحها بنطحة العضباء من الجماء
  .3/400، 1401جداً، السلسلة الضعيفة، رقم الحديث 

لم يرد دليل صحيح على أن العشرة التي ذكرت في المتن تدخل الجنة، ويحتمل أن العلماء ذكروا ذلك تميـزاً                    
  .لها عن بقية الحيوانات

  .للقصاص) د(في النسخة  )3(
  .يقص) د(في النسخة  )4(
  .من الشاة) د(في النسخة  )5(
  .1/651،688لسان العرب البن منظور، : انظر. التي ال قرن لها: الجماء )6(
  .5/3607لسان العرب البن منظور، : انظر. التي لها قرن: القرناء )7(
  :[© ª « ¬ ® ¯    ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ ºذكر في قوله    ) 8(

»    ½ ¾ ¿ À Á Â Z} 26-24اآليات / سورة الذاريات{.   
 ص ،تفـسير الجاللـين   . ، بذبح أي بكبش   }107اآلية  / سورة الصافات  {  :[; : 9 Zقال  ) 9(

549.   
   .}48اآلية / سورة القلم{  :[O P Q R S T U V W X Y  Zقال ) 10(
¦ § ¨ ©  :   [ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª قـــال) 11(

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ  Z } سورة األعراف /
   .}73اآلية 
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) 8(]و [)7(])6(الكهـف [ وكلب أهل    )5( وبقرة بني إسرائيل   )4(]بلقيس [)3( وهدهد )2(نملة سليمان ) 1(]و[

 .)11(]والسالم[ أفضل الصالة )10(]وعلى جميع األنبياء[ على نبينا )9(ذئب يعقوب

                                                
  ).ج(ساقط في النسخة  )1(
ــال ) 2( ^ _ `  :  [ o n m l k j i h g f e d c b aقــ

pZ }18اآلية /سورة النمل{.   
اآليـة  / سورة النمـل   { :[¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ Zقال  ) 3(

20{.   
  .بامس) د(لقيس، في النسخة ) ج(في النسخة  )4(
   .}67اآلية / سورة البقرة { :[p q r s t u v w x y Zقال ) 5(
سورة {  :[k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ Zقال  ) 6(

   .}18اآلية / الكهف
الكهف، وحمار العزيز فهذه عشرة وزار      ) د(و) ج(الكهف، وحمار العزيز، وفي النسخة      ) ب(في النسخة    )7(

  .بعضهم
  ).د(و) ج(ساقط في النسخة  )8(
ــال ) 9( ــورة  { :[¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Zق س

   .}13اآلية / يوسف
  .وعليه) د(في النسخة  )10(
  .وأزكى السالم) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )11(
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  الباب السادس
  

  في صفة أهل الجنة وخَلْقهم وخُلقهم 
  وطولهم وعرضهم ومقدار سنهم 
  وفي طعامهم وشرابهم وملبوسهم 

  وحليهم وخدمهم وغير ذلك
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  الباب السادس
 وطولهم وعرضهم ومقدار سنهم وفي طعامهم )1(]وخُلقهم[خَلْقهم وفي صفة أهل الجنة 

  م وخدمهم وغير ذلكوشرابهم وملبوسهم وحليه

  

  :)2(ِخلقة أهل الجنة
 )5(]تلـج [أول زمـرة    :  قال  أن رسول اهللا     )4(][ عن أبي هريرة     )3(روى البخاري 

وطـون  غ وال يت)6(]يمتخطُون[الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر ال يبصقون فيها وال           
 من الذهب والفضة ومجامرهم      وال يسقمون آنيتهم فيها الذهب والفضة أمشاطهم       )7(]يبولون[وال  

 وقود مجامرهم العود الهندي أي أنهم       )11(]الذي يتبخر به أي   [ )10( العود الهندي  )9(]أي) )8(األلوة[
  .)13(]الهندي[ بالعود )12(]يتبخرون[
  

  
  

                                                
  ).د(ساقط في النسخة  )1(
  .عنوان جانبي من إضافة الباحث )2(
ث  رقم الحـدي   أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة،               )3(

 وال فيهـا  يبـصقون  ال البدر ليلة القمر صورة على صورتهم الجنة تلج زمرة أول: (، ونصه 4/118،  3245
 المـسك  ورشـحهم  األلوة ومجامرهم والفضة الذهب من أمشاطهم الذهب فيها آنيتهم يتغوطون وال يمتخطون

 قلـوبهم  تباغض وال نهمبي اختالف ال ،الحسن من اللحم وراء من سوقهما مخ يرى زوجتان منهم واحد ولكل
 ألن المؤلف ذكره في المتن مع شـرح  ؛ النص في الحاشيةوإنما أوردت . )وعشياً بكرة اهللا يسبحون واحد قلب

  .وتوضيح لبعض الكلمات
  ).د(ساقط في النسخة  )4(
  .تلج أي تدخل) ب(في النسخة  )5(
  .يتمخطون) د(و) ب(في النسخة  )6(
  .يبلون) د(قي النسخة  )7(
  .1/118لسان العرب البن منظور، : انظر. به يتَبخَّر الذي العود :لوةاأل) 8(
  ).د(ساقط في النسخة  )9(
   .1/80فتح الباري البن حجر، ) 10(
  ).د(ساقط في النسخة  )11(
  .يتبحرون) ب(في النسخة  )12(
  )د(ساقط في النسخة  )13(
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  :)1(مباخر أهل الجنة
 ، قريبـاً  )3(]اآلتـي [ كمـا فـي حـديث الطبرانـي          ، مباخرهم فهي من الدر    )2(]وأما[

لكل واحـد   ( )8(]في طيب ريحه  [ ) ب 15أ   ()7(]كالمسك[ أي عرقهم    )6())5(]المسك )4(ورشحهم([
 مـن شـدة الحـسن       )12(]والجلد[ )11() من وراء اللحم   )10(]سوقهما[ زوجتان يرى مخ     )9(]منهم[

 والبن حبـان  ،)13()ينظر وجهه في صحن خدها أصفى من المرآة(، وعند اإلمام أحمد   ءوالصفا
بيـاض  [ أهـل الجنـة ليـرى        )14(]نساء[ من   أن المرأة (عاً  في صحيحه عن ابن مسعود مرفو     

  ، )17())16(]والجلد[ من وراء سبعين حلة حتى يرى مخها من وراء اللحم )15(]ساقها

                                                
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 1(
  .ولما) د(في النسخة  )2(
  ).د(ساقط في النسخة  )3(
 صالمنجد فـي اللغـة،      . 3/1648لسان العرب البن منظور،     : انظر. (ندى العرق على الجسد   : الرشح )4(

261 (.  
  .وأما رشحهم) د(في النسخة  )5(
صـحيح، صـحيح   : قـال األلبـاني  . 3/317، 3273، رقم الحديث  أخرجه الطبراني في المعجم األوسط   )6(

  .3/256، 3697قم الحديث الترغيب والترهيب، ر
  .المسك) د(و) ب(في النسخة  )7(
  ).د(ساقط في النسخة  )8(
  ).د(ساقط في النسخة  )9(
  .ساقيهما) ب(في النسخة  )10(
صـحيح، صـحيح   : قـال األلبـاني  . 1/201، 643المعجم األوسط، رقم الحديث   أخرجه الطبراني في   )11(

  .3/256، 3697الترغيب والترهيب، رقم الحديث 
  .والجد) د(في النسخة  )12(
 أصفى خدها في وجهه فينظر: (، ونصه 18/243،  11715أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، رقم الحديث         )13(

  .2/250، 2213ضعيف، ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث : قال األلباني). المرآة من
  ).د(ساقط في النسخة  )14(
  .بياضها) د(في النسخة  )15(
  ).د(نسخة ساقط في ال )16(
، باب في صفة نساء أهل الجنة، رقـم  ، أبواب صفة الجنة عن رسول اهللا       جامعهأخرجه الترمذي في     )17(

 المرأة إن: "، ونصه 16/408،  7396أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم الحديث        و .4/298،  2533الحديث  
، ضعيف الترغيب والترهيـب،    ضعيف: قال األلباني ". حرير حلة سبعين من ساقها بياض ليرى الجنة أهل من

  .2/251، 2220رقم الحديث 
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 أي كقلب رجـل     ،بهم قلب رجل واحد   و قل ، بينهم وال تباغض   )2(]ال اختالف ([ )1(]البخاري[وفي  
ستارة تحت  ون ذلك ب  لم يع )4(] أي مقدارهما  عشياًال تعبداً بكرةً و    اًأي تلذذ [ اهللا   )3(]يسبحون [واحد

لـو كـانوا    [ وإذا طويت يكون الليل      )6(]لو كانوا في الدنيا   [ يكون النهار    )5(]شرتأن[العرش إذا   
أي وحينئذ فال كلفـة      )9() النفس )8(]لهموني[يلهمون التسبيح والتكبير كما     (وفي مسلم   [،  ))7(]فيها

 علـى   )10(ذكـره القـسطالني    بمعرفة ربهم وامتألت بحبه      ت ألن قلوبهم تنور   ،عليهم في ذلك  
 أهـل الجنـة ويـشربون وال        )12(]يأكـل : ([ قـال     وفي مسلم أن رسـول اهللا      )11(]البخاري

   وال يتغوطون وال يبولون )13(]يمتخطون[
  

                                                
  .البخاري أنه) د(في النسخة  )1(

  .156، ص وقد سبق تخريجه بالتفصيل
  .الختالف) د(في النسخة  )2(
  .فيسبحون) د(في النسخة  )3(
  .ومقدار األبكرة والعشيا) د(في النسخة  )4(
  .نشرت) د(انتشرت، وفي النسخة ) ج(في النسخة  )5(
  ).د(ساقط في النسخة  )6(
لو كانوا فيها، هكذا في شرح القسطالني على البخاري قال شيخنا األمير وقـد ورد فـي         ) ج(في النسخة    )7(

ذلك حديث ومعناه أن هذه الستارة أنوار فإذا انتشرت زادت أنوار الجنة فليست هذه الستارة تحجب األنوار بل                  
ل كان مقتضى الظاهر المتبادر للعقول إن الستارة تنشر بالليل وتطوى           هي أنوار كما وعلمتَ بهذا اندفع ما يقا       

  .بالنهار وقد علمت جوابه فافهم وقال شيخنا األمير أيضاً قوله في الحديث بكرة وعشياً كناية عن الدوام
 ، لو كانوا فيها، كذا في شرح القسطالني على البخاري قال شيخنا األمير وقد ورد فـي ذلـك    )د(وفي النسخة   

حديث ومعناه أن هذه الستارة أنوار فإذا انشرت زادت أنوار الجنة وليست هذه الستارة تحجب األنـوار كمـا                   
علمتَ وبهذا ما يقال بمقتضى الظاهر المتبادر للعقول إن الستارة تطوى بالنهار وتنشر بالليـل، وقـد علمـت      

  . كناية عن الدوامجوابه فافهم وقال شيخنا األمير أيضاً قوله في الحديث بكرة وعشياً
  .تلهمون) ج(في النسخة  )8(
 وتـسبيحهم  وأهلها الجنة صفات فى بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة ووصف نعيمها وأهلها،           )9(

  .8/148، 7334 رقم الحديث ،وعشياً بكرة فيها
  .5/282إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري للقسطالني،  )10(
وفي مسلم يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس أي وحينئـذ           : النص التالي ) د(ساقط في النسخة     )11(

  .فال كلفة عليهم في ذلك ألن قلوبهم تنورت بمعرفة ربهم وامتألت بحبه ذكره القسطالني على البخاري
  .يأكلون) ج(في النسخة  )12(
  .يتمخطون) د(و) ب(في النسخة  )13(
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   .)5(]انتهى[ )4())3(])2(جشاء [)1(]ذلك[طعامهم 
 من فمهم   يخرج جشاء  وأكلهم    وال يبولون  ) أ 16أ   (فتحصل أن أهل الجنة ال يتغوطون     

  .يشربونه يخرج عرقاً كالمسك الذي )6(]والماء[له رائحة زكية 
 آدم علـى    )7(]تعالى[خلق اهللا    (: قال اإلمام أحمد بسند صحيح أن رسول اهللا        وروى  

فكـل مـن يـدخل الجنـة طولـه سـتون       ( : إلى أن قال))9(]ذراعاً[ طوله ستون   )8(]صورته[
وأخرج أبو نعيم عـن      [)14())13(]أذرع[ سبعة   )12(]عرض[في  (ديث آخر    وفي ح  )11())10(]ذراعاً[

 )15(أن طول الرجل من أهل الجنة تسعون ميالً وطول المـرأة ثمـانون مـيالً              : سعيد بن جبير  
 ألن قولـه    ؛وال تنافي بين هذا و بين قوله فيما سبق سـتون ذراعـاً            : )16(انتهى، وقال بعضهم  

   ،ع آدم ميالً ونصفستون ذراعاً أي بذراع نفسه فيكون ذرا
  
  

                                                
  ).ب(ساقطة في النسخة  )1(
تـنفس المعـدة عنـد    : الجـشاء ، و الشبع حصول عند الفم من يخرج ريح مع صوت غراب هو: الجشاء) 2(

. 245 ص للمنـاوي،    التعـاريف  مهمات على التوقيف. 1/625لسان العرب البن منظور،     : انظر. (االمتالء
     .)92 صالمنجد في اللغة، 

  .خبساء) د(في النسخة  )3(
 وتـسبيحهم  وأهلها الجنة صفات فى بابنة ووصف نعيمها وأهلها،     أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الج      )4(

  .8/147، 7333 رقم الحديث ،وعشياً بكرة فيها
  .أهـ) ب(في النسخة  )5(
  .وأما الماء) ب(في النسخة  )6(
  ).د(ساقط في النسخة  )7(
  .صورة) د(في النسخة  )8(
  .زرعاً) د(في النسخة  )9(
  .زرعاً) د(في النسخة  )10(
صـحيح، السلـسلة الـصحيحة      : قال األلباني . 13/504،  8170رجه أحمد في مسنده، رقم الحديث       أخ )11(

  .3/64، 1077مختصرة، رقم الحديث 
  .عرضه) د(في النسخة  )12(
  .أزرع) د(في النسخة  )13(
حـسن لغيـره، صـحيح      : قال األلباني . 13/315،  7933أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، رقم الحديث         )14(

  .3/256، 3700لترهيب، رقم الحديث الترغيب وا
  .4/287أخرجه أبو نعيم في كتابه حلية األولياء وطبقات األصفياء،  )15(
  . 23/126قاله العيني في كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري،  )16(
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  .)2(])1(عبد السالم ذكره السحيمي على الشيخ

  
  :)3(لغة أهل الجنة العربية
 )()5 على طول آدم وعلى لسان محمـد         )4(]الجنة[يدخل أهل الجنة    (وفي حديث آخر    

أحب العرب لثالث ألني عربـي والقـرآن        ( في الحديث    )6(]ورد[فلسان أهل الجنة عربي ولذا      
  .)8() عربي)7(]في الجنة[هل الجنة عربي وكالم أ

  
  

                                                
 وقتـه  فـي  المالكيـة  شـيخ  ،المصري اللقاني إبراهيم بن إبراهيم بن السالم عبدهو  : شيخ عبد السالم  ال )1(

 ولد سنة إحدى وسبعين وتسعمائة هجرية، الموافق ثالثاً وستين وخمسمائة وألف            ،، فقيه متكلم صوفي   بالقاهرة
 شرح :من كتبه. ميالدية، وتوفي سنة ثمان وسبعين وألف هجرية، الموافق ثمان وستين وستمائة وألف ميالدية   

 الوهـاج  والسراج والده، تصنيف فمن هرةالجو أما التوحيد جوهرة شرح المريد إتحافو الجزائرية، المنظومة
، المختـار  الحبيب بمولد األبرار ربيع في األخبار رياض من اإلزهار ابتسام،  والمعراج اإلسراء قصتي بشرح

  .)2/145معجم المؤلفين لعمر كحالة، . 3/355األعالم للزركلي : انظر (.القرطبي تذكرة على وحاشية
  .لم أقف على هذا القول

وأخرج أبو نعيم عن سعيد بن جبير أن طول الرجل من           : النص التالي ) د(و) ج(و) ب( النسخة   ساقط من  )2(
وال تنافي بين هذا و بين قولـه فيمـا   : أهل الجنة تسعون ميالً وطول المرأة ثمانون ميالً انتهى، وقال بعضهم        

صف ذكره السحيمي علـى     سبق ستون ذراعاً ألن قوله ستون ذراعاً أي بذراع نفسه فيكون ذراع آدم ميالً ون              
  .الشيخ عبد السالم

   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 3(
  ).د(ساقط في النسخة  )4(
 طول على الجنة أهل يدخل(: ، ونصه 163 ص،  218صفة الجنة، رقم الحديث       أخرجه ابن أبي الدنيا في     )5(

 وعلـى  سـنة  وثالثون ثالث عيسى ميالد علىو يوسف حسن على الملك بذراع ذراعا ستون السالم عليه آدم
  .6/43، 1512حسن، السلسلة الصحيحة، رقم الحديث : قال األلباني. )مكحلون مرد جرد  محمد لسان

  .قال ورد) د(في النسخة  )6(
  ).د(ساقط في النسخة  )7(
 نيأل: لثالث العرب َأِحبوا: (، بنحوه ولفظه  3/34،  1364أخرجه البيهقي في شعب اإليمان، رقم الحديث        ) 8(

. 4/88،  7099وأخرجه الحاكم في مستدركه، رقم الحـديث        . )عربي الجنة أهل وكالم عربي والقرآن عربي
وأخرجـه الطبرانـي فـي المعجـم        . 11/185،  11441وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، رقم الحديث        

ر للـسيوطي،  الـدر المنثـو  . 2/8جمع الوسائل في شرح الـشمائل،   .5/369،  5583األوسط، رقم الحديث    
  .4/208، 1186موضوع، صحيح وضعيف الجامع الصغير، رقم الحديث : قال األلباني. 8/178
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  :)1( ولحاهم أهل الجنةأعمار
، قـال   )5())4(]بني ثـالث وثالثـين    [ مكحلين   )3( مرداً )2(يدخل أهل الجنة الجنة جرداً    ( :وقال  

: )6( ليس لهم لحاء، قال الحـافظ الـسخاوي  ) ب16أ  (حديث حسن، فأهل الجنة كلهم : الترمذي
 في الجنـة وال أعـرف      )8(ال ألبي بكر الصديق لحية     )7(]و[ الخليل   ولم يصح أن لسيدنا إبراهيم    

  . )11( المشهورة)10(]ديثالح[ كتب )9(]من[ذلك في شيء 
                                                

   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 1(
  ).86 صالمنجد في اللغة،  : انظر.1/587لسان العرب البن منظور، (". ال شعر عليه: "جرد) 2(
لسان العـرب البـن     : انظر. يته، ولم تنبت فال لحية له     الشاب الذي بلغ خروج لحيته ولم تبد لح       : األمرد) 3(

  .6/4173منظور، 
  ).د(ساقط في النسخة  )4(
، باب ما جاء في سن أهل الجنة، رقـم          ه، أبواب صفة الجنة عن رسول اهللا        أخرجه الترمذي في جامع    )5(

ـ     . هذا حديث حسن غريب   : ، قال الترمذي  4/305،  2545الحديث   م الكبيـر،   وأخرجه الطبراني فـي المعج
  .3/256، 3698صحيح لغيره، صحيح الترغيب والترهيب، رقم الحديث : قال األلباني. 20/64

 المـصري الـشافعي،     الـسخاوي   أبو الخير  الدين شمس محمد، بن الرحمن عبد بن محمدهو  : السخاوي )6(
 سـنة   قـاهرة، ال في ومولده) مصر قرى من (سخا من أصله. واألدب والتفسير بالحديث وعالم حجة، مؤرخ

 سنة اثنتين وتسعمائة بالمدينة ووفاته ثالثين وثمانمائة هجرية، الموافق سبع وعشرين وأربعمائة وألف ميالدية،    
 يمـائت  زهاء وصنف طويلة، سياحة البلدان في ساح ،هجرية، الموافق سبع وتسعين وأربعمائة وألف ميالدية      

 البديع والقول الحسنة، والمقاصد ،العراقي ألفية وشرح ،التاسع القرن أعيان في الالمع الضوء :أشهرها كتاب
 األخبـار  فـي  المكللـة  والجواهر ،التأريخ ذم لمن بالتوبيخ اإلعالنو،  الشفيع الحبيب على الصالة أحكام في

 اإلسالم شيخ ترجمة في والدرر الجواهرو ،اإلسالم دول الذهبي كتاب على الذيل في الكالم ووجيز المسلسلة،
 الـشريفة،  المدينـة  أخبار في اللطيفة والتحفة المجموعة، والجواهر المضئ، والكوكب،  لعسقالنيا حجر ابن

 القـارئ  عمـدة و ،الهداية شرح في والغاية ،الجزري البن القراء طبقات على والذيل والرواة، العلماء وبغية
 والتاريخ ،المدينتين تاريخو ،مماأل وفيات في األلم من والشافي ،بالسهام الرمي فضل في التام والقول والسامع،

 ،المكيـة  والرحلة ،الحلبية والرحلة ،القراء طبقات وتلخيص ،اليمن تاريخ وتلخيص ،المالكية وطبقات ،المحيط
  .)298 صالمنجد في األعالم، . 6/194،195األعالم للزركلي : انظر (.كذل وغير

  ).د(ساقط في النسخة  )7(
المنجـد فـي    . 5/4016لسان العرب الن منظور،     : نظر. ( الخدين والذقن  الشعر الذي ينبت على   : اللحية) 8(

  .)717 صاللغة، 
  .في) د(في النسخة  )9(
  .األحاديث) ج(في النسخة  )10(
 بـن  محمـد  الخير أبو الدين لشمس،  األلسنة على المشتهرة األحاديث من كثير بيان في الحسنة المقاصد )11(

 األولـى،  الطبعة،  بيروت العربي الكتاب دار ،الخشت عثمان محمد :قيحقت ،السخاوي محمد بن الرحمن عبد
  .770، 196 ص، ،م1985 هـ1405
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 فهـو حـديث     )3() تضربه إلى سرته   )2(]في الجنة [موسى له لحية    ( )1(]أن[وأما ما ورد    
م وكل هـذا    نه ورد في حق آد     إ )6( وقيل )5(]أيضاً[ن ذلك ورد في حق هارون        إ )4(وقيلضعيف  
   .لم يثبت

 أبـي   )9(]ولسيدنا[ لسيدنا إبراهيم    )8(]نقيل إ [ وما   )7(]مرد[والحاصل أن أهل الجنة كلهم      
فهـو  [ )14(]لحية[ن آدم وموسى وهارون لهم    قيل إ  )13(]ما[و )12( فهو باطل  )11(]لحية [)10(]له [بكر

  .)16(]الزرقاني[ ذكره سيدي محمد )15(]ضعيف

                                                
  .من أن) د(و) ج(في النسخة  )1(
  ).د(ساقط في النسخة  )2(
 تاريخ .2/179، 801كتاب الضعفاء أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي، رقم الحديث         )3(

أحاديث . 196 صالمقاصد الحسنة للسخاوي،    . 5/74،   الرجال البن عدي   ضعفاءالكامل في   . 7/389دمشق،  
الشيوخ الثقات الشهير بالمشيخة الكبرى، ألبي بكر محمد بن عبد الباقي بـن محمـد األنـصاري المعـروف         

  .982 صالتذكرة للقرطبي، . 2/945، 371بقاضي المارستان، رقم الحديث 
  .770 ،196 صالمقاصد الحسنة للسخاوي،  )4(
  ).د(و) ب(ساقط في النسخة  )5(
  .770، 196 صالمقاصد الحسنة للسخاوي،  )6(
  .مرداً) د(في النسخة  )7(
  ).د(ساقط في النسخة  )8(
  .وما لسيدنا) د(في النسخة  )9(
  ).د(و) ج(و) ب(ساقط في النسخة  )10(
  ).ج(ساقط في النسخة  )11(
 البيروتـي  الحوت محمد بن درويش بن محمد الشيخ إلمام، ل المراتب مختلفة أحاديث في المطالب أسنى )12(

   .87 ص، م1997- هـ 1418 بيروت، العلمية الكتب دار، عطا القادر عبد مصطفى :تحقيق، الشافعي
  ).د(ساقط في النسخة  )13(
  .لحاء) د(في النسخة  )14(
  .فضعيف) ب(في النسخة  )15(
لم أر نصاً في هذه المـسألة       : ة لهم أسنان أو ال قلت     هل أهل الجن  : الزرقاني، فإن قلت  ) ب(في النسخة    )16(

لكن سمعت من بعض أشياخي أن أهل الجنة لهم أسنان ألن هذا من قبيل الكمال ونقل بعـض أشـياخي عـن      
العالمة الشيخ عمر الطحالوي أنه قال أهل الجنة لهم أسنان ألن الجنة كما فيها الرطب فيهـا التمـر والتمـر         

  .علميحتاج لألسنان واهللا أ
هل أهل الجنة لهم أسنان، وستة خصت بأهل الجنة ال بول وال غائط وال              : الزرقاني، فإن قلت  ) ج(في النسخة   

لم أر نصاً في هذه المسألة لكـن سـمعت مـن            : لحى فيها وال أسنان والنوم منفي كذا أتانا أ هـ، أو ال قلت            
 =بعض أشياخي عن العالمـة الـشيخ عمـر        أشياخي أن أهل الجنة لهم أسنان ألن هذا من قبيل الكمال ونقل             
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  :)1(طعام أهل الجنة
 وفي بعـض    )4( كبد الحوت كما رواه البخاري     )3(]فزيادة[ طعام أهل الجنة     )2(]أول[وأما  

 الجنـة   )8(]أهـل يا  [ )7(]اهللا[ )6(]قبل[ أهل الجنة الجنة نادى المنادي من        )5(]دخل[إذا  (األحاديث  
 )10(]سنة[ عباده فتأتي إليهم المالئكة بمائدة طولها خمسمائة ألف       )9(]اهللا[ خلود بال موت ويضيف   

 وفيها من المأكوالت ما ال يعلمـه إال         )11(]النار[فيها كسر وال صدع وفيها طعام لم تمسه         ليس  
والذي نفس محمد بيده    : ( قال  وفي حديث صحيح أن رسول اهللا        )13()تعالىو )12(]سبحانه [اهللا

)  أ 17أ   ()16())15(]ةوالـشهو [ والشرب والجماع    )14(]األكل[ قوة مائة رجل في      أن أحدهم ليعطى  

                                                                                                                                       
الطحالوي أنه قال أهل الجنة لهم أسنان ألن الجنة كما فيها الرطب فيها التمر والتمر يحتـاج لألسـنان واهللا          =

  .أعلم
لم أرى نصاً في هذه المسألة لكن سمعت        : هل أهل الجنة لهم أسنان أو ال      : الزرقاني، فإن قلت  ) د(في النسخة   

الجنة لهم أسنان ألن هذا من قبيل الكمال ونقل بعض أشياخي عن العالمة الـشيخ عمـر               من أشياخي أن أهل     
  .الطحالوي أنه قال أهل الجنة لهم أسنان ألن الجنة كما فيها الرطب فيها الترمر تحتاج لألسنان واهللا أعلم

   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 1(
  ).د(ساقط في النسخة  )2(
  .دةفريا) ج(في النسخة  )3(
  .5/69، 3938أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب األنصار بدون ذكر اسم الباب، رقم الحديث  )4(
  .أدخل) د(في النسخة  )5(
  .فيل) د(في النسخة  )6(
  .اهللا تعالى) د(في النسخة  )7(
  .يا هل) د(و) ج(في النسخة  )8(
  ).د(ساقط في النسخة  )9(
  .عام) د(في النسخة  )10(
  .نار) د(لنسخة في ا )11(
  ).ج(ساقط في النسخة  )12(
  .لم أقف عليه )13(
  ).د(ساقط في النسخة  )14(
  .والشهوات) د(والشهو، وفي النسخة ) ج(في النسخة  )15(
 ´ ³ ²]: أخرجه النسائي في سننه، كتاب التفسير، تفسير سورة الزخـرف، قولـه تعـالى              )16(

µ ¶ ¸ Z  راني في المعجـم األوسـط، رقـم    وأخرجه الطب. 10/251، 11414، رقم الحديث
، 2867وأخرجه الدارمي في سـننه، رقـم الحـديث          . 5/177وفي المعجم الكبير    . 2/202،  1722الحديث  

، 3739صحيح، صحيح الترغيب والترهيب، رقم الحـديث        : قال األلباني . لم أقف عليه عند الحاكم    . 3/1865
3/266.  
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إنـك  : ( رسـول اهللا     )2(]لـي  [قال: ، وعن عبد اهللا بن مسعود قال      )1(]يسائنال[حاكم و رواه ال 
 أن  )6(]الحـاكم [، وروى   )5())4(]مـشوياً [ بين يديك    )3(]فيخر[لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه       

إنهـا لناعمـةٌ يـا      :  فقال أبو بكر   ))8(مثال البخاتي أ )7(]طيراً[إن في الجنة    (:  قال   رسول اهللا 
   )11(]هايأكل[ يأكلها وأنت ممن )10(]من[ منها أنعم(: )9(]قال[، سول اهللار
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .المناوي) ج(في النسخة  )1(
  ).د(و) ج(ة ساقط في النسخ )2(
  .فيخرج) ب(في النسخة  )3(
مشوياً، وفي رواية أن الرجل إذا اشتهى الطير فيقع بين يديه مشوياً لم يصبه دخان ولـم                 ) ج(في النسخة    )4(

  .تمسه نار فيأكل منه حتى يشبع ثم يطير ذكره شارح اإلحياء
ن يديه مشوياً لم تصبه دخان ولم تمسه       مشوياً، وفي رواية أن الرجل إذا اشتهى الطير فيقع بي         ) د(وفي النسخة   

  .نار فيأكل منه حتى يشبع ثم يطير ذكره شارح اإلحياء
وأخرجه البيهقي فـي البعـث والنـشور، رقـم     . 5/401، 2032أخرجه البزار في مسنده، رقم الحديث      ) 5(

: نيقـال األلبـا  . 510 ص، 1452 الزهد، رقم الحـديث      وأخرجه ابن المبارك في    .189 ص،  307الحديث  
  .2/248، 2207ضعيف جداً، ضعيف الترغيب والترهيب رقم الحديث 

  ).د(ساقط في النسخة  )6(
  .طير) ج(في النسخة  )7(
  .1/219لسان العرب، : انظر. هي جمال طوال األعناق ويجمع على بخت وبخَات: البخاتى )8(
  ).د(، ساقط في النسخة فقال ) ج(في النسخة  )9(
  ).د(ساقط في النسخة  )10(
  .يأكل منها) ج(في النسخة  )11(
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 وقـال   )4([)5(2   9 8 7 6 Z 3 4 ] :قال تعـالى   )3(]و[[ ،)2())1(] بكر أبايا  [
ــه )7(Z]] أي نبــق )W V U T S   Z YZ)6 ] :تعــالى  أي ال شــوك في

[]Z)8(   وهو شجر الموز  ^ )9(   من أسفله إلـى أعـاله  [ `a Z )10(] أي[)دائـم )11  
[d cZ)12(   

                                                
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = . /  ]:  بكر، وقال تعالى   يا أبا ) ج(في النسخة    )1(

 > Z } إن فواكه الجنة وطعامها يشبه بعضها بعضاً لوناً ويختلف         : قال المفسرون } 25اآلية  / سورة البقرة
رى فيراها مثل األولى فيقول هذا الذي رزقنا من قبل      إن أحدهم يؤتى بالصحف ثم يؤتى بأخ      : طعماً قال الحسن  
كل فاللون واحد والطعم مختلف، وقال شيخنا العدوي طعام أهل الجنة يشبه بعضه بعـضاً               : فتقول له المالئكة  

لوناً وريحاً وشكالً ويختلف طعماً انتهى، وذكر المفسرون أن العنقود طوله اثني عشر ذراعاً انتهى، وتقدم في                 
  .عرابي أن طول العنقود مسيرة شهر للغراب األبقعحديث األ

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = . /  ]: يا با بكر، وقـال تعـالى      ) د(وفي النسخة   

 > Z}  إن فواكه الجنة وطعماها يشبه بعضه بعضاً لوناً ويختلـف   : قال المسرون } 25اآلية  / سورة البقرة
تؤتى بأخرى فيراها مثل األولى فيقول هذا الذي رزقنـا مـن       إن أحدكم يأتوي بالصحفة ثم      : طعماً قال الحسن  

كل فاللون واحد والطعم مختلف، وقال شيخنا العدوي طعام أهل الجنة يشبه بعضه بعضاً              : قبل فتقول المالئكة  
لوناً وريحاً وشكالً ويختلف طعماً انتهى، وذكر المفسرون أن العنقود اثني عشر، وتقدم أن العنقود مسيرة شهر      

  ].ثمرة لزقاً[في النسخة ما بين القوسين . راب األبقعللغ
. 18/416،  35109رقم الحديث   ) إن طير الجنة أمثال البخاتى    : (أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ما نصه       ) 2(

: بكـر  أبو فقال )الجنة شجر في ترعى البخت، كأمثال ةنالج طير إن(: وأخرج اإلمام أحمد في مسنده ما نصه      
 ألرجو أن تكون ممن يأكل منهـا   وإني( ثالثاً قالها )منها أنعم أكلتها(: فقال ،ةناعم رلطي هذه نإ اهللا، رسول اي

الكامل في الـضعفاء البـن      . 4/540إحياء علوم الدين للغزالي،     . 21/35،  13312، رقم الحديث    )يا أبا بكر  
ل األلباني عن رواية    وقا. 2/537،  3937 وأخرجه الحاكم بنحوه في مستدركه، رقم الحديث         . 7/122عدي،  

  .3/266، 3740حسن، صحيح الترغيب والترهيب، رقم الحديث : اإلمام أحمد
  ).ب(ساقطة في النسخة  )3(
  .}21-20آية / سورة الواقعة{ )4(
  ).د(ساقط في النسخة  )5(
  .}28-27آية / سورة الواقعة{ )6(
  .}28آية / سورة الواقعة{ )7(
   .}29اآلية / سورة الواقعة{) 8(
  .}29اآلية / سورة الواقعة{ )9(
   .}30اآلية / سورة الواقعة{) 10(
  ).ج(ساقط في النسخة  )11(
  .}31اآلية / سورة الواقعة{) 12(
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 قالـه فـي     )5(]بثمن [)4(l kZ] )3(]في زمن  [)2(g f   j iZ] )1(]أي جار [
 من ذهـب قـال      )9(]قصاع[ أي   )7(Z)8(] ¯[ª » ¬ ®] :، وقال تعالى  )6(الجاللين

 فيها لون لـيس     )11(]فةيصح[كل   من ذهب    )10(]صحيفة[يطاف عليهم بسبعين    : عبداهللا بن عمر  
إن أدنَى أهـل    (:  قال وأخرج الطبراني بسند قوي عن أنس أن رسول اهللا          [ ،)12(في األخرى 

)  ب 17أ   (فتان واحـدة  يالجنة لمن يقوم على رأسه عشرة آالف خادم بيد كل واحد منهم صح            
يجد آلخـر لقمـة لـذة ال يجـدها فـي             (وفي حديث آخر  ،  )13()واألخرى من فضة  من ذهب   

  ، )15(])14()أولها

                                                
  ).د(ساقط في النسخة  )1(
  .}33-32آية / سورة الواقعة{ )2(
  ).د(ساقط في النسخة  )3(
  .}33آية / سورة الواقعة{ )4(
  .بتمن) د(في النسخة  )5(
  .715-714تفسير الجاللين،  )6(
  .دهب) د(في النسخة  )7(
  .}71آية / سورة الزخرف{ )8(
  .قطاع) د(في النسخة  )9(
  .صحفة) د(و) ج(في النسخة  )10(
  .صحفة) د(و) ج(في النسخة  )11(
حـادي األرواح إلـى بـالد    . 4/540إحياء علوم الدين للغزالـي،      . 190 صالبعث والنشور للبيهقي،     )12(

  .189 صبن قيم الجوزية، األفراح ال
 الجنـة  أهـل  أسـفل  إن: (، ونصه 7/342،  7674أخرجه الطبراني في المعجم األوسط، رقم الحديث         )13(

 واألخـرى  ذهب من واحدة صحفتان منهم واحد كل بيد خادم آالف عشرة رأسه على يقوم لمن درجة أجمعين
 مـن  آلخرهـا  يجد أولها من يأكل ما ثلم آخرها من يأكل مثله األخرى في ليس لون واحدة كل في فضة من

 يمتخطـون  وال يتغوطون وال يبولون ال األذفر المسك كريح ذلك يكون ثم ألولها يجد الذي مثل واللذة الطيب
  .2/243، 2188ضعيف، ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث : قال األلباني. )متقابلين سرر على إخوانا

إمام األئمة أبو بكر محمد بن      وأخرجه  . 5/239،  3361، رقم الحديث    أخرجه البيهقي في شعب اإليمان     )14(
الـدكتور  : ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له  في صحيحه بنحوه   إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري    

. 3/190، 1886 رقم الحديث م،1980هـ 1400محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي بيوت ودمشق، 
  .1/149، 596وضوع، ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث م: قال األلباني

وفي حديث آخر يجد اآلخر لقمة لذة ال يجدها في أولها، وأخرج الطبراني بسند قـوي                ) ج(في النسخة    )15(
ـ          :  قال عن أنس أن رسول اهللا        =دـإن أدنى أهل الجنة لمن يقوم على رأسه عشرة آالف خادم بين كل واح
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 بالنصوص أن لهم فيها الخبز واللحم والفواكـه والحلـو وأنـواع            )2(]ثبت[ وقد   :)1(قال بعضهم 
  .األشربة

بأنـه  [ )5(أجاب بعـضهم  :  وليس في الجنة نار قلت     ، اللحم )4(]وىيش [)3(]فأين[فإن قلت   
الصواب كما قـال ابـن       خارج الجنة و   )9(]ىويش[ بأنه   )8(])7( بكن وأجاب بعض آخر    )6(]يشوى[

 فيهـا   على أنه يجوز أن يكون    [ في الجنة بأسباب قدرها العزيز العليم        )11(]وىيش[أنه  : )10(القيم
  .)15(]لبخورهم[ )14( أن فيها مجامر)13(د صح في الحديثوق، )12(]نار تصلح وال تفسد شيئاً

                                                                                                                                       
 من ذهب واألخرى من فضة، وفي حديث آخر إن أدنى أهل الجنة من يغدي عليه كل                 منهم صحفتان، واحدة  =

  .يوم ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهب ليس منها صحفة إال وفيها لون ليس في األخرى كذا في اإلحياء
وفي حديث آخر يجد ال واحدة لزة ال يجدها في األخرى وأخرج الطبراني بسند قـوي عـن                ) د(وفي النسخة   

إذا دنى أهل الجنة كمن يكون على رأسه عشرة آالف خادم بيد كل واحـد مـنهم              :  قال  أن رسول اهللا     أنس
صحفتان واحدة من ذهب واألخرى من فضة، وفي حديث آخر إن أدنى أهل الجنة من يغدى عليه كـل يـوم                 

   .بسبعين ألف صحفة من ذهب ليس منها صحفة إال وفيها لون ليس في األخرى كذا في اإلحياء
  .191 ص،  إلى بالد األفراح في حادي األرواح الجوزيةقيمقاله ابن  )1(
  .سبت) د(في النسخة  )2(
  .في أين) د(في النسخة  )3(
  .يستوي) د(و) ج(في النسخة  )4(
  ،لمحمـد متـولي الـشعراوي     " تفسير الـشعراوي  "  خواطري حول القرآن الكريم    :انظر. قاله الشعراوي ) 5(

18/11247.   
  .يستوي) ج(لنسخة في ا )6(
فتح البـاري شـرح    .191 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية،  : انظر(. قاله ابن القيم  ) 7(

  ).10/30، 6/324صحيح البخاري البن حجر، 
  .بأنه يشوي بكن وأجاب بعض آخر: النص التالي) د(ساقط في النسخة  )8(
  .يستوي) د(و) ج(في النسخة  )9(
  .191 ص،  إلى بالد األفراح البن قيم الجوزيةاألرواححادي  )10(
  .يستوي) د(و) ج(في النسخة  )11(
  .على أنه يجوز أن يكون فيها نار تصلح وال تفسد شيئاً: النص التالي) د(ساقط في النسخة  )12(
ديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رقم الح                 )13(

  ).األلوة مجامرهم ووقود: ( ونصه4/118، 3246
المنجـد فـي    . 1/675لسان العرب البن منظور،     : انظر. (هو الذي يوضع فيه النار والبخور     : المجمر )14(

  .)101، 100 صاللغة، 
لبخورهم، لكن في شرح اإلحياء ما يفيد أن الطبخ بغير نار وال دخان فإنـه قـال روى       ) ج(في النسخة    )15(

إن الرجل يشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديـه      :  قال بي الدنيا عن ميمونة رضي اهللا عنها أن النبي          ابن أ 
 =مشوياً لم يصبه دخان ولم تمسه نار فيأكل منه حتى يشبع ثم يطير انتهى كالمه وال رْأي ألحد بعـد نـص                     
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  :)1(شراب أهل الجنة
 أي )5(ªZ » ¬] : قال تعـالى   )4( والكافور )3( والسلسبيل )2(وأما شرابهم فالتسنيم  

  ختمه إال هـم    )8(]ال يفك  [)7(]على إنائها  [)Z )6® ] نس ال يغيب العقل   خمر خالصاً من الد   
[± °Z )9(   

                                                                                                                                       
ي الشراب فيقع اإلبريق في يـده       إن الرجل يشته  :  وفي شرح اإلحياء أيضاً عن أبي أمامة أنه قال         بي  ـالن=

رب ما يريد ثم يرجع إلى مكانه، وفي الحديث أن الرمانة من رمان الجنة كجلد البعير المقتب أي العظيم                   ـفيش
 ما من رمانة من رمانكم هذا إال وهي تلقح بحبة مـن  القتب وروى ابن السني في الطب من حديث ابن عباس         

عن ابن عباس أنه كان يأخذ الحبة من الرمان فيأكلها فقيل له ِلم تفعـل     رمان الجنة، وروى الطبراني والبيهقي      
  .بلغني أنه ليس في األرض رمانةٌ تلقح إال بحبة من الجنة فلعلها هذه انتهى من شرح اإلحياء: هذا فقال

 أبـي  لبخورهم، لكن في شرح اإلحياء ما يفيد بأن الطبخ بغير نار وال دخان فإنه قال روى ابن ) د(في النسخة   
إن الرجل يشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديه مشوياً لم           :  قال الدنيا عن ميمونة رضي اهللا عنها أن النبي         

 وفـي  تصبه نار وال دخان فيأكل منه حتى يشبع ثم يطير انتهى كالمه وال رْأي ال حديث بعد نص النبـي              
لشراب فيقع اإلبريق في يده فيشرب ما يرد ثـم   إن الرجل يشتهي ا   : شرح اإلحياء أيضاً عن أبي أمامة أنه قال       

يرجع إلى مكانه، وفي حديث أن الرمانة من رمان الجنة كجلد البعيـر العظيم وروى ابن السني في الطب من          
ما من رمان من رمانكم هذا إال وهي تلقح بحب رمـان الجنـة، وروى               : حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما     

  .الطبراني
   .إضافة الباحثعنوان جانبي من ) 1(
سورة  {ª   ¶ µ ´ ³ ² ± °       » º ¹  Z » ¬ ®  ]: قال تعالى  )2(

  .}27-25اآليات / المطففين
لـسان العـرب البـن منظـور،        . ("والقصور الغرف فوق يجري َألنه بذلك سمي الجنة في ماء هو" :تَسِنيمال
  .)355 صالمنجد في اللغة، : انظر. 3/2120
  .}18، 17آية / سورة اإلنسان {    ¨ § ¦ ¥ Z { ~ � ¡ ¢ £  ]: قال تعالى )3(

لسان العرب البن   ". (اسم لعين في الجنة، وقيل صفة، وهو في اللغة لما كان في غاية السالسة             "هو  : السلسبيل
  .)344 صالمنجد في اللغة، : انظر. 3/2064منظور، 

  .}5 اآلية/ سورة اإلنسان {Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Z ]: قال تعالى )4(
  .5/3901عرب البن منظور، لسان ال: انظر. عين ماء في الجنة طيب الريح: الكافور

  .}25آية / سورة المطففين{ )5(
  .}25آية / سورة المطففين{) 6(
  ).د(ساقط في النسخة  )7(
  .أي ال يفك) د(في النسخة  )8(
  .}26آية / سورة المطففين{ )9(
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هو شراب أبـيض مثـل   : )4( منه رائحة المسك، قال ابن جرير  )3(]تفوح [)2(]شربة[ آخر   )1(]أي[
 لم يبق   )5(]أخرجها[الفضة يختمون به شرابهم ولو أن رجالً من أهل الدنيا أدخل إصبعه فيه ثم               

 إلـى   )8(]فاليرغبوا بالمبادرة [ أي   )7( µ ´ ³ Z ¶]  روح إال وجد طيبها    )6(]ذو[
)  أ 18أ   ()13(]عين [)12(]والتسنيم [)11(ºZ «]  أي ما يمزج به    )10(¹Z] )9(]اهللا[طاعة  

 فقوله عينـاً  )17(ÀZ]  أي منها )16(Z)15(]¾ ¿[½ ] : قال تعالى  )14(]كما[في الجنة   
 )20(] أي امدح عيناً الـخ انتهـى   )19(]ٍرمقد[بمدح   [ وعيناً منصوب  18( Z(] «[º]تفسير لقوله   

¡  ]  أي خمـراً   )23(Z{ ~ �] : مـع زيـادة، وقـال تعـالى        )22( الجاللـين  )21(]من[

                                                
  ).د(ساقط في النسخة  )1(
  ).د(لنسخة ساقط في ا )2(
  .يفوح) د(في النسخة  )3(
  .24/298، لطبريل القرآن  آيتأويل في البيان جامع )4(
  .أخرجه) د(في النسخة  )5(
  .ذوا) د(في النسخة  )6(
  .}26آية / سورة المطففين{ )7(
  .فليرغبوا إلى المبادرة) د(في النسخة  )8(
  .اهللا تعالى) د(في النسخة  )9(
  .}27ية اآل/ سورة المطففين{) 10(
  .}27اآلية / سورة المطففين{) 11(
  .وهي والتسنيم) ب(في النسخة  )12(
  .عيناً) د(في النسخة  )13(
  ).ب(ساقط في النسخة  )14(
  .يسرب بها عباد اهللا) د(في النسخة  )15(
  .}28آية / سورة المطففين{) 16(
  .}28آية / سورة المطففين{ )17(
  .نسيم) د(في النسخة  )18(
بالمدح مقـدراً،   ) ج(بامدح مقدراً، وفي النسخة     ) ب(بمدح مقدراً، وفي النسخة     ) أ(لمعتمدة  في النسخة ا   )19(

  .للمدح) د(وفي النسخة 
  ).د(ساقط في النسخة  )20(
  .في) د(في النسخة  )21(
  .798 صالجاللين،  تفسير) 22(
  .}17آية / سورة اإلنسان{ )23(
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]¢[)1(Z)2(    أي ما ]تمزج[)3(   به [£Z)4(]]    ً6(] من قوله زنجبيالً   )5(]بدل عينا( [ § ¦

¨Z)7(   أن[ أي[)8(    في الجنة عيناً تسمى  [¨Z     وماؤها كالزنجبيل الذي ]تستلذ[)بـه   )9 
 Ö[)10( × ]Ø[)11( Ù[Õ Ô ] : وقـال تعـالى    ،العرب سهل المساغ في الحلـق     

ÚZ)12( تمزج[ي ما   أ[)13( به  [ÛZ )14(        هو عين في الجنة تمزج الخمـر بمائـه )15( 
أي  [)17(Z" #] فيها رائحـة الكـافور   Z!] بدل من قوله كافوراً أي  )Z)16!]: فقوله
 أجراً سهالً ويقودونها حيث شـاؤوا مـن        )20(]يجرونها[أي   )19(Z$ % & ' ] )18(]منها

  :  عند قوله تعالى)22( حيان في البحر)21(]أبو[منازلهم، قال 

                                                
  ).د(ساقط في النسخة  )1(
   .}17آية / سورة اإلنسان{) 2(
  .تمتزج) ج(في النسخة  )3(
   .}17آية / سورة اإلنسان{) 4(
  .، والصحيح ما أثبتناه في المتن بدل)د(و) أ ( المعتمدةفي النسخة )5(
  .بدل من قوله زنجبيالً: النص التالي) د(ساقط في النسخة  )6(
   .}18اآلية / سورة اإلنسان{) 7(
  ).د(ساقط في النسخة  )8(
  .يلتذ) د(ستلذ، وفي النسخة ي) ب(في النسخة  )9(
  .يسربون) د(في النسخة  )10(
  .كأس أي خمر) ج(و) ب(في النسخة  )11(
  .}5آية / سورة اإلنسان{) 12(
  .تمتزج) ج(في النسخة  )13(
  .}5آية / سورة اإلنسان{ )14(
،  لبنـان  العربـي  الكتـاب  دار،  الكلبـي  الغرنـاطي  محمد بن أحمد بن محمد، ل التنزيل لعلوم التسهيل )15(

  .4/167، م1983 -هـ1403
  .}6آية / سورة اإلنسان{ ) 16(
  .}6آية / سورة اإلنسان{ ) 17(
  ).ب(ساقط في النسخة  )18(
  .}6آية / سورة اإلنسان{ ) 19(
  .يجرنها) د(في النسخة  )20(
  .أبوا) د(في النسخة  )21(
  .8/388 حيان، البحر المحيط ألبي )22(
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[% $ # " !Z)1( قيل )هي عين فـي دار النبـي        : )2      تفجـر إلـى ]األنبيـاء   )3(]دور 
  .والمؤمنين كل بحسب مقامه انتهى

  

  :)4(آنية أهل الجنة
 أي )ª ¯Z)6 » ¬ ®] :قـال تعـالى  [ فالذهب والفـضة    )5(]آنيتهم[وأما  

 )10(]أنها من فـضة   [ أي   )8(s r q p o Z )9(]n[] : وقال تعالى  ،)7(]قصاع من ذهب  
جمع كوب وهو إنـاء ال عـروة        )  ب 18أ  ( من ظاهرها كالزجاج واألكواب      )11(]بطنها[يرى  

 )14(]حافـات [ أي أقداح ال عرى لها موضـوعة علـى      )13(p oZ] : وقال تعالى  )12(له
ال تشربوا في آنيـة     : ()15(]قال [، وروى البخاري ومسلم أن رسول اهللا        العيون معدة لشرابهم  

  .)16()ب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في اآلخرةالذه

                                                
  .}6آية / سورة اإلنسان{ ) 1(
  .140ص نه، سبق بيا) 2(
  .دار) د(في النسخة  )3(
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 4(
  .أوانيهم) د(في النسخة  )5(
  .}71آية / سورة الزخرف{ )6(
  ).د(ساقط في النسخة  )7(
ويطاف، وهو ما أثبتناه في المتن واألصـح  ) د(و) ب(يطاف، وفي النسخة   ) ج(و) أ(في النسخة المعتمدة     )8(

  .نيحيث إنه نص قرآ
  .}15آية / سورة اإلنسان{ )9(
  .آنيتها من دهب) د(في النسخة  )10(
  .باطنها) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )11(
المعجم الوسيط لمجموعة من    . 5/2850لسان العرب البن منظور،     . 242 صمختار الصحاح للرازي،    ) 12(

   .2/803اللغويين، 
  .}14آية / سورة الغاشية{ )13(
  .ةحاف) ج(في النسخة  )14(
  ).د(ساقط في النسخة  )15(
وأخرجـه  . 7/113، 5633أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األشربة، باب آنية الفضة، رقم الحديث  ) 16(

مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، رقـم          
 الحرير تلبسوا وال والفضة الذهب آنية في تشربوا ال(: ونص الحديث عند البخاري    .6/136،  5515الحديث  
  ).اآلخرة في ولكم الدنيا في لهم فإنها والديباج
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  :)1(لباس أهل الجنة
Ò Ñ ] :وأما لباسهم فالحرير والسندس األخضر واإلسـتبرق قـال تعـالى          

ÓZ)2(،  وقال تعالى : []~[)3(¤ £ ¢ ¡ � Z)4(،      والسندس مـا رق مـن  
 وقـال   )6(]الـصفيق [ليس المراد به الغليظ بل      : )5(الديباج واإلستبرق ما غلظ منه وقال بعضهم      

 الظهائر من السندس والبطـائن      :)8( قال في الجاللين   ،)Ã Â Á À ¿Z)7] :تعالى
 أنه يكون على اإلنسان سبعون حلة مختلفةَ األلوان ال تبلى ثيابهم وال             )9(من اإلستبرق وقد ورد   

  .)10(]بهمشبا[يفْنَى 
                                                

  . عنوان جانبي من إضافة الباحث) 1(
  .}23آية / سورة الحج{ )2(
 في المتن واألصـح  ويلبسون وهو ما أثبته) د(لنسخة يلبسون، وفي ا) ج(و) ب(و) أ(في النسخة المعتمدة     )3(

  .إنه نص قرآنيحيث 
  .}31آية / سورة الكهف{ )4(
لـسان   .29/162 روح المعـاني لأللوسـي،   :انظر. ( قاله األلوسي وابن منظور وأبو منصور األزهري    )5(

عبد الـسالم  : تهذيب اللغة ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري، حققه وقدم له      . 1/77العرب البن منظور،    
ر، المؤسسة المصرية العامة للتأليف واألنباء والنشر، الدار المـصرية  محمد علي النجا : محمد هارون، راجعه  

  .)9/422،للتأليف والترجمة
  .الضعيف) د(في النسخة  )6(
  .}21آية / سورة اإلنسان{ )7(
 والـسندس  البطـائن  فهو الديباج من غلظ ما: ، والنص الذي ورد في الجاللين     783 صالجاللين،   تفسير) 8(

  .الظهائر
، أبواب صفة الجنة عـن رسـول   جامعهوأخرجه الترمذي في . )ال تبلى ثيابهم وال يفنى شبابهم ( : قال   )9(

، أبواب صفة الجنة عـن  وأخرجه أيضاً . 4/299،  2535م الحديث   ، باب في صفة نساء أهل الجنة، رق       اهللا  
رمي في سننه،   أخرجه الدا . 4/293،  2526، رقم الحديث    ، باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها       رسول اهللا   

  .صحيح: قال األلباني .3/1866، 2868رقم الحديث 
أخرجه اإلمام أحمد في    ).  زوجتان من حور العين، على كل واحدة سبعون حلة         ةرجل من أهل الجن   لل: (قال  

وأخرجـه  . 18/446،  35151وأخرجه ابن أبي شيبة، رقم الحـديث        . 14/220،  8542مسنده، رقم الحديث    
. 10/160،  9/360في المعجم الكبير،    وأخرجه الطبراني   . 4/592،  8903 رقم الحديث    الحاكم في مستدركه،  

  .3/227، 3591ترهيب، رقم الحديث صحيح، صحيح الترغيب وال: قال األلباني
يا رسول اهللا أخبرني عن ثياب أهل   : شبابهم، وروى اإلمام أحمد والنسائي أن رجالً قال       ) ج(في النسخة    )10(

أتضحكون من جاهل سـأل عالمـاً       :  أم تنسج نسجاً فضحك بعض القوم، فقال رسول اهللا           الجنة أتخلق خلقاً  
بل تنشق عنها ثمر الجنة، وعن ابن عبـاس  : وفي رواية أتعجبون من جاهٍل سأل عالماً، ثم قال رسول اهللا            

 =انحـدرت إليـه مـن   فيها شجرة فيها ثمرة كأنه الرمان، فإذا أراد ولي اهللا كسوة : ما حلل الجنة قال   : قيل له 
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  :)1(حلي أهل الجنة
Í Ì Ë Ê É ] : والفضة واللؤلؤ قـال تعـالى      )2(]فالذهب[وأما حليهم   

 Î]Ï[)3(Z)4(   قال في الجاللين ،)أي   :)5 ]رصعاللؤلؤ بالذهب، وقال تعالى فـي آيـة         )6(]ي 
 )8(ومجمعاً)  أ 19أ  ( إشارة إلى أنهم يحلون من النوعين مفرقاً         )È Ç Æ ÅZ)7] :أخرى
   الجاللين، كالمانتهى 

  
  

                                                                                                                                       
دار المؤمن في الجنـة     : غصونها فانفلقت عن سبعين حلة ثم تنطبق فترجع كما كانت، وعن أبي هريرة قال             =

لؤلَؤةٌ فيها شجرة تنبت الحلل فيأخذ الرجل بإصبعيه وأشار بالسبابة واإلبهـام سـبعين حلـة مكللـة بـاللؤلؤ                 
ن يدخل الجنة إال انطلق به إلى طوبى فتفتح له أكمامها     ما منكم م  :  قال والمرجان، وروى ابن أبي الدنيا أنه       

فيأخذ من أي ذلك شاء إن شاء أبيض وإن شاء أحمر وإن شاء أخضر وإن شاء أصفر وإن شاء أسود ذكـره                      
  .شيخنا السيد محمد مرتضى في شرحه على اإلحياء

هللا أخبرني عن ثياب أهل الجنة      يا رسول ا  : شبابهم، وروى اإلمام أحمد والنسائي أن رجالً قال       ) د(في النسخة   
أتضحكون من جاهل سأل عالماً وفي رواية أتعجبون من جاهٍل سأل           : فضحك بعض القوم، فقال رسول اهللا       

فيها شـجرة،   : ما حلل الجنة قال   : بل تنبق عنها ثمر الجنة، وعن ابن عباس قيل له         : عالماً، قال رسول اهللا     
 من عصونها فانقلعت عن سبعين حلة ثم ترجع كما كانت، وعـن أبـي               فإذا أراد ولي اهللا كسوة انحدرت إليه      

دار المؤمنين في الجنة لؤلَؤةٌ فيها شجرة تنبت الحلل فيأخذ الرجل بإصبعه وأشار بالسبابة واإلبهام               : هريرة قال 
طلق بـه   ما منكم من يدخل الجنة إال ان      :  قال سبعين حلة مكللة باللؤلؤ والمرجان، وروى ابن أبي الدنيا أنه           

إلى طوبى فيفتح له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاء إن شاء أبيض وإن شاء أحمر وإن شاء أصـفر وإن شـاء    
  .أخضر وإن شاء أسود ذكره شيخنا الشيخ محمد مرتضى في شرحه على اإلحياء

   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 1(
  .فاذهب) د(في النسخة  )2(
  .لؤلؤ) د(في النسخة  )3(
  .}23آية / رة الحجسو{ )4(
  .436 صالجاللين  تفسير) 5(
  .يوضع) د(في النسخة  )6(
  .}21آية / سورة اإلنسان{ )7(
  .ومفرقا معا النوعين من يحلون بأنهم لإليذان: ، والنص الذي ورد في الجاللين783 صالجاللين  تفسير) 8(
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 )5(]أسـورة [ ثالثـة    )4(]يده[ما من أحد من أهل الجنة إال وفي         : )3(]المسيب[ بن   )2( سعيد )1(وقال
ملكاً [  )7(]هللا[أن  : )6(سوار من فضة وسوار من ذهب وسوار من لؤلؤ ويواقيت، وعن كعب           

   . حلي أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة)9(]يصوغ[لق  يوم خُ)8(]منذ
   الحلي في الجنة على الرجال أحسن منه :)10(نوقال الحس

                                                
، العزيز القرآن  تفسير .4/543للغزالي،  إحياء علوم الدين    : انظر(. سعيد بن جبير   و  سعيد بن المسيب   قاله )1(
  ).10/396الجامع ألحكام القرآن للقرطبي،  .8/307، عجيبة بنال ،المديد البحر .3/60، زمنين أبي بنال
 بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم         وهب أبي بن حزن بنهو سعيد بن المسيب     : المسيب بن سعيد )2(

، بالمدينـة  الـسبعة  الفقهاء وأحد ، في زمانهالتابعين سيد القرشي، لمخزوميا بن يقظة، اإلمام العلَم، أبو محمد 
 والزهـد  والفقـه  الحـديث  بـين  جمع ،ولد سنة ثالث عشرة هجرية، الموافق أربعاً وثالثين وستمائة ميالدية     

 الخطـاب  بـن  عمـر  ألحكـام  الناس أحفظ وكان ،عطاء يأخذ ال بالزيت، التجارة من يعيش وكان والورع،
 سنة أربع وتسعين للهجرة، الموافق ثالث عشرة وسـبعمائة          بالمدينة توفي ،عمر راوية سمي حتى ته،وأقضي
  .)301 صالمنجد في األعالم،  .3/102األعالم للزركلي . 246-4/217سير أعالم النبالء : انظر. (ميالدية

  .المنيب) د(في النسخة  )3(
  .يمناه) د(في النسخة  )4(
  .رأساو) د(في النسخة  )5(
الدر المنثور  . 15/270روح المعاني لأللوسي،    . 18/440،  35143مصنف ابن أبي شيبة، رقم الحديث        )6(

  .9/534للسيوطي، 
  .139وهو كعب األحبار رحمه اهللا، تقدمت ترجمته 

  ).هللا(اهللا، وفي بقية النسخ ) د(و) أ(في النسخة المعتمدة  )7(
  .جعل ملكاً من ذوا) د(في النسخة  )8(
  .يسوغ) د(ي النسخة ف )9(
  . 200 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية، . 165 صصفة الجنة البن أبي الدنيا،  )10(
 فـي  األمـة  وحبر البصرة، أهل إمام كان تابعي،: سعيد أبو البصري، يسار بن الحسنهو  : البصري لحسنا

 سنة إحدى وعشرين للهجرة، الموافـق اثنتـين        ولد ،النساك الشجعان الفصحاء الفقهاء العلماء أحد وهو ،زمنه
 والـي  زيـاد  بـن  الربيـع  واستكتبه طالب، أبي بن علي كنف في وشب بالمدينة، وأربعين وستمائة ميالدية،  

 وينهاهم، فيأمرهم الوالة على يدخل فكان القلوب في هيبته وعظمت ،البصرة وسكن معاوية، عهد في خراسان
 من هدياً وأقربهم ،األنبياء بكالم كالماً الناس أشبه البصري الحسن كان: الغزالي لقا ،لومة الحق في يخاف ال

 مـن  سلم وقد مواقف، يوسف بن الحجاج مع وله ،فيه من مةكالح تتصبب الفصاحة، في غاية وكان ،الصحابة
 يعينـونني  أعوانـا  لي فانظر األمر بهذا ابتليت قد إني: إليه كتب الخالفة العزيز عبد بن عمر ولي ولما ،أذاه

 كثيـرة،  أخباره. باهللا فاستعن يريدونك، فال اآلخرة أبناء وأما تريدهم، فال الدنيا أبناء أما: الحسن فأجابه. عليه
، سنة عشرة ومائة هجرية، الموافق ثمان وعـشرين         بالبصرة توفي ،مكة فضائل في وكتاب سائرة كلمات وله

المنجد  .2/226،227األعالم للزركلي،   . 589-4/563ء للذهبي،   سير أعالم النبال  : انظر. (وسبعمائة ميالدية 
  .)221، 220 صفي األعالم، 



 - 175 -

  
حلي أهل الجنة أضوء من شعاع الشمس وحلي الدنيا يخشخش          : ، وقال بعضهم  )1(]النساء[على  

  .)4(])3(العين[تسبيحاً يطرب السامعين قاله في قرة  )2(]تعالى[  اهللاوحلي الجنة يسبح
  

  :)5( وذريتهمخدم أهل الجنة
 ،)7()أن لكل واحد من أهل الجنة ألف خادم       (ي بعض األحاديث     فورد ف  )6(]خدمهن[وأما  
 إال  )10(]ليس منهم خـازن   [ )9(]خازن[ما من رجل من أهل الجنة إال وله ألف          : )8(وقال بعضهم 

                                                
  .النشاء) د(في النسخة  )1(
  ).ب(ساقط في  )2(
   .لم أقف على هذا الكتاب) 3(
    > ? @Z > ;]: العين، وقال الخازن في تفسيره عند قوله تعالى       ) ج(في النسخة    )4(
روي أن الحوراء إذا مشت يسمع تقديس الخالِخل من ساقيها وتمجيد اإلسـورة             } 23-22آية  / سورة الواقعة {

من ساعديها وإن عقد الياقوت يضحك في نحرها وفي رجليها نعالن من ذهب شراكهما من لؤلؤ انتهى ومثله                  
 الجنـة   قال لبالل سمعت قرع نعليك في الجنة فيؤخذ من هذا أن أهلفي تفسير الخطيب، وفي البخاري أنه       

لهم نعال كما أفاده شيخنا األمير وفي كتاب تنبيه الغافلين للسمرقندي في حديث سعد الشملي لما استشهد فقـال          
 :               رأيت أزواجه من الحور العين مقبالت عليه كاشفات سوقهن باديات خالخلهن فأعرضت بوجهي عـنهن

  .حياء منهن والحديث طويل انظره في تنبيه الغافلين
    > ? @Z > ;]: العين، وقال الخازن في تفسيره عنـد قولـه تعـالى      ) د (في النسخة 

روي أن والحور العين إذا مشت تسمع تقديس الخالل من ساقها وتمجيد اإلسورة  } 23-22آية  / سورة الواقعة {
من ساعديها وإن عقد الياقوت يضحك في نحرها وفي رجلها نعالن من ذهب شراكهما من لؤلؤ انتهى ومثلـه         

 قال لبالل سمعت فرقعة نعليك في الجنة فيؤخذ من هذا أن        تفسير الخطيب، وفي البخاري أن رسول اهللا         في
أهل الجنة لهم نعال كما أفاده شيخنا األمير وفي كتابه تنبه الغافلين للسمرقندي في حديث سـعد الـسملي لمـا     

 كاشفات سـوقهن باديـات خالخلهـن    رأيت أزواجه من الحور العين مقبالت عليه : اشتهد فقال رسول اهللا     
  .فأعرت بوجهي عنهن حياء منهن والحديث طويل انظره في تنبيه الغافلين

  .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 5(
  .خدمهم) د(في النسخة  )6(
إن أدنـى أهـل الجنـة    : ( ونصه207 ص، 362أخرجه البيهقي في كتاب البعث والنشور، رقم الحديث       ) 7(

صـحيح، صـحيح    : قـال األلبـاني   ). إليه ألف خادم كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه         منزالً من يسعى    
   .3/257، 3705الترغيب والترهيب، رقم الحديث 

  .535 صالزهد البن المبارك، . قاله حميد بن هالل )8(
  .خادم) د(في النسخة  )9(
  ).د(ساقط في النسخة  )10(
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 الطبراني الصحيح المروي عـن أنـس أن         )2(]حديث[ وتقدم   ، صاحبه )1(]ليس عليه [على عمل   
إلـى  [ )3() يقوم على رأسه عـشرة آالف خـادم        إن أدنى أهل الجنة لمن    ([:  قال رسول اهللا   

أن أدنى أهل الجنة لـه      ( )6(] وفي حديث آخر   )5()خمسة عشر ألف خادم   ( وفي رواية    ،)4(]آخره
أول مـا يـدخل     : )10(حديث ضعيف، وقال بعضهم   : )9(، لكن قال ابن القيم    )8(])7()اًثمانون خادم [

   ،)12(]المكنون[هم اللؤلؤ  ألف خادم كأن) ب19أ  ( سبعون)11(]يتلقاه[العبد الجنة 

                                                
  .ال يفعله) د(في النسخة  )1(
  .في حديث) د(في النسخة  )2(
 أن حكم األلباني عليه بأنه ضعيف، ال كما ورد في المتن سابقاً أنه              وقد أوردت . 166 ص   سبق تخريجه، ) 3(

  .صحيح
  .، وما أثبتناه في المتن هو األصحإلخ) ج(، وفي النسخة ا إلخ)د( و)أ ( المعتمدةفي النسخة )4(
إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري، رقـم      . 159 ص،  209 صفة الجنة، رقم الحديث       أخرجه ابن أبي الدنيا    )5(

ضعيف : قال األلباني . 175 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية،         . 8/243،  7880الحديث  
   .2/244، 2189موقوف، ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث 

رأسه عشرة آالف خادم الخ وفـي       إن أدنى أهل الجنة لمن يقوم على        : النص التالي ) د(ساقط في النسخة     )6(
  .رواية خمسة عشر ألف خادم وفي حديث آخر

وهي التي وردت في بقية نسخ      ) ثمانون ألف خادم  (ولكن الرواية المنتشرة    ) ثمانون خادم (لم تذكر رواية    ) 7(
، باب ما جاء ما ألدنـى أهـل         ، أبواب صفة الجنة عن رسول اهللا        جامعهأخرجه الترمذي في    . المخطوطة

، 11723وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، رقم الحـديث          . 4/321،  2562جنة من الكرامة، رقم الحديث      ال
وابن حبان في صحيحه، رقـم الحـديث        . 127 ص،  422وابن المبارك في الرقائق، رقم الحديث       . 18/250

ف، ضـعيف  ضعي: قال األلباني. 161 ص، 214وابن أبي الدنيا صفة الجنة، رقم الحديث     . 16/414،  7401
   .2/243، 2187الترغيب والترهيب، رقم الحديث 

  .ثمانون ألف خادم) د(و) ج(و) ب(ثمانون خادم، وفي النسخة ) أ(في النسخة المعتمدة ) 8(
  .230 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية،  )9(
 صالزهد البـن المبـارك،      . 128،129 صالرقائق البن المبارك،    : انظر(. عبد الرحمن الحبلي  : قاله )10(

 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قـيم الجوزيـة،      . 160 ،60 صصفة الجنة البن أبي الدنيا،      . 129
150 ،275.(  

  .تتلقاه) د(في النسخة  )11(
المكنون، وفي شرح اإلحياء والتحفة عن الحسن البصري مرسالً أن أدنـى أهـل          ) د(و) ج(في النسخة    )12(

زلة الذي يركب في ألف ألف من خدمه من الولدان المخلدين على خيل من ياقوت أحمر لهـا أجنحـة     الجنة من 
  .من ذهب
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 كثـرة    مـن   ال يرى طرفاهما   )2(ن اهللا ليصفُّ للرجل من أهل الجنة سماطين       إ: )1(وقال بعضهم 
   .)4(Z» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´] :قال تعالى )3(]و[غلمانه 

 الذين ال حسنة لهم     )6(]هم [ هم أوالد المؤمنين   :)5(ل جماعة اختلف في هؤالء الولدان فقا    
هـم أطفـال المـشركين    : )9(وقال بعـضهم [ خدماً ألهل الجنة )8(]يكونون[ )7(]عليهم [وال سيئة 

  : )11( وقال بعضهم،)10(]يكونون خدماً ألهل الجنة

                                                
. 126 صالزهد البـن المبـارك،   . 126 صالرقائق البن المبارك، : انظر. (قاله عبد الرحمن المعافري  )1(

  .)275، 150 صم الجوزية، حادي األرواح إلى بالد األفراح البن قي. 60 صصفة الجنة البن أبي الدنيا، 
المنجد : انظر .3/2094لسان العرب البن منظور،     ". (سماط الرجال من صف وكل صفَّين أي :سماطين) "2(

  .)350 صفي اللغة، 
  ).ب(ساقط في النسخة  )3(
  .}19آية / سورة اإلنسان{ )4(
للباب في علـوم الكتـاب      ا. 17/203تفسير القرطبي   : انظر(. قاله علي بن أبي طالب والحسن البصري       )5(

  ).215 ص،  إلى بالد األفراح البن قيم الجوزيةحادي األرواح. 18/386البن عادل الدمشقي، 
هم أوالد أهل الدنيا لم تكن لهم حسنات فيثابوا عليها وال سيئات فيعـاقبوا عليهـا ألن الجنـة ال      : وقال الحسن 

اللباب في علـوم الكتـاب البـن عـادل     . 5/7للبغوي، معالم التنزيل  : انظر(. والدة فيها فهم خدم أهل الجنة     
  ).18/386الدمشقي، 

  ).د(و) ج(و) ب(ساقط في  )6(
  ).د(و) ج(و) ب(ساقط في  )7(
  .يكونوا) د(في النسخة  )8(
لم يكن لهم حسنات يجزون بها وال سيئات يعاقبون عليها فوضعوا في            : قاله سلمان الفارسي، وقال الحسن     )9(

شـرح  . 27/136روح المعاني لأللوسـي،     . 17/203 الجامع ألحكام القرآن للقرطبي،      :رانظ (.هذا الموضع 
السنة تأليف األمام المحدث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي، حققه وعلق عليـه وخـرج أحاديثـه شـعيب                   

. 1/157، م1983هــ  1403األرناؤوط ومحمد زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي بيروت، الطبعة الثانيـة،   
   ).9/275در المنثور للسيوطي، ال

 أخرجه الطبراني فـي المعجـم       ).أوالد المشركين خدم أهل الجنة    : ( ونصه وهنالك حديثاً رفعه أنس للنبي      
، 1468السلـسلة الـصحيحة، رقـم الحـديث         . صحيح: قال األلباني . 3/220،  2972، رقم الحديث    األوسط

3/452.  
  .هم أطفال المشركين يكونون خدماً ألهل الجنة:  وقال بعضهم:النص التالي) د(و) ب(ساقط في النسخة  )10(
حـادي  . هم أصحاب القول األول، من قال أنهم أوالد المسلمين، وهم علي بن أبـي طالـب والحـسن                 )11(

  .215 صاألرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية، 
 مـن  شذت فرقة إال خالفاً ذلك في عتهمجما عن أعلم وال الجنة في المسلمين أطفال أن على العلماء أجمع قد"

 =بن اهللا عبد بن يوسف عمر يألب،  واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد". المشيئة في فجعلتهم المجبرة
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نة وهذا القول هو الـصحيح، ومـن         كالحور العين خدماً ألهل الج     )2(]اهللا[ أوالد أنشأهم    )1(]هم[
 معهم ال خادمين، وقد ورد أن ذُرية         يجعل أوالدهم مخدومين   )4(]أنه[ ألهل الجنة    )3(]كرامة اهللا [

:  قـال  فقد روى ابن عباس أن رسول اهللا    ،المْؤمن يلتحقون بدرجته ولو كان عملهم أقل منه       
 :)5(]تـال [ثـم  ) إن اهللا ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل ِلتُقر بهم عينه       (

[ V U]W[)6(] X[)7( ] [ Z Y]\[)8([)9( a ` _ ^ ] bZ)10( 
   )12(]اآلباء [)11(]نقصنا[ما : (قال

                                                                                                                                       
هــ  1396القرطبـة،    مؤسسة سعيد أحمد أعراب،  : قيحقت ،القرطبي النمري عاصم بن البر عبد بن محمد=

  . بتصرف6/348م، 1976
المعلم بفوائد مسلم لإلمام أبـي عبـد اهللا    : انظر(. والد النبيين فقد أجمع العلماء على أنهم في الجنة        وبالنسبة أل 

محمد بن علي بن عمر المازري، تحقيق وتقديم فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، المؤسسة الوطنية للترجمة                
  ).3/319م، 1991والتحقيق والدراسات بيت الحكمة الطبعة الثانية، 

  ).د(ساقط في النسخة  )1(
  .اهللا تعالى) ج(في النسخة  )2(
  .كرامات اهللا تعالى) د(في النسخة  )3(
  .أن) ج(في النسخة  )4(
  .تال قوله تعالى) ج(في النسخة  )5(
  .Wه في المتن أتبعناهم، وما أثبت) د( النسخة وفي وأتبعناهم،) ج(و) ب(و) أ(في النسخة المعتمدة ) 6(

افع وأبو جعفر وابن مسعود بخالف عنه وشيبة والجحدري وعيسى واألعرج وعكرمة وابن             قرأ أبو عمرو ون   
الجـامع ألحكـام   . 7/388معالم التنزيل للبغوي، : انظر(. وهو ما اعتمده المؤلف " وأتبعناهم"جبير والضحاك   
  ).8/147البحر المحيط ألبي حيان، . 5/189المحرر الوجيز البن عطية، . 17/66القرآن للقرطبي، 

  .X:  في المتنذرياتهم، وأثبته) د(و) ج(و) ب( و)أ(في النسخة المعتمدة  )7(
األولى في اآلية، أما أبو عمرو فكسر التاء علـى المفعـول   " ذُرياتُهم"قرأ ابن عامر ويعقوب ورواها عن نافع  

كام القرآن للقرطبي،   الجامع ألح . 7/388معالم التنزيل للبغوي،    : انظر(. Xوضم باقيهم، وقرأها اآلخرون     
17/66.(  

  .X: ذرياتهم، وأثبتنا في المتن) د(و) ج(و) ب(و) أ(في النسخة المعتمدة  )8(
معـالم  : انظـر (. Xعلى الجمع بكسر التاء، والباقون      " ذُرياِتهم"قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب        

  ).17/66الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، . 7/388التنزيل للبغوي، 
  ).د(ساقط في النسخة  )9(
  .}21آية / سورة الطور{ )10(
  .نقصا) د(في النسخة  )11(
  .إال) د(و) ب(في النسخة  )12(
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 أظنه حكاه عن النبـي      : )2(، وفي حديث آخر عن ابن عباس قال شريك        )1()بما أعطينا البنين  
إنهـم لـم    : فيقال) )4(]وولده[الجنة سأل عن أبويه وزوجته      )  أ 20أ  ( الرجل   )3(]دخل[إذا  : (قال

 )7(]تـال [ ثم   )6())5(]به[فيؤمر بإلحاقهم   (يا رب قد عملت لي ولهم       : يبلغوا درجتك وعملك فيقول   
  ، )11(]اآلية W[)8(  ]X[)9(Z)10(][V U ]: ابن عباس

                                                
صحيح، السلسلة الـصحيحة،  : قال األلباني. 4/302حلية األولياء وطبقات األصفياء،     أخرجه أبو نعيم في    )1(

  .5/647، 2490رقم الحديث 
 أبو عبد اهللا الكوفي القاضي أدرك زمان عمر بـن  ي، النخع  بن أبي شريك  شريك بن عبد اهللا   هو  : شريك )2(

روى عن إبراهيم بن جرير بن عبد اهللا البجلي وإبراهيم بن مهاجر وإسماعيل بـن أبـي خالـد                   ،  عبد العزيز 
إبراهيم بن سعد الزهري وإبراهيم بـن       : ، روى عنه  وسالم األفطس  وأشعث بن سوار وأشعث بن أبي الشعثاء      

: انظـر . ثقة ثقة، مات سنة سبع وسـبعين ومائـة        : العباس وإبراهيم بن مهدي، قال عنه يحيى بن معين        أبي  
   .475-12/462، 165، 10/164تهذيب الكمال، 

  .أدخل) د(في النسخة  )3(
  .وأوالده) د(في النسخة  )4(
  ).د(ساقط في النسخة  )5(
حادي . 11/440 المعجم الكبير،     وفي .2/382،  640أخرجه الطبراني في المعجم الصغير، رقم الحديث         )6(

موضوع، ضعيف الجامع الصغير، رقم     : قال األلباني . 279 صاألرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية،        
  .69 ص، 1498الحديث 

  .تال عن) د(في النسخة  )7(
  .Wتنا في المتن أتبعناهم، وأثب) د(وأتبعناهم، وفي النسخة ) ج(و) ب(و) أ(في النسخة المعتمدة ) 8(
   .Xذرياتهم، وأثبتت في المتن ) د(و) ج(و) ب(و) أ(في النسخة المعتمدة ) 9(
  .}21آية / سورة الطور{ )10(
اآلية، قال شيخنا الشيخ محمد عباده في حاشيته علي مولد المدابفي يحشر الطفل علـى               ) ب(في النسخة    )11(

يكون كالبالغ طوله ستون ذراعاً في عـرض سـبعة          خلقته ثم عند دخول الجنة يزاد في طوله وعرضه حتى           
  .أذرع ويتزوج من نساء الدنيا ومن الحور العين انتهى

اآلية، قال شيخنا الشيخ محمد عباده في حاشية علي مولد المدابفي يحشر الطفل على خلقتـه                ) ج(وفي النسخة   
اعاً في عـرض سـبعة أذرع       ثم عند دخول الجنة يزاد في طوله وعرضه حتى يكون كالبالغ طوله ستون ذر             

ويتزوج من نساء الدنيا ومن الحور العين انتهى، وفي النبذ الفاخرة للعالمة أبي الحسن المغربي عن أبي سعيد                 
من مات من أهل الدنيا من صغير أو كبير فإنهم يردون أبناء ثـالث وثالثـين         :  أنه قال  الخدري عن النبي    

  .هىسنة في الجنة ال يزيدون عليها أبداً انت
اآلية، قال شيخنا العالمة محمد عباده في حاشية المدابفي يحشر الطفل على خلقته عند دخول               ) د(وفي النسخة   

الجنة يزداد في طوله وعرضه حتى يكون كالبالغ طوله ستون ذراعاً وعرضه سبعة أذرع ويتزوج من نـساء       
 =: أنه قـال غربي عن سيد أن رسول اهللا الدنيا ومن الحور انتهى، وفي السنذ الفاخر للعالمة أبي الحسن الم          
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يا رسـول   : )3(]فقال [ )2(]إلى المصطفى [ بإسناد ال بأس به أن رجالً جاء         )1(وأخرج أبو نعيم  
ي البيـت    أكون ف  )7(]وإِني[ ومن كذا وكذا     )6(]وأهلي[ إلى من نفسي     )5(]ألحب[ إنك   )4(]واهللا[اهللا  

 إذا دخلت الجنة رِفعـتَ  )8(]أنك [فأذكرك فما أصبر حتى آتيك وإذا ذكرتُ موتي وموتك عرفتُ  
 حتـى    )11(]النبي[ )10(]عليه[ أخشى أن ال أراك فلم يرد        )9(]مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة     [

 13( S R Q P O N M(]L[K J I ] : جبريل بقوله تعـالى    )12(]عليه[نزل  

[ Z Y X W V U TZ)14(  ــب ــي المواهـ ــال فـ  قـ
   النبيين والصديقين  مع)18(]والرسول[ من أطاع اهللا )17(]بكون[ليس المراد : )16(])15(اللدنْية[

                                                                                                                                       
مات من أهل الدنيا من صغير وال كبير فإنهم يردون أبناء ثالث وثالثين سنة في الجنة ال يزيدون عليها أبداً                    =

  .انتهى
 أخرجه الطبراني في    .8/125،  4/240،  أخرجه أبو نعيم األصبهاني في حلية األولياء وطبقات األصفياء         )1(

حـادي األرواح  . 1/53، 52 رقم الحديث ،المعجم الصغير وفي  .1/152،  477رقم الحديث   ،  المعجم األوسط 
، 2933أورده األلباني في السلسلة الـصحيحة، رقـم الحـديث          . 82 صإلى بالد األفراح البن قيم الجوزية،       

6/432.  
  .للمصطفى) د(في النسخة  )2(
  .وقال) د(في النسخة  )3(
  ).د(ساقط في النسخة  )4(
  .ال أحب) د(ي النسخة ف )5(
  .ومن أهلي) د(وأهلي فأذكرك، في النسخة ) ب(في النسخة  )6(
  .أو إني) د(في النسخة  )7(
  ).ج(ساقط في النسخة  )8(
  ).د(ساقط في النسخة  )9(
  .عليه جواباً) د(في النسخة  )10(
  ).د(ساقط في النسخة  )11(
  ).ج(ساقط في النسخة  )12(
  .ورسول) د(في النسخة  )13(
  .}69آية / سورة النساء{ )14(
  .4/690المواهب اللدنية بالمنح المحمدية تأليف العالمة أحمد بن محمد القسطالني،  )15(
  .الدنية) د(في النسخة  )16(
  ).د(ساقط في النسخة  )17(
  .ورسوله) د(في النسخة  )18(
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 في الدرجة بين الفاضل والمفضول      )2(]التسوية[ درجة واحدة ألن هذا يقتضي       )1(]في [كون الكل 
 واإلجمـاع   ) ب 20أ   (ص ال يساويهم غيرهم بالنـصو     )3(]األنبياء[ ألن   ؛وهذا ال يجوز اعتقاده   

ن  وإ )6(]اآلخـر [ة   رْؤي )5(]من[ منهم   )4(]واحد[فالمراد بالمعية كونهم في الجنة بحيث يتمكن كل         
بعوالتالقي قدروا على    )8(]يةؤالر[ )7(]واأراد[ الحجاب إذا أزيل شاهد بعضهم بعضاً وإذا          ألن د 

 هـذه المعيـة ال   المـراد مـن   فهذا هو ، حسرة في الجنةذلك إذ لو عجزوا عنه لتحسروا وال      
  .)9(المساواة في المنزلة انتهى

  

  
  

                                                
  ).ج(ساقط في النسخة  )1(
  .التوبة) ب(في النسخة  )2(
  .ياء عليهم السالماألنب) ج(في النسخة  )3(
  ).ب(ساقط في النسخة  )4(
  .في) د(في النسخة  )5(
  .درجة اآلخر) ج(في النسخة  )6(
  .أراد) د(في النسخة  )7(
  .يةالرا) د(و) أ(في النسخة المعتمدة  )8(
 ال تقتضي المعية المساواة، فلو انعزل األنبياء عن بقية أهل الجنة من صديقين وشهداء وصالحين، سيؤدي       ) 9(

ذلك أن نفاضل بين األنبياء عليهم السالم أنفسهم أيضاً، فهذا كله غير صحيح، ألن الصحبة في الجنة يزيد في                   
نعيم الجنة، وعدم الصحبة يحولها إلى حجيم، كما لو وضعنا إنساناً في مكان به كل وسـائل الراحـة، ولكـن      

فيها، كذلك الجنة ففيهـا يـصحب األنبيـاء    لوحده طول العمر ال يدخل عليه أحد، فال معنى لحياته وال سعادة   
عليهم السالم الصديقين والشهداء والصالحين، ومن أطاعوهم، لينعموا بالسعادة، ولكنهم ال يساوهم وإن كـانوا          

  .في معيتهم
 إلي من نفسي بيا رسول اهللا إنك ألح: فقال  جاء رجل إلى رسول اهللا : عن عائشة قالت  "ويؤيد هذا ما ورد     

ك، فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتـك        يولدي، وإنِّي ألكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آت         ي و لوأه
  ي إذا دخلت الجنة خشيت أن ال أراك، فلم يرد رسول اهللا    نِّفعت مع النبيين، وإ    ر ك إذا دخلت الجنة    أنَّ عرفت

 L K J I S R Q P O N MT Z] :م بهذه اآليـة   الجبريل عليه الس  زل  ى ن  حت اًشيئ
 الواحدي، علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن يب، أل القرآن نزول أسباب .}69آية  / سورة النساء { ."اآلية

 1412 ،الثانية الطبعة ،الدمام اإلصالح دار،  الحميدان المحسن عبد بن عصام  :قيحقت ،الشافعي النيسابوري،
أورده األلباني في السلـسلة     . 1/152 ،477المعجم األوسط للطبراني، رقم الحديث      . 166 ص،  م1992 هـ

  .6/432، 2933الصحيحة، رقم الحديث 
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  :)1(دخول الجنة برحمة اهللا تعالى
) لن يدخل أحد منكم الجنـة بعملـه       (:  ال بالعمل لقوله     )2(]اهللا[واعلم أن دخول الجنة برحمة      

إن قلـت هـذا     ، ف )4()برحمتهوال أنا إال أن يتغمدني اهللا       : ()3(]قال[وال أنت يا رسول اهللا      : قالوا
 بأنه ال تنـافي ألن      )6(أجاب بعضهم :  قلت )Z)5® ¯ ° ± ²] :ينافي قوله تعالى  
برحمـة  [ وقبول اهللا له من جملة تغمد العبـد  )8(]اهللا[ إال إذا قبله )7(]يدخل الجنة[العمل نفسه ال    

 )14(]اهللا[مة  ودخول الجنة برح   )13(]اهللا[ )12(]بعفو[النجاة من النار    : )11(قال بعضهم  )10(]و[ ،)9(]اهللا
 )16(]في الجنة [رأيت  (:  قال  )15(]المصطفى[ولذا ورد أن    سام المنازل والدرجات باألعمال     وأق

                                                
   .57-54عنوان جانبي من إضافة الباحث، وقد فصل الكالم حوله، ص ) 1(
  .اهللا تعالى) ج(في النسخة  )2(
  ).د(ساقط في النسخة  )3(
 يدخل أحد مـنكم الجنـة   ال(، ونصه 12/449، 7478أخرجه اإلمام أحمد في مسنده بنحوه، رقم الحديث   )4(

  .494 صصحيح، شرح الطحاوية لأللباني، : قال األلباني). بعمله
  .}32آية / سورة النحل{ )5(
 دار مفتـاح  .11/296، 1/523فتح الباري البـن حجـر،   : انظر(قاله ابن حجر، وقاله ابن القيم بنحوه،    ) 6(

ـ 1419،  بيـروت  العلميـة  الكتب ردا ،الجوزية قيم البن،  واإلرادة العلم والية ومنشور السعادة ، م1998 هـ
1/10.(  
  .تدخل الجنة الجنة) د(في النسخة  )7(
  .اهللا تعالى) ج(في النسخة  )8(
  .رحمة اهللا تعالى) د(برحمة اهللا تعالى، في النسخة ) ج(برحمته، في النسخة ) ب(في النسخة  )9(
  ).د(ساقط في النسخة  )10(
فتح الباري البـن    ".  يقع برحمة اهللا واقتسام الدرجات بحسب األعمال       أصل الدخول إنما  : "قال ابن حجر   )11(

  .3/35، حجر
كانوا يقولون النجاة من النار بعفو اهللا ودخول الجنـة برحمتـه واقتـسام المنـازل والـدرجات         : وقال سفيان 

ق محمـد أبـو     البرهان في علوم القرآن لإلمام بدر الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي، تحقي            : انظر(. باألعمال
 المقاصـد  توضـيح . 2/67 ،م1984هــ   1404الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث القاهرة، الطبعة الثالثة،         

حادي األرواح إلى   . 2/599،  عيسى بن إبراهيم بن حمد، أل القيم ابن اإلمام قصيدة شرح في القواعد وتصحيح
  .)88فراح البن قيم الجوزية، ص بالد األ

  .ونبع) د(في النسخة  )12(
  .اهللا تعالى) ج(في النسخة  )13(
  .اهللا تعالى) ج(في النسخة  )14(
  .رسول اهللا) د(في النسخة  )15(
  ).ب(ساقط في النسخة  )16(
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 كفُّوا عن البناء    )1(]هم[مالئكة يبنون قصوراً لبنة من فضة ولبنة من ذهب فبينما هم كذلك فإذا              
 ألن صاحب القصر    ؛)3(]هللا[ذكر  :  قالوا ؟، وما نفقتكم  ) أ 21أ   (: نفقتنا فقلت  )2(]تمت[قد  : وقالوا

 .)7())6(]البناء[ كف عن الذكر كففنا عن )5(]فلما[ فشرعنا في البناء )4(]اهللا[كان يذكر 

                                                
  .هموا) ج(في النسخة  )1(
  .تقدمت) د(في النسخة  )2(
  .اهللا تعالى) ج(في النسخة  )3(
  .اهللا تعالى) ج(في النسخة  )4(
  .فكلما) د(في النسخة  )5(
  .البناء انتهى) ج(ي النسخة ف )6(
   .لم أقف على هذا الحديث) 7(
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  الباب السابع
  

   في ذكر نساء الجنة ووطئهن
   وفي الحور العينوفي والدتهن
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  الباب السابع
  ن وفي الحور العي)1(]ووطئهن وفي والدتهن[في ذكر نساء الجنة 

  
  :)2( وجمال الحور العينهن ووطؤنساء الجنة

 أهل الجنـة زوجتـان   من واحد  )3(]لكل([:  قال روى البخاري ومسلم أن رسول اهللا       
 )7()على كل واحدة سـبعون حلـة      ( زاد اإلمام أحمد     )6() من وراء اللحم   )5(]اساقه [)4(]مخ[يرى  
 والبـن حبـان     )9()يرى وجهه في صحن خدها أصفى من المرآة       ( أحمد أيضاً    )8(]اإلمام[وعند  

 إال ما من عبد يـدخل الجنـة  (، وروي في حديث )10()يرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة (
 الحور العين وسبعون من أهل ميراثه من أهل الدنيا لـيس            )12(]من[ وسبعين   )11(]ويزوج ِثنتَين [

   ،)14(] شهي)13(لبقُ[منهن امرأة إال ولها 
  

                                                
  .ووطئهن وفي والدتهن) ج(في النسخة  )1(

  .ووطئهم وفي والدتهم، والصحيح ما أثبتناه في المتن) د(و) ب(و) أ(في النسخة المعتمدة 
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 2(
  .لكل عبد) د(في النسخة  )3(
  .مح) د(في النسخة  )4(
  .سوقهما) د(و) ج(ساقيهما، وفي النسخة ) ب(في النسخة  )5(
نة وأنها مخلوقة، رقم الحـديث      أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الج             )6(

وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في صفات الجنة وأهلها              . 4/119،  3254
  .8/147، 7330وتسبيحهم فيها بكرة وعشياً، رقم الحديث 

: بنحـوه قال األلباني عن الحديث بلفـظ  . 17/201، 11126أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، رقم الحديث        )7(
  .3/267، 3745صحيح لغيره، صحيح الترغيب والترهيب، رقم الحديث 

  ).د(ساقط في النسخة  )8(
فينظر وجهه فـي خـدها   : ( ونصه18/243، 11715أخرجه اإلمام أحمد في مسنده بنحوه، رقم الحديث    )9(

  .2/250. 2213ضعيف، ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث : قال األلباني). أصفى من المرآة
ليرى بياض سـاقها مـن   (، ونصه 16/408، 7396أخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه، رقم الحديث    )10(

  .2/251، 2220ضعيف، ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث : قال األلباني). سبعين حلة حرير
  .يزوج اثنتين) د(في النسخة  )11(
  .ثنتان منا) د(ثنتان من، وفي النسخة ) ج(و) ب(في النسخة  )12(
   .قبل المرأة: المقصود) 13(
  .قلب ينثني) د(في النسخة  )14(
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 لكـن   )5())4(]زوجة[للمؤمن في الجنة ثالث وسبعون      ( )3(]حديث[، وفي   )2() ال ينثني  )1(وله ذكر 
يـدخل  : ( يعلـي عـن أبـي هريـرة    )7(]أبو[وروى ن، هذان الحديثان ضعيفا: )6(قال ابن القيم 

 وروى ،)10() زوجة مما ينشئ اهللا وزوجتـين مـن ولـد آدم   )9(]وسبعين[ على ثنتين   )8(]الرجل[
 21أ (:  مرفوعـاً )12(]أوفى[بن أبي   بد اهللا    الشيخ في العظمة والبيهقي في البعث عن ع        )11(]أبو[

 )13()ر وثمانية آالف أيم ومائـة حـوراء       أن الرجل من أهل الجنة ليزوج بأربعة آالف بك        ) (ب
 نقل  )16() منهن مقدار عمره في الدنيا     )15(]واحدة[خمسمائة حوراء يعانق كل      )14(]و([وفي رواية   

                                                
   .ذكر الرجل: المقصود) 1(
: ضعيف جداً، قـال ابـن القـيم       : قال األلباني . 5/699 ،4337أخرجه ابن ماجه في سننه، رقم الحديث         )2(

  .231ضعيف في حادي األرواح إلى بالد األفراح، ص 
  .حديث آخر) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )3(
  .رخبة) د(في النسخة  )4(
ضعيف فـي حـادي   :  قال ابن قيم الجوزية .1/473،  396 صفة الجنة، رقم الحديث       أخرجه أبو نعيم في    )5(

  .231األرواح إلى بالد األفراح، ص 
  .231 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية،  )6(
  .أبوا) د(في النسخة  )7(
  .الرجل الجنة) د(في النسخة  )8(
  .وسبعون) د(في النسخة  )9(
 فتح الباري البـن حجـر،       .124، ص   120 أخرجه ضياء الدين المقدسي في صفة الجنة، رقم الحديث           )10(
 .7/240تحفة األحوذي للمباركفوري،    . 1/80مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري،       . 6/325

   .2/252، 2224لترهيب، رقم الحديث منكر، ضعيف الترغيب وا: قال األلباني
  .أبوا) د(و) ج(في النسخة  )11(
  .وافي) ج(في النسخة  )12(

 واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي َأسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هـوازن  :عبد اهللا بن أبي َأوفَى 
وان ، وشهد خيبر وما بعدها من المشاهد،     شهد الحديبية، وبايع بيعة الرض    ،   يكنى أبا معاوية   ،بن أسلم األسلمي  

، ثم تحول إلى الكوفة، وهو آخر من بقي بالكوفة من أصحاب النبي        ولم يزل بالمدينة حتى قُِبض رسول اهللا      
182، 3/181، أسد الغابة البن األثير:  انظر.، توفي سنة ست وثمانين للهجرة.  
 البعـث    وأخرجه البيهقي في كتابـه     .3/1108،  603العظمة، رقم الحديث      أخرجه أبو الشيخ في كتاب     )13(

منكـر، ضـعيف    : قال األلباني ). وخمسمائة عذراء ( ورواية البيهقي    207 ص،  363والنشور، رقم الحديث    
  .2/254، 2233الترغيب والترهيب، رقم الحديث 

  ).د(ساقط في النسخة  )14(
  .واحة) د(في النسخة  )15(
منكـر،  : قال األلبـاني  . 207،208 ص،  364 بنحوه، رقم الحديث     البعث والنشور   أخرجه البيهقي في   )16(

  .2/251، 2219ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث 
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 في  )3(والعالمة القسطالني  )2(ور والحافظ السيوطي في الدر المنث     )1( الحديث اإلمام ابن القيم    هذا
وفـي  : [)6(مناوي وال)5(، قال القسطالني  )4(يرشرح البخاري والصدر المناوي على الجامع الصغ      

 )9(القرآن ألف ألف  ( مرفوعاً   )8(]عمر بن الخطاب  [ الطبراني عن     يسم، وروى  )7(]إسناده راو لم  
 حـرف  )11(]كـل ل[فمن قرأه صابراً محتسباً كان لـه        )10(]حرف[حرف وسبعة وعشرون ألف     

 في الجنة أكثر من زوجتـين       وال شك أن للمؤمن   : )13(قال بعضهم  )12()زوجة من الحور العين   
 )15(]ةكثير [)14(]كثيراً فله زوجات  [على قدر مراتبهم وأعمالهم في القلة والكثرة فمن كان عمله           

  إن للعبد (:  قال وفي الصحيحين أن رسول اهللا ،)16(]ذلك[ومن كان عمله قليالً فله بقدر 
  

                                                
  .251 ص،  إلى بالد األفراح البن قيم الجوزيةحادي األرواح )1(
  .13/235الدر المنثور للسيوطي،  )2(
   .5/285إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطالني، ) 3(
  .5/598القدير شرح الجامع الصغير للمناوي، فيض  )4(
   .5/285إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطالني، ) 5(
  .5/598فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي،  )6(
  .رواه) د(في النسخة  )7(
  .عمر بن الخطاب ) ج(في النسخة  )8(
ثالثمائة ألف وأربعة آالف    :  أنها  مسعود   هناك اختالف في عدد حروف القرآن الكريم، فروي عن ابن         ) 9(

ثالثمائة ألف وثالثة وعشرون وسـتمائة وواحـد        :  أنها وسبعمائة وأربعون حرف، وروي عن ابن عباس        
 ثالثمائة ألف وثالثة وعشرون     وسبعون حرف، وروى ابن دينار أن هنالك إجماع على أن عدد حروف القرآن            

أللباب شرح منظومة اآلداب، تأليف الشيخ محمد بن أحمد بـن سـالم             غذاء ا : انظر. ( وخمسة عشر حرفاً   ألفاً
السفاريني الحنبلي، ضبطه وصححه الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية بيـروت، الطبعـة                

اإلتقان في علوم القرآن للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبد الرحمن بن            . 1/319م،  1996هـ  1417األولى،  
سيوطي، تحقيق مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الـسعودية،             أبي بكر ال  

  .)1/249البرهان في علوم القرآن للزركشي، . 15/818الدر المنثور للسيوطي، . 2/434
  .حر) د(في النسخة  )10(
  .بكل) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )11(
موضـوع، ضـعيف   : قال األلباني. 6/361،  6616الحديث  المعجم األوسط، رقم      أخرجه الطبراني في   )12(

  .603 ص، 8563الجامع الصغير، رقم الحديث 
   .232 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية، : انظر. قاله ابن القيم) 13(
  .قدر كثيراً فله زوجتان) د(في النسخة  )14(
  ).كثيرة( النسخ كثيراً، وفي بقية) د(و) أ(في النسخة المعتمدة  )15(
  .ذلك انتهى) ج(في النسخة  )16(
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ـ     )2(]لخيمة[ في الجنة    )1(]المؤمن[ يالً للعبـد المـؤمن فيهـا     من لؤلؤة مجوفة طولها سـتون م
يا رسـول اهللا هـل      : وورد في حديث أن الصحابة قالوا     ،  )4() ال يرى بعضهم بعضاً    )3(]أهلون[

 في اليوم الواحد إلى مائـة  ) أ22أ  (ن الرجل ليصل إ: (الجنة، فقال    )5(]نسائنا في [نصل إلى   
الرجل قوة مائة رجل    يعطى  ( وفي حديث آخر     ،حديث صحيح : )8( قال ابن القيم   ،)7())6(]عذراء[

 حديث صحيح وأخرج النـسائي والحـاكم        )12(]هذا[ :)11(]أيضاً[ )10( قال ابن القيم   )9()في الجماع 
والذي نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل فـي            (:  قال وصححه أن رسول اهللا     

                                                
  ).د(ساقط في النسخة  )1(
  .خيمة) د(في النسخة  )2(
  .أهل) د(في النسخة  )3(
 6 5 4]: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، تفسير سورة الـرحمن، بـاب قولـه              )4(

7Z     وصفة نعيمها وأهلها، بـاب  وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة      . 6/145،  4879، رقم الحديث
إن (، والـنص عنـد مـسلم    8/148، 7337في صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من األهلين، رقم الحديث      

للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميالً للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المـؤمن                  
  ).فال يرى بعضهم بعضاً

  . يطوف الرجل على أهله، ويجامعهن ال يرى بعضهم بعضاًومعنى الروية هنا، عندما
  .نسانا) د(في النسخة  )5(
  .عذرى) د(في النسخة  )6(
وفي المعجم الصغير، رقم الحـديث      . 5/263،  5267أخرجه الطبراني في المعجم األوسط، رقم الحديث         )7(

  .32/366، 367ذكره األلباني في السلسلة الصحيحة، رقم الحديث . 2/68، 795
  .238 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية،  )8(
وأخرجه النسائي في سننه، كتاب التفسير، تفسير      . 32/65،  19314أخرجه أحمد في مسنده، رقم الحديث        )9(

، 11414، رقـم الحـديث      µ ¶ ¸ Z ´ ³ ²]: سورة الزخـرف، قولـه تعـالى      
، 1722وفي المعجم األوسط، رقم الحـديث       . 5/178لكبير،  الطبراني في المعجم ا   أخرجه  و .251،  10/250

، 2867وأخرجه الدارمي في سننه، كتاب الرقائق، باب في أهل الجنـة ونعيمهـا، رقـم الحـديث                  . 2/202
إن الرجل من أهل الجنـة  (ونصه . 16/443، 7424وأخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم الحديث        . 3/1865

صـحيح، صـحيح الترغيـب      : قـال األلبـاني   ). رب والشهوة والجماع  يعطى قوة مائة رجل في األكل والش      
  .3/266، 3739والترهيب، رقم الحديث 

  .187 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية،  )10(
  ).ب(ساقط في النسخة  )11(
  ).د(ساقط في النسخة  )12(
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 أدنـى   إن: ( قـال   وروى البغوي بسنده أن رسول اهللا        ،)1()األكل والشرب والجماع والشهوة   
 ألـف سـنة     )2(]مسيرة[ لَمن ينظر إلى جناته وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره          أهل الجنة منزلة  
   .)5())4(]وعشياً[ من ينظر إلى وجهه بكرة )3(]اهللا[وأكرمهم على 

لمـا   وهو كذلك    ،)6(ويؤخذ من هذه األحاديث كلها أن النساء في الجنة أكثر من الرجال                   
 عن الرجال في الجنـة       هريرة   )9(]أبا[ سأل   )8( بن سيرين  )7(]محمد[ أن   رواه البخاري ومسلم  

أول زمرة تدخل الجنـة     ( : القاسم   )12(]ألم يقل أبو  [:  هريرة )11(]أبو[ النساء فقال    )10(]أم[أكثر  
  ء لكل امرئ منهم على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على صورة كوكب دري في السما

  

                                                
 ´ ³ ²]: ولـه تعـالى  أخرجه النسائي في سننه، كتاب التفسير، تفسير سـورة الزخـرف، ق          )1(

µ ¶ ¸ Z    قال األلبـاني  . ولم أقف عليه عند الحاكم    . 251،  10/250،  11414، رقم الحديث :
  .3/266، 3739صحيح، صحيح الترغيب والترهيب، رقم الحديث 

  ). د(ساقط في النسخة  )2(
  .اهللا تعالى) ج(في النسخة  )3(
نة منزلة لَمن ينظر في ملكه ألفَي سنة يرى أقـصاه           وعشياً، وفي رواية أن أدنى أهل الج      ) ج(في النسخة    )4(

  .كما يرى أدناه
وعشياً، وفي رواية أدنى أهل الجنة منزلة لَمن ينظر إلى ملكه ألفَ سنة يرى أقصاه كما يرى          ) د(وفي النسخة   

  .أدناه
: لبـاني قـال األ . 4/424معالم التنزيـل البغـوي،    . 15/232،  4395شرح السنة للبغوي، رقم الحديث       )5(

  .2/243، 2185ضعيف، ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث 
فيض القدير شـرح    . 125 ص حادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية،          :انظر (.قاله ابن القيم   )6(

  ).5/598الجامع الصغير للمناوي، 
  ).د(سخة ساقط في الن )7(
 إمام وقته في علوم     ، بكر يأبب  يلقب  بالوالء، األنصاري محمد بن سيرين البصري،   هو  : بن سيرين محمد   )8(

تفقه وروى الحديث، واشتهر بـالورع      ،  مولده ووفاته في البصرة   ،  من أشراف الكتاب  ،  تابعي،  الدين بالبصرة 
 توفي سـنة مائـة وعـشرة        ينسب له كتاب تعبير الرؤيا،    ،   بفارس  واستكتبه أنس بن مالك   ،  وتعبير الرؤيا 

   .)6/154، األعالم للزركلي. 608-4/606 أعالم النبالء للذهبي، سير: انظر (.هجرية

  .أبي) د(في النسخة  )9(
  .من) د(في النسخة  )10(
  .أبي) د(في النسخة  )11(
  .لم نقل عن أبوا) د(في النسخة  )12(
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 )6(]وعند[ )5())4(])3(بعز[وراء اللحم والجلد وما في الجنة      من   )2(]اساقهم[ )1(]مخ[زوجتان يرى   
حبـان فـي    [ والبن   )7()يرى وجهه في صحن خدها أصفى من المرآة       ( أحمد   ) ب 22أ   (اإلمام

أن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من          ( مرفوعاً   )9(]ابن مسعود [ عن   )8(]صحيحه
، وروى المناوي فـي شـرحه   )11()لحم والجلد من وراء ال)10(مخهاوراء سبعين حلة حتى يرى   

    .)12()رأيتكن أكثر أهل الجنة: (للنساء قال مخاطباً الصغير على الجامع أن رسول اهللا 

اطلعت فـي الجنـة   : ( قال  الصحيحين أن رسول اهللا      )13(]بحديث[ فما تصنَع : فإن قلت       
  ، )17() النساء)16(]أكثر أهلها[اطلعت في النار فرأيت  و، الفقراء)15(]أكثر أهلها[ )14(]تفرأي[
  

                                                
  .مح) د(في النسخة  )1(
  سوقهما) د(و) ج(في النسخة  )2(
   .4/2923لسان العرب البن منظور، : انظر.  زوج لهارجل عزب ال أهل له، وامرأة عزبة وعزب ال) 3(
  .أعزب منه) د(أعزب، وفي النسخة ) ج(في النسخة  )4(
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رقم الحـديث                   )5(

، 7325رقـم الحـديث     وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمهـا وأهلهـا،            . 4/119،  3254
إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها علـى              : (، ونص الحديث عند مسلم    8/145

أضوء كوكب دري في السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة                   
  ). عزب

  .عن) ب(في النسخة  )6(
  .185ص  ،سبق تخريجه )7(
  .حيان في صحيحه) د(في النسخة  )8(
  .ابن مسعود رضي اهللا عنه) ج(في النسخة  )9(
  .185أي مخ ساقها، حسب حديث البخاري السابق، ص  )10(
  .180ص  ،سبق تخريجه )11(
  .1/697فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي،  )12(
  .في حديث) د(في النسخة  )13(
  .فوجدت) ج(في النسخة  )14(
  .أكثرها) د(و) ب(لنسخة في ا )15(
  .أكثر النساء) د(أكثرها، وفي النسخة ) ب(في النسخة  )16(
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رقم الحديث                 ) 17(

لنـار  وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهـل ا               .4/117،  3241
  .8/88، 7114النساء، رقم الحديث 
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  .)1()ن أقل ساكني الجنة النساءإ: ( مسلم من قوله وبحديث

: قلت الحديثان يفيدان أن النساء في الجنة أقل من الرجال فيعارض ما سبق،              )2(]فهذان[
ـ [ عليـه سـحائب   )4(]العيـدروس  [)3(]القطب[أجابوا عن ذلك بأجوبة قال شيخنا     )5(]وانالرض

 وأمـا   قبل خروج العصاة من النار بشفاعة النبـي   أن المراد أكثر أهل النار ابتداء     وأحسنها  
! " # $ % ] : قـال تعـالى    )7(]و[ أكثـر مـن الرجـال،        )6(]فالنساء[بعد الشفاعة   

]&[)8(Z)9(،قال بعض المفسرين )10( :  

                                                
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النـار النـساء، رقـم                    ) 1(

   .8/88، 7118الحديث 
  .فرب ذان) د(في النسخة  )2(
  ).د(ساقط في النسخة  )3(

ر من أمور الـدين والـدنيا باطنـاً أو    مصطلح من مصطلحات الصوفية، ليوصف به من دار عليه أم : القطب
 ينـسب إليـه     ظاهراً، وال يختص بعدد معين في زمن من األزمان، والقطب عند الصوفية وسيط إلى اهللا                

النفع والضر، فهو ال يستطيع أن يسمع كالم الناس بعد أن يسمع كالم اهللا له إال بعد فترة نقاهـة، وسـماعه                       
مجموعة الرسائل والمسائل تأليف شيخ اإلسالم ابـن تيميـة،          : انظر. ( له الم اهللا أعلى من سماع األنبياء     ـلك

فرق معاصرة تنسب إلـى  . 1/49خرج أحاديثه وعلق حواشيه السيد محمد رشيد رضا، لجنة التراث العربي،         
اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها، للدكتور غالب بن علي عواجي، دار لينة للنشر والتوزيع دمنهور، الطبعة                

  .)869، 2/768، م1997هـ 1418لثالثة، ا
  .العيدروسي) د(في النسخة  )4(

  .لم أقف على هذا القول
  .الرحمة) د(في النسخة  )5(
  .فالنساء في الجنة) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )6(
  ).ب(ساقط في النسخة  )7(
  .شغل فاكهون) د(و) ج(في النسخة  )8(
  .}55آية / سورة يس{ )9(
ود وابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وابن المسيب وعكرمة واألعمش وسليمان التيمـي             قاله ابن مسع   )10(

تفـسير القـرآن    . 7/22معالم التنزيل للبغوي،    . 15/43الجامع ألحكام القرآن للقرطبي،     : انظر. (واألوزاعي
ر للـسيوطي،  الدر المنثو. 20/534،535جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري،    . 11/369العظيم ابن كثير،    

 بـن  ادهنّإلمام  ل الزهد. 9/6053الهداية إلى بلوغ النهاية ألبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي،            . 12/362
 اإلسـالمي  للكتـاب  الخلفاء دار،  الفريوائي الجبار عبد بن الرحمن عبد: ، حققه وخرج أحاديثه   الكوفي السري
 ص، 351،352لنشور للبيهقي، رقـم الحـديث   البعث وا. 1/87، م1985 هـ1406،  األولى الطبعة،  الكويت
204(.  



 - 192 -

 أهل الجنـة إذا     )4(]إن([:  وقال   ) أ 23أ   ()3(]البكارى[  العذَارى )2(]بافِتضاِض [)1(]مشغولون[
ليس فـي الجنـة     : ، فقال   )8(]واوجعاه: [)7(]عائشة[، فقالت   )6(أبكاراًهم عدن   ء ِنسا )5(]جامعوا[

إن شهوته لتجري في جسدها سبعين عاماً وال يلحقهم بـذلك      : )10( سعيد بن جبير   ، وقال )9()وجع
ال انحالل قوة بخالف جمـاع      عف و جنابة حتى يحتاجوا للغسل وال يحصل لهم من الجماع ض         

 أنه إذا جامع واحدة من نسائه يحصل لباقيهن لذة كما يحـصل للتـي               )11(وذكر بعضهم  الدنيا،
تقول لزوجها في الجنـة  [المرأة (، وورد أن )12(]الجنة[جامعها ولذلك ال تحصل لهن الغيرةُ في       

                                                
  .مشغولين) ب(في النسخة  )1(
  .باقتضاء من) د(في النسخة  )2(
  .األبكار) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )3(
  .من) ب(في النسخة  )4(
  .جاسوا) ب(في النسخة  )5(
  .)46 صة، المنجد في اللغ: انظر. 1/334لسان العرب البن منظور، ". (البكر العذراء) "6(
  .عائشة رضي اهللا عنها) ج(في النسخة  )7(
  .واواجعاه) د(في النسخة  )8(
أورده األلباني في السلسلة الصحيحة،     . 1/160،  249أخرجه الطبراني في المعجم الصغير، رقم الحديث         )9(

، )عدن أبكاراًإن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم  : ( هذا تخريج القسم األول من الحديث الشريف ونصه        .15/71
اللباب في علوم   . 17/211الجامع ألحكام القرآن للقرطبي،     أما القسم الثاني وهو ما بعد قول عائشة، فورد في           

 في مـصدر مـن   ولم أقف على هذا القسم. 6/28تفسير الزمخشري،   . 18/401الكتاب البن عادل الدمشقي،     
  .مصادر السنة

مصنف ابن أبي شـيبة، رقـم الحـديث         . 240 صيم الجوزية،   حادي األرواح إلى بالد األفراح البن ق       )10(
  .4/287حلية األولياء وطبقات األصفياء لألصبهاني، . 18/419، 35115

 ، أبـو عبـد اهللا   اإلمام الحافظ، المقرئ المفسر الـشهيد،  الكوفي،  بن هشام  سعيد بن جبير  هو  : سعيد بن جبير  
 ،، أخذ العلم عن عبد اهللا بن عباس وابـن عمـر           األصلوهو حبشي   اإلطالق،  ، كان أعلمهم على      جليل تابعي

 سنة خمس وتسعين للهجرة الموافـق سـبعمائة          خالد القسري وأرسله إلى الحجاج فقتله       مكة قبض عليه والي  
 أحد إال وهو مفتقر األرض وما على وجه قتل الحجاج سعيداً  :  قال اإلمام أحمد بن حنبل     وأربعة عشر ميالدية،  

  .)3/93 ،األعالم للزركلي. 342-4/321ير أعالم النبالء للذهبي، س: انظر. (إلى علمه
   .لم أقف على هذا القول) 11(
الجنة انتهى، وأعجب من ذلك ما نقله المناوي في شرحه الكبير علـى الجـامع عـن                 ) ج(في النسخة    )12(

آن واحد نكاحـاً    إن أهل الجنة ينكحون جميع نسائهم وحوارهم في         : العارف بن عربي رضي اهللا عنه أنه قال       
فهذا هو النعيم الدائم واالقتدار اإللهـي  : حسياً بإيالج ووجود لذة خاصة بكل امرأة من غير تقدم وال تأخر قال           

  .والعقل يعجز عن إدراك ذلك واهللا على كل شيء قدير انتهى
 العارف بـن    الجنة انتهى، وأعجب من ذلك ما نقله المناوي في شرحه الكبير على الجامع عن             ) د(في النسخة   

 =إن أهل الجنة ينكحون جميع نسائهم في آن واحد نكاحاً حسياً بإيالح ووجود لذة خاصة بكل               : العربي أنه قال  
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 فجمـاع  ،)5())4( أحـسن منْـكِ  )3(]ما أرى[واهللا  : )2(]لها[ ما أرى أحسن منك وهو يقول        )1(]واهللا
 الجنـة  )8( لكن جماع، وأي نسبة بين اللذتين وبين الدارين)7(]الدنيا[ أشد لذة من جماع      )6(]الجنة[

12())11(ال مني وال منية( كمال اللذة لخبر غير أنه )10(]مع[ فيه )9(ال مِني(.  
  

  :)13(جمال الحور العين
   والحور جمع حوراء) 15(Z 6 47 5] : تعالى)14(]قال[وأما الحور العين 

  
  
  

                                                                                                                                       
وهذا هو النعيم الدائم واالقتدار اإللهي والعقل يعجز عن إدراك ذلك واهللا            : واحدة من غير تقدم وال تأخر قال      =

  .على كل شيء قدير انتهى
  . الجنة تقول لزوجها واهللا واهللافي) د(في النسخة  )1(
  ).د(ساقط في النسخة  )2(
  .ما ري) د(في النسخة  )3(
 زوجي جعلك الذي للَّه فالحمد منك، أحسن شيئاً الجنة في أرى ما ربي وعزة: لزوجها تقول: زيد ابن قال )4(

  .)8/196بي حيان، تفسير البحر المحيط أل. 4/341، 7/453معالم التنزيل للبغوي : انظر. (زوجتك وجعلني
، الطبرانـي  أحمـد  بن لسليمان،  الطوال األحاديث.  بنحوه 333 ص،   أخرجه البيهقي في البعث والنشور     )5(

ـ 1419 ،الثانية الطبعة،  بيروت اإلسالمي المكتب ،السلفي المجيد عبد حمدي: قيقتح  112 ص،  م1998 هـ
   .2/252، 2224حديث منكر، ضعيف الترغيب والترهيب، رقم ال: قال األلباني. بنحوه

  .أهل الجنة) د(في النسخة  )6(
  .أهل الدنيا) د(في النسخة  )7(
 صالمنجد فـي اللغـة،       .1/681لسان العرب البن منظور،     : انظر. (الجماع كناية عن النكاح أو الوطء     ) 8(

101(.  
   .6/4283لسان العرب البن منظور، ". ماء الرجل: "المني) 9(
  .جمع) ب(في النسخة  )10(
 صالمنجد في اللغة، : انظر. 6/4282لسان العرب البن منظور،     ". ( وجمعها المنايا  الموت  وهي المِنيةُ) "11(

777.(   
قال . 333،  205 ص البعث والنشور،     وأخرجه البيهقي في   .8/96المعجم الكبير،     أخرجه الطبراني في   )12(

  .2/252، 2224منكر، ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث : األلباني
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 13(
  .فقال) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )14(
  .}72آية / سورة الرحمن{ )15(
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   .)2(]والجمال[وذلك غاية في الحسن  )1(]نوهو شدة اتساع العي[ من الحور مأخوذ
    من)4(]البحار[ لعذبت )3(]ملحة[لو أن حوراء بصقَتْ في سبعة أبحر ( :وعن أنس

                                                
  .وهو شدة اتساع العين والعين جمع عيناً وهي شدة سواد العيون مع االتساع) ب(في النسخة  )1(

  .لعيون مع التساعوهو شدة اتساع العيون والعين جمع عيناً وهو شدة سواد ا) ج(وفي النسخة 
 قـال  وهو شدة وهو شدة سواد العين، وروى ابن مردِويه عن أنس قال حدثني رسول اهللا          ) د(وفي النسخة   

يدخل الرجل على الحور العين فتستعبله و بالمعناقة والمصافحة لو أن بعض ثيابهـا              :  قال حدثني جبريل   
ة بدأت من شعرها لمألت ما بين المشرق والمغـرب مـن            بدأ لغَلَقَ ضوُؤه ضوء الشمس والقمر ولو أن طاق        

طيب ريحها فبينما هو متكٌئ على أريكته إذ أشرف عليه نور من فوقه فيظن أن اهللا تعالى أشرف على خلقـه                     
: فإن خلك حوراء تناديه يا ولي اهللا أما لنا فيك من دولة فيقول ومن أنت يا هذه فتقول أنا من اللواتي قـال اهللا                

[p q r s t u v w x y z { | Z}  فال يزال يتحول }17اآلية  / سورة السجدة ،
: من زوجة إلى زوجة ذكره شيخنا محمد مرتضى والغيشي في التحفة ونص الغيشي عن معاذ بن جبل قـال                  

إن الرجل من أهل الجنة ينعم من زوجته في نكحة واحد سبعين عاماً فتناديه أبهـى منهـا           : قال رسول اهللا    
أنا من اللواتي قـال اهللا    : ومن أنت فتقول  : فة أخرى أما لنا فيك من دولة فيلتفت إليها فيقول لها          وأجمل في عر  

  .إلى آخره واألخرى مثل ومثل انتهى
يدخل الرجل على   :  قال والجمال، وروى ابن مردِويهْ  عن أنس قال حدثني رسول اهللا            ) ج(في النسخة    )2(

ة لو أن بعض ثيابها بدأ لغَلَقَ ضوُؤه ضوء الشمس والقمر ولو أن طاقـة    الحوراء فتستقبله بالمعناقة والمصافح   
من شعرها بدت لمألت ما بين المشرق والمغرب من طيب ريحها فبينما هو متكٌئ معها على أريكته إذ أشرف      

فيك من دولـة  عليه نور من فوقه فيظن أن اهللا تعالى قد أشرف على خلقه فإذا حوراء تناديه يا ولي اهللا أما لنا  
ول إليهـا   ـفيتح} 35اآلية  / سورة ق  {ó ô Z]: فيقول ومن أنت يا هذِه فتقول أنا من اللواتي قال اهللا          

فإذا عندها من الجمال والكمال ما ليس مع األولى فبينما هو معها على أريكته إذ أشرف عليه نور من فوقـه                     
 فيقول ومن أنت يا هذه فتقول أنا من اللواتي قـال اهللا  فإذا حوراء أخرى تناديه يا ولي اهللا أما لنا فيك من دولة    

إلى آخر اآلية فال يزال يتحول من زوجة إلى زوجـة           } 17اآلية  / سورة السجدة { p q r Z]: تعالى
ذكره شيخنا السيد محمد مرتضى في شرح اإلحياء والغشنى في التحفة بلفظ آخر ونص الغشنى عن معاذ بـن        

إن الرجل من أهل الجنة ليتنعم مع زوجته في تكية واحدة سـبعين  : سول اهللا جبل رضي اهللا عنه قال قال ر 
: ومن أنت فتقـول : عاماً فتناديه أبهى منها وأجمل من غرفة أخرى أما إنا لنا منك دولة فيلتفت إليها فيقول لها        

عين عاماً في  فيتحول إليها فيتنعم معها سب    } 35اآلية  / سورة ق  {ó ô Z]: أنا من الاليء قال اهللا تعالى     
: من أنت فتقول: تكية واحدة فتناديه أبهى منها وأجمل من غرفة أخرى أما إن لنا منك دولة فيلتفت إليها فيقول                

إلى آخر اآليـة فيتحـول إليهـا    } 17اآلية / سورة السجدة {p q r Z]: أنا من الاليء قال اهللا تعالى     
  .فيتنعم معها في تكية واحدة سبعين عاماً انتهى

  .مالحة) د( النسخة في )3(
  .األبحار) د(في النسخة  )4(
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ـ    (:  وقال  )1()عذوبة فمها  وراء سطع نور في الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا هـو مـن ثغـر ح
ال (:  قـال   ) ب 23أ   ( وروى الترمذي وحسنه أن رسـول اهللا       ،)2()ضحكت في وجه زوجها   

 ال تؤذيه قاتلك اهللا فإنما هو       :تْؤذي امرأة زوجها في الدنيا إال قالت لها زوجته من الحور العين           
ـ     (، وفي حديث آخر     )5() إلينا )4(]يفارقك[ يوشك أن    )3(]دخيل[ِعنِدك   دداً أن الحور العين ألكثر ع

إلينـا  [ )6(]وبلغـه [منكن يدعون ألزواجهن يقلن اللهم أعنْه على دينك وأقبل بقلبه على طاعتك             
 أهـل  )10(]يتباهى[إن في الجنة حوراء : )9(، وقال مالك بن دينار)8() يا أرحم الراحمين  )7(]بعزتك

، وقـال   )12(ها اهللا كتب على أهل الجنة أن ال يموتوا لماتوا من حسن           )11(]لوال أن [الجنة بحسنها   

                                                
لـو أن  : (، ونصه عن ابن عباس قال     203 ص،  297 صفة الجنة، رقم الحديث       أخرجه ابن أبي الدنيا في     )1(

 البن قيم   حادي األرواح ). امرأة من نساء أهل الجنة بصقت في سبعة أبحر لكانت تلك األبحر أحلى من العسل              
، 2227ضعيف موقوف، ضعيف الترغيـب والترهيـب، رقـم الحـديث            : لبانيقال األ . 234 ص،  الجوزية

2/253.  
جامع األحاديث الجامع الصغير وزوائـده       .6/374حلية األولياء وطبقات األصفياء،       أخرجه أبو نعيم في    )2(

حـادي األرواح إلـى      .2/457الكامل البن عدي،     .4/490،  12967والجامع الكبير للسيوطي، رقم الحديث      
، 4691فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي، رقم الحـديث          . 236 صد األفراح البن قيم الجوزية،      بال
  .15/232، 7010موضوع، صحيح وضعيف الجامع الصغير، رقم الحديث : قال األلباني. 4/138
  .وقيل) د(في النسخة  )3(
  .تفارقك) د(في النسخة  )4(
، 2/464، 1174، رقم الحـديث  19، باب ضاع عن رسول اهللا  ، أبواب الر  جامعهأخرجه الترمذي في     )5(

، 1945صحيح، صحيح الترغيب والترهيـب، رقـم الحـديث          : قال األلباني . هذا حديث حسن غريب   : وقال
2/198.  
  .وأبلغه) د(في النسخة  )6(
  .إلينا بقوتك) د(بعزتك إلينا، في النسخة ) ب(في النسخة  )7(
 إلى بـالد األفـراح      حادي األرواح . 207 ص،  308صفة الجنة، رقم الحديث       أخرجه ابن أبي الدنيا في     )8(

، 2229ضعيف مرسل، ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث        : قال األلباني . 235 ص،  البن قيم الجوزية  
2/253.  
 من  ، علم العلماء األبرار، معدود    من رواة الحديث  : مالك بن دينار البصري، أبويحيى    هو  : مالك بن دينار   )9(

سـير  : انظر (.سنة إحدى وثالثين ومائة للهجرة    من كسبه، توفي في البصرة       ، يأكل كان ورعاً . ثقات التابعين 
   ).5/260،261، األعالم للزركلي .364-5/362 للذهبي، أعالم النبالء

  .يباهي) د(في النسخة  )10(
  .لوالن) د(في النسخة  )11(
 بـن  أحمد بكر يب، أل العلم وجواهر المجالسة .207 ص،  310صفة الجنة البن أبي الدنيا، رقم الحديث         )12(

 =البحرين، اإلسالمية التربية جمعية،  سلمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: قيحق، ت المالكي الدينوري مروان
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، )3(]بحسنها[ الخالئق   )2(]نتفتال[رجت كفها بين السماء واألرض      لو أن حوراء أخ   : )1(ابن عباس 
، وفـي   )4()خلق الحور العين من الزعفران    ( مرفوعاً   عن أبي أمامة  وروى الطبراني والديلمي    [

 بأن الـبعض  )7( وقد يجمع)6() من المسك  نخلق(وفي رواية    )5()خلقن من تسبيح المالئكة   (رواية  
شرح البخـاري   ، وفي   )8(]خلق من الزعفران والبعض من المسك والبعض من تسبيح المالئكة         

   ،)10(])9(البن الملِقن[
                                                                                                                                       

حادي األرواح إلى بالد األفراح البن      . 4/520،  1773 رقم الحديث    ،هـ1419 ،لبنان بيروت حزم ابن دار=
  .235 صقيم الجوزية، 

حادي األرواح إلـى  . 2/380النهاية في الفتن والمالحم البن كثير،       . 20/343البداية والنهاية البن كثير،      )1(
ضعيف موقـوف،  : قال األلباني. 13/290الدر المنثور للسيوطي،   . 236 صبالد األفراح البن قيم الجوزية،      

  .2/252، 2225ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث 
  .الفتنت) ج(النسخة في  )2(
  .من حسنها) د(في النسخة  )3(
حـادي  . 1/95،  288، رقم الحـديث      األوسط  المعجم  وفي .8/200،  المعجم الكبير   أخرجه الطبراني في   )4(

ضعيف، الجامع الصغير وزيادته، رقـم      : قال األلباني . 234 صاألرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية،        
  .659 ص، 6585الحديث 

: قـال األلبـاني   . 13/290الدر المنثور للسيوطي،    . 3/562فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي،        )5(
  .14/347، 6550ضعيف، صحيح وضعيف الجامع الصغير، رقم الحديث 

  .17/206الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، . 3/598فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي، ) 6(
  .3/598لجامع الصغير، للمناوي، فيض القدير شرح ا )7(

وقد أورد المؤلف هنا روايات ضعيفة وحاول التوفيق بينها، والروايات الضعيفة ال يستدل بهـا فـي األمـور       
  .الغيبية

وروى الطبراني والديلمي عن أبي أمامة مرفوعاً خلق الحور العـين           : النص التالي ) د(ساقط في النسخة     )8(
ن من تسبيح المالئكة وفي رواية خلقن من المسك وقد يجمع بأن البعض خلـق              من الزعفران، وفي رواية خلق    

  .من الزعفران والبعض من المسك والبعض من تسبيح المالئكة
التوضيح شرح الجامع الصحيح، تصنيف سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بـن أحمـد األنـصاري                   )9(

خالـد الربـاط    : ث العلمي وتحقيق التراث، بإشـراف     دار الفالح للبح  : الشافعي المعروف بابن الملقن، تحقيق    
وجمعة فتحي، تقديم فضيلة األستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، إصـدارات وزارة األوقـاف والـشؤون                 

  .17/361م، 2008هـ 1429اإلسالمية إدارة الشؤون اإلسالمية دولة قطر، الطبعة األولى 
  ).د(ساقط في النسخة  )10(

 التكـروري  ،األندلـسي  الوادياشـي،  ،األنصاري اهللا عبد بن ر بن علي بن أحمد بن محمدهو عم : الملقن ابن
 حـافظ،  ، فقيه، أصولي، محـدث،    )حفص أبو الدين، سراج (الملقن بابن ويعرف الشافعي، المصري، ،األصل
وافق األول لسنة ثالث وعشرين وسبعمائة هجرية، الم       ربيع في بالقاهرة ولد .العلوم بعض في مشارك مؤرخ

 = ثمانمائة وأربع هجرية، الموافق ألف وأربعمائة      سنة القاهرةب وتوفي ،ثالث وعشرين وثالثمائة وألف ميالدية    
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 )2(]رجليها إلـى ركبتيهـا  [ الحور العين من أصابع )1(]خُلقت [:عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 
إلى عنقها مـن العنبـر    ديها   من المسك األذفر ومن ث     )3(]ركبتيها إلى ثديها  [من الزعفران ومن    

 المناوي في شـرح  )4(]قاله[ ومن عنقها إلى نهاية رأسها من الكافور األبيض         ) أ 24أ   (األشهب
 قرة العـين وقـد روي أن   )7(]كتابه[ في )6(]الشبراوي المالكي[ قال الشيخ عبد الفتاح    ،)5(الجامع
ن علـى  لدنيا فيخرجن من الجنة ويقفْ يشتَقْن إلى أزواجهن الذين في ا     )8(]العين في الجنة  [الحور  

دخلن الجنة فيقلن ال ندخل حتى نرى ساداتنا في الـدنيا فـيحملهن             ا: بابها فيقول لهن رضوان   
 وهو ال يعلـم ومـا   ، سيدها)9(]واحدة[رضوان على جناحه إلى الدنيا بإذن اهللا تعالى فترى كل        

ر يرونه وهو ال يعلم انتهى، وقـد     وحو )10(]في الجنة خدم وغلمان   [من مؤمن في الدنيا إال وله       
   .)13() وكنس المساجد وصوم رمضان)12(]الفتات[  لقْط)11(]العين[أن من مهر الحور (ورد 

                                                                                                                                       
 علـوم  في والتذكرة الرجال، أسماء في الكمال تهذيب إكمال :منها مصنف، ثالثمائة نحو لهوواحد ميالدية،   =

 األسـماء  مـن  ويتـصحف  يـشتبه  ما معرفة في االرتياب وإيضاح األحكام، عمدة بفوائد واألعالم الحديث،
 وخالصـة  المنيـر،  البدر وخالصة،  الصحيح الجامع لشرح لتوضيحاو،  العزيز اهللا كتاب غريبو واألنساب،

 وقـع  ما إلى اإلشاراتو،  المنهاج على المحتاج وعجالة ،الحاوي وتصحيح الحاوي، أسرار تسهيل في الفتاوي
 ،القـراء  وطبقـات  ،المحدثين وطبقات والمقنع، األولياء، وطبقات ،لغاتوال واألماكن األسماء من المنهاج في

معجم المـؤلفين لعمـر     . 5/57األعالم للزركلي،   : انظر (.البخاري على مسلم زوائد وشرح المذهب، والعقد
  .)2/566كحالة، 

  .خلقن) ج(في النسخة  )1(
  .رجلها إلى ركبتها) د(في النسخة  )2(
  . إلى سديهاركبتها) د(في النسخة  )3(
  .وقال) د(في النسخة  )4(
  .3/598فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي،  )5(
  ).د(ساقط في النسخة  )6(
  ).د(ساقط في النسخة  )7(
  ).د(ساقط في النسخة  )8(
  .واحدة منهن) ب(في النسخة  )9(
  .خدم في الجنة وغلمان) د(في النسخة  )10(
  ).د(ساقط في النسخة  )11(
  .َأِلفتان) د(ي النسخة ف )12(
، إلكيـا  الملقب الهمذاني الديلمي شيرويه بن شهردار بن شيرويه شجاع يبألالفردوس بمأثور الخطاب     )13(

 الـدواني  الفواكه. 5/328م،  1986 هـ 1406 ،بيروت العلمية الكتب دار،  زغلول بسيوني بن السعيد تحقيق
 =بـن  محمـد ، ل الحفاظ ذخيرة. 2/316،  المالكي النفراوي غنيم بن حمد، أل القيرواني زيد أبي ابن رسالة على
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 كتابـة   )2(]العـين [ وقد ورد أنه مكتوب على صـدر الحـور           )1(:]قال في قرة العين   [
 )6(] رأى )5(]آدم[[ أن   :عن كعب األحبـار    )4( وروى ابن عساكر   . أنا لفالن بن فالن    )3(]خضراء[

وعلى كل قصر وغرفة في الجنة       [)8(]العين[ الحور   )7(]رومكتوباً على نح  [ اسم سيدنا محمد    
وعلى ساق العرش وفي السموات وعلى ورق شجرة طوبى وعلى سدرة المنتهـى وأطـراف               

  .)10(])9(]المالئكة[الحجب وبين أعين 
  
  

                                                                                                                                       
ـ  1416 ،الريـاض  السلف دار،  الفريوائي الرحمن عبد .د تحقيق،  المقدسي طاهر= . 4/1948،  م1996 هـ

  .1/129، للصفوري، النفائس ومنتخب المجالس نزهة
  ).د(ساقط في النسخة  )1(
  ).د(ساقط في النسخة  )2(
  .خضر) د(في النسخة  )3(
، أبو القاسـم، ثقـة      بن عبد اهللا بن الحسين الدمشقي الشافعي       علي بن الحسن بن هبة اهللا     هو  : ابن عساكر  )4(

كان محدث الـديار الـشامية، ورفيـق         الفقيه المحدث،     المؤرخ الحافظ الرحالة   ،ابن عساكر ب  المعروف الدين
 خمسمائة وإحـدى وسـبعين    توفي سنة مولده ووفاته في دمشق، األنساب في رحالته    كتاب السمعاني صاحب 

 علـى معرفـة   واإلشـراف  ، تاريخ دمـشق الكبيـر   : له للهجرة، الموافق ألف ومائة وست وسبعين ميالدية،      
 الموطـأ، كشف المغطى في فـضل     و األشعري،تبيين كذب المفتري في ما نسب إلى أبي الحسن          و األطراف،

 ، وتـاريخ المـزة  ، من أربعـين مدينـة  ن شيخاً وأربعون حديثا من أربعي، باالختتاناألمروتبيين االمتنان في  
سـير أعـالم النـبالء للـذهبي،     : انظر. (واألمصار ومعجم أسماء القرى ، ومعجم النسوان،ومعجم الصحابة 

  .)2/427  لعمر كحالة،معجم المؤلفين. 274، 4/273 ،األعالم للزركلي. 21/405-412
   .23/281تاريخ مدينة دمشق، البن عساكر، 

  .آدم ) ج(ة في النسخ )5(
  .آدم رأى) د(ساقط في النسخة  )6(
  .مكتوب على نهد) د(في النسخة  )7(
العيناء إذا مشت مشى عن يمينهـا  : إن في الجنة حوراء يقال لها: العين، وقال أبوا هريرة ) د(في النسخة    )8(

عيتاء متعددة فكل من أين اآلِمرا بالمعروف والناهون عن المنكر، وال: ويسارها سبعون ألف وصيفة وهي تقول     
  .أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فله واحدة

العيناء إذا مشت مشى عـن  : إن في الجنة حوراء يقال لها: المالئكة، وقال أبو هريرة  ) ج(في النسخة    )9(
أين اآلِمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، قـال بعـض          : يمينها ويسارها سبعون ألف وصيفة وهي تقول      

  .والعيناء متعددة فكل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فله واحدة: حمه اهللا تعالىشيوخنا ر
وعلى كل قصر وغرفة في الجنة وعلى ساق العرش وفي السموات           : النص التالي ) د(ساقط في النسخة     )10(

  .وعلى ورق شجرة طوبى وعلى سدرة المنتهى وأطراف الحجب وبين أعين المالئكة



 - 199 -

  :)1(، أيهما أفضل؟نساء الدنيا والحور العين
بل نـساء   : ، قلت ؟ الحور العين  في الجنة أفضل أو   )  ب 24أ   (نساء الدنيا فإن قلت هل    

يا رسول اهللا نـساء     : قلت[الدنيا أفضل من الحور العين لما رواه الطبراني عن أم سلمة قالت             
نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفـضل الظهـارة       (: ، فقال   ؟الدنيا أفضل أم الحور العين    

بـصالتهن وصـيامهن هللا ألْـبس اهللا        (:  قـال  ؟وبم ذلك : يا رسول اهللا  : ، قلت ))2(]على البطانة 
 الدر  )3(]مجامرهن[وجوههن النور وأجسادهن الحرير بيض األلوان خضر الثياب صفر الحلي           

أبـداً  [ )4(]نبَأس[وأمشاطهن الذهب يقلن ألَا نحن الخالدات فال نموت أبداً أال ونحن الناعمات فال  
لمن كنـا لـه   [ أال ونحن الراضيات فال نسخط أبداً طوبى )5(] أبداً  نظعن أال ونحن المقيمات فال   

  .)8(]هىانت[ )7())6(]وكان لنا
 كلهن  )10(]كلهن سواء كن من الحور العين أو من نساء الدنيا         [ )9(]فنساء الجنة [وبالجملة  

   .خيرات حسان جمع اهللا لهن بين الحسن واإلحسان

                                                
   . إضافة الباحثعنوان جانبي من) 1(
نـساء  : يا رسول اهللا نساء الدنيا أفضل أم الحور العين، فقال      : قلت: النص التالي ) د(ساقط في النسخة     )2(

  .الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة
  .مجاميرهن) د(في النسخة  )3(
  .نيأس) د(في النسخة  )4(
  . أبداً أال ونحن المقيمات فال نظعن أبداً:النص التالي) د(ساقط في النسخة  )5(
  .لمن كان لنا وكنا له) د(في النسخة  )6(
قـال  . 3/278، 3141، رقم الحديث   المعجم األوسط   وفي .23/368 المعجم الكبير،     أخرجه الطبراني في   )7(

  .2/253، 2230منكر، ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث : األلباني
هى، وفي حديث آخر أن اآلدميات يكن في الجنة أفضل وأجمل مـن الحـور العـين                 انت) ج(في النسخة    )8(

:  في صالة الجنازة وأبدله زوجاً خيراً من زوجـه قلـت  يرد على ذلك قوله : فإن قلت. بسبعين ألف ضعف 
فضل مـنهن  أجاب شيخنا األمير بأن الخيرية بالنسبة للحالة الراهنة ألن نساء الدنيا ما داموا في الدنيا فالحور أ         

  .فإن انتَقَلْن إلى الجنة صرن فيها أفضل وأحسن من الحور العين
انتهى، وفي حديث أن اآلدميات يكن في الجنة أفضل وأجمل من الحور العين بـسبعين ألـف                 ) د(في النسخة   

أجاب شـيخنا  :  في صالة الجنازة وبدلناه زوجاً خير من زوجه قلت أيرد على ذلك قوله     : فإن قلت . ضعص
ألمير بأن الخيرية بالنسبة للحالة الراضية ألن نساء الدنيا ما داموا في الدنيا فالحور أفضل منهن فإذا انـتَقَلْن                   ا

  .إلى الجنة صرن أفضل وأحسن من الحور العين
  .فنساء آل الجنة) د(في النسخة  )9(
  .ساء الدنياكلهن سواء كن من الحور العين أو من ن: النص التالي) د(ساقط في النسخة  )10(
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مـا  [ فِللورِد والتفاح )1(]الشباب[ ءأغصانهن ماي فوهن الكواعب األتراب الالتي جرى  
تْهسمـا قـد حوتـه الثغُـور         )3(]المنظوم [ واللؤلؤ ، وللرمان ما تضمنته النهود    ، الخدود )2(]ألْب 

ي الشمس في محاسن وجهها إذا برزت،        تجر ، الخُصور )5(]عليه[ ما دارت  واللطافة   )4(]قةوللد[
 ما شئت فـي     )7(]تفقل[ حبها   إن قابلت  ) أ 25أ  (،  ا تبسمت  إذ )6(]من بين ثناياها  [ويضيء البرق   

فمـا  [ )11(]إليـه [وإن ضمها ، )10(]بمحادثة الحبيب[ فما ضنك )9(]هتحادث[ وإن  ،)8(]نيالنير[تقابل  
ن خدها كمـا يـراه فـي المـرآة التـي            يرى وجهه في صح   ،  )13(]ينالغصن[ بتعانق   )12(]بالك

اللحم وال يستره جلـدها وال عظمهـا   [ساقها من وراء  )16(]مخ[ ويرى   ،)15(]صقلُها[ )14(]الهاج[
سـتَنْطَقَتْ  وال[ )18(]ريحـاً [ لو اطلعت على الدنيا لمألت ما بين السماء واألرض     ،)17(]وال حللُها 

                                                
  .الثياب) د(في النسخة  )1(
  .ما أشبهته) د(في النسخة  )2(
  .المنثور) د(في النسخة  )3(
  .وللرقة) د(في النسخة  )4(
  .مليه) د(في النسخة  )5(
  .في ثناياها) د(في النسخة  )6(
  .فقل) د(و) ب(في النسخة  )7(
  .، والصحيح ما أثبتناه في المتنالبيرين) د(، وفي النسخة النيرني) ب(و) أ(في النسخة المعتمدة  )8(

رالبياض أحسن وهو الحسن النَّي لـسان العـرب    : انظر. (والسراج النجم يزهر كما يزهر ونوراً بريقاً له كأن
  .)3/1877البن منظور، 

  . حادثته حادثه وفي بقية النسخ)أ ( المعتمدةفي النسخة )9(
  .الحبين) د( النسخة الحبيبين، وفي) ج(و) ب(في النسخة  )10(
  .إلبه) ج(في النسخة  )11(
  .فما بالك يا أخي) د(في النسخة  )12(
  .الغصنين) د(، وفي النسخة ينالغض) ج(و) ب(و) أ(في النسخة المعتمدة  )13(
  .مالها) ج(في النسخة  )14(
  ).د(ساقط في النسخة  )15(
  .مح) د(في النسخة  )16(
  . يسترها جلدها وال عظمهااللحم والجلد ولذا ال) د(في النسخة  )17(
ريحاً، تنبيه قد تقدم لك الروايات الثالثة في أصل خلقة الحور العين وذكر الخطيب فـي               ) د(في النسخة    )18(

نقـالً عـن   } 72اآليـة  / سورة الرحمن  {Z 7 6 5 4]: تفسير سورة الرحمن عند قوله تعالى     
فخلقن أي الحور العين من قطرات الرحمـة ثـم   بلغنا أن سحابة أمطرت من العرش    : الحكيم الترمذي أنه قال   

 =ضرب على كل واحدة خيمة على شاطئ األنهار سعتها أربعون ميالً وليس لها باب حتى إذا دخل ولـي اهللا                 
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غمـضت عـن     وأل ،)2(]الحافتين[ ما بين    )1(]ولتزخْرفَ [، وتسبيحاً أفواه الخالئق تهليالً وتكبيراً   
 وآلمن من علـى     ،شمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم      ولطمست ضوء ال   ،غيرها كل عين  

 أشهى إليه من جميع     )3(]لهااووص[ ما على رأسها خير من الدنيا وما فيها          ،ظهرها بالحي القيوم  
 وال يزداد لها على طول الـسنين إال         ، ال تزداد على طول الزمان إال حسناً وجماالً        )4(]أمانيها[

 وسـائر  )5(]والغـائط [س مطهرة من البصاق والمخاط     محبة ووصاالً منزهة من الحيض والنفا     
 حـسن جمالهـا وال يمـل طيـب          )7(]يذهب[ ثيابها وال    )6(]بلىي[ ال يفنى شبابها وال      ،األدناس
 وقصر طرفه عليها فهي     ، أحد سواه  )8(]إلى[ فقد قصرت طرفها على زوجها فال تميل         ،وصالها
 وإن غـاب عنهـا      ، وإن أمرها أطاعته   ،رته إن نظر إليها س    )ب 25أ   (، وهواه )9(]ُأمنيته[غاية  
 وإن  ، كلما نظر إليها مألت قلبه سروراً وكلما حدثته مألت أذنه لؤلؤاً منظوماً ومنثوراً             ،حفظته

 بجمال البـاطن والظـاهر فُهـن فـرح       )10(]موصوفات[ ،برزت مألت الغرف والقصور نوراً    
ت الجنـة مـن ضـحكها وإن     إذا ضحكت في وجه زوجها أضاء   ،)11(]للنواظر[ وقرةٌ   ،للنفوس

   فسبحان ذي الفضل ،هي الشمس منتقلةٌ في بروج فلكها: انتقلت من قصر إلى قصر قلت
  
  
  

  

                                                                                                                                       
تعالى بالخيمة انصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي اهللا أن أبصار المخلوقين من المالئكة والخدم لم تأخـذها                  =

  . عن أبصار المخلوقين انتهىفهي مقصورة قد قصرها اهللا
  .ولزخرفت) ب(في النسخة  )1(
  .الخافقين) ج(و) ب(في النسخة  )2(
  .ووصلها) ج(في النسخة  )3(
أمانيها، عليها من أنواع الحرير األبيض ما تتحير فيه األبصار يـاخوان وعلـى رأسـها    ) ج(في النسخة    )4(

  .الت في مشيها حمل أعطافها سبعون ألفاً من الولدانتيجان مرصعة باللؤلؤ والياقوت والمرجان إذا اخْت
  .والغائط والبول) ج(في النسخة  )5(
  .تبلى) ج(و) ب(في النسخة  )6(
  .يدهب) ج(في النسخة  )7(
  .على) ب(في النسخة  )8(
  .أنيته) ب(في النسخة  )9(
  .موصوفة) ب(في النسخة  )10(
  .النواظر) ب(في النسخة  )11(
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  .)3(])2(])1( لعظيما[ يختص برحمته من يشاء واهللا ذو الفضل ،والجود العميم
  

  :)4(الحمل والوالدة في الجنة
  أن الجنة يقع فيهـا )5(]حالصحي[: ، قلت؟هل يقع في الجنة حمل ووالدة أو ال    : فإن قلت 

  أن أهـل )8( عن بعض أهـل الكـشف  )7(]العيدروس[ فقد نقل شيخنا القطب  )6(]والوالدة[الحمل  
                                                

  .283 ،282 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية، : انظر. ول بتصرفكالم منثور منق) 1(

العظيم، تنبيه قد تقدم لك الروايات الثالثة في أصل خلقة الحور العين وذكر الخطيب فـي    ) ج(في النسخة    )2(
نقـالً عـن   } 72اآليـة  / سورة الرحمن  {Z 7 6 5 4]: تفسير سورة الرحمن عند قوله تعالى     

بلغنا أن سحابة أمطرت من العرش فخلقن أي الحور العين من قطرات الرحمـة ثـم      : كيم الترمذي أنه قال   الح
ضرب على كل واحدة خيمة على شاطئ األنهار سعتها أربعون ميالً وليس لها باب حتى إذا دخـل ولـي اهللا             

 المالئكة والخدم لـم تأخـذها       تعالى بالخيمة انصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي اهللا أن أبصار المخلوقين من            
فهي مقصورة قد قصرها اهللا عن أبصار المخلوقين انتهى المقصود منه، وتقدم أنه ال تنافي بين الروايات ألن                  

  .البعض خلق من كذا والبعض خلق من كذا
لتزخْرفَ ما بين   وال استَنْطَقَتْ أفواه الخالئق تهليالً وتكبيراً وتسبيحاً و       : النص التالي ) د(ساقط في النسخة     )3(

الحافتين وألغمضت عن غيرها كل عين ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم وآلمن من                
على ظهرها بالحي القيوم ما على رأسها خير من الدنيا وما فيها ووصالها أشهى إليه من جميـع أمانيهـا ال                      

 طول السنين إال محبة ووصـاالً منزهـة مـن           تزداد على طول الزمان إال حسناً وجماالً وال يزداد لها على          
الحيض والنفاس مطهرة من البصاق والمخاط والغائط والبول وسائر األدناس ال يفنى شبابها وال يبلى ثيابهـا                 
وال يذهب حسن جمالها وال يمل طيب وصالها فقد قصرت طرفها على زوجها فال تميل إلى أحد سواه وقصر                   

هواه إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته كلما نظـر             طرفه عليها فهي غاية ُأمنيته و     
إليها مألت قلبه سروراً وكلما حدثته مألت أذنه لؤلؤاً منظوماً ومنثوراً وإن برزت مألت الغـرف والقـصور          

اءت نوراً موصوفات بجمال الباطن والظاهر فُهن فرح للنفوس وقرةٌ للنواظر إذا ضحكت في وجه زوجها أض               
هي الشمس منتقلةٌ في بروج فلكها فسبحان ذي الفضل : الجنة من ضحكها وإن انتقلت من قصر إلى قصر قلت         

  .والجود العميم يختص برحمته من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 4(
  ).د(ساقط في النسخة  )5(
  .لوالده) د(في النسخة  )6(
  .العيدروسي) د(في النسخة  )7(

  .لم أقف على هذا القول
أهل الخطوة، وأنهم األولياء الكبار الطيارون،      مصطلح من مصطلحات الصوفية، ويقال هم       : أهل الكشف ) 8(

نهم يستدلون على كثير من األمور بالكشف والشهود، ويدعون أ         ، وهم وأنهم مع بعد ديارهم في الكعبة يصلون      
   = جديداً يعطي خلقاًي أن كل تجل شهوداًس وال يكرر التجلي ويرون أيضاًيرون أن اهللا تعالى يتجلى في كل نف



 - 203 -

  وقد رأيت في الحديث ما يدل لـذلك، ، لكن ليس ذلك لكل الناس بل لمن يشتهيه   ،الجنة يولد لهم  
المـؤمن إذا  (: ل قـا أن رسول اهللا  في جامعه عن أبي سعيد الخدري      )1(]الترمذي[فقد روى   

 )4(]الترمـذي [ قال )3() وسنه في ساعة كما يشتهي  )2(] ووضعه هحمل[اشتهى الولد في الجنة كان      
 أبـي سـعيد علـى شـرط         ) أ 26أ   ( حديث  إسناد :)6( ابن القيم  )5(]وقال[ غريب،    حسن حديث

 )9(]بأسـانيد [حديث الوالدة فـي الجنـة روي        : )8( محتج بهم، وقال الحاكم    )7(]فرجاله[الصحيح  
  .كثيرة

  

                                                                                                                                       
ـ    ، وهم ويذهب بخلق فذهابه هو الفناء عند التجلي والبقاء لما يعطيه التجلي اآلخر           = عة ـ المستغرقون في مطال

ات  هو ولذلك ال يسندون اآلثـار واألفعـال والحركـات والـسكن            إالجمال اللّه وجالله ال يرون في الوجود        
ب ـالذين يرون العواق، وهم  للّه أوال وبالذات بال رؤية األسباب والوسائل في البين      إال والحوادث الكائنة مطلقاً  

 اآليـات  تناسـب  فـي  الدرر نظم: انظر. (، وهم ينطقون بالغيوب قبل وقوعهافي األوائل والغيب في الشهادة    
 الكتـب  دار ،المهـدي  غالب الرزاق عبد: تحقيق،  البقاعي عمر بن إبراهيم الحسن أبي الدين لبرهان،  والسور
 والحكـم  القرآنية للكلم الموضحة الغيبية والمفاتح اإللهية الفواتح. 1/320،  م1995 هـ1415 ،بيروت العلمية

 الـسنن  .1/388،389،  م 1999 مصر للنشر ركابى دار،  النخجواني اهللا نعمة محمود بن اهللا لنعمة،  الفرقانية
 خليـل  محمـد : المصحح تحقيق،  الشقيري خضر السالم عبد محمد، ل والصلوات باألذكار قةالمتعل والمبتدعات

 ثـم  الحلبـي  إبـراهيم  بن محمد بن إلبراهيم، الشريعة نصرة في الذريعة نعمة .192 ص،  الفكر دار ،هراس
 صم،  1998 األولـى،  الطبعـة ،  الرياض المسير دار،  رضا علي عبداهللا بن رضا علي: تحقيق،  القسطنطيني

الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب      .135،136 ص ،لآللوسي األحمدين محاكمة في العينين جالء. 107
  .)1/87،249،254،261،265واألحزاب المعاصرة الندوة العالمية للشباب، 

  .التمزي) د(في النسخة  )1(
  .وضعه وحمله) ج(في النسخة  )2(
، باب ما جاء ما ألدنى أهل الجنة مـن          لجنة عن رسول اهللا     ، أبواب صفة ا   جامعهأخرجه الترمذي في     )3(

  .صحيح: قال األلباني. هذا حديث حسن غريب: ، وقال4/322، 2563الكرامة، رقم الحديث 
  .الترمزي) د(في النسخة  )4(
  .فقال) د(في النسخة  )5(
  .242 ص،  إلى بالد األفراح البن قيم الجوزيةحادي األرواح )6(
  .فرجال) ج(في حاله، وفي النسخة ) ب(في النسخة  )7(
   .221، 220 ص، 387، 386البعث والنشور للبيهقي، رقم الحديث ) 8(
  .بإسناد) ب(في النسخة  )9(
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 ،)2(العقيلي رواه   )1()إن أهل الجنة ال يكون لهم فيها ولد       (: فما تصنع بقوله    : فإن قلت 
 )6(] ألن الحديثين[ بأنه ال تنافي بين      )5(أجاب بعضهم : ، قلت )4())3(]لداتو[ال  غير أنه   (وفي رواية   

 يحصل منه التعب والمـشقة      )8(]الذي[ المعهود في الدنيا     )7(]للتوالد[ال توالد إنما هو نفي      : قوله
وخروج الدم وغير ذلك وهذا ال ينافي أن في الجنة والدة غير معهودة في الدنيا ومـن جملـة            

   )10(]واحدة[ في ساعة )9(]ووضعه[ كون حمله ،غير المعهود في الدنيا
  
  

                                                
، باب ما جاء ما ألدنى أهل الجنة مـن          ، أبواب صفة الجنة عن رسول اهللا        جامعهأخرجه الترمذي في    ) 1(

   .صحيح:  األلبانيقال. 323، 4/322، 2563الكرامة، رقم الحديث 
 الحجـاز محـدث   أهـل  جعفر الحافظ مـن  أبو محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي        هو: العقيلي) 2(

 =الضعفاء: من آثاره  هجرية،   ثمائة توفي بمكة المكرمة سنة اثنتين وعشرين وثال       ،الحرمين صاحب التصانيف  
سير أعـالم   : انظر. ( والجرح والتعديل  ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم،          =

   .)3/570 لعمر كحالة،  معجم المؤلفين.6/319، األعالم للزركلي. 15/236،240النبالء للذهبي، 
  .تولد، والصحيح ما أثبتناه في المتن) أ( المعتمدة في النسخة )3(
. 19/213جم الكبير،   والطبراني في المع  . 126-26/121،  16206أخرجه أحمد في مسنده، رقم الحديث        )4(

، 636، رقـم الحـديث   أللبـاني ، ل عاصم أبي البن السنة تخريج في الجنة ظالل. إسناده ضعيف : قال األلباني 
1/343.  
  .173 ص،  إلى بالد األفراح حادي األرواح: انظر.قال بنحوه ابن القيم )5(

ة المعهودة في الدنيا من نطفة وتعب   إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة، فله ما اشتهى، ولكن على خالف الوالد            
وجهد ومشقة ودم وغير ذلك، فالحمل والوالدة في لحظة، وهذا غير موجود في الدنيا، فال والدة تـشبه والدة                

  .الدنيا في الجنة، فهناك والدة ال تشبه والدة الدنيا كونها في لحظة
  .الحديثين بأن) د(في النسخة  )6(
  .دللتول) د(و) ب(في النسخة  )7(
  ).د(ساقط في النسخة  )8(
  .ووضعه وسنه) د(في النسخة  )9(
واحدة، فوائد األولى قال القرطبي رحمه اهللا تعالى تكون اآلدميات في الجنة عـن سـن                ) د(في النسخة    )10(

. واحد، وأما الحور العين فأصناف مختلفة صغار وكبار وطوال وقصار وعلى ما اشتهت أنفس أهـل الجنـة                 
الفائـدة الثالثـة   . ة ال يكمل حسن الحور العين إال بسواد بالل إنه يفرق سوادة شامة على خدودهن      الفائدة الثاني 

 فقال فـضلتم بـالحور والولـدان    روى الطبراني من حديث عمر أنه جاء رجل من الحبشة إلى رسول اهللا      
نعـم والـذي    : نة فقال   والنبوة أفرأيتَ إذا آمنت بمثل ما أنت به وعملت بما عملت إني لكاِئن معك في الج               

نفسي بيده إنه ليرى بياض األسود في الجنة من مسيرة ألف عام نقله شيخنا العالمة السيد محمد مرتضى فـي          
  .شرح اإلحياء والصدر المناوي على الجامع الصغير
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 .)1(]واهللا أعلم[

                                                
  ).د(ساقط في النسخة  )1(

دميات في الجنة على سـن واحـد،   واهللا أعلم، فوائد األولى قال القرطبي رحمه اهللا تكون اآل   ) ج(وفي النسخة   
الفائـدة  . وأما الحور العين فأصناف مختلفة صغار وكبار وطوال وقصار وعلى ما اشتهت أنفس أهل الجنـة               

الثانية ال يكمل حسن الحور العين إال بسواد بالل فإنه يفرق سواده شامات على خدودهن أفاده المناوي علـى                   
لثالثة روى الطبراني من حديث بن عمر أنه جاء رجل من الحبـشة             الفائدة ا . الجامع واألجهوري في معراجه   

فضلتم بالصور واأللوان والنبوة أفرأيتَ أن آمنت بمثل ما آمنت به وعملت بمثل مـا               :  فقال إلى رسول اهللا    
نعم والذي نفسي بيده إنه يرى بياض األسود في الجنة من مسيرة       : عملت به إني لكاِئن معك في الجنة فقال         

  .ف عام انتهى نقله شيخنا العالمة السيد محمد مرتضى في شرح اإلحياء والصدر المناوي على الجامعأل
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  الباب الثامن
   

  في معرفة أهل الجنة منازلهم 
  وفي أنهم كلهم ملوك وفي كالم الجنة 

وفي سماع أهل الجنة وفي زيارتهم ربهم 
  ورؤيتهم إياه وسالمه عليهم
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  الباب الثامن 
 وفي أنهم كلهم ملوك وفي كالم الجنة وفي سماع أهل )1(]منازلهم[في معرفة أهل الجنة 
   ربهم ورؤيتهم إياه وسالمه عليهم)2(]زيارتهم[ وفي الجنة

  

  :)3(معرفة أهل الجنة لمنازلهم
 )4(إذا خلص المؤمنون من النار حِبسوا بقنطـرة    : ( قال روى البخاري أن رسول اهللا      

 نقوا أذن لهـم  )6(]هذبوا و [ بمظاِلٍم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا         )5(]ونيتقاض[بين الجنة والنار    
 بمنزله في الجنة أدلُّ منه بمسكنه الذي كان فـي        )7(]أحدهم[ الجنة فوالذي نفسي بيده إن       بدخول
والـذي نفـسي   ( من حديث أبـي هريـرة مرفوعـاً          )9(إسحاق)  ب 26أ  ( وفي مسند    )8()الدنيا

بـأزواجهم  [ أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم مـن أهـل الجنـة              )11(]ما [)10(]بالحق[
   )12(]ومساكنهم

                                                
  .وفي منازلهم) ج(في النسخة  )1(
  .ريارتهم) د(في النسخة  )2(
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 3(
   .5/3752لسان العرب البن منظور، ". وقيل ما ارتفع من البنيان... الجسر: "القنطرة) 4(
  .يتقاضون) ج(في النسخة و يتقاصون،) د(و) ب(و) أ( في النسخة المعتمدة )5(
  ).د(ساقط في النسخة  )6(
  .دكمأح) د(في النسخة  )7(
  .3/128، 2440أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، باب قصاص المظالم، رقم الحديث  )8(
 بن إبراهيم بن عبد اهللا بن مطر بن عبيد اهللا بن غالب بن عبـد                إسحاق بن إبراهيم بن مخلد    هو  : إسحاق) 9(

 و بـن حنظلـة بـن مالـك    الوارث بن عبيد اهللا بن عطية بن مرة بن كعب بن همام بن أسد بن مرة بن عمر    
 وهو أحـد    ، المشهور بإسحاق بن راهويه،     عالم خراسان في عصره    ،الحنظلي التميمي المروزي، أبو يعقوب    

 طاف البالد لجمع الحديث وأخذ عنه اإلمام أحمد ابن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي               ،كبار الحفاظ 
أي ولد فـي  ! راهويه : ولد في طريق مكة فقال أهل مرو إن أباه    : وقيل في سبب تلقيبه ابن راهويه      ،وغيرهم
اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد، ورحل إلـى           :  وقال فيه الخطيب البغدادي    ،الطريق

سـنة  استوطن نيسابور وتوفي بها  وكتاب التفسير، وله تصانيف، منها المسند  . العراق والحجاز والشام واليمن   
سير أعالم النبالء للـذهبي،     : انظر (.ثالثين للهجرة، الموافق ثمانمائة وثالث وخمسين ميالدية      مائتين وثمان و  

  .)1/339  لعمر كحالةمعجم المؤلفين. 1/292 ،األعالم للزركلي. 11/358-383
  .بيده) د(و) ج(في النسخة  )10(
  .مما) ب(في النسخة  )11(
  .بأزواجكم ومساكنكم) د(في النسخة  )12(
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  .)1()ذا دخلوا الجنةإ
  

  :)2(ملك أدنى أهل الجنة
منـزالً  [سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنـة    : ( قال  )3(]رسول اهللا [وروى مسلم أن    

أي : [ادخـل الجنـة، فيقـول     : ، فيقال له  )4(]هو رجل يجيء بعد ما دخل أهل الجنة الجنة        : قال
لـك  [أترضى أن يكون    : )7(]له[ فيقال   )6(]أخذاتهم[ كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا        )5(]رب

لك ذلك ومثله ومثله ومثلـه      : )9(] رب فيقول له   )8(]يا[رضيتُ  : مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول     
هذا لك وعشرة أمثالـه ولـك مـا         : )11(]فيقول له [رضيت رب،   :  في الخامسة  )10(]ومثله فقال [

ابـن   ومسلم عـن     البخاري[روى  ، و )13() رب )12(]يا[اشتَهتْ نفسك ولذت عينك فيقول رضيت       
 وآخـر أهـل   )16(]منهـا [ خروجاً )15(]النار[إنِّي َألعلم آخر : ( قال أن رسول اهللا     )14(]مسعود

   )17(]رجل يخرج[الجنة دخوالً الجنة 

                                                
منكر، ضعيف الترغيـب والترهيـب،      : قال األلباني .  بنحوه 1/94،   في مسنده  راهويه بن سحاقإ أخرجه )1(

  .2/252، 2224رقم الحديث 
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 2(
  .النبي) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )3(
  .لجنةهو رجل يجيء بعد ما دخل أهل الجنة ا: منزالً قال: النص التالي) د(ساقط في النسخة  )4(
  .يا رب أي) د(في النسخة  )5(
  .أخداتهم) ج(أخذتهم، وفي النسخة ) ب(في النسخة  )6(
  .1/36لسان العرب البن منظور، ". أخذوا أخذاتهم أي نزلوا منازلهم"
  ).د(ساقط في النسخة  )7(
  ).ج(و) ب(ساقط في النسخة  )8(
  .رضيتُ يا رب فيقول له: الدنيا فيقوللك مثل ملك من ملوك : النص التالي) د(ساقط في النسخة  )9(
  .ومثله ومثله فيقول) د(في النسخة  )10(
  .فيقو اهللا تعالى) د(في النسخة  )11(
  ).د(و) ج(و) ب(ساقط في النسخة  )12(
  .1/121، 485أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم الحديث  )13(
 وروى البخاري ومسلم عن ابـن  وفي بقية النسخ. وروى البخاري وابن مسعود   ) أ(مدة   المعت في النسخة  )14(

  .مسعود
  .أهل النار) د(و) ج(في النسخة  )15(
  ).د(ساقط في النسخة  )16(
  .يخرج رجل) د(في النسخة  )17(
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 ،)3(]مـألى [اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل له أنها        : )2(]له تعالى [ فيقول اهللا    )1(من النار حبواً  
اذهب فادخل الجنة فإن لك     : )6(]له[ فيقول اهللا تعالى     )5(])4(]وجدتها مألى [ا رب   ي: فيرجع فيقول [

  .)7()مثل الدنيا وعشرة أمثالها
عن )  أ27أ  (، أخرج البخاري ومسلم     )9(]بالبال[ اعلم أن في الجنة فوق ما يخطر         )8(]و[

الصالحين في الجنة    لعبادي   )11(]أعددت: ([ اهللا تعالى  )10(]قال[ قال   أبي هريرة أن رسول اهللا      
 عـن   )14( حاتم )13(]أبي[ زاد ابن    )12()ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر           

   ،وال يعلمه ملك مقرب وال نبي مرسل(ابن مسعود 

                                                
 ،بن منظور لسان العرب ال  : انظر. (اإلست أو البطن   َأو   اليدين أو الركبتين   على    أو الزحف  مشيال :الحبو) 1(
  .)115 صالمنجد في األعالم،  .2/766
  .) د( له، وفي النسخة ) ج(في النسخة  )2(
  .قد ملئت) د(ملئت، وفي النسخة ) ج(في النسخة  )3(
  .قد وجدتها ملئت) ج(في النسخة  )4(
  .يا رب وجدتها مألى: فيرجع فيقول: النص التالي) د(ساقط من النسخة  )5(
  ).د(ساقط في النسخة  )6(
. 8/117،  6571أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنـار، رقـم الحـديث                 )7(

  .1/118، 479وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب آخر أهل النار خروجاً، رقم الحديث 
  ).د(ساقط في النسخة  )8(
  .بالباب) ب(في النسخة  )9(
  ).ج(ساقط في النسخة  )10(
  .أعدت) د( النسخة في )11(
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رقم الحديث                  )12(

وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب حـدثنا عبـد اهللا بـن                 . 4/118،  3244
  .8/143، 7310مسلمة، رقم الحديث 

  ).ج(ساقط في النسخة  )13(
 التميمـي   بن داود بن مهـران عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس بن المنذر    هو  : ابن أبي حاتم  ) 14(

 كان منزله فـي درب    ، عارف بالرجال، فقيه أصولي متكلم مفسر،      حافظ للحديث : الحنظلي الرازي، أبو محمد   
 الجرح والتعـديل،  :انيف منها له تص، توفي سنة ثالثمائة وسبع وعشرين للهجرة،حنظلة بالري، وإليهما نسبته 

 وتقدمة المعرفة   ،والمراسيل،   والفوائد الكبرى  ،والتفسير، والرد على الجهمية، وعلل الحديث، والمسند، والكنى       
 سـير أعـالم النـبالء   : انظـر . ( وآداب الشافعي ومناقبه،زهد الثمانية من التابعين  و ،بكتاب الجرح والتعديل  

   .)2/109  لعمر كحالة،معجم المؤلفين. 3/324، زركلياألعالم لل. 269-13/263للذهبي، 
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 وروى الطبراني بسند صحيح أن      ،)x w v u t s r q pZ )1(()2]واقرءوا إن شئتم    
خلق فيها مـا ال عـين رأت وال أذن سـمعت وال         لما خلق اهللا جنة عدٍن      : ( قال رسول اهللا   

 )5(]البـزار [وروى  ،  )Z)3(()4! " #] : فقالت ، تكلمي :خطر على قلب بشر ثم قال لها      
وغرسها بيـده وقـال   [خلق اهللا تعالى الجنة لَبنةٌ من فضة ولبنة من ذهب      : (عن أبي سعيد قال   

طـوبى لـك منـزل      : لـت ، فدخلتها المالئكة فقا   )7(Z! " #] :تكلمي فقالت : )6(]لها[
وهذا حديث صحيح وهـو وإن كـان موقوفـاً لكنـه فـي حكـم                : )9(، قال بعضهم  )8()الملوك

  .)10(]المرفوع

  
  
  
  

                                                
  .}17آية / سورة السجدة{ )1(
ـ  تحفـة . 4/622فيض القدير شرح الجامع الصغير للمنـاوي،        ) 2( ، الترمـذي  جـامع  بـشرح  وذيـاألح
 عبـد : ، تأليف الباري فتح في ةـالتفسيري الروايات . 8/516ر،  ـفتح الباري البن حج   . 9/56 ،لمباركفورىل

ف الترغيب والترهيب، رقـم الحـديث       ـضعيف، ضعي : انيـقال األلب . 2/921،  الباري عبد خـالشي المجيد
371 ،1/95.  

  .}1آية / سورة المؤمنون{ )3(
. 11/184المعجم الكبير للطبرانـي،     . 1/224،  738المعجم األوسط، رقم الحديث     أخرجه الطبراني في     )4(

  .2/258، 2247م الحديث ضعيف، ضعيف الترغيب والترهيب، رق: قال األلباني
  .البزاري) د(في النسخة  )5(
  ).ج(ساقط في النسخة  )6(
  .}1آية / سورة المؤمنون{ )7(
 الطبراني في المعجم األوسط     وأخرجه. 138، ص   203 رقم الحديث    ،البعث والنشور   أخرجه البيهقي في   )8(

، 3714والترهيب، رقم الحـديث     صحيح، صحيح الترغيب    : قال األلباني . 4/99،  3701بنحوه، رقم الحديث    
  . لم أقف عليه عند البزار.3/260
 الكتـاب  دار،  للتـراث  الريان دار،  الهيثمي بكر أبي بن علي، ل الفوائد ومنبع الزوائد مجمع. قاله الهيثمي  )9(

  .  10/397 هـ،1407، بيروت القاهرة العربي
سورة { Z # " ! ]: تكلمي فقالت : اوغرسها بيده وقال له   : النص التالي ) د(ساقط في النسخة     )10(

وهذا حديث صحيح وهـو     : طوبى لك منزل الملوك، قال بعضهم     : ، فدخلتها المالئكة فقالت   }1آية  / المؤمنون
  .وإن كان موقوفاً لكنه في حكم المرفوع
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  :)1(كالم الجنة
تكلمي فتكلمـت  : تزيني فتزينت ثم قال لها :  لما خلق اهللا الجنة فقال لها      )2(وعن بعضهم 

 )6(]تكلمـي : )5(]لهـا [اهللا الجنة فقال   لما خلق   : )4(، وقال قتادة  )3(]به[طوبى لمن رضيت    : فقالت[
 )7(]مـسلم [ما مـن    : ( قال )  ب 27أ  ( أن رسول اهللا     طوبى للمتقين، وروى الترمذي   : التفق

: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثالثاً قالت النار         : يسأل اهللا الجنة ثالثاً إال قالت الجنة      
 )12(]قـال [،  )سبع مرات ( )11( أبي نُعيم  )10(]و [)9(د، وفي رواية أبي داوو    )8()اللهم أجره من النار   

  .وإسناده على شرط الصحيحين: )13(ابن القيم
  

  
  

                                                
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 1(
مصنف ابن أبي شـيبة،     . 1/534لمبارك،  الزهد البن ا  : انظر(. قاله ابن عباس وأبو سعيد وسهل الطائي       )2(

، دار البغـدادي  الخطيب بكر أبو علي بن حمد، ألبغداد تاريخ. 71 صصفة الجنة البن أبي الدنيا،      . 18/475
 عبـد  أشـرف  تحقيـق ،  العراقـي  الفضل يب، أل األسفار حمل عن المغني .11/213الكتب العلمية بيروت،    

 األصـبهاني، رقـم     عـيم ي ن ب، أل الجنة صفة. 2/828،  م1995 هـ1415،  الرياض طبرية مكتبة،  المقصود
    ).1/45، 19الحديث 

  .له) د(في النسخة  )3(
حادي األرواح إلى بـالد األفـراح البـن قـيم           . 71 ص،  39صفة الجنة البن أبي الدنيا، رقم الحديث         )4(

  .1/136وطي، الدر المنثور للسي. 19/14جامع البيان في تأويل القرآن للطبري، . 399 صالجوزية، 
  ).د(ساقط في النسخة  )5(
لما خلق اهللا الجنـة فقـال    : طوبى لمن رضيت به وقال قتادة     : فقالت: النص التالي ) ب(ساقط في النسخة     )6(

  .تكلمي: لها
  .مؤمن مسلم) د(في النسخة  )7(
 الجنة، رقم ، باب ما جاء في صفة أنهار   ، أبواب صفة الجنة عن رسول اهللا        جامعهأخرجه الترمذي في     )8(

  . صحيح: قال األلباني. 4/328، 2572الحديث 
قـال   .4/481، 5081أخرجه أبو داود في سننه، كتاب األدب، باب ما يقول إذا أصبح، رقـم الحـديث             ) 9(

  .1/64، 250ضعيف، ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث : األلباني
  .عن) د(في النسخة  )10(
  .1/91، 68اني، رقم الحديث صفة الجنة ألبي نعيم األصبه )11(
  .قا) د(في النسخة  )12(
  .92 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية،  )13(
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  :)1(سماع أهل الجنة
إن في الجنة مجتمعاً    : ( قال  الترمذي أن رسول اهللا      )2(]فروى[وأما سماع أهل الجنة     

 ونحـن   )3(]نبيد[ال  نحن الخالدات ف  : للحور العين يرفعن أصواتهن لم تسمع الخالئق بمثلها يقلن        
، وقـال   )5() ونحن الراضيات فال نسخط طوبى لمن كان لنا وكنـا لـه            )4(]نبأس[الناعمات فال   

 قيام متقابالت يغَنِّـين     )9(]العذارى [)8(]حافتاه [،إن في الجنة نهراً طول الجنة     : )7( هريرة )6(]أبو[
 هريرة  )12(]يا أبا : [ قالوا ، مثلها )11(]لذةً[ ما يرون في الجنة      ، الخالئق )10(]بأصوات حتى يسمعها  [
 )16(]أبـو [ والتقـديس، وروى  )15(]والتحميد[إن شاء اهللا التسبيح     :  الغُنَاء قال  )14(]ذاك[ ما   )13(]و[

 )18(]ولؤلـؤ [ من ذهب وفروعها من زبرجـد        )17(]جذوعها[إن في الجنة شجرةً     : (نعيم مرفوعاً 
   )19(]فتهب[

                                                
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 1(
  .فرى) د(في النسخة  )2(
  .نموت) د(في النسخة  )3(
  .نيأس) د(في النسخة  )4(
 رقم   باب ما جاء في كالم الحور العين،       ن رسول اهللا     أبواب صفة الجنة ع    ،جامعهأخرجه الترمذي في     )5(

  .ضعيف: قال األلباني. 4/323، 2574الحديث 
  .أبوا) د(في النسخة  )6(
،  والمنذري في الترغيـب والترهيـب      .213 ص،  374، رقم الحديث    أخرحه البيهقي في البعث والنشور     )7(
حادي . 1/205الدر المنثور للسيوطي،    . 7/242ذي للمباركفوري،   تحفة األحوذي بشرح جامع الترم    . 4/301

صـحيح موقـوف، صـحيح الترغيـب        :قال األلباني . 250 صاألرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية،        
  .3/269، 3751والترهيب، رقم الحديث 

  .حافته) ب(في النسخة  )8(
  .العزارى) د(في النسخة  )9(
  .ن حتى تسمعهابأصواته) د(في النسخة  )10(
  ).د(ساقط في النسخة  )11(
  .يا با) د(في النسخة و يا أبي،) ج(و) ب(و) أ( في النسخة المعتمدة )12(
  ).د(ساقط في النسخة  )13(
  .ذلك) د(في النسخة  )14(
  ).د(و) ج(ساقط في النسخة  )15(
  .أبو) ب(في النسخة و أبوا،) د(و) ج(و) أ( في النسخة المعتمدة )16(
  .جزوعها) د(ة في النسخ )17(
  ).د(ساقط في النسخة  )18(
  .فيهب) ب(في النسخة  )19(
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أن الحـور   (  وفيه أيضاً  )2()بصوت شيء قط ألذَّ منه     فما سمع السامعون     )1(]فتصطفق[لها ريح   
وتقدم فـي   [،  )3()ألزواج كرام )  أ 28أ  (العين يغَنِّين في الجنة ويقلن نحن الحور الحسان خلقن          

 ، الخالدات فال نموت أبداً    )5(]نحن[أال  : أن نساء الدنيا يغنِّين في الجنة ويقلن       ()4(حديث الطبراني 
 أال ونحن الراضيات فـال  ، أال ونحن المقيمات فال نطفى أبداً،نبأس أبداًأال ونحن الناعمات فال     

بن شهاب بيده إن    اوالذي نفس   : )7(، وقال ابن شهاب   ))6(] طوبى لمن كنا له وكان لنا      ،نسخط أبداً 
 يقلـن نحـن     )9(]بـألوان [ اللؤلؤ والزبرجد تحته حور ناهدات يغنِّين        )8(]لشجراً ثمره [في الجنة   

 فإذا سمع ذلك الشجر صـفق بعـضه         )11(]فال نموت [ ونحن الخالدات    )10(]نبأس [الناعمات فال 

                                                
  .فتصفق) د(فتصطفق أي تحرك، وفي النسخة ) ج(في النسخة  )1(
ضـعيف  : قال األلبـاني  . 272-3/271،  433، رقم الحديث    صفة الجنة   أخرجه أبو نعيم األصبهاني في     )2(

  .2/247، 2203جداً، ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث 
صـحيح لغيـره،    : قال األلباني . 3/270،  432صفة الجنة، رقم الحديث       أخرجه أبو نعيم األصبهاني في     )3(

  .3/269، 3750صحيح الترغيب والترهيب، رقم الحديث 
  .199، ص سبق تخريجه )4(
  .ونحن) ج(في النسخة  )5(
أال :  الدنيا يغنِّين في الجنة ويقلـن      وتقدم في حديث الطبراني أن نساء     : النص التالي ) د(ساقط في النسخة     )6(

نحن الخالدات فال نموت أبداً أال ونحن الناعمات فال نبأس أبداً أال ونحن المقيمات فال نطفى أبـداً أال ونحـن                     
  .الراضيات فال نسخط أبداً طوبى لمن كنا له وكان لنا

 يغنِّينرمذي سابقة الذكر، أن الحور العين        في الجنة، وفي رواية الت     يغنِّينفهذه الرواية أظهرت أن نساء الدنيا       
في الجنة، ولن نتحمل عناء كبيراً في التوفيق بينهما، مع أنه هين، حيث إن رواية الطبراني منكرة كما ذكـر                    

  . األلباني، ورواية الترمذي ضعيفة
اح البـن قـيم     حادي األرواح إلى بالد األفـر     . 187 ص،  258صفة الجنة البن أبي الدنيا، رقم الحديث         )7(

  .20/393البداية والنهاية البن كثير، . 2/400، كثير البن، والمالحم الفتن في النهاية. 252 صالجوزية، 
 ، زهرة بن كالب، من قريش، أبو بكر   بنيمحمد بن مسلم بن عبد اهللا بن شهاب الزهري، من           هو  : ابن شهاب 

ـ     . عي، من أهل المدينة    تاب  مؤرخ أول من دون الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء         يئتاكان يحفظ ألفـين وم
 فـإنكم عليكم بابن شهاب : وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله  ،   نزل الشام واستقر بها    ،حديث، نصفها مسند  

 سنة مائـة وأربـع      مات بشغب، آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين        ، أعلم بالسنة الماضية منه    ال تجدون أحداً  
، األعالم للزركلي . 350-5/326سير أعالم النبالء للذهبي،     : انظر. (المغازيصنف كتاب    وعشرين للهجرة، 

  .)3/715  لعمر كحالة،معجم المؤلفين. 7/97
  .شجراً مثمراً ثمره) د(في النسخة  )8(
  .بأصوات) ج(في النسخة  )9(
  .نيأس) د(في النسخة  )10(
  .فال نموت أبداً) د(في النسخة  )11(
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 )4(، وقال ابن عبـاس    )3(]الشجر[ أحسن أو أصوات     )2(]الحور[ هل أصوات    )1(]يدري[بعضاً فال   
][)5( :   إن في]فيتحدث أهـل    ، يقطعها )7(]ال[ شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام         )6(]الجنة 

 فيرسل اهللا ريحاً من الجنة فتحـرك تلـك          ،ر بعضهم لهو الدنيا ويشتهيه     فيتذك ،الجنة في ظلها  
 وإن  )9(]وهـو  [،أثر غريب وإسناده جيد قوي    : )8(الشجرة بكل لهو كان في الدنيا، قال ابن كثير        

 أعظـم مـن     )12(وألهل الجنة سماع  : )11( المرفوع، قال ابن القيم    )10(]لكنه في حكم  [كان موقوفاً   
 أحسن صوتاً من إسرافيل فيأمره      )14(]اهللا[بلغِني أنه ليس أحد من خلق       : )13(هذا، قال األوزاعي  

                                                
  .يرى) د(في النسخة  )1(
  .الحور العين) د(في النسخة  )2(
  .الشجر أحسن) د(في النسخة  )3(
 الجوزية، قيم البن األفراح بالد إلى األرواح حادي .189 ص ،263 الحديث رقم الدنيا، أبي البن الجنة صفة )4(

ضـعيف موقـوف، ضـعيف الترغيـب       :  قال األلبـاني   .11/589 ،الدر المنثور للسيوطي   .254، 168 ص
  . 2/247، 2202الحديث والترهيب، رقم 

إن ( : قال رسول اهللاعن وقد ورد في صحيح البخاري جزء من هذا الحديث وهو مروي عن سهل بن سعد          
، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنـار، رقـم          ) مائة عام ما يقطعها    في ظلها في الجنة لشجرة يسير الراكب      

  .8/114، 6552الحديث 
  .رضي اهللا تعالى عنهما) د( عنهما، وفي النسخة رضي اهللا) ج(و) ب(في النسخة  )5(
  ).ج(ساقط في النسخة  )6(
  .فال) ب(في النسخة  )7(
  .8/12معالم التنزيل للبغوي، . 13/368تفسير القرآن العظيم البن كثير،  )8(
  ).ب(ساقط في النسخة  )9(
  .وال لنه في حلم) د(في النسخة  )10(
  .281، 255، 253 صبن قيم الجوزية، حادي األرواح إلى بالد األفراح ال )11(
  .أي صوتاً حسناً يسمعونه: سماع )12(
النهاية في الفتن والمالحم البـن كثيـر،        . 253 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية،          )13(
التنزيـل  معالم .  بنحوه14/12الجامع ألحكام القرآن للقرطبي،   . 20/395البداية والنهاية البن كثير،     . 2/401

  .6/264للبغوي، 
 الديار إمام ،عمرو أبو وزاع،األ قبيلة من ، الدمشقي وزاعياأل يحمد بن عمرو بن الرحمن عبدهو  : وزاعياأل

 سنة سبع وخمسين ومائـة      بها وتوفي بيروت وسكن البقاع، في ونشأ بعلبك، في ولد والزهد، الفقه في الشامية
 الـشأن  عظـيم  وزاعياأل كان: بيروت تاريخ في يحيى بن لحصا قال. فامتنع القضاء عليه وعرضهجرية،  

 الفقه، في السنن كتاب له،  ترجمته يتضمن كتاب له جعلت وقد السلطان، أمر من أعز فيهم أمره وكان بالشام،
عـالم النـبالء للـذهبي،      سـير أ   :انظر (.كلها عليها أجاب مسألة ألف بسبعين عنه سئل ما ويقدر والمسائل

  .)85 صالمنجد في األعالم، . 2/105معجم المؤلفين لعمر كحالة، . 3/320عالم للزركلي  األ.7/107-134
  .اهللا تعالى) د(في النسخة  )14(
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 )3(]عليـه [ إال قطـع  )2(]السموات[ تعالى أن يأخذ في السماع فما يبقى ملك في    )1(]تبارك و [اهللا  
وعزتي وجاللي لـو    : فيقول اهللا   )  ب 28أ  ( ما شاء اهللا أن يمكث       )4(]بذلك[ فيمكثُ   ،صالته

، وألهل الجنة سماع أعظـم مـن هـذا،          )7(]ما عبدوا غيري   [)6(]عظمتي[ر   العباد قد  )5(]يعلم[
إذا كان يوم   : قال )10(Ç Æ Å Ä Ã ÂZ] : في قوله تعالى   )9( مالك بن دينار   )8(]قال[

ود مجـدني بـذلك الـصوت الحـسن     يا دا:  ثم يقال،ع فيوضع في الجنة القيامة أمر بمنبر رفي   
نعـيم  [د   داو )15(]صوت [)14(]فيقرع: [)13(]قال[ي الدنيا    ف )12(]به[ الذي كنت تمجدني     )11(]الرخيم[

 جداً حتى كانت الوحوش والطيور تسمع       )17(]حسناً [)16(]ود في الدنيا   وكان صوت دا   أهل الجنة، 
وتصغى إلى قراءته، وألهل الجنة سماع أعظم من هذا بسبعين ضعفاً وهو سـماعهم صـوت                

 في الدنيا   )19(]كنا[يا ربنا   :  الجنة يقولون   ورد أن أهل   )18(]قد: [ قال في قرة العين    ،المصطفى  
د اصعد علـى المنبـر      يا داو : ، فيقول اهللا تعالى   نُحب ذكرك وسماع كالمك من الكتاب العزيز      

                                                
  ).د(ساقط في النسخة  )1(
  .السماء) د(في النسخة  )2(
  ).د(ساقط في النسخة  )3(
  .ذلك) ج(في النسخة  )4(
  .تعلم) د(في النسخة  )5(
  .عطمتي) د(في النسخة  )6(
  ).د(ساقط في النسخة  )7(
  .وقال) ب(في النسخة  )8(
البدايـة والنهايـة    . 2/401النهاية في الفتن والمالحم البن كثير،       . 220 صصفة الجنة البن أبي الدنيا،      ) 9(

  . 253 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية، . 20/396البن كثير، 
  .}25آية / سورة ص{ )10(
  .الرحيم) د(و) ب (في النسخة )11(

 صالمنجد في اللغـة،     : انظر. 3/1617لسان العرب البن منظور،     ". (الرقيق الشَِّجي الطيب النغمة   : "الرخيم
254(.  

  ).د(ساقط في النسخة  )12(
  ).د(ساقط في النسخة  )13(
  .فيرفع) د(فيفرغ، وفي النسخة ) ب(في النسخة  )14(
  .صوته) د(في النسخة  )15(
  .نعيم أهل الجنة وكان صوت داوود في الدنيا: النص التالي) د(خة ساقط في النس )16(
  .وهو حسن) د(في النسخة  )17(
  .وقد) د(في النسخة  )18(
  .قد كنا) ج(في النسخة  )19(
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 يقـول  )2(]أفـاقوا [د فإذا ن الزبور فيطرب القوم من صوت داو آيات م)1(]عشر[وأسمع أحبابي  
هذا فيقولون ما سمعنا صوتاً أطيب من هذا        يا عبادي هل سمعتم صوتاً أحسن من        : [)3(] [اهللا

)  أ29 أ(يا حبيبـي  : )6(]تعالى[ ثم يقول اهللا )5(]من هذا[ ألسمعنكم صوتاً أطيب )4(]فيقول اهللا   
 صـوت   )7(]حسن[ فيزيد    فيقرأهما النبي    ،يا محمد اصعد على المنبر واقرأ سورة طه ويس        

 الكراسي من تحـتهم     )9(]وتطرب[ القوم    فيطرب ، بسبعين ضعفاً  )8(]دداو[ على صوت    النبي  
 فـإذا   ، ويموجون من الطـرب    ، والولدان )10(]العين[وتطرب قناديل العرش والمالئكة والحور      

 يـا عبـادي قـد    :ما أعطاهم من النعيم فيقول اهللا   وشكروه على)12(]اهللا [)11(]أفاقوا حمدوا [
ظم من هذا وأجل ليس فوقه      أكملت لكم ذلك الطرب بالنظر إلى وجهي، وألهل الجنة سماع أع          

 )14(]مـن [ما منكم إال ( كالم رب العالمين وسالمه عليهم، ففي الحديث )13(]سماعهم[سماع وهو  
إن أهل الجنة يدخلون على الجبار كل يـوم  : )17(، وقال بعضهم)16() ربه يوم القيامة )15(]سيكلمه[

                                                
  .عشرة) د(في النسخة  )1(
  .فاقوا) د(في النسخة  )2(
  .تعالى) د(في النسخة  )3(
هل سمعتم صوتاً أحسن من هذا فيقولون ما سمعنا صـوتاً           يا عبادي   : النص التالي ) د(ساقط في النسخة     )4(

  .أطيب من هذا فيقول اهللا 
  . ألسمعنكم صوتاً أطيب من هذامن هذا فيقول اهللا ) ب(في النسخة  )5(
  .) ج(، وفي النسخة )د(ساقط في النسخة  )6(
  ).د(ساقط في النسخة  )7(
  .داوود ) د(في النسخة  )8(
  .ربويط) ب(في النسخة  )9(
  ).د(و) ب(ساقط في النسخة  )10(
  .فاقوا أحمدوا) د(في النسخة  )11(
  .اهللا تعالى) ب(في النسخة  )12(
  .سماع) ب(في النسخة  )13(
  ).د(ساقط في النسخة  )14(
  .سيكلمه يكلمه) ج(في النسخة  )15(
 في القيامـة،    ، باب ، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا          جامعهأخرجه الترمذي في     )16(

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتـاب التوحيـد،         . صحيح: قال األلباني . 4/215،  2415رقم الحديث   
  .9/132، 7443باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم، رقم الحديث 

يوطي، رقـم  جامع األحاديث الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير للس.  بنحوه رفعه بريدة للرسول    ) 17(
: قـال األلبـاني   . 27/96روح المعاني لأللوسي،    . 14/98الدر المنثور للسيوطي،     .2/342،  5848الحديث  

  .11/91، 4644ضعيف، صحيح وضعيف الجامع الصغير، رقم الحديث 
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ن در وياقوت وزبرجـد    مرتين فيقرأ عليهم القرآن مرتين وهم جالسون على منابر من نور وم           
فون إلـى    فلم تفرح أعينهم بشيء ولم يسمعوا شيئاً قط أعظم منه ثـم ينـصر              ،وذهب وزمرد 

  .)1(]من الغَِد[ أعينهم إلى مثلها منازلهم ناعمين قَِريرة
  

  :)2(رؤية أهل الجنة ربهم
" # $ ] : قال تعالى  )3(وقد ورد في الكتاب والسنة أن أهل الجنة يرون ربهم         

%Z)4(] حسنى هي الجنة والزيادة     ال)  الكريم، كما فـي     )5(]وجهه[هي النظر إلى    )  ب 29أ 
إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول      : ( قال  أن رسول اهللا     )6(]صهيب[حديث مسلم وفيه أيضاً عن      

 ،نا من النار  يض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنج     ألم تب : تريدون شيئاً أزيدكم، فيقولون   : اهللا تعالى 
  " ] : ثم تال قوله تعالى،جاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهمفيكشف الح

  

  

  

  

                                                
  .في الغد) د(من الغدو، وفي النسخة ) ب(في النسخة  )1(
   .عنوان جانبي من إضافة الباحث) 2(
 وأورده المؤلف في كتابه، وكما ، المؤمنين لربهم يوم القيامة بالكتاب والسنة كما ثبت في المتن      ثبتت رؤية  )3(

 يوم القيامة الصحابة والتابعون وأئمة اإلسالم المعروفـون         هو موضح ومفصل، وقد قال بثبوت رؤية اهللا         
ة والجماعة، مستندين في ذلـك     باإلمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكالم المنسوبين إلى السن           

لألدلة القرآنية والنبوية الصحيحة، وزعمت بعض الفرق منها المعتزلة والجهمية ومن تبعهم مـن الخـوارج                
شـرح الطحاويـة فـي    : انظر. ( يوم القيامة وأن ذلك محال     واإلمامية والمرجئة في مقالة إلى عدم رؤيته        

مقاالت اإلسالميين واخـتالف    . 6/270تفسير الزمخشري،   . 129 صالعقيدة السلفية البن أبي العز الحنفي،       
-232 صشرح األصول الخمسة لقاضي القضاة عبـد الجبـار،   . 153 صالمصلين ألبي الحسن األشعري،  

277(.  
  .}26آية / سورة يونس{ )4(
  .وجه اهللا) د(و) ب(في النسخة  )5(
  .مهيب) د(في النسخة  )6(
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% $ #Z)1([)2(()3(  وقال تعالى : [+ * )Z)4(،      أي حسنة منيرة أي عليها نور  
[/ . -Z)5(]   أي تنظر إلى ربها عياناً بـال حجـاب، روى البغـوي            : )7(])6(قال ابن عباس
ن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلـى جناتـه وأزواجـه    إ: ( قال أن رسول اهللا  )8(]بسنده[

 على اهللا تعالى من ينظـر إلـى وجهـه           )9(]مهموأكر[وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة      ونعيمه  
، وفي الصحيحين   )  / . -Z)11(()12( * + ]:  ثم قرأ رسول اهللا      )10(]غدوةً وعشية [

رى ربنا يوم القيامة فقال رسـول اهللا        يا رسول اهللا هل ن    : أن أناساً قالوا  [من حديث أبي هريرة     
) :  هـل  : ( فقـال )14(]ال يـا رسـول اهللا  : فقالوا[)  القمر ليلة البدر)13(]رؤية[هل تمارون في

                                                
  .}26آية / سورة يونس{ )1(
هي النظر إلى وجهه الكـريم،  )  ب30أ  (الحسنى هي الجنة والزيادة     : النص التالي ) ج(ط في النسخة    ساق )2(

: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول اهللا تعـالى  :  قال كما في حديث مسلم وفيه أيضاً عن صهيب أن رسول اهللا            
جينا من النار فيكشف الحجـاب فمـا   ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتن: تريدون شيئاً أزيدكم فيه، فيقولون 

/ سورة يونس { Z % $ # "]: أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم ثم تال قوله تعالى           
  .}26آية 

، 467أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في اآلخرة ربهم، رقم الحديث                 )3(
268 ،1/112.  

  .}22آية / سورة القيامة{ )4(
  .}23آية / سورة القيامة{ )5(
لباب التأويل في معاني التنزيل لعالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغـدادي              . 8/284تفسير البغوي،    )6(

  .7/185م، 1979هـ، 1399الشهير بالخازن، دار الفكر بيروت، 
  ).د(ساقط في النسخة  )7(
  .سنده) د(في النسخة  )8(
  . وأكرمهم بقية النسخفيوإكرامهم، و) أ(في النسخة المعتمدة  )9(
  .غدواً وعشياً) د(غدوة وعشياً، وفي النسخة ) ب(في النسخة  )10(
  .}23، 22آية / سورة القيامة{ )11(
، 2553، رقـم الحـديث      17، بـاب    ، أبواب صفة الجنة عن رسول اهللا        جامعهأخرجه الترمذي في     )12(
، 4395، رقـم الحـديث      للبغـوي  السنة شرح. 1/238،  418البعث والنشور للبيهقي، رقم الحديث      . 4/313

الدر . 156 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية،         . 5/186معالم التنزيل للبغوي،    . 15/232
  .ضعيف: قال األلباني. 15/112المنثور للسيوطي، 

  ).ب(ساقط في النسخة  )13(
) هل تمارون في رؤية القمـر ليلـة البـدر   : ( رسول اهللا فقال ال يا : فقالوا) د(و) أ(في النسخة المعتمدة    ) 14(

  .، والصحيح ما أثبتناه في المتنال يا رسول اهللا: فقالوا
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 إلـى آخـر     )2()فإنكم ترونه كذلك  : ( قال ،ال: فقالوا) )1(]تمارون في الشمس ليس دونها سحاب     
 عند النبـي    )4(]جلوساً[كنا  : ال ق )3(]مأبي حاز [أيضاً عن   الحديث وهو طويل، وفي الصحيحين      

       إنكم سترون ربكـم عيانـاً كمـا تـرون هـذا ال             : ( فنظر إلى القمر ليلة أربعة عشر فقال
مـا مـنكم   : ( قال أن رسول اهللا )7(، وروى اإلمام محمد بن إسحاق    )6() في رؤيته  )5(تَضامون

ابـن  [، وعـن   )9()وال ترجمان  )8(]حجاب[من أحد إال سيخلو اهللا به يوم القيامة ليس بينه وبينه            
                                                

يا رسول اهللا هل تمارون في القمـر  : وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن إنساناً قال) د(في النسخة   )1(
  . يدونها سحابهل تمارون في الشمس ليسليلة البدر فقال يا رسول اهللا 

. 8/117،  6573أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم، رقـم الحـديث                )2(
  . بنحوه1/112، 469وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم الحديث 

  .ي حازم، وهو الصوابأب) د(و) ج(و) ب(أبي خادم، وفي بقية النسخ ) أ( المعتمدة في النسخة )3(
 أدرك  عالم ثقـة حـافظ،    تابعي جليل   الكوفي، حمسي البجلي قيس بن عبد عوف بن الحارث األ      هو  :  حازم وأب

،  وسكن قيس الكوفـة   ، ففاتته الصحبة بليال،    وهو في الطريق     ليبايعه، فقبض  الجاهلية، ورحل إلى النبي     
سير أعالم  : انظر. (وهو أجود الناس إسناداً    ،لعشرة ا األصحاب وروى عن    وتوفي سنة أربع وثمانون للهجرة،    

إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقـسطالني،  . 5/207،  األعالم للزركلي . 202-4/198  للذهبي، النبالء
10/391.(  

  .جلوس) د(في النسخة  )4(
ن الضيم ال يظلم    م) تضامون(وهو من الضم ومعناه تُزاحمون، وبالتخفيف       ) تُضامون(بالتشديد  : تضامون )5(

  .)2/33فتح الباري البن حجر، . 4/2629لسان العرب البن منظور، : انظر. (بعضكم بعضاً
، 554أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصالة، باب فضل صالة العـصر، رقـم الحـديث                 ) 6(
حافظة عليهمـا،  وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب فضل صالتي الصبح والعصر والم   . 1/115

  .2/113، 1466رقم الحديث 
هو محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني أبو بكر خراساني األصل، نزيل بغداد، اإلمام          : محمد بن إسحاق  ) 7(

سـير  : انظر. (الحافظ المجود الحجة، كان ذا معرفة واسعة ورحلة شاسعة، توفي سنة سبعين ومائتين للهجرة            
. د: تحقيق،  المزي الحجاج أبو عبدالرحمن الزكي بن ليوسف،  الكمال تهذيب. 12/592 للذهبي،   أعالم النبالء 

   .)399-24/396م، 1980 هـ،1400 ، األولى الطبعة، بيروت الرسالة مؤسسة، معروف عواد بشار
  .ححاب) د(في النسخة  )8(
، في اإلبانة   بطة ابنرته  ، شه الحنبلي العكبري بطة بن محمد بن اهللا عبيد اهللا عبد وأبأخرجه الشيخ اإلمام    ) 9(

 اهللا عبـد  عثمان. د:  ودراسة قيحق، تأليف ت  المذمومة الفرق ومجانبة الناجية الفرقة شريعة عن  اإلبانة الكبرى
 أصـول  شرح .3/20،  21 رقم الحديث    هـ،1415، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،        األثيوبي آدم

 بن اهللا هبة القاسم يألب،  بعدهم ومن والتابعين الصحابة وإجماع السنةو الكتاب من والجماعة السنة أهل اعتقاد
  للنـشر والتوزيـع    طيبة دار،  الغامدي حمدان بن سعد بن أحمد: قيحق، ت الاللكائي الطبري منصور بن الحسن

حادي األرواح إلى بالد األفـراح البـن   . 3/546،547، 665، رقم الحديث  م1995 ،األولى الطبعة،  الرياض
  .إسناده ضعيف جداً، وقد صح من طريق أخرى:  قال ابن بطة.243الجوزية، ص قيم 
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أن ال  [إن أهل الجنة إذا بلغ النعيم منهم كـل مبلـغ وظنـوا              : ( قال  أن رسول اهللا     )1(]عمر
 كـل   )4(]وجه الرحمن فنسوا  [ منه تجلى لهم الرب تبارك وتعالى فنظروا إلى          )3(]أفضل [)2(]نعيم

 كثيرة جـداً  )7(]الرؤية[ة على  واألحاديث الدال)6())5(]إلى وجه الرحمن[نعيم عاينوه حتى نظروا     
 )9(]الرؤيـة [وعندي في : )8(متواترة مروية عن أكثر من عشرين صحابياً، وقال يحيى بن معين     

:  قـال ، وروى ابن ماجه عـن جـابر أن رسـول اهللا    )10(]كلها صحيحة [سبعة عشر حديثاً    
الـرب جـل جاللـه     سطع نور فرفعوا رؤوسهم فإذا )12(]إذا[ أهل الجنة في نعيمهم   )11(]امبين([
 :السالم عليكم يا أهل الجنة وهو قول اهللا         : من فوقهم فقال  )  ب 30أ  ( أشرف عليهم    )13(]قد[

                                                
  .ابن عمر رضي اهللا عنهما) ب(في النسخة  )1(
  .أنهم أن ال يقيم) د(في النسخة  )2(
  .أبلغ) ج(في النسخة  )3(
  .وجهه نسوا) د(في النسخة  )4(
  .إليه) د(في النسخة  )5(
نزهة المجالس ومنتخب   .  بنحوه 219 ص،  339صفة الجنة، رقم الحديث       أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه      )6(

حادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم       . 4/278الترغيب والترهيب للمنذري،    . 2/480النفائس للصفوري،   
  .2/243، 2184ضعيف، ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث : قال األلباني. 324 صالجوزية، 

  . رؤية الرب)ج(في النسخة  )7(
 وإجمـاع  والسنة الكتاب من والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح. 31/434فتح الباري البن حجر،      )8(

 أهـل  عقيـدة  وشرح المحجة بيان في الحجة .3/549 ،الاللكائي القاسم يب، أل بعدهم ومن والتابعين الصحابة
 عميـر  هـادي  بن ربيع بن محمد تحقيق،  انياألصبه التيمي الفضل بن محمد بن إسماعيل القاسم يب، أل السنة

حادي األرواح إلى بالد األفـراح البـن قـيم          . 2/262،  م1999 - هـ1419،  الرياض الراية دار،  المدخلي
  .332 صالجوزية، 

 أبـو    اإلمام الحافظ الجهبذ شـيخ المحـدثين        البغدادي، عين بن عون بن زياد    يحيى بن م  هو  : بن معين يحيى  
وكـان أبـوه    ،  أصله من سرخس  ،  أعلمنا بالرجال :  وقال ابن حنبل   ،ث ومؤرخي رجاله  من أئمة الحدي  ،  زكريا

، وصلى وعاش ببغداد وتوفي بالمدينة حاجاً   . على خراج الري، فخلف له ثروة كبيرة، فأنفقها في طلب الحديث          
: مـن كالمـه    و  سنة مائتين وثالثة وعشرين للهجرة، الموافق ثمانمائة وثمانية وأربعين ميالدية،          عليه أميرها 

سـير أعـالم    : انظـر . (واألسماءالكنى  و،  معرفة الرجال و ، التاريخ والعلل  :له ،كتبت بيدي ألف ألف حديث    
  .)173، 8/172 ،األعالم للزركلي. 96-11/71النبالء للذهبي، 

  .الرواية) ج(في النسخة  )9(
  .كلها مروية صحيحة قوية جداً) د(في النسخة  )10(
  .، والصحيح ما أثبتناه في المتنابين) ج(و) ب( و)أ(في النسخة المعتمدة  )11(
  .إذ) ج(في النسخة  )12(
  ).د(ساقط في النسخة  )13(
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[< ; : 9 8Z)1(           فال يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ]3(]إليـه  [)2(]ينظرون( 
لجنـة  أن أهل ا: (، وعن ابن عباس مرفوعاً  )5() بركته ونوره  )4(]وتبقى فيهم [حتى يحتجب عنهم    

أن أفضل أهل الجنة منزلة مـن ينظـر   ( وعن ابن عمر )7())6(]جمعة[ في كل يوم   ،يرون ربهم 
علـى  [أن أكرم أهل الجنة (، وتقدم في الحديث السابق قريباً )9() كل يوم مرتين )8(]اهللا[إلى وجه   

 في   يرون ربهم  )12( يعني أن المؤمنين غير الخواص     )11() من ينظر إلى ربه بكرة وعشياً      )10(]اهللا
   ، فيه)14(]ربهم[ لهم )13(]ويتجلى[كل يوم جمعة ويزورون ربهم فيه 

                                                
  .}58آية / سورة يس{ )1(
  .ما داموا ينظرون) ب(في النسخة  )2(
  ).د(ساقط في النسخة  )3(
  .ويبقى فهم) د(في النسخة  )4(
 الكبير الضعفاء كتاب. 1/185،  184 رقم الحديث    أخرجه ابن ماجه في سننه، باب فيما أنكرت الجهمية،         )5(

ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ومن يتهم في بعض حديثه ومجهول روى                  
 الحـافظ  تصنيف ما ال يتابع عليه وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها وإن كانت حاله في الحديث مستقيمة،               

تحقيق حمدي بن عبد المجيـد بـن إسـماعيل           المكي العقيلي حماد بن موسى بن عمرو بن محمد جعفر أبي
.  بنحوه 2/673،  839، رقم الحديث    م2000 ـه1420 ولىاأل الطبعةدار الصميعي للنشر والتوزيع،      السفلي،

  .ضعيف:  قال األلباني.3/1577مشكاة المصابيح للتبريزي، . 3/261، بن الجوزيال الموضوعات كتاب
  .جمعة انتهى) د(في النسخة  )6(
 الوطن دار،  الدميجي سليمان بن عمر بن اهللا عبد: قيحق، ت اآلجري الحسين بن محمد بكر يألب،  الشريعة) 7(

 بـن  محمـد  ، يعلـى  أبو للقاضي،  الصفات ألخبار التأويالت إبطال .2/1022،  614، رقم الحديث    الرياض
، رقم  الكويت الدولية إيالف دار ،النجدي ودالحم حمد بن محمد: قيحقت،  الفراء بن خلف بن محمد بن الحسين

  .327 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البن قيم الجوزية، . 284 ص، 283الحديث 
  .اهللا الكريم في) د(في النسخة  )8(
 صـفة   وأخرجه ابن أبي الـدنيا فـي  .18/433، 35134رقم الحديث  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه،       )9(

قـال  . 323 صحادي األرواح إلى بالد األفراح البـن قـيم الجوزيـة،        . 106 ص،  97الجنة، رقم الحديث    
  .2/258، 2246ضعيف، ضعيف الترغيب والترهيب، رقم الحديث : األلباني

  ).ج(ساقط في النسخة  )10(
  .218، ص تقدم تخريجه )11(
والولي وغير ذلـك     المريد والعارف    :الصوفية من أفكارها تقسيم الناس إلى خواص وعوام، أو مراتب          )12(

 حـزم  بـن ال،  والنحـل  واألهـواء  الملل في الفصل: انظر. (من المراتب واأللقاب التي يصل إليها الصوفي      
فرق معاصرة تنسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها، للـدكتور غالـب بـن علـي        . 4/21،  الظاهري
  .)761، 2/729عواجي، 

  .ويتحلى) د(في النسخة  )13(
  ).د(سخة ساقط في الن )14(



 - 222 -

 نـسألك رضـوانك فيقـول       )3(]يا ربنا : فيقولون[ أعطكم   )2(]سلُوني([يا عبادي   : )1(]لهم[ويقول  
 قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ويوم الجمعة يسمى يوم المزيد في الجنة ألنه يقع مزيد                 )4(]لهم[

 فقـال   )8(]المؤمنـات  [)7( الرجال، وأما النساء   )6(]، هذا حال العوام من    )5()فيه[اإلكرام للمؤمنين   
 واسـتثنى   )12(دون الجمع وبه جـزم الـسيوطي      [ في األعياد    )11(]يرينَه[أنَّهن  : )10(])9(ابن كثير [

 بكر وعمر   )14(]أبي[ كما يرى    ، في غير األعياد أيضاً    )13(]يرونه[زوجات األنبياء وبناتهم فإنهن     
 يراه غيرهما من غير األنبياء، وأما الخواص كاألنبياء والرسل ففي كل يوم يرونه              )15(]ما[يد  أز

  ، )16(]بكرة وعشياً

                                                
  ).د(ساقط في النسخة  )1(
  .سلوا) ب(في النسخة  )2(
  .فيقولوا يا رب) د(في النسخة  )3(
  ).د(ساقط في النسخة  )4(
ـ ، والترهيـب  الترغيب .139 ص، 145، رقم الحديث الجنة صفة أخرجه ضياء الدين المقدسي في    )5( ي ألب

، القـاهرة  الحـديث  دار،  شـعبان  بن صالح بن نأيم: قيحقت ،األصبهاني الفضل بن محمد بن إسماعيل القاسم
حادي األرواح إلى بالد األفراح البن      .  بنحوه 1/495،  893، رقم الحديث    م1993 هـ 1414 ،األولى الطبعة

  .13/632 الدر المنثور للسيوطي، .267 صقيم الجوزية، 
  .يعني) د(في النسخة  )6(
جال والنساء، فنحمل اآلية على عمومها، وهـي قولـه    بين الر لم يرد دليل صحيح يفرق في رؤية اهللا    )7(

، وما ذكره المؤلف إنما هو مما ذهبت إليه         }23،  22آية  / سورة القيامة  {  / . -Z( * + ]: تعالى
  .الصوفية من تقسيم الناس، ولكن الجميع سواء في رؤيته تعالى

  ).د(ساقط في النسخة  )8(
   .20/363 البداية والنهاية البن كثير، )9(
  .ابن كثير ) ج(في النسخة  )10(
  .يرونه) د(و) ج(في النسخة  )11(
   .2/289 الحاوي للفتاوي، للسيوطي، )12(
  .يرينه) ب(في النسخة  )13(
  .أبو) ب(في النسخة  )14(
  .مما) ب(في النسخة  )15(
يتجلى فيهما  إن النساء يرونه في األعياد والجمع ألن اهللا        : دون الجمع، وقال بعضهم   ) ج(في النسخة    )16(

ويستثنى من ذلك زوجات األنبياء وبناتهم وسائر الصديقات فإنهن يرونـه فـي    : تجلياً عاماً، قال السيوطي     
وأما الخواص فإنهم يرون ربهم بكرة وعشياً، ونقل المناوي في الكبيـر            . غير األعياد والجمع خصوصية لهن    

إن هللا خواصاً من عباده لـو حجـبهم فـي    : قال أنه على الجامع عن أبي يزيد البسطامي طيفور بن يحيى     
  =.الجنة عن رؤيته ال استغاثوا من الجنة ونعيمها كما يستغيث أهل النار من النار وعذابها
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 أن ال يبقى في     )2(]إلى[ أن الناس يرون ربهم في الموقف ثم يحجبون          )1(]التذكرة) [ أ 31أ  (وفي  
ن بعد ذلك أصالً وال فـي       النار أحد ممن يدخل الجنة فيؤذن لهم فيرونه في الجنة ثم ال يحجبو            

  .)3(حال تمتعهم انتهى
 )7(]به[ ربهم أو ال والذي جزم       )6(]يرون[ هل   )5(]من الجن [ اختلف في المؤمنين     )4(]قد[و
 مؤمني اإلنس فـي     )10(]يتساوون[، لكن ال    )9(]الجنة[ أنهم يرونه في الموقف وفي       )8(غير واحد 

  .)11(]الرؤية[

                                                                                                                                       
إن النساء يرونه في األعياد والجمع ألن اهللا تعالى يتحلى فيهـا            : دون الجمع، وقال بعضهم   ) د(وفي النسخة   =

ى من ذلك زوجات األنبياء وبناتهم وسائر الصديقات فإنهن يرونه فـي            ويستثن: تجليات عامات، قال السيوطي   
وأما الخواص فإنهم ترون ربهم بكرة وعشياً، ونقل المناوي في الكبيـر            . غير األعياد والجمع خصوصية لهن    

إن هللا خواصاً من عباده لو حجـبهم فـي          : على الجامع عن أبي يزيد البسطامي عن طيفور بن يحيى أنه قال           
  .عن رؤيته الستغاثوا من الجنة ونعيمها كما يستغيث أهل النار من النار وعذابهاالجنة 

  .التذكرة للقرطبي ) د(و) ج(في النسخة  )1(
  .إال) د(في النسخة  )2(
  .لم أقف على هذا القول في كتاب التذكرة )3(
  ).د(ساقط في النسخة  )4(
  .من الجن في الجنة) د(في النسخة  )5(
  .يرن) د(في النسخة  )6(
  ).د(ساقط في النسخة  )7(
 وسـواطع  البهيـة  األنوار لوامع كتاب: انظر(،  المالكي العدوي الصعيدي علي و الحنبلي السفاريني: قاله )8(

 العـدوي  حاشـية . 2/249 ،الحنبلي لسفاريني، ل المرضية الفرقة عقد في المضية الدرة لشرح األثرية األسرار
  ).1/106 ،الصعيدي علي لالرباني الطالب كفاية شرح على

  .الجنة أيضاً) ج(في النسخة  )9(
  .يساوون) د(و) ج(و) ب(في النسخة  )10(
  .الرؤية انتهى) ج(في النسخة  )11(



 - 224 -

  
  
  
  
  
  
  

  
  خـاتـمـة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 - 225 -

  خاتمة
 )4(])3(:المواهـب [ فـي شـرح    )2(]محمد الزرقـاني  [ قال سيدي    ، حسنها )1(]اهللا[سأل  وأ

 )5(]أبـو الحـسن األشـعري   [األرجح أن المالئكة يرون ربهم كما نص عليه إمام أهل الـسنة      
 )10(]كتابه[ص عليه البيهقي في     وكذا ن : )9(])8(البدور[وقال في   : )7( السيوطي في الحبائك   )6(]قاله[

 )14(]اهللا المالئكة لعبادته   [)13(]خلق: ([ بن العاص  )12(]عمرو[ عبداهللا بن    )11(]عن[وأخرج  الرؤية  
ومالئكـة   [، إلى يـوم القيامـة    )16(]خلقهم[ من يوم    )15(]صافين[ وأن منهم مالئكة قياماً      ،أصنافاً

 ومالئكة سجوداً من يوم خلقهم إلى يوم        ،)18(] من يوم خلقهم إلى يوم القيامة      )17(]ركوعاً خشوعاً [
 تبارك وتعالى فإذا نظروا إلى وجهه الكـريم         )19(]ربهم[القيامة، فإذا كان يوم القيامة تجلى لهم        

                                                
  .اهللا تعالى) ب(في النسخة  )1(
  .محمد الزرقاني ) ج(في النسخة  )2(
  .12/430لى المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعالمة القسطالني، شرح العالمة الزرقاني ع )3(
  .المواهب اللدنية) ج(في النسخة  )4(
  .أبو الحسن األشعري ) ج(في النسخة  )5(
  .قال) د(في النسخة  )6(
الحبائك في أخبار المالئك، لإلمام جالل الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق خادم السنة المطهـرة أبـو                  )7(

 صم،  1988هــ، 1408هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانيـة              
265.  

كتاب البدور السافرة في أهوال اآلخرة، تأليف اإلمام المحدث حافظ عصره جالل السيوطي، مخطوطة تم               ) 8(
   . 82، 81 ص ربهم، هـ، باب ما جاء في رؤية المالئكة1084نسخها ثاني شهر ربيع الثاني سنة 

  .النذور) ب(في النسخة  )9(
  .كتاب) د(و) ج(في النسخة  )10(
  ).د(ساقط في النسخة  )11(
  .عمر) ب(في النسخة  )12(
  .قال خلق) ج(في النسخة  )13(
  .لعباده) د(في النسخة  )14(
  ). د(ساقط في النسخة  )15(
  .خلقهم اهللا) ج(في النسخة  )16(
  .وعاًخشوعاً رك) ج(في النسخة  )17(
  .ومالئكة ركوعاً خشوعاً من يوم خلقهم إلى يوم القيامة: النص التالي) د(ساقط في النسخة  )18(
  ).د(ساقط في النسخة  )19(
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 عـن رجـل مـن       )3(]آخـر [ من وجٍه    )2(]ثم أخرجه  [)1()قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك     
 يـوم القيامـة تجلـى لهـم ربهـم      فإذا كان ()4(]آخره[وفي )  ب31أ   (الصحابة عن النبي    

، قال الـسيوطي فـي      )5()فينظرون إليه فإذا نظروا إليه قالوا سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك           
  .  ال خالف فيه خالفاً لمن وهم فيه)7(]فمما[وأما دخول المالئكة الجنة : )6(الحبائك

 وصلى  ، أن هدانا اهللا    وما كنا لنهتدي لوال    )8(]لهذا[ والحمد هللا الذي هدانا      ، أعلم واهللا  
 اإلخالص والقبول والعفـو     )10(]واهللا أسأله  [،)9(]وسلم[اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه        

 والرضا وسعادة الدارين والتوفيق وحسن الختام بجاه سيدنا         ،والعافية في الدين والدنيا واآلخرة    
  .)11(]والسالم[محمد عليه أفضل الصالة 

                                                
قال المحقق الدكتور عبد العلي عبد      . 325،  1/324،  164أخرجه البيهقي في شعب اإليمان، رقم الحديث        ) 1(

. الرؤية ونقله السيوطي عن البيهقـي فـي كتابـه الرؤيـة    ولم أقف على كتاب  . إسناده ضعيف : الحميد حامد 
الفتاوى . 82،  81 صكتاب البدور السافرة في أهوال اآلخرة، للسيوطي،        . 2/189الحاوي للفتاوي للسيوطي،    

لوامع األنـوار البهيـة للـسفاريني    . 6 صالحديثية، ألحمد شهاب الدين بن حجر الهيتمي المكي، دار الفكر،         
 وسـائر  واإلعـراب  والنحـو  واألصول والحديث التفسير وعلوم الفقه في ىللفتاو الحاوي .2/248الحنبلي،  

 الكتـب  دار،  الرحمن عبد حسن اللطيف عبد:  تحقيق ،السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد الدين لجالل،  الفنون
 قـيم   حادي األرواح إلى بـالد األفـراح البـن    .2/189،  م2000 هـ1421 ،األولى  الطبعة ،بيروت العلمية

  .328 صالجوزية، 
  .فإذا نظروا) د(وأخرجه، وفي النسخة ) ج(في النسخة  )2(
  .آخر ينحوه) د(آخر بنحوه، وفي النسخة ) ب(في النسخة  )3(
  .آخر) د(في النسخة  )4(
ولم أقف على كتاب الرؤية ونقله السيوطي عن البيهقي في           . بنحوه 3/994،   أخرجه أبو الشيخ في العظمة     )5(

، رقـم   فوري للبرهان واألفعال األقوال سنن في العمال كنز .2/189الحاوي للفتاوي للسيوطي،    . رؤيةكتابه ال 
. 2/548،  القـاري  محمد سلطان بن علي ل المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة. 10/366،  29836الحديث  

ألرواح إلى بالد األفراح    حادي ا . 2/189 الحاوي للسيوطي،    .2/248لوامع األنوار البهية للسفاريني الحنبلي،      
  .1/44 صالفتاوى الحديثية البن حجر الهيتمي، . 330 صالبن قيم الجوزية، 

  .265، 264 صالحبائك في أخبار المالئك للسيوطي،  )6(
  .فما) د(فهو، وفي النسخة ) ب(في النسخة  )7(
  ).د(ساقط في النسخة  )8(
  .وسلم تسليماً كثيراً) د(في النسخة  )9(
  .ووأسأل اهللا تعالى) ب(لنسخة في ا )10(
  .وأزكى السالم) ب(في النسخة  )11(



 - 227 -

كة يوم األحد أربعة وعشرين في شهر شعبان سنة ألف ومائة           المبار[تمت هذه الرسالة    
المـالكي  [على يد جامعها الفقير يوسـف بـن الـشيخ سـعيد الـصفتي                [[)1(]وثالث وتسعين 

  . ومشايخه والمسلمين أجمعين)3(]له ولوالديه[ غفر اهللا )2(]األزهري
هه الكريم وسـبباً     نفع بأصولها وأن يجعلها خالصة لوج      )4(]لما[واهللا أسأل أن ينفع بها      

 وصـلى اهللا علـى سـيدنا        )5(] والحمد هللا رب العالمين    ) أ 32أ   (للفوز برؤيته في جنات النعيم    
  ) ب32أ (.)7(])6(]وسلم[محمد وعلى آله وصحبه 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .في يوم السبت المبارك ثاني شهر جمادي األولى سنة ثمان وخمسين ومائة ألف) ب(في النسخة  )1(

، المنقول منها هذا، وهذه تمت في 1241المباركة في يوم األحد في شهر جمادي اآلخر سنة       ) ج(وفي النسخة   
  .1273ء ستة عشر يوم خلت من شهر شوال سنة يوم الثالثا

، ألف ومائتين وثمانية وسـبعين      1278المباركة يوم الخميس في شهر شعبان من شهور سنة          ) د(في النسخة   
  . وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيمبعد هجرته 

لفقير حسن الـشامي المـالكي      المالكي ومحمد السمدوني بالتاريخ األول وناقل هذا عنهم ا        ) ج(في النسخة    )2(
  .مذهباً بالتاريخ الثاني تبعاً لألول

  .له ولهما ولوالديهم) ج(في النسخة  )3(
  .كما) ج(في النسخة  )4(
على يد جامعها الفقير يوسف بن الـشيخ سـعيد الـصفتي المـالكي              : النص التالي ) د(ساقط في النسخة     )5(

واهللا أسأل أن ينفع بها لمـا نفـع بأصـولها وأن      . مين أجمعين األزهري غفر اهللا له ولوالديه ومشايخه والمسل      
  . يجعلها خالصة لوجهه الكريم وسبباً للفوز برؤيته في جنات النعيم والحمد هللا رب العالمين

  .وسلم على يد كاتبها الفقير اللهم اغفر له وارحمه والمسلمين آمين) ج(في النسخة  )6(
على يد جامعها الفقير يوسف بن الـشيخ سـعيد الـصفتي المـالكي     : النص التالي) ب(ساقط في النسخة   )7(

واهللا أسأل أن ينفع بها لمـا نفـع بأصـولها وأن      . األزهري غفر اهللا له ولوالديه ومشايخه والمسلمين أجمعين       
يجعلها خالصة لوجهه الكريم وسبباً للفوز برؤيته في جنات النعيم والحمد هللا رب العالمين، وصـلى اهللا علـى    

  .دنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمسي
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   الدراسةخاتمة
  

الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على سيدنا وإمامنا ونبينا محمد             
  . عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين وسلم تسليماً كثيراً، أما بعدصلى اهللا

  : ففي نهاية هذا البحث أختم بخاتمة يمكن تقسيمها إلى قسمين
 يمكن أن يجمل الباحث النتائج التي توصل إليها بعد االنتهاء مـن هـذه               :النتائج/ أوالً

  :الرسالة، في النقاط التالية
يم، تجسد هذا في علمائها الذين سـطروا صـفحات         لألمة اإلسالمية تاريخ مشرق عظ     -1

ينهل منها الجميع في كافة األزمنة، والمخطوطات التي سطرها علماؤها، فهي إحـدى            
  .السبل التي تعرفنا على تاريخ األمة المشرق

بدأت الدولة العثمانية قوية مسيطرة، إال أنها ُأصيبت بنكبات متتاليـة أدى ذلـك إلـى                -2
ن المعاهدات المذلة، وكان من أسباب هزيمتها، ما قامـت بـه            ضعفها فوقعت كثيراً م   

 .أيضاً الشيعة من تآمر عليها، باإلضافة إلى الثورات الداخلية

اهتمت الدولة العثمانية باإلسالم وأهله، فاحترمت العلماء ال سـيما علمـاء األزهـر               -3
 الشريف بمصر، وبنت المساجد واعتنت بها وطبقت الـشريعة اإلسـالمية واهتمـت            

 .بفريضة الحج وعينت لها أميراً

عني السالطين العثمانيون بالثقافة والعلم، فتم تدقيق المئات من صفحات كتب التـاريخ       -4
 .ودراسات وبحوث حول التاريخ العثماني والتركي، ونظموا دروساً خاصة بالدين

الشيخ مؤلف المخطوطة يوسف الصفتي فقيه غير متعصب لمذهبه المالكي، تتلمذ على             -5
 . نخبة من العلماء المرموقين، وألف كثيراً من الكتب في فنون مختلفة، وهو صوفييد

الشيخ الصفتي يستهل حديثه في بداية الباب أو الموضوع بآية قرآنية أو حديث نبـوي                -6
صحيح، ولكنه استدل بأحاديث ضعيفة وموضوعة، وهو ما ال يجـوز فـي األمـور               

ثير من كتب العقائد والتفسير والحـديث       الغيبية، كموضوع الجنة، ورجع الشيخ إلى ك      
 .واللغة وغيرها في مؤلفه

، وأهـل الجنـة      في أفضل صورة، فخلقه على صـورته         خلق اهللا تعالى آدم      -7
 .يدخلون الجنة على صورة آدم 

القيامة صغرى وهي موت اإلنسان، وكبرى وهي بعث الناس جميعاً للحساب، وأخفـى    -8
بين عالمات تسبق وقوعه، والقبر هـو أول منـازل         وقوع اليوم اآلخر، ولكنه      اهللا  

 .اآلخرة، وعذابه ونعيمه ثابت في القرآن والسنة

 . وفضلهعمل اإلنسان مهما كثر ال يستحق به الجنة لذاته، لوال رحمة اهللا  -9
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قصرت المعتزلة والخوارج الشفاعة على تعجيل الحساب ورفع الدرجات فقـط، وال         -10
شفاعة وقسموها إلى خمسة أقسام، مـن تلـك األقـسام           دليل لهم، وأثبت أهل السنة ال     

 لقوم وجبت لهم النار، وشفاعته للمذنبين أو العصاة الذين دخلوا           شفاعة النبي محمد    
 .النار بذنوبهم

المبشرون بالجنة ال يقتصروا على العشرة المشهورين، وإنما شهروا ألنهم جمعـوا             -11
جنة، إما بأعيانهم أو بـصفاتهم أو      غيرهم بال  في حديث واحد، وقد بشر النبي محمد        

 .بأفعالهم

وقود النار الكفار والحجارة، وأبوابها سبعة، وخزنة النار ثمانية عشر ملك ومعهـم              -12
مالك رئيسهم، وأكثر أهل النار النساء، فهن يكفرن العشير، وطعام أهل النار الضريع              

مرة يغلـي   وشجرة الزقوم، وشرابهم الصديد، وأهون عذاب من يوضع تحت قدميه ج          
 .منها دماغه

 .خلود أهل الجنة في نعيمهم، وخلود أهل النار في عذابهم -13

 .الجنة موجودة اآلن، وهو ما ذهب إليه أهل السنة، وخالفتهم المعتزلة -14

اختلف العلماء في عدد الجنة، وما رجحناه أن الجنة واحدة ولكنها طبقات ودرجات،              -15
 .فاألسماء التي ذكرت لتلك الدرجات

 .نة العظيمة ثمانية، وهناك أبواب صغار من داخل تلك الثمانيةأبواب الج -16

، ، وأول من يدخلها من األمم أمـة سـيدنا محمـد      أول من يدخل الجنة محمد       -17
وأول من يدخلها من النساء فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها، ومن الرجـال الـصديق               

    رفيق الرسول ،     ر أهل الجنـة أمـة   ، والفقراء يسبقون األغنياء في دخولها، وأكث
 .سيدنا محمد 

تتفجر أنهار الجنة من الفردوس، وهي أنهار الماء واللبن والخمر الـذي ال يـذهب                -18
 .العقول وأنهار العسل المصفى

 ال يبصقون وال يمتخطون وال يتغوطـون        يكون أهل الجنة على صورة القمر، وهم       -19
وال يبولون وال يسقمون، ويعطى الرجل من أهل الجنة قوة مائة رجـل فـي األكـل                 

 .والشرب والجماع والشهوة

ألهل الجنة من أنواع األطعمة ما شاؤوا من الفاكهة ولحم الطير وغيره، وشـرابهم               -20
هم أيـضاً الـذهب والفـضة    التسنيم والسلسبيل والكافور، وآنيتهم الذهب والفضة وحلي      

واللؤلؤ، ولباسهم الحرير والسندس األخضر واإلستبرق، ولكل واحد منهم ألف خـادم،       
 .أما ذرية المؤمن فيلحقها اهللا بدرجته
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يزوج أهل الجنة بالحور العين التي منحت جماالً وفيراً، ولكن نساء الدنيا في الجنـة    -21
 . تعالىتفضل الحور العين بصالتهن وصيامهن وعبادتهن هللا

 أهل الجنة قبل دخولهم الجنة يحبسون يتقاضون بالمظالم التي كانت بينهم في الدنيا،              -22
 .وبعدها يدخلون الجنة ويعرفون مساكنهم وأزواجهم

 .أدنى أهل الجنة ملكه في الجنة كملك ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله -23

حة، وخالفـت المعتزلـة   ثبتت رؤية المؤمنين في الجنة لربهم بالكتاب والسنة الصحي  -24
 .والجهمية والخوارج واإلمامية والمرجئة في مقالة

ختم المؤلف الشيخ يوسف الصفتي بخاتمة تضمنت الثناء على اهللا تعـالى والـصالة     -25
 .على النبي محمد 

  
  : يوصي الباحث بما يلي:التوصيات/ ثانياً  

 المـشرق وتراثهـا،     تشجيع الجامعة للباحثين على االهتمام بتاريخ األمة اإلسـالمية         -1
  .وإبرازه وتحقيقه ونشره

الحذر من استخدام الروايات الضعيفة والموضوعة عنـد االسـتدالل علـى األمـور             -2
  .الغيبية، فاألمور الغيبية ال تؤخذ إال من أدلة صحيحة
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  الفهارس
  

  .فهرس اآليات القرآنية: أوالً
  

  .فهرس األحاديث النبوية الشريفة: ثانياً
  

  .فهرس األعالم المترجم لهم: ثالثاً
  

  . المصادر والمراجع فهرس:رابعاً
  

  .فهرس الموضوعات: خامساً
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  :فهرس اآليات القرآنية/ أوالً
  
  

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اسم السورة  طرف اآلية  م
1 .   [ «± ° ¯ ® ¬Z  22  88  

2 .   [Ó Ò Ñ Ð Ï ÎZ   24  70  

3 .   [3 2 1 0 / .Z    25  165  

4 .     [  $ # " !Z   30  
  

  45، و

5 .   [z s r q pZ  67  154  

6 .   [ ¶ µ ´ ³ ²Z  167  79  

7 .       [¾ ½ ¼ » Z  

   
   

   
  

  
ـرة

قـ
ــ

ـب
لـ

   ا
   

   
   

   
  

  

186  88  

8 .   [ Û Ú Ù Ø ×Z  

    
ران

عم
آل 

  

9  89  

9 .   [$ # " !Z  1  و  
10 . [s r q pZ  57  76  

11 . [L K J IZ  69  ،180ز  

12 . [    $ # " !Z  

  
ـن

لـ
ا

سـ
ـ

  اء

122  76  

13 . [¿ ¾ ½ Z  31  49  

14 . [- , +    Z  

مائ  
ال

  دة
  

37  79  

15 . [P O N M LZ  127  97  

16 . [r q pZ  

  
ألنع

ا
  ام

  

128  78  

17 . [Ø × Ö Õ ÔZ  43  54  

18 . [© ¨ § ¦Z  73  153  

19 . [Å Ä Ã Â ÁZ  

  
اف

ـر
ــ

ألع
ا

  
  

187  47  
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20 . [ � ~ }¡ Z  72  97، 151   
21 . [Y X W V U T S R QZ  

توب  
ال

  ة
  

81  70  

22 . [% $ # "Z     س
يون

  

26  217 ،218  

23 . [µ ´ ³ ² ±Z  106-
107  

78  

24 . [Ò Ñ Ð Ï ÎZ  
  

  ه
 

  77  108  ود

25 . [Ã Â Á À ¿ ¾Z  13  154  

26 . [Ç Æ Å ÄZ  

  
سف

يو
  

  
101  54  

27 . [ % $ # " !Z    عد
الر

  

29  125  

28 .    [� ~ } | { z yZ    16-17  73  

29 . [º ¹ ¸ ¶ µZ  

  
هيم

برا
إ

  
  

23  134  

30 . [ y x w vZ    
جر

الح
  

43-44  71  

31 . [ § ¦ ¥Z  32  54  

32 . [² ± ° ¯ ® ¬ «Z   

  
حل

الن
  32  56  

33 . [I H G F EZ  3  102، 106  
34 . [X W V U T SZ     

  
راء

إلس
ا

  
  

79  59 ،60  
35 . [_ ^ ] \  Z  18  154  

36 . [T S R Q P O NZ  29  74  

37 .   [¤ £ ¢ ¡ � ~Z  31  172  

38 . [´ ³ ² ± °Z  

  
ـف
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ـك

ال
  

107  97  

39 .    [ T S RZ  57  114  

40 .     [ l k j i h gZ  

  
ريم
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85 ،86  50 ،152  
41 . [« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £Z     طه  
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42 . [> = < ; :Z     
ياء

ألنب
ا

  

47  52  

43 . [ Ó Ò ÑZ  23  172  

44 . [Î Í Ì Ë Ê ÉZ   

  
حج

ال
  

  

23  173  

45 . [ # " ! Z  1  89، 210   
46 . [§ ¨ © ª Z   14  89  

47 . [± ° ¯ ® ¬   Z  15-16  50  

48 . [) % $ # " !Z  

  
ون

ؤمن
الم

  

18  138  

49 . [ C B A @ ? >Z  15  97  

50 . [Â Á À ¿Z  

  
قان

لفر
ا

  65  80  

51 . [ Ù Ø × Ö ÕZ  83  54  

52 .   [, + * ) (Z  

  
راء

شع
ال

  
  

85  95  

53 . [ c b a ` _ ^Z  18  154  

54 . [ª ©  ̈§ ¦ Z  19  54  

55 . [´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬Z  

  
مل

الن
  

20  154  

56 .  [j i h g fZ    
ص

ص
الق

  

88  90 ،91  

57 . [4 3 2 1 Z   54-55  72  

58 . [P O N MZ  

  
وت

نكب
الع

  
  

57  91  

59 . [x w v u t s r q pZ  

جدة  
الس

  

17  210  

60 . [ µ  ́³ ² ± ° ¯Z  28  88  

61 .    [ ` _ ^ ] \ [ ZZ   34-35  96  
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36  79 ،80  
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63 . [& % $ # " !Z     55  191  

64 . [, + * )Z  56  143  

65 . [/ . -  Z  56  144  
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ي    
  ســ

58  221  

67 . [m l k j i hZ   64-65  73  
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ال
  107  153  
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25  215  

70 . [   X W V U T SZ    
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الز
  

71-73  52 ،53  

71 . [r q p o nZ    
افر
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46  50  

72 . [3 2 1 Z    
رى

شو
ال

  

11  46  

73 . [µ ´ ³ ²Z  71  166  

74 . [Ã Â Á À ¿ ¾Z  72  54، 56  
75 . [- , + * ) (    Z  75  79  

76 . [: 9 8 7 6Z  

    
رف
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ال

  

77  71  
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135  
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85 . [ ` _ ^ ]Z    جم
الن

  

13-15  97   

86 . [> = < ; :Z       مر
الق

  

54-55  96  

87 . [R Q P OZ  26  91  

88 . [C B A @ ?Z  46  97  

89 . [k j i h g fZ  54  144  

90 .   [¾ ½ ¼Z  62  96  

91 . [ 7 6 5 4Z  72  143  

92 . [M L K JZ  

  
من

رح
ال

  

76  154  

93 . [4 3 2Z  20-21  165  

94 . [; <    @ ? >Z  22-23  175   

95 . [W V U T SZ   27-28  165  

96 . [ ̂]Z   29  165  

97 . [a `Z  30  165   

98 . [d cZ  31  165  

99 . [ g fZ  32-33  166  

100 . [o nZ  

  
قعة

لوا
ا

  
  

34  145  

101 . [Q P O N M L K J IZ     
حنة

ممت
ال

  

8  18  

102 . [ ¬ « ª © ¨ § ¦Z    
ريم

لتح
ا

  

11  92  

103 . [U T S R Q P OZ     لقلم
ا

  

48  153  

104 . [u t s r qZ     
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ال

  

13  73  

105 . [ X W VZ    
دثر

الم
  

30  71  



 - 237 -

106 . [+ * )Z  22  218  

107 . [  / . -Z  

  
امة

القي
  23  218   

108 . [Ö Õ ÔZ  5  168 ،170  
109 . [' & % $Z   6  170  

110 . [# " !Z  6  140 ،171  
111 . [c b a `Z  13  143  

112 . [s r q p o nZ  15  171  

113 . [£ ¢ ¡ � ~ }Z  17-18  168 ،169  
114 . [¯ ® ¬ «Z  19  177  

115 . [Ã Â Á À ¿Z  

  
سان

اإلن
  

21  172   

116 . [ « ª © ¨ § ¦Z  24-25  73 ،80  
117 .    [ É È Ç Æ ÅZ  

لنبأ  
ا

  

30  79  

118 . [m l k j i hZ  18  98  

119 .  [® ¬ « ªZ   25-27  168 ،169  
120 . [± °Z  26  168  

121 . [ » º ¹Z  27  169  

122 . [ À ¿ ¾ ½Z  

  
فين

طف
الم

  

28  169  

123 .   [ N M L K J IZ  6-7  73  

124 .  [p o   Z  14  171  

125 .     [ s r   Z  15  144  

126 .     [ v u    Z  

  
شية
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16  145  
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  فهرس األحاديث النبوية الشريفة: ثانياً
  

 رقم الصفحة طرف الحديث الشريف م

 84 ) أبشروا وبشروا من وراءكم(  .1

 68 ) أتاني آت من ربي فأخبرني(  .2

 65  )لين هذهأتعجبون من (  .3

)آتى باب الجنة يوم القيامة فاستفتح(  .4   111 

 64 ) يا رسول اهللا هذه خديجة: ( فقالأتى جبريل النبي (  .5

 87 ) أتى على واد توجد فيه ريح طيبة باردة(  .6

 160 ) أحب العرب لثالث ألني عربي(  .7

 72 ) احتجت النار والجنة(  .8

 207 )بقنطرةإذا خلص المؤمنون من النار حِبسوا (  .9

 179 ) إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده( .10

 148 ) إذا دخل أهل الجنة الجنة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر( .11

 149 )إذا دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق اإلخوان( .12

 165 ) إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى المنادي من قبل اهللا( .13

 215 )ةإذا دخل أهل الجنة الجن( .14

 77 ) إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار( .15

.)العبد المؤمن بسم اهللا الرحمن الرحيم: إذا قال( .16  109 

 65 ) اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار( .17

) أربعمائة ألف( .18  119 

 146 ) ارتفاعها كما بين السماء واألرض( .19

 67 ) طلحةأريت الجنة فرأيت امرأة أبى ( .20

 71 )اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء( .21

 209 ) أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما ال عين رأت( .22

 128 )نعم:  هل في الجنة عنباً يا رسول اهللا قالأعرابي قال للنبي( .23

 147 )يا رسول اهللا إني أحب الخيل أفي الجنة خيل؟: أعرابي قال( .24

.) صلى اهللا عليه وسلم في الجنة ألفأعطي رسول اهللا( .25  125 

 60 ) أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي( .26
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 118 ) أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب( .27

 73 ) متكبر أال أخبركم بأهل النار كل جواظ زنيم( .28

 67 ) الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة( .29

 104 ) لذهبالحلقة من ياقوتة حمراء على صفائح ا( .30

 49 ) العبد إذا وضع في قبره( .31

 187 ) حرف وسبعة وعشرون ألف حرف القرآن ألف ألف( .32

 136 ) الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب( .33

 61 ) اللهم اغفر ألبي سلمة، وارفع درجته في المهديين( .34

 203 ) المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة( .35

 192 ) نةالمرأة تقول لزوجها في الج( .36

 60  )المقام المحمود الشفاعة( .37

) إن أبا بكر أول من يدخل الجنة( .38  115 

 104 ) أن أبواب الجنة من ذهب وحلقها من فضة( .39

 166 ) إن أدنى أهل الجنة لمن يقوم على رأسه( .40

 176 )أن أدنى أهل الجنة له ثمانون خادم( .41

 166 )إن أدنى أهل الجنة من يغدي عليه كل يوم ويراح( .42

 218 )إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جناته وأزواجه( .43

 190 ) إن أقل ساكني الجنة النساء( .44

 221 ) أن أكرم أهل الجنة على اهللا من ينظر إلى ربه بكرة وعشياً( .45

 104 ) أن الحلق من ذهب( .46

 195 ) أن الحور العين ألكثر عدداً منكن( .47

48. )غَنِّينأن الحور العين ي213 )  في الجنة ويقلن 

 130 ) إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى( .49

 186 ) أن الرجل من أهل الجنة ليزوج( .50

 130 ) أن الرجل يشتهي الزرع في الجنة( .51

 168 ) إن الرجل يشتهي الشراب فيقع اإلبريق( .52

 167 ) إن الرجل يشتهي الطير في الجنة فيخر( .53

 168 ) نة من رمان الجنةأن الرما( .54

) أن السيوف مفتاح الجنة( .55  109 
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 188 )يا رسول اهللا هل نصل إلى نسائنا؟: أن الصحابة قالوا( .56

) إن اهللا جعل مكان كل شوكة ثمرة( .57  128 

 178 ) إن اهللا ليرفع ذرية المؤمن في درجته( .58

 157 ) أن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها( .59

 190 ) لمرأة من نساء أهل الجنةأن ا( .60

 218 .)يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة: أن أناساً قالوا( .61

 220 ) إن أهل الجنة إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ( .62

 192 ) إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم( .63

 204 ) إن أهل الجنة ال يكون لهم فيها ولد( .64

 221 ) ل يوم جمعةأن أهل الجنة يرون ربهم في ك( .65

 148 ) أن أهل الجنة يزور بعضهم بعضاً( .66

 74 ) إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة( .67

 48 ) أن تلد األمة ربتها( .68

 101 )إن ربك يقرأ عليك السالم( .69

 180 )يا رسول اهللا واهللا إنك:  فقالأن رجالً جاء إلى المصطفى ( .70

 172 )برني عن ثياب أهل الجنةيا رسول اهللا أخ: أن رجالً قال( .71

 72 ) إن ِغلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً( .72

) إن فقراء المسلمين يسبقون األغنياء يوم القيامة( .73  117 

) إن في أصالب أصالب( .74  120 

 135 ) إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل( .75

 102 ) إن في الجنة ثمانية أبواب( .76

 212 ) ذوعها من ذهبإن في الجنة شجرةً ج( .77

 149 ) إن في الجنة شجرة يخرج من أعالها حلل( .78

 128 ) إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام( .79

 164 ) إن في الجنة طيراً أمثال البخاتي( .80

) إن في الجنة غرفاً( .81  124 

 214 ) إن في الجنة لشجرة يسير الراكب( .82

 212 ) لعينإن في الجنة مجتمعاً للحور ا( .83

 139 )إن في الجنة نهراً ينبت الحواري واألبكار( .84
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 175 ) أن لكل واحد من أهل الجنة ألف خادم( .85

) إن للجنة ثمانية أبواب( .86  107 

 188 ) إن للعبد المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة( .87

 49 ) إن للقبر ضغطة( .88

 141 ) إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة( .89

 68 ) إن هللا تسعة وتسعين اسماً( .90

) إن هللا داراً في الجنة يقال لها دار النور( .91  126 

) أن ما بين المصراعين أربعون عاماً( .92  106 

 48 )إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم( .93

 197 )أن من مهر الحور العين لقِْط الفتات( .94

 213 )أن نساء الدنيا يغنِّين في الجنة ويقلن( .95

) أنا أول من يقرع باب الجنة( .96  111 

 137 ) أنزل اهللا من الجنة خمسة أنهار( .97

 164 ) إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر( .98

 219 )إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا ال تَضامون في رؤيته( .99

 148 ) إنهم يْؤتَون في الجنة بخيل مسرجة ملجمة( .100

 208 ) م آخر النار خروجاً منها وآخر أهل الجنة دخوالًإنِّي َألعل( .101

) أهل الجنة مائة وعشرون صفاً( .102  118 

 190 ) أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر( .103

) أول ما يدخل علي الجنة، فاطمة بنتي( .104  114 

) أول ما يفتح له باب الجنة أنا( .105  111 

)حق مواليهأول من يقرع باب الجنة عبد أدى حق اهللا و( .106  48 

 48 ) بعثت أنا والساعة كهاتين( .107

) بم سبقتني إلى الجنة؟( .108  111 

 218 ) بينا أهل الجنة في نعيمهم إذا سطع نور( .109

 136 ) بينما أنا أمشي في الجنة إذا أنا بنهر( .110

) ترابها المسك( .111  122 

) تعبد اهللا ال تشرك به شيئاً وتقيم الصالة المكتوبة( .112  109 

) ائة ألفثالثم( .113  119 
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 61 ) ثم أشفع فيحد لي حداً فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة( .114

 127 ) ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها( .115

)يا رسول اهللا ما ثمن الجنة؟: جاء رجل فقال( .116  107 

 96 ) جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما( .117

) حرمت الجنة على األمم حتى تدخلها أمتي( .118  115 

) الجنة على األنبياء حتى أدخلهاحرمت ( .119  116 

 196 ) خلق الحور العين من الزعفران( .120

  159، 46، 45 )خلق اهللا آدم على صورته( .121
) خلق اهللا الجنة بيضاء وأحب الزي إلى اهللا البياض( .122  124 

 226 ) خلق اهللا المالئكة لعبادته أصنافاً وأن منهم مالئكة قياماً( .123

 159 ) على صورته طوله ستون ذراعاًخلق اهللا تعالى آدم ( .124

) خلق اهللا تعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة( .125  124 

 209 ) خلق اهللا تعالى الجنة لَبنةٌ من فضة ولبنة من ذهب( .126

 196 ) خلقن من المسك( .127

 196 ) خلقن من تسبيح المالئكة( .128

 176 ) خمسة عشر ألف خادم( .129

 64 ) ة شابةدخلت الجنة فاستقبلتني جاري( .130

 66 ) دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة( .131

 90 ) دنت مني الجنة( .132

 90 ) رأيت الجنة وتناولت عنقوداً منها( .133

 184 )رأيت في الجنة مالئكة يبنون قصوراً( .134

 189 ) رأيتكن أكثر أهل الجنة( .135

 147 يا رسول اهللا هل في الجنة من خيل؟ : رجالً قال( .136

 136 ) هى في السماء السابعةرفعت لي سدرة المنت( .137

 208 ) سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزالً( .138

 147 هل في الجنة من إبل؟ : سأله رجل آخر فقال( .139

 68 ) سبعة يظلهم اهللا في ظله( .140

 193 ) سطع نور في الجنة فرفعوا رؤوسهم( .141

 137 ) سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة( .142
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 61 ) ألهل الكبائر من أمتيشفاعتي( .143

 130 ) طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام( .144

 65 ) عرضت علي األمم فجعل النبي( .145

 63 ) عشرة في الجنة( .146

 62 )على كل واحدة سبعون حلة( .147

 197 يا رسول اهللا نساء الدنيا أفضل أم؟ : عن أم سلمة قالت قلت( .148

 204 ) غير أنه ال تولد( .149

 134 ) فإذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس( .150

 226 ) فإذا كان يوم القيامة تجلى لهم ربهم فينظرون إليه( .151

)فأعطاني مع كل واحد من السبعين( .152  120 

 60 ) فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال ال إله إال اهللا( .153

 139 )في الجنة نهر يقال له الريان( .154

 159 ) في عرض سبعة أذرع( .155

 130 )يتحدث أهل الجنة تحت ظلهاف( .156

 103 ) فيقال يا محمد أدخل من أمتك( .157

 50 ) فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي( .158

 65 ) كذبت ال يدخلها فإنه شهد بدراً والحديبية( .159

 68 ) كل أمتي يدخلون الجنة إال من أبى( .160

) كما بين مكة وبصرى( .161  105 

 154 ) هم قلب رجل واحدال اختالف بينهم وال تباغض قلوب( .162

 194 )ال تْؤذي امرأة زوجها في الدنيا( .163

 72 ) ال تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد( .164

 172 ) ال تشربوا في آنية الذهب والفضة( .165

 48 ) ال تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود( .166

 193 ) ال مني وال منية( .167

)م اهللا الرحمن الرحيمال يدخل الجنة أحد إال بجوار بس( .168   106 

 67 ) ال يدخل النار إن شاء اهللا من أصحاب الشجرة أحد( .169

 د  )ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس( .170
 75 ) لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة( .171
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 104 ) لكل أهل عمل باب من أبواب الجنة( .172

 186 ) لكل واحد من أهل الجنة زوجتان( .173

 158 ) نلكل واحد منهم زوجتا( .174

 187 ) للمؤمن في الجنة ثالث وسبعون زوجة( .175

 210 ) لما خلق اهللا جنة عدٍن خلق فيها ما ال عين رأت( .176

 55 ) لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله( .177

 181 ) لن يدخل الجنة أحداً عمله( .178

 194 ) لو أن حوراء بصقَتْ في سبعة أبحر ملحة( .179

 51 ) لوال أن ال تدافنوا( .180

  79 ) ليأتين على جهنم يوم كأنها زرع هاج( .181
) ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب( .182  119 

 145 ) ما بين الفراشين كما بين السماء واألرض( .183

) ما بين المصراعين سبع سنين( .184  106 

 48 .)نذكر الساعة: فقالوا) ما تذاكرون؟( .185

 69 .)رض يقول ألحد يمشي على األما سمعت النبي ( .186

 125 ) ما في الجنة شجرة إال وساقها من ذهب( .187

 186 ) ما من عبد يدخل الجنة إال ويزوج ِثنتَين وسبعين( .188

 209 ) ما من مسلم يسأل اهللا الجنة ثالثاً إال قالت الجنة( .189

 90 ) ما من يوم إال والجنة والنار يسأالن اهللا( .190

 216 ) ما منكم إال من سيكلمه ربه يوم القيامة( .191

 217 )ما منكم من أحد إال سيخلوا اهللا به يوم القيامة( .192

 173 ) ما منكم من يدخل الجنة إال انطلق به( .193

 146 ) مسيرة أربعين سنة( .194

) مفتاح الجنة شهادة أن ال إله إال اهللا( .195  107 

) مالطها المسك وحصاها اللؤلؤ( .196  124 

 131 ) من آذى ذمياً لم يرح رائحة الجنة( .197

 68 )  أصبح منكم اليوم صائماًمن( .198

 100 ) من أنفق زوجين في سبيل اهللا( .199

 93 )من بنى مسجداً هللا بنى اهللا له بيتاً في الجنة( .200
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 92 ) من قال سبحان اهللا وبحمده غرست له نخلة في الجنة( .201

) من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل الجنة( .202  107 

 132 ) من مسيرة ألف عام( .203

 131 ) مسيرة خمسمائة عاممن ( .204

 131 ) من مسيرة خمسين عاماً( .205

 131 ) من مسيرة سبعين سبعين خريفاً( .206

 131 ) من مسيرة مائة عام( .207

 162 ) موسى له لحية في الجنة تضربه إلى سرته( .208

 70 ) ناركم هذه التي يوقد ابن آدم( .209

 75 ) هو في ضحضاح من نار( .210

 185 ) احدة منهنو خمسمائة حوراء يعانق كل و( .211

 126  )وأفنانها اللؤلؤ والزبرجد( .212

 164 ) والذي نفس محمد بيده أن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل( .213

 206 )والذي نفسي بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم( .214

) والذي نفسي بيده أن ما بين المصراعين( .215  106 

 126 ) وثمرها اللؤلؤ والزبرجد( .216

 141 )  ميالًوحده ثالثون( .217

) وحصاها اللؤلؤ( .218  124 

 126 ) وحمله اللؤلؤ والزبرجد( .219

 157 ) ورشحهم المسك( .220

 127 ) وسعفها كسوة أهل الجنة( .221

 127 ) وفروعها من لؤلؤ وزبرجد( .222

 206 ) وال يعلمه ملك مقرب وال نبي مرسل( .223

 67 ) وما يدريك لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر( .224

) سبعين ألفاًومع كل واحد ( .225  119 

 66 ) ويحك أو هبلت أوجنة واحدة هي( .226

) ويدخل مع كل ألف سبعون ألفاً( .227  119 

 71 ) يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام( .228

 73 ) يؤتى يوم بأنعم أهل الدنيا من الكفار( .229
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 64 ) يا بالل حدثني بأرجى عمل عملته( .230

 159 ) وال يتغوطونيأكل أهل الجنة ويشربون وال يمتخطون ( .231

 167 ) يجد آلخر لقمة لذة ال يجدها في أولها( .232

 152 ) يحشر األنبياء يوم القيامة على الدواب( .233

)يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب( .234  119  
 187 ) يدخل الرجل على ثنتين وسبعين زوجة( .235

 61 ) يدخل اهللا أهل الجنة الجنة( .236

 161 ) ة جرداً مرداً مكحلينيدخل أهل الجنة الجن( .237

 160 ) يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم( .238

) يدخل فقراء المسلمين إلى الجنة قبل أغنيائهم( .239  117 

) يدخل من أمتي مائة ألف( .240  119 

 184 ) يرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة( .241

 184 ) يرى وجهه في صحن خدها أصفى من المرآة( .242

 128  )في ظلها خمسمائة عام ال يقطعهايسير الراكب ( .243

 188 ) يعطى الرجل قوة مائة رجل في الجماع( .244

 71 ) يكفرن العشير ويكفرن اإلحسان( .245

 159 ) يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس( .246

 78 ) ينادى مناد إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبداً( .247

 158 ) مرآةينظر وجهه في صحن خدها أصفى من ال( .248
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  :فهرس األعالم المترجم لهم/ ثالثاً
  

  رقم الصفحة  االسم  م
  148   ابن أبي الدنيا   .1
  209   ابن أبي حاتم   .2
  196   الملقن ابن   .3
  55   الابن بطَّ   .4
  213  ابن شهاب    .5
  137   عدي ابن   .6
  198   ابن عساكر   .7
  8  األشعري  الحسن أبو   .8
  109   الشيخ أبو   .9

  219    حازموأب .10
  124   َأبو مالك األشعري .11
  110   نعيم أبو .12
  113   أبو يعلى .13
  207  إسحاق بن راهويه  .14
  32  البغدادي إسماعيل باشا  .15
  67  أم سليم بنت ملحان  .16
  214   وزاعياأل .17
  122   البزار .18
  101    الترمذيالحكيم .19
  66   قَيس بن ثَاِبت .20
  66   حارثة بن سراقة .21
  65  حاطب ابن أبي بلتعة  .22
  174   البصري سنلحا .23
  96   الحليمي .24
  31   الزركلي .25
  161   السخاوي .26
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  174  سعيد بن المسيب  .27
  192  سعيد بن جبير  .28
  63   سِعيد بن زيد .29
  23  السلطان أحمد الثالث  .30
  12  السلطان العثماني عبد الحميد األول  .31
  11  السلطان العثماني مصطفى الثاني  .32
  18  السلطان محمد الفاتح  .33
  17  ان خان األول القانوني سليم .34
  114   الشبراملسي .35
  179  شريك بن عبد اهللا  .36
  6  الشيخ أحمد بن محمد المعروف بالسحيمي  .37
  160  شيخ عبد السالم ال .38
  6  الشيخ عبد الفتاح الشبراوي  .39
  7  الشيخ محمد األمير  .40
  7  الشيخ محمد الزرقاني  .41
  6   المشهور بالعيدروس الشيخ وجيه الدين .42
  107  طبراني ال .43
  131   الطيالسي .44
  186  عبد اهللا بن أبي أوفى  .45
  107   سالم بن اهللا عبد .46
  58   العثيمين .47
  204   العقيلي .48
  16  علي بك  .49
  55  القاضي عياض  .50
  102  القرطبي  .51
  83   القسطالني .52
  139  اَألحبار كعب .53
  146   الكلبي .54
  195   مالك بن دينار .55
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  16  محمد بك الشهير بأبي الذهب  .56
  219  محمد بن إسحاق  .57
  189   بن سيرينمحمد  .58
  135    بن سليمانمقاتل .59
  113   المنذري .60
  93   منبه بن وهب .61
  220  يحيى بن معين  .62
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  :فهرس المصادر والمراجع: رابعاً
  

  .القرآن الكريم  
 محمـد  بن الحسين بن محمد ، يعلى أبو للقاضي،  الصفات ألخبار التأويالت إبطال   . 1

 الدوليـة  إيـالف  دار ،النجدي الحمود حمد بن محمد: قيحقت،  الفراء ابن خلف بن
  .الكويت

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لإلمام الحافظ أحمد بن علي بن                . 2
محمد بن حجر العسقالني، تحقيق الدكتور زهير بن ناصـر الناصـر والـدكتور              

لملك فهد لطباعـة المـصحف الـشريف        يوسف عبد الرحمن المرعشلي، مجمع ا     
  .م1994هـ 1415المدينة، الطبعة األولى، 

اإلتقان في علوم القرآن للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر                  . 3
السيوطي، تحقيق مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف            

  .الشريف السعودية
 ،السلفي المجيد عبد حمدي: قيق، تح الطبراني أحمد نب لسليمان،  الطوال األحاديث   . 4

  .م1998 هـ1419 ،الثانية الطبعة، بيروت اإلسالمي المكتب
إحياء علوم الدين تصنيف اإلمام أبي حامد محمد الغزالي، دار المعرفـة بيـروت،          . 5

  .م1982هـ 1402
ـ                . 6 ن إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري تأليف العالمة شهاب الدين أحمـد ب

محمد الخطيب القسطالني، وبهامشه متن صحيح اإلمام مسلم وشرح اإلمام النووي           
  .هـ1323عليه، المطبعة الكبرى األميرية بوالق مصر، الطبعة السابعة 

 الواحـدي،  علـي  بـن  محمد بن أحمد بن علي الحسن يب، أل القرآن نزول أسباب   . 7
 اإلصـالح  دار،  ميـدان الح المحسن عبد بن عصام  :قيحقت ،الشافعي النيسابوري،

  .م1992 هـ 1412 ،الثانية الطبعة ،الدمام
 محمـد  بـن  علي الحسن أبي األثير بن الدين عز، ل الصحابة معرفة في الغابة أسد   . 8

 ،لبنـان  العربي بيـروت   التراث إحياء دار ،الرفاعي أحمد عادل تحقيق،  الجزري
  .م 1996 - هـ 1417

 بـن  درويـش  بن محمد الشيخ إلمام، ل تبالمرا مختلفة أحاديث في المطالب أسنى   . 9
 الكتـب  دار،  عطـا  القادر عبد مصطفى :تحقيق،  الشافعي البيروتي الحوت محمد

  .م1997- هـ 1418 بيروت، العلمية
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف الشيخ العالمة محمد األمـين بـن               . 10
هللا أبـو زيـد، دار عـالم        محمد المختار الجكني الشنقيطي، إشراف بكر بن عبد ا        

  .الفوائد للنشر والتوزيع
، الدمـشقي  الزركلي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين لخير،  األعالم . 11

  .م 2002 ،عشر الخامسة الطبعة، للماليين العلم دار
إمارة الحج في مصر العثمانية، لسميرة فهمي علي عمر، الهيئة المصرية العامـة              . 12

  .م2001فة، للكتاب فرع الصحا
 عـدنان  تحقيق،  العليمي الحنبلي الدين مجير، ل والخليل القدس بتاريخ الجليل األنس . 13

  .م1999 -هـ1420، دنديس عمان مكتبة، نباتة المجيد عبد يونس
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون، للعـالم               . 14

عيل باشا البغدادي، دار إحياء التراث      الفاضل األديب والمؤرخ الكامل األريب إسما     
  .العربي بيروت

اإليمان أركانه حقيقته نواقضه، للدكتور محمد نعيم ياسين، دار التوزيـع والنـشر              . 15
  .اإلسالمية القاهرة

، الحنفـي  الفقيـه  الـسمرقندي  إبراهيم بن محمد بن نصر الليث يألب،  العلوم بحر . 16
  .يروتب الفكر دار ،مطرجي محمود الدكتور تحقيق

 عجيبـة  بـن  المهـدي  بن محمد بن ألحمد  في تفسير القرآن المجيد،    المديد البحر . 17
 الطبعـة ،  بيروت العلمية الكتب دار،  العباس أبو الفاسي الشاذلي اإلدريسي الحسني
  .م2002، هـ 423 الثانية

 ثـم  البـصري  القرشـي  كثيـر  بن عمر بن إسماعيل الفداء يألب،  والنهاية البداية . 18
 البحـوث  مركـز  مـع  بالتعـاون  التركي المحسن عبد اهللا عبد: تحقيق ،الدمشقي

 - هـ1417 ،األولى الطبعة،  الجيزة والنشر للطباعة هجر،  هجر بدار والدراسات
  .م 1997

البدور السافرة في أهوال اآلخرة، تأليف اإلمام المحـدث حـافظ عـصره جـالل            . 19
  .هـ1084 السيوطي، مخطوطة تم نسخها ثاني شهر ربيع الثاني سنة

البرهان في علوم القرآن لإلمام بدر الدين محمد بن عبد اهللا الزركـشي، تحقيـق                . 20
هــ  1404محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث القاهرة، الطبعة الثالثـة،            

  .م1984
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 أبـي  بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال، ل السامعين ورياض الواعظين بستان . 21
، البحيـري  أيمـن  :تحقيـق ،  البغدادي اهللا عبيد بن علي نب محمد بن علي الحسن
  .م1998 هـ1419  بيروت لبنان،الثقافية الكتب مؤسسة

 مؤسـسة ،  اإلبيـاني  زغلول بسيوني السعيد محمد قيحقالبعث والنشور للبيهقي، ت    . 22
  .هـ1408، األولى الطبعة، بيروت الثقافية الكتب

 سـليمان  بـن  بكر أبي بن علي الدين لنور،  الحارث مسند زوائد عن الباحث غيةب . 23
 والـسيرة  الـسنة  خدمـة  مركز،  الباكري صالح أحمد حسين. د :قيق، تح الهيثمي
  .م1992 هـ1413، الطبعة األولى، المنورة المدينة، النبوية

 تيميـة  بـن  الحلـيم  عبـد  ألحمد،  الكالمية بدعهم تأسيس في الجهمية تلبيس بيان . 24
 - الحكومـة  مطبعة ،قاسم بن الرحمن عبد بن محمد: تحقيق،  العباس أبو الحراني

  .هـ1392 األولى، الطبعة، المكرمة مكة
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، ألبـي الوليـد       . 25

ابن رشد القرطبي، وضمنه المستخرجة من األسمعة المعروفـة بالعتبيـة لمحمـد             
جي، دار الغـرب اإلسـالمي بيـروت،        العتبي القرطبي، تحقيق الدكتور محمد ح     

  .م1988هـ، 1408الطبعة الثانية 
 أبـو  الحسيني الرزاق عبد بن محمد بن محمد، ل القاموس جواهر من العروس تاج . 26

  . دار الهدايةالزبيدي بمرتضى الملقّب الفيض،
. تاريخ الدولة العلية العثمانية تأليف األستاذ محمد فريد بـك المحـامي، تحقيـق د        . 27

  .م1981هـ 1401إحسان حقي، دار النفائس بيروت، الطبعة األولى 
  .، دار الكتب العلمية بيروتالبغدادي الخطيب بكر أبو علي بن حمد، ألبغداد تاريخ . 28
 بنواحيهـا  اجتاز أو األماثل من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ . 29

 ابـن  الحـسن  بن علي القاسم أبي الحافظ العالم اإلمام تصنيف ،وأهلها وارديها من
 ،شـيري  علي وتحقيق دراسة،  عساكر بابن المعروف الشافعي اهللا عبد بن اهللا هبة
  .م1998 هـ1419األولى، الطبعة بيروت، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار

 محمد :تحقيق،  الدينوري محمد أبو قتيبة بن مسلم بن عبداهللا ل الحديث مختلف تأويل . 30
  .م1972 هـ1393 ،بيروت الجيل دار ،ارالنج زهري

، تأليف سماحة   المجيد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير . 31
  .م1984األستاذ اإلمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، 
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 عبـد  بن الرحمن عبد بن محمد العالء يألب،  الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة . 32
 المدينة السلفية المكتبة،   اللطيف عبد بن الوهاب عبد: قيحقت ،المباركفورى الرحيم
  .م1963 هـ1383 ،الثانية الطبعة ،المنورة

التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار للحافظ أبي الفرج زين الـدين عبـد             . 33
ديثه وعلق  الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي، حققه مخرج أحا          

بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد ومكتبة دار البيان الطائف ودمشق، الطبعـة    : عليه
  .م1988هـ 1409الثانية، 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة، تصنيف اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن أحمـد        . 34
: بن أبي بكر بن فرج األنصاري الخزرجي األندلسي القرطبي، تحقيـق ودراسـة            

ور الصادق بن محمد بن إبـراهيم، مكتبـة دار المنهـاج للنـشر والتوزيـع            الدكت
  .هـ1425بالرياض، الطبعة األولى 

 أبـو  المنذري القوي عبد بن العظيم عبد، ل الشريف الحديث من والترهيب الترغيب . 35
  .هـ1417 بيروت، العلمية الكتب دار ،الدين شمس إبراهيم تحقيق، محمد

: قيحقت ،األصبهاني الفضل بن محمد بن إسماعيل القاسم يألب،  والترهيب الترغيب . 36
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 - 255 -

 دار،  الخلـوتي  الحنفي اإلستانبولي مصطفى بن حقي إلسماعيل،  البيان روح تفسير . 53
  .العربي التراث إحياء
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التوضيح شرح الجامع الصحيح، تصنيف سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن              . 64
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 الـدكتور  تحقيـق ،  المنـاوي  الرؤوف عبد محمد، ل التعاريف مهمات على التوقيف . 65
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 هـ1420 ،األولى الطبعة،  الرسالة مؤسسة،  اللويحق معال بن الرحمن عبد: قيحقت
  .م2000
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  فهرس الموضوعات: خامساً
  

  رقم الصفحة  الموضوع
  ج  اإلهداء

  د  شكر وعرفان
  و  مقدمة 

  1  الدراسة: القسم األول
  5   المؤلفالتعريف: المبحث األول
  5  اسمه ونسبه: المطلب األول
  5  علمه وآثاره: المطلب الثاني
  8  عقيدته: المطلب الثالث

  9  وفاته: ابعالمطلب الر
  15  لمؤلفعصر ا: المبحث الثاني
  11  الحالة السياسية: المطلب األول
  17  الحالة االجتماعية: المطلب الثاني
  20  الحياة الدينية: المطلب الثالث
  23  الحياة الثقافية والعلمية: المطلب الرابع
  25   ةدراسة المخطوط: الفصل الثاني
  26  ةالتعريف بالمخطوط: المبحث األول

  27  وصف نسخ المخطوطة/ أوالً
  31   للمؤلف المخطوطةصحة نسب/ انياًث

  33  منهج المؤلف في المخطوطة/ ثالثاً
  35  طريقة العمل في التحقيق/ رابعاً

  37  ةنماذج من أصل المخطوط/ خامساً
  43   دراسة موضوعات مرتبطة بموضوع المخطوطة:المبحث الثاني

  44  تقديم
   45خلق آدم : المطلب األول
  47  يف باليوم اآلخرالتعر: المطلب الثاني
  54  أسباب دخول الجنة: المطلب الثالث
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  58  الشفاعة: المطلب الرابع
  63  المبشرون بالجنة: المطلب الخامس
  70  وصف النار: المطلب السادس
  76  أبدية الجنة والنار: المطلب السابع
  81   تحقيق المخطوطة:القسم الثاني

  83  مقدمة
  : الباب األول

  اآلنفي وجود الجنة 
86  

  87  وجود الجنة واألدلة على ذلك
  90  موقف المعتزلة من وجود الجنة والرد عليهم

  : الباب الثاني
في الجنة هل هي واحدة أو متعددة وفي عدد أبوابها وسعتها ومحلهـا          

  وسقفها ومفتاحها

94  

  95  تعريف الجنة لغة وشرعاً
  95  أقوال العلماء في عدد الجنة

  99  فضل الجنةأقوال العلماء في أ
  100  أبواب الجنة وعددها

  105  سعة أبواب الجنة والمسافة بينها
  108  مفتاح الجنة وثمنها

في أول من يدخل الجنة وفي سبق الفقراء لدخولها قبـل   : الباب الثالث 
  األغنياء وفي من يدخلها بال حساب

110  

  111   أول من يدخل الجنةالرسول محمد 
  115  أول من يدخل الجنة

  117  الفقراء يدخلون الجنة قبل األغنياء
  118   أكثر أمم الجنةأمة محمد 

  : الباب الرابع
وحصاها وغرفها ونورها وأشجارها وزرعهـا  [في تربة الجنة وطينها  

  وريحها

121  

  122  تربة الجنة وطينها
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  124  غرف الجنة وقصورها ونورها
  126  شجر الجنة وزرعها

  131  ريح الجنة
  : خامسالباب ال

في أنهار الجنة وعيونها وسمكها وسفنها وفي خيام الجنة وفراشـها           
  وسررها وخيلها وإبلها

133  

  134  أنهار الجنة وعيونها
  141  سمك الجنة
  141  خيام الجنة

  144  فراش الجنة
  146  سرر الجنة

  147  خيل الجنة وزيارة أهل الجنة لبعض
  150  منازل أهل الجنة ونوقهم وإبلهم وحورهم

  : الباب السادس
في صفة أهل الجنة وخَلْقهم وخُلقهم وطولهم وعرضهم ومقدار سـنهم    

  وفي طعامهم وشرابهم وملبوسهم وحليهم وخدمهم وغير ذلك

155  

  156  ِخلقة أهل الجنة
  157  مباخر أهل الجنة

  160  لغة أهل الجنة العربية
  161  أعمار أهل الجنة ولحاهم

  163  طعام أهل الجنة
  168  أهل الجنةشراب 

  171  آنية أهل الجنة
  172  لباس أهل الجنة
  173  حلي أهل الجنة

  175  خدم أهل الجنة وذريتهم
  182  دخول الجنة برحمة اهللا تعالى

  : الباب السابع
  في ذكر نساء الجنة ووطئهم وفي والدتهم وفي الحور العين

184  
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  185  نساء الجنة ووطؤهن وجمال الحور العين
  199  نيا والحور العين، أيهما أفضل؟نساء الد

  202  الحمل والوالدة في الجنة
  : الباب الثامن

في معرفة أهل الجنة منازلهم وفي أنهم كلهم ملوك وفي كـالم الجنـة      
  وفي سماع أهل الجنة وفي زيارتهم ربهم ورؤيتهم إياه وسالمه عليهم

206  

  207  معرفة أهل الجنة لمنازلهم
  208  ملك أدنى أهل الجنة

  211  كالم الجنة
  212  سماع أهل الجنة

  217  رؤية أهل الجنة ربهم
  224  خاتمة
  228   الدراسةخاتمة

  231  الفهارس
  232  فهرس اآليات القرآنية: أوالً
  228  فهرس األحاديث النبوية الشريفة: ثانياً
  247  فهرس األعالم المترجم لهم: ثالثاً

  250  فهرس المصادر والمراجع: رابعاً
  271  فهرس الموضوعات: خامساً

  275  الملخص
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  ملخص ال
  

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد عبده ورسوله، وبعد، فـإن              
نزهة األرواح في بعض أوصاف الجنة دار األفراح، تأليف الشيخ يوسـف            : "هذا بحث بعنوان  

  ".هـ، دراسة وتحقيق1193لمالكي، المتوفي سنة بن سعيد بن إسماعيل الصفتي ا
  

أهمية هذا  : وقد جاء هذا البحث في مقدمة وقسمين وخاتمة، وقد بينت أوالً في المقدمة            
الموضوع، وأسباب اختياره، ثم ذكرت خطة البحث ومنهجه الذي سـرت عليـه فـي أقـسام          

  . البحث
  

عـصر المؤلـف،    : فصل األول الدراسة، فكانت فصلين، ال   : ثم انتقلت إلى القسم األول    
الـسياسية واالجتماعيـة والدينيـة      : وكان فيه أربعة مطالب، تناولت فيها عصره من الجوانب        

يوسف بن سعيد بن إسـماعيل      : والثقافية والعلمية، ثم انتقلت وعرفت بمؤلف المخطوطة الشيخ       
  .الصفتي المالكي، من حيث اسمه ونسبه وعلمه وشيوخه ومؤلفاته وعقيدته ووفاته

  
: أما الفصل الثاني فكان دراسة المخطوطة، وكان مبحثين، تناولت في المبحـث األول            

التعريف بالمخطوطة من حيث وصف هذه النسخ وصحة نسبة الكتاب للمؤلف، ومنهج المؤلف             
  .في الكتاب وطريقة العمل في التحقيق، ونماذج من أصل المخطوطة

  
خلق : رتبطة بموضوع الكتاب، وهي   دراسة موضوعات م  : وتناولت في المبحث الثاني   

، والتعريف باليوم اآلخر، وأسباب دخول الجنـة، والـشفاعة، والمبـشرون بالجنـة،             آدم  
  .ووصف النار، وأبدية الجنة والنار

  
  .ثم انتقلت إلى القسم الثاني فكان التحقيق لنص المخطوطة

  
عـد االنتهـاء مـن      وأخيراً ختمت بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها ب          
  . دراسة المخطوطة وتحقيقها، ثم ذكرت بعض التوصيات التي تهم الباحثين
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Abstract 
 

 
     Praise is to Allah, and peace and blessings be upon our master 
Muhammad his slave and prophet, and after. This research entitled: 
"Walk of Life in some of the Descriptions of Paradise House Weddings, 
written by Sheikh Yusuf bin Said bin Ismail El Safety-Maliki, who died 
in 1193, a study and investigation." 
 
     The research was submitted in two sections and a conclusion. First in 
the introduction indicates: the importance of this subject, and the reasons 
for choice. Then, I mentioned the research plan and approach that I 
followed in the research sections. 
 
     Then I moved to the first section: the study, it was two chapters, 
Chapter one: The age of the author which includes four parts addressed 
the era of aspects: political, social, religious, cultural, and scientific. And 
then I moved to define the author of the manuscript Sheikh: Yousuf bin 
Said bin Ismail El Safety Maliki: his name, lineage, knowledge, elderly, 
writings, faith and his death. 
 
     The second chapter was a study of the manuscript. It was two parts. In 
the first part I talk about: the definition of the script, the description of the 
copies, the reality of belong of this book to the author, the author's 
method in this book, the method of investigation, and models out of the 
manuscript. 
 
     In the second section I talked about: studying subjects linked to book's 
topic which are: the creation of Adam peace be upon him, the definition 
of the after life, the reasons for entering Paradise, intercession, 
missionaries of Paradise, description of the hell, and eternal heaven and 
hell. 
 
     Then I moved to the second section which was investigating the text 
of the manuscript. 
 
     And finally I ended with a conclusion stating the most important 
findings and recommendations of the study after the completion of 
studying and investigating the manuscript. 
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