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 ملخص البحث
المحقق حيث ابتدأ االمام كتابه بسؤال ) فقد اشتهر عن تناولت في بحثي هذا حياة المؤلف والخطوات التي اتبعتها في التحقيق ثم النص  

اَلَم  «النبي انه حي في قبره ( وورد حديث عن النبي انه:» َما ِمْن َأَحٍد ُيَسلِ ُم َعَلىَّ ِإالَّ َردَّ َّللاَُّ َعَلىَّ روحي َحتَّى أَ  فظاهره مفارقة  (1) ُردَّ َعَلْيِه السَّ
يذكر   اخذ االمام  ثم   , للجسد  قبورهم وان صالتنا  الروح  في  احياء  االنبياء  العلماء من ان  اقوال  الشريفة ومن  النبوية  االحاديث  االدلة من 

النبي يبلغه  النبي عليه الصالة والسالم بعد وفاته وان االرض ال تاكل اجساد االنبياء وان هللا قد وكل ملك قائم على قبر  معروضة على 
السراء والمعراج من رؤية النبي لسيدنا عيسى وابراهيم يصلون وقد امهم بالصالة فثبت ان النبي بصالة من صلى عليه واالستشهاد بحديث ا

السالم  حي في قبره وسائر االنبياء وقال بان مفارقة الروح للجسد تستلزم موتات كثيرة وهذا مخالف للقران والسنة وبين االمام بان  النبي يرد  
                                ه بشرى ال اصحاب الذنوب  من المسلم وان بلغت ذنوبه ما بلغت وهذ

Search summary                                      

I have taken in my research and the steps you follow in the investigation and then the text of the 

investigation where the front did the book as a question that he was known for his prosecution he was 

neighborhood in his grave and his new speech from the prophet that he was one of the one who delivers 

allegedly God re- marries to the peace that was preparing itself as the spirit of the soul and the right of the 

scholarships of the squads of the squads and the links to the prophet on him after his death and that the land 

does not kidneys the the problems of the prophet and the maternity of the vision of the nays and the 

harassment of the vision of the nasy and the ambassador of the vision of the prayer of our neighborhood 

and the foredoom the pore stuffed that the prophet neighborhood in the tomb and the forecomm that the 

individuality is in the neighborhood and the foredoom the individual is what this reaches the peace of 

Muslim and reaches the south of this Muslim and the sacrifice of the Muslim  
  : املقدمة 

الحمد هلل الذي يسر لنا األسباب المانعة من الضالل واالفتتان, ووضح لنا الفتن وبين لنا األسباب التي نتحصن بها أعظم بيان, واشهد        
آله   وعلى  عليه  هللا  صلى  عدنان  بني  المصطفى من  ورسوله  عبده  أن محمدا  ,وأشهد  المنان  الملك  له  شريك  ال  وحده  هللا  إال  إله  ال  أن 

أما بعد: فلقد كانت الرؤيا وال زالت في العصور المتقدمة والمتأخرة موضع جد واهتمام   ه صالة مستمرة باستمرار الزمان وسلم تسليما.وأصحاب
رؤيا  لدى اصحابها ,واذا نظرنا الى القران وجدنا بان هللا تعالى قد قص علينا شيئا منها ,ووجدنا الكثير من الناس يهتمون بها حتى اصبحت ال

ل سببا مهما في حياتهم, بل واصبحت الرؤيا بابا من ابواب الدعوة الى الخير, وترك الشر, فكم من اناس كانوا على غير هدى فجاءت تمث
ى  الرؤيا لتأخذ بنواصيهم الى طريق الهدى والنور, بل كم من اناس كانوا على الكفر والشرك فجاءت اليهم الرؤيا لتكون سببا في هدايتهم ال

لقد كانت الرؤيا سببا في اسالم خالد بن سعيد بن العاص رضي هللا عنه وغيره كثير, ورؤية النبي صلى هللا عليه وسلم في مكان؛  االسالم, ف
سعة ألهل ذلك المكان إن كانوا في ضيق، وفرج إن كانوا في كرب، ونصرة إن كانوا في ظلم, ومن رأى النبي صلى هللا عليه وسلم كثيرا في 

فيف الحال، مقال في دنياه من غير حاجة قادحة، وال خذالن من هللا عز وجل, وبعد ان تكررت االسئلة كيف للنبي ان يرد  المنام لم يزل خ
الل  على من يسلم عليه وهو في قبره ؟ فكانت االجابة عند كثير من العلماء , ومنهم االمام والعالم الكبير صاحب المؤلفات الكثيرة االمام ج

تابه: )انباه االذكياء لحياة االنبياء( وبعد أن اطلعت على هذا الكتاب وجدته درة نفيسة في هذا الموضوع إذ يجيب على  الدين السيوطي في ك
 الكثير من األسئلة.

 قد قسمت بحثي الى قسمين :    
 القسم االول وهو القسم الدراسي: وقد قسمته الى مبحثين : االول حياة المؤلف . 

  والثاني منهجي في التحقيق 
 والقسم الثاني قسم التحقيق .

 املطلب االول : امسه ,مولده, كنيته ولقبه, نسبه , ,نشاته
عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر بن عثمان بن خليل بن نصر بن الخضر بن الهمام, الجالل بن الكمال بن ناصر  اسمه : 

 (2) الدين السيوطي االصل, الشافعي, ويعرف بابن االسيوطي 
 . (3) ولد جالل الدين في اول ليلة مستهل رجب سنة تسع واربعين وثمانمائة وامه امة تركية , ونشا يتيما مولده: 
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 (4) : يذكر جميع من ترجم عن االمام بانه  يكنى بالحافظ جالل الدين ,ويكنى  بابي الفضل  .كنيته ولقبه
كون إليه هذه النسبة إال بالخضيرية، محلة ببغداد , واما نسبته الى السيوطي بالخضيري فال أعلم ما تقال السيوطي : اما نسبتنا     :نسبه

 .(5) مدينة اسيوط  –فنسبة الى بلدة مصر 
في القاهرة يتيما ,مات والده وعمره خمس سنوات, ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس، وخال بنفسه  منزويا عن أصحابه جميعا،    نشأنشأته:

مرارا   (6)كأنه ال يعرف أحدا منهم، فألف أكثر كتبه, وكان األغنياء واألمراء يزورونه ويعرضون عليه األموال والهدايا فيردها, وطلبه السلطان
 (. 7إليه، وأرسل إليه هدايا فردها, وبقي على ذلك إلى أن توفي)  فلم يحضر

 املطلب الثاني : مصنفاته وشيوخه وتالميذه
 مصنفاته : 

مصنف، وال استطيع ان احصي مصنفاته في بحثي المتواضع هذا , فقد صنف في التفسير والفقه وعلوم    600لإلمام السيوطي  نحو      
الكبير، والرسالة  العربية والقراءات   الكتاب  االخرى  ومصنفاته منها  العلوم  والتاريخ  والبيان والتصوف واالدب وغيرها من  والتراجم والسير 

النحو،  الصغيرة، ومن مصنفاته  :اإلتقان في علوم القرآن, و األحاديث المنيفة ، واألرج في الفرج , و األشباه والنظائر ,واالقتراح  في أصول  
مصطلح الحديث , واأللفية في النحو , واسمها )الفريدة( ، وإنباه األذكياء لحياة األنبياء والذي نحن بصدده  و بغية الوعاة، في    و األلفية في 

شرح    طبقات اللغويين والنحاة ,والتاج في إعراب مشكل المنهاج,  و تاريخ أسيوط ,والتحبير لعلم التفسير , وتحفة الناسك , وتدريب الراوي في 
النواوي, وتفسير الجاللين , ,وتنوير الحوالك في شرح موطأ اإلمام مالك , والجامع الصغير  في الحديث، و جمع الجوامع، ويعرف   تقريب

 ( 8)بالجامع الكبير ، و الحاوي للفتاوي ,و حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة, وغيرها من المصنفات .
 شيوخه :

    ( من  يقارب  ما  السيوطي  البلقيني150لإلمام  العلم  من  العلم  ,اخذ  معجمه  في  جمعهم  وقد  شيخا  المناوي (9)(  والشرف  والبرهان (10),   ,
, والحافظ   (14), ومحي الدين الكافيجي البرغمي(13) , والشمس السخاوي    (12) , وعن محقق الديار المصرية سيف الدين البكتمري   (11)البقاعي

, وغيرهم من المالكية والحنابلة , ولم يكثر من سماع الرواية النشغاله بما هو اهم منها وهو الدراية كما يحكي هو عن    (15) قاسم بن قطلوبغا
 . (16)نفسه وله شيوخ اجازة وقراءة واخر من اجاز له الصالح بن ابي عمر

 تالميذه :
السيوطي تالميذ كثر منهم: عب     الشاذليلالمام  احمد  بن  القادر بن محمد  الحنفي  (17)د  اياس  احمد بن  ,محمد بن عبد    (18) ,محمد بن 

 وغيرهم كثر .(21), ويوسف بن عبد هللا بن سعيد الحسيني  (20),شمس الدين الداودي(19)الرحمن العلقمي 
 حياته ومنهجه ونسبة الكتاب اىل املؤلف ووفاته املطلب الثالث :مراحل

 تميزت حياة االمام السيوطي بكثير من االحداث وسوف استعرضها بشكل مختصر :مراحل حياته :
هـ ومنذ ذلك الوقت ابتدأ التأليف   866بعد ان درس السيوطي على يد مشايخه اجيز في تدريس اللغة العربية منذ وقت مبكر اي في سنة    -

   (22)ازه شيخه البلقيني في االفتاء.,ثم اج
تولى تدريس الحديث ومشيخة التصوف , ولما بلغ االربعين من عمره الحظ عليه ميل الى الهدوء , وزهد في الدنيا , ثم بدا اعتزاله التام    -

 .(24) هـ 891في سنة  (23)لكنه لم يدم سوى بضعة اشهر , ثم تولى مشيخة الخانقاه البيرسية
وبالرغم من الوظائف الجليلة التي توالها االمام اال انه لم يقتنع بها بل كان يرى نفسه اهال الن يلي من االعمال ما هو اجل مما وصل    -

ة  ربعاليه , ال سيما بعد ان بلغ من العلم مبلغا فقد اتصل بصديقه المتوكل على هللا واقترح عليه ان يجعله رئيسا لجميع القضاة بمذاهبهم اال
 ( 25) هـ.902وقد جعله في هذه الوظيفة عام  

 رأى السيوطي ما ال اليه التصوف من كثرة االدعياء الذين استمروا بالعيش داخل الخوانق بال عمل .  -
 .(26)وجه السيوطي نصحه اليهم وقال : الصوفي من تخلق بأخالق االولياء ومن يأكل المعلوم من غير ان يتخلق باخالقهم حرام  -
طورت االحداث الى غير ما ال يهوى السيوطي فقد الت السلطة الى طومان بايدي الد اعدائه الذي كان سفاكا للدماء , كثير التدابير  ثم ت  -

 .(27)للمؤامرات 
 هـ.  906خاف على نفسه االمام واختفى بعد تولي طومان السلطة سنة  -
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 (28)ية .مكث متخفيا عدة اشهر وفقد خالل هذه الفترة وظيفة بالبيبرس  -
 (29)واقبلت الدنيا على االمام مرة اخرى بعد قتل طومان . -
 (30) اتجه بعد ذلك الى االعتكاف واالعتزال وهو في السابع والخمسين من عمره حتى سنة وفاته . -

 منهجه :  
فقد اشتهر  ان النبي صلى هللا عليه وسلم حي في قبره, منطلقا كتابه بحديث   :  بدا االمام السيوطي كتابه انباه االذكياء بسؤال وهو: -1

اَلَم  « .  النبي صلى هللا عليه وسلم :  :» َما ِمْن َأَحٍد ُيَسلِ ُم َعَلىَّ ِإالَّ َردَّ َّللاَُّ َعَلىَّ روحي َحتَّى َأُردَّ َعَلْيِه السَّ
 منهج االمام في اآليات القرآنية :  -2
 ( اية قرآنية .13 يقل عن) استشهد بما ال-
 ال يعزو اآليات الى سورها .  -
 االحاديث :   -3
 ( حديثا 26استشهد االمام بكتابه بعدد كبير من االحاديث قد تجاوز ) -
مثال قد اخرج البيهقي ثمانية احاديث جميعا قد عزاها الى البيهقي , وقال االمام : اخرجه   اكثر االحاديث يعزوها الى من اخرج الحديث ,  -

 البخاري ومسلم واحمد وابن عساكر , واحمد في مسنده ,وابو داود في سننه ,والبيهقي في شعب االيمان.
 كان يخرج الحديث من مصادره اال ما ندر . -
 االقوال: -4
بسرد اقوال العلماء , ثم يقوم بمناقشة اقوالهم ويقول قد فتح هللا علي بأجوبة ويبدا بسردها ويرجح الراي   بدا االمام في مناقشة المسائل -

 الراجح , ثم يختم القول بان هذا االوجه كلها من استباطي مما يدل على علمه الواسع . 
وقال البيهقي في كتابه االعتقاد , قال القرطبي في التذكرة  يتحرى الدقة في ذكر االقوال فتراه يقول : قال البيهقي في كتابه حياة االنبياء , -
. 
 استشهد بأقواله باآليات القرآنية واالحاديث واقوال العلماء .  -
 : اما نسبة الكتاب الى مؤلفه فلم اجد في المصادر من نسب الكتاب الى غير االمام جالل الدين السيوطي  نسبة الكتاب 

السيوطي سحر    وفاته الموافق )911ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى االولى عام  :توفى االمام  م ( وكان مرضه  515اكتوبر عام    18هـ 
سبعه أيام بورم شديد في ذراعه اليسرى يقال انه خلط أو انحدار ، وقد استكمل من العمر احدى وستين سنه وعشره  اشهر وثمانية عشر يوما 

  (31) القرافة من جهة الشرق، وقبره ضاهر وعليه قبة .، وكان له مشهد عظيم ، ودفن بحوش قوصون خارج باب 
 املبحث الثاني : اخلطوات اليت اتبعتها يف التحقيق ويشمل على ثالثة مطالب:

 املطلب االول : منهجي يف التحقيق : 
النسخة أ( وقابلتها مع النسخ )ب( و)ج( واثبت ما وجدته من اختالف بين النسخ من    كتبت النسخة التي اعتمدها كنسخة اصل ) وهي -1

 زيادة وسقط .
 عنوان المخطوط جاء في جميع النسخ ) انباه االذكياء لحياة االنبياء (. -2

 اآليات القرآنية : 
 قة للرسم العثماني .عزوت اآليات الى اماكنها فنسبت كل اية الى سورتها وتسلسلها بين اآليات, وجعلتها مطاب 

 االحاديث النبوية :خرجت االحاديث النبوية مع مراعاة ما يلي : 
 اذا كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بعزوه اليهما دون الرجوع الى مصدر اخر .  -1
اذا كان في غير الصحيحين فقد خرجته من كتب السنة المشهورة وبينت درجته معتمدا على اقوال من حكم عليه من علماء الحديث  اال   -2

 ما لم اقف عليه . 
 الحديث الذي اشار اليه المؤلف في المتن ولم اجد من ذكره بنفس اللفظ فقد ذكرته بالهامش باللفظ الذ وجدته في كتب الرواية .  -3
 ت االعالم وبشكل مختصر ولم اترجم للصحابة المشهورين .ترجم -
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 تطرقت الى حياة المؤلف االمام السيوطي بشكل مختصر جدا الن شهرته اكبر من ان اتطرق اليه في بحثي هذا المتواضع .  -
 اثبت السقط من النسخ والزيادة في الهامش واالختالف .  -
 المؤلف اال ما لم اقف عليه , واال من اقرب الكتب اليهم .وثقت اقوال العلماء من مصادرها التي اشار اليها  -
 اذا كان هنالك اختالف في النسخ اثبت في المتن ما وجدته اقرب الى الصحة , ووضعت له هامشا وبينت االختالف في الهامش . -
 كتبت ملخصا في بداية البحث باللغتين العربية واالنكليزية . -
 مراجع فقط ولم اذكرها في الهامش السفلي  . ذكرت بطاقة الكتاب في المصادر وال -
 ذكرت المصادر التي استخدمتها في نهاية البحث.  -
 وضعت فهرسا لآليات واالحاديث واالعالم .  -

 املطلب الثاني : الرموز املستخدمة يف التحقيق وصور املخطوطات :
 لآليات القرآنية.   چ                                                  چ  -1
 »          « لالحاديث النبوية  -2
 ]          [ للسقط والزيادة .  -3
 )          ( للنصوص المنقولة من الكتب . -4

 املطلب الثالث : وصف النسخ املعتمدة يف التحقيق : 
 اعتمدت في انجاز بحثي هذا ) انباه االذكياء في رؤية االنبياء (على ثالث نسخ

1-  : النسخ  تاريخ   , االزهري  الدمناوي  حسن  بن  سليم  بن  :منصور  الناسخ  اسم   , تركيا  في  مخطوط  هي  اعتمدتها  التي  االصل  النسخة 
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 اللوحة االولى من النسخة )ج(  

 

 اللوحة االخيرة من النسخة )ج(

 

 :(33)الحمد هلل وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى (32)بسم هللا الرحمن الرحيم
المحدثين محبي         امام  العمدة  العالمة  العالم  االمام  الشيخ  علينا من  قال  تغمده هللا برحمته واعاد  السيوطي  الجالل  المرسلين  سنة سيد 

ان النبي صلى هللا عليه وسلم حي في قبره, وورد انه صلى هللا عليه وسلم    (34)بركته  لمحمد واله واصحابه اجمعين, وقع السؤال: فقد اشتهر
اَلمَ قال:» َما ِمْن َأَحٍد ُيَسلِ ُم َعَلىَّ ِإالَّ َردَّ َّللاَُّ عَ  فظاهره مفارقة الروح له في بعض االوقات فكيف يجمع   (36)«.  (35)َلىَّ ُروِحى َحتَّى َأُردَّ َعَلْيِه السَّ

 وهو سؤال حسن يحتاج الى النظر والتأمل  فأقول: حياة النبي صلى هللا عليه وسلم في قبره هو وسائر االنبياء معلومة عندنا علما قطعيا؛
,فمن االخبار الدالة    (37) القطعية في ذلك ,وتواترت به االخبار, وقد الف البيهقي جزا في حياة االنبياء في قبورهِم    لما قام عندنا من االدلة 

ي ُيَصل ِ   (41)َوُهَو َقاِئم    40قال: »َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبي َمَرْرُت ِبُموَسى   (39) ما اخرجه مسلم عن انس ان النبي صلى هللا عليه وسلم    (38)على ذلك منها:  
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َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم »َمرَّ ِبَقْبِر   (45)اخرج ابو نعيم في الحلية عن ابن عباس  (44) , ومنها ما  (43)«(42) ِفي َقْبِرِه ِعْنَد اْلَكِثيِب اأْلَْحَمرِ 
اَلُم َوُهَو َقاِئم  ُيَصلِ ي ِفيِه« ,ومنها ما اخرجه ابو يعلى في مسنده, والبيهقي في كتاب حياة االنبياء عن انس ان النبي صلى  (46)ُموَسى َعَلْيِه السَّ

، َقاَل: َسِمْعُت َثاِبًتا 48,ومنها ما اخرجه ابو نعيم في الحلية عن ُيوُسُف ْبُن َعِطيَّةَ (47)اء  ِفي ُقُبوِرِهْم ُيَصلُّوَن«هللا عليه وسلم قال : »اأْلَْنِبَياُء َأْحيَ 
, ومنها ما اخرجه ابو داود, والبيهقي عن  (52) َأنَّ َأَحًدا ُيَصلِ ي ِفي َقْبِرِه ِإالَّ اأْلَْنِبَياَء؟« َقاَل: اَل 51: »َهْل َبَلَغكَ (50) ، َيُقوُل ِلُحَمْيٍد الطَِّويلِ (49) البناني

اَلِة ِفيِه , َفِإنَّ   عن النبي صلى هللا عليه وسلم انه قال :  (53) اوس بن اويس الثقفي »ِإنَّ ِمْن َأْفَضِل َأيَّاِمُكْم َيْوَم اْلُجُمَعِة  , َفَأْكِثُروا َعَليَّ ِمَن الصَّ
َم َعَلى (57) -يعني بليت-َوَقْد َأِرْمَت    (56)َوَكْيَف ُتْعَرُض َصاَلُتَنا َعَلْيكَ (55) َقاُلوا:  « ,  (54) َصاَلَتُكْم َمْعُروَضة  َعَليَّ   ؟ َفَقاَل: »ِإنَّ َّللاََّ َعزَّ َوَجلَّ َحرَّ

الترغيب عن ابي هريرة رضي هللا عنه قال  , ومنها ما اخرجه البيهقي في شعب االيمان, واالصبهاني في (58) اأْلَْرِض َأْن َتْأُكَل َأْجَساَد اأْلَْنِبَياِء«
ُبلِ ْغُتُه« َناِئًيا  َقْبِري َسِمْعُتُه َوَمْن َصلَّى َعَليَّ  ِعْنَد  , ومنها ما اخرجه البخاري في )59): قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »َمْن َصلَّى َعَليَّ 

أستماع الخالئق قائم على قبري فما من احد يصلي    (60) هللا أعطى ملكاتاريخه عن عمار قال: سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: أن  
في حياة االنبياء, واالصبهاني في الترغيب عن انس قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه    (62)واخرجه البيهقي   )61). علي صالة اال بلغنيها

ْنَيا، ُثمَّ  َمْن َصلَّى َعَليَّ مائة ِفي َيْوِم اْلُجُمَعِة َوَلْيَلِة اْلُجُمَعِة َقَضى َّللاَُّ َلُه ِماَئَة َحاَجٍة، َسْبِعيَن ِمْن َحوَ :    وسلم اِئِج اآْلِخَرِة َوَثاَلِثيَن ِمْن َحَواِئِج الدُّ
ُل َّللاَُّ ِبَذِلَك َمَلًكا ُيْدِخَلُه علي ِفي َقْبِري َكَما .ولفظ البيهقي يخبرني بمن   (63) َتْدُخُل َعَلْيُكُم اْلَهَداَيا ، إن علمي بعد موتي كعلمي في الحياة    ُيَوكِ 

فاثبته   اأْلَْنِبَياَء اَل (65) في صحيفة بيضاء    (64) صلى باسمه ونسبه  قال : »ِإنَّ  النبي صلى هللا عليه وسلم  البيهقي عن  ، ومنها ما اخرجه 
وِر«  (66)  َبْعَد َأْرَبِعيَن َلْيَلًة , َوَلِكنَُّهْم ُيَصلُّوَن َبْيَن َيَدِي َّللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ ُيْتَرُكوَن ِفي ُقُبوِرِهمْ  )وروى سفيان الثوري في الجامع   (67)َحتَّى ُيْنَفَخ ِفي الصُّ
. قال البيهقي: فعلى هذا  (70)((69): عن سعيد بن المسيب قال : )ما مكث نبي في قبره اكثر من اربعين ليلة حتى يرفع(68) قال : قال شيخ لنا

من  يصيرون كسائر االحياء ينزلون حيث ينزلهم هللا, ثم قال البيهقي: )ولحياة االنبياء بعد موتهم شواهد فذكر قصة االسراء في لقيه جماعة  
 (72)فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل  »  وقد رأيتني في جماعة من األنبياء،  (71)االنبياء ,وكلمهم وكلموه ,ومنها حديث ابي هريرة في االسراء

قائم يصلي، أشبه    (76) قائم يصلي، وإذا إبراهيم عليه السالم  (75)، وإذا عيسى ابن مريم عليه السالم(74)جعد كأنه من رجال َشُنوَءة     (73)ضرب  
صاحبكم   به  نفسه    -الناس  فأممتهم    -يعني  الصالة  يفيق«(77)فحانت  من  أول  فأكون  يصعقون،  الناس  »إن  حديث:  وقال:    (78),ومنها 

م يصح علي ان هللا رد على االنبياء ارواحهم وهم احياء عند ربهم كالشهداء, فاذا نفخ في الصور النفخة االولى صعقوا فيمن صعق ث(79)هذا
,سمعت رسول   (81), واخرج ابو يعلى عن ابي هريرة رضي هللا عنه(80) ال يكون ذلك موتا في جميع معانيه اال في ذهاب االستشعار( انتهى

ابو  (83),واخرج (82) َحمَُّد: أُلِجيَبنَُّه "َيا مُ  هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده  َلَيْنِزَلنَّ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم ، ُثمَّ َلِئْن َقاَم َعَلى َقْبِري َفَقالَ 
َغْيِري، َوَما   (85) َوَما ِفي َمْسِجِد َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ   (84)َلَقْد َرَأْيُتِني ِفي َلَياِلي اْلَحرَّةِ »  نعيم في دالئل النبوة عن سعيد بن المسيب :

في اخبار المدينة عن سعيد بن المسيب قال : لم ازل اسمع   (87) , واخرج الزبير بن بكار(86) اأْلََذاَن ِمَن اْلَقْبر«ِ َيْأِتي َوْقَت َصاَلٍة ِإالَّ َسِمْعتُ 
,واخرج ابن سعد في الطلقات عن سعيد بن المسيب انه  (88)االذان واالقامة في قبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ايام الحر حتى عاد الناس

,واخرج الدارمي  (90): فكنت اذا حانت الصالة اسمع اذانا يخرج من قبل القبر الشريف«  89»كان يالزم المسجد ايام الحرة والناس يقتتلون قال 
لَ   (93)عن سعيد بن عبد العزيز  (92)مروان بن محمد  (91)في مسنده قال : اخبرنا ُيَؤذَّْن ِفي َمْسِجِد رسول هللا  قال:»  َلْم  اْلَحرَِّة  َأيَّاُم    -مَّا َكاَن 

اَلِة ِإالَّ ِبَهْمَهَمٍة َيْسَمُعَها (94)َثاَلثًا َوَلْم ُيَقْم، وان َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب لم يبرح مقيما في اْلَمْسِجدَ   -صلى هللا عليه وسلم   ، َوَكاَن اَل َيْعِرُف َوْقَت الصَّ
تعالى في  (96) ,فهذه االخبار دالة على حياة النبي صلى هللا عليه وسلم وسائر االنبياء, وقد قال    (95)صلى هللا عليه وسلم «  -َقْبِر النَِّبيِ     ِمنْ 

,واالنبياء اولى بذلك, فهم اجل واعظم ,وما نبي اال وقد    (97)  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱچ   الشهداء:
النبوة وصف الشهادة ,فيدخلون في عموم لفظ اآلية، واخرج احمدجمع   وابو يعلى ,والطبراني, والحاكم في المستدرك ,والبيهقي في    (98)مع 

،  دالئل النبوة, عن ابن مسعود قال : »ألن أحلف تسعا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قتل قتال أحب إلي من أن أحلف واحدة إنه لم يقتل
بيهقي عن عائشة قالت: كان النبي صلى هللا عليه وسلم يقول واخرج البخاري ,وال.  (100) ,واتخذه شهيدا«(99)وذلك أن هللا عز وجل اتخذه نبيا  

فثبت كونه صلى  ,(101)في مرضه الذي توفي فيه »لم ازل أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم«
فقة ، قال البيهقي في كتابه االعتقاد) األنبياء بعدما  الموا(102) هللا عليه وسلم حيا في قبره بنص القران, اما من عموم اللفظ, اما من مفهوم  

: الموت (104) , وقال القرطبي في التذكرة من حديث الصعقة نقال عن شيخه  (103) قبضوا ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء(
يرزقون، فرحين   (105)وتهم أحياء عند ربهمليس بعدم محض، وإنما هو انتقال من حال إلى حال، ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وم
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، وهذه صفة األحياء في الدنيا وإذا كان هذا في  الشهداء ، فاألنبياء أحق بذلك وأولى ،  وقد صح أن األرض ال تأكل أجساد  (106) مستبشرين
السماء, ورأى  موسى قائما يصلي في قبره, وأخبر األنبياء, وأنه صلى هللا عليه وسلم اجتمع باألنبياء ليلة اإلسراء في بيت المقدس و في  

صلى هللا عليه و سلم بانه يرد السالم على كل من يسلم عليه إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت األنبياء إنما هو راجع  
 ( 108)   إال من خصه هللا بكرامة من أوليائه(و ال يراهم أحد من نوعنا    (107)إلى أن غيبوا عنا بحيث ال ندركهم ، و إن كانوا موجودين أحياء ،

عن النبي صلى هللا عليه وسلم هل هو حي بعد وفاته؟ فا جاب:) انه صلى هللا عليه وسلم حي(,) قال االستاذ ابو   (109)انتهى, وسئل البارزي 
: قال المتكلمون المحققون: ان  (111) نالفقيه االصولي شيخ الشافعية في اجوبة مسائل الجاجرميي  (110)منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي

النبي صلى هللا عليه وسلم حي بعد وفاته, وانه يسر بطاعات امته ويحزن بمعاصي العصاة منهم, وانه تبلغه صالة ممن يصلي عليه من  
عليه وسلم انه راه في قبره  امته, وقال: ان االنبياء ال يبلون، وال تأكل االرض منهم شيئا، وقد مات موسى في زمانه واخبر نبينا صلى هللا  
: مرحبا باالبن الصالح  (112) مصليا، وذكر في حديث المعراج انه راه في السماء الرابعة، وانه رأى ادم في السماء الدنيا، ورأى ابراهيم وقال له  

  ، الصالح  على  (113)والنبي  وهو  وفاته  بعد  حيا  صار  قد  وسلم  عليه  هللا  صلى  نبينا  قلنا  االصل  هذا  صح  كالم   واذا  اخر  هذا  نبوته( 
والسالم بعدما قبضوا ردت إليهم  116واألنبياء عليهم الصالة    ابو بكر البيهقي في كتاب االعتقاد :)  (115). قال الحافظ شيخ السنة (114) االستاذ

بالصالة عليه والسالم   (118)وأمر  (117) أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء ، وقد رأى نبينا صلى هللا عليه وسلم جماعة منهم ليلة المعراج
أن صالتنا معروضة عليه, وأن سالمنا يبلغه ، وأن هللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء ، وقد    -وخبره صدق    -عليه, وأخبر  

قال: )وهو بعدما قبضه نبي هللا ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه صلى هللا عليه وسلم اللهم احينا على سنته   (119) أفردنا إلثبات حياتهم كتابا
.)وقال الشيخ عفيف الدين  (121) انتهى جواب البارزي   (120)وامتنا على ملته واجمع بيننا وبينه في الدنيا واالخرة, انك على كل شيء قدير(  

احوال يشاهدون فيها ملكوت السموات واالرض وينظرون االنبياء احياء غير اموات كما نظر النبي صلى  : االولياء ترد عليهم  (122)اليافعي
, قال (123)هللا عليه وسلم الى موسى عليه السالم في قبره, قال: وقد تقرر ان ما جاز لألنبياء معجزة جاز لألولياء كرامة بشرط عدم التحدي 

 .(124)في حياة االنبياء كثيرة فلنكتف بهذا القدر(وال ينكر ذلك اال جاهل, ونصوص العلماء 
فصل  : واما الحديث االخر فأخرجه احمد في مسنده ,وابو داود في سننه ,والبيهقي في شعب االيمان من طريق ابي عبد الرحمن  

سول هللا صلى هللا عليه  عن ابي هريرة ان ر  (128)عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط (127) عن ابي صخر (126)عن حيوة بن شريح (125) المغربي
اَلَم « , وظاهر هذا الحديث مفارقة الروح لبدنه الشريف في   (129)وسلم قال : »َما ِمْن َأَحٍد ُيَسلِ ُم َعَليَّ ِإالَّ َردَّ َّللاَُّ َعَليَّ ُروِحي َحتَّى َأُردَّ َعَلْيِه السَّ

 علي في الجواب عنه بأجوبة:   (130)بعض االوقات وهو مخالف لالحاديث السابقة, وقد تأملته  ففتح هللا
 (131) ان يدعي ان الراوي وهم في لفظة من الحديث حصل بسببها االشكال, وقد ادعى ذلك العلماء في احاديث كثيرة -وهو اضعفها-: االول

 لكن االصل خالف ذلك فال يعول على هذه الدعوى. 
: رد هللا ,جملة حالية وقاعدة العربية ان جملة الحال اذا وقعت فعال ماضيا  : وهو اقواها وال يدركه اال ذو باع في العربية ان قوله  الثاني

,وكذا هنا تقدر والجملة ماضية سابقة على السالم الواقع   (134)أي قد حصرت    (133)  چہ  ہ  ہ چ كقوله تعالى:  (132) قدرت فيها قد
 (135)من كل احد ,وحتى ليست للتعليل بل مجرد حرف عطف بمعنى الواو ,فصار تقدير الحديث: ما من احد يسلم علي اال قد رد هللا ]الي [

الستقبال, فظن ان حتى تعليلية, وليس كذلك وبهذا روحي قيل ذلك وارد عليه, وانما جاء االشكال من ظن ان جملة رد هللا بمعنى الحال او ا
ين, الذي قررناه ارتفع االشكال من اصله ,وايده من حيث المعنى ان المراد لو اخذ بمعنى الحال, او االستقبال يلزم تكرره عند تكرار المسلم

الجسد الشريف بتكرار خروج الروح منه او نوع مخالفة    وتكرار الرد يستلزم تكرار المفارقة, وتكرار المفارقة يلزم عليه محذوران احدهما: تألم
والنبي    التكريم ان لم يكن تأليم, واالخر مخالفة سائر الشهداء وغيرهم, فانه لم يثبت الحد منهم ان يتكرر له مفارقة الروح وعودها في البرزخ,

 صلى هللا عليه وسلم اولى باالستمرار الذي هو اعلى رتبة. 
 , وهذا التكرار يستلزم موتات كثيرة وهو باطل.(136)خالفة القران فانه دل على انه ليس اال موتتان وحياتان: وهو مومحذور ثالث 
وهو مخالفة االحاديث المتواتر السابقة وما خالف القران والمتواتر من السنة وجب تأويله ان لم يقبل التأويل كان باطال؛ فهذا    : محذور رابع   

 اوجب حمل الحديث على ما ذكرنا 
حكاية عن شعيب عليه : ان يقال ان لفظ الرد قد ال يدل على المفارقة, بل كني به عن مطلق الصيرورة كما قيل في قوله تعالى الوجه الثالث

اريد به مطلق الصيرورة ال العود بعد االنتقال؛ الن شعيب عليه     ان لفظ العود(      137)  چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ    ڦ  ڦ  ڦچ السالم:  
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,وحسن استعمال هذا اللفظ في الحديث مراعة المناسبة اللفظية بينه وبين قوله: حتى ارد عليه السالم فجاء    (138)السالم  لم يكن في ملتهم قط
 لفظ الرد في صدر الحديث لمناسبة ذكره في اخر الحديث.  

يه وسلم في البرزخ مشغول روح عودها بعد المفارقة للبدن, وانما  النبي صلى هللا عل1انه ليس المراد برد ال  -وهو قوي جدا-:    الوجه الرابع
بأحوال الملكوت, مستغرق في مشاهدة ربه كما كان في الدنيا في حالة الوحي وفي اوقات اخر, فعبر عن مفارقته من تلك المشاهدة وذلك  

هذا قول العلماء في اللفظة التي وقعت في بعض احاديث االسراء وهي قوله: فاستيقظت واذا انا بالمسجد   (139)االستغراق برد الروح, ونظير
ن عندي الحرام, ليس المراد االستيقاظ من نوم فان االسراء لم يكن مناما, وانما المراد االفاقة مما جاءه من عجائب الملكوت, وهذا الجواب اال

 قد كنت رجحت الثاني ثم قوي عندي هذا.  اقوى مما يجاب عن لفظة الرد, و 
: ان يقال ان الرد يستلزم االستمرار؛ الن الزمان ال يخلو من مصل عليه في اقطار االرض فال يخلو من كون الروح في  الوجه الخامس  

 بدنه.
خبر به ثم اوحي اليه بعد ذلك , فال منافاة  : قد يقال انه اوحي اليه بهذا االمر قبل ان يوحى اليه بانه ال يزال حيا في قبره, فاالوجه السادس 

اب  لتأخير الخبر الثاني عن الخبر االول, هذا ما فتح هللا تعالى به من االجوبة ,ولم ار شيئا منقوال الحد ,ثم بعد كتابتي لذلك راجعت كت
نصه: )  روينا في الترمذي: »َما ِمْن َأَحٍد ُيَسلِ ُم  الفجر المنير بما فضل البشير النذير للشيخ تاج الدين الفاكهاني المالكي فوجدته قال فيه ما  

اَلَم« ، ِإالَّ َردَّ َّللاَُّ ِإَليَّ ُروِحي َحتَّى َأُردَّ َعَلْيِه السَّ : يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى هللا عليه وسلم حي على الدوام،  (141)، قلت(140) َعَليَّ
على النبي صلى هللا عليه وسلم في ليل أو نهار.فإن قلت: فقوله عليه الصالة والسالم  وذلك أنه محال أن يخلو الوجود كله من واحد يسلم  

في أقل من ساعة،    : ِإالَّ َردَّ َّللاَُّ ِإَليَّ ُروِحي ال يلتئم مع كونه عليه الصالة والسالم حيًا على الدوام، بل يلزم منه أن تتعدد حياته ووفاته(142)
 عليه كما تقدم، بل يتعدد الكالم في الساعة الواحدة كثيرًا ؟.إذ الوجود ال يخلو من مسلم يسلم 

: المراد بالروح هنا: النطق مجازًا، فكأنه قال عليه الصالة والسالم: إال رد هللا إلي نطقي وهو حي على  (143) وهللا أعلم أن نقول  فالجواب:
عليه النطق عند سالم كل مسلم, وعالقة المجاز أن النطق من الزمه الدوام كما تقدم، لكن ال يلزم من حياته نطقه، فاهلل سبحانه وتعالى يرد  

, ومما يحقق (144)وجود الروح، كما أن الروح من الزمه وجود النطق بالفعل أو القوة، فعبر عليه الصالة والسالم بأحد المتالزمين عن اآلخر
هذا لفظ كالم الشيخ تاج الدين, وهذا    (  146) (.(145)   چڍ  ڌ  ڌ  ڎ    چذلك أن عود الروح ال يكون إال مرتين، عماًل بقوله تعالى:  

 ( 147)وعندي فيه وقفة من حيث ان ظاهره ان النبي  -جواب سابع-الذي ذكره من الجواب ليس واحد من السته الذي ذكرتها فهو ان سلم  
سالم المسلم عليه وهذا بعيد جدا بل ممنوع,    (148)ندصلى هللا عليه مع كونه حيا في البرزخ يمنع من النطق في بعض االوقات ويرد عليه ع

رحة  فان العقل والنقل يشهدان بخالفة, اما النقل فاألخبار الواردة عن حاله صلى هللا عليه وسلم وحال االنبياء عليهم السالم في البرزخ مص
ينطقون في البرزخ بما شاءوا غير ممنوعين من    بانهم ينطقون كيف شاءوا ال يمنعون من شيء, بل وسائر المؤمنين, كذلك الشهداء وغيرهم

عن   الوصايا  كتاب  في  حبان  بن  الشيخ  ابو  )اخرج  وصية,  غير  من  مات  من  اال  البرزخ  في  النطق  من  يمتنع  احدا  ان  يرد  ولم  شيء, 
ل يا رسول هللا وهل تتكلم بن قبيصة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من لم يوص لم يؤذن له في الكالم مع الموتى, قي  (149) قيس

الدنيا, ويشهد له صالة (150)الموتى؟ قال :نعم ويتزاورون( القبر كحياتهم في  , وقال الشيخ تقي الدين السبكي: )حياة االنبياء والشهداء في 
ام ,وال يلزم من كونها  موسى في قبره ,فان الصالة تستدعي جسدا حيا ,كذلك الصفات المذكورة في االنبياء ليلة االسراء كلها صفات االجس

فال شك ان    (151) حياة حقيقية ان تكون االبدان معها كما كانت من  الدنيا في االحتياج الى طعام والشراب, واما االدراكات كالعلم والسماع
عذب به تارك   انتهى .واما العقل فالن الحبس عن النطق في بعض االوقات نوع حصر وتعذيب, ولهذا  (152)   ذلك ثابت لهم ولسائر الموتى(

والنبي صلى هللا عليه وسلم منزه عن ذلك ، و ال  يلحقه بعد وفاته حصر اصال بوجه من الوجوه كما قال لفاطمة رضي هللا    (153) الوصية  
وسائر المؤمنين من امته اال من استثنى من    (155), واذا كان الشهداء(154)عنها في مرض وفاته : »يا ُبنيُة، ال َكْرَب على َأبيِك بعَد اليوِم«  

يحصرون بالمنع من النطق فكيف به صلى هللا عليه وسلم ، نعم يمكن ان ينتزع من كالم الشيخ تاج الدين جواب اخر, ويقدر المعذبين ال  
مفارقة غير  من  االستمرار  وبالرد  النطق  بالروح  يراد  ان  وهو:  اخرى,  فيه  (156)بطريق  يكون  الثالث,  الوجه  في  قررته  ما  مجاز   (157) على 

يرد عليه   (159) تولد من هذا الجواب جواب اخر وهو: ان تكون الروح كناية عن السمع ، ويكون المراد ان هللافي الرد فقط ، وي  (158) واحد
ه  سمعه الخارق للعادة بحيث يسمع المسلم وان بعد قطره ويرد اليه من غير احتياج الى واسطة مبلغ ، وليس المراد سمعه المعتاد, وقد كان ل

, (161) كما بينت ذلك في كتاب المعجزات  (160) مع فيها سمعا خارقا للعادة بحيث كان يسمع اطيط السماءصلى هللا عليه وسلم في الدنيا يس
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وهذا قد ينفك في بعض االوقات ويعود ال مانع منه وحالته صلى هللا عليه وسلم في البرزخ كحالته في الدنيا سواء.وقد يخرج من هذا جواب  
مراد برد افاقته من االستغراق الملكوتي وما هو فيه من المشاهدة فيرد هللا تلك الساعة الى خطاب  اخر وهو: ان المراد سمعه المعتاد ويكون ال

من سلم عليه في الدنيا ، فاذا فرغ من الرد عليه عاد الى ما كان فيه . ويخرج من هذا جواب اخر وهو: ان المراد برد الروح التفرغ من 
من النظر في اعمال امته, واالستغفار لهم من السيئات ، والدعاء بكشف البالء عنهم, والتردد  الشغل وفراغ البال مما هو بصدده في البرزخ  

في اقطار االرض لحلول البركة فيها ,وحضور جنازة من مات من صالح امته ، فان هذه االمور من جملة اشغاله في البرزخ كما وردت 
االعمال واجل القربات اختص المسلم عليه بان يفرغ له من اشغاله المهمة لحظة  بذلك االحاديث واالثار ، فلما كان السالم عليه من افضل  

،ثم (162)كلها من استنباطي ، وقد )قال الجاحظ :اذا نكح الفكر الحفظ ولد العجائب(   –فهذه عشرة اجوبة  –,يرد عليه فيها تشريفا له ومجازاة  
فانه  (  163)  چک  ک  ک  چ    ياة بل االرتياح كما في قوله تعالى :ظهر لي جواب حادي عشر وهو انه ليس المراد بالروح روح الح

ذلك فيحمله   (166) والمراد انه صلى هللا عليه وسلم يحصل له بسالم المسلم عليه ارتياح وفرح وهشاشة لحبه  (165)بضم الراء  (164) قرئ فروح
 ذلك, على ان يرد عليه، ثم ظهر لي جواب ثاني عشر وهو: ان المراد بالروح الرحمة الحادثة من ثواب الصالة ، قال ابن االثير في النهاية 

وقد اطلق  :) تكرر  ذكر الروح في الحديث كما تكرر في القران ووردت فيه على معان, والغالب منها ان المراد بالروح الذي يقوم به الجسد,  
چ  انه قرا قوله:  (169)واخرج ابن المنذر في تفسيره عن الحسن البصري   (168)انتهى .   (167)على القران ، والوحي، والرحمة ، وعلى جبريل(  

، وقد تقدم في حديث انس ان الصالة تدخل عليه صلى هللا عليه وسلم في قبره كما    (170)بالضم, وقال: الروح الرحمة چک  ک  ک  
وكل  يدخل عليكم بالهدايا, والمراد ثواب الصالة وذلك رحمة هللا وانعاماته ، ثم ظهر لي جواب ثالث عشر وهو: ان المراد بالروح الملك الذي  

على غير جبريل ايضا من المالئكة ، قال الراغب : )اشراف المالئكة تسمى ارواحا(  بقبره صلى هللا عليه وسلم يبلغه السالم ، والروح يطلق  
 . (173) بتبليغي السالم, هذا غاية ما ظهر وهللا اعلم (172)أي: بعث الي الملك الموكل –ومعنى رد هللا الي روحي  –انتهى . (171)

التنبيه عليهما ، احدهما انه عزا الحديث الى الترمذي, وهو غلط, فلم يخرجه من  : وقع في كالم الشيخ تاج الدين امران يحتاجان الى  تنبيه  
وهو  اصحاب الكتب الستة اال ابو داود فقط , كما ذكره الحافظ جمال الدين المزي في االطراف ، الثاني : انه اورد الحديث بلفظ رد هللا علي  

وهي الطف وانسب, فان بين التعديتين فرقا لطيفا  (174) َحٍد ُيَسلِ ُم َعَلىَّ ِإالَّ َردَّ َّللاَُّ ِإَلىَّ «كذلك في سنن ابي داود, ولفظ رواية البيهقي » َما ِمْن أَ 
ه ورد  ,فان رد يتعدى بعلى في االهانة, وبالى في االكرام ,قال في الصحاح: رد عليه الشيء اذا لم يقبله, وكذا اذا خطاه, ويقول رده الى منزل

ک  ک  ک  چ   (177)     چڳ  ڱ چ    ,(176)   چ  پ  پ  ڀچ  ى:,وقال الراغب: من االول قوله تعال  (175)اليه جوابا اي: رجع (  

  (178)  چگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  چ (180)  چٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    چ         (179)        چەئ  ەئ       وئچ   ومن الثاني :  

 (182)  چ   ڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ   (181)
اليه قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى هللا   التفويض يقال رددت الحكم في كذا الى فالن اي فوضته  قال الراغب: من معاني رد 

ويخرج من هذا جواب رابع عشر عن الحديث وهو: ان المراد فوض هللا الي رد السالم عليه على ان المراد   (  184)   , انتهى.(183) والرسول
تعرض لطلب صالة من هللا تحقيقا لقوله صلى هللا عليه وسلم: »َمْن َصلَّى    (185)الرحمة والصالة من هللا رحمة ، وكان المسلم بسالمهبالروح  

دعو به المسلم  ، والصالة من هللا رحمة ففوض هللا امر هذه الرحمة الى النبي صلى هللا عليه وسلم لي  (186)َعَليَّ َواِحَدًة َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َعْشًرا«
،وتكون االضافة ،  (  187)فيحصل اجابته قطعا ، فتكون الرحمة الحاصلة للمسلم انما هي بركة دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم واالثابة عليه

عليه وسلم  في روحي ، لمجرد المالبسة, ونظيره قوله في حديث الشفاعة : فيردها هذا الى هذا وهذا الى هذا حتى ينتهي الى محمد صلى هللا  
وا َأْمرَ  ,وفي حديث االسراء :  (188) اَعِة، َفَردُّ ُهْم ِإَلى ِإْبَراِهيَم، َفَقاَل:  »َلِقيُت َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبي ِإْبَراِهيَم، َوُموَسى، َوِعيَسى« ، َقاَل: " َفَتَذاَكُروا َأْمَر السَّ

وا اأْلَْمَر ِإَلى ُموَسى، َفَقالَ  وا اأْلَْمَر ِإَلى ِعيَسى    اَل ِعْلَم ِلي ِبَها، َفَردُّ . والحاصل ان معنى الحديث على هذا الوجه  (189) : اَل ِعْلَم ِلي ِبَها، َفَردُّ
  اال فوض هللا الي امر الرحمة التي تحصل للمسلم بسببي ، فأتولى الدعاء بها بنفسي بان انطق بلفظ السالم على وجه الرد عليه في مقابله

ي جواب خامس عشر وهو: ان المراد بالروح الرحمة التي في قلب النبي صلى هللا عليه وسلم على امته والرأفة  ثم ظهر ل  سالمه والدعاء به.
التي جبل عليها ، وقد يغضب في بعض االحيان على من عظمت ذنوبه وانتهك محارم هللا تعالى ، والصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم  

،فاخبر صلى هللا عليه وسلم انه:  ما من احد يسلم    (190)يث »ِإًذا ُتْكَفى َما أََهمََّك، َوُيْغَفُر َلَك َذْنُبَك«سبب لمغفرة الذنوب ، كما ورد في الحد
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قبل   عليه وان بلغت ذنوبه ما بلغت اال رجعت اليه الرحمة التي جبل عليها حتى يرد عليه السالم بنفسه ، وال يمنعه من الرد عليه ما كان منه
فائدة نفسيه وبشرى عظميه ، وتكون هذه فائدة زيادة من ،االستغراقية في حد المنفي الذي هو ظاهر في االستغراق،   ذلك من ذنب ,وهذه

 فزيادتها نص فيه بعد زيادتها بحيث انتفى بسببها ان يكون العام المراد به الخصوص . 
قناها وهللا الموفق .ثم بعد ذلك رأيت الحديث المسؤول عنه  هذا اخر ما فتح هللا تعالى به االن من األجوبة ،وان فتح بعد ذلك بزيادة الح

ُروِحي«   ِإَليَّ  َّللاَُّ  َردَّ  َوَقْد  ِإالَّ   : بلفظ  للبيهقي  االنبياء  حياة  كتاب  في  ان رواية  (191) مخرجا  وقوي  كثيرا  ،فحمدت هللا  وقد  بلفظ  فيه  ،فصرح 
،وهو االمر الذي جنحت اليه في الوجه الثاني من األجوبة ،وقد عرف االن  اسقاطها محمولة على اضمارها، وان حذفها من  تصرف الرواة  

الدوام على  الموت  بعد  روحه  اليه  يرد  تعالى  هللا  بأن  االخبار  عليه  الحديث  ومدار  االجوبة  اقوى  فهو   ، الرواية  هذه  لوجود   ( 192) ترجيحه؛ 
ياة فيه ، فصار الحديث موافقا لألحاديث الواردة في حياته في قبره فيصير حيا على الدوام حتى لو سلم عليه أحد رد عليه سالمه لوجود الح

: لو لم نكتب الحديث من ستين   (193) وقد قال بعض الحفاظ  -وهلل الحمد والمنه  –وواحدا من جملتها ال منافي لها البته بوجه من الوجوه  
المت الفاظ  الطرق يزيد بعضها على بعض تارة في  لما عقلناه ، وذلك الن  المزيد ما خفي في  وجها  ن وتارة في االسناد ، فيتبين بالطريق 

بالصواب واليه المرجع والمئاب وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما (195) اعلم    (194)وهللا تعالى  –الطريق الناقصة  
 . (196) كثيرا والحمد هلل رب العالمين.
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هـ(،ت: محفوظ 292د الخالق المعروف بالبزار )المتوفى:  مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عب   -46

 م( 2009م، وانتهت 1988المدينة المنورة ،الطبعة: األولى، )بدأت  -الرحمن زين هللا، مكتبة العلوم والحكم 
)المتوفى:    -47 الطبراني  القاسم  أبو  الشامي،  اللخمي  أيوب بن مطير  أحمد بن  ، سليمان بن  االوسط  : طارق بن هـ( ، ت360المعجم 

 القاهرة. –عوض هللا بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ، دار الحرمين 
)المتوفى:    -48 األصفهانى  بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين  القاسم  أبو  القرآن،  غريب  في  عدنان  502المفردات  صفوان  ت:  هـ( 

 دمشق بيروت . -الداودي، دار القلم، الدار الشامية 
  –هـ( ,دار إحياء التراث العربي  676ج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  المنها  -49

 1392بيروت الطبعة: الثانية، 
 هـ( ,دار الكتب 953مفاكهة الخالن في حوادث الزمان ,شمس الدين محمد بن علي  بن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي )المتوفى:    -50

 م.  1998  -هـ  1418لبنان ,الطبعة األولى،  –العلمية، بيروت 
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المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي،     -51
 هـ 1396األولى،  حلب ،الطبعة:   –هـ( ت: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي 354الُبستي )المتوفى: 

مغانى األخيار في شرح ،أسامى رجال معانى اآلثار، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين ،الغيتابى الحنفى     -52
 هـ( ، ت:أبو عبد هللا محمد حسن محمد حسن إسماعيل 855  -هـ 762،بدر الدين العينى ،)

 –المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاكم النيسابوري ،ت : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية     -53
   -1990 –  1411بيروت ،الطبعة األولى ، 

،ت : حبيب    1403ة ،  بيروت ,الطبعة الثاني  –مصنف عبد الرزاق ، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ،المكتب اإلسالمي    -54
 الرحمن األعظمي

المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم، أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني )المتوفى:    -55
 م 1996  -هـ 1417األولى، لبنان ،الطبعة:  –بيروت  -هـ( ،ت: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية 430

 هـ  1412 -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الفكر، بيروت  -56
،الطبعة:    -57 الزهراني  مرزوق  آل  هياس  بن  مرزوق  الدكتور/  ،ت:  الدارمي  الرحمن  بن عبد  هللا  عبد  محمد  أبو  الدارمي،  اإلمام  مسند 

 م  2015  -هـ  1436األولى، 
هـ( ,تخريج: شمس الدين أبي عبد هللا ابن سعد الصالحي  771معجم الشيوخ ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى:    -58

 الحنبلي, دار الغرب اإلسالمي ,الطبعة: األولى
الحنفي،    -59 الظاهري  ,يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا  الوافي  بعد  الصافي والمستوفى  )المتوفى:  المنهل  الدين  المحاسن، جمال  أبو 

 هـ( ت: دكتور محمد محمد أمين ,الهيئة المصرية العامة للكتاب874
الرويفعى اإلفريقى   -60 ابن منظور االنصاري  الدين  الفضل، جمال  أبو  مختصر تاريخ دمشق البن عساكر , محمد بن مكرم بن على، 

 م.1984 -هـ  1402سوريا ،الطبعة األولى،  –يد مراد ، دار الفكر، دمشق هـ(,ت: روحية النحاس، رياض عبد الحم711)المتوفى: 
هـ( ،ت: شعيب األرنؤوط  241مسند االمام احمد بن حنبل ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى:   -61

 م.  2001 -هـ   1421ة الرسالة ،الطبعة: األولى، عادل مرشد، وآخرون ،إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي ، مؤسس -
/بتحرير الحافظين : العراقي وابن جحر    807مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ،المتوفي سنة    -62

 لبنان . –م بيروت  1988 -.  ه  1408
الرزاق بن    -63 أبو بكر عبد  )المتوفى  مصنف عبد الرزاق الصنعاني,  الصنعاني  نافع  الرحمن األعظمي,  211همام بن  هـ( ،ت: حبيب 

 هـ 1403الهند،الطبعة الثانية،  -المجلس العلمي
بالبزار   -64 المعروف  العتكي  الخالق بن خالد بن عبيد هللا  أحمد بن عمرو بن عبد  أبو بكر  الزخار،  البحر  باسم  المنشور  البزار  مسند 

 م. 1988المدينة المنورة ،الطبعة األولى،  -الرحمن زين هللا، مكتبة العلوم والحكم هـ( ،ت: محفوظ 292)المتوفى: 
)المتوفى:    -65 الطبراني  القاسم  أبو  الشامي،  اللخمي  أيوب بن مطير  أحمد بن  الكبير، سليمان بن  هـ( ت: حمدي بن عبد  360المعجم 

 القاهرة ،الطبعة: الثانية.  –المجيد، مكتبة ابن تيمية 
هـ(ت: حسين 307أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بن علي بن المُثنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي، الموصلي )المتوفى:  مسند    -66

 . 1984 – 1404دمشق ،الطبعة: األولى،   –سليم أسد: دار المأمون للتراث 
بيروت    –أحمد األرناؤوط ,دار إحياء التراث    هـ( ت:764الوافي بالوفيات ,صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي )المتوفى:   -67

 م. 2000  -هـ1420,عام النشر:
)المتوفى:    -68 السيوطي  الدين  أبي بكر، جالل  الرحمن بن  , عبد  األعيان  أعيان  في  العقيان  المكتبة 911نظم   , فيليب حتي  هـ( ,ت: 

 بيروت. –العلمية 
 اهلوامش
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(  2/215،والبيهقي في شعب االيمان )  2041( برقم  218/ 2، وابو داود في سننه ، )  8805(برقم  4/404اخرجه احمد في مسنده ، )  (    1) 

. وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في االوسط وفيه عبدهللا بن يزيد االسكندرانى ولم أعرفه ومهدى بن جعفر 1581برقم  
 (. 3/372وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،)ثقة وفيه خالف ، 

 (,  1/336(,وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة,)65/ 4الضوء الالمع ألهل القرن التاسع,) ينظر:  ( 2)
 (. 4/65ينظر : الضوء الالمع ,)  ( 3)
 (1/226(, والكواكب السائرة ,)51/ 7ينظر : شذرات الذهب ,)    ( 4)
 (. 336/ 1ينظر : حسن المحاضرة ,) ( 5)
قانصوه بن عبد هللا الظاهري ,أبو النصر، سيف الدين، الملقب بالملك األشرف: سلطان مصر. جركسي األصل، بويع بالسلطنة بقلعة     (   6)

هـ ,وبنى اآلثار الكثيرة. وكان شجاعا، فطنا داهية. له " ديوان شعر وليس بشاعر, قصده السلطان سليم العثماني   905الجبل في القاهرة سنة 
هـ,  922فقاتله وانهزم عسكر قانصوه فأغمي عليه وهو على فرسه، فمات قهرا، وضاعت جثته تحت سنابك الخيل مات سنة    بعسكر جرار،

 ( 187/ 5األعالم للزركلي,)ينظر : 
 ( 301-3/300ينظر: المصدر نفسه ,)   ( 7)
 .  (. 301-300/ 3( , واالعالم للزركلي ,)1/243ينظر : مفاكهة الخالن في حوادث الزمان, )  ( 8)
البلقيني: قاضي القضاة علم الدين صالح بن سراج الدين، الشافعي , أخذ الفقه عن والده وأخيه، والنحو عن الشطنوفي واألصول عن      (  9)

( , واالعالم  1/444هـ(، ينظر :حسن المحاضرة ,)860العز ابن جماعة، وسمع على أبيه جزء الجمعة وختم الدالئل وغير ذلك )توفى سنة  
 (. 5/46) للزركلي ,

المناوي : شرف الدين يحيى بن محمد بن محمد بن محمد، ولد سنة ثمان وتسعين وسبعمائة، والزم الشيخ ولي الدين العراقي، تصدى      (  10)
سنة   )توفى  المزني  مختصر  شرح  منها  تصانيف،  ,وله  واإلفتاء  ,)871لإلقراء  المحاضرة  :حسن  ينظر  الذهب 1/445هـ(،  وشذرات   ,)

(,9/406 . ) 
إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط، بن علي بن أبي بكر البقاعي الشافعي، برهان الدين أبو الحسن، أخذ القراءات عن ابن  البقاعي :    (  11)

الجواهر والدرر في مناسبة اآلي والسور وغيرها, توفى سنة    " هـ , ينظر: نظم  885الجزري وغيره، وله تصانيف كثيرة حسنة منها كتاب 
 ( , . 24/ 1عقيان في أعيان األعيان , )ال
محمد بن محمد بن عمر بن قطلوبغا البكتمري , العالمة سيف الدين الحنفي ,ولد تقريبا على رأس ثمانمائة، وأخذ عن السراج قارئ     (  12)

سنة ,)توفى  ذلك  وغير  والنحو  واألصول  الفقه  في  وبرع  )881الهداية،  للسيوطي,  الوعاة   بغية   : ينظر  للزركلي  231/ 1هـ(,  , واالعالم   )
(,5/180  .) 

السخاوي: الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن , بن محمد السخاوي شمس الدين، المحدث المؤرخ الجارح. ، وكتب كثيرا من     (   13)
سنة   توفى  عمله)  فيه  وأغرق  عمره،  فيه  فافنى  التاريخ  على  أكب  ثم  بخطه،  للس902مصنفاته  العقيان  نظم   : يوطي  هـ(,ينظر 

 (. 6/194(,واالعالم للزركلي )155/ 152,)
حمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي البرعمي, محيي الدين أبو عبد هللا الكافيجي الحنفي  ولد سنة ثمان وثمانين وسبعمائة،     (  14)

المعقوالت كلها:   إماما كبيرا في  العجم والتتر، وكان  إلى بالد  بالعلم أول ما بلغ، ورحل  اللغة، والنحو والتصريف واشتغل  الكالم، وأصول 
 (. 1/343( ,وطبقات المفسرين,)117/ 1هـ( , ينظر : بغية الوعاة ,)879واإلعراب، والمعاني والبيان، توفى سنة )

قاسم بن قطلوبغا، زين الدين، أبو العدل السودوني : عالم بفقه الحنفية، مؤرخ، باحث. مولده ووفاته بالقاهرة. قال السخاوي في وصفه:      (  15)
 تقويم " إمام عالمة، طلق اللسان، قادر على المناظرة، مغرم باالنتقاد ولو لمشايخه،  له " تاج التراجم  في علماء األحناف، غريب القرآن , و

 (.  5/180(, واالعالم للزركلي )2/972هـ(, ينظر :فهرس الفهارس ،)879اللسان مجلدان، وغيرها )توفى سنة 
 (. 223/ 1ينظر : ذيل طبقات الحفاظ للذهبي , )  ( 16)
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جمة حافظ  عبد القادر بن محمد بن أحمد الشاذلي: فاضل شافعي مؤذن مصري, من تالميذ الجالل السيوطي ,له  بهجة العابدين بتر     (  17)

هـ( ينظر: االعالم  935العصر جالل الدين  في شستربتي,  و رد العقول الطائشة الى معرفة ما اختصت به خديجة وعائشة, توفى سنة )
 (.  4/44للزركلي ) 

الد    (  18) الترجمة من تالميذ جالل  المماليك وكان صاحب  البركات: مؤرخ بحاث مصري. من  أبو  الحنفي،  إياس  أحمد بن  ين  محمد بن 
هـ(, ينظر االعالم للزركلي  930له تاريخ ابن إياس المسمى بدائع الزهور في وقائع الدهور وغيرها توفى سنة )   882السيوطي، وحج سنة  

(,6/5 .) 
محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي فقيه شافعي، عارف بالحديث ,من بيوتات العلم في القاهرة, صاحب  الكوكب     (  19)

 (.2/827( , وفهرس الفهارس,)3/316هـ (, ينظر : ديوان اإلسالم ,شمس للغزي,)969في شرح الجامع الصغير , )توفى سنة المنير
الداودي : هو الحافظ شمس الدين محمد الداودي المصري الشافعي، وقيل المالكي، العالمة المحدث الحافظ، ، قال الشمس محمد بن     (  20)

لشافعية للسبكي ,وجمع ترجمة شيخه الحافظ السيوطي في مجلد ضخم، وله طبقات المفسرين، )مات سنة  طولون: وضع ذيال على طبقات ا
 ( . 263/ 1(, وفهرس الفهارس )2/286هـ (,ينظر : ديوان االسالم ,)945

ون حديثا تتعلق بسورة فاضل ,له كتب، منها : أربع  يوسف بن عبد هللا بن سعيد الحسيني األرميوني المصري الشافعي، جمال الدين ,     (  21)
(, ومعجم المؤلفين لراغب 240/ 8هـ( , ينظر :االعالم للزركلي ,)958اإلخالص ,و أربعون حديثا تتعلق بآية الكرسي, وغيرها )توفى سنة  

 (.  13/313كحالة ,)
 (. 19/ 1ينظر: حسن المحاضرة ) ( 22)
أن تسلطن،      (  23) بعد  الوزارة، ومات  دار  الجاشنكيري في سنة سبع وسبعمائة موضع  بيبرس  الدين  األمير ركن  بناها  البيبرسية:  الخانقاه 

، والشباك  فأغلقها الناصر بن قالوون في سلطنته الثالثة مدة، ثم أمر بفتحها , وهي أجل خانقاه بالقاهرة بنياًنا، وأوسعها مقدارا، وأتقنها صنعة
 ( 265/ 2بير الذي بها هو الشباك الذي كان بدار الخالفة ببغداد. وكانت الخلفاء تجلس فيه، ينظر : حسن المحاضرة )الك

 (. 2/236ينظر :بدائع الزهور ووقائع الدهور ، )   ( 24)
 (. 2/73ينظر : المصدر نفسه ,)   ( 25)
 (. 21ذيل طبقات الحنابلة البن رجب ,) ينظر : ( 26)
 ( 4/11هور )ينظر: بدائع الز  ( 27)
 (. 2/391ينظر :ذيل طبقات الحنابلة )  ( 28)
 (. 9/ 4ينظر : بدائع الزهور )  ( 29)
 (. 43/ 8ينظر : شذرات الذهب ,)  ( 30)
 (.55/ 8(, وشذرات الذهب ,)45ينظر : ذيل الطبقات الكبرى ,)  ( 31)
 ]وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما[ ما بين المعكوفتين زيادة في ب ,ج.  ( 32)
]وبعد [ ما بين المعكوفتين زيادة  في ب , ج ]قال الشيخ االمام العالم العالمة العمدة امام المحدثين محبي سنة سيد المرسلين الجالل      (   33)

 السيوطي تغمده هللا برحمته واعاد علينا من بركته محمد واله واصحابه اجمعين وقع السؤال[ سقط من ب ,ج.
 ين سقط من ج . ]فقد اشتهر[ ما بين المعكوفت  ( 34)
 السالم[  ما بين المعكوفتين سقط من ج .]  ( 35)
،وقال الهيثمي في مجمع   2041( برقم 2/218، وابو داود في سننه ، )3092( برقم 3/262اخرجه الطبراني في المعجم االوسط ، ،)  (  36)

أعرفه   ولم  اإلسكندراني  يزيد  بن  هللا  عبد  وفيه  األوسط  في  الطبراني  رواه  ثقات الزوائد:  رجاله  وبقية  خالف  وفيه  ثقة  جعفر  بن  ومهدي 
 . 17296( برقم 252/ 10،)

 حياة األنبياء صلوات هللا عليهم بعد وفاتهم، للبيهقي.  ( 37)
 ]منها [ ما بين المعكوفتين سقط من ب.  ( 38)
 في ج عليه السالم .   ( 39)
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 عليه الصالة والسالم[ ما بين المعكوفتين زيادة في ج.]  ( 40)
 قائم[ ما بين المعكوفتين سقط من ج .]  ( 41)
 (. 9/3649الكثيب االحمر : أي التل المستطيل المجتمع من الرمل ,ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, ) ( 42)
 . 2375( برقم 4/1845اخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى ، )  ( 43)
 كوفتين سقط من ب.]ومنها ما [  ما بين المع  ( 44)
 رضي هللا عنهما[ ما بين المعكوفتين زيادة في ج . ]  ( 45)
َد ِبِه 3/352اخرجه ابن نعيم في كتابه حلية األولياء وطبقات األصفياء، )    (   46) ( وقال عنه َغِريب  ِمْن َحِديِث َعْمٍرو َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َتَفرَّ

 .  11207(برقم 111/ 11الكبير  ،)َمْرَواُن ،والطبراني في المعجم 
(،والبزار في  1/174وقال عنه  إسناده صحيح، والبيهقي في كتابه حياة االنبياء ،)  3425( برقم6/147اخرجه ابو يعلى في مسنده ،)    (  47)

( برقم  299/ 13عيد ،) وهذا الحديث ال نعلم رواه، عن ثابت، عن أنس إال الحجاج، وال عن الحجاج إال المستلم بن س  وقال عنه :  مسنده ،
6888 . 

يوسف بن عطية الصفار السعدي يكنى بابي سهل من أهل البصرة روى عن قتادة وثابت ،وكان ممن يقلب األسانيد ويلزق المتون      (  48)
والضعفاء  المحدثين  من  المجروحين   : ينظر  به،  االحتجاج  يجوز  وال  بها  ويحدث  الصحيحة  باألسانيد  الموضوعة 

 (. 8/480(،والكامل في ضعفاء الرجال ،) 3/134والمتروكين،)
ثابت بن أسلم البناني البصري يروي عن بن عمر وابن الزبير وصحب أنسا أربعين سنة وكان من أعبد أهل البصرة وبنانة الذي نسب      (  49)

(. (.)البناني 24/547ل ،)(،وتهذيب الكمال في أسماء الرجا4/89هـ( ،ينظر: الثقات البن حبان )127إليه وهو بنانة بن سعد ،)مات سنة  
 ( سقط من ب.

حميد بن أبي حميد واسم أبي حميد تيرويه أبو عبيدة الخزاعي  مولى طلحة  البصري المعروف بحميد الطويل سمع أنس بن مالك      (  50)
سنة ،)مات  به  بأس  ال  ثقة  حاتم  أبو  وقال  ثقة  بصري  العجلي  وقال  ) 140وغيره   ، دمشق  تاريخ   : (ينظر  التهذيب (،وت15/251هـ  هذيب 

(،3/38  .) 
 ]َيا َأَبا ُعَبْيٍد[ ما بين المعكوفتين زيادة في ب.   ( 51)
 (, ]البناني [ ما بين المعكوفتين زيادة في ب2/319اخرجه ابو نعيم في كتابه حلية األولياء )  ( 52)
أوس بن أويس: كذا فى الطحاوى. قال ابن حجر: أن أوًسا هذا هو أوس بن أبى أوس حذيفة الثقفى ،وقد رواه شعبة كذا عند النعمان      (  53)

صلى هللا عليه    -بن سالم: سمعت رجاًل جده أوس بن أبى أوس، قال: كان جدى يصلى فيأمرني أن أناوله نعليه، ويقول: رأيت رسول هللا  
 (. 6/21(، ومغانى األخيار فى شرح أسامى رجال ،) 392/ 1عليه، ينظر : االصابة في تمييز الصحابة البن حجر ،)يصلى فى ن -وسلم 

 في ج فان صالتكم تعرض علي .  ( 54)
 ما بين المعكوفتين زيادة في ج . يا رسول هللا[]  ( 55)
 في ج عليك صالتنا .  ( 56)
ابن األثير, مادة ارم    -قال ابن االثير :ارمت أي َبِليَت يقال أِرم المال إذا َفِني . وأرض أِرمة ال ُتْنِبُت شيئًا , النهاية في غريب األثر       (  57)

 (.]يعني بليت [  ما بين المعكوفتين زيادة في ب.1/40،)
اود السجستاني األزدي ،دار الفكر ، ت : محمد محيي الدين عبد  اخرجه ابو داود في سننه ،سنن أبي داود، سليمان بن األشعث أبو د    (  58)

هذا حديث صحيح  ، وقال عنه الحاكم في المستدرك :5789( برقم 3/248، والبيهقي في سننه الكبرى ،)  1531( ,برقم  1/479الحميد، " )
 . 1029( برقم 1/413على شرط البخاري و لم يخرجاه ،)

(,وابن الملقن في البدر  2/317، واالصبهاني في الترغيب والترهيب ,)1481( برقم  140/ 2اخرجه البيهقي في كتابه شعب االيمان, )    (  59)
 (.  20/189(، وابن حجر في فتح الباري  ،)5/290المنير,)

 في ج ان هلل ملكا اعطاه .   ( 60)
 (. 6/123البخاري في كتابه تاريخ البخاري ، ) ذكره ( 61)
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 في ج روى البيهقي.  ( 62)
من صلى علي مائة مرة في يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى هللا له مائة حاجة سبعين    اخرجه البيهقي في كتابه حياة االنبياء بلفظ :    (   63)

يدخله في قبري كما يدخل عليكم الهدايا يخبرني من صلى علي باسمه   من حوائج اآلخرة وثالثين من حوائج الدنيا ، ثم يوكل هللا بذلك ملكا
 (.  321-2/320( ، واالصبهاني في الترغيب , )111/ 3ونسبه إلى عشيرته فأثبته عندي في صحيفة بيضاء « )

 ]عندي[ ما بين المعكوفتين زيادة في ج.   ( 64)
 ]عندي في صحيفة بيضاء [  ما بين المعكوفتين سقط من ب.   ( 65)
 في ج سبحانه وتعالى .  ( 66)
اخرجه البيهقي في كتاب حياة االنبياء ،  ،وقال البيهقي: معنى الحديث  أنهم ال يتركون غير مصلين إال هذا القدر، وبعد ذلك القدر      (  67)

(،والهندي في كنز 5/284(, وابن الملقن في البدر المنير ,)75/4القبور المدة كلها)  يؤذن لهم بالصالة بين يدي هللا تعالى وهم أحياء في
 (. 243/ 10, وقال ابن حجر في فتح الباري : محمد سيئ الحفظ،)32227( برقم 11/474االعمال ،)

ن المسيب ، ينظر :مصنف عبد  الشيخ هو ابو المقدام كما ذكره الصنعاني في مصنفه؛ الن الثوري روى عن ابي المقدام عن سعيد ب    (  68)
امي الفلسطيني ,روى َعن أبي ُأَماَمة اْلَبا  (، وترجمته :3/576الرزاق )  ِهِلي   َرَجاء بن َحْيَوة بن َجْرَول اْلِكْنِدي  َأُبو اْلِمْقَدام َوُيَقال َأُبو نصر الشَّ

اِمت َوَغيرهم ,َكاَن َقاِضيا َقاَل اْبن سعد َكاَن ِثَقة هـ , ينظر: وفيات االعيان البن خلكان  112َفاضال كثير اْلعلم  , توفى سنة    َوعباَدة بن الصَّ
 (. 53/101(،وطبقات الحفاظ للسبكي ,)2/301، )

، وابن  6725( برقم  3/576اخرجه الصنعاني في مصنفه ، مصنف عبد الرزاق ، باب السالم على قبر النبي َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ،)     (  69)
 (.  5/285البدر المنير ،) المنير في

 (. 5/285البدر المنير ،البن المنير ,)  ( 70)
 وفيه[ ما بين المعكوفتين زيادة في ج . ]  ( 71)
 ]رجل[ ما بين المعكوفتين سقط من ج.  ( 72)
 (. 289/ 6رجل ضرب :خفيف اللحم , ينظر: شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي ,)   ( 73)
والشنوءة على فعولة التقزز من الشيء وهو التباعد من األدناس ورجل فيه شنوءة أي تقزز فهو مرة صفة ومرة اسم, وأزد شنوءة قبيلة     (  74)

( , وقال النووي  101/ 1بيروت ,الطبعة األولى,)  –المصري ,دار صادر  من اليمن  ينظر :لسان العرب, محمد بن مكرم بن منظور األفريقي  
في شرحه على مسلم : شنوءة فبشين معجمة مفتوحة ثم نون ثم واو ثم همزة ثم هاء وهي قبيلة معروفة قال : وسموا بذلك من قولك رجل فيه  

 (. 2/226شنوءة أي تقزز, ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) 
 يه السالم[ ما بين المعكوفتين سقط من ج .]عل  ( 75)
 ]عليه السالم [ ما بين المعكوفتين سقط  من ج .  ( 76)
اخرجه االمام مسلم في صحيحه ، بلفظ : »لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم      (  77)

رفعه هللا لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إال أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من  أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط«، قال: " ف
األنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب، جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى ابن مريم عليه السالم قائم يصلي، أقرب الناس 

فحانت الصالة فأممتهم ،   -يعني نفسه    -م قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم  به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السال
، واالصبهاني في المسند المستخرج على صحيح اإلمام  172( برقم  156/ 1صحيح مسلم ، كتاب االيمان، باب ذكر المسيح ابن مريم ،) 

 . 433( برقم 1/239مسلم،)
(, والبخاري في صحيحه ،  2373( برقم )1844/ 4الفضائل, باب من فضائل موسى عليه السالم ,)اخرجه مسلم في صحيحه , كتاب      (  78)

 . 3398( برقم 4/153كتاب احاديث االنبياء، باب قوله تعالى وواعدنا موسى اربعين ليلة ,)
 ]انما[ ما بين المعكوفتين زيادة في ج.   ( 79)
 . ( 1/533شعب االيمان للبيهقي ،)  ( 80)
  عنه[ ما بين المعكوفتين سقط من ج .]رضي هللا  ( 81)
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ِليَب، اخرجه ابو يعلى في مسنده بلفظ : َوالَِّذي َنْفُس َأِبي اْلَقاِسِم ِبَيِدِه َلَيْنِزَلنَّ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم ِإَماًما ُمْقسِ     (  82) ًطا َوَحَكًما َعْداًل، َفَلَيْكِسَرنَّ الصَّ

َوَليُ  اْلِخْنِزيَر،  َقاَوَلَيْقُتَلنَّ  َلِئْن  ُثمَّ  َيْقَبُلُه،  َفاَل  اْلَماُل  َعَلْيِه  َوَلُيْعَرَضنَّ  ْحَناَء،  الشَّ َوَلُيْذِهَبنَّ  اْلَبْيِن،  َذاَت  أَلُِجيَبنَُّه  ْصِلَحنَّ  ُد  ُمَحمَّ َيا  َفَقاَل:  َقْبِري  َعَلى  َم 
 .  13812( برقم 8/211له رجال الصحيح ، ) ، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى، ورجا  6584( برقم 11/462")

 واخرج[ ما بين المعكوفتين سقط من ج .]  ( 83)
أيام الحرة: هو يوم مشهور في اإلسالم، أيام يزيد بن معاوية لما نهب المدينة عسكر أهل الشام، ندبهم لقتال أهل المدينة من الصحابة      (  84)

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح   والتابعين وأمر عليهم مسلم بن عقبة المري في ذي الحجة سنة ثالث وستين، وعقيبها هلك يزيد, ينظر:
 (. 3811/ 12المسمى ,)

 ]احد[ ما بين المعكوفتين زيادة في  ب.  ( 85)
(،وابن سعد في الطبقات  9/183،والاللكائي في كتابه  كرامات األولياء ، )  491( برقم  2/116اخرجه ابو نعيم في دالئل النبوة ،)    (  86)

 (. 5/132الكبرى،)
 الزبير بن بكار بن عبد هللا القرشي األسدي المكي، من أحفاد الزبير بن العوام، عالم باألنساب وأخبار العرب، راوية. ولد في المدينة،     (  87)

وولي قضاء مكة فتوفي فيها. له تصانيف، منها )أخبار العرب، وأيامها و نسب قريش واخبارها باسم جمهرة نسب قريش وغيرها من المؤلفات 
 (. 14/125(،و الوافي بالوفيات للصفدي,)585/ 3هـ(, ينظر: الجرح والتعديل البن ابي حاتم,)256)سنة ،توفى 

 (. 159/ 1الدرة الثمينة في أخبار المدينة البن النجار ،)  ( 88)
 قال[ ما بين المعكوفتين سقط من ج.]  ( 89)
الحرة في المسجد لم يبايع ولم يبرح، وكان يصلي معهم الجمعة ويخرج اخرجه ابن سعد في الطبقات بلفظ : كان سعيد بن المسيب أيام      (  90)

قبل  إلى العيد، وكان الناس يقتتلون وينتبهون وهو في المسجد ال يبرح إال ليال إلى الليل. قال فكنت إذا حانت الصالة أسمع أذانا يخرج من  
 (. 132/ 5القبر حتى أمن الناس وما رأيت خبرا من الجماعة ، )

 أ) انباءنا( وما اثبته من ب وفي ج اخبرنا . في  ( 91)
مروان بن محمد بن حسان أبو بكر ,كانت داره بدمشق بنواحي قصر الثقفيين ,روى عن مالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ومعاوية      (  92)

 (. 313/ 57هـ ,ينظر : تاريخ دمشق ,)210بن سالم وسليمان بن بالل وغيرهم كثير توفى سنة 
بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي كنيته أبو محمد ,كان يروي عن عطية بن قيس ,وربيعة بن يزيد , وغيرها, روى عنه الوليد بن سعيد      (   93)

 (. 1/247هـ ,ينظر: رجال صحيح مسلم البن منجويه,)167مسلم ومروان بن محمد الدمشقي وأبو مسهر, توفى سنة 
 في ج )ولم يبرح سعيد بن المسيب (.  ( 94)
 . 94( برقم 1/89اخرجه الدارمي في مسنده ،)   ( 95)
 ] هللا[ ما بين المعكوفتين زيادة في ج .  ( 96) 
 . 169سورة ال عمران من اآلية   ( 97)
 ]احمد[ ما بين المعكوفتين سقط من ب.  ( 98)
 ] اتخذه نبيا[  ما بين المعكوفتين سقط من ج. ( 99)
( برقم  6/418اخرجه احمد في مسنده  , وقال عنه: قال األعمش: فذكرت ذلك إلبراهيم، فقال: " كانوا يرون أن اليهود سموه وأبا بكر,)  ( 100)

يعلى في مسنده  )3873 برقم   9/132,ابو   )5207  ( الكبير  المعجم  في  المستدرك على  10/24,والطبراني  المستدرك،  ، والحاكم في   )
 (. 172/ 7وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "،والبيهقي في دالئل النبوة ) 4394م ( برق60/ 2الصحيحين )

( وقال مصطفى البغا في  4428( برقم  6/9اخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب  ، باب مرض النبي صلى هللا عليه وسلم ووفاته ،)     (  101)
لمسمومة التي أهديت له ,وان معنى  أوان  وقت وحين ,ووجدت  شعرت وأبهري  عرق مرتبط  شرحه على البخاري: ان  الطعام  كان الشاة ا

 . 19501( برقم 11/ 10بالقلب إذا انقطع مات اإلنسان ، والبيهقي في سننه الكبرى )
 ]عموم[ ما بين المعكوفتين زيادة في ج.   ( 102)
 .  315االعتقاد للبيهقي  ،  ( 103)
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 (. 459/ 1كر ذلك القرطبي في التذكرة ,)شيخه احمد بن عمر كما ذ  ( 104)
 ]عند ربهم[ ما بين المعكوفتين سقط من ج.  ( 105)
توجد ادلة كثيرة على ذلك من الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى }وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتا بل أحياء عند ربهم     (  106)

[ " واما السنة فمنها :ما 154في سبيل هللا أموات بل أحياء ولكن ال تشعرون{ ]البقرة:    [و }وال تقولوا لمن يقتل169يرزقون{ ]آل عمران:  
اخرجه مسلم في صحيحه : »أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك  

لوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطالعة«، فقال: " هل تشتهون شيئا؟ قا
ما رأى ثالث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فل

 . 1887(,برقم  1502/ 3الجنة ,) أن ليس لهم حاجة تركوا "، كتاب االمارة ,باب بيان ارواح الشهداء في
 و ذلك كالحال في المالئكة فإنهم موجودون أحياء[ ما بين المعكوفتين زيادة في ب, و]احياء[ ما بين المعكوفتين سقط من ج.]  ( 107)    

 (. 1/459التذكرة للقرطبي )   ( 108)
الدين ابن      (  109) القاسم، شرف  أبو  الفقهاء هبة هللا بن عبد الرحيم بن إبراهيم  أكابر  للحديث، من  الحموي قاض، حافظ  الجهني  البارزي 

الشافعية. من أهل حماة. ولي قضاءها مدة طويلة بال أجر، وعين مرات لقضاء مصر فاستعفي. وذهب بصره في كبره. ولما مات أغلقت 
توفى  ، الرسول  أحاديث  في  األصول  جامع  :تجريد  منها  كتابا،  وتسعون  بضعة  ,له  لمشهده.  بالوفيات  738سنة    حماة  الوافي  ينظر:  هـ، 

 (. 1/484(, ومعجم الشيوخ للسبكي  ،)27/122للصفدي ,)
عبد القاهر بن طاهر بن محمد  البغدادي  األسفراييني، أبو منصور: عالم متفنن، من أئمة األصول, ولد ونشأ في بغداد، ورحل إلى    (   110)

الناسخ والمنسوخ وغيرها توفى )سنة  خراسان فاستقر في نيسابور. وفارقها ومات في اسفرائين الدين و  هـ( ،    429., من تصانيفه أصول 
 (. 5/136(, وطبقات الشافعية للسبكي ، )19/31ينظر: الوافي بالوفيات للصفدي ,)

كل فن    بلدة لها كورة واقعة بين نيسابور وجوين وجرجان تشتمل على قرى كثيرة وبلد حسن وينسب إليها جماعة من أهل العلم في    (   111)
منهم أبو القاسم عبد العزيز بن عمر بن محمد الجاجرمي سمع بنيسابور أبا سعد محمد بن الفضل الصيرفي سمع منه أبو محمد عبد العزيز 

 (. 1/305( , ومراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع لصفي الدين ,) 2/92بن أبي بكر النخشبي, ينظر معجم البلدان ) 
 بين المعكوفتين سقط من ب .] له[ ما  ( 112)
ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السالم لخازن السماء   اخرجه مسلم في صحيحه بلفظ :    (  113)

قال: فأرسل إليه؟ قال: نعم، الدنيا: افتح، قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل، قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى هللا عليه وسلم "، 
ه  ففتح، قال: فلما علونا السماء الدنيا، فإذا رجل عن يمينه أسودة، وعن يساره أسودة، قال: فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شمال

 عليه وسلم ، صحيح مسلم  بكى، قال: فقال مرحبا بالنبي الصالح، واالبن الصالح "، قال: " قلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا آدم صلى هللا 
، والبخاري في صحيحه ، كتاب الصالة، باب كيف فرضت الصالة في  163( برقم  1/148، كتاب االيمان ، باب االسراء برسول هللا ، )  

 . 349( برقم  1/78االسراء ، )
 (. 355/ 12العباد,)(,وسبل الهدى والرشاد، في سيرة خير 4/180وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهودي ,)  ( 114)
 السنة[ ما بين المعكوفتين سقط من ج. ]  ( 115)
 ]الصالة[ ما بين المعكوفتين سقط من ب ,ج .  ( 116)
 ]ليلة المعراج[ ما بين المعكوفتين سقط من ب.  ( 117)
 في ج وامهم بالصالة .  ( 118)
الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر  حياة األنبياء صلوات هللا عليهم بعد وفاتهم ,أحمد بن    اسم الكتاب :    (  119)

)المتوفى:   العلوم والحكم  458البيهقي  الغامدي , مكتبة  الدكتور أحمد بن عطية  ,الطبعة: األولى،    -هـ( ,ت:  المنورة    -هـ  1414المدينة 
 م. 1993

 .  350االعتقاد للبيهقي :   ( 120)
 ن سقط من ب , و]رحمه هللا[ ما بين المعكوفتين زائدة في ج ]جواب البارزي[ ما بين المعكوفتي  ( 121)



   

         

 ....انباه االذكياء حلياة االنبياء لإلمام عبد الرمحن بن ابي بكر بن حممد جالل  

  

  

 
إلى يافع من حمير, ومولده     (  122) اليمن نسبته  الدين: مؤرخ، باحث، متصوف، من شافعية  اليافعي، عفيف  عبد هللا بن أسعد بن علي 

سنة   توفى  وغيرها  اليقظان،  وعبرة  الجنان،  »مرآة  كتبه  ,من  عدن  في  طب 768ومنشأه  ينظر:  م,)هـ،  الملقن  ابن  األولياء,  ,  1/555قات   )
 (. 7/74والمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي البن تغري ,)

المعجزة : لفظة تطلق على اآلية الدالة على صدق النبي صلى هللا عليه وسلم, والمعجزة معلوم خارق للعادة، ظاهر على حسب سؤال    (  123)
النبي   غير  من  عقاًل  وقوعه  ممتنع  مكذب  غير  النبوة،  بينهما  ,مدعي  والفرق  للعادات،  ناقضة  كونها  في  والكرامات  المعجزات  وتتساوى 

ا الكتمان، بالتسمية، ألن صاحب  في  يدعي، بل يجتهد  يتحدى وال  الكرامة ال  اإلظهار، وصاحب  في  بها خصومه مبالغة  يتحدى  لمعجزة 
الفجر    , ينظر  الكرامة,  صاحب  بخالف  والمعاصي،  الكفر  من  معصوم  عليه،  مأمون  عليه  ظهورها  بعد  المعجزة  وصاحب  واإلسرار، 

 (. 1/62المنير,)
 (. 12/356ر العباد, )سبل الهدى والرشاد، في سيرة خي  ( 124)
عبد هللا بن يزيد أبو عبد الرحمن القرشي المقرئ القصير البصري  المكي إمام كبير في الحديث ومشهور في القراءات ،سبعين سنة      (  125)

(،وتهذيب  1/463ثقة، وله اختيار في القراءة, مات في رجب سنة ثالث عشرة ومائتين، ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء البن الجزري, ) 
 (.12/155التهذيب البن حجر ،)

حيوة بن شريح بن مسلم الحضرمي من أهل مصر كنيته أبو زرعة يروي عن عقبة بن مسلم روى عنه بن المبارك ،  )توفى سنة      (  126)
 ( . 6/247هـ( وكان مستجاب الدعوة، ينظر: الثقات البن حبان )158

بن أبي المخارق ، روى عن سهل بن سعد وعن نافع ومحمد بن كعب   روى عنه حيوة حميد بن زياد أبو صخر الخراط وهو حميد    (  127)
هـ" ينظر: الجرح والتعديل البن   192والمفضل وحاتم بن إسماعيل ،قال يحيى بن معين عن حميد الخراط : ثقة ليس به بأس ، مات سنة  "

 (. 222/ 3ابي حاتم ،)
هـ(في خالفة هشام بن عبد الملك وكان ثقة  122سهم ويكنى أبا عبد هللا, )توفي بالمدينة سنة يزيد بن عبد هللا ابن قسيط الليثي من أنف  (  128)

 (. 27/369(, مختصر تاريخ دمشق البن عساكر ،)210/ 3كثير الحديث، ينظر : الضعفاء والمتروكون للجوزي، )
(129   )    (  ، مسنده  في  احمد  ،    8805(برقم  4/404اخرجه  سننه  في  داود  وابو  برقم  218/ 2)،  االيمان    2041(  شعب  في  ،والبيهقي 
رواه الطبراني في االوسط وفيه عبدهللا بن يزيد  ولم أعرفه ومهدى بن جعفر ثقة وفيه خالف،    . وقال عنه الهيثمي  :1581( برقم  2/215)

 (. 3/372مجمع الزوائد ،) 
 ]هللا[ ما بين المعكوفتين سقط من ب.  ( 130)
عن أم الحكم بنت الزبير، أنها »ناولت النبي ما اخرجه الحاكم في المستدرك :  على وهم الراوي كثيرة ومنها :من االحاديث الدالة      (  131)

صلى هللا عليه وسلم كتفا من لحم فأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ« قد وهم حماد بن سلمة رضي هللا عنه في هذا االسم فقال: أم  حكيم 
عقوب بن سلمة عن أبيه عن أبى هريرة مرفوًعا: »اَل َصاَلَة ِلَمْن اَل ُوُضوَء َلُه َواَل ُوُضوَء ِلَمْن َلْم  ي  ,وقال الطيالسي :6922(, برقم  4/73,)

ِ َتَعالَى َعَلْيِه« .قال الحاكم: صحيح اإلسناد، فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة : دينار ,قلُت: قد  َيْذُكِر اْسَم َّللاَّ
الثاني: )ال يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة،  اكم رحمه هللا تعالى من وجهين :األول: أن يعقوب ليس هو ابن أبي سلمة الماجشون,وهم الح

 (. 1/235مسند أبي داود الطيالسي, ,) وال ليعقوب من أبيه( ، ينظر :
إال بقدر مظهرًا أو مضمرًا، وذلك مثل قول هللا جل وعزَّ    قال االزهري في تهذيب اللغة : قال النحويون: الفعل الماضي ال يكون حاالً     (  132)

َتْكُفُروَن ِباهللِ  أْمواتًا, أْو جاُؤُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم، وال تكون حصرْت حااًل إال بإضمار قد. ,وقال الفراء في قول هللا جل وعز: كيَف   َوُكتْم 
 (. 3/122ي الكالم، ينظر: تهذيب اللغة لالزهري,) المعنى وقد كنتم أمواتًا، ولو ال إضمار قد لم يجز مثله ف 

 .   90سورة النساء من اآلية  ( 133)
 (. 1/427قال الطبري في تفسيره عن اآلية : بمعنى: قد حصرت صدورهم ، جامع البيان للطبري،)  ( 134)
 ما بين المعكوفتين من ج . ( 135)
 . 11سورة غافر اية   ( 136)
 89سورة االعراف من اآلية   ( 137)
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 (. 1/675ينظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية البي البقاء الحنفي, )  ( 138)
قال ابن حجر في فتح الباري : أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة :أحدها : أن المراد بقوله : " رد هللا علي روحي " أن رد روحه كانت   (  139)

أنه يستغرق في أمور المأل األعلى ، فإذا سلم عليه رجع إليه فهمه ليجيب    أنها تعاد ثم تنزع ثم تعاد ،والجواب الثاني : سابقة عقب دفنه ال  
من سلم عليه . وقد استشكل ذلك من جهة أخرى ، وهو أنه يستلزم استغراق الزمان كله في ذلك التصال الصالة والسالم عليه في أقطار  

البرزخ أشبه بأحوال اآلخرة وهللا أعلم،   األرض ممن ال يحصى كثرة ، الباري شرح   وأجيب بأن أمور اآلخرة ال تدرك بالعقل ، وأحوال  فتح 
 (. 488/ 6صحيح البخاري ،)

لم يرو هذا الحديث عن يزيد   , والطبراني في المعجم االوسط ,وقال عنه : 10815(,برقم  16/477اخرجه االمام احمد في مسنده ,)    (  140)
أبو صخر،   (, برقم  218/ 2وابو داود في سننه ،)3092,1( , برقم  3/262وال، عن أبي صخر إال حيوة، تفرد به عبد هللا بن يزيد ,)إال 

 , ولم اقف عليه عند الترمذي . 2041
 قلت سقط من ج  ( 141)
 في ج صلى هللا عليه وسلم   ( 142)
 في ج ان يقال    ( 143)
 عن االخر سقط من ج  ( 144)
 11سورة غافر من اآلية   ( 145)
 ( 12/ 1الفجر المنير في الصالة على البشير النذير ) ( 146)
 النبي سقط من ب  ( 147)
 عند سقط من ب.  ( 148)
 قيس سقط من ب.  ( 149)
 (. 2/181(, والحديث اخرجه السيوطي في الجامع الصغير,)261/ 1شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور,)  ( 150)
 السماع سقط من ج.   ( 151)
 . 409شفاء السقام في زيارة خير االنام للسبكي ,   ( 152)

اخرج ابن ماجه في سننه ،عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة،     (   153)
فإذا أوصى حاف في وصيته، فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته، فيختم له  

ا فيدخل  عمله  ) بخير  برقم902/ 2لجنة«   )2704  (  ، في مسنده  برقم168/ 13،واحمد   )7743  ،  ، في مصنفه  الصنعاني  الرزاق  وعبد   ،
 . 16455( برقم 9/88)
  .وقال البزار عنه :6673( برقم  13/205، والبزار في مسنده ، )1625( برقم 1/521اخرجه ابن ماجه في سننه ،سنن ابن ماجه ، )  ( 154)

ه عن مبارك، عن الحسن، عن أنس إال مصعب ولم نسمعه إال من أبي كريب عن مصعب ،وابن حبان في صحيحه  وهذا الحديث ال نعلم روا 
 . 6613( برقم 582/ 14،)

 في ج الشهيد  ( 155)
إلي نطقي وهو  المراد بالروح هنا: النطق مجازًا، فكأنه قال عليه الصالة والسالم: إال رد هللا    قال تاج الدين في كتابه الفجر المنير :     (  156)

 (. 13/ 1حي على الدوام لكن ال يلزم من حياته نطقه، فاهلل سبحانه وتعالى يرد عليه النطق عند سالم كل مسلم،)
 ] في الحديث على هذا[ ما بين المعكوفتين زيادة في ج  ( 157)
 ]واحد[ ما بين المعكوفتين سقط من ج ( 158)
 تعالى[ ما بين المعكوفتين زيادة في ج ]  ( 159)
، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ: »ِإنِ ي َأَرى َما اَل َتَرْوَن، َوَأْسَمُع َما اَل َتسْ     (   160) َماُء َوَحقَّ َلَها َأْن اخرج ابن ماجه في سننه َعْن َأِبي َذرٍ  َمُعوَن، َأطَِّت السَّ

 (. 35/405(,واحمد في مسنده ,)2/1402َتِئطَّ «,)
 (. 391-1/335ر)  الخصائص الكبرى (,.ينظر : كتاب المعجزات والخصائص )  ( 161)
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 ( 3/65ينظر: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح للتبريزي )( 162)
 89سورة الواقعة من اآلية   ( 163)
 روح[ ما بين المعكوفتين سقط من ج ]  ( 164) 
رضي هللا    -روي عن عائشة  و   المرحوم وبالحياة ،وقرئ »فروح« بالضم وفسر بالرحمة ألنها كالسبب لحياة    قال البيضاوي في تفسيره :  (  165)

يقرأ هذا الحرف )فروح وريحان( تعني: بضم الراء، وعن الحسن: أنه قرأها بالضم    -صلى هللا عليه وسلم    -قالت: كان رسول هللا    -عنها  
أنوار التنزيل وأسرار    ال ما قرأتها إال بالضم،أيضا، وعن الضحاك: بفتح الراء، وعليه جميع القراء، وقال أبو عبيد: لوال كراهة خالف األمة، وإ

 ( 138/ 5التأويل للبيضاوي،)
 ]صلى هللا عليه وسلم[  ما بين المعكوفتين زيادة في ج  ( 166)
 ( 271-1/270النهاية في غريب الحديث واألثر البن االثير، )  ( 167)
 انتهى[ ما بين المعكوفتين سقط من ب]  ( 168)
 في ج رضي هللا عنه    ( 169)
(170  )    (، تفسيره   في  البغوي  المنذر ولكن ذكره  ابن  تفسير  في  اقف عليه  الكشاف عن حقائق غوامض  8/26لم  كتابه  في  (،والزمخشري 

 ( . 4/470التنزيل ،)
 (. 1/369المفردات في غريب القرآن لالصبهاني, )   ( 171)
 في ج الملك الذي وكل   ( 172)
 المعكوفتين زيادة في جانتهى [ ما بين ]  ( 173)
لم يرو هذا الحديث عن    ، والطبراني في المعجم االوسط ، وقال الطبراني :1479( برقم 3/139اخرجه البيهقي في شعب االيمان  ،)   (  174)

 9329( برقم 9/130ابن قسيط إال أبو صخر ،) 
 ج (, والحديث ساقط من 472/ 2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري  ،)  ( 175)
 149سورة ال عمران من اآلية   ( 176)
   33سورة ص من اآلية  ( 177)
 71سورة االنعام من اآلية   ( 178)
 . 13سورة القصص من اآلية   ( 179)
 . 36سورة الكهف من اآلية   ( 180)
 . 94سورة التوبة من اآلية   ( 181)
 (1/348لالصبهاني ، ،باب رد ،)المفردات في غريب القرآن ,وينظر:62سورة االنعام من اآلية   ( 182)
 ]واولي االمر منكم[ ما بين المعكوفتين زيادة في ج.  ( 183)
 (. 349/ 1المفردات في غريب القرآن، ،باب ردف ،) ( 184)
 بسالمه[ ما بين المعكوفتين سقط من ج.]  ( 185)
 .  408( برقم 1/306اخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الصالة ، باب الصالة على النبي ، )  ( 186)
 ]وينزل ذلك منزلة الشفاعة في قبول رد سالم المسلم [ ما بين المعكوفتين زيادة في ج. ( 187)
القيامة فيهتمون لذلك      (  188) وقال ابن    -اخرج مسلم في صحيحه عن انس قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " يجمع هللا الناس يوم 

ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، قال: فيأتون آدم صلى هللا عليه وسلم، فيقولون: أنت    فيقولون: لو استشفعنا على   -عبيد: فيلهمون لذلك  
لست آدم، أبو الخلق، خلقك هللا بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر المالئكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: 

ا، ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه هللا "، قال: " فيأتون نوحا صلى هللا عليه وسلم،  هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب، فيستحيي ربه منه
ون فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب، فيستحيي ربه منها، ولكن ائتوا إبراهيم صلى هللا عليه وسلم الذي اتخذه هللا خليال، فيأت

ذكر خطيئته التي أصاب، فيستحيي ربه منها، ولكن ائتوا موسى صلى هللا عليه وسلم،  إبراهيم صلى هللا عليه وسلم، فيقول: لست هناكم، وي



   

         

 ....انباه االذكياء حلياة االنبياء لإلمام عبد الرمحن بن ابي بكر بن حممد جالل  

  

  

 

  الذي كلمه هللا وأعطاه التوراة، قال: فيأتون موسى عليه السالم، فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، فيستحيي ربه منها، ولكن 
ه، فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى هللا عليه وسلم عبدا قد غفر له ما  ائتوا عيسى روح هللا وكلمته، فيأتون عيسى روح هللا وكلمت

هل  تقدم من ذنبه وما تأخر "، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " فيأتوني فأستأذن على ربي، فيؤذن لي،كتاب االيمان ، باب ادنى ا 
 . 7410( برقم  9/121كتاب التوحيد، باب قول هللا تعالى لما خلقت بيدي ،)، والبخاري في صحيحه ،  193( برقم 180/ 1الجنة منزلة ، )

(189  )    (، مسنده  في  احمد  برقم6/19اخرجه   )3556( العمال،  كنز  في  والهندي  برقم  14/192،  الكبير   38337(  الفتح  والسيوطي   ،
 . 9806( برقم  3/20،)

هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ،والبيهقي في شعب    الذهبي :  ، وقال عنه3578( برقم  2/475اخرجه الحاكم في المستدرك ،)    (  190)
 (. 53/ 4( ، والترمذي في سننه ، )3/85االيمان ، ) 

 (.  96/15اخرجه البيهقي في كتابه حياة االنبياء،)  ( 191)
 ]على الدوام[ ما بين المعكوفتين سقط من ج. ( 192)
 .  288هذا القول يعود الى ابي حاتم ، ينظر : فتح المغيث شرح الفية الحديث للعراقي ,  ( 193)
 تعالى[ ما بين المعكوفتين سقط من ب.]  ( 194)
]انجزه بيده علي النفراوي يوم السبت حادي عشر من ربيع الثاني سنة الف ومائة وثالث وستين وهللا اعلم[ ما بين المعكوفتين زيادة   (  195) 

 .في ج
   1055]الئقا بعلى مرتبته والحمد هلل وحده وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم بتاريخ يوم الثالثاء رابع شهر رمضان المعظم سنة      (  196)

]اعلم   المعكوفتين زيادة في ب ،  دائما [ ما بين  اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا  خمسة وخمسين والف وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى 
بين  بالص ما  العالمين[  رب  هلل  والحمد  كثيرا  تسليما  وسلم  وصحبه  اله  وعلى  محمد  سيدنا  على  هللا  وصلى  والمئاب   المرجع  واليه  واب 

 المعكوفتين سقط من ج  


