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المقدمة

إف الحمد هلل نستعينو كنستغفره كنعوذ بو من شركر أنفسنا من يهد اهلل فال

مضل لو كمن يضلل فال ىادم لو كأشهد أف ال إلو إال اهلل كأشهد أف محمدا

ك رمبرً َال رمُرهّ إال َأوزم
عبده كرسولؤ﴿ ،ب أٍّٔب الّرٔه آمىُا ارّمُا هللا ح ّ
ط
معلمُن﴾ (آؿ عمرافٔ ( )102 :ب أٍّٔب الىّبض ارّمُا زثّكم الّرْ خلمكم مه وف ٍ
َاحد ٍح َخلك مىٍب شَجٍب ّ
َثث مىٍمب زجبال كثٕساً َوعب ًء َارّمُا هللا الّرْ
رعبءلُن ثً َاازحبا إنّ هللا كبن ػلٕكم زلٕجب ً﴾ (النساءٔ( )1 :ب أٍّٔب الّرٔه آمىُا

ارّمُا هللا َلُلُا لُال ظدٔداً﴾ (األحزاب.)1()70 :

أما بعد فإف ما يحصل في القبر من أمور الغيب التي ال نعلمها إال بخبر

من اهلل  ،كرسولو  كىو من جملة اإليماف باليوـ اآلخر الذم أكجب اهلل عز

كجل اإليماف بو كأبدا فيو كأعاد ،فال تكاد تجد صفحة من كتاب اهلل سبحانو

كتعالى إال كفيو ذكر لهذا اليوـ إما تحذيران كقولو َ﴿ ارّمُا ُٔمب ً رسجؼُن فًٕ
إلّ هللا ث ّم رُفّّ ك ّل وف ٍ
ط مب كعجذ ٌَم ال ٔظلمُن ﴾ (البقرة )281 :أك كصفان
لما يحدث فيو من األىواؿ اؿعظاـ كقولو سبحانو ﴿ٔب أٍّٔب الىّبض ارّمُا زثّكم إنّ
عبػخ ٓ ٌءء ػظٕ ٌءم ُٔ .ا رسَوٍب ررٌل ك ّل مسضؼ ٍخ ػ ّمب أزضؼذ َرضغ
شلصلخ ال ّ
حمل حملٍب َرسِ الىّبض ظكبزِ َمب ٌم ثعكبزِ َلكهّ ػراة هللا
ك ّل ذاد
ٍ
( )1من أول الكالم إىل ىنا ىذه خطبة احلاجة اليت كان يعلمها الرسول صلى اهلل عليو وسلم
الصحابة رضي اهلل عنهم ،برواية عبد اهلل بن مسعود  انظر :مسند الطيالسي  45/1وأمحد
يف ادلسند  ،432 ،392/1والدارمي يف السنن  191/2سنن ايب داود ،238/2 :وسنن
ابن ماجو  ،609/1والًتمذي  ،413/3وقال حديث حسن ،وسنن النسائي ،257/5
159/1
 ،404/10واحلاكم  ،199/2وصححو األلباين يف صحيح الكلم الطيب
وصحيح سنن أيب داود برقم (.)2118
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لُز وففخٌء َاحدحٌء َ.حملذ
دٔ ٌءد﴾ ( الحج )2 ،1 :كقولو ﴿ :فئذا وفف فٓ ال ّ
عمبء فٍٓ
اازر َاللجبا فد ّكزب ّكخً َاحدحً  .فُٕمئ ٍر َلؼذ الُالؼخ َ.اوشمّذ ال ّ
ُٔمئ ٍر َإٌخٌء﴾ (الحاقة)16-13 :
َلبا رؼبلّ ﴿َضسة لىب مثث َوعٓ خلمً لبا مه ٔيٕٓ الؼظبا ٌَٓ زمٕ ٌءم .لل
خلك ػلٕ ٌءم  .الّرْ جؼل لكم مه الشّلس
ٔيٍٕٕب الّرْ أوششٌب أ َّا م ّس ٍح ٌَُ ثك ّل
ٍ
عمبَاد َاازر
ااخضس وبزاً فئذا أوزم مىً رُلدَن  .أَلٕط الّرْ خلك ال ّ
ثمب ٍز ػلّ أن ٔفلك مثلٍم ثلّ ٌَُ الفثق الؼلٕم

﴾ ( يس )81 :78 :كغير

ذلك كثير ،كعن ا بن عي ىم ىر رضي اهلل عنهما قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل ( :من ىس َّرهي أف
ً ً ً
ل ىع ٍي ون فىػ ٍليىػ ٍق ىرأٍ إذا َّ
ت كإذا َّ
س يك ِّوىر ٍ
الس ىماءي
يىػ ٍنظيىر إلى يىػ ٍوـ الٍقيى ىامة ىكأىنَّوي ىرأٍ ي
الش ٍم ي
ت أنو قاؿ كسورةى ى و
ود )( )1كما جاله المصطفى  كاألنبياء قبلو
انٍػ ىفطىىر ٍ
ت ىك ىح ًس ٍب ي
ىي ى ي
قاؿ اهلل تعالى عن الكفار حين دخولهم النار

﴿ ألم ٔشركم زظ ٌءل مىكم ٔزلُن

ػلٕكم آٔبد زثّكم َٔىرزَوكم لمبء ُٔمكم ٌرا لبلُا ثلّ َلكه حمّذ كلمخ الؼراة
ػلّ الكبفسٔه﴾ (الزمر)71 :

كمن اإليماف بيوـ القيامة اإليماف بالقبر كما يحدث فيو ألنو أكؿ منازلها فقد كاف

عثماف بن عفاف  إذا كقف على قبر بكى حتى يبل لحيتو فيقاؿ لو قد تذكر

 قاؿ  ( :إف القبر

الجنة كالنار فال تبكي كتبكي من ىذا فيقوؿ إف رسوؿ اهلل

أكؿ منازؿ اآلخرة فإف نجا منو فما بعده أيسر منو كإف لم ينج منو فما بعده أشد
()2

منو كقاؿ رسوؿ اهلل  ما رأيت منظرا إال كالقبر أفظع منو )

يث َح َس ٌن
( )1مسند امحد  ،100/2و  27وانظر سنن الًتمذي 433/5وقال :ىذا َح ِد ٌ
يب وصححو األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم .1081
َ ِر ٌ
( )2مسند أمحد  ،63/1سنن ابن ماجو  ،1426/2و سنن الًتمذي  ،553/4وقال ( :ىذا =

- 176 -

مجلٌة الجامعة اإلسالميٌة  -العدد 146

كمن ذلك ضمة القبر فإنو يجب اإليماف بها لما كرد فيها من النصوص

الصحيحة الصريحة ،الدالة على ثبوتها ،كلما لم يكن في أسالفنا من أفرد ىا

ببحث مستقل حيث لم أقف على من تكلم بها استقالال ،أردت أف أدلي بدلوم
كأسلط الضوء على ىذه الجزئية الخفية التي تشمل كل إنساف عند موتو ،كمن

األسباب أيضا إختالؽ بعض الوعاظ كالقصاص أشياء كأىواؿ ما أنزؿ اهلل بها من

سلطاف لذلك رأيت أف

أجمع ما ثبت فيها كتصحيح بعض المفاىيم

الخاطئة.كما سيأتي تفصيلو إف شاء اهلل .

منهج البحث :أما المنهج الذم سأسلكو في ىذا البحث فهو:

 -1جمع النصوص الواردة في الموضوع كدراستها دراسة علمية.

 -2كتخريج األحاديث من كتب السنة المعتبرة ،فما كجدتو في

الصحيحين أك أحدىما أكتفي بذلك كإال رجعت إلى بقية كتب السنة ،كفي

الحكم على األحاديث أكتفي بمن سبقني من أىل العلم بهذا الشأف ،كقد أكرد

بعض النقوؿ التي لم تثبت ال لالستشها د كلكن لبياف ضعفها كبطالنها ،لذلك
اذكرىا بأسانيدىا ،كأترجم لرجاؿ السند ،كخاصة من فيهم ضعف ليتبين نقد

ركايتهم.

 -3أترجم لغير المشهورين من األعالـ.

 -4رتبت المراجع ،في الحاشية ،حسب كفيات المؤلفين.

كالهدؼ من ىذا البحث ىو إبراز ىذه الجزئية إبرازا علميا بالطريقة

درك  ،526/1و ،366/4وقال :ىذا
يب ) ،و مسند البزار  ،90/2ادلست
= َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن َ ِر ٌ
حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  ،و سنن البيهقي الكربى  ،56/4وحسنو األلباين يف
صحيح ابن ماجو رقم ( )3442والسلسلة الصحيحة برقم (.)2564
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الشرعية الثابتة من الكتاب كالسنة .لوجوب اإليماف بها ألنها من جملة اإليماف
باليوـ اآلخر ،كتذكيرا بها ليزداد اإليماف كيقول ،كيتأىب المسلم لمثل ىذه

المواقف .كقد قسمت البحث إلى مقدمة كتمهيد  ،كبابين كخاتمة
المقدمة :فيها بياف أىمية الموضوع ،كخطة البحث

حية المسلم
التمهيد :كفيو بياف اإليماف بالغيب كأثره في ا

الباب األكؿ :الموت كالقبر كينقسم إلى فصلين
الفصل األكؿ :الموت

الفصل الثاني :القبر كمعناه عند السلف

الباب الثاني :ضمة القبر ،كينقسم إلى فصلين

الفصل األكؿ :تعريفها كاألدلة عليها.

الفصل الثاني :ىل يستثنى أحد من ضمة القبر.

ثم الخاتمة كفيها بياف ألىم ما توصلت إليو من نتائج في ىذا البحث.

ثم الفهارس كىي فهرس للمصادر كالمراجع ،كفهرس للموضوعات.
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التمهيد :تعريف الغيب
الغيب لغة من الخفاء كالستتار ،قاؿ ابن منظور ( )1رحمو اهلل تعالى:
ً
بَّ :
الش ُّك
كل ما غاب عنك،.
بُّ :ك
ياب كغييي ه
ك ،كجمعو غ ه
وب كالغىٍي ي
(غيب :الغىٍي ي

كقد تكرر في الحديث ذكر الغيب ،كىو كل ما غاب عن العيوف ،سواء كاف
صال في القلوب أىك غير محصل .كغاب عنٌي األمر غىيبانً ،
كغيابان ،كغىٍيبىةن،
مح َّ
ٍي ٍ
ى
ى
()2
كم ًغيبان، ).
كمغىابان ،ى
كغىٍيبيوبة ،كغيييوبان ،ى
قاؿ ابن األثير ( )3في النهاية( :باب الغين مع الياء غيب ،قد تكرر فيو
ذكر علم الغيب كاإليماف بالغيب كىو كل ما غاب عن العيوف كسواء كاف

محصال في القلوب أك غير محصل تقوؿ غاب عنو غيبا كغيبة) (.)4

فتبين بالتعريف اللغوم أف الغيب يدخل فيو كل ما كاف غائبا عنا غير

مشاىد سواء كاف مما يجب اإليماف بو أكال ،كسواء كاف محصال في القلوب أـ
( )1ىو :زلمد بن مكرم بن علي وقيل رضوان بن أمحد بن أيب القاسم بن حنفية األنصاري
األفريقي ادلصري ولد سنة  630لو (لسان العرب) :مع فئة أمهات كتب اللغة ،فكاد يغٍت
عنها جميعا ،وقد ترك ٓتطو ضلو مخسمائة رللد" .الدرر الكامنة يف أعيان ادلائة الثامنة
 .15/6واختصر تاريخ دمشق يف ضلو ربعو وعنده تشيع بال رفض مات يف شعبان سنة
إحدى عشر وسبعمائة ،أّتد العلوم 10/3والوايف بالوفيات  37/5وتاج العروس .5/1
( )2لسان العرب 654/1وانظر سلتار الصحاح 203/1وادلصباح ادلنَت.458/2 :
( )3ادلبارك بن زلمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد أبو السعادات ،صاحب ج امع األصول
و ريب احلديث وشرح مسند الشافعي و َت ذلك ،ولد سنة أربع وأربعُت ومخسمائة مسع من
حيِت بن سعدون القرطيب وخطيب ادلوصل الطوسي ومسع ببغداد من ابن كليب ،تويف سنة
ست وستمائة .طبقات الشافعية الكربى .366/8
( )4النهاية يف ريب األثر.399/3 :
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ال .أما الغيب ىنا فالمقصود بو ما غاب عنا ككجب اإليماف بو مما أخبر اهلل 

عنو في كتابو أك على لساف رسولو  ،قاؿ ابن حجر رحمو اهلل تعالى بعد أف بين
شعب اإليماف كأنها تشمل أعماؿ القلب كاللساف كالبدف ثم ذكرىا ملخصة

كمنها أعماؿ القلب قاؿ رحمو اهلل ( :كفيو المعتقدات كالنيات كتشتمل على أربع
كعشرين خصلة اإليماف باهلل كيدخل فيو اإليماف بذاتو كصفاتو كتوحيده بأنو ليس

كمثلو شيء كاعتقاد حدكث ما دكنو كاإليماف بمالئكتو ككتبو كرسلو كالقدر خيره
كشره كاإليماف باليوـ اآلخر كيدخل فيو المسألة في القبر كالبعث كالنشور

كالحساب كالميزاف كالصراط كالجنة كالنار كمحبة اهلل كالحب كالبغض فيو
كمحبة النبي صلى اهلل عليو كسلم كاعتقاد تعظيمو.)1( )...
فتبين أف اإليماف بالغيب يشمل أمرين:

 -1ما ا ستأثر اهلل بعلمو كلم يطلع عليو أحد من خلقو كوقت قياـ

عبػخ َٔى ّصا
الساعة ،كنزكؿ المطر كالموت قاؿ تعالى﴿ :إنّ هللا ػىدي ػلم ال ّ
وفط
وفط مبذا ركعت غداً َمب ردزْ
الغٕث َٔؼلم مب فٓ اازحبا َمب ردزْ
ٌء
ٌء
ر رمُد إنّ هللا ػلٕ ٌءم خجٕ ٌءس ﴾ (لقماف )34 :كقاؿ َ﴿ :ػىدي مفبرح
ثش ّ
ْ أز ٍ
الغٕت ال ٔؼلمٍب إال ٌُ َٔؼلم مب فٓ الج ّس َالجيس َمب رعمط مه َزل ٍخ إال ٔؼلمٍب
مجٕه
ة
ط إال فٓ كزب ٍ
َال حجّ ٍخ فٓ لمبد اازر َال زر ٍ
ٍ
ت َال ٔبث ٍ

﴾ (األنعاـ:

)59

كقاؿ ( :مفاتيح الغيب خمس ال يعلمها إال اهلل تعالى ال يعلم أحد ما يكوف في
غد إال اهلل تعالى كال يعلم أحد ما يكوف في األرحاـ إال اهلل تعالى كال يعلم متى
تقوـ الساعة إال اهلل تعالى كال تدرم نفس بأم أرض تموت إال اهلل تعالى كال

( )1فتح الباري52/1
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يدرم أحد متى يجيء المطر إال اهلل تعالى)(.)1
 -2ما أمرنا باإليماف بو كلم نشاىده مثل اإليماف بأسماء اهلل الحسنى
كصفاتو العلى كمنو اإليماف بالجنة كالنار كضمة القبر كفتنتو كنعيمو كعذابو.
كقد مدح اهلل المؤمنين بالغيب في كتابو كعلى لساف رسولو  من ذلك

لثح َم ّمب زشلىبٌم ٔىفمُن ﴾
قولو تعالى﴿ :الّرٔه ٔؤمىُن ثبلغٕت َٔمٕمُن ال ّ
(البقرة)3 :

كقد اختلفت عبارات السلف بالمراد بالغيب إلى خمسة أقواؿ ىي:
 -1أنو كل ما غاب عن الحواس مما ال يوصل إليو إال بالخبر كالبعث.

 -2أنو القدر -3 .أنو اهلل تعالى -4 .أنو القرآف.
 -5اإليماف بقلوبهم الغائبة عن الخلق البألسنتهم التي يشاىدىا الناس
()2
خالؼ المنافقين .ك(ىذه األقواؿ ال تتعارض بل يقع الغيب على جميعها)
قاؿ البيهقي رحمو اهلل عند كالمو على اإليماف كاإلسالـ كفسره بأنو
اإليماف باهلل كمالئكتو ككتبو كرسلو كالبعث قاؿ( :أراد أف اإليماف بالغيب أفضل
من اإليماف بما يشاىد كييرل كىذا موافق لقوؿ اهلل عز كجل( :الّرٔه ٔؤمىُن
كثناء عليهم)(.)3
ثبلغٕت﴾ (البقرة )٣ :مدحا لهم ن
كمن اآليات التي مدح اهلل فيها المؤمنين بالغيب قولو سبحانو َ﴿ :لمد
آرٕىب مُظّ ٌَبزَن الفسلبن َضٕب ًء َذكساً للمزّمٕه

.الّرٔه ٔفشُن زثٍّم

ثبلغٕت ٌَم مه ال ّعبػخ مشفمُن ﴾ (االنبياء  )49 ،48 :كقولو سبحانو كتعالى :
﴿َال رصز َاشزحٌء َشز أخسِ َإن ردع مثملخٌء إلّ حملٍب ال ٔيمل مىً ٓ ٌءء َلُ
( )1صحيح البخاري .2687/6 ،و/4ص1733
( )2انظر احملرر الوجيز .84/1
( )3شعب اإلديان.57/1
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لثح َمه رص ّكّ
كبن ذا لسثّ إوّمب رىرز الّرٔه ٔفشُن زثٍّم ثبلغٕت َألبمُا ال ّ
فئوّمب ٔزص ّكّ لىفعً َإلّ هللا الملٕس ﴾ (فاطر )18 :كقولو ﴿ :إوّمب رىرز مه

ارّجغ ّ
كسٔم ﴾ (يس )11 :قاؿ
الركس َخشٓ ال ّسحمه ثبلغٕت فجشّسي ثمغفس ٍح َأج ٍس
ٍ

الطبرم رحمو اهلل تعالى  :يقوؿ تعالى ذكره لنبيو محمد  إنما تنذر يا محمد
الذين يخافوف عقاب اهلل يوـ القيامة من غير معاينة منهم لذلك كلكن إليمانهم

بما أتيتهم بو كتصديقهم لك فيما أنبأتهم عن اهلل فهؤالء الذين ينفعهم إنذارؾ
كيتعظوف بمواعظك ال الذين طبع اهلل على قلوبهم فهم ال يفقهوف

()1

)

كقولو

ة
سبحانو كتعالىَ﴿ :أشلفذ اللىّخ للمزّمٕه غٕس ثؼٕ ٍد ٌ .را مب رُػدَن لك ّل أ َّا ٍ
ثعثا ذلك ُٔا
ت .ا خلٌُب
ت مىٕ ٍ
حفٕي .مه خشٓ ال ّسحمه ثبلغٕت َجبء ثمل ٍ
ٍ
ٍ
الفلُ  .لٍم مب ٔشبءَن فٍٕب َلدٔىب مصٔ ٌءد ﴾ ( ؽ ) 35 :31
كقولو جل كعال﴿ :إنّ الّرٔه ٔفشُن زثٍّم ثبلغٕت لٍم مغفسحٌء َأج ٌءس
كجٕ ٌءس﴾ (الملك)12 :

قاؿ البيضاكم ( )2رحمو اهلل تعالى( :أم غائبين عن عذابو أك عن الناس في

خلواتهم أك غائبا عنهم عذابو لذين يخافوف ربهم بالغيب يعني في الدنيا أف

يعاقبهم في اآلخرة إذا قدموا عليو بتضييعهم ما ألزمهم من فرائضو فهم من
()3

خشيتو يحافظوف على حدكده كفرائضو )

( )1تفسَت الطربي127/22
( )2عبد اهلل بن عمر بن زلمد بن علي البيضاوي ويل قضاة شَتاز تكلم كل من األئمة بالثناء
على مصنفاتو وفاه ولو مل يكن لو َت ادلنها ج الوجيز لكفاه تويف ٔتدينة تربيز سنة إحدى
وتسعُت وستمائة وقيل مخس ومثانُت ،ومن تصانيفو الطوالع ،والغاية القصوى يف الفقو ولو
تعليقة على سلتصر ابن احلاجب ،وهتذيب األخالق يف التصوف .طبقات الشافعية172/2
( )3تفسَت البيضاوي416/4
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ىذه بعض اآليات التي تدؿ على فضل اإليماف بالغيب صراحة كغيرىا في

كتاب اهلل كثير فيها ذكر بعض أمور الغيب التي يجب اإليماف بها كاليوـ اآلخر

كالجنة كالنار مثل قولو سبحانو تعالى﴿ :أ ّمه ٌُ لبوذٌء آوبء اللّٕل ظبجداً َلبئمب ً
ٔيرز اٖخسح َٔسجُ زحمخ زثًّ لل ٌل ٔعزُْ الّرٔه ٔؼلمُن َالّرٔه ال ٔؼلمُن

إوّمب ٔزر ّكس أَلُ االجبة ﴾ (الزمر )9 :األدلة من السنة على اإليماف بالغيب  .أما
األدلة من السنة النبوية فمنها  :عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ :قاؿ رسوؿ

اهلل( :مفاتيح الغيب خمس ال يعلمها إال اهلل تعالى ال يعلم أحد ما يكوف في

غد إال اهلل تعالى كال يعلم أحد ما يكوف في األرحاـ إال اهلل تعالى كال يعلم متى
تقوـ الساعة إال اهلل تعالى كال تدرم نفس بأم أرض تموت إال اهلل تعالى كال

يدرم أحد متى يجيء المطر إال اهلل تعالى) ( .)1كمنها الثناء على اهلل في الدعاء

باختصاصو سبحانو بعلم الغيب .فعن أبي بكر

 قاؿ :يا رسوؿ اهلل مرني

بكلمات أقولهن إذا أصبحت كإذا أمسيت قاؿ( :قل اللهم فاطر السماكات

كاألرض عالم الغيب كالشهادة رب كل شيء كمليكو أشهد أف ال إلو إال أنت
أعوذ بك من شر نفسي كشر الشيطاف كشركو قاؿ قلها إذا أصبحت كإذا

أمسيت كإذا أخذت مضجعك) (.)2

كعن عمار بن ياسر  قاؿ( :أما إني قد دعوت بدعاء كاف رسوؿ اهلل 

( )1صحيح البخاري  ،.351/1و.2687/6
( )2مسند الطيالسي  ،4/1و ،336و مسند أمحد بن حنبل /2ص ،297و سنن أيب داود
ِ
يث حسن ِ
يح ) سنن النسائي الكربى
 316/4سنن الًتمذي  ،467/5وقالَ ( :حد ٌ َ َ ٌ َ
صح ٌ
 403 ،408/4و  ،6/6صحيح ابن حبان  ،242/3ادلستدرك على الصحيحُت
 694/1وقال ( :ىذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ) .األحاديث ادلختارة ،113/1
وقال( :إسناده صحيح)
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خيرا لي
يدعو بو :اللهم بعلمك الغيب كقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة ن
كتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم كأسألك خشيتك في الغيب كالشهادة

كأسألك كلمة اإلخالص في الرضا كالغضب كأسألك القصد في الفقر كالغنى

كأسألك نعيما ال ينفد كأسألك قرة عين ال تنقطع كأسألك الرضا بالقضاء كأسألك

برد العيش بعد الموت كأسألك لذة النظر إلى كجهك كالشوؽ إلى لقائك في غير

(
مهتدين.))1
ضراء مضرة كال فتنة مضلة اللهم زينا بزينة اإليماف كاجعلنا ىداة

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوؼ  قاؿ :سألت عائشة رضي اهلل

تعالى عنها بما كاف يستفتح النبي

 صالتو إذا قاـ من الليل؟ قالت :كاف

يقوؿ( :اللهم رب جبرائيل كميكائيل كإسرافيل فاطر السماكات كاألرض عالم
الغيب كالشهادة أنت تحكم بين عبادؾ فيما كانوا فيو يختلفوف اىدني لما

اختلف فيو من الحق بإذنك إنك لتهدم من تشاء إلى صراط مستقيم)(.)2

كعن أبي سعيد الخدرم  عن النبي  قاؿ( :إف أىل الجنة يتراءكف أىل

الغرؼ من فوقهم كما تتراءكف الكوكب اؿ ػدرم الغابر في األفق من المشرؽ أك
المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسوؿ اهلل تلك منازؿ األنبياء ال يبلغها غيرىم

قاؿ( :بلى كالذم نفسي بيده رج ػاؿ آمنوا باهلل كصدقوا المرسلين )(.)3

قاؿ ابن تيمية رحمو اهلل تعالى( :نقوؿ كل ما أخبر بو محمد  من عذاب

( )1مسند أمحد بن حنبل ،264/4سنن النسائي الكربى ،387/1و مسند أيب يعلى 195/3
وصحيح ابن حبان 388 305/5و ادلستدرك على الصحيحُت /1ص ،705وقال ( :ىذا
حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ) وقال األلباين( :صحيح) فيتخريج العقيدة الطحاوية
 101/1و صحيح وضعيف سنن النسائي  ،450/3و مشكاة ادلصابيح 62/2
( )2صحيح مسلم.534/1
( )3صحيح البخاري1188/3و صحيح مسلم.2177/4
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القبر كمنكر كنكير كغير ذلك من أحواؿ القيامة كالصراط كالميزاف كالشفاعة

كالجنة كالنار فهو حق ألنو ممكن كقد أخبر بو الصادؽ فلزـ صدقو كاهلل
الموفق)( )1كمنو ما يحصل في القبر من الضمة كالفتنة.

أثر اإليماف بالغيب في حياة المسلم:

معلوـ أف اإليماف بالغيب لو اثر عظيم في سلوؾ الفرد كالمجتمع ،ألنهم
يؤمنوف بما غاب عنهم مماال يمكن لهم مشاىدتو كىذا من أع ظـ الفركؽ بينهم
كبين الكفار الذين ال يؤمنوف إال بالمحسوسات ،فيعيشوف لهذه الحياة الدنيا،
قاؿ اهلل تعالى عنهم ٔ﴿ :ؼلمُن بٌساً مه اليٕبح الدّوٕب ٌَم ػه اٖخسح ٌم
غبفلُن﴾ (الركـ )7 :ككذلك ال يعترفوف باآلخرة كال يعيشوف لها قاؿ اهلل تعالى
عنهمَ﴿ :لبلُا إن ٌٓ إال حٕبرىب الدّوٕب َمب ويه ثمجؼُثٕه ﴾ (األنعاـ )29 :كقد
توعدىم اهلل بالعذاب الشديد بسبب زىدىم في اآلخرة كعدـ اإليماف بها
كتفضيلهم الدنيا عليها قاؿ اهلل ﴿ :أَلئك الّرٔه ا زسَا اليٕبح الدّوٕب ثبٖخسح فث
ٔففّف ػىٍم الؼراة َال ٌم ٔىلسَن ﴾ (البقرة )86 :أما المؤمن بالغيب فهو
بإيمانو يرجو ما عند اهلل من النعيم المقيم ،كيخاؼ من عقابو الذم توعد بو
الكافرين ،ككل ىذا من الغيب ،كاألثر كاضح لمن تأمل حاؿ المؤمن الصادؽ،
فهو ملتزـ بشعائر اإلسالـ طمعاي فيما عند اهلل ،مبتعدا عن نواىيو خوفا من عذابو
مطمئن بذكر ربو قاؿ اهلل ﴿ :الّرٔه آمىُا َرطمئهّ للُثٍم ثركس هللا أال ثركس هللا
رطمئهّ الملُة ﴾ (الرعد )28 :راضياي بقضاء اهلل كقدره قاؿ ﴿ :الّرٔه إذا
أصبثزٍم ملٕجخٌء لبلُا إوّب هلل َإوّب إلًٕ زاجؼُن .أَلئك ػلٍٕم صلُادٌء مه زثٍّم
َزحمخٌء َأَلئك ٌم المٍزدَن ﴾ ( البقرة  )157 :156كقاؿ ( :عجبا ألمر
( )1العقيدة األصفهانية.18/1
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المؤمن إف أمره كلو خير كليس ذاؾ ألحد إال للمؤمن إف أصابتو سراء شكر
فكاف خيرا لو كإف أصابتو ضراء صبر فكاف خيرا لو) (.)1
األلفة
كىذا السلوؾ يؤثر على المجتمع عمومان يُ فتحصل بينهم
كالطمأ نينة ،ألنهم اجتمعوا على تأدية شعائر اهلل الظاىرة كالصالة إيمانا بو
كبوعده بالغيب .كما يحصل بينهم التراحم كالتع اطف بواسطة الزكاة ،كالصدقة
ألنهم يؤدكنها إيم انان منهم بما كعد اهلل عليها من األجر العظيم في اآلخرة كىذا
من اإليماف بالغيب.

( )1صحيح مسلم2295/4
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قاؿ الجرجاني ( )1رحمو اهلل تعالى ( :سميت الصدقة بذلك ألنها( ،الفعلة

التي يبدك بها صدؽ اإليماف بالغيب من حيث إف الرزؽ غيب) (.)2
ؼمن آثار اإليماف بالغيب ،أف يأمن الناس بعضهم بعضا

فتنزؿ عليهم

الطمأنينة كالسكينة لما أكدع اهلل في قلوبهم من الخشية من اهلل كمن نقمو على

من يركع اآلمنين فعن خباب بن األرت  قاؿ أتينا رسوؿ اهلل  كىو متوسد
بردة في ظل الكعبة فشكونا إليو فقلنا أال تستنصر لنا أال تدعو اهلل لنا فجلس

محمرا كجهو فقاؿ( :قد كاف من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر لو في األرض ثم
ن

يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسو فيجعل فرقتين ما يصرفو ذلك عن دينو كيمشط

بأمشاط الحديد ما دكف عظمة من لحم كعصب ما يصرفو ذلك عن دينو كاهلل

ليتمن اهلل ىذا األمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء كحضر موت ما يخاؼ إال

اهلل تعالى كالذئب على غنمو كلكنكم تعجلوف )(.)3

فهذا قليل من كثير في بياف أثر اإليماف بالغيب كلكن ينبغي للمسلم أف

يجتهد في تحقيق اإليماف بالغيب عمال كسلوكاي كإذعاناي هلل تعالى ،قاؿ ابن حجر

رحمو اهلل تعالى بعد أف ذكر بعض ما يحصل في عر صات القيامة من أىواؿ:

(كذلك أف النار تحف بأرض الموقف كتدنو الشمس من الرءكس قدر ميل

فكيف تكوف حرارة تلك األرض كماذا يركيها من العرؽ حتى يبلغ منها سبعين

( )1علي بن زلمد بن علي احلسيٍت اجلرجاين ،اشتغل ببالده وأخذ ادلفتاح عن شارحو النور
ألطاووسي ،وأخذ شرح ادلفتاح للقطب عن ولد مؤلفو سللص الدين أيب اخلَت علي وقدم
القاىرة وأخذ هبا عن أكمل الدين و َته  ،خرج إىل بالد الروم مث حلق ببالد العجم ورأس
مثامنائ ى بشَتاز .الضوء الالمع328/5
ىناك تويف سنة ست عشرة و ة
( )2التعريفات .452/1
( )3صحيح البخاري ،1322/3و2546/6
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ذراعا مع أف كل كاحد ال يجد إال قدر موضع قدمو فكيف تكوف حالة ىؤالء
في عرقهم مع تنوعهم فيو إف ىذا لمما يبهر العقوؿ كيدؿ على عظيم القدرة

كيقتضى اإليماف بأمور اآلخرة أف ليس للعقل فيها مجاؿ كال يعترض عليها بعقل

كال قياس كال عادة كإنما يؤخذ بالقبوؿ كيدخل تحت اإليماف بالغيب كمن توقف
في ذلك دؿ على خسرانو كحرمانو كفائدة اإلخبار بذلك أف يتنبو السامع فيأخذ

في األسباب التي تخلصو من تلك األىواؿ كيبادر إلى التوبة من التبعات كيلجأ
إلى الكريم الوىاب في عونو على أسباب السالمة كيتضرع إليو في سالمتو من

دار الهواف كإدخالو دار الكرامة بمنو ككرمو)

()1

فهل حقق المسلموف اليوـ اإليماف بهذا األمر العظيم!!!! لو حصل ىذا

ألغلب المسلمين لحصل لهم الفوز كالفالح كالنصر في الدنيا كاآلخرة .كلعل

ىذا البحث يكوف سببا في إيقاظ غافل كتعليم جاىل ،حيث أنو في أمر عظيم

من أمور الغيب أال كىو اإليماف بضمة القبر ،حيث ال مدخل للعقل كالرأم فيو،
بل ىو متوقف على النصوص التي سآتي على بياف ش

تعالى.



( )1فتح الباري .395/11
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الباب األكؿ :الموت كالقبر ينقسم إلى فصلين
الفصل األكؿ :تعريف الموت لغة كاصطالحاى
الموت لغة :قاؿ الخليل ( )1رحمو اهلل تعالى ( :موت ميت في األصل

مويت مثل سيد كسويد فأدغمت الواك في الياء كثقلت الياء كقيل ميوت كسيود

كيخفف فيقاؿ ميت كالميتة في البر البحر ما ال تدرؾ ذكاتو كالميتة الموت بعينو

كيقاؿ مات ميتة سوء كالموتة الجنوف(.)2

كؽاؿ ابن األثير ( ،)3رحمو اهلل تعالى ( :الموت في كالـ العرب ييطلق على
()4
السكوف .يقاؿ :ماتى ً
يح :أم ىس ىكنىت.
ت ِّ
الر ي
قاؿ الفيركز أبادم ( ( :)5مات يموت كيمات كيميت فهو ميت كميت ضد

( )1اخلليل بن أمحد الفراىيدي األزدي ،ىو الذي استنبط علم العروض  ،صنف كتاب العُت يف
اللغة ،حدث عن أيوب السختياين وعاصم األحول والعوام بن حوشب و الب القطان أخذ
عنو سيبويو النحو والنضر بن مشيل وىارون بن موسى النحوي ،وآخرون ،وكان رأسا يف لسان
العرب ولد سنة مئة ومات سنة بضع وستُت اومئة ،سَت أعالم النبالء 430/7
( )2العُت.140/8 :
( )3أبو السعادات ادلبارك بن أيب الكرم زلمد بن زلمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين
ادلعروف بابن األثَت اجلزري ادللقب رلد الدين  ،أخذ النحو عن سعيد بن ادلبارك الدىان  ،ولو
مصنفات منها ،جامع األصول يف أحاديث الرسول ،ومنها كتاب النهاية يف ريب احلديث،و
ادلصطفى وادلختار يف األدعية واألذكار ،وكانت والدتو ّتزيرة ابن عمر ،سنة أربع وأربعُت
ومخسمائة ،ووفاتو بادلوصل سنة ست وستمائة ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان141/4
( )4النهاية يف ريب احلديث.369/4
بَتاز =
( )5زلمد بن يعقوب بن زلمد بن إبراىيم الفَتوز أبادي ولد سنة تسع وعشرين وسبعمائة ش
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حي كمات سكن كناـ كبلي أك الميت مخففة الذم مات كالميت كالمائت الذم

لم يمت بعد ج أموات كموتى كميتوف كميتوف كىي ميتة كميتة كميت كالميتة ما
لم تلحقو الذكاة

()1

ىذا ما أكرده بعض أىل اللغة عن الموت،

أما في االصطالح فقاؿ النوكم رحمو اهلل تعالى ( :مفارقة الركح الجسد

()2

()4

كؽاؿ الجرجاني( )3رحمو اهلل تعالى( :صفة كجودية خلقت ضد الحياة )
كالموت يقع على أنواع بحسب أنواع الحياة ،فمنها ما ىو بإز ًاء ال يقوةً
ي ي
ٌ
ىى
ً
َّامي ًة الموجودة في الحيواف كالن ً
﴿اػلمُا أنّ هللا ٔيٕٓ
َّبات ،كقولو تعالى:
الن ى
زكاؿ
اازر ثؼد مُرٍب لد ثّٕىّب لكم أٖبد لؼلّكم رؼملُن ﴾ (الحديد )17 :كمنها ي
ال يق َّوةً ً
سيِّ ًة ،كقولو تعالى ﴿ :لبلذ ٔب لٕزىٓ مذّ لجل ٌرا َكىذ وعٕب ً مىعّٕب ً ﴾
الح ِّ
(مريم :من اآلية)23

القوة العاقلة ،كىي الجهالة ،كقولو تعالى:
كمنها ي
زكاؿ ٌ

﴿أَمه كبن مٕزب ً

فشحٕٕىبي َجؼلىب لً وُزاً ٔمشٓ ثً فٓ الىّبض كمه مثلً فٓ الظّلمبد لٕط

ثفبزج مىٍب كرلك شّٔه للكبفسٔه مب كبوُا ٔؼملُن ﴾ (األنعاـ )122 :كقولو :
ٍ
= ونشأ هبا فحفظ القرآن وىو ابن سبع وأخذ اللغة واألدب عن والده مث عن القوام عبد اهلل بن
زلمود بن النجم و َتمها ،وقرأ القرآت العشر ،ومن مؤلفاتو ادلرشد إىل مقاصد القرآن العظيم،
يف فضائل سورة اإلخالص وكراسة يف علم احلديث  ،والقاموس احمليط  .ت 817ى الضوء
الالمع 79/10
( )1القاموس احمليط.206/1 :
( )2حترير ألفاظ التنبيو.94/1 :
 )(3تقدمت ترمجتو ص 14
( )4التعريفات.304/1 :
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ل ّم الدّػبء إذا َلُّا مدثسٔه ﴾ (النمل)80 :
﴿إوّك ال رعمغ المُرّ َال رعمغ ال ّ

ِّر للحياة ،كقولو تعالى:
كمنها ٍ
الحز يف كالخوؼ الم ىكد ي

﴿ َٔشرًٕ المُد مه ك ّل

ػراة غلٕيٌء﴾ (إبراىيم :من اآلية)17
ذ َمه َزائً
ٌء
مكبن َمب ٌُ ثمّٕ ٍ
ٍ
كمنها المناـ كقولو تعالى﴿ :هللا ٔزُفّّ ااوفط حٕه مُرٍب َالّزٓ لم رمذ
أجل مع ّم ًّ إنّ
فٓ مىبمٍب فٕمعك الّزٓ لضّ ػلٍٕب المُد َٔسظل ااخسِ إلّ ٍ

الخفيف،
الموت
المناـ:
لمُا ٔزف ّكسَن ﴾ (الزمر )42 :كقد قيل:
د
فٓ ذلك ٖٔب ٍ
ٍ
ي
ي
ي

َّوـ الثَّقيل.
كالموت :الن ي

كالس ً
ً
شاقَّ ًة ،كالفق ًرُّ ،ك
ؤاؿ ،كال ىٍه ىرًـ،
الموت
ستعار
كالذ ِّؿُّ ،ك
لؤلحواؿ ال ٌ
ي
كقد يي ي
()1
كالم ً
عصيى ًة ،كغير ذلك.
ٍ
ط ذائمخ
كقد كتب اهلل الموت على جميع الخلق كما قاؿ  ﴿ :ك ّل وف ٍ
المُد َإوّمب رُفُّن أجُزكم ُٔا المٕبمخ فمه شحصح ػه الىّبز َأ خل اللىّخ
فمد فبش َمب اليٕبح الدّوٕب إال مزبع الغسَز ﴾ (آؿ عمرافَ )185 :قاؿ ﴿ :ك ّل
ط ذائمخ المُد َوجلُكم ثبل ّش ّس َالفٕس فزىخً َإلٕىب رسجؼُن﴾ (األنبياء )35 :ك
وف ٍ

ط ذائمخ المُد ث ّم إلٕىب رسجؼُن ﴾ (العنكبوت )57 :فاهلل  ىو
قاؿ ﴿ :ك ّل وف ٍ
الباقي الذم ال يموت لو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدـ كال يلحقها فناء،

كما قاؿ ﴿ :هللا ال إلً إال ٌُ الي ّٓ المُّٕا ال رشخري ظىخٌء َال وُ ٌءا لً مب فٓ
عمبَاد َمب فٓ اازر مه ذا الّرْ ٔشفغ ػىدي إال ثئذوً ٔؼلم مب ثٕه أٔدٍٔم
ال ّ
عمبَاد
َمب خلفٍم َال ٔيٕطُن ثشٓ ٍء مه ػلمً إال ثمب بء َظغ كسظًّٕ ال ّ

َاازر َال ٔؤَ ي حفظٍمب ٌَُ الؼل ّٓ الؼظٕم ﴾ (البقرة )255 :كقاؿ سبحانو ك

تعالى﴿ :هللا ال إلً إال ٌُ الي ّٓ المُّٕا ﴾ (آؿ عمراف )2 :كقاؿ  ٌُ﴿ :الي ّٓ ال
( )1انظر :درة الغواص يف أوىام اخلواص ،283/1و النهاية يف ريب األثر .369/4
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زة الؼبلمٕه﴾ (غافر.)65 :
إلً إال ٌُ فب ػُي مفللٕه لً الدّٔه اليمد هلل ّ

كالموت تؤمن بو جميع األمم كالطوائف فال ينكره أحد كإنما الخالؼ

فيما بعد الموت ،من إعادة الركح إلى الجسد كضمة القبر كنعيم البرزخ كعذابو.
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الفصل الثاني :القبر كمعناه عند السلف
القبر في اللغة ،قاؿ الخليل رحمو اهلل  ( :المقبرة كالمقبرة بضم الثالث

كفتحو موضع القبور كالقبر كاحد كالقبر مصدر كالقبر موضع القبر كقبرتو أقبره

قبرا كمقبرا كاإلقبار أف تهيء لو قبرا كتنزلو منزلة ذاؾ قاؿ اهلل سبحانو ك تعالى:

﴿ث ّم أمبرً فشلجسي ﴾ (عبس ) :أم جعلو بحاؿ يقبر ،كالمقابر الذم يحفر

معك القبر ،كالقبر موضع مت آكل مسترخى في العود الذم يتطيب بو كىو
()1

جوفو

ً
كالم ٍقبىػ ير
قاؿ ابن منظوررحمو اهلل  ( :ال ىق ٍبػ ير :مدفن اإلنساف كجمعو قيػبي ه
ور ًُ ى
()2
كالم ٍقبىرة بفتح الباء كضمها موضع ال يقبيوًر
المصدر ،ى
معنى القبر عند السلف :تقدـ في التعريف اللغوم أف القبر مدفن اإلنساف،
كلكن ما يحصل بعد الموت ىل يختص بمن دفن؟يعتقد السلف أف ىذا ال يختص
بمن دفن فقط ،لكن أضيف إلى القبر ألنو غالب حاؿ من مات ،كلذلك يطلق عليو
()3
ٌء
ثسشخ إلّ ُٔا ٔجؼثُن ﴾
البرزخ ،قاؿ الفراء في قولو تعالىَ ﴿ :مه َزائٍم
(
يبعث.)4
(المؤمنوف )100:قاؿ :البرزخ من يوـ يموت إلى يوـ
( )1العُت.157/5 :
( )2لسان العرب.68/5
( )3ىو :حيِت بن زياد بن عبد اهلل ابن منظور بن مروان األسلمي الديلمي الكويف ،تويف يف طريق
مكة سنة سبع ومائتُت وقد بلغ ثالثا وستُت سنة .لو كتاب اختالف أىل الكوفة والبصرة
والشام يف ادلصاحف ،ومعاين القرآن ،والوقف واالبتداء ،و اجلمع والتثنيو يف القرآن ،و
النوادر ،و فعل وأفعل و َت ذلك .معجم األدباء.619/5
( )4لسان العرب .8/3
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كقاؿ الجوىرم( :)1البرزخ الحاجز بين الشيئين كالبرزخ ما بين الدنيا كاآلخرة

قبل الحشر من كقت الموت إلى البعث فمن مات فقد دخل البرزخ ( ،)2كقاؿ

الفيركز أبادمرحمو اهلل تعالى( :كالبرزخ ىو الحاجز بين الشيئين .كمن كقت الموت
()3

إلى القيامة كمن مات دخلو).

فما يحصل في القبر يشمل جميع من مات سواء قبر أكلم يقبر ،كقد

استدؿ العلماء على عذاب القبر بقولو َ﴿ لُ رسِ إذ الظّبلمُن فٓ غمساد
المُد َالمثئكخ ثبظطُ أٔدٍٔم أخسجُا أوفعكم الُٕا رلصَن ػراة الٍُن ثمب
ك َكىزم ػه آٔبرً رعزكجسَن ﴾ (األنعاـ،)93 :
كىزم رمُلُن ػلّ هللا غٕس الي ّ
كقولو سبحانو كتعالىَ﴿ :لُ رسِ إذ ٔزُفّّ الّرٔه كفسَا المثئكخ ٔضسثُن

َجٌٍُم َأ ثبزٌم َذَلُا ػراة اليسٔك ﴾ (ألنفاؿ )50 :فاآليتاف تدالف على

بداية عذاب الكفار كىم لم يدخلوا القبر .كىذا ما فهمو السلف رحمهم اهلل

تعالى فقد ركل الطبرم ك ابن أبي حاتم عن بن عباس رضي اهلل عنهما في قوؿ

اهلل َ﴿ :لُ رسِ إذ الظّبلمُن فٓ غمساد المُد َالمثئكخ ثبظطُ أٔدٍٔم
أخسجُا أوفعكم الُٕا رلصَن ػراة الٍُن ثمب كىزم رمُلُن ػلّ هللا غٕس

الي ّك َكىزم ػه آٔبرً رعزكجسَن﴾ (األنعاـ )93 :قاؿ( :ىذا عند الموت كالبسط

( )1ىو :أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوىري ،أخذ عن أيب علي الفارسي وأيب سعيد السَتايف
و َتمها ،إمام يف النحو واللغة والصرف ،اعًتاه اختالط ووسواس وهنض للطَتان من سطح
داره فرمى بنفسو فمات سنة .398
البلغة67/1و يتيمة الدىر.468/4
( )2الصحاح للجوىري.419/1
( )3القاموس احمليط.2347/1
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الضرب يضربوف كجوىهم كأدبارىم)(.)1

قاؿ ابن حزـ ( )2رحمو اهلل تعالى( :فهذا العرض المذكور ىو عذاب القبر ،

كإنما قيل عذاب القبر فأضيف إلى القبر

ألف المعهود في أكثر الموتى أنهم

يقبركف ،كقد علمنا أف فيهم أكيل السبع كالغريق تأكلو دكاب البحر كالمحرؽ

كالمصلوب كالمعلق  ،فلو كاف على ما يقدر من يظن أنو ال عذاب إال في القبر

المعهود لما كاف ىؤالء فتنة كال عذاب قبر كال مسألة  ،كنعوذ باهلل من ىذا بل

كل ميت فال بد من فتنة كسؤاؿ كبعد ذلك سركر أك نكد إلى يوـ القيامة) (.)3
كقاؿ ابن القيم  ،رحمو اهلل تعالى( :ينبغي أف يعلم أف عذاب القبر كنعيمو
اسم لعذاب البرزخ كنعيمو  ،كىو ما بين الدنيا كاآلخرة قاؿ تعالى َ( :مه َزائٍم
ٌء
ثسشخ إلّ ُٔا ٔجؼثُن ﴾ (المؤمنوف )ََُ :كىذا البرزخ يشرؼ أىلو فيو على
الدنيا كاآلخرة ،كسمى عذاب القبر كنعيمو كأنو ركضة أك حفرة نار باعتبار غالب
الخلق ،فالمصلوب كالحرؽ كالغرؽ كأكيل السباع كالطيور لو من عذاب البرزخ
كنعيمو قسطو الذم تقتضيو أعمالو  ،كإف تنوعت أسباب النعيم كالعذاب
ككيفيتهما فقد ظن بعض األكائل أنو إذا حرؽ جسده بالنار كصار رمادا كذرل
بعضو في البحر كبعضو في البر في يوـ شديد الريح أنو ينجو من ذلك ( ،فأكصى
بنيو أف يفعلوا بو ذلك فأمر اهلل البحر فجمع ما فيو كأمر البر فجمع ما فيو ثم
( )1تفسَت الطربي ،275/7تفسَت ابن أيب حاًب.1348/4
( )2أبو زلمد ،علي ابن أمحد بن سعيد بن حزم بن الب بن صاحل بن خلف بن معدان بن
سفيان بن يزيد الفارسي األصل ،مث األندلسي القرطيب نشأ يف تنعم ورفاىية ،ورزق ذكاء
مفرطا ،وذىنا سياال ،قد مهر يف األدب واألخبار والشعر ،ويف ادلنطق وأجزاء الفلسفة ،تويف
سنة ست ومخسُت وأربع مئة ،رمحو اهلل" سَت أعالم النبالء 190/18
( )3الفصل يف ادللل.56/4
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قاؿ قم فإذا ىو قائم بين يدم اهلل فسألو ما حملك على ما فعلت فقاؿ
خشيتك يا رب كأنت أعلم فما تالفاه أف رحمو )( )1فلم يفت عذاب البرزخ
كنعيمو لهذه األجزاء التي صارت في ىذه الحاؿ حتى لو علق الميت على
رؤكس األشجار في مهاب الرياح ألصاب جسده من عذاب البرزخ حظو
كنصيبو كلو دفن الرجل الصالح في أتوف من النار ألصاب جسده من نعيم
البرزخ كركحو نصيبو كحظو فيجعل اهلل النار على ىذا بردا كسالما كالهواء على
ذلك نارا كسموما  ،فعناصر العالم كمواده منقادة لربها كفاطرىا كخالقها يصرفها
كيف يشاء كال يستعصى عليو منها شيء أراده  ،بل ىي طوع مشيئتو مذللة
منقادة لقدرتو  ،كمن أنكر ىذا فقد جحد رب العالمين ككفر بو كأنكر
ربوبيتو)أ.ى(.)2

كقاؿ ابن أبي العز الحنفي (( :)3كاعلم أف عذاب القبر ىو عذاب البرزخ ،

فكل من مات كىو مستحق للعذاب نالو نصيبو منو

 ،قبر أك لم يقبر أكلتو

السباع أك احترؽ حتى صار رمادا كنسف في الهواء أك صلب أك غرؽ في
البحر ،كصل إلى ركحو كبدنو من العذاب ما يصل

إلى المقبور ،كما كرد من

إجالسو كاختالؼ أضالعو كنحو ذلك فيجب أف يفهم عن الرسوؿ  مراده من
( )1والقصة يف صحيح البخاري.1282/3
( )2الروح.75/1 :
( )3ىو :أمحد بن إمساعيل بن زلمد بن عبد العزيز بن صاحل بن أيب العز وىيب ادلعروف بابن أيب
العز احلنفي الدمشقي مولده سنة عشرين وسبعمائة بدمشق تقريبا ، ،ويل قضاء القضاة
احلنفية بدمشق َت مرة ، ،وويل ٔتصر قضاة احلنفية ،مث استعفى بعد مدة ، ،ولزم داره إىل أن
مات فتيال بدمشق يف مستهل ذي احلجة سنة وتسعُت وسبعمائة.
ادلنهل الصايف وادلستويف بعد الوايف .45/1
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غير غلو كال تقصير  ،فال يحمل كالمو ما ال يحتملو كال يقصر بو عن مراده) (.)1
قاؿ ابن حجر  :رحمو اهلل تعالى ( :كيشهد لو قولو تعالى في سورة القتاؿ
﴿فكٕف إذا رُفّزٍم المثئكخ ٔضسثُن َجٌٍُم َأ ثبزٌم ﴾ (محمد )27 :كىذا
كإف كاف قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوـ القيامة كإنما أضيف
العذاب إلى القبر لكوف معظمو يقع فيو كلكوف الغالب على الموتى أف يقبركا
كإال فالكافر كمن شاء اهلل تعذيبو من العصاة  ،يعذب بعد موتو كلو لم يدفن

كلكن ذلك محجوب عن الخلق إال من شاء اهلل)(.)2

يقوؿ السيوطي ( )3رحمو اهلل تعالى( :قاؿ العلماء )( :عذاب القبر ىو

عذاب البرزخ أضيف إلى القبر ألنو الغالب فكل ميت أريد تعذيبو عذب قبر أـ

ال كمحلو الركح كالبدف جميعا باتفاؽ أىل السنة ككذا القوؿ في النعيم) ( )4كإذا
كاف ىذا معنى القبر عند السلف فماذا يحصل في ىذا القبر؟ ىو ما سيأتي بياف

بعضو من الضمة إف شاء اهلل تعالى.

( )1شرح العقيدة الطحاوية.451/1
( )2فتح الباري.233/3
( )3عبد الرمحن بن أيب بكر بن زلمد السيوطي ،جالل الدين ولد سنة 849ى إمام حافظ مؤرخ
أديب لو ضلو  600مصنف ،منها الكتاب الكبَت ،والرسالة الصغَتة نشأ يف القاىرة يتيما ودلا
بلغ أربعُت سنة اعتزل الناس ،فألف أكثر كتبو تعرض عليو األموال واذلدايا فَتدىا وطلبو
السلطان مرارا فلم حيضر إليو ،تويف سنة 911ى .األعالم  ،301/3شذرات
الذىب.51/8
( )4شرح الصدور.181/1
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الباب الثاني :ضمة القبر
كفيو فصالف.

الفصل األكؿ :ضمة القبر ،تعريفها ،كاألدلة عليها
تعريفها:

مما يجب اإليماف بو في القبر مسألة ً
الضمة كىي غير الفتنة كالعذاب،

كىي أكؿ ما يلقاه الميت من أىواؿ القبر فهي قبل السؤاؿ  ،لما كرد كعن بن

عباس رضي اهلل تعالى عنهما أف النبي  قاؿ( :لو نجا أحد من ضغطو القبر
لنجا سعد كلقد ضم ضمة ثم رخي عنو) (. )1

قاؿ الذىبي رحمو اهلل تعالى عند الكالـ على ضمة سعد ( :قلت ىذه

الضمة ليست من عذاب القبر في شيء بل ىو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم

فقد كلده كحميمو في الدنيا ،ككما يجد من ألم مرضو ،كألم خركج نفسو ،كألم
سؤالو في قبره كامتحانو ،كألم تأثره ببكاء أىلو عليو ،كألم قيامو من قبره ،كألم
الموقف كىولو ،كألم الوركد على النار كنحو ذلك ،فهذه األراجيف كلها قد

تناؿ العبد كما ىي من عذاب القبر كال من عذاب جهنم قط ،كلكن العبد التقي
يرفق اهلل بو في بعض ذلك أك كلو كال راحة للمؤمن دكف لقاء ربو)

()2

كقبل ذكر ما كرد في الضمة من النصوص أعرؼ المقصود بها.

( )1ادلعجم األوسط  349/6وادلعجم الكبَت  ،334/10رلمع الزوائد ومنبع الفوائد 47/3
 5306والسلسلة
وقال ( :ورجالو موثقون) وصححو األلباين يف صحيح اجلامع رقم
الصحيحة .268/4
( )2سَت أعالم النبالء.290/1
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الضمة لغة :قاؿ الخليل رحمو اهلل تعالى ( :الضم ضمك الشيء إلى

الشيء كضاممت فالنا أم قمت معو في أمر كاحد كالضماـ كل شيء يضم بو

شيء إلى شيء)( ،)1قاؿ ابن فارس ()2رحمو اهلل تعالى ( :ضم ،الضاد كالميم أصل
كاحد يدؿ على مالءمة بين شيئين يقاؿ ضممت الشيء إلى الشيء فأنا أضمو

ضما كىذه إضمامة من خيل أم جماعة كفرس سباؽ األضاميم أم
الجماعات)(.)3

فالضمة في اللغة االنطول كاالنقباض بين شيئين كمنو انضماـ القبر أم

اجتماع طرفيو قاؿ أبو القاسم السعدم (( :)4كالمراد بضغط القبر التقاء جانبيو

على جسد الميت)

()5

كقاؿ السندم (( :)6ضمة القبر كضغطتو بفتح الضاد

( )1العُت.16/7
( )2أمحد بن فارس بن زكريا أصلو من قزوين ،أخذ عن أيب بكر أمحد ابن احلسن اخلطيب راوية
ثعلب وأيب احلسن علي بن إبراىيم القطان  ،وعلي ادلكي  ،وأيب القاسم سليمان بن أمحد
الطرباين ومن مؤلفاتو ج امع التأويل يف تفسَت القرآن ،وسَتة النيب  و أخالق النيب ،
و ريب إعراب القرآن واحللي و مقاييس اللغة ،تويف سنة مخس وتسعُت وثالمثائة  .طبقات
ادلفسرين للداودي92/1
( )3معجم مقاييس اللغة.357/3
علي.
( )4ىو :أبو القاسم بن القطّاع السعدي
علي بن عم ر بن ّ
الصقلي صاحب اللغة .وامسو ّ
ّ
اللغوي ،وبرع يف العربيّة ،وصنّف
الرب
ّ
ولد سنة ثالث وثالثُت وأربعمائة وأخذ هبا عن ابن عبد ّ
التصانيف ،ومات هبا ولو اثنتان ومثانون سنة .العرب يف خرب من رب .241/1
( )5شرح السيوطي لسنن النسائي  ،101/4وشرح الصدور والقبور 114/1و إعانة الطالبُت
.144/2
( )6ىو :ىو نور الدين زلمد بن عبد اذلادي التتوي ادلدين ،لو حواش على الكتب الستة
واألذكار النووية ،يروي عن الشمس زلمد بن عبد الرسول الربزصلي والربىان الكوراين وعبد =
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المعجمة عصره كزحمتو قيل كالمراد التقاء جانبيو على جسد الميت)

األدلة على ثبوتها:

كمما كرد في ثبوت ضمة القبر أف النبي

()1

 صلى على صبي أك صبية

فقاؿ( :لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا ىذا الصبي) ( .)2كقصة سعد بن معاذ 

فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل  قاؿ( :ىذا الذم تحرؾ لو العرش
كفتحت لو أبواب السماء كشهده سبعوف ألفا من المالئكة لقد ضم ضمة ثم

فرج عنو)(.)3

كعن ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما أف النبي  قاؿ( :لو نجا أحد من

ضغطو القبر لنجا سعد كلقد ضم ضمة ثم رخي عنو) (.)4

كقد قيل إف سبب ضمة سعد بن معاذ  عدـ تنىزىو من البوؿ  ،استنادا

لما أخرجو البيهقي قاؿ :كأخبرنا أبو عبد اهلل الحافظ ( )5قاؿ حدثنا أبو العباس

()1

= اهلل البصري وتلك الطبقة وفاتو سنة  1139بادلدينة النبوية ،وأتصل بو بسند مسلسل
بالسند بُت إىل الشيخ زلمد حياة السندي عنو .فهرس الفهارس واإلثبات.148/1
( )1حاشية السندي.100/4
( )2ادلعجم األوسط 146/3وادلعجم الكبَت 121/4والسنة لعبد اهلل بن أمحد602/2وادلطالب
العالية475/18وقال( :إسناد صحيح) ،ورلمع الزوائد  ،47/3وقال( :رجالو موثوقون)
وصححو األلباين يف صحيح اجلامع رقم.5307
( )3سنن النسائي الكربى  660/1وسنن النسائي (اجملتىب)  100/4وادلعجم األوسط 199/2
وادلعجم الكبَت  ،10/6خالصة األحكام  ،1043/2وقال رواه النسائي بإسناد صحيح
ذيل القول ادلسدد  ،81/1وقال( :رجالو ثقات زلتج هبم يف الصحيح) وصححو األلباين يف
صحيح اجلامع رقم 6987وسنن النسائي  100/4ومشكاة ادلصابيح 1رقم 136
( )4تقدم خترجيو.
( )5ىو احلاكم صاحب ادلستدرك.
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قاؿ حدثنا أحمد ( )2قاؿ حدثنا يونس ( )3عن ابن إسحاؽ ( )4قاؿ حدثنا أمية بن

عبد اهلل( )5أنو سأؿ بعض أىل سعد ما بلغكم من قوؿ رسوؿ اهلل  في ىذا فقالوا
(= )1أبو العباس زلمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل األموي موالىم ،ادلعروف باألصم ولد سنة
سبع وأربعُت ومائتُت رأى زلمد بن حيِت الذىلي  ،مث مسع من أمحد بن يوسف السلمي وأيب
األزىر العبدي وأقام ٔتصر على مساع األمهات ،مسع من زلمد بن عوف الطائي الكبَت،
كتب عن زلمد بن علي بن ميمون وفاتو سنة أربع وأربعُت وثالمثائة .األنساب .178/1
( )2أمحد بن عبد اجلبار العطاردي الكويف ،روى عن أيب بكر بن عياش وطبقتو ضعفو َت واحد
قال مطُت :كان يكذب وقال الدار قطٍت :ال باس بو وقد اثٌت عليو أبو كريب وقال أبو
حاًب ليس بالقوي ،مات سنة اثنتُت وسبعُت ومائتُت ،ميزان االعتدال يف نقد
الرجال 252/1حتفة التحصيل يف ذكر رواة ادلراسيل ،135/1طبقات ادلدلسُت.37/1
( )3يونس بن بكَت أبو بكر الشيباين روى عن األعمش وىشام بن عروة وزلمد بن إسحاق روى
عنو عبيد بن يعيش وزلمد بن عبد اهلل بن منَت وأبو بكر بن أىب شيبة وأمحد بن عبد اجلبار
العطاردي وآخرون سئل أبو زرعة أي شيء ينكر عليو فقال أما يف احلديث فال أعلمو ،وقال
أبو حاًب زللو الصدق روى لو مسلم متابعة استشهد بو البخاري ،وقال النسائي ليس بالقوي
وقال العجلي ضعيف احلديث وقال أبو داود ليس ْتجة عندي يأخذ كالم أيب إسحاق
فيوصلو باحلديث ،وقال اجلوزجاين ينبغي أن يتثبت يف أمره ،توىف سنة تسع وتسعُت ومائة
رمحو اهلل  .معرفة الثقات ،377/2اجلرح والتعديل ،236/9تذكرة احلفاظ.327/1
( )4عمرو بن عبد اهلل أبو إسحاق السبيعي من أئمة التابعُت بالكوفة وأثباهتم إال أنو شاخ ونسى
ومل خيتلط وقد مسع منو سفيان بن عيينة وقال أبو حاًب ثقة يشبو الزىري يف الكثرة ،ولد يف
أيام عثمان ورأى عليا وأسامة بن زيد ،وروى عن مغَتة قال  :ما أفسد حديث أىل الكوفة
َت أيب إسحاق واألعمش ،وقال الفسوي قال بعض أىل العلم كان قد اختلط .ميزان
االعتدال يف نقد الرجال.326/5
( )5أمية بن عبد اهلل بن خالد ذكره أبو العرب يف الضعفاء فقال ىو من شيوخ أيب إسحاق من
أىل الكوفة اجملهولُت احملتملة روايتهم لرواية أيب إسحاق عنهم ،وليس ىذا ادلذكور يف
التهذيب وأن كان أبو إسحاق روى عنو فقلب اسم والده وقال أمية بن خالد بن عبد اهلل =
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ذكر لنا أف رسوؿ اهلل  سئل عن ذلك فقاؿ( :كاف يقصر في بعض الطهور من

البوؿ)( ،)1قاؿ ابن سعد ( )2رحمو اهلل :أخبرنا شبابة بن سوار ( )3قاؿ أخبرني أبو

معشر

()4

عن سعيد المقبرم ( )5قاؿ لما دفن رسوؿ اهلل  سعدا قاؿ  ( :لو نجا

= وىو يف التهذيب .لسان ادليزان 467/1وأنظر الثقات.40/4
( )1نوادر األصول  ،102/2و دالئل النبوة  30/4إثبات عذاب القرب  ،85/1والروض
األنف ،432/3وقال ابن كثَت رمحو اهلل( :وقد ذكر البيهقي رمحو اهلل بعد روايتو ضمة سعد
رضي اهلل عنو يف القرب أثرا ريبا) مث ذكره البداية والنهاية.128/4
( )2زلمد بن سعد بن منيع موىل بٍت ىاشم كاتب الواقدي مسع سفيان بن عيينة  ،وإمساعيل بن
علية ،وزلمد بن أيب فديك ،والوليد بن مسلم ومن بعدىم وكان من أىل الفضل والعلم
وصنف كتابا كبَتا يف طبقات الصحابة والتابعُت ،روى عنو احلارث بن أيب أسامة واحلسُت
بن فهم وأبو بكر بن أيب الدنيا ،تويف سنة ثالثُت ومائتُت.
تاريخ بغداد 321/5
( )3شبابو بن سوار الفزاري أدلدائٍت أبو عمرو موالىم روى عن شعبة ويونس بن أىب إسحاق
وادلغَتة بن مسلم وورقاء روى عنو أبو بكر وعثمان ابنا أىب شيبة وأبو خيثمة زىَت بن حرب
قال على بن أدلديٍت وحيِت بن معُت ثقة ،مات سنة أربع أو مخس ومائتُت .مستقيم احلديث
حيت بو .اجلرح والتعديل ،392/4والثقات.312/8
صدوق يكتب حديثو وال ج
( )4صليح أبو معشر ألسندي ،روى عن زلمد بن كعب ونافع وسعيد ادلقربي ،روى عنو الليث
بن سعد وىشيم ووكيع ،وقال البخاري منكر احلديث ،قال أمحد :كان صدوقا لكنو ال يقيم
اإلسناد ليس بذاك ،وقال أبو زرعة ىو صدوق يف احلديث وليس بالقوي وكان شلن اختلط يف
آخره عمره وبقي قبل أن ديوت سنتُت يف تغَت شديد ال يدري ما حيدث بو فكثر ادلناكَت يف
روايتو من قبل اختالطو فبطل االحتجاج بو ،مات سنة سبعُت ومائة رمحو اهلل تعاىل .الضعفاء
وادلًتوكُت للنسائي  ،101/1اجلرح والتعديل  ،493/8اجملروحُت  ،60/3الكامل يف ضعفاء
الرجال52/7
( )5سعيد ادلقربي امسو كيسان موىل أم شريك من بٌت ج ندع بن ليث بن بكر رأى عمر بن =
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أحد من ضغطة القبر لنجا سعد كلقد ضم ضمة اختلفت منها أضالعو من أثر

البوؿ)( )1قاؿ الذىبي رحمو اهلل تعالى( :ىذا منقطع) ( )2كفي الزىد البن السرم

قاؿ :حدثنا ابن فضيل ( )3عن أبي سفياف ( )4عن الحسن ( )5أف النبي  قاؿ حين
= اخلطاب وعلى بن أىب طالب ويروى عن أىب ىريرة ،وأبا سعيد وسعد بن أيب وقاص وجابرا
و َتىم وعنو إمساعيل بن أمية ومالك والليث وزلمد بن موسى الفطري وخلق كثَت قال أمحد
وابن معُت ليس بو بأس وقال علي وابن سعد وأبو زرعة ومجاعة ثقة وبعضهم يقول كرب
واختلط قبل موتو بأربع سنُت وحديثو يف سائر الصحاح قال أبو عبيد مات سنة مخس
 340/5مشاىَت علماء األمصار  ،81/1تذكرة
وعشرين ومائة ،انظر :الثقات
احلفاظ ،116/1وادلختلطُت،39/1
( )1الطبقات الكربى  ،430/3وشرح السيوطي لسنن النسائي  102/4وشرح الصدور
 ،113/1كْنز العمال.271/15
( )2سَت أعالم النبالء.295/1
( )3زلمد بن فضيل بن زوان الضيب موالىم الكوىف مصنف كتاب الزىد وكتاب الدعاء و َتىا،
حدث عن أبيو وحصُت بن عبد الرمحن وعاصم األحول وسواىم ،حدث عنو امحد وإسحاق
وأمحد بن بديل واحلسن بن عرفة والفالس والعطاردي وسواىم ،وكان من علماء ىذا الشأن ،
وثقو حيِت بن معُت وقال امحد  ( :حسن احلديث شيعى) قال أبو حاًب  ( :كثَت اخلطأ ) وقال
ج بو) مات سنة مخس وتسعُت ومائة .تذكرة احلفاظ.315/1
ابن سعد( :بعضهم ال حيت
( )4طريف بن شهاب أبو سفيان األشل العطاردي ،يروي عن احلسن وأيب نضرة وعبد اهلل بن
احلارث ،روى عنو الثوري وشريك ومحزة الزيات  ،وعنبسة بن سعيد وأبو معاوية قال امحد:
(ليس بشيء ال يكتب عنو ليس بالقوي عندىم ) وقال النسائي  ( :مًتوك احلديث ) وقال
الدارقطٍت ( :ضعيف) وقال ابن حبان  ( :كان مغفال يهم يف األخبار حىت يقلبها يروي عن
).الضعفاء وادلًتوكُت للنسائي  ،60/1اجلرح
الثقات ما ال يشبو حديث األثبات
والتعديل ،492/4الضعفاء وادلًتوكُت البن اجلوزي.63/2
( )5احلسن بن أيب جعفر اجلفري البصري روى عن أيب الزبَت ،وأيب الصهباء ،وعلي بن زيد ،روى
عنو عبد الرمحن بن مهدي  ،ومسلم بن إبراىيم ،سئل حيِت بن معُت عنو فقال  ( :ال شيء ) =
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دفن سعد بن معاذ  ( :أنو ضم في القبر ضمة حتى صار مثل الشعرة فدعوت اهلل
أف يرفعو عنو كذلك بأنو كاف ال يستبرمء من البوؿ) (.)1

كلكن ىذه الركايات فيها نظر ألف في أسانيدىا من تكلم فيهم ،كما تقدـ

في تراجمهم ،قاؿ ابن الجوزم

()2

رحمو اهلل تعالى( :ىذا حديث مقطوع فإف

الحسن لم يدرؾ سعدا كأبو سفياف اسمو طريف بن شهاب الصفدم قاؿ أحمد

بن حنبل كيحيى بن معين ليس بشيء كقاؿ النسائي متركؾ الحديث كقاؿ ابن

حباف كاف مغفال يهم في األخبار حتى يقبلها كيركم عن الثقاة ما ال يشبو

حديث اإلثبات ،كحو شيت زينب ( )3من مثل ىذا ،كحوشي سعد أف يقصر فيما
= قال عمرو بن علي( :رجل صدوق منكر احلديث كان عبد الرمحن بن مهدي حيدث عنو
وكان حيِت ال حيدث عنو)وكان شيخا صاحلا يف بعض حديثو إنكار سئل أبو زرعة عنو فقال:
(ليس بالقوي) اجلرح والتعديل.29/3
( )1الزىد البن السري  ، ،215/1ونوادر األصول يف أحاديث الرسول  102/2و 233/3
وادلوضوعات ،408/2شرح السيوطي لسنن النسائي.102/4

( )2عبد الرمحن بن علي بن زلمد البكري من ولد اإلمام أيب بكر الصديق  ،قال الذىيب :
( كان مربزا يف التفسَت ويف الوعظ ويف التاريخ ومتوسطا يف ادلذىب ويف احلديث لو إطالع
تام على متونو وأما الكالم على صحيحو وسقيمو فما لو فيو ذوق احملدثُت ) ،ولد تقريبا سنة
مثان أو عشر ومخسمائة ،وتويف سنة سبع وتسعُت ومخسمائة .طبقات ادلفسرين61/1
( )3ما ادلقصود بزينب؟ لعلو إشارة إىل ما ذكره يف أول الباب عن أنس بن مالك :قالتوفيت زينب
ابنة رسول اهلل وكانت امرأة مسقامة فتبعها رسول اهلل فساءنا ح ا لو فلما دخل القرب التمع
وجهو صفرة مث أسفر وجهو ،فقلنا :يا رسول اهلل رأينا منك أمرا ساءنا ،دلا دخلت القرب التمع
وجهك صفرة مث أسفر وجهك فمم ذلك قال  ( :ذكرت ضعف ابنيت وشدة عذاب القرب
فأتيت فأخربت أنو قد خفف عنها  ،ولقد ضغطت ضغطة مسع صوهتا ما بُت اخلافقُت)
ادلوضوعات .406/2وقد ذكر لو ثالث طرق وقال( :ىذا حديث ال يصح من مجيع طرقو).
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يجب عليو من الطهارة) ( ،)1كقاؿ السيوطي ( :مرسل كأبو سفياف طريف بن

شهاب متركؾ)( ،)2كقاؿ األلباني رحمو اهلل( :منكر)(.)3

كفي المتن نكارة كىي القدح في سعد  كتخالف لفظة( :لو نجا أحد من

ضغطو القبر لنجا سعد) ( )4في أكؿ الحديث ،حيث يدؿ على عدـ نجاة أحد

مهما كاف ،كلو صح أف السبب عدـ االستبراء من البوؿ ،ألمكن أف ينجو منو

أحد .قاؿ أبو القاسم السعد م رحمو اهلل تعالى( :ال ينجو من ضغطة القبر صالح
كال طالح غير أف الفرؽ بين المسلم كالكافر فيها دكاـ الضغط للكافر كحصوؿ
()5

ىذه الحالة للمؤمن في أكؿ نزكلو إلى قبره ثم يعود إلى االنفساح لو)
مسألة :قاؿ بعض العلماء أف ضمة القبر ىينة على المؤمن .

فعن محمد التيمي ( )6قاؿ( :كاف يقاؿ ضمة القبر إنما أصلها أنها أمهم

كمنها خلقوا  ،فغابوا عنها الغيبة الطويلة  ،فلما رد إليها أكالدىا ضمتهم ضم

الوالدة غاب عنها كلدىا ثم قدـ عليها  ،فمن كاف اهلل مطيعا ضمتو برأفة كرفق ،

كمن كاف عاصيا ضمتو بعنف سخطا منها عليو لربها) ( )7كقولهم مبني على ما

( )1ادلوضوعات408/2و الضعفاء وادلًتوكُت البن اجلوزي63/2وانظر اجملروحُت.381/1
( )2وهتذيب التهذيب ،11/5الآليلء ادلصنوعة.362/2
( )3السلسلة الضعيفة 7رقم.3315
( )4ىذه اللفظة وردت يف حديث صحيح تقدم خترجيو.
( )5شرح السيوطي لسنن النسائي 101/4وشرح الصدور.114/1
( )6زلمد بن إبراىيم التيمي ادلدين الفقيو روى عن أسامة بن زيد وأيب سعيد اخلدري وجابر بن عبد
اهلل ،ورأى سعد بن أيب وقاص و َته وكان أحد الفقهاء الثقات وكان عريف بٍت تيم وقد روى
لو أصحاب الكتب الستة تويف سنة عشرين ومائة .الوايف بالوفيات 254/1قال حيِت( :ليس
بشيء ال يكتب حديثو) وقال الدار قطٍت( :مًتوك) .العلل ادلتناىية .870/2
( )7شرح الصدور  115/1وشرح السيوطي لسنن النسائي 103/4و حاشية السندي = 100/ 4
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كم عن سعيد بن المسيب  أف عائشة رضي اهلل عنها قالت( :يا رسوؿ اهلل
ير ى

إنك منذ يوـ حدثتني بصوت منكر كنكير كضغطة القبر ليس ينفعني شيء) قاؿ

يا عائشة ( :إف أصوات منكر كنكير في أسماع المؤمنين كاإلثمد في العين  ،كإف
ضغطة القبر على المؤمن كاألـ الشفيقة يشكو إليها ابنها الصداع فتغمز رأسو

غمزا رفيقا ) كلكن يا عائشة  ( :كيل للشا ٌكين في اهلل كيف يضغطوف في قبورىم

كضغطة الصخرة على البيضة) ( )1كفي سنده الحسن بن أبي جعفر ( )2كعلي بن

زيد( .)3كيعارض ما كرد في الصبي كأنو لم ينجو منها مما يشعر بألمها ،كما كرد
في سعد بن معاذ  مما جعل رسوؿ اهلل  يدعو اهلل أف يكشف عنو.

مسألة :قيل أف ضمة القبر تكفير لسيئات المؤمن صغيرىا ككبيرىا ،قاؿ

السيوطي( :المؤمن المطيع ال يكوف لو عذاب القبر كيكوف لو ضغطة القبر

فيجد ىوؿ ذلك كخوفو لما أنو تنعم بنعمة اهلل كلم يشكر النعمة) ( )4كمستند ىذا
= وعزاه للنسفي.
( )1إثبات عذاب القرب  ،85/1الفردوس  400/2وشرح الصدور  ،115/1والروض األنف
 ،432/3والسَتة احللبية.673/2
( )2تقدمت ترمجتو .
( )3علي بن زيد بن عبد اهلل بن أيب مليكة أصلو من مكة ،يروي عن أنس وأيب عثمان النهدي
روى عنو الثوري وابن عيينة والبصريون ،ضعفو ابن عيينة وقال محاد( :كان يقلب األحاديث)
وذكر شعبة أنو اختلط وقال أمحد وحيِت  ( :ليس بشيء ) ،وقال أبو زرعة :ليس بقوي يهم
وخيطئ فكثر ذلك فاستحق الًتك ) وقاله بن حبان  ،روى لو مسلم مقرونا بغَته ،مات سنة
 ،193/2هتذيب
 ،129اجملروحُت  ،103/2الضعفاء وادلًتوكُت البن اجلوزي
التهذيب.283/7
( )4شرح السيوطي لسنن النسائي 103/4وشرح الصدور.115/1
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ما يركم عن معاذ  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ( :الضمة للمؤمن لكل ذنب بقي عليو
لم يغفر لو ،كذلك أف يحيى بن زكريا عليهما السالـ ضم ضمة في قبره في أكلة
()2

شعير شبع منها) ( ،)1قاؿ األلباني (موضكع)

زياد( ،)3كفي متنو نكارة كىي القدح في نبي من

كفي سنده إسماعيل بن أبي

أنبياء اهلل عليهم الصالة

كالسالـ .كيعارض بعض ما كردعن عذاب القبر من البوؿ كالنميمة كالدين كما

سيأتي ،قاؿ المناكم ( )4رحمو اهلل تعالى( :ظاىره يشمل حتى الكبائر كليس في
القبر عذاب إال الضمة كىذا يعارض خبر أكثر عذاب القبر من البوؿ كعامة

عذاب القبر من البوؿ)

()5

( )1التدوين يف أخبار قزوين ،352/2والفردوس ،433/2كنز العمال.271/15
( )2السلسلة الضعيفة 7رقم.3281
( )3إمساعيل بن مسلم السكوين ،سكن خراسان روى عن ثور ابن يزيد وابن عون وىشام بن
عروة و َتىم وعنو عيسى بن موسى نجار وبشر بن حجر الشامي وحيِت بن احلسن  ،قال
الدارقطٍت( :مًتوك يضع احلديث ) ،.وقال اخلليلي( :شيخ ضعيف ليس بادلشهور وشحن
كتابو يف التفسَت بأحاديث مسندة يرويها عن شيوخو زلمود بن يزيد ويونس األيلي ال يتابع
عليو) .لسان ادليزان ،406/1هتذيب التهذيب.290/1
( )4عبد الرءوف بن علي بن زين العابدين ادلناوي القاىري الشافعي نشأ يف حجر والده وحفظ
القرآن قبل بلو و ،قرأ على والده ،والشمس الرملي وأخذ التفسَت واحلديث واألدب عن النور
علي بن اًل ادلقدسي ،وه كثَتة منها تفسَته على سورة الفاحتة ولو اجلامع األزىر من حديث
النيب األنور ،و كنز احلقائق يف حديث خَت اخلالئق ،كل حديث يف نصف سطر يقرأ طرداً
وعكساً ،و الصفوة ٔتناقب بيت آل النبوة وأفرد للسيدة فاطمة الزىراء بًتمجة واإلمام الشافعي
بًتمجة.تويف سنة إحدى وثالثُت وألف خالصة األثر.412/2
( )5فيض القدير.260/4
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الفصل الثاني :ىل يستثنى أحد من ضمة القبر؟
تقدـ في حديث الصبي كسعد  أنو ال يستثنى أحد من ضمة القبر،

كلكن ذكر بعض العلماء أف فيو استثناءات منها األنبياء ،كمن قر أ ﴿لُ ْل ٌ َُُ هللا

أَ َح ٌءد﴾ (اإلخالص )1عند موتو ،كفاطمة بنت أسد أـ علي بن أبي طالب رضي اهلل

عنهما.

()1

فأما استثناء األنبياء فذكره الحكيم الترمذم حيث قاؿ( :فأما األنبياء

كاألكلياء عليهم السالـ فليس لهم ضمة كال سؤاؿ ألنهم بحظهم من ربهم

امتنعوا من ذلك كتخلصوا فاف على قلوبهم من جالؿ اهلل تعالى كعظمتو ما إذا

كردكا اللحود تهابهم اللحود من جاللتهم) ( )2كلم يذكر لذلك دليال ،إال أنو يرل
في موضع أخر أنهم يضموف ضمة حنو كشفقة حيث يقوؿ( :فأما األنبياء

كاألكلياء عليهم السالـ فال تسخط األرض عليهم بل تفرح بكونهم على ظهرىا
كتفخر بقاعها بمنقلبهم عليها فإذا كجدتهم في بطنها ضمتهم ضمة الوالدة

الوالهة الواجدة بولدىا)( )3كليس على قولو ىذا كاألكؿ دليال.
أما فاطمة بنت أسد رضي اهلل تعالى عنها ،فالذين قالوا بسالمتها من
ضمة القبر استدلوا بما ركم في أخبار المدينة :إف عبد العزيز ( )4حدث عن عبد
 ،21/1والفواكو الدواين  ،97/1إعانة الطالبُت

( )1انظر الثمر الداين شرح رسالة القَتواين
.144/2
( )2نوادر األصول  103/2وانظر شرح السيوطي  103/4وشرح الصدور 115/1و إعانة
الطالبُت .144/2
( )3نوادر األصول يف أحاديث الرسول.306/2
( )4عبد العزيز بن عمران بن عمر بن عبد الرمحن بن عوف الزىري ادلدين ،روى عن عبد اهلل ابن
زيد بن اسلم وزلمد بن صاحل بن دينار  ،ورفاعة بن حيِت ، ،روى عنو يعقوب بن زلمد =
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اهلل بن جعفر بن المسور بن مخرمة ( )1عن عمرك بن ذبياف ( )2أف محمد بن علي
بن أبي طالب( )3قاؿ لما استقر بفاطمة كعلم بذلك رسوؿ اهلل قاؿ( :إذا توفيت
فأعلموني ،فلما توفيت خرج رسوؿ اهلل  فأمر بقبرىا فحفر في موضع المسجد
الذم يقاؿ لو اليوـ قبر فاطمة ثم لحد لها لحدا كلم يضرح لها ضريحا فلما فرغ
منو نزؿ فاضطجع في اللحد كقرأ فيو القرآف ثم نزع قميصو فأمر أف تكفن فيو ثم
صلى عليها عند قبرىا فكبر تسعا كقاؿ( :ما أعفي أحد من ضغطة القبر إالفاطمة
(
أصغرىما.))4
بنت أسد قيل يا رسوؿ اهلل كال القاسم ،قاؿ كال إبراىيم ككاف إبراىيم
= الزىري وإبراىيم بن ادلنذر ،قال أمحد( :ما كتبت عنو شيئا ) ،قال حيي بن معُت( :ليس بثقة
إمنا كان صاحب شعر ،مًتوك احلديث يروي ادلناكَت عن ادلشاىَت فلما أكثر شلا ال يشبو
الدخول يف جم لة الثقات ) .التاريخ األوسط ،257/2
حديث األثبات مل يستحق
والكبَت ،29/6الضعفاء للنسائي 72/1اجلرح والتعديل.390/5
( )1عبد اهلل بن ج عفر بن ادلسور بن سلرمة الذي يقال لو أدلخرمي ،من أىل ادلدينة يروي عن
سهيل بن أيب صاحل وسعيد ادلقربي روى عنو العراقيون وأىل ادلدينة  ،كان كثَت الوىم يف
األخبار حىت يروي عن الثقات ما ال يشبو حديث اإلثبات فإذا مسعها من احلديث صناعتو ،
شهد أهنا مقلوبة ،فاستحق الًتك مات سنة سبعُت ومائة ،اجملروحُت27/2
( )2مل أجد لو ترمجة ،ومل يذكر أنو أخذ عمن قبلو يف السند ،أو أخذ عنو من بعده .وإمنا قال يف
اإلكمال( :241/6وعقيل بن ىالل بن مسى بن مازن بن فزارة وىو عمرو ابن ذبيان كذلك
وجدتو مضبوطا ٓتط على بن عيسى الربعي النحوي).
( )3ولد يف خالفة عمر وقال الواقدي يف خالفة أيب بكر ،مات يف احملرم برضوى سنة ثالث
وسبعُت ،وقيل إحدى ومثانُت  ،ودفن بالبقيع فمولده كما يروى عنو لثالث سنُت بقُت من
خالفة عمر وعن أيب محزة شلا رواه البخاري يف تارخيو قال( :قضينا نسكنا حُت قتل ابن الزبَت
ورجعنا إىل ادلدينة مع أيب احلنفية فمكث ثالثة أيام مث مات) ،التحفة اللطيفة يف تاريخ ادلدينة
الشريفة.545/2
( )4أخبار ادلدينة  ،81/1وانظر اإلصابة  515/5شرح الصدور  114/1وحاشية العدوي =
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كفي ركاية عن محمد بن البستنباف ( )1بسر من رأل نا الحسن بن بشر
البجلي( )2ثنا سعداف بن الوليد بياع السابرم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن
عباس رضي اهلل عنهما( :إني ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة كاضطجعت
في قبرىا ألخفف عنها من ضغطة القبر إنها كانت أحسن خلق اهلل إلي صنعا
()3
بعد أبى طالب)
فالذم تبين أف ىذه الركايات ضعيفة ال تقوـ بها حجة ،كما تبين من تراجم

أسانيدىا ،مع مخالفتها لعموـ األدلة المتقدمة الصحيحة في أنو ال ينجوا من ضمة

القبر أحد .فقولو( :كقرأ فيو القرآف) مخالف لقولو( ال تتخذكا بيوتكم مقابر صلوا

= .136/1
( )1زلمد بن أمحد بن أسد اذلروي ويعرف بابن البستنبان لقبو كزاز حدث عن احلسن بن عرفة
والزبَت بن بكار والسري بن عاصم وزلمد بن حسان األزرق روى عنو الدارقطٍت وكان ثقة
وثالمثائ .اإلكمال  ،150/7اللباب يف هتذيب األنساب
ة
مات سنة ثالث وعشرين
.134/1
( )2احلسن بن بشر بن سلم البجلي أبو علي الكويف روى عن زىَت وأسباط بن نصر وأيب
إسرائيل ،روى عنو أيب وأبو زرعة ،سئل عنو اإلمام أمحد رمحو اهلل :فقال ما أرى بو بأسا يف
نفسو روى عن زىَت أشياء منا كَت ،قال أبو حاًب صدوق وقال ابن خراش منكر احلديث
وقال النسائي ليس بالقوي .قال ابن عدي وللحسن بن بشر أحاديث ليست بالكثَت
وأحاديثو يقرب بعضها من بعض وحيمل بعضها على بعض وليس ىو ٔتنكر احلديث .اجلرح
والتعديل  ،3/3والكامل يف ضعفاء الرجال  ،320/2العلل ادلتناىية ،470/5176/2
وذكر من تكلم فيو وىو موثق.67/1
( )3العجم األوسط ،87 ،86/7وذكر عدة أحاديث هبذا السند وقال :مل يرو ىذه األحاديث
عن عطاء إال سعدان بن الوليد تفرد هبا احلسن بن بشر ،وقال :يف رلمع الزوائد 257/9
وفيو سعدان بن الوليد ومل أعرفو وبقية رجالو ثقات ،وذخائر العقىب يف مناقب ذوي
القرىب ،56/1وكْنز العمال ،274/13ومسط النجوم العوايل 553/2بلفظ مقارب.
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فيها فإف الشيطاف ليفر من البيت يسمعسورة البقرة تقرأ فيو)( )1كما كردفي الركاية
األخيرة قولو( :أسألك بحق نبيك كاألنبياء قبل ق) كىذه مخالفة للقواعد الشرعية
حيث أف اهلل جل كعز ليس ألحد حق عليو كإنما ىو يتفضل على جميع عباده

سبحانو.ككذلك قولو( :فأمر بقبرىا فحفر في موضع المسجد الذم يقاؿ لو اليوـ

قبر فاطمة) كمن المعلوـ أف الرسوؿ نهى عن بناء المساجد على القبور.

أما الذين قالوا أف من قرأ(قل ىو اهلل أحد) في مرض موتو يعفى من ضمة

القبر فاستندكا إلى ما ركم عن عبد اهلل بن الشخير  قاؿ :قاؿ :رسوؿ اهلل 

(من قرأ قل ىو اهلل أحد في مرضو الذم يموت فيو لم يفتن في قبره كأمن من
ضغطة القبر كحملتو المالئكة يوـ القيامة بأكفها حتى تجيزه من الصراط إلى

باب الجنة)()2كفي سنده نصر بن حماد بن عجالف أبو الحارث البجلي العجلي

الوراؽ يركم عن شعبة قاؿ يحيى كذاب كقاؿ يعقوب بن شيبة ليس بشيء كقاؿ
البخارم يتكلموف فيو كقاؿ مسلم بن الحجاج ذاىب الحديث كقاؿ النسائي

ليس بثقة

()3

فلذم تبين أنو ال يستثنى من ضمة القبر أحد لحديث سعد كالصبي كلم

يرد ما يناقضهما ،فنسأؿ اهلل أف يعيننا على ىذه الضمة ،كيخففها علينا.

( )1صحيح مسلم 539/1وصحيح ابن حبان62/3
( )2ادلعجم األوسط 58/6وقال( :ال يروي ىذا احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إال
هبذا اإلسناد تفرد بو أبو احلارث الوراق) الدر ادلنثور  674/8وقال( :وأخرجو الطرباين يف
األوسط وأبو نعيم يف احللية بسند ضعيف) مث ذكره .وقال األلباين( :موضوع) .السلسلة
الضعيفة473/1رقم.301
( )3الضعفاء وادلًتوكُت البن اجلوزي158/3
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الخاتمة
الحمد هلل الذم بنعمتو تتم الصالحات ،كالصالة كالسالـ على من بعثو

اهلل رحمة للعباد .كبعد

ىذا االستعراض عن أمر مهم من أمور البرزخ تبين

 -1أىمية اإليماف باليوـ اآلخر ،ككجوبو ،كىو من اإليماف بالغيب الذم

مدح اهلل المؤمنين بو.كيدخل فيو اإليماف بالقبر ،كما كرد فيو.

 -2أف الموت قد كتبو اهلل على جميع الخلق ،كأنو ال يبقى أحد إال

فبن َٔ .جمّ َجً زثّك
الحي القيوـ ،لذم ال يموت كما قاؿ ﴿ ك ّل مه ػلٍٕب ٍ
ذَ اللثا َااكساا﴾ (الرحمن)27 :

 -3كما تبين أف القبر ىو أكؿ منازؿ اآلخرة لقولو

 ( :إف القبر أكؿ منازؿ

اآلخرة فإف نجا منو فما بعده أيسر منو كإف لم ينج منو فما بعده أشد منو كقاؿ

رسوؿ اهلل ( :ما رأيت منظرا إال كالقبر أفظع منو )( )1كما يصيب اإلنساف في
القبر من ضمة أك فتنة أك نعيم أك عذاب ،ىو من حين ما يموت ،سواء كاف في

قبر أك في بطوف السباع أك في قاع البحار ،أك في مهب الرياح ،كاهلل على كل

شيء قدير

 -4كما اتضح من خالؿ البحث ثبوت ضمة القبر ،كأنها شاملة لصالح

كالطالح ،كال يستثنى منها أحد سواء قبر أكلم يقبر ،كليس لها سبب معين كما

زعم أنها من عدـ التنزه من البوؿ.
يي ى

كتبين من خالؿ البحث أنها شديدة على كل أحد ،لتألم الرسوؿ  لضمة

سعد كالصبي ،كلكن المؤمن يفرج عنو بعد ذلك.لقولو  :عن سعد  ( :كلقد
( )1تقدم خترجيو .
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ضم ضمة ثم رخي عنو)

()1

كفي الختاـ أكصي أخواني المسلمين أف يعتنوا بأمور دينهم ،كأف يجتهدكا

في تحقيق إيمانهم ،كأف يحرصوا على ذلك حتى تفرج عنهم ضمة القبر كما

بعدىا .نسأؿ اهلل العافية كالسالمة ،كآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العامين

كالصالة كالسالـ على أشرؼ الخلق كخاتم النبيين كعلى آلو كصحبو أجمعين.



( )1جزء من حديث تقدم خترجيو.
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فهرس المصادر كالمراجع
 .1أبجد العلوـ الوشي المرقوـ في بياف أحواؿ العلوـ :صديق بن حسن
القنوجي ،دار الكتب العلمية  ،بيركت ،1978 ،تحقيق :عبد الجبار زكار .
ت 458دار
 .2إثبات عذاب القبر  :أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر،
الفرقاف ،عماف األردف  ،1405 ،الطبعة :الثانية ،تحقيق :د .شرؼ محمود
القضاة.
 .3أخبار المدينة المنورة :أبو زيد عمر بن شبة النميرم البصرم ،ت262ى دار
الكتب العلمية ،بيركت 1417ى1996ـ ،تحقيق :علي محمد دندؿ
كياسين سعد الدين بياف.
 .4األحاديث الطواؿ :سليماف بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني،
ت360ى مكتبة الزىراء  ،الموصل  ،1983 ،1404الطبعة :الثانية،
تحقيق :حمدم بن عبدالمجيد السلفي .
 .5االستذكار الجامع لمذاىب فقهاء األمصار :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن
عبد البر النمرم القرطبي ،ت463ى دار الكتب العلمية  -بيركت -
2000ـ ،الطبعة :األكلى ،تحقيق :سالم محمد عطا-محمد علي معوض .
 .6اإلصابة في تمييز الصحابة :أحمد بن علي بن حجر العسقالني ت852
دار الجيل  ،بيركت ،1992 ،1412الطبعة :األكلى ،تحقيق :علي محمد
البجاكم.
 .7االعتقاد كالهداية إلى سبيل الرشاد :أحمد بن الحسين البيهقي ،ت458ى
دار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت 1401ى ،الطبعة :األكلى ،تحقيق :أحمد
عصاـ الكاتب.
 .8اإلمتاع باألربعين المتباينة السماع :أحمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر
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العسقالني ،ت852ى دار الكتب العلمية  ،بيركت ،لبناف1418ى1997ـ،
الطبعة :األكلى ،تحقيق :أبو عبد اهلل محمد حسن محمد حسن إسماعيل
الشافعي.
ت489ى دار
 .9األنساب :عبد الكريم بن محمد ابن منصور السمعاني،
الفكر ،بيركت1998 ،ـ ،الطبعة :األكلى ،تحقيق :عبد اهلل عمر الباركدم .
 .10األكسط في السنن كاإلجماع كاالختالؼ :أبي بكر محمد بن إبراىيم بن
المنذر النيسابورم ،ت318ى دار طيبة  ،الرياض 1985ـ ،الطبعة :األكلى،
تحقيق :د .أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف .
 .11اإليماف :محمد بن إسحاؽ بن يحيى بن منده ،ت395ى مؤسسة الرسالة،
بيركت1406 ،ى ،الطبعة :الثانية ،تحقيق :د .علي بن محمد بن ناصر
الفقيهي.
ت292ى
 .12البحر الزخار :أبو بكر أحمد بن عمرك بن عبد الخالق البزار،
مؤسسة علوـ القرآف ،مكتبة العلوـ كالحكم  ،بيركت ،المدينة ،1409 ،
الطبعة :األكلى ،تحقيق :د .محفوظ الرحمن زين اهلل .
 .13البداية كالنهاية :إسماعيل بن عمر بن كثير،ت774ى مكتبة المعارؼ ،بيركت.
 .14البدر الطالع بمحاسن من بعد القرف السابع :العالمة محمد بن علي
الشوكاني ،ت1250ى دار المعرفة بيركت..
 .15البدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار الواقعة في الشرح الكبير :سراج
الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد األنصارم الشافعي المعركؼ بابن
الملقن ت 804دار الهجرة ،الرياض ،السعودية 1425ى2004ـ ،الطبعة:
االكلى ،تحقيق :مصطفى أبو الغيط ك عبداهلل بن سليماف كياسر بن كماؿ.
 .16البلغة في تراجم أئمةالنحو  ،كاللغة :محمد بن يعقوب الفيركزأبادم،
ت817ى جمعية إحياء التراث اإلسالمي  ،الكويت  ،1407الطبعة :األكلى،
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.17

.18
.19
.20
.21
.22

.23

.24
.25

تحقيق :محمد المصرم .
التاريخ الصغير (األكسط) :محمد بن إبراىيم بن إسماعيل البخارم الجعفي،
ت256ى دار الوعي ،مكتبة دار التراث  ،حلب ،القاىرة ،1977 ،1397
الطبعة :األكلى ،تحقيق :محمود إبراىيم زايد .
التاريخ الكبير :محمد بن إسماعيل بن إبراىيم أبو عبداهلل البخارم الجعفي،
ت256ى دار الفكر ،تحقيق :السيد ىاشم الندكم .
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة :االماـ شمس الدين السخاكم،
دار الكتب العلمية ،بيركت 1414ى1993/ـ ،الطبعة :األكلى.
التدكين في أخبار قزكين :عبد الكريم بن محمد الرافعي القزكيني ،ت623ى
دار الكتب العلمية ،بيركت1987 ،ـ ،تحقيق :عزيز اهلل العطارم.
ت816ى دار الكتاب
التعريفات :علي بن محمد بن علي الجرجاني،
العربي ،بيركت ،1405 ،الطبعة :األكلى ،تحقيق :إبراىيم األبيارم .
التمهيد لما في الموطأ من المعاني كاألسانيد :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل
بن عبد البر النمرم ،ت463ى كزارة عموـ األكقاؼ  ،المغرب ،1387
تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوم ،محمد عبد الكبير البكرم .
التوقيف على مهمات التعاريف :محمد عبد الرؤكؼ المناكم ،ت1031ى
دار الفكر ،بيركت ،دمشق  ،1410الطبعة :األكلى ،تحقيق :د.محمد
رضواف الداية.
الثقات :محمد بن حباف بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ،دار الفكر
 ،1975 ،1395الطبعة :األكلى ،تحقيق :السيد شرؼ الدين أحمد .
الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيركاني :صالح
عبد السميع اآلبي األزىرم ،المكتبة الثقافية ،بيركت .
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.26

.27
.28
.29
.30

.31
.32
.33
.34
.35
.36

اهلل البخارم
الجامع الصحيح المختصر :محمد بن إسماعيل أبو عبد
الجعفي ،ت256ى دار ابن كثير ،اليمامة  ،بيركت،1987 ،1407 ،
الطبعة :الثالثة ،تحقيق :د .مصطفى ديب البغا .
الجامع الصحيح سنن الترمذم :محمد بن عيسى الترمذم السلمي،ت279ى
بي بيركت ،تحقيق :أحمد محمد شاكر كآخركف.
دار إحياء التراث العر ،
الجرح كالتعديل :عبد الرحمن بن أبي حاتم أبو محمد الرازم التميمي ،ت
327ى دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،1952 ،1371 ،الطبعة :األكلى.
الدر المنثور :عبد الرحمن بن الكماؿ جالؿ الدين السيوطي ،ت 911ى
دار الفكر ،بيركت .1993
الرفع كالتكميل في الجرح كالتعديل :أبو الحسنات محمد عبد الحي
اللكنوم الهندم ،ت1304ى مكتب المطبوعات اإلسالمي  ،حلب
1407ى ،الطبعة :الثالثة ،تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة .
الركح :أبو عبد اهلل شمس الدين محمد بن أبي بكر (ابن القيم)  ،ت715ى
دار الكتب العلمية ،بيركت .1975 – 1395
الركض االنف :عبد الرحمن بن عبد اهلل بن احمد السهيلي المتوفى سنة
إحدل كثمانين كخمسمائة. .
الزىد :ىناد بن السرم الكوفي .ت243ى دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي ،
الكويت 1406الطبعة :األكلى ،تحقيق :عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي .
السلسلة الصحيحة محمد ناصر الدين األلباني  ،نشر مكتبة المعارؼ
الرياض.
السلسلة الضعيفة محمد ناصر الدين األلباني ،نشر مكتبة المعارؼ الرياض.
ت290ى دار ابن القيم،
السنة :عبد اهلل بن أحمد بن حنبل الشيباني،
الدماـ ،1406 ،الطبعة :األكلى ،تحقيق :د .محمد سعيد سالم القحطاني .
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.37

.38

.39

.40
.41

.42
.43

.44
.45

ت287ى المكتب
السنة :عمرك بن أبي عاصم الضحاؾ الشيباني،
اإلسالمي ،بيركت  ،1400الطبعة :األكلى ،تحقيق :محمد ناصر الدين
األلباني.
السنن الصغرل :أحمد بن الحسين البيهقي ،ت 458مكتبة الدار ،المدينة
المنورة  1410ى 1989ـ ،الطبعة :األكلى ،تحقيق :د.محمد ضياء الرحمن
األعظمي.
السنن الكبرل :أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ،ت303ى دار
الكتب العلمية  ،بيركت  ،1991 ،1411الطبعة :األكلى ،تحقيق :د.عبد
الغفار سليماف البندارم ،سيد كسركم حسن .
السيرة الحلبية في سيرة األمين المأموف :علي بن برىاف الدين الحلبي،
ت1044ى دار المعرفة بيركت 1400ى.
ت360ى دار الوطن،
الشريعة :أبي بكر محمد بن الحسين اآلجرم،
الرياض  1420ى  1999ـ ،الطبعة :الثانية ،تحقيق :الدكتور عبد اهلل بن
عمر بن سليماف الدميجي .
الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ،إسماعيل بن حماد الجوىرم ،ت 398ى
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار الطبعة الثانية 1402ى.
الضعفاء الصغير :محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخارم الجعفي،
ت256ى دار الوعي  ،حلب 1396ى الطبعة :األكلى ،تحقيق :محمود
إبراىيم زايد.
الضعفاء كالمترككين :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ،ت303ى
دار الوعي ،حلب 1396ى الطبعة :األكلى ،تحقيق :محمود إبراىيم زايد .
الضعفاء كالمترككين :عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزم  ،ت579ى
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.49
.50

.51
.52
.53
.54

.55

القاضي
.
دار الكتب العلمية ،بيركت 1406ى الطبعة :األكلى ،تحقيق :عبد اهلل
الطبقات الكبرل :محمد بن سعد بن منيع أبو عبداهلل البصرم الزىرم،
ت230ى دار صادر  -بيركت .
العلل المتناىية في األحاديث الواىية :عبد الرحمن بن علي بن الجوزم،
ت579ى دار الكتب العلمية  ،بيركت 1403ى الطبعة :األكلى ،تحقيق:
خليل الميس.
العياؿ :أبو بكر عبد اهلل بن محمد ابن أبي الدنيا  ،ت281ى دار ابن القيم ،
عبد
السعودية ،الدماـ1410ى1990ـ ،الطبعة :األكلى ،تحقيق :نجم
الرحمن خلف.
الفتاكل الكبرل الفقهية :احمد بن بن حجر الهيثمي المكي الشافعي
المتوفى سنة ثالث كسبعين كتسعمائة ،دار الفكر .
الفردكس بمأثور الخطاب :أبو شجاع شيركيو بن شهردار بن شيركيو الديلمي
الهمذاني الملقب إلكيا ،ت509ى دار الكتب العلمية  ،بيركت  1406ى
1986ـ ،الطبعة :األكلى ،تحقيق :السعيد بن بسيوني زغلوؿ .
الفصل في الملل كاألىواء كالنحل :علي بن أحمد بن سعيد بن حزـ
الطاىرم أبو محمد ،ت548ى مكتبة الخانجي ،القاىرة.
الفواكو الدكاني على رسالة ابن أبي زيد القيركاني :أحمد بن غنيم بن سالم
النفراكم المالكي ،ت 1125دار الفكر ،بيركت 1415ى.
القاموس المحيط :محمد بن يعقوب الفيركزآبادم ،ت817ى مؤسسة الرسالة.
الكتاب المصنف في األحاديث كاآلثار :أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي
شيبة الكوفي ،ت235ى مكتبة الرشد  ،الرياض ،1409الطبعة :األكلى،
تحقيق :كماؿ يوسف الحوت.
الآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعة :جالؿ الدين عبد الرحمن بن
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.56
.57

.58

.59

.60
.61

.62

أبي بكر السيوطي ،ت911ى دار الكتب العلمية  ،بيركت  1417ى
1996ـ ،الطبعة :األكلى ،تحقيق :أبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن
عويضة.
اللباب في تهذيب األنساب :ابن األثير علي بن أبي الكرـ محمد بن محمد
الشيباني الجزرم ،ت630ى دار صادر ،بيركت1400ى 1980ـ.
اللمعة في خصائص الجمعة :جالؿ الدين عبد الرحمن السيوطي ،ت911ى
دار الكتب العلمية  ،بيركت1405ى 1985ـ ،الطبعة :األكلى ،تحقيق:
محمد السعيد بسيوني زغلوؿ .
المجركحين من المحدثين كالضعفاء كالمترككين :اإلماـ محمد بن حياف بن
ت354ى دار الوعي  ،حلب
أحمد ابن أبي حاتم التميمي البستي،
1396ى ،الطبعة :األكلى ،تحقيق :محمود إبراىيم زايد .
اهلل أبو عبد اهلل الحاكم
المستدرؾ على الصحيحين :محمد بن عبد
النيسابورم ،ت405ى دار الكتب العلمية  ،بيركت1411ى1990 ،ـ،
الطبعة :األكلى ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا .
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي :أحمد بن محمد بن علي
المقرم الفيومي ،ت770ى المكتبة العلمية ،بيركت .
ت211ى المكتب
المصنف :أبو بكر عبد الرزاؽ بن ىماـ الصنعاني،
اإلسالمي ،بيركت 1403ى ،الطبعة :الثانية ،تحقيق :حبيب الرحمن
األعظمي.
المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية :أحمد بن علي بن حجر
العسقالني ،ت852ى دار العاصمة/دار الغيث ،السعودمة1419ى ،الطبعة:
األكلى ،تحقيق :د .سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشترم .
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.64

.65
.66

.67
.68

.69

.70

.71

المعجم األكسط :أبو القاسم سليماف بن أحمد الطبراني ،ت360ى دار
الحرمين ،القاىرة1415 ،ى ،تحقيق :طارؽ بن عوض اهلل بن محمد ،عبد
المحسن بن إبراىيم الحسيني .
المعجم الكبير :سليماف بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ،ت360ى
مكتبة الزىراء ،الموصل1404 ،ى 1983 ،الطبعة :الثانية ،تحقيق :حمدم
ابن عبد المجيد السلفي.
المغني في الضعفاء :اإلماـ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثماف الذىبي،
ت748ى تحقيق :الدكتور نور الدين عتر.
المنتخب من مسند عبد بن حميد :عبد بن حميد بن نصر أبو محمد
الكسي ،ت249ى مكتبة السنة  ،القاىرة 1408ى ،198 ،الطبعة :األكلى،
تحقيق :صبحي البدرم السامرائي ،محمود محمد خليل الصعيدم .
المنتظم في تاريخ الملوؾ كاألمم :عبد الرحمن بن علي بن محمد بن
الجوزم أبو الفرج ،ت597ى دار صادر ،بيركت 1358ى ،الطبعة :األكلى.
بن الجوزم،
الموضوعات :أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد
ت597ى دار الكتب العلمية  ،بيركت 1415ى1995 ،ـ ،الطبعة :األكلى،
تحقيق :توفيق حمداف.
النهاية في غريب الحديث كاألثر :أبو السعادات المبارؾ بن محمد الجزرم،
ت606ى المكتبة العلمية ،بيركت 1399ى1979 ،ـ ،تحقيق :طاىر أحمد
الزاكل ،محمود محمد الطناحي .
ت764ى دار
الوافي بالوفيات :صالح الدين خليل بن أيبك الصفدم،
إحياء التراث  ،بيركت1420ى2000ـ ،تحقيق :أحمد األرناؤكط كتركي
مصطفى.
أىواؿ القبور كأحواؿ أىلها إلى النشور ،للحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن
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.72

.73
.74

.75

.76
.77
.78

.79

احمد بن رجب الحنبلي ،ت 795ى ط دار المعارؼ 1409ى.
بغية الباحث عن زكائد مسند الحارث :الحافظ نور الدين الهيثمي،
كالسيرة النبوية  ،المدينة المنورة ،
ت282ى مركز خدمة السنة
1413ى 1992الطبعة :األكلى ،تحقيق :د .حسين أحمد صالح الباكرم .
تاج العركس من جواىر القاموس :محمد مرتضى الحسيني الزبيدم،
ت1205ى دار الهداية ،تحقيق :مجموعة من المحققين .
تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ :شمس الدين محمد بن أحمد بن
عثماف الذىبي ،ت748ى دار الكتاب العربي ،لبناف/بيركت 1407 -ى،
1987ـ ،الطبعة :األكلى ،تحقيق :د .عمر عبد السالـ تدمرل .
تاريخ مدينة دمشق :ابن عساكر ،علي بن الحسن ابن ىبة اهلل بن عبد اهلل
الشافعي ،ت571ى دار الفكر ،بيركت  ،1995تحقيق :محب الدين أبي
سعيد عمر بن غرامة العمرم .
تحرير ألفاظ التنبيو (لغة الفقو) :يحيى بن شرؼ بن مرم النوكم ،ت676ى
دار القلم ،دمشق 1408ى ،الطبعة :األكلى ،تحقيق :عبد الغني الدقر .
تحفة األحوذم بشرح جامع الترمذم :محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
المباركفورم ،ت1353ى دار الكتب العلمية ،بيركت.
تحفة التحصيل في ذكر ركاة المراسيل :كلي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن
الحسين أبي زرعة العراقي ،ت826ى مكتبة الرشد ،الرياض 1999ـ،
تحقيق :عبد اهلل نوارة .
تحفة المودكد بأحكاـ المولود :محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد
اهلل .ابن القيم 751ى مكتبة دار البياف  ،دمشق 1391ى ،1971 ،الطبعة:
األكلى ،تحقيق :عبد القادر األرناؤكط .
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.80
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.82

.83
.84
.85

.86
.87

.88
.89

ت748ى دار

تذكرة الحفاظ :أبو عبد اهلل شمس الدين محمد الذىبي،
الكتب العلمية ،بيركت ،الطبعة :األكلى .
تفسير البيضاكم :عبد اهلل بن محمد البيضاكم،ت537ى دار الفكر ،بيركت.
تفسير القرآف العزيز :أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن أبي زمنين،
ت399ى الفاركؽ الحديثة ،مصر/القاىرة1423 ،ى 2002ـ ،الطبعة:
األكلى ،تحقيق :أبو عبد اهلل حسين بن عكاشة ،محمد بن مصطفى الكنز .
تفسير القرآف :عبد الرزاؽ بن ىماـ الصنعاني ،ت211ى مكتبة الرشد،
الرياض  ،1410الطبعة :األكلى ،تحقيق :د .مصطفى مسلم محمد .
تنوير الحوالك شرح موطأ مالك :عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل
السيوطي ،ت911ى المكتبة التجارية الكبرل ،مصر .1969 – 1389
تهذيب اآلثار كتفصيل الثابت عن رسوؿ اهلل من األخبار :أبي جعفر محمد
بن جرير بن يزيد الطبرم ،ت310ى مطبعة المدني  -القاىرة ،تحقيق:
محمود محمد شاكر.
تهذيب التهذيب :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي،
ت852ى دار الفكر  -بيركت  ،1984 - 1404 -الطبعة :األكلى.
الرحمن أبو الحجاج المزم،
تهذيب الكماؿ :يوسف بن الزكي عبد
ت742ى مؤسسة الرسالة  ،بيركت ،1980 ،1400 ،الطبعة :األكلى،
تحقيق :د .بشار عواد معركؼ .
جامع البياف عن تأكيل آم القرآف :محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبرم
أبو جعفر ،ت310ى دار الفكر ،بيركت – .1405
الهادم أبو الحسن
حاشية السندم على النسائي :نور الدين بن عبد
السندم ،ت1138ى مكتب المطبوعات اإلسالمية  -حلب - 1406 -
 ،1986الطبعة :الثانية ،تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة.
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.90

.91
.92
.93
.94

.95
.96
.97

.98

حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الرباني :علي الصعيدم العدكم
المالكي ،دار الفكر  ،بيركت ،1412 ،تحقيق :يوسف الشيخ محمد
البقاعي.
حلية األكلياء كطبقات األصفياء :أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبهاني،
ت430ى دار الكتاب العربي ،بيركت ،1405 ،الطبعة :الرابعة.
خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر :محمد امين بن فضل اهلل بن
محب اهلل المحبي ،ت1111ى دار صادر – بيركت.
دالئل النبوة :جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي أبو بكر ،ت301ى دار
حراء ،مكة المكرمة1406ى الطبعة :األكلى ،تحقيق :عامر حسن صبرم .
ذكر أسماء من تكلم فيو كىو موثق :محمد بن أحمد بن عثماف بن قايماز
الذىبي أبو عبد اهلل ،ت748ى مكتبة المنار  ،الزرقاء 1406ى ،الطبعة:
األكلى ،تحقيق :محمد شكور أمرير المياديني .
ذخائر العقبى في مناقب ذكم القربى :محب الدين أحمد بن عبد اهلل
الطبرم ،ت694ى دار الكتب المصرية – مصر .
ذخيرة الحفاظ :محمد بن طاىر المقدسي ،ت507ى دار السلف  ،الرياض
 1416ى 1996ـ ،الطبعة :األكلى ،تحقيق :د.عبد الرحمن الفريوائي .
سبل السالـ شرح بلوغ المراـ من أدلة األحكاـ :محمد بن إسماعيل
الصنعاني األمير ،ت852ى دار إحياء التراث العربي  -بيركت ،1379 -
الطبعة :الرابعة ،تحقيق :محمد عبد العزيز الخولي .
سمط النجوـ العوالي في أنباء األكائل كالتوالي :عبد الملك بن حسين بن
عبدالملك الشافعي العاصمي المكي ،ت1111ى دار الكتب العلمية
بيركت 1419ى1998ـ ،تحقيق :عادؿ أحمد عبد الموجود علي محمد
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.103

.104
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معوض.
سنن ابن ماجو :محمد بن يزيد أبو عبد اهلل القزكيني ،ت275ى دار الفكر
 بيركت ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي .سنن أبي داكد :سليماف بن األشعث أبو داكد السجستاني األزدم،
ت275ى دار الفكر ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد .
سنن البيهقي الكبرل :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر
البيهقي ،ت 458مكتبة دار الباز  -مكة المكرمة ،1994 - 1414 -
تحقيق :محمد عبد القادر عطا .
سير أعالـ النبالء :محمد بن أحمد بن عثماف بن قايماز الذىبي أبو عبد
اهلل ،ت748ى مؤسسة الرسالة  ،بيركت  ،1413 -الطبعة :التاسعة،
تحقيق :شعيب األرناؤكط ،محمد نعيم العرقسوسي .
شذرات الذىب في أخبار من ذىب :عبد الحي بن أحمد بن محمد العكرم
الحنبلي ،ت1089ى دار بن كثير  -دمشق 1406 -ى ،الطبعة :ط ،1
تحقيق :عبد القادر األرنؤكط ،محمود األرناؤكط .
شرح الزرقاني على موطأ اإلماـ مالك :محمد بن عبد الباقي بن يوسف
الزرقاني ،دار الكتب العلمية  -بيركت  ،1411 -الطبعة :األكلى.
شرح الزرقاني على موطأ اإلماـ مالك :محمد بن عبد الباقي بن يوسف
الزرقاني ،ت1122ى دار الكتب العلمية ،بيركت  ،1411الطبعة :األكلى.
شرح الزركشي على مختصر الخرقي :شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن
عبد اهلل الزركشي ،ت772ى دار الكتب العلمية  ،لبناف/بيركت1423 ،ى
2002ـ ،الطبعة :األكلى ،قدـ لو ككضع حواشيو :عبد المنعم خليل
إبراىيم.
الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل
شرح السيوطي لسنن النسائي :عبد
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.109
.110

.111
.112

.113
.114
.115
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السيوطي ،ت911ى مكتب المطبوعات اإلسالمية  ،حلب،1986 ،1406
الطبعة :الثانية ،تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة.
شرح الصدكر بشرح حاؿ الموتى كالقبور :جالؿ الدين عبد الرحمن
السيوطي ،ت911ى دار المعرفة  ،لبناف1417 ،ى 1996ـ ،الطبعة:
األكلى ،تحقيق :عبد المجيد طعمة حلبي .
شرح العقيدة الطحاكية :ابن أبي العز الحنفي ،المكتب اإلسالمي  ،بيركت
 ،1391الطبعة :الرابعة.
شرح معاني اآلثار :أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة أبو
جعفر الطحاكم ،ت321ى دار الكتب العلمية  ،بيركت 1399ى ،الطبعة:
األكلى ،تحقيق :محمد زىرم النجار .
شعب اإليماف :أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،ت458ى دار الكتب
زغلوؿ
العلمية ،بيركت ،1410الطبعة :األكلى ،تحقيق :محمد السعيد بسيوني .
صحيح ابن حباف بترتيب ابن بلباف :محمد بن حباف بن أحمد أبو حاتم
التميمي البستي ،ت354ى مؤسسة الرسالة  ،بيركت ،1993 - 1414 -
الطبعة :الثانية ،تحقيق :شعيب األرنؤكط .
صحيح الترغيب كالترىيب محمد ناصر الدين األلباني  ،نشر مكتبة المعارؼ
الرياض ،الطبعة الخامسة.
صحيح مسلم :مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيرم النيسابورم،
ت261ى دار إحياء التراث العربي بيركت ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي .
صحيح كضعيف الجامع الصغير كزيادتو  ،محمد ناصر الدين األلباني ،
ت1420ى نشر المكتب اإلسالمي.
طبقات الشافعية :أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة،
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.119
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.121
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.124
.125

ت851ى عالم الكتب  ،بيركت ،1407 ،الطبعة :األكلى ،تحقيق:
د.الحافظ عبد العليم خاف.
طبقات المدلسين :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي،
ت852ى مكتبة المنار  -عماف  ،1983 - 1403 -الطبعة :األكلى،
تحقيق :د .عاصم بن عبد اهلل القريوتي.
طبقات المفسرين :أحمد بن محمد الدك دم ،ت392ى مكتبة العلوـ
كالحكم  -السعودية 1417 -ى1997 -ـ ،الطبعة :األكلى ،تحقيق:
سليماف بن صالح الخزم.
عمدة القارم شرح صحيح البخارم :بدر الدين محمود بن أحمد العيني،
ت855ى دار إحياء التراث العربي – بيركت.
عمل اليوـ كالليلة :أحمد بن محمد بن إسحاؽ الدينورم الشافعي المعركؼ
بابن السني ،ت364ى دار القبلة للثقافة اإلسالمية كمؤسسة علوـ القرآف -
جدة/بيركت ،تحقيق :كوثر البرني.
غريب الحديث :عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينورم أبو محمد ،ت276ى
مطبعة العاني ،بغداد  ،1397الطبعة :األكلى ،تحقيق :د.عبد اهلل الجبورم .
فتح البارم شرح صحيح البخارم أحمد بن علي بن حجر أبوالفضل العسقالني
الشافعي ،ت852ى دار المعرفة بيركت ،تحقيق محب الدين الخطيب .
فهرس الفهارس كاالثبات :عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني ،ت1382ى
دار العربي االسالمي  ،بيركت/لبناف 1402ى1982ـ ،الطبعة :الثانية،
تحقيق :د .إحساف عباس.
ت1031ى
فيض القدير شرح الجامع الصغير :عبد الرؤكؼ المناكم،
المكتبة التجارية الكبرل ،مصر 1356ى ،الطبعة :األكلى.
كتاب العين :الخليل بن أحمد الفراىيدم ،ت175ى دار كمكتبة الهالؿ،
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.126

.127

.128

.129
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.131
.132

.133

تحقيق :د مهدم المخزكمي/د إبراىيم السامرائي .
كتاب المختلطين :الحافظ صالح الدين خليل بن األمير سيف الدين
كيكلدم ،ت761ى مكتبة الخانجي  ،القاىرة ،مصر1417ى 1996ـ،
الطبعة :األكلى ،تحقيق :د .رفعت فوزم عبد المطلب/علي عبد الباسط
مزيد.
كتب كرسائل كفتاكل شيخ اإلسالـ ابن تيمية :أحمد عبد الحليم بن تيمية
الحراني أبو العباس ،ت728ى مكتبة ابن تيمية ،الطبعة :الثانية ،تحقيق:
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدم .
ك ٍنز العماؿ في سنن األقواؿ كاألفعاؿ :عالء الدين علي المتقي بن حساـ
الدين الهندم ،ت975ى دار الكتب العلمية  ،بيركت1419 ،ى1998ـ،
الطبعة :األكلى ،تحقيق :محمود عمر الدمياطي .
ألحاديث الطواؿ :سليماف بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني،
ت360ى مكتبة الزىراء  -الموصل  ،1983 - 1404 -الطبعة :الثانية،
تحقيق :حمدم بن عبد المجيد السلفي.
إلكماؿ في رفع االرتياب عن المؤتلف كالمختلف في األسماء كالكن :علي
بن ىبة اهلل بن أبي نصر بن ماكوال ،ت475ى دار الكتب العلمية  -بيركت
  ،1411الطبعة :األكلى.لساف العرب :محمد بن مكرـ بن منظور األفريقي المصرم ،ت711ى دار
صادر ،بيركت ،الطبعة :األكلى.
ت852ى
لساف الميزاف :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني
مؤسسة األعلمي للمطبوعات  -بيركت  ،1986 - 1406 -الطبعة:
الثالثة ،تحقيق :دائرة المعرؼ النظامية  -الهند – .
لمجتبى من السنن :أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ،ت303ى
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.137

.138
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مكتب المطبوعات اإلسالمية  ،حلب  ،1986 - 1406 -الطبعة :الثانية،
تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة.
لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن
عطية األندلسي ،ت546ى دار الكتب العلمية ،لبناف 1413ى1993ـ،
الطبعة :األكلى ،تحقيق :عبد السالـ عبد الشافي محمد .
ت807ى دار
مجمع الزكائد كمنبع الفوائد :علي بن أبي بكر الهيثمي،
الرياف للتراث/دار الكتاب العربي  -القاىرة ،بيركت – .1407
مختار الصحاح :محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازم ،ت721ى مكتبة
لبناف ناشركف  -بيركت  ،1995 - 1415 -الطبعة :طبعة جديدة،
تحقيق :محمود خاطر.
مختصر الكامل في الضعفاء :تقي الدين أحمد بن علي المقريزم845 ،ى
مكتبة السنة  -مصر/القاىرة 1415 -ى 1994 -ـ ،الطبعة :األكلى،
تحقيق :أيمن بن عارؼ الدمشقي .
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :علي بن سلطاف محمد القارم،
ت1014ى دار الكتب العلمية  -لبناف/بيركت 1422 -ى 2001 -ـ،
الطبعة :األكلى ،تحقيق :جماؿ عيتاني .
مسند ابن الجعد :علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوىرم البغدادم،
ت230ى مؤسسة نادر  -بيركت  ،1990 - 1410 -الطبعة :األكلى،
تحقيق :عامر أحمد حيدر .
مسند أبي داكد الطيالسي :سليماف بن داكد أبو داكد الفارسي البصرم
الطيالسي ،ت204ى دار المعرفة  -بيركت .
مسند أبي عوانة :اإلماـ أبي عوانة يعقوب بن إسحاؽ االسفرائني ،ت316ى
دار المعرفة – بيركت.
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.142

.143

.144
.145
.146

.147

.148

.149

.150

مسند أبي يعلى :أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي،
ت307ى دار المأموف للتراث  ،دمشق ،1984 ،1404الطبعة :األكلى،
تحقيق :حسين سليم أسد .
مسند إسحاؽ بن راىويو :إسحاؽ بن إبراىيم بن مخلد بن راىويو الحنظلي،
ت238ىمكتبة اإليماف  -المدينة المنورة  ،1991 - 1412 -الطبعة:
األكلى ،تحقيق :د .عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي .
مسند اإلماـ أحمد بن حنبل :أحمد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباني ،ت241
ى مؤسسة قرطبة – مصر .
ت307ى مؤسسة
مسند الركياني :محمد بن ىاركف الركياني أبو بكر،
قرطبة ،القاىرة  ،1416الطبعة :األكلى ،تحقيق :أيمن علي أبو يماني .
مسند الشاميين :سليماف بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ،ت360ى
مؤسسة الرسالة ،بيركت ،1984 ،1405 ،الطبعة :األكلى ،تحقيق :حمدم
ابن عبدالمجيد السلفي.
مسند الشهاب :محمد بن سالمة بن جعفر أبو عبد اهلل القضاعي،
ت454ى مؤسسة الرسالة  ،بيركت  ،1986 ،1407الطبعة :الثانية،
تحقيق :حمدم ابن عبد المجيد السلفي .
مشاىير علماء األمصار :محمد بن حباف بن أحمد أبو حاتم التميمي
1959تحقيق :ـ.
البستي ،ت354ى دار الكتب العلمية ،بيركت
فاليشهمر.
توفي بعد
مشكاة المصابيح  :محمد بن عبد اهلل الخطيب التبريزم،
سنة737ىالمكتب اإلسالمي ،بيركت ،1985 ،الطبعة :الثالثة ،تحقيق:
محمد ناصر الدين األلباني.
مصباح الزجاجة في زكائد ابن ماجو :أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل
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 ،1403الطبعة :الثانية،
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.153

.154

.155

.156

.157
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الكناني ،ت840ى دار العربية  -بيركت -
تحقيق :محمد المنتقى الكشناكم .
معجم األدباء أك إرشاد األريب إلى معرفة األديب :أبو عبد اهلل ياقوت بن
عبد اهلل الركمي الحموم ،ت626قدار الكتب العلمية  ،بيركت1411 ،ى
1991ـ ،الطبعة :األكلى.
معجم الشيوخ :محمد بن أحمد بن جميع الصيداكم أبو الحسين،
ت402ى مؤسسة الرسالة ،دار اإليماف  -بيركت ،طرابلس ،1405 -
الطبعة :األكلى ،تحقيق :د .عمر عبد السالـ تدمرم .
معجم مقاييس اللغة :أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ،ت395ى دار
الجيل  -بيركت  -لبناف 1420 -ى 1999 -ـ ،الطبعة :الثانية ،تحقيق:
عبد السالـ محمد ىاركف .
معرفة الثقات :أبي الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجلي ت 261ى
مكتبة الدار ،المدينة المنورة ،السعودية  ،1985 - 1405الطبعة :األكلى،
تحقيق :عبد العليم عبد العظيم البستوم .
معرفة القراء الكبار على الطبقات كاألعصار :محمد بن أحمد بن عثماف بن
قايماز الذىبي أبو عبد اهلل ،ت748ى مؤسسة الرسالة بيركت،1404 ،
ط ،1تحقيق :بشار عواد معركؼ ،شعيب األرناؤكط ،صالح مهدم عباس .
من فضائل سورة اإلخالص :أبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد بن
الحسن ابن علي البغدادم الخالؿ ،ت439ى مكتبة لينة القاىرة 1412ى،
الطبعة :األكلى ،تحقيق :محمد بن رزؽ بن طرىوني .
موارد الظمآف إلى زكائد ابن حباف :علي بن أبي بكر الهيثمي أبو الحسن،
ت807ى دار الكتب العلمية ،بيركت ،تحقيق :محمد عبد الرزاؽ حمزة .
ت179ى دار
موطأ اإلماـ مالك :مالك بن أنس أبو عبداهلل األصبحي،
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.159

.160

.161
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إحياء التراث العربي  -مصر ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي .
ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ :شمس الدين محمد بن أحمد الذىبي،
ت748ى دار الكتب العلمية  ،بيركت ،1995 ،الطبعة :األكلى ،تحقيق:
الشيخ علي محمد معوض كالشيخ عادؿ أحمد عبدالموجود .
نوادر األصوؿ في أحاديث الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم :محمد بن علي بن
ت360ى دار الجيل  ،بيركت،
الحسن أبو عبد اهلل الحكيم الترمذم،
1992ـ ،تحقيق :عبد الرحمن عميرة .
نيل األكطار :محمد بن علي بن محمد الشوكاني ،ت1255ى دار الجيل ،
بيركت – .1973
يتمة الدىر في محاسن أىل العصر :أبو منصور عبد الملك بن محمد بن
إسماعيل الثعالبي ،ت429ى دار الكتب العلمية  ،بيركت/لبناف -
1403ى1983ـ ،الطبعة :األكلى ،تحقيق :د .مفيد محمد قمحية .
.
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