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أن يكون البحث جديداً؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم ابألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث ابللغة العربية
صفحة عنوان البحث ابللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث ابللغة العربيّة
مستخلص البحث ابللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثه فيه ،و ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاًّ ،
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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اإلميان بسدرة املنتهى
Belief in Sidratul Muntaha
)(Lote Tree of the Utmost Boundary
إعداد:
د .عادل بن حجي العامري
األستاذ املساعد بكلية الدعوة وأصول الدين ابجلامعة اإلسالمية
الربيد اإللكرتوينAbwansa461@gmail.com :

اإلميان بسدرة الـمنتهى ،د .عادل بن حجي العامري

املستخلص
موضوع البحث :اإلميان بسدرة املنتهى
أهداف البحث:
 -1بيان وجوب اإلميان بسدرة املنتهى.
 -2إبراز عناية أهل العلم بذكر سدرة املنتهى مبباحث مستقلة.
 -3بيان صفات سدرة املنتهى من خالل النصوص الشرعية.
 -4توضيح اخلالف الواقع يف مكان سدرة املنتهى ،وبيان الراجح.
خص هللا به نبيه صلى هللا عليه وسـلم من
 -5إلقاء الضوء على ما ّ
العروج إىل سدرة املنتهى.
 -6اإلشارة إىل ما وقع للنيب صلى هللا عليه وسـلم عند سدرة
املنتهى.
منهج البحث:
سلك الباحث املنهج التأصيلي التحليلي ،يف كل مقام حبسبه.
أهم النتائج:
اإلميان بسدرة املنتهى من الواجبات ،وهو داخل يف اإلميان
أجل صفات املتقني وأعظمها وأعالها ،وسدرة
ابلغيب ،الذي هو ّ
املنتهى شجرة عظيمة ،وصفت يف النصوص بصفات عديدة فنبقها
كأنه قالل هجر ،وورقها كآذان الفيلة ،خيرج من أصل ساقها أربعة
أهنار هنران ظاهران وهنران ابطنان ،هلا ظل مديد ،وأغصان عظيمة ،وقد
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اختلف أهل العلم يف مكاهنا ،والراجح أهنا تبتدئ من السماء
السادسة ،ففيها أصل ساقها ،ومتتد إىل السماء السابعة ،وفوق
خص هللا نبيّه صلى هللا عليه
السابعة ،فأغصاهنا وفروعها يف اجلنة ،وقد ّ
وسـلم ابلعروج إليها ،وملا وصلها غشيها ألوان عديدة ،وفراش من
ذهب ،وايقوت وزمرد ،ورأى عندها جربيل على صورته احلقيقية ،ورأى
عندها جنة املأوى ،وعندها أيضا عرضت اآلنية عليه فأخذ الذي فيه
اللنب ،وهو العرض الثاين الذي وقع له ،واألول كان ببيت املقدس بعد
فراغه من الصالة.
التوصيات:
 إبراز عقيدة أهل السنة واجلماعة يف دقائق املسائل الغيبية علىضوء أصوهلم الشرعية.
 االعتمــاد يف املســائل الغيبيــة علــى الــوحيني العظيمــني ،كــالم ربالعاملني ،وسنة إمام املرسلني.
الكلمات املفتاحية:
سدرة املنتهى – الشجرة العظيمة – اإلميان ابلغيب -املعراج.
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 عادل بن حجي العامري. د،اإلميان بسدرة الـمنتهى
Abstract
Research title: Belief in Sidratul-Muntaha (Lote Tree of
the Utmost Boundary).
Research objectives:
1. Declaration of the obligation to believe in SidratulMuntaha (Lote Tree of the Utmost Boundary).
2. Highlighting the attention paid by learned scholars
to mentioning Sidratul-Muntaha in independent
topics.
3. Statement of the attributes of Sidratul-Muntaha
based on Islamic legal texts.
4. Outlining the difference of opinions regarding the
location of Sidratul-Muntaha and statement of the
most preponderant opinion.
5. Shedding light on the God-given peculiarity of
Prophet Muhammad (May the peace and blessings
of Allaah be upon him) by ascending to SidratulMuntaha.
6. Reference to what happened to Prophet Muhammad
(May the peace and blessings of Allaah be upon
him) at Sidratul-Muntaha.
Research methodology:
The researcher used the theoretical
methodology in each situation as it requires.

analytic

Prominent findings:
Belief in Sidratul-Muntaha is among the religious
obligations and it is part of the belief in the unknown ،
which is the most important ،glorious and greatest
attributes of the righteous. Sidratul-Muntaha is a great tree
that was described with various attributes in the religious
texts. Its fruits are like the jars of Hajar (i. e. a place near
Madinah) and its leaves are as big as the ears of elephants.
Four rivers flow from its stem base ،two are visible and
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two are hidden. It has an extensive shade and enormous
branches. Learned scholars have differed concerning its
location but the most preponderant opinion is that it begins
from the sixth heaven wherein lies its stem base and
extends to the seventh heaven and above. It has its
branches and sub-branches in Paradise. Allah has singled
out His Prophet (May the peace and blessings of Allaah be
upon him) to ascend to it. On arriving there ،it was
covered by several colours ،gold moths ،Sapphire and
Emerald. At the tree ،he saw Angel Jibreel in his true form
and the Garden of Refuge. It is there also that the drinking
vessels were offered to him and he chose the one with
milk during the second offer. The first offer was at Baith
Al-Maqdis (Jerusalem) after he had observed the prayer.
Recommendations:
 Highlighting the belief of Ahlus-Sunnah Wal
Jama’ah concerning subtle issues of the unknown in
the light of their legal fundamental principles.
 Referring to the Holy Qur’an and Sunnah with
regards to issues of the unknown.
Key words:
Sidratul-Muntaha (Lote Tree of the Utmost
Boundary) ،enormous tree ،belief in the unknown ،
ascension.
Key Words:
Lawyer's Rights - Lawyer's Guarantees - Lawyer's
Obligations – Legal Profession law - Islamic
Jurisprudence.
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املقدمة
رب العــاملني ،إلــه األولــني واآلخ ـرين ،وقيّــوم الســماوات
احلمــد ر ّ
واألرضــني ،والصــالة والســالم األت ـ ّـمان األكمــالن علــى أشــرف األنبيــاء،
وسـ ــيّد املرسـ ــلني ،نبيّنـ ــا حممـ ــد ،وعلـ ــى ألـ ــه وأزواجـ ــه وصـ ــحابته ال يب ـ ــني
ال اهرين ،أما بعد:
فإن التصديق مبا يشاهد يتفق فيـه بنـو أدم كلهـم أنعـون ،يسـتوي
فيه املؤمن والكافر ،واملسلم واملنافق ،والكاذب والصادق ،ال يتميـوون يف
ذلك ،وال خيتلفون ،وال يفرتقون.
والشــأن كـ ّـل الشــأن يف اإلميــان مبــا غــاب عنّــا ،فبــه يظهــر ــالء،
ويتبني بوضوح ،صدق املؤمن ،وكذب الكافر ،وتلبيس املنافق ودجله.
ّ
واإلميــان ابلغيــب هــو اإلميــان النــافع احلقيقــي ،وعليــه تقــوم العقيــدة
اإلسالمية ،ويدور رحاها.
ومــا أزنولــت الكتــب وال أزرســلت الرســل إال لتقريـره ،وبيانــه ،ونشــره
والدعوة إليه ،بشىت ال رق ،وأنواع األساليب.
وهــو أجـ ّـل صــفات املــؤمنني ،وأعظمهــا ،وأعالهــا ،وهلــذا كــان أول

صــفة وصــف هللا ملــا املتقــني ،يف حمكــم التنويــل حيــث قــال تعــاىل ﭽ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ(.)1
وم ــن أم ــور الغي ــب ال ــح ج ــاء مل ــا ال ــوحي املن ـ ّـول والش ــرع امل ّه ــر:

( )1سورة البقرة ،اآلية (.)3 – 2
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اإلميان بسدرة املنتهى ،فقد ورد ذكرها يف القرأن اجمليـد ،ويف السـنة الغ ّـراء
على صاحبها أفضل الصالة وأمتّ التسليم.
فمــا حقيقتهــاا ومــا صــفا اا وأيــن مكاهنــاا ومــا الــذي غشــيها ملــا
عــرج ابلرســول صــلى هللا عليــه وس ــلم إليهــاا ومــاذا وقــع للنــيب صــلى هللا
عليه وسـلم عندهاا
لــيس يف إمكــان العقــل واســت اعته اإلجابــة عــن هــذه التســا الت
وحنوهــاأل ألهنــا أمــور غيبيــة فــوق طاقــة العقــل ،وخارجــة عــن حــدود قدرتــه،
فــإن العقــل وظيفتــه الفهــم والتــدبر ،فــإذا أزقحــم يف غــل مــا خلــق لــه ،ويف
غــل اختصاصــه ضـ ّـل وغــوى ،وخــالف العقــل نفســه ،ولــذا فــإين اعتمــدت
رب
يف اإلجاب ـ ــة ع ـ ــن ه ـ ــذه التس ـ ــا الت عل ـ ــى ال ـ ــوحيني املنـ ـ ـولني ،ك ـ ــالم ّ
العــاملني ،وس ــنة إم ــام املرس ــلني ،مســتنلاك بك ــالم أه ــل العل ــم يف فهمهم ــا،
ومسّيتــه إلاإلميــان بســدرة املنتهــىإل ،وحبســب علمــي واطالعــي فإنــه يفــرد
ببح ــث مس ــتقل ،وال برس ــالة علمي ــة ،نظ ـراك لص ــغره وقل ــة مادت ــه ،فعوم ــت
ابلرب الفتّاح الكرمي على الكتابة فيه.
وقررت األمر ،واستعنت ّ
النيةّ ،
خطة البحث:
قسمت البحث إىل مقدمة ،وستة مباحث ،وخامتة.
ّ
أمــا املقدمــة :فيه ــا أ يــة املوض ــوع ،وس ــبب اختيــاره ،والدراس ــات
السابقة ،وخ ة البحث.
وأما بقية اخل ة فهي كاآليت:
املبحث األول :تعريف سدرة املنتهى.
- 545 -

اإلميان بسدرة الـمنتهى ،د .عادل بن حجي العامري

املبحث الثاين :وجوب اإلميان بسدرة املنتهى.
املبحث الثالث :أوصاف سدرة املنتهى.
املبحث الرابع :مكان سدرة املنتهى.

املبح ـ ـ ـ ــث اخل ـ ـ ـ ــامس :امل ـ ـ ـ ـراد بقول ـ ـ ـ ــه تع ـ ـ ـ ــاىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﭼ(.)1
املبحث السادس :ما رأه النيب صلى هللا عليه وسـلم ووقـع لـه عنـد
سدرة املنتهى.
اخلامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس :فهرس املصادر واملراجع ،وفهرس املوضوعات.

منهج البحث:
فقررت ونقلت واسـتدللت يف
سلكت املنهج التأصيلي التحليليّ ،
ورجحت يف موضع التحليل.
موضع التأصيل ،وانقشت وحلّلت ّ
وهللا أس ــأل أن عل ــه خالصـ ـاك لوجه ــه الك ــرمي ،انفعـ ـاك للمس ــلمني،
واحلم ـ ـ ــد ر رب الع ـ ـ ــاملني ،والص ـ ـ ــالة والس ـ ـ ــالم عل ـ ـ ــى أش ـ ـ ــرف األنبي ـ ـ ــاء
واملرسلني.

( )1سورة النجم ،اآلية (.)16
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املبحث األول :تعريف سدرة املنتهى
السدر :اسم جنس ،والواحدة ِّس ْدرة ،ونعهاِّ :س ْدرات ِّ
ِّ
وس ِّدرات
ّ
وس َدرات ِّ
ِّ
وس َدر.
ِّ
الس ـ ـ ْدر :شـ ــجر النَـْبـ ــق ،وأجـ ــود نـَْبـ ــق يعلـ ــم رض العـ ــرب :نـَْبـ ــق
و ّ
َه َجر.
ِّ
الس ْدر من الشجر ِّس ْدران:
و ّ
ي ال ينتف ــع بثم ــره ،وال يص ــلح ورق ــه للغس ــول ،ومث ــره
أح ــد ا :ب ـ ِّّـر ّ
َع ِّفص ال يسوغ يف احللق ،والعرب تسميه الضال.
والثاين :ينبت على املاء ،ومثره النبق ،وورقه غسول يشبه شجر
()2
كسالّئه وورق كورقه ،إال أن مثر العزنّاب أمحر
العزناب( ،)1له زسالّء
ز
حلو ،ومثر السدر أصفر زمّو( )3يتف ّكه به(.)4
( )1العناب :شجر شائك من الفصيلة السدرية ،يبلغ ارتفاعه ستة أمتار ،وي لـق
العنّاب على مثره ،وهو أمحر حلو ،لذيذ ال عم ،عـل شـكل مثـرة النبـق .انظـر:
ز
جممـ ــع اللغ ـ ــة العربيـ ــة ،إلاملعج ـ ــم الوس ـ ــي إل ،4 ( .مكتبـ ــة الش ـ ــروق الدولي ـ ــة،
1425هـ) ،ص.630 :
الســالء :شــوَّ النولــة ،واحدتــه ُّســالء .انظــر :جممــع اللغــة العربيــة ،إلاملعجــم
(ُّ )2
الوسي إل .ص.440 :
( )3امل ّـو :ماكـان طعمــه بـني احللـو واحلــامط أو خلي ـاك منهمـا .انظــر :جممـع اللغــة
ز
العربية ،إلاملعجم الوسي إل ص.866 :
( )4انظر :أاب منصور حممد األزهري ،إل ذيب اللغـةإل .ققيـق عبدالسـالم هـارون،
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واملنته ــى :زمفتع ــل م ــن النهاي ــة :أي الغاي ــة ،مبع ــى :يـزْنته ــى ويزبلَ ــغ
ابلوصول إليها.
وسدرة املنتهى أي :مكان االنتهـاء ،أو االنتهـاء نفسـه ،فـاملنتهى:
اسم مكان أو مصدر ميمي(.)1
وسدرة املنتهى الواردة يف النصوص هـي :شـجرة عظيمـة ،وصـفت
بصــفات عديــدة ،وأخــربت النصــوص مبكاهنــا ،ومبــا وقــع للنــيب صــلى هللا
عليه وسـلم عنـدها ،وغـل ذلـك ـا لـه تعلّـق ملـا ،وهـذا البحـث هـو لبيـان
ما ن قت به النصوص ودلّت عليه.
وهذه الشجرة العظيمة وإن اتفقـت مـع مـا يف الـدنيا يف االسـم إال
أن الكيفية واحلقيقة متباينة أعظم التباين ،وخمتلفة أش ّد االختالف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راجع ــه :حمم ــد النج ــار353:12 :أل وحمم ــد ب ــن مك ــرم اب ــن منظ ــور ،إللس ــان
العـ ـ ـ ـ ــربإل ،3 ( .ب ـ ـ ـ ـ ــلوت :دار صـ ـ ـ ـ ــادر1414 ،ه ـ ـ ـ ـ ــ)152-151:7 ،أل
وإمساعي ــل ب ــن مح ــاد اجل ــوهري ،إلالص ــحاحإل ،1 ( .ب ــلوت :إحي ــاء الـ ـرتا
العريب1419 ،هـ).585:2 ،
( )1انظــر :أاب الســعادات املبــارَّ ابــن األهــل ،إلالنهايــة يف غريــب احلــديث واألهــرإل.
أشــرف عليــه وقــدم لــه :علــي بــن حســن عبــد احلميــد ،2 ( ،الســعودية :ابــن
اجلوزي1423 ،هــ) ،ص951 :أل وحممـد بـن علـي الشـوكاين ،إلفـتح القـديرإل.
(  ،3الرايض :الرشـد1424 ،هــ)174:4 ،أل وحممـد نـال الـدين القـامسي،
إلحماس ــن التأوي ــلإل .تص ــحيح وحمـ ـريج وتعلي ــق حمم ــد فـ ـؤاد عب ــدالباقي،1 ( ،
إحياء الكتب العربية1376 ،هـ) ص.5563 :
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وأه ــل العل ــم –رمحه ــم هللا -اختلف ـ ـوا يف س ــبب تس ــميتها بسـ ــدرة
املنتهى إىل أقوال عدة ،أوصلها القرطيب إىل تسعة أقوال(:)1
القــول األول :ألنــه ينتهــي إليهــا كــل مــايهب مــن فوقهــا ،ويصــعد
من قتها ،وهو قول ابن مسعود.
الق ــول الث ــاين :مسّي ــت ب ــذلكأل ألن ــه ينته ــي إليه ــا عل ــم األنبي ــاء،
ويعوب علمهم عما وراءها.
القول الثالث :ألنه ينتهي إليها علم اخلالئق.
القول الرابع :ألهنا ينتهي إليها أرواح الشهداء.
القول اخلامس :ألنه ينتهي إليها أرواح املؤمنني.
القــول الســادس :ألنــه ينتهــي إليهــا كــل مــن كــان علــى ســنة نبينــا
حممد صلى هللا عليه وسـلم ومنهاجه.
القول السابع :النتهاء املالئكة واألنبياء إليها ووقوفهم عندها.
القول الثامن :ألن األعمال تنتهي إليها وتقبط منها.
القول التاسع :ألن من رفع إليها فقد انتهى يف الكرامة.
قل ــت :وه ــذه األقـ ـوال بينه ــا ت ــداخل وتـ ـراب وت ــالزم ،ف ــإن الق ــول
الثاين والثالث يعود إىل انتهاء علـم اخللـق إليهـا ،إمـا األنبيـاء خصوصـاك أو
اخلالئق عموماك.
( )1انظــر :حممــد بــن أمحــد القــرطيب ،إلاجلــامع ألحكــام القــرأنإل ( .بــلوت :دار
الكتب العلمية1413 ،هـ).63:9 ،
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والقــول الرابــع واخلــامس والســادس والســابع تعــود كلهــا إىل انتهــاء
اخلالئق إليها ،إما املالئكة واألنبياء ،وإما أرواح املـؤمنني أو الشـهداء ،أو
أرواح من كان على سنة النيب صلى هللا عليه وسـلم ومنهاجه.
وأمــا القــول التاســع أن مــن رفــع إليهــا فقــد انتهــى يف الكرامــة فإنــه
يلـ ــوم منـ ــه ويتضـ ــمن انتهـ ــاء املالئكـ ــة واألنبيـ ــاء ،وأرواح الشـ ــهداء وأرواح
املـ ــؤمنني ،وأرواح املتبعـ ــني لسـ ــنة النـ ــيب صـ ــلى هللا عليـ ــه وس ـ ــلم ومنهاجـ ــه
وانته ــاء أعم ــال امل ــؤمنني إليه ــا ،ف ــال أح ــد أك ــرم م ــن ه ــؤالء ،وال تنته ــي
الكرامة إىل غلهم ،ومن رفع إليها من هـؤالء فهـو حقيـق ابنتهـاء الكرامـة
إليه.
وقــد ذهــب اب ــن جريــر ال ــربي إىل رأي أوســع وأ ــل فق ــال بع ــد
نقله ألقوال بعط أهل العلم يف املسألة :إلوجائو أن يكون قيل هلـا سـدرة
املنتهــىأل النتهــاء علــم كــل عــا مــن اخللــق إليهــا ،كمــا قــال كعــب ،وجـائو
أن يكــون قيــل ذلــك هلــاأل النتهــاء مــا يصــعد مــن قتهــا ،وينــول مــن فوقهــا
إليها ،كما زروي عن عبدهللا ،وجائو أن يكون قيل ذلـك كـذلكأل النتهـاء
كل من خال من الناس على سنة رسول هللا صلى هللا عليـه وســلم إليهـا،
وجــائو أن يكــون قيــل هلــا ذلــك جلميــع ذلــك ،وال خــرب يق ــع العــذر نــه
ـح مــن القــول
قيــل ذلــك هلــا لــبعط ذلــك دون بعــط ،فــال قــول فيــه أصـ ّ
جل جالله ،وهو أهنا سدرة املنتهىإل(.)1
الذي قال ربنا ّ
( )1حممد بن جرير ال ربي ،إلجامع البيـان عـن يويـل القـرأنإل ( .بـلوت  :دار
الكتب العلمية1413 ،هـ).67 :13 ،
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واألق ــرب –والعل ــم عن ــد هللا -ه ــو الق ــول األول ،وه ــو ق ــول اب ــن
مســعود رضــي هللا عنــه أهنــا مسّيــت بســدرة املنتهــىأل ألنــه ينتهــي إليهــا مــا
يصــعد مــن األرض ،وينتهــي إليهــا مــا ينــول مــن عنــد الــرب – عـ ّـو وجـ ّـل-
من أمره ووحيه وأقضيته وتدبله ا يوحي به إىل مالئكته.
وق ــول اب ــن مس ــعود أه ــر ص ــحيح ،رواه مس ــلم يف ص ــحيحه ،ول ــه
حكم الرفع ،ألنه ا الجمال للعقل فيه ،وابـن حجـر – رمحـه هللا – أشـار
إىل رفعه(.)1
قلــت :ونيــع األق ـوال املتقدمــة داخلــة قــت هــذا القــول أو الزمــة
لـ ــه ،فـ ــإن كـ ــل مـ ــا يصـ ــعد مـ ــن اخلالئـ ــق ،األنبيـ ــاء أو املالئكـ ــة ،أو أرواح
امل ـ ــؤمنني أو الش ـ ــهداء ،أو م ـ ــن ك ـ ــان عل ـ ــى الس ـ ــنة واملنه ـ ــاج النب ـ ــوي ،أو
األعمــال أو علــم املالئكــة أو عل ــم اخلالئــق ،كــل ذلــك ــا قي ــل ــا ه ــو
صــاعد ينتهــي إىل ســدرة املنتهــى ،فيصــدق عليهــا نيعــا أهنــا داخلــة قــت
قول ابن مسعود العام الشـامل لكـل صـاعد مـن األرض أنـه ينتهـي إليهـا.
ويلوم من ذلك أن من انتهى إليها ا هـو صـاعد مـن األرض فقـد أكرمـه
هللا أميا إكرام.
فــالقول األول شــامل جلمي ــع األق ـوال بلف ـ وجي ــو ،اش ــتمل عل ــى
ٍ
معان عديدة ،فهو من جوامع الكلم ،وعليه نور النبوة.
( )1انظر :أمحد بن علي ابن حجر العسقالين ،إلفتح الباريإل .ققيق حمب الدين
اخل يب ،3 ( ،القاهرة :املكتبة السلفية1407 ،هـ).253:7 ،
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وقــد ال ــتمس بع ــط أهــل العل ــم حكم ــة مــن اختي ــار الس ــدرة دون
غلها من الشجر فقالوا:
إمن ـ ــا اخت ـ ــلت الس ـ ــدرة دون غله ـ ــاأل ألن الس ـ ــدرة حم ـ ــتص بثاله ـ ــة
أوصاف:
ظل مديد ،وطعم لذيذ ،ورائحة ذكية ،فشاملت اإلميان الذي
مع قوالك وعمالك ونيّة ،فظلها من اإلميان مبنولة العمل لتجاوزه ،وطعمها
مبنولة النية لكمونه ،ورائحتها مبنولة القول لظهوره(.)1
قلــت :والعمــل أيضـاك منــه مــا هــو ظــاهر كأعمــال اجلـوارح ،ولعلهــم
أرادوا أن الق ــول أغل ــب يف كون ــه ظ ــاهراك م ــن األعم ــال ال ــح منه ــا م ــا ه ــو
ظ ــاهر ،ومنه ــا م ــا ه ــو م ــن أعم ــال القل ــوب الباطن ــة ،ك ــاخلوف والرج ــاء،
وتفويط األمور إىل هللا ،واليقني وحنو ذلك.
وق ــوهلم إلفظله ــا م ــن اإلمي ــان مبنول ــة العم ــل لتج ــاوزهإل إن أرادوا أن
العمــل خــارج عــن حقيقــة اإلميــان كمــا أن الظـ ّـل متجــاوز للشــجرة وخــارج
عنهــا فهــذا خمــالف لقــول أهــل الســنة واجلماعــة القــائلني ن العمــل جــوء
مــن اإلمي ــان وركــن في ــه ،ولــيس خارج ـاك عــن حقيقت ــه ،وإن أرادوا مل ــذا أن
العم ــل من ــه م ــا ه ــو متع ـ ٍـد ويتج ــاوز فاعل ــه إىل غ ــله وينتف ــع ب ــه اآلخ ــرون
( )1انظـ ـ ــر :القـ ـ ــرطيب ،إلاجلـ ـ ــامع ألحكـ ـ ــام القـ ـ ــرأنإل24:9 ،أل وحممـ ـ ــد بـ ـ ــن أمحـ ـ ــد
السفاريين ،إللوامع األنوار البهيـةإل ،ققيـق نـع مـن البـاحثني ( ،ا ،الـرايض:
دار التوحيد1437 ،هـ).366:3 ،
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كالصـدقات مــثالك ،كمــا أن الشــجرة نفعهــا متعــد وينتفــع النــاس بظلهــا إن
أرادوا هذا املعى فهذا حق وصواب.
والــتمس علمــاء أخــرون حكمــة أخــرى الختيــار الســدرة ،وهــي أن
الن ــاس تمع ــون يف ظلّه ــا ،وه ــذه – أي س ــدرة املنته ــى -تم ــع عن ــدها
املالئكة فلهذا شبّهت ملا(.)1
قلــت :ولــيس هــذا خمتص ـاك بشــجرة الســدرة دون غلهــا ،فــإن كث ـلاك
من أنواع الشجر تمع الناس يف ظلّها.
واألصــل يف هــذا البــاب :أن نــؤمن ن كـ ّـل أفعــال هللا صــادرة عــن
حكمـة جليلـة عظيمــة ،ال يفعـل هللا شـياا إال حلكــة ،وال خيتـار -ســبحانه
وتع ــاىل -إال م ــا ه ــو مواف ــق للحكم ــة والغاي ــة النبيل ــة ،علمن ــا وج ــه ذل ــك
وتفاصــيله أم نعلــم ،أدركنــا ذلــك أم ندركــه ،فإننــا مــوم متــام اجلــوم ن
الرب تعاىل حكيم ،واحلكمة صفة من صفاته.
وهــذا ال مينــع مــن التمــاس احلكمــة يف اختيــار الشــيء دون غــله،
إال أننا ال مـوم يف هـذا املقـام مبـا ذكـره أهـل العلـم ،واحلكمـة األوىل أظهـر
وأقرب من الثانية ،وهللا أعلم.

( )1انظر :القامسي ،إلحماسن التأويلإل ،ص .5563
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املبحث الثاني :وجوب اإلميان بسدرة املنتهى
ورد ذكر سدرة املنتهى يف القرأن العظيم ،ويف السنة النبوية
الصحيحة امل ّهرة ،أما يف القرأن فقد ورد ذكرها يف سورة النجم يف قوله

تعاىل :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ(.)1
وأما يف السنة النبوية فقد ورد ذكرها يف مواضع عدة منها :حديث
املعراج املتفق على صحته وفيه :إلورفعت يل سدرة املنتهى ،فإذا نبقها كأنه
قالل هجر ،وورقها كأنه أذان ال زفيزول . . . .إل(.)2
متعني ،وال مناص للمسلم وال حميد له من ذلك ،فإنه
واإلميان ملا ّ
قد ورد ذكرها يف القرأن والسنة الصحيحة الء ووضوح ،ال قتمل
التحريف.
فاإلميان ملا واجب ،وهو داخل يف اإلميان ابلغيب ،الذي هو أجل
صفات املتقني وأعالها ،وهو اإلميان النافع احلقيقي ،الذي مييو املؤمن من
الكافر ،ومييّو الصادق من الكاذب.
وشأهنا كشأن غلها من أمور الغيب الح مهل كيفيتها ونعلم معانيها،
فنعلم ما ن قت به النصوص من صفات سدرة املنتهى وحنو ذلك ،من

( )1سورة النجم ،اآلية (.)16 – 13
( )2أخرج ـ ــه البو ـ ــاري ،يف ص ـ ــحيحه( ،ح )3207 :واللف ـ ـ ـ ل ـ ــهأل ومس ـ ــلم ،يف
صحيحه( ،ح.)411/
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حيث املعى ،وأما كيفية ذلك وحقيقتة فهو من التأويل الذي اليعلمه إالّ
هللا تعاىل.
وأهل العلم عقدوا لذكرها مباحث مستقلة ،كما يف أبواب صحيح
مسلم :إلابب يف ذكر سدرة املنتهىإل(.)1
وابن حبان يف صحيحه قال :إلذكر اإلخبار عن وصف سدرة
املنتهى الح هي هناية ظالل أهل اجلنةإل(.)2
وأفردها أيضا ابلذكر أبو نعيم األصبهاين( ،)3وم هر املقدسي(.)4
وإفراد أهل العلم سدرة املنتهى ابلذكر والبحث يفيد أن اإلميان
أمر مستقر عندهم وظاهر.
ملا ٌ
ونص الذهيب على أن إل من عقد أئمة السنة ،السلف واخللف :أن نبينا
ّ
صلى هللا عليه وسـلم عرج به إىل السموات العلى عند سدرة
املنتهىإل(.)1

( )1انظر :إلصحيح مسلمإل ،ص.708 :
( )2أبو حامت حممد ابن حبان ،إلاإلحسان يف تقريب صحيح ابـن حبـانإل .ترتيـب
علـ ــي بـ ــن بلبـ ــان ،ققيـ ــق خليـ ــل بـ ــن مـ ــأمون ،1 ( ،بـ ــلوت :دار املعرفـ ــة،
1425هـ) ص.1948 :
( )3انظر :أبو نعيم أمحد بن عبدهللا األصبهاين ،إلصفة اجلنة إل .ققيـق علـي رضـا
بن عبدهللا (  ،2دمشق :املأمون للرتا 1415 ،هـ).274:3 ،
( )4انظر  :م هر بن طاهر املقدسي ،إلالبدء والتاريخإل ( .مصر :مكتبة الثقافة
الدينية).183 :1 ،
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وهذا القول منه يتضمن اإلميان بسدرة املنتهى ،وأنه من عقيدة
أهل السنة واجلماعة.
واإلناعات املنعقدة على اإلميان بعروج النيب صلى هللا عليه
وسـلم إىل سدرة املنتهى تتضمن انعقاد اإلناع على اإلميان بسدرة
املنتهى ،ومن األمثلة على ذلك:
قول عبد الغين املقدسي :إلوأنع القائلون ابألخبار ،واملؤمنون
ابآلاثر :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم أزسري به إىل فوق سبع
مساوات ،مث إىل سدرة املنتهى . . .إل(.)2
وقول القنوجي :إلوأنع القائلون ابألخبار ،واملؤمنون ابآلاثر :أن
رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم أسري به ليالك من املسجد احلرام إىل
بنص القرأن ،مث عرج به إىل السماء واحداك بعد واحد
املسجد األقصىّ ،
حىت إىل فوق السماوات السبع ،وإىل سدرة املنتهى ،سده وروحه نيعاك.
 . .إل(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1حممــد بــن أمحــد الــذهيب ،إلالعلــو للعلــي العظــيمإل .ققيــق د .عبــدهللا بــن صــا
الرباَّ ،1 ( ،الرايض :دار الوطن1420 ،هـ).763 :1 ،
( )2عبدالغين بن عبدالواحد بن سـرور املقدسـي ،إلاالقتصـاد يف االعتقـادإل .ققيـق
د .أمح ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن ع ي ـ ـ ــة الغام ـ ـ ــدي ،1 ( ،املدين ـ ـ ــة املن ـ ـ ــورة :العل ـ ـ ــوم واحلك ـ ـ ــم،
1414هـ) ،ص.155 :
( )3حممــد صــديق حســن خــان القن ـوجي ،إلق ــف الثمــر يف بيــان عقيــدة أهــل األهــرإل.
ققيق د .عاصم القريوين (  ،1بلوت :عا الكتب1404 ،هـ) ،ص.114 :
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فهذه اإلناعات وحنوها نقلت يف اإلميان ابإلسراء واملعراج وهي تتضمن
أيضاك كما علمت اإلناع على اإلميان بسدرة املنتهى.

- 557 -

اإلميان بسدرة الـمنتهى ،د .عادل بن حجي العامري

املبحث الثالث :أوصاف سدرة املنتهى
وصف النيب صلى هللا عليه وسـلم سدرة املنتهى بصفات جليلة
عظيمة ،فهو –عليه الصالة والسالم -قد رأها م عينيه ملا عرج به إىل
السموات حىت بلغ سدرة املنتهى ،قال عليه الصالة والسالم كما يف
حديث املعراج :إل مث ان لق يب جربيل حىت أنيت سدرة املنتهى ،فغشيها
ألوان الأدري ماهي ،مث أزدخلت اجلنة . . .إل(.)1
وقد وصفها النيب – صلى هللا عليه وسـلم -ابلصفات اآلتية:
 -1نبقها كأنه قالل هجر.
والنبِّق :بفتح النون وكسر الباء ،وقد تزسكن ،واألوىل أفصح.
واحدته :نَبِّقة ونـَْبقة.
والنبق :مثر السدر.
و ِّ
القالل :بكسر القاف ،نع قـزلّة ،والقلة هي :اجلرة العظيمة(.)2
وهجر( :)3اختلف ابملراد ملا يف هذا احلديث فقال بعضهم :إن
( )1أخرجـ ــه البوـ ــاري يف صـ ــحيحه ح( ،)349ومسـ ــلم يف صـ ــحيحه ح()415
واللف له.
( (2انظــر :القــرطيب ،إلاجلــامع ألحكــام القــرأنإل63:9 ،أل وابــن األهــل ،إلالنهايــة يف
غريب احلديث واألهرإل797 ،769 ،أل وحميي الدين حيـ بـن شـرف النـووي،
إلاملنه ــاج ش ــرح ص ــحيح مس ــلم ب ــن احلج ــاجإل .ققي ــق خلي ــل م ــأمون،1 ( ،
املعرفة1425 ،هـ).387:2 ،
( )3هجر :مدينة هي قاعدة البحرين ،وقيل :انحية البحرين كلهـا هجـر ،وهجـر أيضـا
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املراد ملا قرية كانت قرب املدينة كان يصنع ملا القالل ،وقال أخرون:
إن املراد ملا هجر الح ابلبحرين ،كأن القالل كانت تعمل ملا وجتلب
إىل املدينة وعملت ابملدينة على مثاهلا .وجوم ابن األهل هنا قرية قريبة
من املدينة ،وليست َهجر البحرين(.)1
فالنيب –صلى هللا عليه وسـلم -شبّه مثر سدرة املنتهى ابجلرار
العظيمة قال –صلى هللا عليه وسـلم -إلفإذا نبقها كأنه قالل هجرإل(،)2
ويف رواية إلوإذا مثرها كالقاللإل(.)3
 -2ورقها مثل آذان الفيلة.
قال –صلى هللا عليه وسـلم -كما يف حديث املعراج :إلوإذا
ورقها مثل أذان الفيلةإل(.)4
ويف رواية :إلورقها كأنه أذان الفيولإل(.)5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلد ابليمن ،وهجر أيضـا قريـة كانـت مـن قـرى املدينـة وخربـت .انظـر :عبـد املـؤمن
بــن عبــد احلــق البغــدادي ،إلمراصــد االطــالع علــى أمســاء األمكنــة والبقــاعإل .ققيــق
علي البجاوي ،1 ( ،بلوت ،دار املعرفة.1452:3 ،)1374 ،
( )1انظر:ابن حجر ،إل فتح البارى إل  269 : 7أل وابن األهل ،إلالنهاية يف غريب
احلديث واألهرإل.797 ،769 ،
( )2أخرجه البواري يف صحيحه ح (.)3207
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه (ح)411/
( )4أخرجه البواري ،يف صحيحه ح ()3887أل ومسلم يف صحيحه ح (.)411
( )5أخرجه البواري يف صحيحه ح (.)3207
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الفيلة والفيول نع فيل ،وهو احليوان املعروف(.)1
والتشبيه لورقها آبذان الفيلة هو من حيث اهلياة والشكل وهو
السعة والكرب.
االستدارة ،ال من حيث ّ
وقد جاء يف بعط األحاديث إلتكاد الورقة تغ ي هذه
األمةإل( ،)2فاملراد هنا بيان سعتها وكربها وعظمتها.
فال منافاة بينه وبني احلديث السابق(.)3
 -3يف أصلها أربعة أهنار ،هنران ابطنان ،وهنران ظاهران.
قال –عليه الصالة والسالم :-إليف أصلها –أي سدرة املنتهى-
أربعة أهنار ،هنران ابطنان ،وهنران ظاهران ،فسألت جربيل ،فقال :أما
الباطنان ففي اجلنة ،وأما الظاهران :النيل والفراتإل(.)4
( )1انظر :ابن حجر ،إلفتح الباريإل254:7 ،أل وحممود بـن أمحـد العيـين ،إلعمـدة
القـ ـ ــاريإل .تقـ ـ ــدمي حممـ ـ ــد احل ـ ـ ـالّق (  ،1بـ ـ ــلوت :إحيـ ـ ــاء ال ـ ـ ـرتا العـ ـ ــريب،
1424هـ).41:17 ،189:15 ،
( )2أخرج ـ ــه البيهق ـ ــي يف إلالبع ـ ــث والنش ـ ــورإل ح ()747أل وص ـ ــححه األلب ـ ــاين يف
إلصحيح اجلامع الصغلإل.774:2 ،
( )3املــال علــي قــاري ،إلشــرح الشــفاإل .ضــب ه وصــححه عبــدهللا اخلليلــي،1 ( ،
بـ ــلوت :دار الكتـ ــب العلميـ ــة1421 ،ه ـ ــ) 400:1 ،أل وحممـ ــد بـ ــن يوسـ ــف
الصاحلي ،إلسبل اهلدى والرشاد يف سلة خل العبادإل .ققيق عبـد العويـو عبـد
احلق ( مصر :وزارة األوقاف املصرية1418 ،هــ).236:3 ،
( )4أخرجه البواري يف صحيحه ح (.)3207
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ويف رواية :إلقال :هذه سدرة املنتهى ،وإذا أربعة أهنار :هنران ابطنان
وهنران ظاهران ،فقلت :ما هذان اي جربيلا قال :أما الباطنان فنهران يف
اجلنة ،وأما الظاهران فالنيل والفراتإل( .)1ويف رواية :إلأنه رأى أربعة أهنار،
خيرج من أصلها هنران ظاهران ،وهنران ابطنان ،فقلت :اي جربيل ما هذه
األهنارا قال :أما النهران الباطنان فنهران يف اجلنة ،وأما الظاهران فالنيل
والفراتإل(.)2
ويف رواية :إلخيرج من ساقها هنران ظاهران وهنران ابطنان ،فقلت:
اي جربيل ما هذانا قال :أما الباطنان ففي اجلنة ،وأما الظاهران فالنيل
والفراتإل(.)3
ويف رواية شريك :إلفإذا هو يف السماء الدنيا بنهرين ي ردان،
فقال :ما هذان النهران اي جربيلا قال :هذا النيل والفرات عنصر ا ،مث
وزبـَ ْرجد،
مضى به يف السماء فإذا هو بنهر أخر عليه قصر من لؤلؤ َ
فضرب يده فإذا هو مسك أ ْذفَر ،قال :ما هذا اي جربيلا قال :هذا
الكوهر الذي خبأ لك ربكإل(.)4
( )1أخرجه البواري يف صحيحه ح (.)3887
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)416
( )3أخرج ـ ـ ــه أمح ـ ـ ــد يف مس ـ ـ ــنده ،ح ()12673أل واحل ـ ـ ــاكم يف إلاملس ـ ـ ــتدرَّإل ،ح
( ،)271وقال :صحيح على شر الشيوني ،وصحح إسناده األلباين ،انظر
إلسلسلة األحاديث الصحيحةإل .228:1
( )4أخرجه البواري يف صحيحه ح (.)7517
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ففي هذه النصوص بيان أن هذه األهنار األربعة ،الباطنان
والظاهران ،حمرج من أصل وساق سدرة املنتهى ،وجاء يف صحيح مسلم
كما يف حديث أيب هريرة –رضي هللا عنـه -أن النيب –صلى هللا عليه
وسـلم -قال :إلسيحان وجيحان ،والفرات والنيل ،كل من أهنار
اجلنةإل(.)1
فالنيل والفرات من أهنار اجلنة و ا خيرجان من أصل سدرة
املنتهى.
واختلف أهل العلم يف وجه اجلمع بني كوهنما ينبعان من أصل
سدرة املنتهى وأهنما من أهنار اجلنة ،وبني كوهنما ينبعان من األرض كما
هو معروف عند الناس ومشاهد ،واملسألة فيها أقوال:
القول األول :أن املراد أن النيل والفرات يشبهان أهنار اجلنة يف
صفائها وعذوبتها وجرايهنا وبركتها ،ونظله ما جاء يف احلديث إلالعجوة
()2
احلس
فإن
،
اجلنة
من
جمتباة
أهنا
ال
،
اجلنة
مثر
تشبه
أي
من اجلنةإل
ّ
يشهد خبالفه ،وكذلك أصل منابع هذه األهنار مشاهدة من األرض.
وهذا قول ابن كثل وغله(.)3
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)7161
( )2أخرجــه الرتمــذي يف ســننه ح ( ،)2066وقــال :حســن غريــبأل وقــال األلبــاين
يف إلصحيح سنن الرتمذيإل ،409:2 ،حسن صحيح.
( )3انظــر :أاب الفــداء إمساعيــل ابــن كثــل ،إلالبدايــة والنهايــةإل ،2 ( .بــلوت :دار
الفكر1418 ،هـ)55:1 ،أل و أمحد بن عمر القرطيب ،إل املفهم ملا أشكل من
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عم
القول الثاين :املراد بكون النيل والفرات من اجلنة :أن اإلميان ّ
بالدها ،أو األجسام املتغذية مبائها صائرة إىل اجلنة.
وهذا أحد التأويلني اللذين ذكر ا القاضي عياض(.)1
القول الثالث :أن النيل والفرات منبعهما من سدرة املنتهى ،وإذا نوال
يسلكان أوالك طريقا إىل اجلنة فيدخالهنا ،مث بعد ذلك ينوالن إىل األرض.
وهذا قول الصاحلي(.)2
قال النووي :إلاألهنار حمرج من أصلها ،مث تسل حيث أراد هللا
تعاىل ،حىت حمرج من األرض وتسل فيها ،وهذا ال مينعه عقل وال شرع،
وهو ظاهر احلديث ،فوجب املصل إليهإل(.)3
وقال معلّقا على حديث أيب هريرة :إل . . .أهنا على ظاهرها،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلويص كتاب مسـلمإل حققـه نـع مـن البـاحثني (  ،1دمشـق ،بـلوت :دار
ابن كثل ،ودار الكلم ال يب1417 ،هـ).186:7 ،
( )1انظر :عياض بن موسى اليحصـيب ،إلإكمـال املعلـم بفوائـد مسـلمإل .ققيـق د.
حي إمساعيل ،1 ( ،املنصورة :دار الوفاء1419 ،هـ).72:8 ،
( )2انظر :الصاحلي إلسبل اهلـدى والرشـادإل196:3 ،أل والسـفاريين إللوامـع األنـوار
البهيةإل.369-378/3 ،
( )3النووي ،إلاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجإل  .395:2ونسب املعلمـي
إىل النووي رمحهما هللا القول ن النيل والفرات يشبهان أهنار اجلنـة يف النمـاء
والربك ــة والعذوب ــة ،وه ــو وه ــم وغل ـ  ،فل ــيس ه ــذا ه ــو ق ــول الن ــووي .وانظ ــر:
عب ــد ال ــرمحن ب ــن حيـ ـ املعلم ــي ،إل القائ ــد إىل تص ــحيح العقائ ــد إلعلّ ــق علي ــه
األلباين ،3 ( ،بلوت :املكتب اإلسالمي1404 ،هـ) ،ص.253:
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وأن هلا مادة من اجلنة ،واجلنة خملوقة موجودة اليوم عند أهل السنة ،وقد
ذكر مسلم يف كتاب اإلميان يف حديث اإلسراء أن الفرات والنيل
خيرجان من اجلنة ،ويف البواري من أصل سدرة املنتهىإل(.)1
(.)2
وبنحو قول النووي قال ابن حجر العسقالين
القول الرابع :أن يف اجلنة هنرين امسهما النيل والفرات خيرجان
من أصل سدرة املنتهى ،و ا غل النيل والفرات اللذين يف الدنيا ،وهذا
قول ابن حوم(.)3
القول اخلامس :أن ما جاء يف احلديث من نبع النيل والفرات
الروحاين ،وأن كون نبعها
من أصل سدرة املنتهى نظر إىل السبب الغييب ّ
ا هو معروف لدى الناس اآلن هو السبب احلسي املادي.
وهذه حماولة للجمع بني اإلميان املعقول ،واملعقول الذي ال
يشوش اإلميان( .)4وهو قول املعلمي(.)5
القول السادس :قول األلباين ،وهو أن املراد من كون هذه
( )1النووي ،إلاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجإل .175:17
( )2انظر :ابن حجر ،إلفتح الباريإل.255/7 ،
( )3انظر :املعلمي ،إلالقائد إىل تصحيح العقائدإل ص.252:
لعل مـراد املعلّمـي رمحـه هللا :أن هـذا القـول بـه يتفـق العقـل الصـريح مـع النقـل
(ّ )4
ـنص م ــع م ــاهو
الص ــحيح ،فاليتع ــارض ماوج ــب اإلمي ــان ب ــه ــا ّ
دل علي ــه ال ـ ّ
معروف لدى الناس ا تع ّد خمالفته تشويش لإلميان وقدح يف العقل.
( )5انظر :املعلمي إلالقائد إىل تصحيح العقائدإل ص.253 :
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األهنار من اجلنة أن أصلها منها كما أن أصل اإلنسان من اجلنة ،فال
منافاة بني هذا وبني ما هو معلوم مشاهد من نبع هذه األهنار من
منابعها املعروفة يف األرض.
فإن يكن هذا هو املعى املراد أو ما يشبهه فاحلديث من أمور
الغيب الح ب اإلميان ملا ،والتسليم للمورب عنها(.)1
مناقشة األقوال وبيان الراجح:
أقوى هذه األقوال هو القول الثالث والقول الرابع ،وأبعدها عن
احلق والصواب القول الثاين ،والقول ن النيل والفرات يشبهان أهنار
اجلنة يف صفائها وعذوبتها وجرايهنا وبركتها أصله ومن لقه هو التفريق
بني األهنار السماوية وبني النيل والفرات األرضني ،وهو قول سديد يف
أصله وتفريق صحيح ،إال أنه ليس هناَّ ما يدل على وجه الشبه
جمرد اجتهاد ،بل
بينهما يف الصفاء والعذوبة والربكة واجلراين وإمنا هو ّ
دلت النصوص –فيما يظهر والعلم عند هللا -أن النيل والفرات
السماواين ليسا ا النيل والفرات األرضيني ،وال مشاملة بينهما.
وحديث العجوة هو قياس مع الفارقأل وذلك ألن حديث العجوة
فيه بيان وجه املشاملة بني العجوة وبني مثر اجلنة ،وهو السالمة من األذى
والضرر والنصب واملرض قال –صلى هللا عليه وسـلم -يف العجوة يف نفس
( )1انظ ــر :حمم ــد انص ــر ال ــدين األلب ــاين ،إلسلس ــلة األحادي ــث الص ــحيحةإل( .
الرايض :املعارف1415 ،هـ).229:1 ،
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سياق احلديث :إلشفاء من السمإل ،ويف أحاديث أزخر :إلمن تصبّح بسبع
سم وال سحرإل( )1فوجه الشبه بينهما
مترات من العجوة
يضره ذلك اليوم ّ
ّ
مذكور يف النصوص ،وهلذا قيل :إن كون العجوة من اجلنة املراد به :إهنا
تشبه مثر اجلنة ،واألمر خمتلف ابلنسبة ألهنار اجلنة املذكورة يف احلديث.
والقول الثاين يويل ضعيف ،وهو أضعف األقوال وأوهنها كما
علمت ،فإن اإلميان وإن انتشر يف تلك النواحي إال أنه ليس عاماك
كل البعد عن
شامالك ،فيوجد يف تلك األماكن دايانت أخرى بعيدة ّ
اإلميان واإلسالم ،و يول وال يوال هؤالء ينتفعون بنهري النيل والفرات.
وكون هذه األجسام تنتفع ملذين النهرين و تتغ َذ ملما ،وإمنا اقتصر
أمر بعيد يفتقر إىل إهبات وبيّنة،
االنتفاع ابلنيل والفرات على املؤمنني ٌ
بل الغالب انتفاع اجلميع ملما.
والتاريخ والواقع يثبت انتفاع غل املسلمني ملما ،فالصاباة
املندائية( )2يق نون حول الفرات وينتفعون به فقد جاء يف إلالسومرية
( )1أخرج ـ ـ ـ ــه البو ـ ـ ـ ــاري يف ص ـ ـ ـ ــحيحه ح ()5445أل ومس ـ ـ ـ ــلم يف ص ـ ـ ـ ــحيحه ح
(.)5339
( )2الص ــاباة املندائي ــة ه ــي طائف ــة الص ــاباة الوحي ــدة الباقي ــة إىل الي ــوم ،يق ّدس ــون
الكواكـب والنجــوم ويعظموهنــا ،وتعتـرب حيـ عليــه الســالم نبيكـا هلــم ،مــن كتــبهم
املقدســة إلالكن ـوا رّابإل أي الكتــاب العظــيم ،يعتقــدون نــه صــحف أدم عليــه
السالم ،يعـ ّد التعميـد يف امليـاه اجلاريـة مـن أهـم معـا داينـتهم ،ينتشـرون حاليكـا
علــى الضــفاف الســفلى مــن هنــري دجلــة والف ـرات ويف أمــاكن أخــرى .انظــر:
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نيوزإل العنوان اآليت :إلهنر الفرات حيتضن أبناء الديونية يف عيد التعميد
الذهيبإل ،وفيه :إلحنو تسعة عقود وضفاف هنر الفرات قتضن أبناء
الصائبة املندائية يف الديونيةأل ليحتفلوا بعيد التعميد الذهيب ،إضافة إىل
أداء طقوس أخرى خاصة ابملناسبةإل(.)1
مير بدول ال توال إىل اليوم نصرانية كاهيوبيا ،وال يوال
وهنر النيل ّ
النصارى متوافرين فيها ،مع وجود اإلسالم وانتشار أهله.
والنيل عند النصارى له شأن عظيم ،ففي مصر مثالك النصارى يف
عيد الغ اس خيرجون إىل هنر النيل ويوقدون الشموع والفوانيس،
و لسون على الش و  ،أيكلون ويشربون ويتسامرون ،ويغ س األقبا
يف النيلأل زعماك منهم أنه ي ّهر من أي داء(.)2
يبني فساد هذا القول وبعده عن احلق
فإذاك التاريخ والواقع ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النــدوة العاملي ــة للش ــباب اإلس ــالمي ،إلاملوس ــوعة امليس ــرة يف األداين وامل ــذاهب
واألحـ ـواب املعاص ــرةإل إشـ ـراف د .م ــانع اجله ــين ،3 ( ،الـ ـرايض ،دار الن ــدوة
العاملية1418 ،هـ).732-724: 2 ،
https. //www.
( )1اسـ ــرتجعت بتـ ــاريخ 2014م أاير  23مـ ــن موقـ ــع
.alsmaria. tv
( )2انظــر :أاب احلســن ب ــن علــي املس ــعودي ،إلمــروج ال ــذهبإل .اعتــى ب ــه كمــال حس ــن،
(  ،1ب ـ ـ ــلوت :املكتب ـ ـ ــة العصـ ـ ـ ـرية1425 ،هـ ـ ـ ــ)258:1 ،أل والقم ـ ـ ــص اميل ـ ـ ــوس
جــرجس .مقــال بعن ـوان إلعيــد الغ ــاس يف مصــرإل اســرتجعت بتــاريخ 2018م ينــاير
 21من موقع www. ahram. org. eg/newsa/633773. aspx
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والصواب.
حق وصواب ،وهو كون
وأما القول الثالث فاجلوء األول منه ٌ
منبع النيل والفرات من أصل سدرة املنتهى وأهنما يدخالن اجلنة ،فهذا
قد دلّت عليه النصوص أهنما من أهنار اجلنة وأن أصل نبعهما من
سدرة املنتهى.
وأما اجلوء األخل من القول فإنه ال دليل صريح عليه ،فليس
هناَّ ما يدل صراحة على أهنما ينوالن إىل األرض ،والواقع واملشاهد
اآلن يثبت أن نبعهما من األرض ،ا هو معروف لدى الناس.
وليس يف النصوص ما يدل على أن نبع النيل والفرات األرضيني
من السماء ،وأصل االشتباه هو االتفاق يف األمساء بني النيل والفرات
السماويني وبني النيل والفرات األرضيني.
فاألرضيان نبعهما من األرض ،والسماواين نبعهما من السماء،
دل عليه الوحي امل ّهر على
دل عليه احلس واملشاهدة ،والثاين ّ
األول ّ
املكرم ،الذي ال ين ق عن اهلوى ،إن هو إال وحي يوحى.
لسان النيب ّ
والقول اخلامس حقيقته يعود إىل هذا القول –أعين القول
الثالث -فإنه يزرجع نبع النيل والفرات إىل سببني:
حسي وهو نبعه
سبب غييب وهو نبعه من سدرة املنتهى ،وسبب ّ
من األرض.
ويقال فيه ما قيل يف اجلواب عن القول الثالث ،أن األول حق
وصواب ،والسبب الثاين ال دليل عليه.
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وسبب االشتباه هو االتفاق يف األمساء بني هنري األرض وهنري
السماء ،فالسبب الغييب هو لنهري السماء ،والسبب احلسي هو لنهري
األرض.
وأما القول السادس فالتمثيل فيه مستقيم من وجه ،وغل مستقيم
من وجه أخر.
فإن كون أصل األهنار من اجلنة كما أن أصل اإلنسان من اجلنة
ودل عليه الدليل،
هو متثيل وشبه صحيح ومستقيم وحق وصوابّ ،
ولكن أصل اإلنسان وهو أدم –عليه الصالة والسالم -أزخرج من اجلنة
ودل على ذلك الدليل الصحيح الصريح ،وأما خروج النيل والفرات من
ّ
يدل عليه
اجلنة إىل األرض ونبع النيل والفرات األرضيني منهما فلم ّ
الدليل الصريح.
وكأ ّن الشيخ األلباين-رمحه هللا وجواه عن املسلمني خل اجلواء-
شعور ن هذا القول ليس بتلك الوجاهة وهلذا قال :إلفإن
يراوده ٌ
يكن هذا املعى املراد أو ما يشبهه فاحلديث من أمور الغيب الح ب
اإلميان ملا والتسليم للمورب ملاإل.
نعم احلديث من أمور الغيب ،فنؤمن ن النيل والفرات
السماواين منبعهما من سدرة املنتهى ،وأهنما يصبان يف اجلنة ،و ا من
أهنار اجلنة ،وهي أمور غيبية نؤمن ملا كما نؤمن بفاكهة اجلنة وخنلها
ومخرها وغل ذلك من نعيمها ،نفهم ذلك ونعيه ومهل حقيقته وكيفيته.
ويتبني من خالل هذه املناقشة أن القول الراجح من هذه األقوال
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–والعلم عند هللا -هو القول الرابع ،وهو أن يف اجلنة هنرين امسهما النيل
والفرات ،منبعهما من أصل وساق سدرة املنتهى ،و ا يتفقان يف االسم
مع هنري النيل والفرات األرضيني ،وخيتلفان يف احلقيقة ،واملصدر
واملنبع ،واملكان والنعوت واألوصاف.
و ا يدل على التفريق بني النيل والفرات السماويني واألرضيني
قول النيب –صلى هللا عليه وسـلم :-إلسيحان وجيحان ،والفرات والنيل،
كل من أهنار اجلنةإل فاحلديث صريح ن النيل والفرات من أهنار اجلنة،
وهذا ظاهر النص ،وال نعدل عن هذا الظاهر إال بدليل صحيح صريح،
وليس يف أحاديث املعراج أن النيل والفرات املذكورين فيها أهنما يف
األرض ،وإمنا فيها أنه خيرج من سدرة املنتهى أربعة أهنار ،هنران ظاهران
وهنران ابطنان ،ففهم بعط أهل العلم أن كوهنما ظاهرين أهنما اللذان
يف األرض ،وهذا الفهم ليس الزماك ،بل الظهور والب ون هو ابلنسبة
لألهنار السماوية ،فنهران راين من وراء شيء ويسلان إىل اجلنة،
وهنران ظاهران غل ابطنني ،وليس يف احلديث أن الظاهرين خيرجان من
اجلنة إىل األرض.
أمر أخر وهو أن النيل والفرات يف حديث أيب هريرة ذزكر
ومثّة ٌ
معهما سيحان وجيحان ،وسيحان وجيحان ليسا ا سيحون وجيحون
ورد النووي على من زعم
ابتفاق الناس كما نقله النووي وغلهّ ،

- 570 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين

ترادفهما(.)1
وكذلك يقال إن النيل والفرات السماواين ليسا ا النيل
والفرات األرضيني ،فسيحان وجيحان والنيل والفرات السماوية هي من
أهنار اجلنة كما هبت بذلك احلديث.
وهلذا نظائر كثلة ا اتفقت فيه األمساء يف الدنيا ويف اجلنة،
واختلفت فيه الكيفية واحلقيقة ،ففي اجلنة فاكهة ،ورمان ،وزمبيل،
وخنل ،ومخر ،وذهب ،وفضة ،وأساور ،وزعفران ،ومسك ،وأكواب،
وكافور ،وإستربق ،وغل ذلك كثل ا هو يف اجلنة ويف الدنيا ،وهي
متفقة يف األمساء ومتباينة يف احلقيقة ،وكذلك النيل والفرات اتفقا مع ما
يف الدنيا يف االسم وليسا ا ا.
ميران ملما وينبعان منهما ألدرَّ الناس
ولو كاان من اجلنة حقيقة و ّ
يف الدنيا من وراء ذلك النفع العظيم ،واخلل املستدمي ،والربكة الح ال حم ر
على قلب بشر ،فإن اجلنة وما اتصل ملا أمرها جليل ،وشأهنا عظيم.
يبقى الكالم على رواية شريك بن عبدهللا بن أيب َمنِّر ،عن أنس
بن مالك وفيها :إلفإذا هو يف السماء الدنيا بنهرين ي ردان . . .إل
فاجلواب عنها :أن شريكاك قد خالف غله من املشهورين وغزلِّّ يف
ألفاظ من حديثه ،كما نبّه عليه نع من أهل العلم.
قال ابن القيم :إلوقد غل احلفاظ شريكاك يف ألفاظ من حديث
( )1انظر :النووي ،إلاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجإل.175:7 ،
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أخر وزاد ونقص ،و
اإلسراء ،ومسلم أورد املسند منه ،مث قال :فق ّدم و ّ
يسرد احلديث ،فأجاد رمحه هللاإل(.)1
وقال ابن حجر :إلوجمموع ما خالفت فيه رواية شريك غله من
املشهورين عشرة أشياء ،بل تويد على ذلك . . .اخلامس :خمالفته يف
النهرين و ا النيل والفرات ،وأن عنصر ا يف السماء الدنيا ،واملشهور يف
غل روايته أهنما يف السماء السابعة وأهنما من قت سدرة املنتهىإل(.)2
هذا ما ظهر يل يف هذه املسألة ،وهو قول حيتمل اخل أ ،وقول
غلي حيتمل الصواب.
يرجح هذا القول إرضاءك للعقالنيني،
أنوه هنا إىل أن الباحث ّ
وّ
وال استحياءك من إنكارهم واعرتاضهم ،وال للوصول معهم إىل نق ة
املنول والشرع
ميكن االتفاق عليها أو قبوهلا ،فإن من أعرض عن الوحي ّ
امل ّهر فال كرامة لعقله املنحرف العفن ،وال يستحق أدىن تنازل عن
مبادئنا وأزصولنا ومسلّماتنا ،وإمنا هذا القول من لقه وأصله هو فهم
الباحث للنصوص ،ال أكثر وال أقل ،وهو األصل عند احلديث عن
دين هللا وشرعه ،ال سيما املتعلقة مور الغيب.

( )1حممد بن أيب بكر ابن القيم ،إلزاد املعاد يف هدي خل العبادإل .ققيق شعيب
األرنؤو وعبدالقادر األرنؤو  ،2 ( ،بلوت :الرسالة1412 ،هـ).42:3 ،
( )2ابن حجر ،إلفتح الباريإل .496 – 495:13
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 -4عظمة أفناهنا ،حيث يسري الراكب يف ظلل الفنن منها مائة
سنة أو يستظل بظلها مائة راكب.
فعن أمساء بنت أيب بكر قالت :مسعت رسول هللا –صلى هللا
عليه وسـلم -وذكر سدرة املنتهى قال :إليسل الراكب يف ظل الفنن
منها مائة سنة ،أو يستظل بظلها مائة راكب . . .إل(.)1
يسل الراكب أي اجمل ّد.
حمركة أي الغزصن ،ونعه أفنان ،ومنه قوله تعاىل:
يف ظلل ال َفنَنّ :
ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ(.)2
إلأوإل للشك ،شك من الراوي (.)3
فسدرة املنتهى هلا أغصان وظل ،ظلها مديد ،وأغصاهنا عظيمة،

( )1أخرج ـ ــه الرتم ـ ــذي يف س ـ ــننه ح ( ،)2541وق ـ ــال :حس ـ ــن ص ـ ــحيح غري ـ ــبأل
وأخرج ــه احل ــاكم يف إلاملس ــتدرَّإل ح ( ،)3748وق ــال :ص ــحيح عل ــى ش ــر
مسلم و خيرجاه ،وقال الذهيب كما يف إل ذيل املستدرَّإل : 1404:4 ،على
شر مسلم.
( )2سورة الرمحن ،اآلية (.)48
( )3انظر :حممد عبدالرمحن املباركفوري ،إلقفة األحوذي بشرح جـامع الرتمـذيإل.
ض ــب ه وراج ــع أص ــوله عب ــد ال ــرمحن حمم ــد عثم ــان ( .الق ــاهرة :مكتب ــة اب ــن
تيمي ــة1414 ،ه ـ ــ)248:7 ،أل واب ــن منظ ــور ،إللس ــان الع ــربإل231:11 ،أل
واحلس ــني ب ــن حمم ــد الراغ ــب األص ــفهاين ،إلمف ــردات ألف ــاظ الق ــرأنإل .ققي ــق
صفوان عدانن ،4 ( .دمشق  :دار القلم ) 1430 ،ص.645 :
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من عظمتها ما جاء وصفه يف هذا احلديث.
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املبحث الرابع :مكان سدرة املنتهى
اختلف أهل العلم يف مكان سدرة املنتهى على أقوال:
القول األول :أهنا يف السماء السادسة.
ملــا رواه مســلم عــن عبــدهللا بــن مســعود قــال :ملــا أزســري برســول هللا
ص ــلى هللا علي ــه وس ـ ــلم انتزه ــي ب ــه إىل س ــدرة املنته ــى ،وه ــي يف الس ــماء
السادسة . . .إل( ،)1وبه قال الضحاَّ ،وهو قول ابن حوم(.)2
القول الثاين :أهنا يف السماء السابعة.
حل ــديث املعـ ـراج وفي ــه :إلمث ع ــرج بن ــا إىل الس ــماء الس ــابعة . . .مث
ذهــب يب إىل ســدرة املنتهــىإل( ،)3وأخــرج أمحــد واحلــاكم إلرفعــت يل ســدرة
املنتهى يف السماء السابعةإل( ،)4وهو قول كعب(.)5
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)431
( )2انظ ــر :عل ــي ب ــن أمح ــد اب ــن ح ــوم ،إلالفص ــل يف املل ــل واألهـ ـواء والنح ــلإل،1 ( .
بــلوت :دار الكتــب العلميــة1416 ،ه ــ)392:2 ،أل وعبــد الــرمحن بــن علــي ابــن
اجل ـ ـ ــوزي ،إلزاد املسـ ـ ـ ــلإل ،2 ( .بـ ـ ـ ــلوت :دار الكتـ ـ ـ ــب العلميـ ـ ـ ــة1422 ،ه ـ ـ ـ ــ)،
.277:4
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)411
( )4تقدم حمر ه
( )5انظ ــر :عب ــداحلق ب ــن غال ــب اب ــن ع ي ــة األن ــدلس ،إلا ـ ّـرر ال ــوجيو يف تفس ــل
الكتاب العويوإل .ققيـق عبـد السـالم عبدالشـايف ،1 ( ،بـلوت :دار الكتـب
العلمية1422 ،هـ).199:5 ،
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وقـال ابــن رجــب إهنــا يف السـماء الســابعة أو فــوق الســماء الســابعة،
ورج ــح وق ـ ـ ّدم ح ــديث املع ـ ـراج عل ــى ح ــديث اب ــن مس ــعودأل ألن حـ ــديث
ّ
املعـ ـ ـ ـراج مرف ـ ـ ــوع ،وح ـ ـ ــديث اب ـ ـ ــن مس ـ ـ ــعود موق ـ ـ ــوف ،واملرف ـ ـ ــوع أوىل م ـ ـ ــن
املوقوف(.)1
ورج ــح اب ــن اجل ــوزي أهن ــا بع ــد الس ــماء الس ــابعة ،وق ـ ـ ّدم ح ــديث
ّ
املع ـ ـراج علـ ــى حـ ــديث ابـ ــن مسـ ــعودأل ألن حـ ــديث املع ـ ـراج متفـ ــق علي ـ ــه
وحديث ابن مسعود من أفراد مسلم(.)2
القول الثالث :أهنا يف أقصى اجلنة ،وهو قول ابن األهل(.)3
ملا أخرجه ابن أيب شيبة قال :حدهنا وكيع عن سفيان عن سلمة
بن كهيل عن احلسن العرين عن هويل بن شرحبيل عن عبدهللا يف قوله
صْبـ زر اجلنةإل(.)4
إلسدرة املنتهىإل قال :ز
( )1عبدالرمحن ابن شهاب الدين ابن رجب ،إلفتح البـاري يف صـحيح البوـاريإل .ققيـق
طارق بن عوض هللا ،2 ( ،السعودية :ابن اجلوزي1422 ،هـ).118:2 ،
( )2عبــدالرمحن بــن علــي ابــن اجلــوزي ،إلاملنــتظم يف مريــخ امللــوَّ واألمــمإل .دراســة
وققيـق حممــد عبــد القــادر ومصـ فى عبــدالقادر ،2 ( ،بــلوت :دار الكتــب
العلمية1415 ،هـ).118:1 ،
( )3انظر :ابن األهل ،إلالنهاية يف غريب احلديث واألهرإل ،ص.423 :
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ح ( ،)33962قلت :ورجاله هقات ،انظر:
عوامـة وأمحـد اخل يـب،1 ( ،
حممد أمحد الذهيب ،إلالكاشفإل ،ققيق حممـد ّ
جدة :دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،مؤسسة علوم القرأن1413 ،هـ) ،454
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وصـربها أعالهـا ،وصـرب كـل
وصرب الصاد مضمومة والبـاء سـاكنة ،ز
ز
()1
شيء أعاله .
()2
وقيل :صربها وس ها .
القول الرابع :أن أصـلها يف السـماء السادسـة وأغصـاهنا وفروعهـا
يف السماء السابعة.
نعا بني حديث املعراج وحديث ابن مسعود.
()3
وهذا قول النووي ،وابن كثل ،وابن حجر العسقالين .
القول اخلامس :أن مبدأها من األرض ،ومعظمها يف السماء
السادسة ،وانتها ها وحمل أمثارها وغشيان أنوارها يف السماء السابعة.
وهذا قول املال علي قاري(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 326:1أل و حممـ ــد أمحـ ــد الـ ــذهيب ،إلسـ ــل أعـ ــالم النـ ــبالءإل .ققيـ ــق شـ ــعيب
األران و  ،11 ( ،ب ـ ـ ـ ــلوت :الرس ـ ـ ـ ــالة1422 ،هـ ـ ـ ـ ــ)140:9 ،298:5 ،أل
عوامــة،1 ( ،
وأمحــد بــن علــي ابــن حجــر ،إلتقريــب التهــذيبإل .ققيــق حممــد ّ
بلوت :ابن حوم1420 ،هـ) ،ص.674 ،644 :
( )1انظــر :احلســن بــن عبــدهللا العســكري ،إلتصــحيفات ا ــدهنيإل .ققيــق حممــود
أمحد ملة ،1 ( ،القـاهرة ،امل بعـة العربيـة احلديثـة1402 ،هــ) ،ص378 :أل
وابن األهل ،إلالنهاية يف غريب احلديث واألهرإل ،ص.507 :
( )2انظــر :عب ــدهللا بــن حمم ــد ابــن أيب ش ــيبة ،إلاملصــنف يف األحادي ــث واآلاثرإل.
تقدمي وضب كمال احلوت ،1 ( ،بلوت :دار التاج1409 ،هـ).29:1 ،
( )3انظر :النووي ،إلاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجإل 5:3 .أل وابن كثل،
إلالبداية والنهايةإل 74:1 ،أل وابن حجر ،إلفتح الباري إل 253:7
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قــال القاضــي عيــاض :إلقولــه صــلى هللا عليــه وس ــلم إلوأمــا النه ـران
الظاهران :فالنيل والفراتإل يشعر أن أصل سدرة املنتهى يف األرضإل(.)2
ووجــه ذلــك :أن النيــل والف ـرات ـراين مــن أصــل ســدرة املنتهــى،
و ا ابملشـاهدة ـراين مـن األرض ،فيلـوم منـه أن يكـون أصـل السـدرة يف
األرض(.)3
والراجح –والعلم عند هللا -أهنا شجرة عظيمة تبتـدئ مـن السـماء
السادســة ،ففــي السادســة أصــل ســاقها ،حلــديث ابــن مســعود الــذي رواه
مســلم ،ومتتـ ّد إىل الســماء الســابعة وفــوق الســابعة ،فأعالهــا مــن أغصــاهنا
وفروعها يف اجلنة.
وملذا القول جتتمع األدلة ،ويتفق ما ورد من النصوص يف هذا الباب.
وأما الرتجيح بني النصوص فإنه ال يصار إليه إال عند تعذر
اجلمع ،واجلمع كن كما علمت ،وحديث ابن مسعود له حكم الرفعأل
ألنه ا ال جمال للعقل واالجتهاد فيه.
وأمــا قــول القاضــي عيــاض إن أصــل ســدرة املنتهــى يف األرض فقــد
أجــاب عنــه النــووي بقولــه :إلهــذا الــذي قالــه لــيس بــالزم ،بــل معنــاه :أن
األهنــار حمــرج مــن أصــلها ،مث تســل حيــث أراد هللا تعــاىل حــىت حمــرج مــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر :القاري ،إلشرح الشفاءإل.399:1 ،
( )2انظر :اليحصيب ،إلإكمال املعلم بفوائد مسلمإل.503:1 ،
( )3انظر :النووي ،إلاملنهاج شرح صـحيح مسـلمإل395:2 ،أل والسـفاريين ،إللوامـع
األنوار البهيةإل.368:3 ،
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األرض ،وتســل فيهــا ،وهــذا ال مينعــه عقـ ٌـل وال شــرع ،هــو ظــاهر احلــديث
فوجب املصل إليهإل(.)1
وهناَّ جواب أخر على القول الراجح وهو أن النيل والفرات
الواردان يف حديث املعراج ليسا ا النيل والفرات األرضيني ،فقوله –
صلى هللا عليه وسـلم -إلوأما النهران الظاهران فالنيل والفراتإل الظهور
هنا ابعتبار األهنار السماوية وال عالقة للحديث ابألهنار األرضية ،وهللا
تعاىل أعلم.

( )1النووي ،إلاملنهاج شرح صحيح مسلمإل.395:2 ،
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املبحث اخلامس :املراد بقوله تعاىل :ﭽﮚﮛﮜﮝﮞﭼ
اختص هللا نبيّـه حممـداك صـلى هللا عليـه وســلم مـن بـني سـائر اخللـق
والرسل ابملعراج إىل السموات العلى حىت بلغ سدرة املنتهى ،وإىل موضـع
مســع فيــه صـريف األقــالم ،وملــا رفــع إىل ســدرة املنتهــى غشــيها مــن أمــر هللا
مــا غشــي ،فتغـ ّـلت وانتقلــت مــن حاهلــا األوىل إىل حــال أحســن منهــا(،)1
قــال صــلى هللا عليــه وســلم :إلفلمــا غشــيها مــن أمــر هللا مــا غشــي تغـ ّـلت،
فمـ ــا أحـ ــد مـ ــن خلـ ــق هللا يسـ ــت يع أن ينعتهـ ــا مـ ــن حسـ ــنهاإل( ،)2وقـ ــال:
إلفغش ــيها أل ـ ـوان ال أدري م ــا ه ــيإل( ،)3فعل ــى عظمته ــا وناهل ــا وجالهل ــا
انتقل ــت إىل حـ ـال أج ـ ّـل وأن ــل وأحس ــن وأمل ــى ،وهللا -ع ــو وج ــل -يف

القــرأن العظــيم قــد أملــم ذلــك لتفويمــه وتعظيمــه فقــال :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﭼ(.)4

قال ابن عاشور :إلويف قوله :ﭽﮝ ﮞﭼ إملام للتفويم اإلنايل،

وأنـه تضـيق عنــه عبـارات الوصــف يف اللغـة . . .وقولــه :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﭼ ظــرف مســتقر يف موضــع احلــال م ــن ســدرة املنتهــى ،أزريــد بــه

( )1انظــر :أاب العبــاس القــرطيب ،إلاملفهــم ملــا أشــكل مــن تلوــيص كتــاب مســلمإل،
.390:1
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)411
( )3تق ّدم حمر ه
( )4سورة النجم ،اآلية (.)16
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التنوي ـ ــه مب ـ ــا ح ـ ــف مل ـ ــذا املك ـ ــان املس ـ ــمى س ـ ــدرة املنته ـ ــى م ـ ــن اجل ـ ــالل
واجلمالإل(.)1
والغشيان مبعى التغ ية والسرت ،ومبعى اإلتيان ،يقال :فالن
يغشاين كل حني أي أيتيين(.)2
واختلف أهل العلم ما الذي غشي السدرة(:)3
فقــال بعمــهم :غشــيها فَـراش مــن ذهــب .وبــه قــال ابــن مســعود
ومسروق والضحاَّ.
وقد هبـت يف صـحيح مسـلم عـن ابـن مسـعود أنـه قـال :إلملـا أزسـري
برس ــول هللا -ص ــلى هللا عليــه وس ــلم -انته ــى بــه إىل س ــدرة املنته ــى. . .

قال :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ قال :إلفَراش من ذهبإل(.)4
ـرب وغشــيتها املالئكــة ،وروي هــذا
وقــال آخــرون :غشــيها نــور الـ ّ
عن أيب هريرة وعن الربيع بن أنس.
وقــال غــريهم :إن أغصــاهنا تبــدل لؤلـؤا وايقــوم وزبرجــدا .وبــه قــال
جماهد.

( )1ابن عاشور ،إلالتحرير والتنويرإل.101:27 ،
( )2انظر :األلوسي ،إلروح املعاينإل.51:27 ،
( )3انظـ ــر ال ـ ــربي ،إلجـ ــامع البيـ ــانإل72 –70:13 ،أل والقـ ــرطيب ،إلاجلـ ــامع ألحكـ ــام
القرأنإل64:9 ،أل و أاب الفداء إمساعيل ابن كثـل ،إلتفسـل القـرأن العظـيمإل،2 ( .
بلوت :املعرفة1409 ،هـ)70:4 ،أل واأللوسي ،إلروح املعاينإل.51:27 ،
( )4تقدم حمر ه
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وقد جاء يف احلديث عن النيب –صلى هللا عليه وسـلم -أنه قـال:
إلفلما غشيها من أمر هللا ما غشيها قولتإل فذكر الياقوت(.)1
ويف رواية :إلقولت اي قوم أو زمردا أو حنو ذلكإل(.)3( )2
قل ــت :وه ــذه األق ـوال ال تع ــارض بينه ــا ،وه ــي ذك ــر ل ــبعط أفـ ـراد
اآليــة ،ومتثيــل هلــا فســدرة املنتهــى غشــيها مــن العظمــة واحلســن واجل ــالل
عرب عنـه النـيب صـلى هللا عليـه وســلم بوصـف عـام مـن
والبهاء واجلمال ما ّ
أبل ــغ الوص ــف ،وأمتّــه ،وأشـ ـ ّده أه ــراك ويهـ ـلاك يف قل ــوب الس ــامعني ،وذل ــك
عنــدما قــال :إلفلمــا غشــيها مــن أمــر هللا مــا غشــي تغــلت ،فمــا أحــد مــن
خلق هللا يست يع أن ينعتها من حسنهاإل(.)4
النص العام ويف اآلية العامـة ،الـذي
ومن هذا الغشيان الداخل يف ّ
غشي سدرة املنتهى:
األلـوان املتعــددة ،كمــا قــال صــلى هللا عليــه وســلم :إلفغشــيها ألـوان
ال أدري ما هيإل(.)5
( )1أخرجه ابن أيب عاصم يف إلالسنةإل ح ()591أل وقال األلباين يف إلظالل اجلنة
يف حمريج السنةإل ص  :273إسناده جيد على شر مسلم.
( )2أخرج ــه أمح ــد يف إلمس ــندهإل ح ()12301أل ق ــال األلب ــاين يف إلظ ــالل اجلن ــةإل
ص :273 :وإسناده صحيح على شر الشيوني.
( )3وانظر  :ابن حجر ،إل فتح البارىإل .253:7
( )4تقدم حمر ه.
( )5تقدم حمر ه.
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ـح فإنـه
وفراش من ذهب ،وايقوت وزمرد ،وما قيـل يف اآليـة ـا ص ّ
ال يعـ ــارض بعضـ ــه بعضـ ــا ،بـ ــل هـ ــو أف ـ ـراد لـ ــبعط ذلـ ــك العـ ــام ،ولـ ــبعط
املقصود من اآلية ،وهذا له نظائر كثلة يف القرأن الكرمي.
وقد قال ابن كثل بعد ذكر األقوال يف اآلية :إلوال منافاة بني
هذه األقوالأل إذ اجلميع كن حصوله يف حال واحدة إل(.)1

( )1ابن كثل ،إلالبداية والنهايةإل ،74:1 ،وانظر.475:2 :
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املبحث السادس :ما رآه النيب -صلى اهلل عليه وسلم  -ووقع له
عند سدرة املنتهى.
عرج ابلنيب -صلى هللا عليه وسـلم -إىل السماء حىت بلغ سدرة
املنهى ،وعندها رأى جربيل عليه السالم على صورته األصلية احلقيقية،
ورأى عندها أيضا جنة املأوى ،وعندها أيضاك أيت له بثالهة أقداح ،إانء
من مخر ،وإانء من لنب ،وإانء من عسل ،فأخذ الذي فيه اللنب.
هذا ا وقع له عند سدرة املنتهى على وجه اإلنال ،وهذا أوان
الشروع يف بيان ذلك على وجه التفصيل.
املطلب األول :رؤية النيب -صلى اهلل عليه وسـلم  -جلربيل عند سدرة
املنتهى على صورته احلقيقة األصلية.
قال هللا تعاىل :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕﮊ(.)1
جاء تفسلها عن رسول هللا –صلى هللا عليه وسـلم -أن املراد
ر ية جربيل ،فالرسول –صلى هللا عليه وسـلم -رأى جربيل على صورته
الح خلق عليها عند سدرة املنتهى.
عن مسروق قال :كنت متكاا عند عائشة –رضي هللا عنها-
فقالت :إلاي أاب عائشة :هال من تكلّم بواحد منهن فقد أعظم على
( (1سورة النجم ،اآلية (.)14-13
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هنا قالت :من زعم أن حممدا رأى ربه فقد أعظم
هللا الفرية ،قلت :ما ّ
على هللا الفرية ،قال :وكنت متكاا فجلست فقلت :اي أم املؤمنني

أنظريين وال تعجليين ،أ يقل هللا عووجل ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ

ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊا فقالت :أان أول هذه األمة سأل عن
ذلك رسول هللا –صلى هللا ،-فقال :إمنا هو جربيل ،أره على صورته
الح خلق عليها غل هاتني املرتني ،رأيته منهب ا من السماء سادا عظم

خلقه ما بني السماء إىل األرض .فقالت :أ تسمع هللا يقول :ﮋ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﮊ ،أو تسمع أن هللا يقول:

ﮋﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﮊ . . .إل(.)1

وعن ابن مسعود أنه قال يف هذه اآلية :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ

قال رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -إلرأيت جربيل عند سدرة
املنتهى ،عليه ست مائة جناح ،ينتثر من ريشه التهاويل :الدر
والياقوتإل(.)2
تدل على أن
وأورد ابن كثل أحاديث عدة عند تفسله لآلية ّ
( (1أخرج ـ ـ ــه البوـ ـ ـ ــاري يف ص ـ ـ ــحيحه ،ح ()4855أل ومسـ ـ ـ ــلم يف صـ ـ ـ ــحيحه ح
( ،)439واللف له.
وحس ـ ــن إس ـ ــناده ش ـ ــعيب األرن ـ ــؤو
( (2أخرج ـ ــه أمح ـ ــد يف مس ـ ــنده ح(ّ )3915
ومشاركوه .31:7
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النيب –صلى هللا عليه وسـلم -رأى جربيل عند سدرة املنتهى ،وأنه هو
وجود ابن كثل أسانيدها(.)1
املراد ابآليةّ ،

ويف الصحيحني عن ابن مسعود يف قوله تعاىل :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮊ قال :إلرأى رسول هللا –صلى هللا عليه وسـلم -جربيل يف
صورته ،له ستمائة جناحإل(.)2

وعن أيب هريرة –رضي هللا عنه -يف قوله تعاىل :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮊ قال :إلرأى جربيلإل(.)3
فهذه اآلايت كما ترى فز ّسرت من النيب –صلى هللا عليه وسـلم-
تبني أن املراد ابآلية جربيل –عليه
ومن صحابته الكرام من بعده ،وهي ّ
الصالة والسالم.-
هذا وإن من أهل العلم من قال :إن املراد ابآلية ر ية النيب –
صلى هللا عليه وسـلم -ربّه.
فعن ابن عباس –رضي هللا عنهما -يف قوله تعاىل :ﮋ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ قال :إلإن النيب –صلى هللا عليه وسـلم -رأى ربه
()4
أيضا أنه قال يف اآلية :إلقد رأه النيب –صلى هللا عليه
بقلبهإل  ،وعنه ك
( (1ابن كثل ،إلتفسل القرأن العظيمإل.269:4 .
( (2أخرجه البواري يف صحيحه ح ()3232أل ومسلم يف صحيحه ح (.)433
( (3أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)435
( (4أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)436
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وسـلمإل(.)1
وعن ابن عباس أيضا أنه قال :إلإن النيب –صلى هللا عليه
وسـلم -رأى ربه بفؤاده مرتنيإل(.)2
واحلقيقة أنه ال تعارض بني القولني ،فإن النيب –صلى هللا عليه
وسـلم -ير ربه بعيين رأسه ليلة املعراج ،ورأه بقلبه ،فالر ية الح أهبتها
نص عليه يف بعط الرواايت.
ابن عباس هي ر ية قلبية كما ّ
فالرواايت عنه –رضي هللا عنهما -جاءت إبهبات ر ية م لقة
ور ية مقيدة فتحمل امل لقة على املقيدة منها.
وعليه فإن من نفى الر ية –ر ية النيب صلى هللا عليه وسـلم لربه
ليلة املعراج -كعائشة وأهبتت ذلك جلربيل ،قوهلا هذا ال ينايف قول ابن
عباس ،فإن عائشة –رضي هللا عنها -نفت ر ية النيب صلى هللا عليه
وسـلم لربه بعيين رأسه ،وابن عباس –رضي هللا عنهما -أهبت ر ية
القلب ،وال تعارض بني القولني.
وهذا قول نع من ا ققني كشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وابن
القيم ،وابن كثل ،وابن حجر ،والشنقي ي(.)3
( (1أخرجه الرتمذي يف سننه ح ( ،)3280وقال :حديث حسـن ،وقـال األلبـاين
يف إلصحيح سنن الرتمذيإل  :338 :3حسن صحيح.
( (2أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)437
( (3أمحد بن عبد احللـيم ابـن تيميـة ،إلجممـوع الفتـاوىإل .نـع وترتيـب عبـد الـرمحن
بــن قاســم وابنــه حممــد1423 ،1 ( ،هــ) 510-507 :6أل وإلبيــان تلبــيس
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ويف املسألة أقول أخرى نعها وانقشها األستاذ الدكتور حممد
بن خليفة التميمي يف حبثه الل يف وسفره املنيف املوسوم بـ إلر ية النيب
–صلى هللا عليه وسـلم -لربهإل فراجعه إن شات.
واحلاصل :أن النيب –صلى هللا عليه وسـلم -رأى جربيل عند
فسرها النيب –صلى هللا
سدرة املنتهى كما دلّت عليه أية النجم الح ّ
عليه وسـلم -والصحابة الكرام.
املطلب الثاني :رؤية النيب –صلى اهلل عليه وسـلم  -جلنة املأوى عند
سدرة املنتهى.
قال هللا تعاىل :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ(.)1
اآلية فيها تعظيم وتشريف ملكان سدرة املنتهى ،وذلك ابإلخبار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلهميةإل .ققيـق نـع مـن البـاحثني ( ،جممـع امللـك فهـد ل باعـة املصـحف
الش ـريف1426 ،هـ ــ)250 ،179 -177 :7 ،أل وحمم ــد ب ــن أيب بك ــر اب ــن
القيّم إلالتبيان يف أقسام القرأنإل ،1 ( .بلوت ،املكتبة العصرية1424 ،هـ)،
ص153 – 151 :أل و إلزاد املع ــادإل38 – 36 :3 .أل واب ــن كث ــل ،إلالبداي ــة
والنهايـةإل475 :2 .أل وابــن حجــر ،إلفــتح البــاريإل474 :8 .أل وحممــد األمــني
خرج أحاديثه حممد اخلالدي ،1 ( ،دار الكتب
الشنقي ي ،إلأضواء البيانإلّ .
العلمية1417 ،هـ) .296 :3
( (1سورة النجم ،اآلية (.)15 – 13
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ن جنة املأوى عندها(.)1
ويف اآلية إشارة إىل أن النيب –صلى هللا عليه وسـلم -رأى جنة
املأوى عند سدرة املنتهى.
والسدرة كما تق ّدم شجرة عظيمة تبتدئ من السماء السادسة
ومتتد إىل السابعة وفوق السابعة إىل جنات النعيم ،فأعالها يكون
داخل اجلنة ،والنيب –صلى هللا عليه وسـلم -رأى جنة املأوى عند
السدرة بعد أن رفع إليها.
يدل على هذا ما هبت يف الصحيحني من حديث املعراج
وا ّ
وفيه قول النيب –صلى هللا عليه وسـلم -إلمث ان لق به جربيل حىت أنيت
سدرة املنتهى ،فغشيها ألوان ال أدري ما هيا قال :مث أزدخلت اجلنة،
فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ ،وإذا تراملا املسكإل( .)2فدخوله اجلنة كان بعد
املرور على سدرة املنتهى.

قال ابن كثل :إلقوله :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ( )3قال ابن
عباس :ما ذهب ميينا وال اال ،وما جاوز ما أمر به ،وهذه صفة
عظيمة يف الثبات وال اعة ،فإنه ما فعل إال ما أمر به ،وال سأل فوق ما
أع ى ،وما أحسن قول الناظم :رأى جنة املأوى وما فوقها ولو رأى
( (1ابن ع ية ،إلا رر الوجيوإل.199 :5 .
( (2تقدم حمر ه
( (3سورة النجم ،اآلية (.)17
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غله ما قد رأه لتاهاإل(.)1
واختلف أهل العلم يف املراد جبنة املأوى:
فروي عن ابن عباس وقتادة :أهنا جنة مأوى الشهداء ،يوي
إليها أرواح الشهداء.
وقيل :جنة أيوى إليها جربيل واملالئكة ،وروي هذا عن ابن
عباس أيضا.
.
وروي عن عائشة وزر بن حبيش :أهنا جنة من اجلنان
وقيل :هي الح يصل إليها أهل اجلنة ،وروي عن احلسن(.)2
قلت :وعلى األقوال الثالهة األوىل فجنة املأوى جنة من اجلنان،
وليس املراد جنس اجلنة.
وعلى القول الرابع فإن جنة املأوى اسم من أمساء اجلنة .وهو

الراجح ،وهذه اآلية كقوله تعاىل :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ (.)3

وكقوله تعاىل :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

( (1ابن كثل ،إلتفسل القرأن العظيمإل.270 :4 .
( (2ال ــربي ،إلجــامع البيــانإل70 :13 .أل وابــن اجلــوزي ،إلزاد املســلإل227 :4 .
– 228أل حممد بن أيب بكـر ابـن القـيّم ،إلحـادي األرواح إىل بـالد األفـراحإل.
ققيــق :علــي الشــر ي وقاســم النــوري ،1 ( ،بــلوت  :الرســالة1412 ،ه ــ)
ص.135 – 134 :
( (3سورة النازعات ،اآلية (.)41-40
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ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ(.)1
ومرة يقال :جنات.
مرة يقال :جنةّ ،
فاجلنة اسم جنسّ ،

ومن أمسائها :دار السالم كما قال تعاىل :ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮊ ( ،)2وقال :ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ(.)3

ومن أمسائها :دار املقامة ،كما يف قوله تعاىل :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ(.)4

ومن أمسائها :جنات عدن ،قال تعاىل :ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨﭼ( .)5وغل ذلك من األمساء.
قسما أو
وجنة املأوى هي ك
أيضا اسم من أمساء اجلنة ،وليست ك
نوعا مستقال.
ك
()6
وهذا اختيار احلليمي ،وابن القيم  ،وغل ا.

( (1سورة السجدة ،اآلية (.)19
( (2سورة األنعام ،اآلية (.)127
( (3سورة يونس ،اآلية (.)25
( (4سورة فاطر ،اآلية (.)35 - 34
( (5سورة مرمي ،اآلية (.)61
( (6انظر :حممد بن أمحد القرطيب ،إلالتذكرة حوال املوتى وأمور اآلخرةإل .ققيق:
د .الصــادق بــن حممــد ،1 ( ،ال ـرايض :دار املنهــاج1425 ،ه ــ)21 :3 ،أل
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قال البيهقي :إلاملأوى اسم جلنس اجلنان ،ومسّيت مأوىأل ألهنا
مأوى أهل اجلنةإل(.)1
استدل ملا بعط أهل العلم( )2على أن اجلنة فوق
وأية النجم
ّ
السماء السابعة ووجه ذلك:
أن سدرة املنتهى –أعالها -فوق السماء السابعة ،وجنة املأوى
عندها إذاك:
جنة املأوى فوق السماء السابعة.
املطلب الثالث :عرض اآلنية على النيب –صلى اهلل عليه وسـلم -
عند سدرة املنتهى.
كثرت الرواايت الواردة يف حديث اإلسراء واملعراج وتعددت،
عما
وأطال العلماء قدميكا وحديثكا النفس يف الكالم عنها ،ويف اجلواب ّ
عما ورد من
يهمنا يف هذا املقام هو احلديث ّ
أشكل منها ،والذي ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابن القيم ،إلحادي األرواح إىل بالد األفراحإل .ص.)135 – 133:
( (1أمحـد بـن احلسـني البيهقـي ،إلالبعـث والنشـورإل .ققيـق :أيب عاصـم الشـوامي،
(  ،1الرايض ،دار احلجاز1436 ،هـ) ،ص.509 :
( (2انظ ــر :اب ــن الق ــيم ،إلح ــادي األرواح إىل ب ــالد األفـ ـراحإل .ص 96:أل و حمم ــد
ص ــديق حس ــن خ ــان القن ــوجي ،إليقظ ــة أوىل االعتب ــار ــا ورد يف ذك ــر الن ــار
وأص ـ ـ ــحاب الن ـ ـ ــارإل .ققي ـ ـ ــق :إايد القيس ـ ـ ــي ،1 ( ،ب ـ ـ ــلوت  :اب ـ ـ ــن ح ـ ـ ــوم،
1426ه ــ) ،ص62 :أل وحممــد بــن صــا العثيمــني ،إلتفســل القــرأن الكــرميإل.
(  ،1السعودية ،دار الثراي1425 ،هـ) ص.211 :
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األقداح الح أزع يها النيب –صلى هللا عليه وسـلم ،-مىت كان وقت
عرضها وإع ائها له عليه الصالة والسالم.
ففي البواري من حديث مالك بن صعصعة أن النيب –صلى
هللا عليه وسـلم -قال :إل . . .مث زرفعت إيل سدرة املنتهى ،فإذا نبقها
مثل قالل هجر ،وإذا ورقها مثل أذان الفيلة ،قال :هذه سدرة املنتهى،
وإذا أربعة أهنار ،هنران ابطنان وهنران ظاهران ،فقلت :ما هذان اي
جربيلا قالّ :أما الباطنان فنهران يف اجلنة ،وأما الظاهران فالنيل
والفرات ،مث رفع يل البيت املعمور ،مث أزتيت إبانء من مخر وإانء من
لنب ،وإانء من عسل ،فأخذت اللنب فقال :هي الف رة الح أنت عليها
وأمتكإل(.)1
ويف صحيح مسلم من حديث مالك بن صعصعة :إلأنه صلى
هللا عليه وسـلم رأى أربعة أهنار خيرج من أصلها هنران ظاهران وهنران
ابطنان ،فقلت :اي جربيل ما هذه األهنارا قال :أما النهران الباطنان
فنهران يف اجلنة ،وأما الظاهران فالنيل والفرات ،مث رفع يل البيت
كل
املعمور ،فقلت اي جربيل ما هذاا قال :هذا البيت املعمور ،يدخله ّ
يوم سبعون ألف ملك ،إذا خرجوا منه يعودوا فيه أخر ما عليهم ،مث
علي ،فاخرتت اللنب،
أزتيت إبانءين أحد ا مخر ،واآلخر لنب ،فعزرضا ّ
( (1أخرجه البوـاري يف صـحيحه ح ( )3887وأورد حنـوه البوـاري يف صـحيحه
ح (.)5610
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فقيل :أصبت أصاب هللا بك ،أمتك على الف رةإل(.)1
ويف صحيح مسلم أيضا من حديث اثبت البناين عن أنس بن
مالك أن رسول هللا –صلى هللا عليه وسـلم -قال :إلأزتيت ابلرباق. . .
فركبته حىت أتيت بيت املقدس ،قال :فرب ته ابحلَْل َقة الح يرب به
األنبياء ،قال :مث دخلت املسجد فصليت فيه ركعتني مث خرجت،
فجاءين جربيل عليه السالم إبانء من مخر ،وإانء من لنب ،فاخرتت
اللنب ،فقال جربيل عليه السالم :اخرتت الف رة ،مث عرج بنا إىل
السماء . . .إل(.)2
أيضا :إلورأيت إبراهيم عليه السالم ،وأان أشبه ولده
ويف مسلم ك
به ،قال :فأزتيت إبانءين ،يف أحد ا لنب ،ويف اآلخر مخر ،فقيل يل:
خذ أيّهما شات ،فأخذت اللنب فشربته ،فقال :زهديت الف رة – أو
أصبت الف رة ،أما إنك لو أخذت اخلمر غوت أمتكإل(.)3
أيضا ،قال أبو هريرة :إلإن النيب –صلى هللا عليه
ويف مسلم ك
وسـلم -أزيت ليلة أسري به إبيلياء ،بقدحني من مخر ولنب ،فنظر إليهما
فأخذ اللنب ،فقال له جربيل عليه الصالة والسالم :احلمد ر الذي
هداَّ للف رة ،لو أخذت اخلمر غوت أزمتكإل(.)4
( (1أخرجه مسلم يف صحيحه ،ح (.)416
( (2أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)411
( (3أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)424
( (4أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)5240
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فهذه الرواايت وغلها فيها اختالف يف املكان الذي أزع ي فيه
النيب –صلى هللا عليه وسـلم -اآلنية ،ففي بعضها أنه أع ي ذلك
إبيلياء ببيت املقدس ،ويف بعضها أنه أع ي األقداح يف السماء عند
شك فيه وال مريّة أن كالم النيب –صلى هللا عليه
سدرة املنتهى ،و ا ال ّ
وسـلم – ال يتعارض وال يتناقط ،وهلذا فإن اجلمع بني هذا االختالف
هو أن يقال :إن عرض اآلنية على النيب -صلى هللا عليه وسـلم -وقع
مرتني:
ّ
األوىل :ببيت املقدس ،عند فراغه من الصالة.
والثانية :عند وصوله إىل سدرة املنتهى.
()1
وملذا يرتفع اإلشكال ،ويوول االلتباس .
قال ابن حجر :إلو مع بني هذا االختالفّ :إما :حبمل إلمثإل
على غل ابملا من الرتتيب ،وإمنا هي مبعى الواو هنا.
مرة عند فراغه من الصالة ببيت
مرتنيّ :
وإما :بوقوع عرض اآلنية ّ
ومرة عند وصوله إىل سدرة
املقدس ،وسببه ما وقع له من الع شّ .
املنتهى ور ية األهنار األربعة.
أما االختالف يف عدد اآلنية وما فيها :فيحمل على أن بعط
الرواة ذكر ما يذكره اآلخر ،وجمموعها أربعة أنية ،فيها أربعة أشياء من

( (1انظر :ابن حجر ،إلفتح الباريإل.76 :10 .
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األهنار األربعة الح رأها حمرج من أصل سدرة املنتهى . . . .إل(.)1
وأزنبّه يف ختام هذا املبحث إىل أن التشهد الذي يقوله املسلمون
يف صال م وهو إلالتحيات ر . . .إل يثبت أن النيب –صلى هللا عليه
وسـلم -قاله وهو ساجد عند سدرة املنتهى ،فهذا ا ال يعلم له
أصل(.)2

( (1اب ــن حج ــر ،إلف ــتح الب ــاريإل256 :7 .أل وانظ ــر :اب ــن كث ــل ،إلتفس ــل الق ــرأن
العظيمإل.25 :3 .
( (2انظر  :اللجنة الدائمة ،إلفتاوى اللجنة الدائمة للبحو العلمية واإلفتاءإل .نع
وترتيب أمحد الدويش ،5 ( ،الرايض :دار املؤيد1424 ،هـ) .7 :7
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اخلامتة
يف هناية امل اف وخامتة البحث أزخلّص للقاري الكرمي أهم نتائجه
وما اشتمل عليه ،ويتجلّى هذا من خالل النقا اآلتية:
 سدرة املنتهى شجرة عظيمة ،وصفت بصفات عديدة ،وهي
وإن اتفقت مع ما يف الدنيا يف االسم ،إال أن الكيفية واحلقيقة
متباينة أعظم التباين ،وخمتلفة أش ّد االختالف.
 اختلف أهل العلم يف سبب تسميتها بسدرة املنتهى إىل أقوال
عدة ،أوصلها القرطيب –رمحه هللا – إىل تسعة أقوال ،واألقرب
هو قول ابن مسعود ،وله حكم الرفع ،أهنا مسّيت ملذا االسمأل
ألنه ينتهي إليها ما يصعد من األرض ،وينتهي إليها ما ينول من
وجل  -من أمره ووحيه .واألقوال األخرى
الرب – ّ
عند ّ
عو ّ
داخلة قت هذا القول أو الزمة له.
 اإلميان بسدرة املنتهى واجب ،وهو داخل يف اإلميان ابلغيب،
أجل صفات املتقني وأعالها ،وهو اإلميان احلقيقي
الذي هو ّ
النافع الذي مييو املؤمن من الكافر ،ومييو الصادق من الكاذب.
 اإلميان بسدرة املنتهى شأنه كشأن غله من أمور الغيب الح
مهل كيفيتها ونعلم معانيها ،فنعلم ما ن قت به النصوص من
صفات سدرة املنتهى وحنو ذلك ،من حيث املعى ،وأما كيفية
ذلك وحقيقتة فهو من التأويل الذي ال يعلمه إالّ هللا تعاىل.
 سدرة املنتهى ورد ذكرها يف الوحيني :القرأن والسنة الصحيحة،
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وأهل العلم عقدوا لذكرها مباحث مستقلة وأفردوها ابلذكر ،وهو
مستقر عندهم وظاهر.
أمر
ٌ
يفيد أن اإلميان ملا ٌ
اإلناعات املنعقدة على اإلميان بعروج النيب –صلى هللا عليه
وسـلم -إىل السماوات السبع وإىل سدرة املنتهى تتضمن انعقاد
اإلناع على اإلميان بسدرة املنتهى.
وصفت سدرة املنتهى يف النصوص :ن نبقها كأنه قالل هجر،
وورقها مثل أذان الفيلة ،وأنه خيرج من أصلها أربعة أهنار ،هنران
ظاهران وهنران ابطنان ،وإن ظلها مديد ،وأغصاهنا عظيمة،
يسل الراكب يف ظل الفنن –أي األغصان -منها مائة سنة أو
يستظل بظلّها مائة راكب.
اختلف أهل العلم يف وجه اجلمع بني كون النيل والفرات ينبعان
من أصل سدرة املنتهى كما هبتت بذلك النصوص ،وبني كوهنما
ينبعان من األرض كما هو معروف عند الناس ومشاهد،
واملسألة فيها ستة أقوال ،الراجح منها – والعلم عند هللا – هو
القول ن يف اجلنة هنرين امسهما النيل والفرات ،منبعهما من
أصل وساق سدرة املنتهى ،و ا يتفقان يف االسم مع هنري النيل
والفرات األرضيني ،وخيتلفان يف احلقيقة ،واملصدر واملنبع،
واملكان ،والنعوت واألوصاف .فالنيل والفرات األرضيان ليسا
ا النيل والفرات السماويني.
اختلف أهل العلم يف مكان سدرة املنتهى على أقوال ،الراجح
- 598 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين

منها –والعلم عند هللا -أهنا شجرة عظيمة تبتدىء من السماء
السادسة ،ففيها أصل ساقها ،ومتت ّد إىل السماء السابعة وفوق
السابعة ،فأعالها من أغصاهنا وفروعها يف اجلنة .وملذا القول
جتتمع األدلة ،ويتفق ما ورد من النصوص يف هذا الباب.
حممدا –صلى هللا عليه وسـلم – من بني سائر

خص هللا نبيّه ك
ّ
الرسل ابملعراج إىل السموات العلى حىت بلغ سدرة
اخللق و ّ
فتغلت
املنتهى ،وملا وصلها غشيها من أمر هللا ما غشي ّ
عرب عنه النيب
وانتقلت من حاهلا األول إىل حال أحسن منهاّ ،
–صلى هللا عليه وسـلم -بوصف عام من أبلغ الوصف وأّمته،
وأش ّده أهرا ويهلا يف قلوب السامعني ،وذلك عندما قال :إلفلما
تغلت ،فما أحد من خلق هللا
غشيها من أمر هللا ما غشي ّ
يست يع أن ينعتها من حسنهاإل.

 اختلفت أقوال أهل العلم يف املراد بقوله تعاىل ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞﭼ( ،)1وهو اختالف تنوع ال اختالف تضاد ،فقد
غشيها ألوان عديدة ،وفراش من ذهب ،وايقوت وزمرد ،وما قيل
صح فإن ال تعارض فيه وال منافاة بينهاأل إذ ميكن
يف اآلية ا ّ
حصول اجلميع يف حال واحدة.
 عند سدرة املنتهى رأى النيب –صلى هللا عليه وسـلم -جربيل
( )1سورة النجم ،اآلية (.)16
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عليه السالم على صورته احلقيقة األصلية الح خلق عليها ،وهو

املراد بقوله تعاىل ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕﭼ( )1على القول الراجح ،وعند سدرة املنتهى أيضا:
رأى جنة املأوى ،وعندها أيضا عزرضت اآلنية عليه ،وأيت له
بثال أقداح ،فأخذ الذي فيه اللّنب ،وهو العرض الثاين الذي
وقع له ،واألول كان ببيت املقدس عند فراغه من الصالة،
ومبعرفة تعدد عرض اآلنية عليه مع بني االختالف الوارد يف
النصوص ويوول اإلشكال ويرتفع االلتباس.
أهم ما اشتمل عليه البحث ،وأبرز نتائجه.
هذه ّ
وأخلاك أوصي الباحثني الكرام مرين:
 إبـراز عقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة يف دقــائق املســائل الغيبيــة علــىضوء أصوهلم الشرعية.
 االعتمــاد يف املســائل الغيبيــة علــى الــوحيني العظيمــني ،كــالم ربالعاملني ،وسنة إمام املرسلني.
وجل -أن يتقبل عملي هذا ،وأن ينفع به .وأخر
أسأل هللا – ّ
عو ّ
دعواان أن احلمد ر رب العاملني.

( )1سورة النجم ،اآلية (.)14-13
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املصادر واملراجع
ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد هللا بن حممد الكويف .إلاملصنّف يف
األحاديث واآلاثرإل تقدمي وضب  :كمال احلوت ،1 ( .بلوت:
دار التاج1409 ،هـ).
ابن أيب عاصم ،أبو بكر عمرو الشيباين .إلالسنة إل ومعه إل ظالل اجلنة إل
مد انصر الدين األلباين ،4 ( .بلوت :املكتب اإلسالمي،
1419هـ).
ابن األهل ،أبو السعادات املبارَّ .إلالنهاية يف غريب احلديث واألهرإل.
أشرف عليه وق ّدم له :علي بن حسن عبد احلميد،2 ( .
السعودية :ابن اجلوزي1423 ،هـ).
ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي بن حممد .إلااملنتظم يف مريخ امللوَّ
واألممإل دراسة وققيق :حممد عبد القادر ومص فى عبد القادر.
(  ،2بلوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ).
ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي .إلزاد املسلإل (  ،2بلوت :دار
الكتب العلمية1422 ،هـ).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر .إلالتبيان يف بيان أقسام القرأنإل،1 ( .
بلوت :املكتبة العصرية1424 ،هـ).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر .إلزاد املعاد يف هدي خل العبادإل .ققيق:
شعيب األرنؤو وعبد القادر األرنؤو  ،25 ( .بلوت :الرسالة،
1412هـ).
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ابن القيم ،حممد بن أيب بكر ،إلحادي األرواح إىل بالد األفراحإل.
ح ّققه :علي الشر ي وقاسم النوري ،1 ( ،بلوت :الرسالة،
1412هـ).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم .إلبيان تلبيس اجلهميةإل .ققيق :نع من
الباحثني : ( .جممع امللك فهد ل باعة املصحف الشريف1426 ،هـ).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم .إلجمموع فتاوى ابن تيميةإل .نع
وترتيب :عبد الرمحن بن قاسم وابنه حممد ( 1423 ،1هـ).
ابن حبان ،أبو حامت حممد .إلاإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبانإل.
ترتيب :علي بن بلبان ،ققيق :خليل بن مأمون ،1 ( .بلوت:
دار املعرفة1425 ،هـ).
ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين .إل تقريب التهذيب إل .ققيق:
عوامة ،1 ( .بلوت ،ابن حوم.)1420 ،
حممد ّ
ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين .إلفتح الباري بشرح صحيح
البواريإل .ققيق :حمب الدين اخل يب ،رقّم كتبه وأبوابه
وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،3 ( .القاهرة :املكتبة السلفية،
1407هـ).
ابن حوم ،علي بن أمحد .إلالفصل يف امللل واألهواء والنحلإل،1 ( .
بلوت :دار الكتب العلمية1416 ،هـ).
ابن رجب ،أبو الفرج عبد الرمحن ابن شهاب الدين .إلفتح الباري يف
شرح صحيح البواريإل .ققيق :طارق بن عوض هللا،2 ( .
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السعودية :ابن اجلوزي1422 ،هـ).
ابن عاشور ،حممد ال اهر ،إلالتحرير والتنويرإل ( .تونس :الدار
التونسية1984 ،م).
ابن ع ية األندلسي ،عبد احلق بن غالب .إلا ّرر الوجيو يف تفسل
الكتاب العويوإل ققيق :عبد السالم عبد الشايف ،1 ( .بلوت:
دار الكتب العلمية1422 ،هـ).
ابن كثل ،أبو الفداء إمساعيل .إلالبداية والنهايةإل ،2 ( .بلوت:
دارلفكر1418 ،هـ).
ابن كثل ،أبو الفداء إمساعيل .إلتفسل القرأن العظيمإل ،2 ( .بلوت:
دار املعرفة1409 ،هـ).
ابن منظور ،حممد بن مكرم .إللسان العربإل ،3 ( .بلوت :دار
صادر1424 ،هـ).
األزهري ،أبو منصور حممد .إل ذيب اللغةإل .ح ّققه وق ّدم له عبد السالم
هارون ،راجعه حممد علي النجار.
األصبهاين ،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا ،إلصفة اجلنةإل .ققيق :علي رضا
بن عبد هللا ،2 ( ،دمشق :دار املأمون للرتا 1415 ،هـ).
األلباين ،حممد انصر الدين .إلسلسلة األحاديث الصحيحةإل: ( .
الرايض :املعارف1415 ،هـ).
األلباين ،حممد انصر الدين .إلصحيح اجلامع الصغل وزايدتهإل،3 ( .
بلوت :املكتب اإلسالمي1408 ،هـ).
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األلباين ،حممد انصر الدين .إلصحيح سنن الرتمذيإل ،2 ( .الرايض:
املعارف1422 ،هـ).
األلوسي ،حممد بن عبد هللا .إلروح املعاين يف تفسل القرأن العظيمإل.
(  ،4بلوت :إحياء الرتا العريب1405 ،هـ).
اإلمام أمحد بن حنبل .إلمسند اإلمام أمحد بن حنبلإل .ققيق :شعيب
األرنؤو ومشاركوه ،1 ( ،بلوت :الرسالة1418 ،هـ).
البواري ،حممد بن إمساعيل .إلصحيح البواريإل إشراف ومراجعة:
الشيخ صا أل الشيخ (  ،3الرايض :دار السالم1421 ،هـ).
البغدادي ،عبداملؤمن بن عبداحلق .إلمراصد االطالع على أمساء
األمكنة والبقاعإل .ققيق علي البجاوي ،1 ( ،بلوت ،دار
املعرفة)1374 ،
البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي .إلالبعث والنشورإل .ققيق أيب
عاصم الشوامي ،1 ( .الرايض :دار احلجاز1436 ،هـ).
الرتمذي ،أبو عيسى حممد .إلسنن الرتمذيإل .إشراف ومراجعة :صا بن
عبد العويو أل الشيخ ،3 ( .الرايض :دار السالم1421 ،هـ).
اجلوهري ،إمساعيل بن محاد .إلالصحاحإل ،1 ( .بلوت :إحياء الرتا
العريب1419 ،هـ).
احلاكم ،حممد بن عبد هللا .إلاملستدرَّ على الصحيحنيإل ومعه
تضمينات الذهيب وغله .ققيق :محدي ال ّدمرداش ،1 ( .بلوت:
املكتبة العصرية1420 ،هـ).
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الذهيب ،حممد بن أمحد .إلسلأعالم النبالءإل .ققيق :شعيب األران و ،
(  :الرسالة ،بلوت ،احلادية عشرة1422 ،هـ ).
الذهيب ،حممد بن أمحد .إلالعلو للعلي العظيمإل .ققيق :د .عبد هللا بن
صا الربَّ ،1 ( .الرايض :دار الوطن1420 ،هـ).
الذهيب ،حممد بن أمحد .إلالكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب
عوامة وأمحد اخل يب ،1 ( .جدة :دار
الستةإل .ققيق حممد ّ
القبلة للثقافة اإلسالمية ،مؤسسة علوم القرأن1413 ،هـ).
الراغب األصفهاين ،احلسني بن حممد .إلمفردات ألفاظ القرأنإل .ققيق
صفوان عدانن داوودي ،4 ( .دمشق :دار القلم1430 ،ه).
السفاريين ،حممد بن أمحد .إللوامع األنوار البهيةإل ققيق :خالد
القح اين ،إمساعيل العدوي ،مبارَّ امل لي ،1 ( ،الرايض :دار
التوحيد1437 ،هـ).
الشنقي ي ،حممد األمني .إلأضواء البيان يف إيضاح القرأن ابلقرأنإل.
خرج أحاديثه :حممد اخلالدي ،1 ( .درا الكتب العلمية،
ّ
1417هـ).
الشوكاين ،حممد بن علي .إلفتح القديرإل ،3 ( .الرايض :الرشد،
1424هـ).
الصاحلي ،حممد بن يوسف .إلسبل اهلدى والرشاد يف سلة خل العبادإل.
ققيق :عبد العويو عبد احلق : ( .مصر :وزارة األوقاف املصرية،
1418هـ).
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ال ربي ،حممد بن جرير .إلجامع البيان عن يويل القرأنإل،1 ( .
بلوت ،عمان :ابن حوم ،األعالم1423 ،هـ).
العثيمني ،حممد بن صا  .إلتفسل القرأن الكرميإل ،1 ( .السعودية:
دار الثراي1425 ،هـ).
العسكري ،احلسن بن عبد هللا .إلتصحيفات ا دهنيإل .ققيق :حممود
أمحد ملة ،1 ( .القاهرة :امل بعة العربية احلديثة1402 ،هـ).
العيين ،حممود بن أمحد .إلعمدة القاري شرح صحيح البواريإل .تقدمي:
احلالق ،1 ( ،بلوت :دار إحياء الرتا العريب،
حممد ّ
1424هـ).
القاري ،املال علي اهلروي ،إلشرح الشفاء للقاضي عياضإل .ضب ه
وصححه :عبد هللا حممد اخلليلي ،1 ( ،بلوت :دار الكتب
ّ
العلمية1421 ،هـ).
القامسي ،حممد نال الدين .إلحماسن التأويلإل .تصحيح وحمريج وتعليق:
حممد فؤاد عبد الباقي ،1 ( ،دار إحياء الكتب العربية،
1376هـ).
القرطيب ،أبو العباس أمحد بن عمر .إلاملفهم ملا أشكل من تلويص
كتاب مسلمإل .ققيق حمي الدين ذيب ،ويوسف بديوي ،وأمحد
السيد ،وحممود إبراهيم ،1 ( ،دمشق ،بلوت :دار ابن كثل،
دار الكلم ال يب1417 ،هـ).
القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد .إلالتذكرة حوال املوتى وأمور
- 606 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين

اآلخرةإل .ققيق :د .الصادق بن حممد ،1 ( .الرايض :دار
املنهاج1425 ،هـ).
القرطيب ،حممد بن أمحد .إلاجلامع ألحكام القرأنإل ، ( .بلوت :دار
الكتب العلمية1413 ،هـ).
القنوجي ،صديق حسن خان .إليقظة أويل االعتبار ا ورد يف ذكر النار
وأصحاب النارإل .ققيق :إايد بن عبد الل يف القيسي،1 ( ،
بلوت :ابن حوم1426 ،هـ).
القنوجي ،حممد صديق حسن خان .إلق ف الثمر يف بيان عقيدة أهل
األهرإل .ققيق :د .عاصم القريويت ،1 ( ،بلوت :عا الكتب،
1404هـ).
اللجنة الدائمة ،إلفتاوى اللجنة الدائمة للبحو العلمية واإلفتاءإل .نع
وترتيب :أمحد الدويش ،5 ( .الرايض :دار املؤيد1424 ،هـ).
املباركفوري ،أبو العلي حممد عبد الرمحن .إلقفة األحوذي بشرح جامع
الرتمذيإل .ضب ه وراجع أصوله عبد الرمحن حممد عثمان( .
القاهرة :مكتبة ابن تيمية1414 ،ه).
املسعودي ،أبو احلسن بن علي .إلمروج الذهب ومعادن اجلوهرإل .اعتى
به :كمال حسن ،1 ( .بلوت :املكتبة العصرية1425 ،هـ).
اإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري ،إلصحيح مسلمإل إبشراف ومراجعة:
الشيخ صا أل الشيخ ،3 : ( ،الرايض ،دار السالم1421 ،هــ).
املعلمي ،عبد الرمحن بن حي  .إلالقائد إىل تصحيح العقائدإل .تعليق :حممد
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انصر الدين األلباين ،3 ( .بلوت :املكتب اإلسالمي1404 ،هـ).
املقدسي ،عبد الغين بن عبد الواحد بن سرور .إلاالقتصاد يف االعتقادإل
ققيق :د .أمحد بن ع ية الغامدي ،1 ( ،املدينة املنورة :مكتبة
العلوم واحلكم1414 ،هـ).
املقدسي ،م هر بن طاهر .إلالبدء والتاريخإل : ( .مصر :مكتبة الثقافة
الدينية).
الندوة العاملية للشباب اإلسالمي .إل املوسوعة امليسرة يف األداين
واملذاهب واألحواب املعاصرة إل .إشراف د .مانع بن محاد اجلهين
(  ،3الرايض ،دار الندوة العاملية 1418 ،هـ ).
النووي ،حمي الدين حي بن شرف .إلاملنهاج شرح مسلم بن احلجاجإل.
ققيق :خليل مأمون ،10 ( .بلوت :دار املعرفة1425 ،هـ).
النيسابوري ،مسلم بن احلجاج .إل صحيح مسلم إل .إبشراف ومراجعة:
الشيخ صا أل الشيخ ،3 : ( ،الرايض ،دار السالم1421 ،هــ).
اليحصيب ،عياض بن موسى بن عياض .إلإكمال املعلم بفوائد مسلمإل.
ققيق د .حي إمساعيل ،1 ( .املنصور :دار الوفاء1419 ،ه).
املواقع اإللكرتونية:
https. //www. alsmaria. tv
www. ahram. org. eg/newsa
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