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موضوع البحث:   
دراسة حتليلية حلديث »أهل الدرجات العىل« تتضمن مجع ودراسة طرقه وشواهده، ثم بيان معانيه 

ودالالته، فهو دراسة هلذا احلديث رواية ودراية.

أهداف البحث:  
• الوقوف عىل ما ثبت من الطرق هلذا احلديث وما مل يثبت منها.	
• معرفة ألفاظ احلديث املختلفة، وما تدل عليه من املعاين والفوائد.	
• النبي 	 الواردة عن  إفراد حديث من األحاديث  التأليف عند املحدثني، وهو  أنواع  إبراز نوع من 

 بالكالم يف إسناده ومتنه.

مشكلة البحث:   
عدم وجود  دراسة مستقلة لألحاديث الواردة يف درجات اجلنة سندا ومتنا، فهذا البحث يسهم يف 

مجع ما يتعلق هبذه األحاديث ودراستها.

نتائج البحث:  
• عدد األحاديث الواردة يف موضوع البحث ستة أحاديث، ثالثة منها صحيحة، والرابع ضعيف 	

منكر، واخلامس ضعيف جدا، والسادس ضعيف مرسل.
• ثبوت احلديث الوارد يف أن أبا بكر وعمر  يف الدرجات العىل من اجلنة.	
• أن عدد درجات اجلنة ليس حمصورا يف مائة درجة عىل التحقيق.	
• أن املسافة بني درجات اجلنة كام بني السامء واألرض.	

ة ) املفتاحية (: الكلامت الدالَّ  
أهل، الدرجات، العىل.
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F 

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من 

هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن 

حممدًا عبده ورسوله، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه أمجعني: أما بعد.

  فإن من طرائق املحدثني التي سلكوها يف التأليف إفراد حديث من أحاديث النبي

بالتأليف، فتجمع طرقه، ويتكلم عىل رجاله، وكثرًيا ما يردف املؤلف ذلك بالكالم يف املسائل التي تضمنها 

هذا احلديث، والفوائد التي تستنبط منه)1(.

وإن من فوائد التأليف عىل هذه الطريقة حماولة استيعاب الطرق للمسألة أو احلديث الواحد وذكر 

ما يف هذا  بيان  بعضهم  يزيد  وقد  بيان حاهلا ورواهتا  الطرق من كالم يف  ما يف هذه  ذكر  وربام  شواهده 

احلديث من الفقه والفوائد، وهذا أدعى جلمع كل ماله تعلق هبذا احلديث من حيث اإلسناد واملتن. 

قال اخلطيب البغدادي: »وجيمعون - أي املحدثون - أبواًبا يفردوهنا عن الكتب الطوال املصنفة يف 

األحكام، وعن مسانيد الصحابة أيًضا؛ فمنها: باب رؤية اهلل  يف اآلخرة، وباب الشفاعة، باب املسح 

عىل اخلفني...« إىل أن قال: »وطرق قول النبي : »من كذب عيل«، و: »إن اهلل ال يقبض العلم 

انتزاًعا«... إىل قوله: »وإن أهل الدرجات«)2(.

يف  التأليف  يف  سبق  بمن  تأسًيا  العىل؛  الدرجات  أهل  حديث  بدراسة  تعاىل  اهلل  استعنت  وقد 

األحاديث املفردة من علامء احلديث، وقد يفهم من كالم اخلطيب املتقدم أن هناك من ألف يف هذا احلديث، 

ومل أقف عليه.

)1(  مما ألف يف مجع املصنفات التي صنفت يف هذا النوع : كتاب التعريف بام أفرد من األحاديث بالتصنيف ، للمؤلف يوسف بن حممد 
بن إبراهيم العتيق ، النارش : دار الصميعي ، الرياض ، الطبعة األوىل ، 1418هـ ، وقد ذكر فيه حوايل 450 كتاًبا ألف يف هذا النوع .

)2(  اجلامع آلداب الراوي وأخالق السامع، للخطيب البغدادي )300/2( .



254

وقد سميت البحث: »حديث أهل الدرجات العىل رواية ودراية«، وقسمت البحث إىل فصلني:

الفصل األول: حديث أهل الدرجات العىل رواية.

الفصل الثاين: حديث أهل الدرجات العىل دراية، وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول: معاين الكلامت الغريبة الواردة يف أحاديث البحث 

املبحث الثاين: تفاضل درجات أهل اجلنة، وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول: تعريف الدرجة.

املطلب الثاين: عدد درجات اجلنة.

املطلب الثالث: املسافة بني درجات اجلنة.

املطلب الرابع: أعىل درجات اجلنة.

املطلب اخلامس: تفاوت درجات اجلنة.

. املبحث الثالث: فضل أيب بكر وعمر

اخلامتة، ثم املصادر واملراجع.

أمهية البحث وأسباب اختياره:  
تربز أمهية البحث يف أمور منها:

1 - ما تضمنه هذا احلديث من اإلخبار عام يكون يف اجلنة، وأهنا درجات متفاوتة، وذلك داخل يف 

اإليامن باليوم اآلخر، وإخبار النبي  بام يكون فيه من الغيب الذي علمه اهلل إياه عن طريق 

الوحي الذي أوحاه اهلل إليه.

2 - إبراز فضيلة الشيخني أيب بكر وعمر  يف كوهنام يف أعىل درجات اجلنة.

3 - عدم وجود دراسة مستقلة جامعة تعنى بجانبي الرواية والدراية هلذا احلديث فيام أعلم، مع 

احلاجة لذلك.
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أهداف البحث:  
من  حديث  إفراد  وهو  املحدثني،  عند  التأليف  أنواع  من  مهم  نوع  يف  التأليف  يف  اإلسهام   -  1

األحاديث النبوية، والكالم يف طرقه ومعانيه ومسائله.

2 - موعظة املؤمنني، بالتنافس يف الطاعات، وزيادة احلسنات، للرتقي يف أعىل الدرجات.

الدراسات السابقة:  
بعد البحث مل أقف عىل دراسة مستقلة جامعة حلديث أهل الدرجات العىل، وما وقفت عليه هو 

كالم العلامء عىل هذا احلديث يف كتب الرشوح وغريها، وإن كان التأليف يف هذا النوع مما جرت به عادة 

املحدثني عليهم رمحة اهلل كام سبق يف كالم اخلطيب البغدادي.

منهج دراسة األحاديث رواية:  
واملعاجم - 1 واملسانيد  والسنن  الصحاح  كتب  من  املوضوع  يف  الواردة  املرفوعة  األحاديث  أمجع 

وغريها، وأقترص يف دراسة الطرق عىل املدار فمن فوقه.

أرتب األحاديث حسب األصحيَّة. - 2

إن كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها فقد أخرجه من غريمها، وال سيام السنن األربعة ومسند - 3

أمحد ونحوها من الكتب املشهورة.

أقترص يف تراجم الرواة عىل من تكلم فيه، وأما الثقات فال أترجم هلم إال إن كان من غري املشهورين.- 4

ذلك - 5 وأختم  حاله،  يبني  ما  والتعديل  اجلرح  أئمة  كالم  من  أسوق  فيه  املتكلم  الراوي  ترمجة  يف 

بحكم احلافظ ابن حجر يف التقريب إن كان من رجاله، فإن ترجح يل خالف ما ذهب إليه بينت ذلك. 

وهذا يف األحاديث املذكورة يف الفصل األول، وأما الفصل الثاين فأكتفي بحكم احلافظ ابن حجر.
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منهج دراسة األحاديث دراية:  
اقترصت عىل أهم املسائل التي تتضمنها أحاديث البحث.- 1

فصلت الكالم يف مسألة درجات اجلنة، ومل أفعل ذلك يف مسألة تفضيل أيب بكر وعمر ؛ - 2

لوضوحه وكثرة ما ألف فيه.

وبعد... فأسأل اهلل أن ينفعني وإخواين املسلمني هبذا البحث، ونسأله جل وعال أن يرزقنا الفردوس 

األعىل، مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وحسن أولئك رفيًقا.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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الفصل األول: أحاديث أهل الدرجات العىل رواية:

عن أيب سعيد اخلدري  ، عن النبي  قال: »إن أهل اجلنة يرتاءون أهل الغرف - 1

من فوقهم كام يرتاءون الكوكب الدري الغابر يف األفق من املرشق أو املغرب؛ لتفاضل ما بينهم«، قالوا: 

يارسول اهلل؛ تلك منازل األنبياء، ال يبلغها غريهم؟ قال: »بىل؛ والذي نفيس بيده، رجال آمنوا باهلل وصدقوا 

املرسلني«.أخرجه البخاري)1( واللفظ له، ومسلم)2(، وابن حبان)3(.
كلهم من طريق مالك بن أنس، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار عنه به.

قال احلافظ ابن حجر: هذا احلديث من صحيح أحاديث مالك التي ليست يف املوطأ)4(.

وقد جاء هذا احلديث عن أيب سعيد اخلدري   من طرق أخرى غري الطريق السابقة، فمنها:

الطريق الثانية: عن أيب حازم سلمة بن دينار، عن النعامن بن أيب عياش عنه به خمترًصا.
.  وهو يف الصحيحني كام سيأيت عند حديث سهل بن سعد

الطريق الثالثة: عن عطية العويف عنه به:
أخرجه من هذه الطريق أبو داود)5(، والرتمذي)6(، 

وابن ماجه)7(، وأمحد)8(، كلهم من طرق به.

ولفظ الرتمذي: »إن أهل الدرجات العىل لرياهم من حتتهم كام ترون النجم الطالع يف أفق السامء، 

وإن أبا بكر وعمر منهم)9( وأنعام«.

)1(  صحيح البخاري ، كتاب بدء اخللق )6/ رقم 3256( .
)2(  صحيح مسلم ، كتاب اجلنة وصفة نعيمها )2177/4( .

)3(  اإلحسان، البن حبان )404/16( .
)4(  فتح الباري، البن حجر )376/6( .

)5(  سنن أيب داود ، كتاب احلروف والقراءات )287/4( .
)6(  جامع الرتمذي ، كتاب املناقب )567/5( .

)7(  سنن ابن ماجه ، املقدمة )37/1( .
)8(  مسند اإلمام أمحد )27/3( .

)9(  جاء عند الزخمرشي يف الفائق )21/2( : »وإن احلسنني منهم« ، وهذا اللفظ مل أقف عليه ، ولعله من حتريف بعض الرافضة ، واهلل 
أعلم .



258

قال الرتمذي: هذا حديث حسن، روي من غري وجه عن عطية، عن أيب سعيد.

وقال الدارقطني: هو حديث حمفوظ عن عطية)1(.

حاتم)3(،  وأبو  أمحد)2(،  ضعفه  فقد  مشهور؛  فيه  الكالم  الكويف،  العويف  سعد  ابن  هو  وعطية: 

والنسائي)4( وغريهم، وكذا ضعفه ابن معني)5( يف رواية، وقال مرة: ليس به بأس)6(.

قال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه)7(.

وخلص فيه احلافظ ابن حجر إىل أنه: »صدوق خيطئ كثرًيا، وكان شيعًيا مدلًسا«)8(.

ويظهر يل أن هذا الطريق قوي؛ الجتامع القرائن اآلتية:

كثرة من رواه عن عطية؛ مما يدل عىل ضبطه له.- 1

2 -.)9(  كان يشهد عىل سامعه هلذا احلديث من أيب سعيد

 كون احلديث يف فضائل أيب بكر وعمر، وعطية العويف كان يتشيع كام هو مذكور يف ترمجته، حتى 3- 

قيل: إنه كان يفضل علًيا عىل مجيع الصحابة)10(، مما يدل عىل صدقه وضبطه فيه.

ومع ذلك؛ فإن عطية العويف مل يتفرد هبذا احلديث؛ فقد توبع كام سيأيت يف الطريق اآلتية، وتوبع يف 

)1(  العلل، للدار قطني )291/11( ، وقد اشتهر هذا احلديث عن عطية العويف ، حتى وقفت عىل أربعني راوًيا ، وقد يزيدون ، كلهم 
يروون هذا احلديث عن عطية .

انظر يف كثري من هؤالء : تاريخ دمشق، البن عساكر )197-183/30( ، )185-174/44( .
)2(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم الرازي، )383/6( .

)3(  السابق نفسه .
)4(  الضعفاء واملرتوكون، للنسائي )ص 225( .

)5(  الكامل، للجرجاين )369/5( .
)6(  سؤاالت يزيد بن طهامن،  من كالم أيب زكريا حييى بن معني يف الرجال ، رواية أيب خالد الدقاق يزيد بن اهليثم بن طهامن، )ص 84( .

)7(  الكامل، للجرجاين )370/5( .
)8(    تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )4616( .

)9(  مسند اإلمام أمحد )61/3( .
)10(  هتذيب التهذيب، البن حجر )226/7( .
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أصل احلديث يف الطريقني السابقتني.

الطريق الرابعة: جمالد بن سعيد عن أيب الوداك جرب بن نوف عنه به:

أخرجه أمحد)1(، وأبو يعىل)2(، وأبو عبيد القاسم بن سالم)3(، وابن عساكر)4(.

كلهم من طرق به نحو لفظ عطية العويف.

وعند أمحد)5(: »فقال إسامعيل بن أيب خالد وهو جالس مع جمالد عىل الطنفسة)6(: وأنا أشهد عىل 

عطية العويف أنه شهد عىل أيب سعيد اخلدري أنه سمع النبي  يقول ذلك«.

وجمالد بن سعيد ضعفه القطان)7( والنسائي)8(.

وقال أمحد بن حنبل: ليس بيشء، يرفع حديًثا كثرًيا ال يرفعه الناس، وقد احتمله الناس)9(.

وقال ابن معني: ضعيف، واهي احلديث)10(.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي احلديث)11(.

وقد خلص فيه احلافظ ابن حجر إىل أنه ليس بالقوي، وقد تغري يف آخر عمره)12(.

)1(  مسند اإلمام أمحد )26/3( .
)2(  مسند أيب يعىل )461-460/2( .

)3(  غريب احلديث، البن سالم )170/3( .
)4(  تاريخ دمشق، البن عساكر )199-197/30 ، 174/44( .

)5(  مسند اإلمام أمحد )61/3( .
)6(  هي البساط . لسان العرب، البن منظور ، مادة )ط ن ف س( )127/6( .

)7(  الضعفاء، للبخاري )ص 116( .
)8(  الضعفاء واملرتوكون، للنسائي )ص 236( .

)9(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم الرازي )361/8( .
)10(  السابق )362/8( .

)11(  السابق نفسه .
)12(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )6478( .



260

)2( ولذا  وأبو الوّداك جرببن نوف اهلْمداين البِكايل وثقه ابن معني)1( وقال النسائي: ليس بالقوي 
جعله احلافظ بن حجر يف مرتبة »صدوق هيم«)3(

بغري  أنه حديث صحيح  تبني  التي وقفت عليها يف حديث أيب سعيد اخلدري، وقد  الطرق  هذه 

الزيادة التي يف فضل أيب بكر وعمر ؛ فإن هذه الزيادة إسنادها حسن لغريه. واهلل أعلم.

عن أيب حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد  ، عن النبي  قال: »إن أهل - 2

اجلنة ليرتاءون الغرف يف اجلنة كام ترتاءون الكوكب يف السامء«.

قال أبو حازم: فحدثت النعامن بن أيب عياش فقال: أشهد لسمعت أبا سعيد حيدث ويزيد فيه: »كام 

تراءون الكوكب الغارب يف األفق الرشقي والغريب«.

أخرجه البخاري)4( واللفظ له، ومسلم)5(، وأمحد)6(، والدارمي)7(.

كلهم من طرق عن أيب حازم به.

وأخرجه ابن حبان)8(، واللفظ له، والطرباين يف الكبري)9( خمترًصا، بإسنادمها عن أيوب بن سويد، 

عن مالك، عن أيب حازم به نحوه.

إال أنه زاد فيه: قالوا: يا رسول اهلل؛تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم؟ قال: »بىل والذي نفيس 

)1(   اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم الرازي ) 533/2(.
)2(  هتذيب التهذيب، البن حجر ) 60/2(.

)3( تقريب التهذيب، البن حجر، رقم الرتمجة 894.
)4(  صحيح البخاري ، كتاب الرقاق )11/ رقم 6555 ، 6556( .

)5(  صحيح مسلم ، كتاب اجلنة وصفة نعيمها )2177/4( .
)6(  مسند اإلمام أمحد )340/5( .

)7(  مسند الدارمي )433/2( .
)8(  اإلحسان، البن حبان )439/1( .

)9(  املعجم الكبري، للطرباين)141/6( .
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بيده؛ رجال آمنوا باهلل وصدقوا املرسلني«.

وقد حكم أبو حاتم)1( وأبو زرعة)2( والدارقطني)3( بالوهم عىل أيوب بن سويد يف هذه الرواية؛ 

وذلك أن املحفوظ عن مالك أنه يروي هذا احلديث عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أيب 

سعيد اخلدري   كام تقدم.

وأيوب بن سويد ضعفه أمحد، وابن معني، وغريمها)4(.

وابن حبان وإن ذكره يف الثقات فقد قال فيه: كان رديء احلفظ، خيطئ)5(.

حيث جعله يف  حجر؛  ابن  احلافظ  إليه  ذهب  ما  خالف  مرتبة: ضعيف.  يكون يف  هذا  فهو عىل 

مرتبة: »صدوق خيطئ«)6(.

فعىل هذا يكون حديث أيوب بن سويد هذا منكًرا.

وجعل احلافظ ابن حجر ذلك من باب املدرج)7(. فيكون دخل عىل أيوب بن سويد إسناد حديث 

يف إسناد حديث آخر)8(. وكذلك فإنه أدرج متن حديث ايب سعيد اخلدري مع لفظ حديث سهل بن سعد 

 واهلل أعلم.

)1(  العلل، للدار قطني )223/2( .
)2(  السابق نفسه .

)3(  العلل،  للدار قطني )258/11( .
)4(    هتذيب الكامل، للمزي )477-475/3( .

)5(  السابق )476/3( .
)6(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )615( .

)7(  فتح الباري، البن حجر )433/11( .
)8(  السابق )376/6( .
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كام - 3 الغرف  يف  ليرتاءون  اجلنة  أهل  »إن  قال:    النبي  عن   ،   هريرة  أيب  عن 

ترتاءون الكوكب الرشقي أو الغريب الغارب يف األفق - أو الطالع - يف تفاضل الدرجات«، قالوا: يا رسول 

اهلل؛ أولئك النبيون؟ قال: »بل والذي نفيس بيده أقوام آمنوا باهلل ورسوله وصدقوا املرسلني«.

أخرجه ابن املبارك يف الزهد)1(، واللفظ له، ومن طريقه الرتمذي)2(، وأخرجه أيضا  أمحد )3(، وابن 

خزيمة يف التوحيد)4(- وهو آخر حديث فيه-.

كلهم من طريق فليح بن سليامن، عن هالل بن عيل، عن عطاء بن يسار عنه به.

قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وفليح بن سليامن - وإن خرج له الشيخان - إال أنه ضعفه ابن معني)5(، وأبو زرعة)6(، والنسائي)7(.

وقال أبو حاتم)8(: ليس بالقوي.

وقال الدارقطني)9(: خيتلفون فيه، وليس به بأس.

وقال ابن عدي)10(: ال بأس به.

وقد جعله احلافظ ابن حجر)11( يف مرتبة: »صدوق كثري اخلطأ«.

وهالل بن عيل بن أسامة العامري املدين: ثقة)12(.

)1(  الزهد، البن املبارك )768/2 ، رقم 1654( .
)2(  جامع الرتمذي ، كتاب صفة اجلنة )595/4( .

)3(  مسند اإلمام أمحد، )335/2( .
)4(  التوحيد، البن خزيمة، )907/2( .

)5(  سؤاالت الدارمي، تاريخ الدارمي عن حييى بن معني ، )ص 190( .
)6(  الضعفاء ، أليب زرعة )366/2( .

)7(  الضعفاء واملرتوكون، للنسائي )ص 226( .
)8(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم الرازي، )85/7( .

)9(  هتذيب التهذيب، البن حجر )304/8( .
)10(  الكامل، للجرجاين )30/6( .

)11(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )5443( .
)12(  املرجع السابق ، رقم الرتمجة )7344( .



َرَجات الُعَل« )رواية ودراية( َحِديث:»َأهُل الدَّ

263

وقد تقدم أن مالك بن أنس يروي هذا احلديث عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أيب 

.  وليس عن أيب هريرة ،  سعيد اخلدري

فالظاهر أن رواية فليح شاذة؛ ملخالفته من هو أوثق منه.

لكن نقل ابن خزيمة عن شيخه حممد بن حييى الذهيل أنه قال: ال أبعد أن يكون عطاء بن يسار قد 

.-  - سمعه من أيب سعيد وأيب هريرة

وكذلك نقل الدارقطني هذا عن الذهيل وأقره)1(.

وعىل هذا فاألئمة حممد بن حييى الذهيل، وكذلك الرتمذي، وظاهر صنيع ابن خزيمة، والدارقطني؛ 

كلهم يرون أن كال الوجهني عن عطاء بن يسار حمفوظ.

وعليه يكون إسناد حديث أيب هريرة   حسنًا  أو صحيحًا. واهلل أعلم.

  من طرق  أيب هريرة  احلديث عن  احلديث وقد جاء هذا  األوىل هلذا  الطريقة  هذه هي 

أخرى، منها:

الطريق الثانية: الشعبي عنه به:

أخرجه عبد اهلل بن اإلمام أمحد بن حنبل يف زوائده عىل كتاب أبيه فضائل الصحابة)2(، والبزار يف 

مسنده)3(، والطرباين يف معجمه األوسط)4(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق)5(.

كلهم من طرق عن أيب قتيبة َسْلم بن قتيبة، عن يونس بن أيب إسحاق، عنه به نحو لفظ عطية العويف 

.  السابق عن أيب سعيد اخلدري

)1(  العلل، للدار قطني، )101/11( .
)2(  فضائل الصحابة، لإلمام أمحد،)442/1 ، رقم 706( .

)3(  البحر الزخار، للبزار، )84/17 ، رقم 9619( .
)4(  املعجم األوسط، للطرباين، )132/6( .

)5(  تاريخ دمشق، البن عساكر، )201-200/30( .
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قـال البـزار: هـذا احلديـث ال نعلـم رواه عـن يونس بن أيب إسـحاق عن الشـعبي عـن أيب هريرة 
إال أبـو قتيبة.

وقـال الطـرباين: مل يـرو هـذا احلديث عـن الشـعبي إال يونس بـن أيب إسـحاق، تفرد به أبـو قتيبة 
قتيبة. بن  سـلم 

وقـال الدارقطنـي: غريـب مـن حديث الشـعبي عـن أيب هريـرة، تفرد بـه يونس بن أيب إسـحاق 
الشـعبي)1(. عن 

وقد ذكر عبد اهلل بن أمحد بن حنبل أن إرسائيل بن يونس رواه عن أبيه أيًضا.

وقد أشار الدارقطني أيًضا إىل رواية إرسائيل عن يونس)2(.

وقد أسند هذه الرواية ابن عساكر)3(.

عريي، وثقه أبو داود)5(، وأبو زرعة)6(. وسلم بن قتيبة)4(، أبو قتيبة الشَّ

وقال ابن معني)7( وأبو حاتم)8(: ليس به بأس. زاد أبو حاتم: كثري الوهم، يكتب حديثه.

ولذا جعله احلافظ ابن حجر يف مرتبة: »صدوق«)9(.

وهو مع هذا قد توبع كام يف الطريق األوىل.

وأمــا يونــس بــن أيب إســحاق الســبيعي فوثقــه ابــن معــني)10(. وقــال ابــن مهــدي)11( 

)1(  أطراف الغرائب واألفراد، ملحمد املقديس، )226/5( .
)2(  العلل، للدار قطني، )114/11( .

)3(  تاريخ دمشق، البن عساكر، )200-199/30( .
)4(  بفتح السني املهملة وإسكان الالم . انظر : اإلكامل، البن ماكوال )345/4( .

)5(  هتذيب الكامل، للمزي، )234/11( .
)6(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم الرازي، )266/4( .

)7(  تاريخ الدوري، التاريخ ، ليحيى بن معني ، رواية عباس الدوري عنه، )223/2( .
)8(  اجلرح والتعديل، للرازي، )266/4( .

)9(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )2471( .
)10(  سؤاالت الدارمي، تاريخ الدارمي عن حييى بن معني، )ص 60 ، رقم 87( .

)11(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم الرازي ، )244/9( .
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بــأس. بــه  ليــس  والنســائي)1(: 

وتكلم فيه أمحد، وقال: حديثه فيه زيادة عىل حديث الناس)2(.

وقال أيًضا: حديثه مضطرب)3(.

وقال أبو حاتم: كان صدوًقا، إال أنه ال حيتج بحديثه)4(.

وقد خلص فيه احلافظ ابن حجر إىل أنه »صدوق هيم قلياًل«)5(.

فمام سبق يتبني يل أنه ال بأس هبذه الطريق. واهلل أعلم.

الطريق الثالثة: زيد بن أسلم عن أيب صالح عنه به:

أخرجه البزار)6( بإسناده عن حممد بن جميب، عن هشام بن سعد عنه به نحو لفظ فليح بن سليامن 

املتقدم.

وحممد بن جميب هو الثقفي الكويف الصائغ، سكن بغداد)7(، وهو مرتوك)8(.

فعىل هذا فال يعترب هبذه الطريق؛ لشدة ضعفها.

فمام سبق يتبني أن هذا احلديث عن أيب هريرة   حديث صحيح بطريقيه األوىل والثانية، 

وبشواهده. واهلل أعلم.

)1(  هتذيب الكامل، للمزي )492/32( .
)2(  املعرفة والتاريخ، للفسوي، )173/2( .

)3(  العلل، للدار قطني، )51/2( .
)4(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم الرازي ، )244/9( .
)5(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )7899( .

)6(  مسند البزار، )338/15 ، رقم 8896( .
)7(  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )297/3( .

)8(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )6266( .
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عن جابر بن سمرة ، قال: سمعت رسول اهلل  يقول: »إن أهل الدرجات - 4

العىل يراهم من هو أسفل منهم كام يرى الكوكب الدري يف أفق السامء، وأبو بكر وعمر منهم وأنعام«.

وابن  عدي)3(،  وابن  له،  واللفظ  الكبري)2(،  يف  والطرباين  الكبري)1(،  التاريخ  يف  البخاري  أخرجه 

عساكر)4(.

كلهم من طريق عبيد اهلل بن عمر القواريري، عن الصباح بن سهل الواسطي، عن حصني بن عبد 

الرمحن، عنه به.

قال ابن عساكر: غريب هبذا اإلسناد.

وقد حترف اسم الصباح بن سهل عند الطرباين إىل الربيع بن سهل، ومل يتفطن إىل هذا التحريف 

احلافظ اهليثمي، فقال: »فيه الربيع بن سهل الواسطي، ومل أعرفه، وبقية رجاله ثقات«)5(.

والصواب أنه الصباح بن سهل الواسطي البرصي، أبو سهل.

والصباح بن سهل، قال فيه البخاري: منكر احلديث، وال يتابع عىل حديثه)6(.

وقال أبو حاتم وأبو زرعة أيًضا: هو منكر احلديث)7(.

زاد أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال مرة: شيخ جمهول)8(.

ابن معني: ال أعرفه؛ ألن مجيع ما يروي من  ابن عدي: وقول  ابن معني: ال أعرفه)9(. قال  وقال 

)1(  التاريخ الكبري، للبخاري، )314/4( .
)2(  املعجم الكبري، للطرباين، )254/2( .

)3(  الكامل، للجرجاين، )84/4( .
)4(  تاريخ دمشق، البن عساكر، )201/30 ، 315/53( .

)5(  جممع الزوائد، للهيثمي، )57/9( .
)6(  التاريخ الكبري، للبخاري، )314/4( .

)7(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم الرازي ، )442/4( .
)8(  لسان امليزان، البن حجر، )179/3( .

)9(  سؤاالت الدارمي، تاريخ الدارمي عن حييى بن معني، )ص 135( .
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احلديث ال يبلغ عرشة أحاديث، وهي أحاديث ال يتابعه أحد عليها)1(.

وضعفه الدارقطني)2(.

فمام سبق يتبني أن هذا احلديث هبذا اإلسناد ضعيف منكر. واهلل أعلم.

عن عبد اهلل بن عمر -  - قال: قال رسول اهلل  قال: »إن أهل الدرجات - 5

العىل لينظر إليهم من هو أسفل منهم كام ينظر أحدكم إىل الكوكب الدري الغابر يف أفق من آفاق السامء، 

وإن أبا بكر وعمر ملنهم وأنعام«.

أخرجه ابن األعرايب يف معجمه)3(، ومن طريقه ابن عساكر)4(، ومن غري طريقه، كالمها من طريق 

حممد بن يونس، عن عباد بن أيب حليمة، عن أبيه، عن العوام بن حوشب، عن حبيب بن أيب ثابت عنه به.

وحممد بن يونس، وهو ابن موسى بن سليامن الُكديمي البرصي، وكالم أهل العلم فيه مشهور؛ 

فقد جرحوه جرًحا شديًدا، واهتموه بوضع احلديث)5(.

ولذا جعله احلافظ الذهبي يف مرتبة: »هالك«)6(.

وقد تساهل فيه احلافظ ابن حجر، فجعله يف مرتبة: »ضعيف«)7(.

فمام سبق يتبني أن هذا احلديث عن ابن عمر -  - ضعيف جًدا، وقد يكون موضوًعا.

وأما متن احلديث فهو حمفوظ عن غريه من الصحابة M، كام تقدم.

)1(  الكامل، للجرجاين )84/4( .
)2(  الضعفاء واملرتوكون، للنسائي، )ص 250( .
)3(  معجم ابن األعرايب، )341/1 ، رقم 443( .

)4(  تاريخ دمشق، البن عساكر، )185/44( .
)5(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )544-539/9( .

)6(  املغني يف الضعفاء، للذهبي، )646/2( .
)7(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )6419( .
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اجلنة وأسفلهم درجة - 6 أهل  أعىل  »إن بني  قال:    اهلل  نبي  أن  لنا  قال: ذكر  قتادة  عن 

كالنجم يرى يف مشارق األرض ومغارهبا«.

أخرجه ابن جرير)1( بإسناده عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أيب عروبة، عنه به.

وهذا إسناد رجاله ثقات، وهو مرسل وكان حييى بن سعيد القطان يقول يف مراسيل قتادة: هي 

بمنزلة الريح )2(.

وملا ذكر الزبيدي يف اإلحتاف)3( بعض األحاديث السابقة يف البحث عزا إىل ابن النجار أنه روى عن 

.  مثل ذلك، ومل أقف عليه من حديث أنس  أنس

وكتاب ابن النجار يف تاريخ بغداد مل يصلنا كاماًل، ولعل بعض الضعفاء وصل هذا املرسل عن 

طريق قتادة، فجعله عن أنس . واهلل أعلم.

)1(  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطربي، )61/15( .
)2( تدريب الراوي، للسيوطي، ) 205/1(.

)3(  إحتاف السادة املتقني، للزبيدي، )529/10( .
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الفصل الثاين: حديث أهل الدرجات العىل دراية:

املبحث األول: معاين الكلامت الغريبة الواردة يف أحاديث البحث:  
قوله : »الغرف«: مجع غرفة، ويقال يف اجلمع أيًضا: ُغُرفات - بضمتني وبفتح الراء 

يَّة - بكرس العني وضمها، ومجعها عليون)1(. وبسكوهنا -، ويقال للغرفة: الُعلِّ

والغرفة هي املكان املرتفع يف البيت)2(. وتسميتها بالعلية لذلك، وقد جرى إطالقها عىل هذا املعنى 

يف عدة أحاديث، منها هذا احلديث، ومنها قول حذيفة بن أسيد  : »كان النبي  يف 

غرفة ونحن أسفل منه«. احلديث أخرجه مسلم)3(.

ومنها قول أيب أيوب األنصاري  : »إن نبي اهلل  نزل يف بيتنا األسفل، وكنت 

يف الغرفة، فأهريق ماء يف الغرفة، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا نتبع املاء شفقة أن خيلص املاء إىل رسول 

اهلل ، فنزلنا إىل رسول اهلل  وأنا مشفق، فقلت: يا رسول اهلل؛ إنه ليس ينبغي أن 

نكون فوقك؛ انتقل إىل الغرفة«. احلديث أخرجه أمحد)4(، وإسناده صحيح.

البخاري يف صحيحه يف كتاب املظامل والغصب: باب الغرفة والعلية املرشفة وغري  وعقد اإلمام 

املرشفة يف السطوح وغريها.

وعقد اإلمام أبو داود يف سننه يف كتاب األدب: باب اختاذ الغرف.

وقوله : »الدري«: هو الشديد اإلنارة)5(.

)1(  هتذيب اللغة، لألزهري )187/3( ، والقاموس املحيط ، للفريوز آبادي، مادة )غ ر ف( .
)2(  فتح الباري، البن حجر، )139/5( .

)3(  صحيح مسلم، )2226/4( .
)4(  مسند اإلمام أمحد، )420/5( .

)5(  النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري اجلزري، )113/2( .
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اجلاري،  وبالكرس:  ر،  الدُّ إىل  نسبة  فبالضم  قال:  الدال،  تثليث  الكسائي  عن  اجلوزي  ابن  ونقل 

وبالفتح الالمع)1(.

وقوله : »الغابر«: أي الذاهب، وقد اختلفت الرواة يف قراءة هذا احلرف؛ فقيل كام 

سبق، وقيل: الغاير: بالتحتانية بدل املوحدة، أو باهلمزة.

قال عياض: كأنه الداخل يف الغروب. وقيل: الغارب، وقيل: العازب. واألول أشهر)2(.

وقوله : »األفق«: هو ما ظهر من نواحي الفلك وأطراف األرض)3(، واملراد به هنا 

السامء)4(.

وقوله : »وأنعام« فرسه عطية راويه ملا سئل عنه، قال: أخصبا)5(. وقال مرة: وهنيًئا 

هلام)6(. وفرسه سفيان بن عيينة: وأهاًل)7(.

وفرسه سامل املرادي - أحد رواته عن عطية - قال: أي أرفعا)8(.

ونحوه ما نقل أبو عبيد عن الكسائي أنه قال يف تفسريه: أي زادا عىل ذلك. يقال: قد أحسنت إيل 

وأنعمت، أي زدت عىل اإلحسان. ودققت دواء فأنعمت دقه، أي بالغت وزدت)9(، وأنشد ابن األعرايب:

َوأَنْعَم َأْبَكاُر اهُلُموِم َوُعوُنَا)10( ْقُه َليَلًة   َواِحي َلْ ُتَؤرِّ َسِمنُي الضَّ

)1(  فتح الباري، البن حجر، )377/6( .
)2(  املرجع السابق ، وانظر: حادي األرواح، البن القيم: )ص 111( ، و أيًضا : إحتاف السادة املتقني، للزبيدي، )528/10( .

)3(  لسان العرب، البن منظور ، مادة )أ ف ق( .
)4(  فتح الباري، البن حجر، )377/11( .
)5(  املعجم األوسط، للطرباين، )339/5( .

       وقد جاء يف بعض الطرق أن أبا سعيد اخلدري   هو الذي فرسه بذلك . )تاريخ دمشق، البن عساكر 180/44( .
)6(  الفوائد، أليب القاسم الرازي )260/1 ، رقم 919( .

)7(  مسند اإلمام أمحد، )50/3( .
)8(  تاريخ دمشق، البن عساكر )185/30( .
)9(  غريب احلديث، البن سالم، )170/3( .

م(  ع  )ن  مادة   ، الزبيدي  ملحمد  العروس،  تاج  هم،  بعد  مًها  كان  ما  أي   : وعوهنا   : وقوله   ، فاجأك  ما  أي   : اهلموم  أبكار   : )10(  قوله 
. )697/17(
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الضواحي: ما بدا من جسده. مل تؤرقه ليلة أبكار اهلموم وعوهنا وأنعام، أي وزاد عىل هذه الصفة)1(.

وفرس الفراء البيت السابق بأن معنى قوله: أنعم؛ أي صار إىل النعيم، فيكون معنى احلديث: وقد 

أنعام: أي صارا يف النعيم)2(.

وعىل هذا يكون مثل قوهلم: أشمل؛ إذا دخل يف الشامل)3(.

املبحث الثاين: تفاضل درجات أهل اجلنة، وفيه مطالب:  
املطلب األول: تعريف الدرجة:

الدال  بفتح  يقال: درجة  البناء: مراتب بعضها فوق بعض.  املرتبة، ودرج  اللغة: هي  الدرجة يف 

والدرجات:  الدرج.  واحدة  واملرقاة  اللغة،  اجليم يف هذه  تشدد  وقد  زة،  مُهَ َوْزُن  ُدَرَجة  ويقال:  واجليم، 

الطبقات من املراتب، والدرجة: املنزلة، ودرجات اجلنة منازل أرفع من منازل)4(.

والدرج يكون إىل فوق، فإن كان إىل أسفل فهو درك)5(.

جخ    ِّ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت   جت  ٱّٰٱ  واجلنة درجات، والنار دركات. قال تعاىل:   

]النساء: 145[.

)1(  هتذيب اللغة، أليب منصور األزهري، )11/3( .
)2(  تاريخ دمشق، البن عساكر، )201/30( .

)3(  النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري اجلزري، )83/5( .
ا(  ق  )ر  ومادة   ،  )266/2( ج(  ر  )د  مادة   ، منظور  البن  العرب،  ولسان   ،  )642/10( األزهري،  منصور  أليب  اللغة،  )4(  هتذيب 

. )332/14(
)5(  لسان العرب، البن منظور ، مادة )د ر ك( )422/10( .
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املطلب الثاين: عدد درجات اجلنة:
جاء الترصيح يف بعض األحاديث أن عدد درجات اجلنة مائة درجة، ومن هذه األحاديث:

بني كل 1-  ما  مائة درجة،  اجلنة  »يف   : اهلل  قال رسول  قال:     أيب هريرة   عن 

درجتني مائة عام«.أخرجه الرتمذي)1(، وأمحد)2(، واللفظ له، وأبو نعيم)3(.

كلهم من طريق رشيك)4( بن عبد اهلل، عن حممد بن ُجَحادة، عن عطاء عنه به.

وعند املزي يف التحفة)5( أن عطاء هو ابن أيب رباح، وسبق إىل ذلك أيًضا الدارقطني)6(.

ومال ابن حجر يف النكت الظراف عىل أطراف املزي إىل أن عطاء هو ابن يسار، ولعله رجع عن 

.  ذلك؛ فقد ذكره يف إحتاف املهرة)7( يف حديث عطاء بن أيب رباح عن أيب هريرة

قال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب.

وهذا اإلسناد فيه رشيك بن عبد اهلل القايض، صدوق خيطئ كثرًيا، كام قال احلافظ ابن حجر)8(. 

وقد تفرد به)9(.وأما حممد بن حجادة فهو ثقة)10(.

وقد أعل الدارقطني هذا اإلسناد بمخالفة مالك بن مغول لرشيك؛ فقد رواه مالك بن مغول عن 

حممد بن حجادة عن عطاء قوله.

قال الدارقطني: وهو أصح)11(.

)1(  جامع الرتمذي ، صفة اجلنة )582/4( .
)2(  مسند اإلمام أمحد، )292/2( .

)3(  صفة اجلنة، أليب نعيم األصبهاين، )62/2( .
)4(  حترف يف النسخة املطبوعة إىل : »إرسائيل«،  حتفة األرشاف، للمزي، )200/10(.

)5(  حتفة األرشاف، للمزي، )267/10( .
)6(  العلل، للدار قطني، )103/11( .

)7(  احتاف املهرة، البن حجر، )388/15( .
)8(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة، )2787( .

)9(  أطراف الغرائب واألفراد، البن حجر، )234/5( .
)10(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )5781( .

)11(  العلل، للدار قطني، )103/11( .
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ويظهر يل أنه حمفوظ مرفوًعا، وهو وإن كان ضعيًفا هبذا اإلسناد؛ حلال رشيك، إال أن له شواهد كام 

سيأيت، وهذا ظاهر حكم اإلمام الرتمذي. واهلل أعلم.

 عن معاذ بن جبل   أن رسول اهلل  قال: »من صام رمضان وصىل الصلوات 2- 

وحج البيت - قال الراوي: ال أدري أذكر الزكاة أم ال - إال كان حًقا عىل اهلل أن يغفر له، إن هاجر يف سبيل 

اهلل، أو مكث بأرضه التي ولد هبا«. 

قال معاذ: أال أخرب هبذا الناس؟ فقال رسول اهلل : »ذر الناس يعملون، فإن يف اجلنة 

اجلنة وأوسطها، وفوق ذلك  السامء واألرض، والفردوس أعىل  ما بني كل درجتني كام بني  مائة درجة، 

عرش الرمحن، ومنها تفجر أنار اجلنة، فإذا سألتم اهلل فسلوه الفردوس«.

أخرجه الرتمذي)1(، واللفظ له، وأمحد)2(، كالمها من طريق عبد العزيز الدراوردي.

وابن ماجه)3( من طريق حفص بن ميرسة.

كالمها عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عنه به.

أيًضا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن  أنه رواه  وذكر الرتمذي 

جبل)4(.

وقال الرتمذي عقب خترجيه للحديث: عطاء مل يدرك معاذ بن جبل، ومعاذ قديم املوت، مات يف 

خالفة عمر.

وعىل هذا فاإلسناد منقطع. واهلل أعلم.

)1(  جامع الرتمذي ، صفة اجلنة )582/4( .
)2(  مسند اإلمام أمحد، )241-240/5( .

)3(  سنن ابن ماجه ، كتاب الزهد )1448/2( .
)4(  وقع يف املطبوع : »عبادة بن الصامت« وهو خطأ، قد جاء عىل الصواب، حتفة األحوذي، للمزي )200/7(.
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 عن عبادة بن الصامت  ، أن رسول اهلل  قال: »يف اجلنة مائة درجة، ما بني 3- 

ومن  األربعة،  اجلنة  أنار  تفجر  ومنها  درجة،  أعالها  والفردوس  واألرض،  السامء  بني  كام  درجتني  كل 

فوقها يكون العرش؛ فإذا سألتم اهلل فسلوه الفردوس«.

أخرجه الرتمذي)1(، واللفظ له، وأمحد)2(، وابن خزيمة)3(، واهليثم بن كليب)4(، واحلاكم)5(.

كلهم من طريق مهام بن حييى، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عنه به.

قال احلاكم: إسناده صحيح.

وقال الذهبي: رواته ثقات)6(.

ولكن أعله الرتمذي بمخالفة الدراوردي وغريه هلامم بن حييى؛ فقد تقدم أهنم رووه عن زيد بن 

. أسلم، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل، وليس عن عبادة

قال الرتمذي: وهذا عندي أصح من حديث مهام)7(.

  به نحو لفظ حديث  وسيأيت أن هالل بن عيل روى عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة 

عبادة.

.)8(  ورجح الذهبي يف هذا االختالف عىل عطاء بن يسار أنه عن أيب هريرة

وحيتمل أن يكون كل هذه األوجه الثالثة حمفوظ)9(.

)1(  جامع الرتمذي ، صفة اجلنة )583/4( .
)2(  مسند اإلمام أمحد، )316/5 ، 321( .

)3(  التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، البن خزيمة، )247/1( .
)4(  مسند اهليثم بن كليب، )161-160/3( .

)5(  املستدرك، أليب عبد اهلل النيسابوري، )80/1( .
)6(  خمترص العلو للعيل الغفار، للذهبي، )ص 107( .

)7(  هذا النص سقط من النسخة املطبوعة املتعمدة ، واستدركته من الطبعات األخرى ومن حتفة األحوذي، للمباركفوري، )200/7( .
)8(  خمترص العلو للعيل الغفار، للذهبي، )ص 107( .

)9(  سلسلة األحاديث الصحيحة، لأللباين، )592/2 ، رقم 922( .
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ويظهر يل أن الراجح هو الذي رجحه الرتمذي، وأن احلديث إنام هو عن عطاء بن يسار، عن معاذ، 

وهو منقطع كام تقدم، وليس عن عبادة؛ ألنه رواية األكثر، وأما حديث أيب هريرة   فإنه حديث 

آخر مستقل ال يعل به حديث معاذ.. واهلل أعلم.

عن أيب سعيد اخلدري  ، عن النبي  قال: »إن يف اجلنة مائة درجة، لو أن - 4

العاملني اجتمعوا يف إحداهن لوسعتهم«.

أخرجه الرتمذي)1(، واللفظ له، وأمحد)2(، وأبو يعىل)3(.

كلهم من طريق ابن هليعة، عن دراج، عن أيب اهليثم عنه به.

قال الرتمذي: هذا حديث غريب 

وهذا إسناد مشهور، وتروى به أحاديث كثرية، وفيه علتان:

األوىل: عبد اهلل بن هليعة: صدوق خلط بعد احرتاق كتبه)4(.

الثانية: دراج أبو السمح املرصي: صدوق يف حديثه عن أيب اهليثم ضعف)5(.

ما  فلم أجد  العاملني...«  أن  »لو  قبله، إال قوله:  ما  له  أنه يشهد  إال  فعىل هذا؛ فاإلسناد ضعيف؛ 

يقويه. واهلل أعلم.

)1(  جامع الرتمذي ، صفة اجلنة )583/4( .
)2(  مسند اإلمام أمحد، )29/3( .

)3(  مسند أيب يعىل، )530/2( .
)4(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )3563( .

)5(  السابق ، رقم الرتمجة )1824( .
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وقد خرج اإلمام مسلم يف صحيحه)1( بإسناده عن أيب عبد الرمحن احلُُبيل عن أيب سعيد اخلدري 

  أن رسول اهلل  قال: »يا أبا سعيد؛ من ريض باهلل رًبا، وباإلسالم دينًا، وبمحمد نبًيا 

وجبت له اجلنة«. فعجب هلا أبو سعيد، فقال: َأِعْدَها َعيَلَّ يا رسول اهلل، ففعل، ثم قال: »وأخرى يرفع هبا 

العبد مائة درجة يف اجلنة، ما بني كل درجتني كام بني السامء واألرض«، قال: وما هي يا رسول اهلل؟ قال: 

»اجلهاد يف سبيل اهلل، اجلهاد يف سبيل اهلل«.

فهذا اللفظ يفيد أن هذه املائة درجة للمجاهدين يف سبيل اهلل، وال ينفي أن يكون هناك درجات 

أخرى دوهنا أعدت لغريهم)2(. واهلل أعلم.

بإسناده عن هالل بن عيل، عن عطاء بن  البخاري يف صحيحه)3(  ما أخرجه  ومثل هذا احلديث 

يسار، عن أيب هريرة   قال: قال رسول اهلل : »من آمن باهلل ورسوله، وأقام الصالة، 

وصام رمضان، كان حًقا عىل اهلل أن يدخله اجلنة، جاهد يف سبيل اهلل أو جلس يف أرضه التي ولد فيها«، 

فقالوا: يا رسول اهلل؛ أفال نبرش الناس؟ قال: »إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهلل للمجاهدين يف سبيل اهلل، ما 

بني الدرجتني كام بني السامء واألرض، فإذا سألتم اهلل فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط اجلنة وأعىل اجلنة - 

أراه قال: وفوقه عرش الرمحن -، ومنه تفجر أنار اجلنة«.

َرِج، وإما أن تكون هنايتها هذه املائة درجة،  قال ابن القيم: إما أن تكون هذه املائة درجة من مُجَْلِة الدَّ

ويف ضمن كل درجة درج دوهنا)4(.

فمام تقدم يتبني أن عدد درجات اجلنة ليس حمصوًرا يف مائة درجة، وأن األحاديث التي وردت هبذا 

العدد منها ما جاء بلفظ: »يف اجلنة«، ومنها ما ورد بدوهنا؛ فإن كان املحفوظ ثبوهتا فهي من مجلة درجها، 

)1(  صحيح مسلم ، كتاب اإلمارة، )1501/3( .
)2(  فتح الباري، البن حجر، )16/6( .

)3(  صحيح البخاري ، كتاب اجلهاد )6/رقم 2790( .
)4(  حادي األرواح، البن القيم، )ص 113( .
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وإن كان املحفوظ سقوطها فهي الدرج الكبار املتضمنة للدرج الصغار. واهلل أعلم)1(.

رث  ويشهد لكون عدد درجات اجلنة ليس حمصوًرا بامئة درجة؛ اإلطالق يف مثل قوله تعاىل:   ّٰٱ 

يث   ِّ   ىث  نث  مث  زث   رث  يت  ىث    ِّ  ]سورة اإلرساء: 21[، وقوله تعاىل:  ّٰٱ  نث  مث  زث 

]سورة األنفال: 4[. واهلل أعلم.

ويشهد له ما أخرجه أبو داود)2(، واللفظ له، والرتمذي)3(، وغريمها بإسناد حسن، عن عبد اهلل بن 

عمرو ، عن النبي  قال: »يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كام كنت ترتل يف 

الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها«.

املطلب الثالث: املسافة بني درجات اجلنة:
   وحديث أيب هريرة ،  تقدم يف أكثر من حديث، منها حديث أيب سعيد اخلدري

أن ما بني الدرجتني كام بني السامء واألرض، وما بني السامء واألرض مخسامئة عام)4(.

وجاء يف حديث عطاء عن أيب هريرة  ، وقد تقدم أن ما بينهام مسرية مائة عام، إال أن يف 

إسنادها رشيك النخعي كام تقدم، وقد خالف غريه يف هذه اجلملة.

ومجع بينهام اإلمام ابن القيم عىل أن هذا حممول عىل اختالف السري يف الرسعة والبطء)5(. وهذا 

اجلمع حيتاج إليه لو كانت الروايات مجيعها ثابتة وقد تبني أن رواية »مائة عام« ضعيفة وال تثبت. 

)1(  السابق )ص 114( .
)2(  سنن أيب داود ، كتاب الصالة )153/2( .

)3(  جامع الرتمذي ، كتاب فضائل القرآن )163/5( .
)4(  ورد يف ذلك حديث أيب هريرة  عند الرتمذي يف جامعه ، كتاب تفسري القرآن )376/4( ، وفيه انقطاع ، ورواه البزار يف مسنده 

)460/9( عن أيب ذر   ، وفيه انقطاع أيًضا ، وله شواهد أخرى ، وهو حسن بمجموعها . واهلل أعلم .
وصح موقوًفا عىل ابن مسعود   وله حكم الرفع ، كام عند الدارمي يف نقضه عىل املرييس )ص 222-223 ، رقم 98( ، وابن خزيمة 

يف التوحيد )242/1-243( ، وأبو الشيخ يف العظمة )689-688/2( .
)5(  حادي األرواح، البن القيم، )ص 114( .
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املطلب الرابع: أعىل درجات اجلنة:

اهلل  »إذا سألتم   قال:  النبي  أن  البخاري    عند  تقدم يف حديث أيب هريرة 

فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط اجلنة وأعىل اجلنة« احلديث)1(.

وال يعارض ذلك ما ثبت يف صحيح مسلم)2( عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  أنه سمع 

رسول اهلل  يقول: »إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عيل؛ فإنه من صىل عيل 

صالة صىل اهلل عليه هبا عرًشا، ثم سلوا اهلل يل الوسيلة؛ فإنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل، 

وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل يل الوسيلة حلت له الشفاعة«.

وروى أمحد)3( عن أيب سعيد اخلدري   قال: قال رسول اهلل : »الوسيلة درجة 

عند اهلل ليس فوقها درجة، فسلوا اهلل أن يؤتيني الوسيلة«، ويف إسناده ابن هليعة، وقد تقدم أن فيه ضعًفا، 

وشيخه يف هذا احلديث موسى بن وردان؛ صدوق ربام أخطأ)4(.

ويشهد له ما أخرجه أمحد)5( أيًضا، واللفظ له، والرتمذي)6( عن أيب هريرة   أن رسول اهلل 

 قال: »إذا صليتم عيل فاسألوا اهلل يل الوسيلة«، قيل: يا رسول اهلل؛ وما الوسيلة؟ قال: »أعىل 

درجة يف اجلنة، ال يناهلا إال رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو«.

ويف إسناده ليث بن أيب سليم، صدوق اختلط جًدا، ومل يتميز حديثه فرتك)7(.

وشيخه يف هذا احلديث كعب. قال الرتمذي: ليس هو بمعروف، وال نعلم أحًدا روى عنه غري 

ليث بن أيب سليم.

)1(  أحاديث أخرى يف الفردوس يف الدر املنثور، للسيوطي، )694-692/9( .
)2(  صحيح مسلم ، كتاب الصالة )289-288/1( .

)3(  مسند اإلمام أمحد، )83/3( .
)4(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )7023( .

)5(  مسند اإلمام أمحد، )265/2( .
)6(  جامع الرتمذي ، املناقب )546/5( .

)7(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )5685( .
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فال تعارض بني هذه األحاديث، فيقال: إن درجة الفردوس أعىل درجات اجلنة التي ينزهلا أهل 

اجلنة، وأما الوسيلة فهي خاصة بالنبي  ال ينزهلا أحد سواه)1(. واهلل أعلم.

عرش  إىل  الدرجات  أقرب  ألهنا  الوسيلة؛    النبي  درجة  وسميت  القيم:  ابن  قال 

الرمحن تبارك وتعاىل، وهي أقرب الدرجات إىل اهلل، وأصل اشتقاق لفظ: »الوسيلة« من القرب، وهي 
فعيلة، من وسل إليه: إذا تقرب إليه. قال لبيد: بىل كل ذي رأي إىل اهلل واسل)2(

خشية،  له  وأشدهم  به،  وأعلمهم  لربه،  عبودية  اخللق  أعظم    اهلل  رسول  كان  وملا 

  وأعظمهم له حمبة؛ كانت منزلته أقرب املنازل إىل اهلل، وهي أعىل درجة يف اجلنة، وأمر النبي

أمته أن يسألوها له لينالوا هبذا الدعاء الزلفى من اهلل، وزيادة اإليامن)3(.

فمام تقدم، ومن جمموع األحاديث يتبني أن أعىل درجات اجلنة: الوسيلة، وهي منزلة خاصة بالنبي 

 ، ولذا ملا حكى النبي . ثم دوهنا منازل األنبياء سوى النبي ،

بعد بعض درجات اجلنة، وأهنا ترى كالنجم الساطع البعيد يف األفق، بادر الصحابة M إىل القول 

بأهنا منازل األنبياء، ثم تأيت بعد منازل األنبياء منزلة ودرجة الفردوس، فهي ملن تفضل اهلل هبا عليه من 

سائر املؤمنني. واهلل أعلم.

املطلب اخلامس: تفاوت درجات اجلنة:

يف  اهلل  عند  واملنزلة  النعيم  يف  أهلها  تفاضل  عىل  دال  بعض  فوق  بعضها  درجات  اجلنة  كون  إن 

ىث    ِّ  ]سورة اإلرساء:  نث  مث  زث  رث  ىتيت  نت  مت  زت   رت  يب  اآلخرة. قال تعاىل:   ٱّٰٱ 

.]21

)1(  اخلصائص الكربى، للسيوطي )226-225/2( .
)2(  ديوان لبيد بن ربيعة )ص 132( ، ومطلع البيت : أرى الناس ال يدرون ما قدر أمرهم.

)3(  حادي األرواح، البن القيم )ص 118-117( .
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ىت  ِّ : أي يف الدنيا؛ فمنهم الغني والفقري، وبني ذلك، واحلسن  نت  مت  زت   قال ابن كثري: »   ٱّٰٱ 

زث  رث  والقبيح، وبني ذلك، ومن يموت صغرًيا ومن يعمر حتى يبقى شيًخا كبرًيا، وبني ذلك،    ٱّٰ 

ىث    ِّ  أي ولتفاوهتم يف الدار اآلخرة أكرب من الدنيا؛ فإن منهم من يكون يف الدركات يف  نث  مث 

وسالسلها وأغالهلا، ومنهم من يكون يف الدرجات العىل ونعيمها ورسورها، ثم أهل الدركات  جهنم 

يتفاوتون فيام هم فيه، كام أن أهل الدرجات يتفاوتون«)1(.

ومنازل أهل اجلنة ودرجاهتم بحسب إيامهنم وأعامهلم. ومع ذلك فإن النبي  أرشدنا كام مر 

يف حديث أيب هريرة   وغريه إىل سؤال اهلل الفردوس.

وقد تقدم أن من أهل اجلنة من يرى فيها من هو فوقه يف املنزلة كام يرى النجم الساطع البعيد يف السامء. 

وهم مع ذلك، فإهنم كام قال الضحاك: إن أهل اجلنة بعضهم فوق بعض درجات؛ األعىل يرى فضله عىل من هو 

أسفل منه، واألسفل ال يرى أن فوقه أحًدا)2(.

ولعله يريد أن األسفل ال يرى أن فوقه يف النعيم أحد؛ ملا هو فيه من النعيم العظيم، وأما إذا كان املراد أنه 

ال يرى أن فوقه أحد يف الدرجات فهذا مردود ملخالفته األحاديث التي تقدمت. واهلل أعلم.

: املبحث الثالث: فضل أيب بكر وعمر  
إن فضل أيب بكر الصديق وعمر الفاروق وتفضيلهام عىل سائر األمة أمر تواترت به األحاديث، 

وأمجع عليه سلف األمة، وال يشك يف هذا إال جاهل أو معاند.

قال اإلمام مالك: ما أدركت أحًدا ممن أقتدي به يشك يف تقديم أيب بكر وعمر)3(.

)1(  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )37/3( .
)2(  الدر املنثور، للسيوطي، )285/9( .

)3(  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )421/4( .
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واألحاديث الواردة يف هذا أكثر من أن حترص، وأشهر من أن تذكر)1(.

فهذا عبد اهلل بن عمر  يقول: »كنا يف زمن النبي  ال نعدل بأيب بكر أحًدا، ثم 

عمر، ثم عثامن، ثم نرتك أصحاب النبي  ال نفاضل بينهم«. أخرجه البخاري)2(.

وملا ظن بعض أن الناس أن عيل بن أيب طالب   مقدم عىل أيب بكر وعمر ؛ لقرابته 

بعد رسول اهلل  الناس خري  أيُّ  ابنه حممد بن احلنفية، فقال:   سأله  اهلل  ومصاهرته لرسول 

؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم؟ قال: ثم عمر. أخرجه البخاري)3(.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: ُيروى هذا عن عيل بن أيب طالب   من نحو ثامنني وجًها، وأنه 

كان يقوله عىل منرب الكوفة، بل قال: ال أوتى بأحد يفضلني عىل أيب بكر وعمر إال جلدته حد املفرتي)4(.

وقال رمحه اهلل: ولذلك ملا قال مالك للرشيد ملا قال له: يا أبا عبد اهلل؛ أخربين عن منزلة أيب بكر 

بعد وفاته.  منه  منه يف حياته كمنزلتهام  منزلتهام  املؤمنني؛  أمري  يا  فقال:  ؟  النبي  وعمر من 

فقال: شفيتني يا مالك.

يعلمه  مما  ومباطنتهام  أمره  عىل  له  ومؤازرهتام  بصحبته  اختصاصهام  من  هلام  كان  أنه  يبني  وهذا 

باالضطرار كل من كان عامًلا بأحوال النبي  وأفعاله وسريته مع أصحابه)5(.

الصحابة  الواردة يف فضائل  األحاديث   : الصاعدي -رمحه اهلل - يف كتابه  الشيخ د. سعود  ما ذكره أخونا  ما كتب يف هذا  )1(  من أمجع 
. )513-147/5 ، 322-91/4( M

)2(  صحيح البخاري ، فضائل الصحابة )7/رقم 3697( .
)3(  السابق )7/رقم 3671( .

)4(  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )422/4( .

)5(  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )424/4( .
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من    وعمر  بكر  أيب  فضل  عىل   - البحث  موضوع  وهو   - الدرجات  حديث  دل  وقد 

وجهني:

األول: أنه أثبت هلام علو درجتهام يف اجلنة.

الثاين: أن النبي  ذكر هلام هذه املنقبة من غري أن يسأل عنها، وقد يكونا معه حني قال 

ذلك، وقد ال يكونا معه. ففي هذا تنويه من النبي  بمكانتهام يف كل أمر ومناسبة. واهلل أعلم.
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A

احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، فله احلمد عىل ما وفق وهدى وعلم، 

وبعد...

فإين يف اخلتام أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها يف هذا البحث، وهي كاآليت:

 األحاديث الواردة يف الدرجات العىل يف اجلنة حسب ما وقفت عليه ستة أحاديث؛ اثنان منها يف 1- 

والسادس  منكر, واخلامس ضعيف جدا,  والرابع ضعيف  بشواهده  والثالث صحيح  الصحيحني  

ضعيف مرسل.

 ثبوت احلديث الوارد يف أن أبا بكر وعمر  يف الدرجات العىل من اجلنة واحلديث الوارد يف 2- 

هذا حسن ومها  خري هذه الألمة وال شك أهنام يف أعىل الدرجات.

 أن عدد درجات اجلنة ليس حمصورًا يف مائة درجة عىل التحقيق.3- 

 املسافة بني درجات اجلنة كام بني السامء واألرض. 4- 

وإين أويص بالعناية  يف التأليف يف هذا النوع من التأليف، وهو دراسة وحتليل لبعض األحاديث 

التي جتمع كثرة طرقها وخمارجها، وكثرة مسائلها 

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.
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العريب، - 1 التاريخ  الزبيدي، مؤسسة  للسيد مرتىض  الدين،  إحياء علوم  املتقني برشح  السادة  إحتاف 

بريوت، 1414هـ.

إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة، للحافظ ابن حجر العسقالين، حتقيق: مجاعة من - 2

املحققني يف مركز خدمة السنة والسرية النبوية باجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، وزارة الشؤون 

اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية بالتعاون مع اجلامعة اإلسالمية، الطبعة األوىل، 1415هـ.

األحاديث الواردة يف فضائل الصحابة، د. سعود بن عيد الصاعدي، من منشورات البحث العلمي - 3

باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.

اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، لعالء الدين عيل بن بلبان الفاريس، حتقيق: شعيب األرناؤوط، - 4

مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 1408هـ.

أطراف الغرائب واألفراد من حديث رسول اهلل  للدارقطني، للحافظ حممد بن طاهر - 5

املقديس، حتقيق: حممود حممد نصار - السيد يوسف، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

1419هـ.

اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء والكنى واألنساب، لألمري احلافظ ابن - 6

ماكوال، حتقيق الشيخ عبد الرمحن املعلمي، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، الطبعة الثانية، 1993م.
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reliable reporters), the fifth is very weak, while the sixth is mursal 
(report where the name of the Companion who received it from the 
Prophet is missing).
The report which proves that Abū Bakr and ʿUmar (may Allah be 
pleased with them) are destined for the highest elevated grades of 
paradise is authentic. 
It is verified that the number of grades of paradise is not restricted 
to be 100. 
The distance between each grade in paradise is like the distance 
between the sky and the earth. 

Keywords: 
People – grades – highly elevated
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No. (5)

Prophetic Tradition on the People of the Highly 
Elevated Grades of Paradise: Study of Transmission 

and Meaning.
Dr. Sulayman bin Saleh Althinyan. 

Research theme: 
The paper presents a study of the Prophetic tradition on the people 
of highly elevated grades in heavens by examining its paths of 
transmission, its further supporting versions, explaining its meaning 
and implications. It is a study of transmission and meaning of the 
hadith.   

Research aims: 
To highlight authentic and unauthentic versions of the report under 
discussion.
To study variant texts of the hadith, their meanings, implications 
and lessons derived from them. 
To endorse a method of writing employed by the scholars of Hadith; 
i.e.  intensively studying one single hadith of the Prophet by 
examining its transmission and meaning.   

Research problem: 
There is no previous study, which focused on the report of the people 
of highly elevated grades in paradise by studying its transmission 
and meaning. This paper attempts to collect and analyze all variant 
versions of the report.  

Research results: 
The number of versions examined in this paper is six; three of them 
are proved to be authentic, the fourth is munkar (a report transmitted 
by unreliable transmitters when compared to the version of other 
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