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 د/ مزيه طاٍز طاليب مدخلي
 

 مكدمة
 

 الحمػػػػد   رب العػػػػالميف  والالػػػػىة والسػػػػىـ عمػػػػى سػػػػيدنا محمػػػػد رسػػػػوؿ ا  
   أما بعد:ومف تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف زواجو وأالحابواألميف  وعمى آلو وأ

وكثيػر مػف  فقد استمد المسمموف عقائدىـ مف كتػاب ا  تعػالى وسػنة نبيػو 
نما أخبروا بو عف طريؽ الوحي  ىذه العقائد تتعمؽ بالغيب الذي لـ يشاىدوه وا 

غيػػب وليػػذا مػػدح ا  سػػبحانو وتعػػالى المػػؤمنيف مػػف عبػػاده لتالػػديقيـ بيػػذا ال
 (ٔ) چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ فقاؿ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںچوقال 

 (ٕ)چۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵    ۓھ  ے   ے  ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ

فاإليماف بالغيب والتالديؽ بو ىو جػوىر العقيػدة اإلسػىمية   فمػف أنكػر شػيئا  
 ذي بينو ا  ورسولو أو شؾ فيو  فقد خرج عف ديف اإلسىـ.مف الغيب ال

منيا البعث والالراط والحسػاب  وأمور الغيب التى أمرنا ا  باإليماف بيا كثيرة 
  والتػي ا المغيبػات التػي ورد الػنص بػذكرىاوالجنة والنار والمىئكة والجػف وسػائر ىػذ

ديػف اإلسػىـ باطرػطرار استقرت في نفوس المسمميف وأالبحت لدييـ مما يعمػـ مػف 
. 

والتالديؽ بعذاب القبر واحد مف أىػـ اعتقػادات أىػؿ السػنة والجماعػة  الثابتػو 
 وبإجماع أئمة المسمميف . بكتاب ا  وسنة رسولو 

وقد خالفيـ في ذلؾ المعتزلة الذيف أنكروا عذاب القبر وأولوا النالوص المثبتة 
 لو تأوبى باطؿ يتفؽ مع آرائيـ .

ف ممػػا ي ؤسػػؼ لػػو ظيػػور بعػػض األفكػػار المعاالػػرة التػػي تنكػػر عػػذاب القبػػر وا 
حيػػال مػػا انػػدثر مػػف مؤلفػػاتيـ  مقتديػػة فػػي ذلػػؾ بالمعتزلػػة   وتحػػاوؿ نشػػر أفكػػارىـ وا 

 وأفكارىـ الرالة في إنكار عذاب القبر .
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 د/ مزيه طاٍز طاليب مدخلي
 

وليذا فقد رأيت أف أكتب بحثا  عف ىذه المسألة أبيف فييا األدلة الشرعية التػي 
ومػػذىب أىػػؿ السػػنة والجماعػػة فػػي ذلػػؾ   كمػػا اسػػتعرض حجػػ  تثبػػت عػػذاب القبػػر  

 المنكريف لو وأناقشيا مناقشة عممية وا  ولي التوفيؽ .
 مشكلة البحح :

تكمف مشكمة البحث في ظيور بعض األفكار واآلرال المعاالرة التي تيدؼ إلى 
ئيـ التي إحيال ما اندثر مف أقواؿ المعتزلة في إنكار عذاب القبر ونشر مؤلفاتيـ وآرا

اسػػتدلوا بيػػا عمػػى ذلػػؾ والمخالفػػة طعتقػػاد أىػػؿ السػػنة والجماعػػو التػػي تػػؤمف بعػػذاب 
 القبر وتقره بما ورد مف أدلة الكتاب والسنة واإلجماع .

مما يستمـز كتابة مثؿ ىػذا البحػث لمػرد عمػى ىػذه األفكػار المعاالػرة وبيػاف مػا 
 فبيا مف الزيغ والرىؿ .

 أٍنية البحح :
بحػث إلػى كونػو ينػاقش عقيػدة مػف أىػـ عقائػد الػديف اإلسػىمي ترجع أىميػة ال

وىي عقيدة عذاب القبر ونعيمو التي أنكرىا المعتزلة  ويورح أدلتيـ ويرد عمييا بما 
 يثبت بطىنيا .

 ٍدف البحح :
ييدؼ البحث إلى إثبات عذاب القبػر باألدلػة الشػرعية والػرد عمػى المنكػريف لػو 

بطاؿ أدلتيـ .  وا 
 ميَج البحح :

 يتبع الباحث في ىذا البحث منيجاف ىما :
/ المني  الوالفي : لبياف عقيدة مف أىـ عقائد الديف اإلسىمي وىي عذاب ٔ

وأقػػواؿ  القبػر واطسػػتدطؿ عمػػى ذلػؾ باألدلػػة الشػػرعية مػػف كتػاب ا  وسػػنة رسػػولو 
 األئمة .
ييػا / المني  التحميمي : لعرض أدلة منكري عذاب القبر ومناقشػتيا والػرد عمٕ

. 
 أصئلة البحح :

 / ما مذىب أىؿ السنة والجماعة في عذاب القبر؟ٔ
 / ما األدلة الشرعية المثبتة لعذاب القبر ؟ٕ
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 د/ مزيه طاٍز طاليب مدخلي
 

 / ما أدلة المنكريف لعذاب القبر؟ٖ
ثبات عذاب القبر ؟  ٗ  / كيؼ يمككننا الرد عمى المنكريف وا 

 خطة البحح :
 يترمف ىذا البحث مقدمة وأربعة فالوؿ وخاتمة :

: وتترػػمف : أىميػػة وىػػدؼ ومشػػكمة وأسػػئمة البحػػث   باإلرػػافة إلػػى  ةاملكدمــ
 مني  البحث وخطتو .

 : مذىب أىؿ السنة والجماعة في عذاب القبر . املبحح األول
 : األدلة الشرعية عمى ثبوت عذاب القبر . املبحح الجاىي
 : المنكريف لعذاب القبر وأدلتيـ . املبحح الجالح
ثبات عذاب القبر .: الرد عم املذٍب الزابع  ى المنكريف وا 

الخاتمة وتترمف أىـ النتائ  والتواليات التي سوؼ يتوالؿ إلييا الباحث مػف 
 خىؿ البحث .

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 مليكزيًعذاب الكرب بني املجبتني وا
 

 

 د/ مزيه طاٍز طاليب مدخلي
 

 املبحح األول
 مذٍب أٍل الضية واجلناعة يف عذاب الكرب

إف التالػػػديؽ بعػػػذاب القبػػػر واحػػػد مػػػف أىػػػـ اعتقػػػادات أىػػػؿ السػػػنة والجماعػػػة  
وبإجمػاع أئمػة المسػمميف  فػى يوجػد كتػاب واحػد  ة رسػولو الثابتو بكتاب ا  وسػن

مف كتبيـ إط وذكر ىذه العقيدة مف بيف جممة اعتقاداتيـ   ودلػؿ عمييػا مػف الكتػاب 
 والسنة   وحكى اإلجماع عمييا قبؿ ظيور الخىؼ .

فعػف ىػذا اإلجمػاع يقػوؿ اإلمػاـ األشػعري فػي رسػالتو ألىػؿ الثغػر فػي اإلجمػاع 
  وأف الناس يفتنوف في قبػورىـ حؽوف )وأجمعوا عمى أف عذاب القبر التاسع والثىث

 .(ٖ)بعد أف يحييوف فييا ويسألوف  فيثبت ا  مف أحب تثبيتو(
ىـ بعػد ظيػوره ويقوؿ اآلمدي ) وقد اتفؽ سمؼ األمة قبؿ ظيور الخىؼ وأكثر 

ر ثبػػات إحيػػال المػػوتى فػي قبػػورىـ ومسػػألة الممكػػيف ليػـ وتسػػمية أحػػدىما منكػػعمػى إ
 .(ٗ) واآلخر نكير وعمى إثبات عذاب القبر لممجرميف والكافريف (

بعػػد المػػوت   وقػػاؿ الػػديؽ خػػاف ) ويجػػب اإليمػػاف بكػػؿ مػػا أخبػػر بػػو النبػػي 
مػف عػذاب القبػر   فيؤمف بفتنة القبر  وعذاب اآلخرة ونعيميا  وقػد اسػتعاذ النبػي 

كيػر حػؽ والنػاس وأمر بو في كؿ الىة   وفتنة األجػداث ورػغطتيا وسػؤاؿ منكػر ون
يفتنوف فػي قبػورىـ فيقػاؿ: مػف ربػؾ؟ ومػا دينػؾ ومػف نبيػؾ؟ فيثبػت ا  الػذيف آمنػوا 
بالقوؿ الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة  فيقوؿ المػؤمف: ربػي ا  ودينػي اإلسػىـ 

  وأما المرتاب فيقوؿ: ىاه ىاه ط أدري سػمعت النػاس يقولػوف شػيئا ونبيي محمد 
زبة  مف حديد  فياليح اليحة يسمعيا كؿ شيل إط اإلنساف  ولو فقمتو فيررب بمر 

ما عذاب إلى أف تقػـو القيامػة  سمعيا اإلنساف لالعؽ  ثـ بعد ىذه الفتنة إما نعيـ وا 
. وتقػػـو القيامػػة التػػي أخبػػر بيػػا فػػي كتابػػو عمػػى فتعػػاد األرواح إلػػى األجسػػادالكبػػر  
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 د/ مزيه طاٍز طاليب مدخلي
 

قبػػورىـ لػػرب العػػالميف   لسػػاف رسػػولو  وأجمػػع عمييػػا المسػػمموف  فيقػػـو النػػاس مػػف
 ٓ(٘)حفاة عراة غرط تدنو منيـ الشمس  ويمجميـ العرؽ

وقاؿ اإليجي ) ومسألة منكر ونكير ليـ وعذاب القبر لمكافر والفاسؽ كميا حؽ 
 .(ٙ)(مة قبؿ ظيور الخىؼ واألكثر بعدهعندنا   واتفؽ عميو سمؼ األ

اؤىا   نػذكر طرفػا  وكتب العقائد التػي ذكػرت عػذاب القبػر كثيػرة يالػعب استقالػ
 منيا :

قاؿ البربياري في شرح السنة )واإليماف بالميزاف يـو القيامة يوزف فيػو الخيػر 
 .(ٚ) (اإليماف بعذاب القبر ومنكر ونكير  و ولو لساف والشر لو كفتاف

وقاؿ ابف أبي العز الحنفي )ونؤمف بممؾ الموت الموكؿ بقبض أرواح العػالميف 
أىػى وسػؤاؿ منكػر ونكيػر فػي قبػره عػف ربػو ودينػو ونبيػو وبعذاب القبر لمف كاف لػو 

وعػػف الالػػحابة ررػػواف ا  عمػػييـ    عمػػى مػػا جػػالت بػػو األخبػػار عػػف رسػػوؿ ا  
 .(ٛ) والقبر رورة مف رياض الجنة أو حفرة مف حفر النيراف (

عند موتو : أوالي أنو يشيد اف ط إلػو اط ا   وفي والية اإلماـ الشافعي 
عبػػد ورسػػولو   وأنػػو يػػؤمف بػػا  ومىئكتػػو وكتبػػو  لػػو وأف محمػػدا وحػػده طشػػريؾ 

ورسمو   ط يفرؽ بيف أحد مف رسمو   وأف الىتي ونسكي ومحياي وممػاتي   رب 
العالميف   ط شريؾ لو وبذلؾ أمرت   وأف ا  يبعث مف في القبور   وأف الجنة حؽ 
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 د/ مزيه طاٍز طاليب مدخلي
 

والالراط حػؽ   وأف ا  يجػزي   واف النار حؽ   وأف عذاب القبر والحساب والميزاف 
 ٓ (ٜ) العباد بأعماليـ عميو أحيا وعميو أموت وعميو أبعث إف شال ا  (

وقاؿ اإلماـ األشعري حاكيا  عف عقيدة أىػؿ السػنة ) ويقػروف بػأف ا  سػبحانو 
مقمب القموب   ويقروف بشػفاعة رسػوؿ ا  وانيػا ألىػؿ الكبػائر مػف أمتػو   وبعػذاب 

ض حؽ   والالراط حؽ   والبعث بعد الموت حؽ   والمحاسػبة مػف القبر   وأف الحو 
ا  عز وجؿ لمعباد حػؽ   والوقػوؼ بػيف يػد  ا  حػؽ   ويقػروف بػأف اطيمػاف قػوؿ 

 .(ٓٔ) وعمؿ   يزيد وينقص   وط يقولوف مخموؽ وط غير مخموؽ (
وقػػاؿ الجػػويني فػػي لمػػع األدلػػة ) كػػؿ مػػا جػػوزه العقػػؿ وورد بػػو الشػػرع وجػػب 

بثبوتو فمما ورد الشرع بو عػذاب القبػر وسػؤاؿ منكػر ونكيػر ورد الػروح إلػى  القرال
الميت في قبػره ومنياالالػراط والميػزاف والحػوض والشػفاعة لممػذنبيف كػؿ ذلػؾ حػؽ ( 

(ٔٔ). 
وقػػاؿ ابػػف قدامػػة فػػي لمعػػة اطعتقػػاد )وعػػذاب القبػػر ونعيمػػو حػػؽ وقػػد اسػػتعاذ 

 ٓ(ٕٔ)وسؤاؿ منكر ونكير حؽ(   وأمر بو في كؿ الىة وفتنو القبر حؽمنو النبي
وقاؿ السمعاني ) ونحف إذا تدبرنا عامة ما جال في أمر الديف مف ذكر الفات 
ا  عز وجؿ وما تعبد الناس بو مف اعتقاده وكذلؾ ما ظير بيف المسمميف وتػداولوه 
بينيـ ونقموه عف سمفيـ إلى أف أسندوه إلى رسوؿ ا  مف ذكر عػذاب القبػر وسػؤاؿ 
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 د/ مزيه طاٍز طاليب مدخلي
 

حػػوض والميػػزاف والالػػراط والػػفات الجنػػة والػػفات النػػار وتخميػػد الفػػريقيف الممكػػيف وال
نما ورد األمر بقبوليا واإليماف بيا (  ٓ (ٖٔ) فييما أمور ط ندرؾ حقائقيا بعقولنا وا 

 .(ٗٔ)(بعذاب القبر حؽ واجب  وفرض طـزوقاؿ عبد الغني المقدسي )واإليماف 
القبػر   وأنيػـ يقولػوف بػو  مف ىذه األقػواؿ يترػح لنػا موقػؼ أىػؿ السػنة مػف عػذاب

 ويالدقونو لثبوتو باألدلة الشرعيو .
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 د/ مزيه طاٍز طاليب مدخلي
 

 املبحح الجاىي
 األدلة الشزعية على ثبوت عذاب الكرب

عذاب القبػر ثابػت بػالقرآف والسػنة الالػحيحة واإلجمػاع   وسػنذكر األدلػة فيمػا 
 يمي :

 أواًل : األدلة الكزآىية :
لقبػػػر   وقػػػد تناوليػػػا فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ بعػػػض اآليػػػات الدالػػػة عمػػػى عػػػذاب ا

 المفسروف بالتفسير واإليراح   وىذه اآليات ىي :
ں ںڻ ڻ ڻ چ اآليػػة األولػػى : قولػػو تعػػالى عػػف آؿ فرعػػوف

(٘ٔ) چۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
0 

وقد تظاىرت أقواؿ المفسروف عمى أف في اآلية دليؿ عمػى عػذاب القبػر   قػاؿ 
ؿ أىػػؿ السػػنة عمػػى عػػذاب البػػرزخ فػػي ابػف كثيػػر )وىػػذه اآليػػة أالػػؿ كبيػػر فػػي اسػتدط 

 .(ٙٔ) القبور وىي قولو تعالى ) النَّاُر ُيْعَرُروَف َعَمْيَيا ُغُدّوا  َوَعِشّيا  (
 .(ٚٔ) وقاؿ السمعاني في تفسيره ) َأكثر اْلُمَفّسريف َأف َىَذا ِفي اْلَقْبر (

وقاؿ ابف عادؿ فػي تفسػير األيػة ) دلػت ىػذه اآليػة عمػى إثبػات عػذاب القبػر   
  ا  ولػيس المػراد منػو يػـو القيامػةألف اآلية تقتري عرض النار عمػييـ ُغػُدوِّا وَعِشػيِّ 

ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ    ڻں   ں  ڻ  ڻ  ڻچ لقولػػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػػده

وليس المراد منو أيرا  الدنيا   ألف عرض النار عمييـ غػدوِّا وعشػيا    چھھ
لموت   وقبؿ القيامػة ما كاف حاالى  في الدنيا فثبت أف ىذا العرض إنما حالؿ بعد ا
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ذا ثبػت فػي حقيػـ ثبػت فػي  . وذلؾ يػدؿ عمػى إثبػات عػذاب القبػر فػي حػؽ ىػؤطل  وا 
 .(ٛٔ)غيرىـ ألنو ط قائؿ بالَفْرِؽ ( 

وقاؿ اإلماـ الطبري في تفسير اآلية ) يقوؿ تعالى ذكره مبينا عف سول العػذاب 
سول عػذاب ا  الذي حؿ بيؤطل األشقيال مف قـو فرعوف : ذلؾ الذي حاؽ بيـ مف 

) النَّاُر ُيْعَرُروَف َعَمْيَيا ( إنيـ لما ىمكوا وغرقيـ ا  جعمت أرواحيـ في أجواؼ طير 
 سود فيي تعرض عمى النار كؿ يـو مرتيف ) غدوا وعشػيا ( إلػى أف تقػـو السػاعة (

(ٜٔ). 
ورو  الطبري بسنده عف األوزاعي أف رجى  سألو فقاؿ : رحمؾ ا  رأينا طيورا 

مػف البحػػر تأخػذ ناحيػة الغػػرب بيرػا فوجػا  فوجػػا  ط يعمػـ عػددىا إط ا    فػػإذا  تخػرج
كاف العشي رجع مثميا سػودا    قػاؿ : وفطنػتـ إلػى ذلػؾ ؟ قػالوا : نعػـ قػاؿ : إف تمػؾ 
الطيور في حواالميا أرواح آؿ فرعوف يعرروف عمى النػار غػدوا وعشػيا فترجػع إلػى 

ل فتنبػػت عمييػػا مػػف الميػػؿ ريػػاش بػػيض وكورىػػا وقػػد احترقػػت رياشػػيا والػػارت سػػودا
وتتناثر السود ثـ تغدو ويعرروف عمى النار غدوا وعشيا ثـ ترجع إلى وكورىػا فػذلؾ 

قالوا : وكانوا ( ہ ہ ہ  ھ ) في الدنيا فإذا كاف يـو القيامة قاؿ ا  : دأبيا
يقولوف : إنيـ ستمائة ألؼ مقاتؿ ( يعني حنود فرعوف الػذي طػاردوا موسػى وغرقػوا 

 .  (ٕٓ)ي البحر مع فرعوفف

ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ٹ ٹ چ  اآليػػػػػة الثانيػػػػػة:

(ٕٔ)چى    
0 
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قاؿ الرازي في في تفسير اآلية ) تمسؾ أالحابنا في إثبات عػذاب القبػر بقولػو 
: أغرقوا فأدخموا نارا وذلؾ مف وجييف األوؿ: أف الفػال فػي قولػو : فػأدخموا نػارا تػدؿ 

الحالػة عقيػب اإلغػراؽ فػى يمكػف حمميػا عمػى عػذاب اآلخػرة    عمى أنو حالػمت تمػؾ
ط بطمػػػت دطلػػػة ىػػػذه الفػػػال الثػػػاني: أنػػػو قػػػاؿ: فػػػأدخموا عمػػػى سػػػبيؿ اإلخبػػػار عػػػف  وا 

 .(ٕٕ) الماري. وىذا إنما يالدؽ لو وقع ذلؾ (
أي بعػد إغػراقيـ . قػاؿ القشػيري : وىػذا يػدؿ عمػى وقاؿ القرطبي )فػأدخموا نػارا 

يقولػػوف : الػػاروا مسػػتحقيف دخػػوؿ النػػار  أو عػػرض عمػػييـ  عػػذاب القبػػر. ومنكػػروه
أمػػاكنيـ مػػف النػػار  كمػػا قػػاؿ تعػػالى )النػػار يعررػػوف عمييػػا غػػدوا  وعشػػيا  ( وقيػػؿ : 
أشػػاروا إلػػى مػػا فػػي الخبػػر مػػف قولػػو: )البحػػر نػػار فػػي نػػار(. ورو  أبػػو روؽ عػػف 

ر فػي الػدنيا مػع الرحاؾ في قولو تعالى : أغرقوا فأدخموا نارا قاؿ : يعني عذبوا بالنا
جانب ويحترقػوف فػي المػال مػف  الغرؽ في الدنيا في حالة واحدة   كانوا يغرقوف في

 ٓ(ٖٕ)(جانب
 ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦچ:قولو تعػالى: اآلية الثالثة

 .(ٕٗ)چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ       ڌ   ڌ    ڇچ  چ   چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ

َـّ ُيَردُّوَف ِإَلى َعَذاب  عَ  ِظػيـ  ( يفيػد أف العػذاب العظػيـ يػأتي بعػد فقولو تعالى ) ُث
عػػذاب المػػرتيف ألف ) ثػػـ ( تفيػػد الترتيػػب والتراخػػي   فػػإذا كػػاف معمومػػا  أف العػػذاب 

 العظيـ ىو عذاب يـو القيامة   فما ىو عذاب المرتيف المذاف ذكرا قبمو ؟
ذبيـ مػػرتيف ( رو  الطبػػري فػػي تفسػػير األيػػة بسػػنده عػػف مجاىػػد قػػاؿ: ) سػػنع)

 .(ٕ٘) . قاؿ : )ثـ يردوف إلى عذاب عظيـ( يـو القيامة (ذاب القبربالجوع وع
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 0(ٕٙ)  وعذاب في القبر(:عذاب في الدنياقاؿ الحسف البالريوقاؿ ابف كثير )
 0 (ٕٚ)وذكر الماوردي في تفسيره مثؿ ىذا القوؿ عف ابف عباس

وقاؿ الطبري بعػد عػرض أقػواؿ المفسػريف عػف عػذاب المػرتيف ) وأولػى األقػواؿ 
ؾ بالالواب عندي أف يقاؿ : إف ا  أخبػر أنػو يعػذب ىػؤطل الػذيف مػردوا عمػى في ذل

النفاؽ مرتيف ولـ يرع لنا دليى يوالؿ بػو إلػى عمػـ الػفة ذينػؾ العػذابيف وجػائز أف 
يكوف بعض ما ذكرنا عف القائميف ما أنبئنا عنيـ وليس عندنا عمـ بأي ذلؾ مػف أي 

عذاب عظيـ ( دطلة عمى أف العذاب فػي غير أف في قولو جؿ ثناؤه ) ثـ يردوف إلى 
المرتيف كمتييما قبؿ دخوليـ النار واألغمب مف إحد  المرتيف أنيا في القبر   وقولو 
: ) ثػـ يػػردوف إلػػى عػػذاب عظػيـ ( يقػػوؿ : ثػػـ يػػرد ىػؤطل المنػػافقوف بعػػد تعػػذيب ا  

 .(ٕٛ) إياىـ مرتيف إلى عذاب عظيـ   وذلؾ عذاب جينـ (
ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  چ  : لػػػػػو تعػػػػػالىاآليػػػػػة الرابعػػػػػة : قو 

(ٜٕ)چىئ  ی  ی      ی  ی  
 . 

ذكر جماعة مف المفسريف أف معنػى )َمِعيَشػة  َرػْنكا  ( ىػو عػذاب القبػر   وقػد 
   ومف قوؿ بعض الالحابة . ورد ىذا التفسير عف النبي 

ي فقد أخػرج ابػف أبػي شػيبة والبػزار وابػف المنػذر وابػف أبػ فأما تفسير النبي 
فإف لػو في قولو : ) عف النبي  حاتـ والحاكـ وابف مردويو والبييقي أبي ىريرة 

 ٓ(ٖٓ)معيشة رنكا ( قاؿ : عذاب القبر
 .(ٖٔ) وأورده ابف كثير في تفسيره وقاؿ عقبو ) إسناد جيد (
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وأخرج عبد الرزاؽ وسعيد ابف منالور ومسدد في مسنده وعبد بف حميد وابػف 
أبػي  ي حاتـ والحاكـ والػححو وابػف مردويػو والبييقػي عػفجرير وابف المنذر وابف أب

 .(ٕٖ): معيشة رنكا قاؿ: )عذاب القبر(سعيد الخدري مرفوعا في قولو
 .(ٖٖ) وأورده ابف كثير في تفسيره وقاؿ عقبو ) الموقوؼ أالح (

 والموقػػوؼ أخرجػػو الطبػػري بسػػنده عػػف أبػػي سػػعيد الخػػدري قػػاؿ : فػػي قػػوؿ ا  
 . (ٖٗ)اؿ : عذاب القبر) َمِعيَشة  َرْنكا  ( ق

وأخرج ىناد وعبد بف حميػد وابػف المنػذر والطبرانػي والبييقػي عػف ابػف مسػعود 
 في قولو : ) فإف لو معيشة رنكا ( قاؿ : عذاب القبر .

أورده الشوكاني في فتح القػدير مػع أحاديػث كثيػرة وقػاؿ عقبيػا ) ومجمػوع مػا 
 .(ٖ٘) (ذكرنا ىنا يرجع تفسير المعيشة الرنكى بعذاب القبر 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   چ : اآلية الخامسػة : قولػو تعػالى

(ٖٙ) چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  چ  چ  ڃڄ  ڃ  ڃ
. 

معنى التثبيت في اآلخرة بأنو التثبيت في القبر   فقد أخػرج  وقد فسر النبي 
قػاؿ :  الشيخاف في الحيحييما عف البرال بف عازب رري ا  عنيمػا عػف النبػي 

د المؤمف فػي قبػره أتػي   ثػـ شػيد أف ط إلػو إط ا  وأف محمػدا رسػوؿ ا   " إذا أقع
فذلؾ قولو : )يثبت ا  الذيف آمنػوا بػالقوؿ الثابػت( قػاؿ البخػاري : حػدثنا محمػد بػف 

) يثبػت ا  الػذيف آمنػوا( نزلػت فػي  –وزاد  -بشار  حدثنا غندر  حدثنا شعبة بيػذا 
 ٓ(ٖٚ)عذاب القبر
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في جنازة  ه عف عف أبي سعيد قاؿ : كنا مع رسوؿ ا  وأخرج الطبري بسند
فقاؿ )يا أييا الناس  إف ىذه األمة تبتمى في قبورىا  فإذا اإلنساف دفف وتفرؽ عنػو 
أالحابو  جاله ممؾ بيػده مطػراؽ فأقعػده فقػاؿ : مػا تقػوؿ فػي ىػذا الرجػؿ؟ فػإف كػاف 

وأف محمػدا عبػده ورسػولو مؤمنا قاؿ: أشيد أف ط إلو إط ا    وحده ط شريؾ لػو   
فيقوؿ لو : الدقت فيفتح لو بػاب إلػى النػار   فيقػاؿ : ىػذا منزلػؾ لػو كفػرت بربػؾ   
فأما إذا آمنت بو   فإف ا  أبدلؾ بو ىذا   ثػـ يفػتح لػو بػاب إلػى الجنػة   فيريػد أف 
ينيض لو   فيقاؿ لو : اسكف ثـ يفسح لو في قبره   وأما الكافر أو المنافؽ   فيقاؿ 

ما تقوؿ في ىذا الرجؿ؟ فيقوؿ : ما أدري   فيقاؿ لػو : ط دريػت   وط تميػت   وط لو 
اىتديت   ثـ يفتح لو باب إلى الجنة   فيقػاؿ لػو: ىػذا كػاف منزلػؾ لػو آمنػت بربػؾ   
فأمػػا إذ كفػػرت فػػإف ا  أبػػدلؾ ىػػذا   ثػػـ يفػػتح لػػو بػػاب إلػػى النػػار   ثػػـ يقمعػػو الممػػؾ 

كميػـ إط الثقمػيف ( قػاؿ بعػض أالػحابو : يػا رسػوؿ بالمطراؽ قمعة يسمعو خمػؽ ا  
ا    ما منا أحد يقـو عمى رأسو ممؾ بيػده مطػراؽ إط ىيػؿ عنػد ذلػؾ ؟ فقػاؿ رسػوؿ 

: ) يثبت ا  الذيف آمنوا بالقوؿ الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخػرة  ويرػؿ  ا  
 .(ٖٛ) ا  الظالميف   ويفعؿ ا  ما يشال(

تفسػػيره بسػػنده عػػف المسػػيب بػػف رافػػع: ) ُيَثبلػػُت المَّػػُو الَّػػِذيَف  وأخػػرج الطبػػري فػػي
 .(ٜٖ)(نزلت في الاحب القبرآَمُنوا ِباْلَقْوِؿ الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اآْلِخَرِة( قاؿ: )

قاؿ البغوي في تفسيره ) قولو تعػالى ) يثبػت ا  الػذيف آمنػوا بػالقوؿ الثابػت ( 
  الحيػػاة الػػدنيا ( يعنػػي قبػػؿ المػػوت وىػػي قػػوؿ : ط إلػػو إط ا  ) فػػي كممػػة التوحيػػد  

 .(ٓٗ))وفي اآلخرة(  يعني في القبر . ىذا قوؿ أكثر أىؿ التفسير
ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  چ  اآلية السادسة : قولػو تعػالى

﮹      ﮺  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶  ﮷  ﮸    ﮲ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ
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﯀       ﯁                              ﮿﮻  ﮼  ﮽  ﮾

(ٔٗ)چ                
. 

قػػاؿ ابػػف كثيػػر فػػي تفسػػير اآليػػة ) أي اليػػـو تيػػانوف غايػػة اإلىانػػة كمػػا كنػػتـ 
 .(ٕٗ) تكذبوف عمى ا  وتستكبروف عف اتباع آياتو واطنقياد لرسمو (

وب متعمػؽ بػػأخرجوا أو بتجػزوف وىػي تفيػػد وكممػة ) اليػـو ( ظػرؼ زمػػاف منالػ
يـو احترار الكافر ط يـو القيامة   فػدّؿ ىػذا عمػى أف العػذاب يقػع عمػى الكػافر يػـو 

 موتو   وىذا أمر في غاية الوروح .
ىذه ىي األدلة القرآنية عمى عذاب القبر   وقد بّينيا أئمة التفسير ونقمة العمـ 

فظيػـ وروايػتيـ   فجػزاىـ ا  عػف اإلسػىـ خيػر   وىـ الذيف نقموا لنػا ىػذا الػديف بح
 الجزال .

 ثاىيًا : أدلة عذاب الكرب مً الضية اليبوية .
السػنة النبويػػة ىػي المالػػدر الثػػاني لمشػريعة اإلسػػىمية   وىػي المبينػػة لكتػػاب 

ـْ  (ا  تعالى لقولو عّز وجّؿ ) َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَؾ الذلْكَر ِلُتَبيلَف ِلمنَّاِس َما ُنزل  َؿ ِإَلْيِي
فػإذا  (ٖٗ) 

الػح الحػديث وجػب العمػػؿ بػو ألنػو بيػاف لمقػػرآف وتفسػير لػو   وط ينبغػي لممسػػمـ أف 
يتردد في قبوؿ الحديث بعد ثبوتػو وليحػذر ذلػؾ لقولػو تعػالى ) َوَمػْف ُيَشػاِقِؽ الرَُّسػوَؿ 

ـَ ِمْف َبْعِد َما َتَبيََّف َلُو اْلُيَد  َوَيتَِّبْع َغْيػَر َسػِبيِؿ اْلُمػؤْ  ِمِنيَف ُنَوللػِو َمػا تَػَولَّى َوُناْلػِمِو َجَيػنَّ
  ٓ(ٗٗ) َوَساَلْت َماِليرا  (

فقولػػو تعػػالى ) ِمػػْف َبْعػػِد َمػػا َتَبػػيََّف َلػػُو اْلُيػػَد  ( أي ورػػحت عنػػده دطئمػػو بنقػػؿ 
الثقات   وقولو تتعالى ) َوَيتَِّبْع َغْيَر َسِبيِؿ اْلُمػْؤِمِنيَف ( أي يخػالؼ مػا اجتمعػت عميػو 

 مة ألف األمة معالومة بمجموعيا وط تجتمع عمى رىلة .األ
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وقد اجتمعت األمة عمى اإليماف بعذاب القبر لمػا الػّح عنػدىا بالنقػؿ الالػحيح 
  قاؿ اإلسفراييني ) وفي عذاب القبر قد بمغت األخبار حػد التػواتر  عف رسوؿ ا  

ف كاف كؿ واحد منيا لـ يبمغ حد التواتر في المفظ   .(٘ٗ) (في المعنى وا 
وقػػاؿ شػػيس اإلسػػىـ ابػػف تيميػػة ) فامػػا أحاديػػث عػػذاب القبػػر ومسػػائمو ) منكػػر 

 ٓ (ٙٗ) ( ونكير ( فكثيرة متواترة عف النبي 
وسنورد فيمػا يمػي طائفػة مػف األحاديػث الػواردة فػي إثبػات عػذاب القبػر فنقػوؿ 

 وبا  التوفيؽ :
أخبرتػو : )    : عف عروة بف الزبير عف عائشة زوج النبػي  احلديح األول

كػػاف يػػدعو فػػي الالػػىة : الميػػـ إنػػي أعػػوذ بػػؾ مػػف عػػذاب القبػػر    أف رسػػوؿ ا  
وأعوذ بؾ مف فتنة المسيح الػدجاؿ   وأعػوذ بػؾ مػف فتنػة المحيػا   وفتنػة الممػات   

 . (ٚٗ) الميـ إني أعوذ بؾ مف المأثـ والمغـر (
ــاىي  ــديح الج أليا  : أف ييوديػػة جػػالت تسػػ : عػػف عائشػػة زوج النبػػي  احل

فقالت ليا : أعاذؾ ا  مف عذاب القبر   فسألت عائشة ررػي ا  عنيػا رسػوؿ ا  
   أيعػذب النػػاس فػي قبػػورىـ ؟ فقػػاؿ رسػوؿ ا :  عائػػذا بػػا  مػف ذلػػؾ ( ثػػـ ( :

ذات غداة مركبا  فخسفت الشمس  فرجع رحى  فمر رسوؿ ا   ركب رسوؿ ا  
  قاـ الناس وراله  فقاـ قيامػا طػويى  ثػـ ركػع بيف ظيراني الحجر  ثـ قاـ يالمي و

ركوعا طويى  ثـ رفع فقاـ قياما طويى وىو دوف القيػاـ األوؿ  ثػـ ركػع ركوعػا طػويى 
وىو دوف الركوع األوؿ  ثػـ رفػع  فسػجد  ثػـ قػاـ فقػاـ قيامػا طػويى وىػو دوف القيػاـ 

طػويى وىػو دوف األوؿ  ثـ ركع ركوعا طػويى وىػو دوف الركػوع األوؿ  ثػـ قػاـ قيامػا 
القياـ األوؿ  ثـ ركع ركوعا طويى وىو دوف الركوع األوؿ  ثـ رفع  فسجد وانالػرؼ  

 .(ٛٗ)فقاؿ ما شال ا  أف يقوؿ  ثـ أمرىـ أف يتعوذوا مف عذاب القبر
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يػدعو ويقػوؿ    قاؿ : كػاف رسػوؿ ا   : عف أبي ىريرة  احلديح الجالح
  ومػػف عػػذاب النػػار   ومػػف فتنػػة المحيػػا : ) الميػػـ إنػػي أعػػوذ بػػؾ مػػف عػػذاب القبػػر 

 ٓ (ٜٗ) والممات   ومف فتنة المسيح الدجاؿ (
 : عف ابنة خالد بف سعيد بف العاص   أنيػا سػمعت النبػي  احلديح الزابع

 . (ٓ٘): وىو  يتعوذ مف عذاب القبر
عمػػى  : عػػف ابػػف عبػػاس ررػػي ا  عنيمػػا   مػػّر النبػػي  احلــديح اخلــامط
 ليعػذباف ومػا يعػذباف مػف كبيػر ( ثػـ قػاؿ : ) بمػى أمػا أحػدىماقبريف فقاؿ : ) إنيمػا 

فكاف يسعى بالنميمة   وأما أحدىما فكاف ط يسػتتر مػف بولػو ( قػاؿ : ثػـ أخػذ عػودا 
رطبا   فكسره باثنتيف   ثـ غرز كؿ واحػد منيمػا عمػى قبػر   ثػـ قػاؿ: ) لعمػو يخفػؼ 

 .  (ٔ٘) عنيما ما لـ ييبسا (
ف ميموف األودي   قاؿ : كاف سعد يعمػـ بنيػو : عف عمرو ب احلديح الضادظ

كػاف يتعػوذ  ىؤطل الكممات كما يعمـ المعمـ الغمماف الكتابػة ويقػوؿ: إف رسػوؿ ا  
منيف دبر الالىة : ) الميـ إنػي أعػوذ بػؾ مػف الجػبف   وأعػوذ بػؾ أف أرد إلػى أرذؿ 

 .(ٕ٘) (الدنيا   وأعوذ بؾ مف عذاب القبرالعمر   وأعوذ بؾ مف فتنة 
يقػوؿ: ) الميػـ    قػاؿ: كػاف النبػي : عف أنس بػف مالػؾ  احلديح الضابع

إنػػي أعػػوذ بػػؾ مػػف العجػػز والكسػػؿ  والجػػػبف واليػػـر  وأعػػوذ بػػؾ مػػف فتنػػة المحيػػػا 
 . (ٖ٘) والممات  وأعوذ بؾ مف عذاب القبر (

: " إذا تشػيد أحػدكـ : عف أبي ىريرة قاؿ : قػاؿ رسػوؿ ا   احلديح الجامً
مػػف أربػػع يقػػوؿ: الميػػـ إنػػي أعػػوذ بػػؾ مػػف عػػذاب جيػػنـ  ومػػف عػػذاب فميسػػتعذ بػػا  

 . (ٗ٘)القبر  ومف فتنة المحيا والممات   ومف شر فتنة المسيح الدجاؿ
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كػاف يعمميػـ ىػذا الػدعال  : عػف ابػف عبػاس أف رسػوؿ ا   احلديح التاصع
   : ) الميػـ إنػا نعػوذ بػؾ مػف عػذاب جيػنـميـ السورة مف القرآف يقػوؿ قولػواكما يعم

وأعوذ بؾ مػف عػذاب القبػر   وأعػوذ بػؾ مػف فتنػة المسػيح الػدجاؿ   وأعػوذ بػؾ مػف 
 فتنة المحيا والممات ( .

أخرجػػو مسػػمـ وقػػاؿ عقبػػو ) بمغنػػي أف طاوسػػا قػػاؿ طبنػػو : أدعػػوت بيػػا فػػي 
 .(٘٘) الىتؾ ؟ فقاؿ : ط   قاؿ : أعد الىتؾ (

ا فػرغ مػف التشػيد وقاؿ اإلماـ ابف حـز في المحمى ) ويمزمو فرض أف يقوؿ إذ
في كمتي الجمستيف الميـ إني أعوذ بؾ مف عذاب جينـ   وأعوذ بؾ مف عذاب القبر 
ومف فتنة المحيا والممات  ومف شر فتنة المسيح الدجاؿ ( وىذا فػرض كالتشػيد وط 

 .(ٙ٘)فرؽ
تثبػػت  –وىمػػا أالػػح الكتػػب بعػػد كتػػاب ا   -فيػػذه أحاديػػث فػػي الالػػحيحيف 

عميػػو مػػف اإلثبػػات   وفػػي غيػػر الالػػحيحيف أحاديػػث أخػػر  عػػذاب القبػػر بمػػا ط مزيػػد 
 .(ٚ٘)كثيرة الححيا العممال

 ثالجًا : اإلمجاع :
 نقؿ اإلجماع في مسالة عذاب القبر مجموعة مف العممال :

قاؿ شيس اإلسىـ بف تيمية ) فميعمـ أف مػذىب سػمؼ األمػة وأئمتيػا أف الميػت 
روحو وبدنو   وأف الػروح تبقػى إذا مات يكوف في نعيـ أو عذاب   وأف ذلؾ يحالؿ ل

بعػػد مفارقػػة البػػدف منعمػػة أو معذبػػة   وأنيػػا تتالػػؿ بالبػػدف أحيانػػا  فيحالػػؿ لػػو معيػػا 
النعيـ أو العذاب   ثـ إذا كاف يـو القيامة الكبر  اعيدت األرواح إلى األجساد وقاموا 
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مػػػف قبػػػورىـ لػػػرب العػػػالميف   ومعػػػاد األبػػػداف متفػػػؽ عميػػػو عنػػػد المسػػػمميف والييػػػود 
 ٓ(ٛ٘)لنالار   وىذا كمو متفؽ عميو عند عممال الحديث والسنة(وا

وقاؿ أبو الحسف األشعري في رسالتو إلى أىؿ الثغره ) وأجمعوا عمى أف عذاب 
القبر حؽ وأف الناس يفتنوف فػي قبػورىـ بعػد أف يحييػوف فييػا ويسػألوف فيثبػت ا  

 . (ٜ٘)مف أحب تثبيتو
عذاب القبر أعاذنا منػو وقػد روي عػف  وقاؿ في كتاب اإلبانة )وأنكرت المعتزلة

  وروي عػف أالػحابو ررػي ا  عػنيـ أجمعػيف   ومػا روي مف وجوه كثيرة النبي 
عف أحد منيـ أنو أنكره ونفاه وجحده   فوجب أف يكػوف إجماعػا مػف أالػحاب النبػي 

 ) (ٙٓ). 
 .(ٔٙ)وقد نقؿ اإلجماع أيرا  اإلماـ ابف عساكر في كتابو تبييف كذب المفتري
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 املبحح الجالح
 امليكزيً لعذاب الكرب وأدلتَه

كػػاف عالػػر الالػػحابة ررػػواف ا  عمػػييـ مػػف أفرػػؿ العالػػور وأجميػػا   وذلػػؾ 
 (ٕٙ) القائؿ ) خير الناس قرني ثـ الػذيف يمػونيـ ثػـ الػذيف يمػونيـ ( بشيادة النبي 

بة تمػؾ ولقرب العيد بنػزوؿ الػوحي وظيػور الػديف الجديػد لػـ تظيػر فػي عيػد الالػحا
وىـ أقػدر النػاس  -المقاطت التي تالادـ روح اإلسىـ وتعاليمو   فقد كاف الالحابة 

حراسا  لتمؾ العقيدة التي تفانوا في التالديؽ بيػا مرػحيف  -عمى فيـ مقاالد الديف 
فػػي ذلػػؾ بكػػؿ نفػػيس وغػػاؿ مػػف األرواح واألمػػواؿ   لػػذلؾ لػػـ يجػػرؤ أحػػد عمػػى إظيػػار 

 انيـ .شيئ مف البدعة والرىلة في زم
وبعػػػد الفتوحػػػات اإلسػػػىمية وانتالػػػار المسػػػمميف عمػػػى الحرػػػارتيف الفارسػػػية 
والروميػػػة   رػػػمت إلػػػي أرض اإلسػػػىـ بػػػىد أخػػػر  وسػػػاد اإلسػػػىـ عمييػػػا مسػػػيطرا  
ومييمنا  عمػى حياتيػا السياسػية واطجتماعيػة والفكريػة   ولػـ يكػف ىػذا األمػر مقبػوط  

رأوا نفػػوذىـ ومكػػانتيـ تنيػػار أمػػاـ  عنػػد األكػػابر مػػف أالػػحاب تمػػؾ الحرػػارات الػػذيف
المسمميف   فالػمدوا لػذلؾ وأظيػروا الطاعػة إذ لػـ يكػف فػي مقػدورىـ مالػادمة القػوة 
اإلسػػىمية عمنػػا    ولكػػنيـ فػػي الوقػػت ذاتػػو بػػدأوا حربػػا  فكريػػة عمػػى اإلسػػىـ وذلػػؾ 
باختىؽ قرايا عقدية ترعؼ إيماف الناس مف جية وتشتت األمة الواحدة إلى فرؽ 

ب مف جيػة أخػر    وبػذلؾ يسػيؿ زعزعػة أركػاف الدولػة اإلسػىمية وتقويرػيا ومذاى
 بالكامؿ .

إف أالحاب المقاطت المنحرفة لـ يالرحوا بمقاطتيـ بطريقة وارػحة يكشػفوف 
نما اتخذوا  أسموبا  مػاكرا  فػي ترويجيػا لتجػد قبػوط  عنػد  بيا عف نواياىـ الحقيقية   وا 

نيػـ ط يالػرحوف بػأقواؿ تالػطدـ بػنص قػاطع العامة   ويػتمخص ىػذا األسػموب فػي أ
مػػف القػػرآف الكػػريـ   فيػػـ ط ينكػػروف البعػػث وط الحسػػاب وط المىئكػػة وط شػػيل ممػػا 
نما كانوا ينكروف ما يدخؿ في دائػرة المتشػابو  ورد ذكره الراحة في القرآف الكريـ   وا 

آف مػػف اآليػػات ومػػا جػػالت بػػو السػػنة دوف القػػرآف إلمكػػاف الطعػػف فييػػا خػػىؼ القػػر 
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المحفوظ بالعناية اإلليية   ومثاؿ ذلؾ أنيػـ لػـ ينكػروا أف القػرآف كػىـ ا    ولكػنيـ 
قالوا بحدوثو   فإذا اعتقد الناس ذلؾ ذىبوا إلى أبعد مف ذلؾ فقالوا إف الحػادث تطػرأ 

 .(ٖٙ)عميو الحوادث فمذلؾ يمكف تغيير القرآف
السمؼ وكانت جزلا  مف وبيذا األسموب أنكروا عددا  مف المسائؿ التي اعتقدىا 

  وكػاف والشػفاعة ورؤيػة ا  يػـو القيامػةعقيدة المسمميف  فأنكروا الميزاف والالػراط 
مف بيف ما أنكروه عذاب القبر   وقد تيسر ليـ ىػذا الطعػف ألف عػذاب القبػر لػـ يػرد 

نمػػا ىػػو يعمػػـ مػػف آيػػات الكػػريـ كالجنػػة والنػػار والمىئكػػة ذكػػره الػػراحة فػػي القػػرآف   وا 
 يمكنيـ تأويىىا عمى غير الوجو الذي ذىب إليو جميور العممال.قرآنية 

ومػػف أبػػرز الػػذيف حممػػوا رايػػة إنكػػار عػػذاب القبػػر بشػػر المريسػػي أحػػد فىسػػفة 
 المعتزلة المقربيف لمخميفة المأموف   وقد كفره بسبب مقاطتو أكثر عممال زمانو :

 .(ٗٙ)فقاؿ قتيبة بف سعيد : بشر المريسي كافر
 ىاروف : أط أحد مف فتيانكـ يفتؾ بو . وقاؿ يزيد بف

وقاؿ البويطي : سمعت الشافعي يقوؿ : ناظرت المريسي في القرعة فذكرت لو 
فييا حديث عمراف بف حاليف فقاؿ : ىذا قمار فأتيت أبا البختري القاري فحكيت لو 

 ذلؾ فقاؿ : يا أبا عبد ا  شاىدا آخر وأالمبو .
عة أسال أىؿ العمـ قوليـ فيػو كفػره أكثػرىـ وقاؿ الخطيب : حكي عنو أقواؿ شن

 ألجميا وقاؿ أبو زرعة الرازي : بشر المريسي زنديؽ.
وقد أخرج الخطيب البغدادي فػي تػاريس بغػداد بسػنده عػف بعػض الثقػات قػاؿ : 
لما مػات بشػر بػف غيػاث المريسػي لػـ يشػيد جنازتػو مػف أىػؿ العمػـ والسػنة أحػد إط 

زة المريسػي أقبػػؿ عميػػو أىػؿ السػػنة والجماعػػة   عبيػد الشػػونيزي  فممػػا رجػع مػػف جنػػا
قػػالوا : يػػا عػػدو ا  تنتحػػؿ السػػنة وتشػػيد جنػػازة المريسػػي ؟ح قػػاؿ : أنظرونػػي حتػػى 
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أخبركـ   ما شيدت جنازة رجػوت ليػا مػف األجػر مػا رجػوت فػي شػيود جنازتػو   لمػا 
ورػػع فػػي مورػػع الجنػػائز قمػػت فػػي الالػػؼ فقمػػت : الميػػـ عبػػدؾ ىػػذا كػػاف ط يػػؤمف 

  الميـ فاحجبو عف النظػر إلػى وجيػؾ يػـو ينظػر إليػؾ المؤمنػوف  اآلخرة ؾ فيبرؤيت
الميػـ عبػدؾ ىػذا كػاف ط يػػؤمف بعػذاب القبػر   الميػـ فعذبػو اليػػـو فػي قبػره عػذابا  لػػـ 
تعذبو أحد مف العالميف   الميػـ عبػدؾ ىػذا كػاف ينكػر الميػزاف   الميػـ فخفػؼ ميزانػو 

كػر الشػفاعة   الميػـ فػى تشػفع فيػو أحػدا  مػف يـو القيامة   الميـ عبػدؾ ىػذا كػاف ين
 .(٘ٙ)خمقؾ يـو القيامة

وقد بمغت جيود أعدال اإلسػىـ أوجيػا فػي عيػد الخميفػة المػأموف الػذي كانػت 
تسانده القو  الفارسػية رػد القػو  العربيػة   فقػد اسػتطاع ىػؤطل أف يسػيطروا عمػى 

ذلػؾ   فعػزؼ عػف عمػـو عقؿ الخميفة ويزينوا لو عقائدىـ الباطمة فاستجاب ليػـ فػي 
اإلسػػىـ وكرىيػػا  وانالػػرفت ىمتػػو لعمػػـو األوائػػؿ مػػف الحرػػارات البائػػدة فبػػدأ حركػػة 
ترجمة كتب فىسفة اليوناف   وأنشا لذلؾ دار سماىا دار الحكمة والرؼ عمييػا مػف 
أمػػواؿ بيػػت المػػاؿ شػػيئا  كثيػػرا  كػػاف يػػذىب إلػػى المتػػرجميف فييػػا مػػف عممػػال الييػػود 

العالر نشط مذىب اطعتزاؿ   واعتنقػو الخميفػة المػأموف الػذي  والنالار    وفي ىذا
بدأ حربا  شرسة مع العممال والفقيػال بإجبػارىـ عمػى اعتنػاؽ ىػذا المػذىب   فأزىقػت 
بسػػبب ىػػذا أرواح طػػاىرة وسػػفكت دمػػال زكيػػة   وارتكبػػت فظػػائع   كػػؿ ذلػػؾ بسػػبب 

فػي ذلػؾ يقػوؿ شػيس   و (ٙٙ)اعتناؽ الخميفة ليذا المذىب الراؿ وولعو بعمػـو األوائػؿ
اإلسىـ ابف تيمية ) ما أظػف أف ا  يغفػؿ عػف المػأموف   وط بػد أف يقابمػو عمػى مػا 

 .(ٚٙ)(ؿ ىذه العمـو الفمسفية بيف أىميااعتمده مع ىذه األمة مف إدخا
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واطعتزاؿ فكر ير  تقديـ العقؿ عمى النقؿ   فيػو لػذلؾ يقػـو بإلغػال أي عقيػدة 
مييا الشارع   خالطيف بذلؾ بيف مجاليف لكؿ قوانينو ط توافؽ العقؿ حتى ولو نص ع

  فيـ مػثى  ط يؤمنػوف برؤيػة ا  تعػالى يػـو القيامػة قياسػا  عمػى امتنػاع رؤيتػو فػي 
الدنيا   فمو قيؿ ليـ أف يـو القيامة لو طبيعة أخر  لـ يقبموا ذلػؾ   وىػـ ط يؤمنػوف 

قيػػؿ ليػػـ أف لمبػػرزخ أحكامػػا  بعػػذاب القبػػر ألف مشػػاىدة المػػوتى ط تقػػوؿ بػػذلؾ   ولػػو 
غير التػي نشػاىدىا بحواسػنا لػـ يقبمػوا ذلػؾ   وىكػذا اسػتخدموا مػنيجيـ العقمػي فػي 
قرػػايا كثيػػرة فػػردوا كثيػػرا  مػػف النالػػوص واألحاديػػث وأقػػواؿ الالػػحابة   قػػاؿ اإلمػػاـ 
األشػعر  واالػفا  ليػـ فػي أوؿ كتػاب اإلبانػة ) أمػػا بعػد : فػإف كثيػرا مػف الػزائغيف عػػف 

المعتزلة وأىؿ القدر مالت بيـ أىواؤىـ إلى تقميد رؤسائيـ ومف مرى مف الحؽ مف 
أسىفيـ فتأولوا القرآف عمى آرائيـ تأويى لـ ينزؿ بو ا  سمطانا وط أورح بو برىانا 
وط نقموه عف رسوؿ رب العالميف وط عف السمؼ المتقدميف وخالفوا روايات الالحابة 

رؤية ا  عز وجؿ باألبالار وقد جالت في ذلؾ في  رري ا  عنيـ عف نبي ا  
الروايػػات مػػف الجيػػات المختمفػػات وتػػواترت بيػػا اآلثػػار وتتابعػػت بيػػا األخبػػار وأنكػػروا 

لممػػذنبيف ودفعػػوا الروايػػات فػػي ذلػػؾ عػػف السػػمؼ المتقػػدميف    شػػفاعة رسػػوؿ ا  
ابة وجحدوا عذاب القبػر وأف الكفػار فػي قبػورىـ يعػذبوف وقػد أجمػع عمػى ذلػؾ الالػح

 0 (ٛٙ)والتابعوف رري ا  عنيـ أجمعيف(
وفي عيد الخميفة المتوكؿ رجعت الدولة مرة أخر  إلى حظيػرة السػنة   وبػدأت 
مىحقة المعتزلة بمحو آثارىـ وطمس معالميـ   ولـ يمض طويؿ وقت حتػى نسػييـ 

 .(ٜٙ)الناس وأالبحت مقاطتيـ في ذمة التاريس
تيـ عمػى يػد أىػؿ السػنة والجماعػة   لقد راعت أكثر كتب المعتزلة بعػد ىػزيم

وليس بيف أيدينا اآلف أي كتب ليـ نستطيع أف ننقؿ منيا أقواليـ فػي مسػالة عػذاب 
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القبر  وسنورد ىنا بعض النقوؿ مف كتب عقائد أىؿ السنة إلثبات عقيدتيـ في نفي 
 عذاب القبر :

نكػار قاؿ ابف حـز ) ذىب ررار بف عمرو الغطفاني أحد شػيوخ المعتزلػة إلػى إ
 .(ٓٚ) عذاب القبر وىو قوؿ مف لقينا مف الخوارج (

وقاؿ اإلماـ الغزالي ) وزاد المعتزلة حتى أولوا مػف الػفاتو تعػالى الرؤيػة وأولػوا 
كونػػو سػػميعا بالػػيرا وأولػػوا المعػػراج وزعمػػوا أنػػو لػػـ يكػػف بالجسػػد وأولػػوا عػػذاب القبػػر 

األجسػػاد وبالجنػػة والميػػزاف والالػػراط وجممػػة مػػف أحكػػاـ اآلخػػرة ولكػػف أقػػروا بحشػػر 
 ٓ (ٔٚ) واشتماليا عمى المأكوطت والمشمومات والمنكوحات والمىذ المحسوسة (

وقاؿ المتولي في كتاب الغنية في أالوؿ الػديف ) وأنكػرت المعتزلػة ذلػؾ وقػالوا 
 .(ٕٚ) ط عذاب في القبر وط سؤاؿ (

و نعػيـ وقاؿ ابف القيـ ) والقوؿ الثالث الشاذ قوؿ مف يقوؿ إف البرزخ ليس فيػ
وط عذاب بؿ ط يكوف ذلؾ حتى تقػـو السػاعة الكبػر  كمػا يقػوؿ ذلػؾ مػف يقولػو مػف 
المعتزلػة ونحػػوىـ ممػف ينكػػر عػذاب القبػػر ونعيمػو بنػػال عمػى أف الػػروح ط تبقػى بعػػد 
فراؽ البدف وأف البدف ط ينعـ وط يعذب فجميع ىؤطل الطوائؼ رىؿ في أمر البػرزخ 

 .(ٖٚ) مقروف بالقيامة الكبر  ( لكنيـ خير مف الفىسفة فإنيـ
وقاؿ القرطبي في تفسيره ) وسئؿ سيؿ بف عبد ا  عف الالىة خمؼ المعتزلة 
والنكػػاح مػػنيـ وتػػزويجيـ فقػػاؿ : ط وط كرامػػة ح ىػػـ كفػػار كيػػؼ يػػؤمف مػػف يقػػوؿ : 
القرآف مخموؽ وط جنة مخموقة وط نار مخموقة وط   الراط وط شفاعة وط أحػد مػف 

وط عذاب القبر وط  يدخؿ النار وط يخرج مف النار مف مذنبي أمة محمد المؤمنيف 
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منكػػر وط نكيػػر وط رؤيػػة لربنػػا فػػي اآلخػػرة وط زيػػادة وأف عمػػـ ا  مخمػػوؽ وط يػػروف 
 ٓ(ٗٚ) السمطاف وط جمعة ويكفروف مف يؤمف بيذا (

 وقاؿ الحكمي في معػارج القبػوؿ فػي شػرح أبيػات لػو ) فػي ىػذه األبيػات إثبػات
المسألة العظيمة وىي اثبات سػؤاؿ القبػر وفتنتػو وعذابػو ونعيمػو وقػد تظػاىرت بػذلؾ 
نالوص الشريعة كتابا  وسػنة وأجمػع عمػى ذلػؾ أئمػة السػنة مػف الالػحابة والتػابعيف 
فمف بعدىـ مف أىؿ السنة والجماعة وأنكر ذلؾ بشر المريسي وأررابو واتباعيـ مف 

 .(٘ٚ) المعتزلة (
 :أدلة ىفاة عذاب الكرب

 احت  المعتزلة عمى عدـ وقوع عذاب القبر بآيات مف القرآف الكريـ منيا :
ۆ     ۈ    ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇچ  :  / قولػػػو تعػػػػالىٔ

(ٙٚ)چۈ   
. 

فقالػػت المعتزلػػة فػػي ىػػذه اآليػػة : لػػو الػػاروا أحيػػال فػػي القبػػور لػػذاقوا المػػوت 
 مرتيف ط موتو واحدة .

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ   ٿٿ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿچ :  / قولو تعالىٕ

(ٚٚ)چڦ  ڦ       
. 

فقالػػت المعتزلػػة فػػي ىػػذه اآليػػة : إف الغػػرض مػػف سػػياقيا تشػػبيو الكفػػرة بأىػػؿ 
 القبور في عدـ اإلسماع ولو كاف الميت حيا  في قبره أو حاسا  لـ يستقـ التشبيو .

(ٛٚ)چمت     ىت  يت  جث  مث  ىث      يث  حج     مج  چ  :/ قولو تعالىٖ
. 
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ىئ    مئحئ  جئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی   مت چ: / قولػػػػػػػو تعػػػػػػػالىٗ

(ٜٚ) چيئ  جب  حب   خب  
. 

ڱ  ں           ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ : تعالى / قولو٘

(ٓٛ)چں   
. 

(ٔٛ) چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ   چ :   / قولو تعالىٙ
  

سػو بػالزمف الػذي وقالت المعتزلة أف اآليات تدؿ عمػى عػدـ وعػي الميػت واحسا
قراه في القبر   وفي ىذا دليؿ عمى عدـ العذاب فيو   فمو كانوا معػذبيف لعممػوا أف 

 .   (ٕٛ)مدة مكثيـ في األرض كانت طويمة
ىذه ىي األدلة الشرعية التي اعتمدىا منكرو عذاب القبر مف المعتزلة وغيرىـ 

 وسيأتي الرد عمييا .
 دليل ىفاة عذاب الكرب العكلي :

المعتزلػػة ومػػف سػػار عمػػى نيجيػػـ بأدلػػة عقميػػة عمػػى عػػدـ وقػػوع عػػذاب اسػػتدؿ 
القبػػر   وأىػػـ دليػػؿ عقمػػي سػػاقو العممػػال ليػػـ ىػػو : كيػػؼ يمكػػف القػػوؿ بعػػذاب القبػػر 
ومساللتو مع أنا نر  الميت ونشاىده وط نحس عند ورعو في المحد بالػوت سػؤاؿ 

ذا افترست لحمػو الوحػوش وط جواب وط نشاىد في حالو ط نعيما  وط عذابا  ط سيما إ
 .(ٖٛ)والسباع وأكمتو طيور اليوال أو سمؾ المال

ونقؿ اإليجي عنيـ في المواقػؼ ) قيػؿ نحػف نشػاىد الميػت كمػا كػاف لػـ يتغيػر 
 .(ٗٛ) حتى لو كاف عمى بطنو قدح مف مال لـ يتغير عف حالو (
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قػػاؿ اآلمػػدي فػػي غابػػة المػػراـ ) قػػالوا وأمػػا مػػف جيػػة العقػػؿ فإنػػا نػػر  شخالػػا 
 ٓ (٘ٛ) مب ويبقى مالموبا إلى إف تذىب أجزاؤه وط نشاىد فيو إحيال ومسألة (يال

ىذا أقو  دليؿ عقمػي عنػد نفػاة عػذاب القبػر   وسػيأتي رد العممػال عمػييـ فػي 
 مورعو مف ىذا البحث .
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 املبحح الزابع
 الزد على امليكزيً وإثبات عذاب الكرب

القبر بما يبطميػا ويثبػت  سنحاوؿ في ىذا المبحث الرد عمى أدلة منكري عذاب
 عذاب القبروأنو حؽ ط شؾ فيو .

 الزد على الدليل األول :
  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇچ  :  اسػػػتدؿ المعتزلػػػة بقولػػػو تعػػػالى

(ٙٛ)چۆ     ۈ  ۈ   
. 

 حيث زعموا انو لو الاروا أحيال في القبور لذاقوا الموت مرتيف ط مرة واحدة .
ية تالؼ حاؿ المؤمنيف فػي الجنػة ومػا ىػـ فيػو ولمرد عميو نقوؿ : إف ىذه اآل

مف النعيـ الدائـ َوَقْوُلُو: َط َيُذوُقوَف ِفيَيا اْلَمْوَت ِإطَّ اْلَمْوَتَة اأْلُولى ىذا اطستثنال ُيَؤكلُد 
النَّْفػَي َفِإنَّػُو اْسػِتْثَناُل ُمْنَقِطُع فاطسػتثنال الػوارد فػي قولػو تعػالى : ) إط الموتػة األولػػى 

ـْ َط  (يوكػػد النفػػي الػػوارد فػػي قولػػو: ) ط يػػذوقوف ( فيػػو اسػػتثنال منقطػػع ومعنػػاه َأنَُّيػػ
ػػِحيَحْيِف َأفَّ َرُسػػوَؿ المَّػػِو  َقػػاَؿ: )ُيػػْؤَتى  َيػػُذوُقوَف ِفيَيػػا اْلَمػػْوَت َأَبػػد ا َكَمػػا َثَبػػَت ِفػػي الالَّ

َـّ ُيَقاُؿ َيا َأْىَؿ اْلَجنَِّة ِباْلَمْوِت ِفي اُلوَرِة َكْبُش َأْمَمُح َفُيوَقُؼ َبْيَف اْلَجنَِّة َوال َـّ ُيْذَبُح ُث نَّاِر ُث
 ٓ(ٚٛ) ُخُموُد َفَى َمْوَت َوَيا َأْىَؿ النَّاِر ُخُموُد َفَى َمْوَت(

: )ُيَقػاُؿ َو َعْف َأِبي َسِعيد  َوَأِبي ُىَرْيَرَة َرِرَي المَُّو َعْنُيَما َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو 
ـْ َأْف َتِعيُشػوا َفػَى َتُموتُػوا َأَبػد ا  أِلَْىِؿ اْلَجنَِّة إِ  فَّ َلُكػ ـْ َأْف تالحوا فى تْسَقُموا َأَبػد ا  َواِ  ْف َلُك

ـْ َأْف َتِشبُّوا َفَى َتْيَرُموا َأَبد ا( فَّ َلُك ـْ َأْف َتْنَعُموا َفَى َتَبأَُّسوا َأَبد ا  َواِ  فَّ َلُك  0(ٛٛ) َواِ 
ـُ َرُسػوُؿ المَّػِو َقاَؿ: َقػاَؿ  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة  : )َمػِف اتََّقػى المَّػَو َدَخػَؿ اْلَجنَّػَة َيػْنَع

 .(ٜٛ) ِفيَيا َوَط َيْبَأُس َوَيْحَيا ِفيَيا َفَى َيُموُت  َط َتْبَمى ِثَياُبُو  َوَط َيْفَنى َشَباُبُو(
حيػػث يقػػوؿ ا  تعػػالى مخبػػرا عػػف حػػاؿ ىػػؤطل المتقػػوف فػػي الجنػػة بػػأنيـ ط 

الموتػو األولػى التػي ذاقوىػا فػي الػدنيا وكػاف بعػض أىػؿ العربيػة  يذوقوف المػوت بعػد
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يوجػػو"إط" فػػي ىػػذا المورػػع إلػػى أنيػػا فػػي معنػػى سػػو   ويقػػوؿ: معنػػى الكػػىـ: ط 
ڦڦ  ڄ  چ:يذوقوف فييا الموت سو  الموتة األولى  ويمثمػو بقولػو تعػالى ذكػره

چ      چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ    چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

 0 (ٜٓ)چ

ذ كػاف ذلػؾ بمع نى: سو  ما قد فعؿ آباؤكـ  ولػيس ليػذا القػوؿ وجػو مفيػـو وا 
األغمب مف معناه وجػب أف يكػوف قػد أثبػت قولػو )ِإط اْلَمْوتَػَة األوَلػى( موتػة مػف نػوع 
األولى ىـ ذائقوىا  ومعمـو أف ذلؾ ليس كذلؾ  ألف ا  عّز وجّؿ قد آَمف أىؿ الجنػة 

نمػػا جػػاز أف تورػػع"إط" فػػي مورػػع"بعد" فػػي الجنػػة إذا ىػػـ دخموىػػا مػػف المػػوت   وا 
لتقارب معنيييما في ىذا المورع   ومعنى ذلؾ أنيـ ط يػذوقوف فييػا أي فػي الجنػة 
الموت إط الموتة األولى أي بعد الموتػة األولػى التػي ذاقوىػا فػي الػدنيا وذلػؾ لتقػارب 

 إط وبعد في ىذا المورع .
تػػي ذاقوىػا فػػي الػدنيا وذلػػؾ ط فيػـ ط يػذوقوف فػػي الجنػة المػػوت بعػد الموتػة ال

 . (ٜٔ)ينافي ثبوت عذاب الفبر
ولعمنا ىنا نورد سؤاط ونرد عميو وىو ىؿ تعاد الروح إلى الميت فػي قبػره أـ ط 

 ؟
قػد أغنانػا وكفانػا عػف أقػواؿ  ولىجابة عف ىذا السؤاؿ نقوؿ بأف رسػوؿ ا  

ث اْلَبرال بػف َعػاِزب ُكنَّػا الناس َحْيُث الرح باعادة الّروح إلى الجسد كما جال في حدي
  َوسػػمـ َفقعػػَد وقعػػدنا حولػػو َكػػَأف عمػػى  ِفػػي جنػػازه ِفػػي َبِقيػػع اْلَغْرَقػػد َفَأتَاَنػػا النَِّبػػي 

َـّ َقػاَؿ اف  رلوسنا الطير َوُىَو يْمحد َلُو َفَقاَؿ أعوذ ِبالمَّو مف َعػَذاب اْلَقْبػر ثَػَىث َمػرَّات ثػ
ِخَرة َواْنِقَطاع مف الدُّْنَيا نزلت ِإَلْيِو َمَىِئَكة َكَأف ُوُجػوىيـ الَعْبد ِإذا َكاَف ِفي اقباؿ مف اآْل 

َـّ َيِجػػيل ممػػؾ اْلَمػػْوت َحتَّػػى يجمػػس ِعْنػػد رَأسػػو  الشَّػػْمس َفَيْجِمُسػػوَف ِمْنػػُو مػػد اْلَباَلػػر ثػػ
َفَيُقوؿ أيتيا النَّفس الّطيَبة أخرجى ِإَلى مْغفَرة مف ا  وررواف َقاَؿ َفتخرج تسػيؿ َكَمػا 

يؿ القطرة مف ِفي السقال فيأخذىا َفِإذا َأخذَىا لـ يدعوىا ِفي َيده طرَفػة عػيف َحتَّػى تس
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يأخػػذوىا فيجعموىػػا ِفػػي َذِلػػؾ اْلَكَفػػف َوَذِلػػَؾ الحنػػوط َويخػػرج ِمْنَيػػا كأطيػػب نفحػػة مسػػؾ 
وجػػدت عمػػى َوجػػو اأَلْرض َقػػاَؿ فيالػػعدوف بَيػػا َفػػَى َيمػػروَف بَيػػا يْعنػػى عمػػى َمػػ  مػػف 

ِإطَّ َقاُلوا َما َىَذا الّروح الّطيب َفَيُقوُلوَف فَىف اْبف فَىف ِبَأْحَسف َأْسػَماِئِو الَِّتػي  اْلَمَىِئَكة
َكاُنوا يسمونو ِفي الدُّْنَيا َحتَّى يْنَتيوا بَيا ِإَلى السََّمال الدُّْنَيا فيسػتفتحوف َلػُو َفيفػتح َلػُو 

َتِميَيػا َحتَّػى َيْنَتِيػي بَيػا ِإَلػى السَّػَمال  فيشيعو مف كؿ َسَمال مقربوىا ِإَلى السََّمال الَِّتػي
الَِّتي ِفيَيا ا  َتَعاَلى َفَيُقوؿ ا  عز َوجؿ اكتبوا كتاب َعبػِدي ِفػي عميػيف وأعيػدوه ِإَلػى 
ـْ وفيَيػا أعيػدىـ َومنػا أخػرجيـ تَػاَرة ُأْخػَر  َقػاَؿ فتعػاد روحػو  اأَلْرض فإنى ِمْنَيا خمقتي

سانو َفَيُقوَطِف َلُو مف َربؾ َفَيُقوؿ َربلي ا  َفَيُقوُلوَف َلُو َما ِفي جسده فيأتيو ممكاف فيجم
ْسَىـ َفَيُقوَطِف َلُو َما َىَذا الرجؿ الَِّذي بعث ِفيُكـ َفَيُقوؿ ُىَو َرُسوؿ  دينؾ َفَيُقوؿ دينى اإلِْ

والدقت فيناد  ُمَناد  ا  َفَيُقوَطِف َلُو َوَما عممؾ ِبَيَذا َفَيُقوؿ َقرَأت كتاب ا  فآمنت ِبوِ 
مف السََّمال َأف الدؽ عبد  فأفرشوه مف اْلجنَّة وافتحوا َلُو َبابا مف اْلجنَّة َقاَؿ فيأتيػو 
مف ِريحَيا وطيبيا ويفسح َلُو ِفي َقبره مد َباَلره َقاَؿ ويأتيو رجػؿ حسػف اْلَوْجػو حسػف 

مػؾ الَّػِذي كنػت توعػد َفَيقُػوؿ َلػُو الثلَياب طيب الّريح َفَيُقوؿ أبشػر ِبالَّػِذي َيُسػرؾ َىػَذا َيوْ 
ػالح َفَيقُػوؿ رب أِقػـ  مف َأْنت فوجيؾ اْلَوْجو الَِّذي َيِجيل ِباْلَخيِر َفَيقُػوؿ َأنػا َعَممػؾ الالَّ
ف الَعْبػد اْلَكػاِفر ِإذا َكػاَف ِفػي اْنِقَطػاع مػف  السَّاَعة َحتَّى أرجػع ِإَلػى َأىِمػي َوَمػاِلي َقػاَؿ َواِ 

آْلِخػػَرة نػػزؿ ِإَلْيػػِو مػػف السَّػػَمال َمَىِئَكػػة سػػود اْلُوُجػػوه َمَعيػػـ المسػػوح الػػدُّْنَيا واقبػػاؿ مػػف ا
َـّ َيِجيل ممؾ اْلَمْوت َحتَّػى يجمػس ِعْنػد رَأسػو َفَيقُػوؿ أيتيػا  َفَيْجِمُسوَف ِمْنُو مد اْلَباَلر ث
النَّفس الخبيثة اْخُرِجي ِإَلى سػخط مػف ا  َوَغرػب َقػاَؿ فتتفػرؽ ِفػي جسػده فينتزعيػا 

ا ينتزع السفود مف الالُّوؼ المبموؿ فيأخذىا َفِإذا َأخذَىا لـ يدعوىا ِفػي َيػده طرَفػة َكمَ 
عيف َحتَّى يجعموىا ِفي ِتْمَؾ المسوح َويخرج ِمْنَيا كأنتف ريح جيفػة وجػدت عمػى َوجػو 

يح اطرض فيالعدوف بَيا َفَى َيمروَف بَيا عمى َمػ  مػف اْلَمَىِئَكػة ِإطَّ َقػاُلوا َمػا َىػَذا الػرّ 
اْلَخبيث َفَيُقوُلوَف فَىف اْبف فَىف بأقبح َأْسَماِئِو الَِّتي َكػاَف ُيسػمى بَيػا ِفػي الػدُّْنَيا َحتَّػى 

َـّ َقرَأَ  گ   گ  گ  گ    چ َرُسػوؿ ا  َيْنَتِيي ِبِو ِإَلى السََّمال الدُّْنَيا فيستفتح َلُو َفَى يفتح ث

 0 (ٕٜ)چ    ڻ  ڻ   ڻ  ڻڳ  ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں
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يف ِفػي اأَلْرض السُّػْفمى فتطػرح روحػو  َفَيُقوؿ ا  عز َوجؿ اكتبوا ِكتَاَبة ِفػي ِسػجل
َـّ َقػػرَأَ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  طرحػػا ثػػ

 0 (ٖٜ)چٿ  ٹ     

فتعاد روحػو ِفػي جسػده ويأتيػو ممكػاف َفَيقُػوَطِف َلػُو مػف َربػؾ َفَيقُػوؿ ىػاه ىػاه َط 
  َفَيُقوَطِف َلُو َما َىَذا الرجؿ الذ  بعث ِفػيُكـ َفَيقُػوؿ ىػاه ىػاه َط أدر  فينػاد  ُمَنػاد أدر 

مف السََّمال اف كذب َعبِدي فأفرشػوه مػف النَّػار وافتحػوا َلػُو َبابػا ِإَلػى النَّػار فيأتيػو مػف 
ِبيح اْلَوْجو حرَىا وسموميا ويريؽ َعَمْيِو َقبره َحتَّى تْخَتمؼ ِفيِو أرىعو ويأتيو رجؿ قَ 

َقِبػػيح الثلَيػػاب منػػتف الػػّريح َفَيقُػػوؿ أبشػػر ِبالَّػػِذي يسػػولؾ َىػػَذا َيْومػػؾ الَّػػِذي كنػػت توعػػد 
َفَيُقوؿ مف َأْنت فوجيؾ اْلَوْجو الَِّذي َيِجيل ِبالشَّرل َفَيُقوؿ َأنا َعَممؾ اْلَخبيث َفَيُقوؿ رب 

 .(ٜٗ)َط تقـ السَّاَعة
ستفيض اَلػححُو جَماَعػة مػف اْلحفػاظ َوَط نعمػـ أحػدا َىَذا َحِديث ثَابت َمْشُيور م

ـْ وتمقػػوه ِبػػاْلقُبوِؿ وجعمػػوه أالػػى مػػف  ػػة الَحػػِديث طعػػف ِفيػػِو بػػؿ َرَوْوُه ِفػػي كتػػبي مػػف َأِئمَّ
أاُلػػػوؿ الػػػّديف ِفػػػي َعػػػَذاب اْلَقْبػػػر ونعيمػػػو ومسػػػاللة ُمنكػػػر َوَنِكيػػػر َوقػػػبض اأْلَْرَواح 

َـّ ُرُجو   .(ٜ٘)عَيا ِإَلى اْلَقْبروالعودىا ِإَلى َبيف َيدي ا  ث
َوذىب ِإَلػى الَقػْوؿ ِبُموجػب َىػَذا الَحػِديث َجِميػع أىػؿ الّسػنة واْلَحػِديث مػف َسػاِئر 

 .(ٜٙ)الطوائؼ
َوَقاَؿ َأُبو ُمَحمَّػد بػف حػـز ِفػي كتػاب اْلمَمػؿ والنحػؿ : ) َوأمػا مػف ظػف َأف اْلَميلػت 

الَِّتي َذكرَناَىا تمنع مف َذِلؾ َيْعِني َقْولو يحيا ِفي َقبره قبؿ َيْوـ اْلِقَياَمة فخطأ اف اآْلَيات 
 0       (ٜٚ)چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ َتَعاَلى 
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ې  ې  ې  ې  ى     ۉٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ 

َقػػاَؿ َوَلػػو َكػػاَف اْلَميلػػت يحيػػا ِفػػي َقبػػره َلَكػػاَف َتَعػػاَلى قػػد أماتنػػا َثَىث ػػا  (ٜٛ)چى  ائ 
ؼ اْلُقْرآف ِإطَّ مف َأْحَياُه ا  َتَعاَلى آَية لَنِبّي مف اأْلَْنِبَيػال َوَأْحَيانا َثَىث ا َوَىَذا َباِطؿ َوخى

َـّ أحيػػاىـ  َكالَّػػِذيف َخرُجػػوا مػػف ِدَيػػارىـْ وىػػـ أُلُػػوؼ حػػذر اْلَمػػْوت َفَقػػاَؿ َلُيػػـ ا  موتػػوا ثػػ
 ىَوالَِّذي مر عمى َقْرَية َوِىي خاوية عمى عروشيا َومف خاّلو َنػص َوَكػَذِلَؾ َقْولػو َتَعػالَ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڦٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ

(ٜٜ) چڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  
0 

فالػػح ِبػػَنّص اْلقُػػْرآف َأف َأْرَواح َسػػاِئر مػػف ذكرَنػػا َط ترجػػع ِإَلػػى جسػػده ِإطَّ اأْلََجػػؿ 
ة أسر  ِبِو ِعْنػد اْلُمَسّمى َوُىَو َيْوـ اْلِقَياَمة َوَكَذِلَؾ أخبر َرُسوؿ ا  َأنو رأ  اأْلَْرَواح َلْيمَ 

َسَمال الدُّْنَيا مف َعف َيِميف آدـ َأْرَواح أىػؿ السَّػَعاَدة َوَعػف ِشػَمالو َأْرَواح أىػؿ الشػقاوة 
َوأْخبر َيْوـ بدر ِإْذ َخاطب اْلَمْوَتى َأنيػـ قػد سػمُعوا َقْولػو قبػؿ َأف تكػوف َلُيػـ ُقُبػور َولػـ 

ػَحاَبة َقػػْوليـ قػد جيفػػوا َواْعَمػـ َأنيػػـ سػامعوف َقْولػػو َمػَع َذِلػػؾ فالػػح َأف  ُينكػر عمػػى الالَّ
اْلخطاب َوالسََّماع ألرواحيـ َفَقط ِبَى شّؾ َوأما اْلَجَسد َفَى حس َلُو َوقد َقاَؿ َتَعاَلى )َوَما 

 َأْنت بمسمع مف ِفي اْلُقُبور(
فنفي الّسمع َعمَّف ِفي اْلُقُبور َوِىػي األجسػاد ِبػَى شػّؾ َوَط يشػؾ ُمسػمـ َأف الَّػِذي 
نفي ا  عز َوجؿ َعنُو الّسػمع ُىػَو غيػر الَّػِذي أثبػت َلػُو َرُسػوؿ ا  َقػاَؿ َولػـ َيػْأِت قػّط 
َعف َرُسوؿ ا  ِفي خبػر اَلػِحيح َأف َأْرَواح اْلَمػْوَتى تػرد ِإَلػى َأْجَسػادىـ ِعْنػد المسػاللة 

 .(ٓٓٔ) َوَلو اَلحَّ َذِلؾ َعنُو لقمنا ِبِو(
 وح بقولو : وقد رد عميو ابف القيـ في كتاب الر 

َما ذكره َأُبو ُمَحمَّد ِفيِو حؽ وباطؿ أما َقْولو مػف ظػف َأف اْلَميلػت يحيػا ِفػي َقبػره  
فخطأ َفَيَذا ِفيِو ِإْجَماؿ َأف َأرَاَد ِبػِو اْلَحَيػاة اْلَمْعُيػوَدة ِفػي الػدُّْنَيا الَِّتػي تقػـو ِفيَيػا الػّروح 
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َعاـ َوالشرَاب والمباس َفَيَذا خطأ َكَمػا َقػاَؿ ِباْلبدِف وتدبره وتالرفو وتحتاج َمعَيا ِإَلى الطَّ 
 والحس َواْلعقؿ يكذبُو َكَما يكذبُو النَّص .

َعػػاَدة  ف َأرَاَد ِبػػِو َحَيػػاة ُأْخػػَر  غيػػر َىػػِذه اْلَحَيػػاة بػػؿ ُتَعػػاد ِإَلْيػػِو ِإَعػػاَدة غيػػر اإلِْ َواِ 
طأ َوقد دّؿ َعَمْيػِو الػنَّص المألوفة ِفي الدُّْنَيا ليسأؿ ويمتحف ِفي َقبره َفَيَذا حؽ ونفيو خ

ِريح َوُىَو َقْولو فتعاد روحو ِفي جسده . ِحيح الالَّ  الالَّ
ثُُبػػوت  َيْنِفػػي چ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎچ:َوأمػػا اسػػتدطلو بقولػػو َتَعػػاَلى

َعاَدة اْلَعاِرَرة لمروح ِفي اْلَجَسد َكَما َأف َقِتيؿ بني ِإْسرَاِئيؿ الَِّذي َأْحَياُه ا  بعػد  َىِذه اإلِْ
َـّ َأَماَتُو لـ تكف ِتْمَؾ اْلَحَياة اْلَعاِرَرة َلُو لممساللة معتػدا بَيػا َفِإنَّػُو يحيػى َلْحَظػة َقت مو ث

َـّ ُتَعػاد روحػو ِفػي جسػده َط يػدؿ  َـّ خػر َميتػا عمػى َأف َقْولػو ثػ ِبَحْيُث َقاَؿ فَىف قتمنػى ثػ
نََّمػا يػدؿ عمػى ِإَعػاَدة َلَيػا ِإَلػى  اْلبػدف َوتعمػؽ ِبػِو َوالػروح لػـ تػزؿ عمى َحَيػاة ُمْسػَتِقرَّة َواِ 

ف بَمػػى وتمػػزؽ وسػػر َذِلػػؾ َأف الػػّروح َلَيػػا ِباْلبػػدِف َخْمَسػػة َأْنػػَواع مػػف  ُمَتَعمَقػػة ببػػدنيا َواِ 
 التََّعمُّؽ ُمَتَغاِيَرة اأْلَْحَكاـ

 َأحدَىا تعمقَيا ِبِو ِفي بطف اأْلـُ َجِنينا
 ْرضالثَّاِني تعمقَيا ِبِو بعد ُخُروجو ِإَلى َوجو األَ 

 الثَّاِلث تعمقَيا ِبِو ِفي َحاؿ الّنـو فمَيا ِبِو تعمؽ مف َوجو ومفارقة مف َوجو
ف فارقتو وتجردت َعنُو َفِإنََّيا لـ ُتَفاِرقُو فراقا  الرَّاِبع تعمقَيا ِبِو ِفي البرزخ َفِإنََّيا َواِ 

ا ِفػي أوؿ اْلَجػواب مػف اأْلََحاِديػث كميا ِبَحْيػُث َط يْبقػى َلَيػا اْلِتَفػات ِإَلْيػِو اْلَبتَّػَة َوقػد ذكرَنػ
ػة َط ُيوجػب  واآْلثَار َما يدؿ عمى ردَىا ِإَلْيػِو َوقػت َسػىـ اْلُمسػمـ َوَىػَذا الػرَّد ِإَعػاَدة َخاالَّ

 َحَياة اْلبدف قبؿ َيْوـ اْلِقَياَمة . 
 ِنْسػَبة اْلَخاِمس تعمقَيا ِبِو َيْوـ بعث األجساد َوُىَو أكمؿ َأْنػَواع تعمقَيػا ِباْلبػدِف َوَط 

 لما قبمو مف َأْنَواع التََّعمُّؽ ِإَلْيِو ِإْذ تعمؽ َط يقبؿ اْلبدف َمَعو موتا َوَط نوما َوَط َفَساد ا
  ڦٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦچَوأمػػػػػػػػػا َقْولػػػػػػػػػو َتَعػػػػػػػػػاَلى
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ِتػػي قرػػى َعَمْيَيػػا اْلَمػػْوت َط ُيَنػػاِفي ردَىػػا ِإَلػػى ُسػػْبَحاَنُو الَّ  فإمسػػاكو (ٔٓٔ)چڍ
 َجسدَىا اْلَميلت ِفي َوقت َما ردا عاررا َط ُيوجب َلُو اْلَحَياة اْلَمْعُيوَدة ِفي الدُّْنَيا .

ذا َكػاَف النَّػػاِئـ روحػػو ِفػػي جسػده َوُىػػَو َحػػّي وحياتػػو غيػر َحَيػػاة المسػػتيقظ َفػػِإف  َواِ 
َيَكَذا اْلَميلت ِإذا ُأِعيَدت روحو ِإَلى جسده َكاَنت َلُو َحاؿ متوسػطة الّنـو َشِقيؽ اْلَمْوت فَ 

َبيف اْلَحّي َوَبيف اْلَميلت الَِّذي لـ ترد روحو ِإَلى بدنو َكحاؿ النَّاِئـ المتوسطة َبيف اْلَحػّي 
 .(ٕٓٔ)َواْلَميلت َفتَأمؿ َىَذا يزيح َعْنؾ إشكاطت َكِثيَرة

ِحيَحة المتواترة تدؿ عمى عود الّروح قاؿ شيس اطسىـ ابف تيميو ا أْلََحاِديث الالَّ
ِإَلػػى اْلبػػدف َوقػػت السُّػػَؤاؿ وسػػؤاؿ اْلبػػدف ِبػػَى روح َقػػوؿ َقاَلػػو َطاِئَفػػة مػػف النَّػػاس َوأْنكػػرُه 

َواْبػف حػـز  اْلُجْمُيور وقابميـ آَخُروَف َفَقاُلوا السَُّؤاؿ لمروح ِبَى بدف َوَىػَذا َقاَلػو اْبػف مػّرة
ِحيَحة ترده َوَلو َكاَف َذِلؾ عمى الّروح َفَقػط لػـ يكػف لمقبػر َوِكَىىُ  َما غمط َواأْلََحاِديث الالَّ

 . (ٖٓٔ)ِبالروِح اْخِتاَلاص
 َولعؿ ذلؾ َيتَِّرح ِبَجَواب اْلَمْسأََلة التالية : 

َوِىػػي َقػػوؿ السَّػػاِئؿ َىػػؿ َعػػَذاب اْلَقْبػػر عمػػى الػػنَّفس َواْلبػػدف َأو عمػػى الػػنَّفس دوف 
 عمى اْلبدف دوف النَّفس َوىؿ ُيَشارؾ اْلبدف النَّفس ِفي النَّعيـ َواْلَعَذاب أـ َط  اْلبدف َأو

ْسَىـ َعف َىِذه اْلَمْسأََلة وسنذكر فيما يػأتي نػص جوابػو حيػث  َوقد ُسِئَؿ شيس اإلِْ
اَعة تػنعـ قاؿ : بؿ اْلَعَذاب َوالنَِّعيـ عمى النَّفس َواْلبدف َجِميع ا ِباتلَفاؽ أىؿ الّسنة َواْلَجمَ 

الػػنَّفس وتعػػذب ُمْنَفػػِرَدة َعػػف اْلبػػدف وتػػنعـ وتعػػذب ُمتَّاِلػػَمة ِباْلبػػدِف َواْلبػػدف ُمتَّاِلػػؿ بَيػػا 
َفيكوف النَّعيـ َواْلَعَذاب َعَمْيَيا ِفي َىِذه اْلَحاؿ ُمْجَتمعيف َكَمػا تكػوف عمػى الػّروح ُمْنَفػِرَدة 

ُدوِف الػّروح َىػَذا ِفيػِو َقػوَطِف مشػيوراف َعف اْلبػدف َوىػؿ يكػوف اْلَعػَذاب َوالنَِّعػيـ لمبػدف ِبػ
ألىػػؿ الَحػػِديث َوالّسػػنة َوأىػػؿ اْلَكػػَىـ َوِفػػي اْلَمْسػػأََلة َأْقػػَواؿ َشػػاذَّة َليسػػت مػػف َأْقػػَواؿ أىػػؿ 
الّسنة واْلَحِديث َقوؿ مف َيُقوؿ ِإف النَّعيـ َواْلَعػَذاب َط يكػوف ِإطَّ عمػى الػّروح واف اْلبػدف 

َىَذا َتقولو الفىسفة المنكروف ِلَمَعػاد اأْلَبػَداف َوَىػُؤَطل كفػار ِبِإْجَمػاع َط ينعـ َوَط يعذب وَ 
اْلُمسػػمميف ويقولػػو كثيػػر مػػف أىػػؿ اْلَكػػَىـ مػػف اْلُمْعَتزَلػػة َوَغيػػرىـ الَّػػذيف يقػػروَف بمعػػاد 
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نََّما يكوف ِعْند اْلقيػاـ مػف اْلُقُبػور َلِكػف اأْلَبَداف َلِكف َيُقوُلوَف َط يكو ف َذِلؾ ِفي البرزخ َواِ 
َىػػُؤَطِل ُينكػػُروَف َعػػَذاب اْلبػػدف ِفػػي البػػرزخ َفَقػػط َوَيُقولُػػوَف ِإف اأْلَْرَواح ِىػػَي المنعمػػة َأو 

ؿ َقاَلػو المعذبة ِفي البرزخ َفِإذا َكاَف َيػْوـ اْلِقَياَمػة عػذبت الػّروح َواْلبػدف َمع ػا َوَىػَذا الَقػوْ 
طوائؼ مف اْلُمسمميف مف أىؿ اْلَكَىـ واْلَحِديث َوَغيرىـ َوُىَو اْخِتَيار اْبف حـز َواْبف مّرة 
َفَيَذا الَقْوؿ َلْيَس مف اأْلَْقَواؿ الثََّىَثة الشاذة بؿ ُىَو ُمَراؼ ِإَلى َقوؿ مف َيُقوؿ ِبَعػَذاب 

 . (ٗٓٔ)رواحاْلَقْبر ويقر بالقيامة َويثبت معاد اأْلَبَداف واأل 
مما سبؽ يترح لنا أف مذىب أىؿ السػنة والجماعػة ىػو أف الػروح ترجػع إلػى 

 البدف وقت السؤاؿ وأف عذاب القبر  يكوف عمى الروح والبدف جميعا . 
ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  چ  : الػػرد عمػػى دلػػيميـ الثػػاني : حيػػث اسػػتدلوا بقولػػو تعػػالى

(٘ٓٔ)چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ         ڤٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ   ٿٿ
. 

فقالػػت المعتزلػػة فػػي ىػػذه اآليػػة : إف الغػػرض مػػف سػػياقيا تشػػبيو الكفػػرة بأىػػؿ 
 القبور في عدـ اإلسماع ولو كاف الميت حيا  في قبره أو حاسا  لـ يستقـ التشبيو .

ولمػػرد عمػػييـ نقػػوؿ : قػػوؿ تعػػالى: )َوَمػػا َيْسػػَتِوي األْعَمػػى( عػػف ديػػف ا  الػػذي 
( الذي قد أبالر فيو رشده  فاتبع محمد ا والدقو  )َواْلَباِليرُ  ابتعث بو نبيو محمدا 

وقبػػؿ عػػف ا  مػػا ابتعثػػو بػػو )َوط الظُُّمَمػػاُت( يقػػوؿ: ومػػا تسػػتوي ظممػػات الكفػػر ونػػور 
( قيؿ: وط الجنة )َوط اْلَحُروُر( قيؿ: النػار  كػأف معنػاه عنػدىـ: ومػا  اإليماف )َوط الظلؿُّ

   وىي الرياح الحارة. تستوي الجنة والنار  والحرور بمنزلة السمـو
وقولػػو )َوَمػػا َيْسػػَتِوي األْحَيػػاُل َوط األْمػػَواُت( يقػػوؿ: ومػػا يسػػتوي األحيػػال القمػػوب 
باإليماف با  ورسولو  ومعرفة تنزيؿ ا   واألموات القموب لغمبة الكفر عمييػا  حتػى 
ؿ الارت ط تعقؿ عف ا  أمره ونييو  وط تعػرؼ اليػد  مػف الرػىؿ  وكػؿ ىػذه أمثػا

 .(ٙٓٔ)رربيا ا  لممؤمف واإليماف والكافر والكفر
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فَكَمػػػػا َط َتْسػػػػَتِوي َىػػػػِذِه اأْلَْشػػػػَياُل اْلُمَتَباِيَنػػػػُة اْلُمْخَتِمَفػػػػُة  َكػػػػاأْلَْعَمى َواْلَباِلػػػػيِر َط 
وُر َوَط الظلػؿُّ َيْسَتِوَياِف  َبْؿ َبْيَنُيَما َفْرُؽ َوَبػْوُف َكِثيػُر  َوَكَمػا َط َتْسػَتِوي الظُُّمَمػاُت َوَط النُّػ

َوَط اْلَحػػُروُر  َكػػَذِلَؾ َط َتْسػػَتِوي اأْلَْحَيػػاُل َوَط اأْلَْمػػَواُت  َوَىػػَذا َمثَػػُؿ َرػػَرَبُو المَّػػُو ِلْمُمػػْؤِمِنيَف 
ـُ اأْلَْحَياُل  ـُ اأْلَْمَواُت  َكَقْوِلِو َتَعاَلى َوُى ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ  :َوِلْمَكاِفِريَف َوُى

ھ     ھ  ھ  ھ  ے            ہڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ڱ  ں  ں  ڻ  

 0  (ٚٓٔ)چے  

ڳ  ڳ    گک  ک  ک   گ  گ  گ  چ  :َوَقػػػػػػاَؿ َتَعػػػػػػاَلى

َفاْلُمْؤِمُف َسِميُع َباِليُر ِفي ُنور  َيْمِشي  َعَمى اِلرَاط  ُمْسَتِقيـ  ِفي   (ٛٓٔ)چڱڱ  ڳڳ
اْلَحاُؿ ِفي اْلَجنَّاِت َذاِت الظلَىِؿ َواْلُعُيوِف  َواْلَكاِفُر َأْعَمى  الدُّْنَيا َواآْلِخَرِة  َحتَّى َيْسَتِقرَّ ِبوِ 

َأاَلُـّ  ِفي ُظُمَمات  َيْمِشي  َط ُخُروَج َلُو ِمْنَيا  َبْؿ ُىَو َيِتيُو ِفي َغيلو َوَرَىِلِو ِفػي الػدُّْنَيا 
ۅ ۉ ۉ ې ې       ې  چ، سَُّموـِ َواْلَحِمػيـِ َواآْلِخَرِة  َحتَّى ُيْفِرَي ِبِو َذِلَؾ ِإَلى اْلَحُروِر َوال

(ٜٓٔ)چى 
. 

ػػِة َوَقُبوِلَيػػا  ـْ ِإَلػػى َسػػَماِع اْلُحجَّ َوَقْولُػػُو: )ِإفَّ المَّػػَو ُيْسػػِمُع َمػػْف َيَشػػاُل( َأْي: َيْيػػِديِي
ْنِقَياِد َلَيا )َوَما َأْنَت ِبُمْسِمع  َمػْف ِفػي اْلُقُبػوِر( َأْي: َكَمػا َط يسػمع و َيْنَتِفػ ُع اأْلَْمػَواُت َواِط

ـْ ُكفَّػاُر ِباْلِيَداَيػِة َوالػدَّْعَوِة ِإَلْيَيػا  َكػَذِلَؾ َىػُؤَط  ـْ  َوُى ـْ ِإَلى ُقُبورِِى ـْ َواَلْيُروَرِتِي ِل َبْعَد َمْوِتِي
ـْ  َوَط َتْسَتِطيُع ِىَداَيَتُيـْ  ـُ الشََّقاَوُة َط حيمَة َلَؾ ِفيِي  .اْلُمْشِرُكوَف الَِّذيَف ُكِتب َعَمْيِي

ْنػػَذاُر  َوالمَّػػػُو ُيِرػػؿُّ َمػػْف َيَشػػػاُل  )ِإْف َأْنػػَت ِإط َنػػِذيُر( َأْي: ِإنََّمػػا َعَمْيػػػَؾ اْلػػَبَىُغ َواإلِْ
 .(ٓٔٔ)َوَيْيِدي َمْف َيَشالُ 

قاؿ ابف القيـ رحمو ا  : َوأما َقْولو َتَعاَلى )َوَمػا َأْنػت بمسػمع مػف ِفػي اْلُقُبػور( 
د ِمْنَيا َأف اْلَكاِفر اْلَميلػت اْلقمػب َط تقػدر عمػى اسػماعو فسياؽ اآْلَية يدؿ عمى َأف الُمرَا

اسماعا يْنَتفع ِبِو َكَما َأف مف ِفي اْلُقُبور َط تقدر عمى إسماعيـ إسماعا َيْنَتِفُعػوَف ِبػِو 
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نيػػـ َولػػـ يػػرد ُسػػْبَحاَنُو َأف َأاْلػػَحاب اْلُقُبػػور َط يسػػمُعوَف َشػػْيئا اْلَبتَّػػَة َكيػػَؼ َوقػػد أخبػػر النَِّبػػي أَ 
يسػػمُعوَف َخفػػؽ نعػػاؿ المشػػيعيف َوأْخبػػر َأف َقْتَمػػى بػػدر سػػمُعوا َكَىمػػو وخطابػػو َوشػػرع السَّػػَىـ 
َعَمْيِيـ ِباِليَغة اْلخطاب لمحارر الَِّذي يسمع َوأْخبر َأف مف سمـ عمى َأِخيػو اْلُمػؤمف رد َعَمْيػِو 

ى َوَط تسػػػمع الالػػػـ الػػػدَُّعال ِإذا ولػػػوا السَّػػػَىـ َىػػػِذه اآْلَيػػػة َنِظيػػػر َقْولػػػو )ِإنَّػػػؾ َط تسػػػمع اْلَمػػػْوتَ 
ُمدبريف( َوقد ُيَقاؿ نفي إسماع الالـ َمَع نفي إسماع اْلَمْوَتى يدؿ عمى َأف الُمػرَاد عػدـ َأْىِميَّػة 
كػػؿ ِمْنُيَمػػا لمسػػماع  َأف ُقمُػػوب َىػػُؤَطِل لمػػا َكاَنػػت ميتَػػة الػػمال َكػػاَف اسػػماعيا ُمْمَتنعػػا خطػػاب 

ؽ َوَلِكػػف َط َيْنِفػػي إسػػماع اأْلَْرَواح بعػػد اْلَمػػْوت إسػػماع تػػوبيس وتقريػػع اْلَميلػػت واألالػػـ َوَىػػَذا حػػ
 ِبَواِسَطة تعمقَيا باألبداف ِفي َوقت َما َفَيَذا غير اطسماع اْلَمْنِفّي َوا  أعمـ

ِذير َوَحِقيَقة اْلَمْعنى َأنَّؾ َط َتْسَتِطيع َأف تسمع مف لـ َيَشْأ ا  َأف يسػمعُو اف َأْنػت ِإطَّ َنػ
أ  ِإنََّما جعؿ ا  َلؾ اِطْسػِتَطاَعة عمػى اطنػذار الَّػِذي كمفػؾ ِإيَّػاه َط عمػى إسػماع مػف لػـ َيَشػْأ 

 . (ٔٔٔ)ا  إسماعو
فقولو تعالى ) وما أنت بمسمع مف في القبور ( ط تعني أف أىػؿ القبػور ط يسػمعوف 

نما المراد أنيـ ط يستمعوف سماعا ينتفعوف بو  وييتدوف بو كما كػاف حػاليـ شيئا البتة   وا 
 في الدنيا . 

وقد ورد في القرآف الكػريـ أكثػر مػف آيػة تفيػد أف النػاس حػيف تبعػث مػف قبورىػا يػـو 
مت     ىت  يت  چ:  القيامة تخبر عف نفسيا بأنيا لـ تمبث في القبر كثيرا    منيا قولو تعػالى

(ٕٔٔ)چجث  مث  ىث      يث  حج     مج  
 0 

ىئ  يئ  جب    مئحئ  جئىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی ېئ  ېئ  ېئ     مت چ وقولو تعالى

(ٖٔٔ)چحب   خب  
 :

 

ڱ  ں           ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ :  وقولو تعػالى 

(٘ٔٔ)چچ   چ  ڇ    ڇ  ڇ   ڇ  چ  وقولو تعالى (ٗٔٔ)چں   
0 
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وقػػد اسػػتدؿ المعتزلػػة بيػػذه اآليػػات عمػػى مػػذىبيـ فػػي نفػػي عػػذاب القبػػر حيػػث 
حساسػو بػالزمف الػذي قرػاه فػي زعموا أف ىذه اآليات تدؿ عمى عػد ـ وعػي الميػت وا 

 قبره وىذا دليؿ عمى عدـ العذاب فيو . 
 ولمرد عمييـ نقوؿ : 

والسػػؤاؿ ىنػػا : ىػػؿ يعنػػي انتفػػال اإلحسػػاس بالزمػػاف داخػػؿ القبػػر عػػدـ وجػػود  
 عذاب في القبر ولذلؾ قاؿ الناس يـو القيامة ىذا الكىـ ؟

المقدمات التي تسػاعدنا عمػى فيػـ ولإلجاية عمى السؤاؿ ينبغي أف نقدـ بعض 
 فكرة الزماف عند اإلنساف في حياتو وبعد موتو فنقوؿ :

  ولد وليس في عقمو شيل مف المعارؼثبت في كتاب ا  تعالى أف اإلنساف ي
ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  چ : تعػالى يقػوؿ فا 

(ٙٔٔ)چۆئ  ۆئ   ۈئ    ۇئوئ  ۇئ
0 

لود الجديد خاؿ مف أي معرفة سابقة   ثػـ فيذا نّص الريح عمى أف عقؿ المو 
ـُ السَّْمَع َواأْلَْباَلاَر َواأْلَْفِئَدَة ( والمعنى أف  قاؿ تعالى مباشرة في نفس اآلية ) َوَجَعَؿ َلُك
ا  تعػػالى بعػػد أف أوجػػد اإلنسػػاف خاليػػا  مػػف المعرفػػة أعطػػاه منافػػذ الحػػس ) السػػمع 

تمدىا مف خارج العقؿ   فمو لـ توجػد والبالر ( ليتمكف بيا مف بنال معرفتو التي يس
منافذ لمحس في اإلنساف لما أمكنو معرفػة شػيل عمػى األطػىؽ . وىػذا األمػر بعينػو 

  فقالوا إف عقؿ اإلنساف عند وطدتو يكوف الػفحة اىتد  لو الحكمال قديما   ىو الذي
وؼ بيرال ثـ تبدأ الحواس في نقػش المعػارؼ عميػو قمػيى  قمػيى    وليػذا قػاؿ الفيمسػ

اليوناني أرسطو عبارتو المشيورة ) مف فقد حسا  فقد فقد عمما  ( فاألكمو الذي يولد 
أعمػػى مػػثى  يفقػػد عممػػو بػػاأللواف فػػى يػػدري مػػا األبػػيض ومػػا األحمػػر ومػػا األخرػػر   
واألالـ الذي يولد بيذه اآلفة يفقد عممو باألالوات فى يدري ما الالرخة وما اليمس 

 ىكذا األمر في بقية الحواس . ولذلؾ ختـ ا  تعالى اآلية وما البكال وما الغنال   و 
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ـْ َتْشُكُروَف ( أي تشكرونو عمػى نعػـ الحػواس التػى لوطىػا  الكريمة بقولو ) َلَعمَُّك
 لما استطعتـ معرفة شيل .

والػذي تسػتمده الحػواس مػػف التجربػة ىػو مػػا تػراه ومػا تسػػمعو ومػا تشػمو ومػػا 
ف ىػذه األشػيال   ألف الػزمف ط يشػاىد وط يػدرؾ تممسو وما تذوقو   ولػيس الػزمف مػ

 بالتجرية وط ييتدي إليو اإلنساف عف طريؽ الحواس .
 فما الزمف إذف ؟

ذىب الفىسػفة والحكمػال إلػى أف الػزمف مقولػة عقميػة خمقيػا ا  فػي اإلنسػاف 
لتنظـ لو عممية المعرفػة   فػالزمف أشػبو بوعػال تػدخؿ فيػو التجربػة فينظميػا فيعػرؼ 

األبعاد الزمانية لمحدث   فيقوؿ ىذا حدث قبؿ ىذا   وىذا حػدث بعػد ىػذا   وىػذا بيا 
 حدث أثنال ىذا   فالزمف ) وعال الحدث ( وليس ىو الحدث نفسو .

وقد استدؿ الحكمال عمى أف الػزمف مقولػة عقميػة بأننػا لػو تخيمنػا شػخص ولػد 
وط يشػعر   فػإف ىػذا فاقدا  الحواس الخمس فيو ط ير  وط يسمع وط يشـ وط يذوؽ 

الشخص سيكوف خاليا  مف أي معرفػة   لكػف سػييقى فػي داخمػو اإلحسػاس بػالزمف   
فيو يحس أف ىنالؾ لحظات تمري ولحظات ىو فييا اآلف ولحظات ستأتي طحقػا    
نمػا ىػو أمػر عقمػي بحػت    فّدؿ ىذا عمى أف الزمف أمػر غيػر مسػتمد مػف التجربػة وا 

 .(ٚٔٔ)منشأه الدماغ
 حدث بعد الموت ؟فما الذي ي

عنػػدما تخػػرج الػػروح مػػف جسػػد اإلنسػػاف    يمػػوت دماغػػو كمػػا تمػػوت حواسػػو 
الخمس   وذلؾ ألف الروح ىي التي كانت تعطيو الحياة   وتبعػا  لػذلؾ تتوقػؼ مقولػة 
الػػزمف مػػف العمػػؿ إذ لػػيس ىنالػػؾ حاجػػة ليػػا بعػػد مػػوت الحػػواس   وسػػاعتيا يتوقػػؼ 

ئا  مما كػاف يشػعر بػو عػف طريػؽ الحػواس   رالد الميت لمحوادث تماما  فى يدري شي
وساعتيا يدخؿ في حالة أخر  تختمؼ طبيعتيا عف طبيعة الحيػاة التػي كػاف يعيشػيا 

 مف قبؿ   فى حواس ىناؾ وط زمف .
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ويـو القيامة يرجع ا  تعالى الروح إلى الميت   ويعيد بنال جسده مرة أخر  بقدرتو 
وترجع الحواس إلى ما كانت عميو في الدنيا   عّز وجّؿ   فيبدأ عمؿ الدماغ مباشرة 

فيتالؿ مرة أخر  ما انقطع بسبب الموت   فيحس المبعوث بآخر شيل كاف قد 
فارؽ الدنيا عميو وكأنو كاف قبؿ ساعات   ولعؿ ىذا يفسر لنا كثير مف األحاديث 
 النبوية كقولو المى ا  عميو وساـ عف المحـر في الح  ) فإنو يبعث يـو القيامة

وقولو ) لقنوا أمواتكـ  (ٜٔٔ) وقولو ) يبعث كؿ عبد عمى ما مات عميو ( (ٛٔٔ) ممبيا  (
فإف وعي اإلنساف حيف يعود إليو بعد البعث يبدأ مف آخر ما  (ٕٓٔ) ط إلو إط ا (

كاف عميو قبؿ الموت .ىذا شأف الزمف بيف الموت والبعث   فالميت يبعث يـو 
  فى عبرة بآطؼ السنيف التي قراىا ميتا  في القيامة وكأنو كاف نائما  واستيقظ 

 القبر .
ذا كاف األمر كذلؾ   فكيؼ يكوف ىنالؾ عذاب في القبػر والميػت ط يعػي مػف  وا 

 أمره شيئا  ؟
ولمجواب عمى ىذا السؤاؿ نقوؿ : كما ثبت في القرآف الكػريـ انتفػال اإلحسػاس 

ل وىػـ فػي عػالـ األمػوات   بالزمف داخؿ القبر   ثبت أيرا  اإلحساس بالنعيـ لمشػيدا
ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  چ فقػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػالى

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ وقػػػػػػػاؿ  (ٕٔٔ)چۆئ  ۆئ   ۈئ    ۇئوئ  ۇئ

فممػا كػػاف الخبػػراف مػػف ا  تعػػالى وىػػو  (ٕٕٔ)چڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ    پپ  پ
أالػػدؽ القػػائميف دّؿ ىػػذا دطلػػة قويػػة عمػػى أف عػػالـ المػػوتى يختمػػؼ فػػي طبيعتػػو عػػف 

الـ األحيال   وأف لمموتى قوانيف خاالة بيـ ط تشبو قوانيف دنياىـ   وبيػذا يرتفػع ع
 التعارض الظاىر بيف اآليات .
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ولتقريب ىذه األمر نقوؿ إف ىذا الذي سيحدث يـو القيامة مف نسياف فترة مػا 
لقػد  ؟   فمػـ نسػتغرب حدوثػو يػـو القيامػة قبؿ البعث حدث لنا في ىػذه الحيػاة الػدنيا

ي كتػػاب ا  تعػػالى أننػػا كنػػا أمواتػػا  مػػف قبػػؿ   ونحػػف اآلف ط نتػػذكر شػػيئا  مػػف ثبػػت فػػ
 حياتنا التي كانت قبؿ تمؾ الموتة   فيؿ يعني عدـ تذكرنا ليا إنكارا  لحدوثيا ؟ .

ې  ې  ې     ۉٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى

(ٖٕٔ) چې  ى  ى  ائ   
بف زيد بف أسمـ في تفسػير اآليػة عبد الرحمف قاؿ  

خمقيـ في ظير آدـ ثـ أخذ عمييـ الميثاؽ   ثـ أماتيـ ثـ خمقيػـ فػي األرحػاـ   ثػـ )
(ٕٗٔ) ( أماتيـ   ثـ أحياىـ يـو القيامة

 . 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ      ڑ  چ  : وقاؿ تعػالى

(ٕ٘ٔ) چڑ  ک 
قػػاؿ أبػػي مالػػؾ فػػي تفسػػير اآليػػة ) كػػانوا أمواتػػا فأحيػػاىـ ا    ثػػـ  

 . (ٕٙٔ) حياىـ (أماتيـ   ثـ أ
وبػػالرغـ مػػف اخػػتىؼ المفسػػريف فػػي ىػػاتيف اآليتػػيف إّط أف الػػذي اخترنػػاه مػػف 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  التفسير ىو األقرب لمالحة   يؤيده قولو تعالى

چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ    ڃڃ  ڃڄ  ڃ  ڄڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

(ٕٚٔ)چڇ  ڍ   
عمى أنفسنا وقمنا نحف لو فمنطوؽ ىذه اآلية يفيد أف ا  أشيدنا  

فػػي ذلػػػؾ المشػػػيد : بمػػػى   وط يعقػػػؿ أف تكػػػوف الشػػػيادة والكػػػىـ إط لموجػػػود . قػػػاؿ 
محمد ربؾ إذ استخرج ولد آدـ مف أالىب آبائيـ   الطبري في تفسير اآلية ) واذكر يا

قرارىـ بو (   . (ٕٛٔ)فقررىـ بتوحيده   وأشيد بعريـ عمى بعض شيادتيـ بذلؾ وا 
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ات عمػى أف كػؿ فتػرة يمػر بيػا اإلنسػاف ط يتػذكر تفاالػيميا فػي فدلت ىػذه اآليػ
فترة أخر   فاإلنساف يـو القيامة ط يتػذكر مػا حػدث لػو فػي موتتػو التػي قرػاىا فػي 
 القبر كما ط نتذكر نحف األحيال ما حدث في موتتنا التي كانت قبؿ ىبوطنا ل رض.

 الزد على دليلَه العكلي : 
والالػحابة ررػواف ا   اشػتير مػف حػاؿ النبػي  إف إنكار عذاب القبر مع ما

عمييـ مف اطسػتعاذة منػو والخػوؼ والحػذر  واسػتبعاد ذلػؾ عمػى أنػو غيػر محسػوس 
 مف الميت كما زعـ ذلؾ المعتزلة في دليميـ العقمي فانو يمكف الرد عمييـ بما يأتي:

ذَّات والتألمػػات إف مػػف أْدرؾ بعقمػػو َحػػاؿ النَّػػاِئـ ِفػػي َمَنامػػو َوَمػػا َيَنالػػُو مػػف المَّػػ 
ِبَسَبب َما ُيَشاِىدُه مف حسف وقبيح َمَع َما ُىَو َعَمْيِو مف ُسُكوف َظاىر ِجْسمو وخمػود 
جوارحػػو بػػؿ َوَكػػَذا َحػػاؿ المحمػػـو َواْلَمػػِريض ِفػػي َحاَلػػة انغمػػاره لػػـ يتقاالػػر فيمػػو َعػػف 

ل اْلبػدف مجتمعػة َأو إَدرؾ َعَذاب اْلَقْبػر ونعيمػو َوَط فػرؽ ِفػي َذِلػؾ َبػيف َأف تكػوف َأجػزَا
مفرقة َفِإف مف أْسكنُو اأْلََلـ ِفي َحاَلة اِطْجِتَماع َقادر َأف يسكنُو َذِلؾ ِفي َحاَلة اِطْفِترَاؽ 
َوَذِلَؾ َط يسػتدعى َأف يكػوف محسوسػا َوَط مشػاىدا  وَعمػى َىػَذا يخػرج اسػتبعاد ُسػَؤالو 

 َٓوَجَوابو َأْيرا
ِفػي َحاَلػة الػوحى  عاد َما عمـ مف َحػاؿ َرُسػوؿ ا  َوِممَّا ُيَؤكد رفع َىَذا اطستب

نََّما َكاَف َكػَذِلؾ أِلَف اأْلَْجػزَال المسػتقمة  ومخاطبة ِجْبِريؿ َلُو َوالنَّاس حولو َط يسمُعوَف َواِ 
ْنَسػػاف ِإنََّمػػا ىػػى َأجػػزَال باطنػػة يعممَيػػا ا  َتَعػػاَلى ِفػػي اْلقمػػب  بػػالفيـ َواْلَجػػَواب مػػف اإلِْ

ف َكػػاَف بػػاقى اْلِجْسػػـ معطػػى َط  َفيجػػوز َأف يخمػػؽ ا  َلَيػػا اْلَحَيػػاة والفيػػـ َواْلَجػػَواب َواِ 
يْشعر ِبِو اَلاحبو َوَذِلَؾ َكَما نشاىده ونعممو مف َحاؿ النَّػاِئـ والمغمػى َعَمْيػِو لالػرع َأو 
مػػػرض َأو َغيػػػره ِعْنػػػد مخاطبتػػػو َاْو محاورتػػػو لمػػػف يتخيػػػؿ َلػػػُو ِفيَمػػػا ُىػػػَو َعَمْيػػػِو مػػػف 

 .(ٜٕٔ)َلتوَحا
ف ممػػا يسػػاعدنا عمػػى فيػػـ ذلػػؾ وتقريػػره اإلجابػػة عمػػى السػػؤاؿ التػػالي : وىػػو  وا 
كيػػؼ يمكننػػا الػػرد عمػػى الممحػػديف والزنادقػػة المنكػػريف لعػػذاب اْلَقْبػػر وسػػعتو ورػػيقو 
َوَكونو ُحْفَرة مف حفػر النَّػار َأو َرْوَرػة مػف ريػاض اْلجنَّػة َوَكػوف اْلَميلػت َط يجمػس َوَط 
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َقػاُلوا فانػا نكشػؼ اْلَقْبػر َفػَى نجػد ِفيػِو َمَىِئَكػة عميػا الػمِّا يْرػرُبوَف اْلَمػْوَتى  يْقعد ِفيوِ 
بمطارؽ مف َحِديد َوَط نجد ُىَنػاَؾ حيػات َوَط ثعػابيف َوَط نيرانػا تػأج  َوَلػو كشػفنا َحاَلػة 

دره اْلَخػْرَدؿ مف اأْلَْحػَواؿ لوجػدناه لػـ يَتَغيَّػر َوَلػو َورػعَنا عمػى َعْيَنْيػِو الزئبػؽ وَعمػى اَلػ
لوجدناه عمى َحالو َوَكيؼ يفسح مد َباَلره َأو يريؽ َعَمْيِو َونحف ونجػده ِبَحالػِو ونجػد 
مساحتو عمى حد َما حفرناىا لػـ يػزْد َولػـ يػنقص َوَكيػؼ يسػع َذِلػؾ المَّْحػد الّرػيؽ َلػُو 

لرىؿ وكؿ ولممىئكة ولمالورة الَِّتي تؤنسو َأو توحشو َقاَؿ إْخَوانيـْ مف أىؿ اْلبدع وا
َحِديث ُيَخالؼ ُمْقَترى اْلُعُقوؿ والحس يقطع بتخطئة َقاِئمو َقاُلوا َونحف نر  المالموب 
عمػػى َخَشػػَبة ُمػػدَّة َطِويَمػػة َط يْسػػَأؿ َوَط ُيجيػػب َوَط َيَتَحػػرَّؾ َوَط يتوقػػد ِجْسػػمو َنػػارا َومػػف 

َقػػػْت أجػػػزاؤه َوِفػػػي أَ  ْجػػػَواؼ السػػػَباع وحواالػػػؿ افترسػػػتو السػػػَباع ونيشػػػتو الطُُّيػػػور َوَتَفرَّ
ر  َياح َكيَؼ تْسَأؿ أجػزاؤه َمػَع تفرقيػا َوَكيػؼ يَتاَلػوَّ الطُُّيور وبطوف اْلحيتَاف ومدارج الرل
 َمْسأََلة اْلممَكْيِف لمف َىَذا َوالفو َوَكيؼ يالير اْلَقْبر عمى َىَذا َرْوَرة مف رياض اْلجنَّة

 َحتَّى تمتئمو أرىعو.....؟؟ َأو ُحْفَرة مف حفر النَّار َوَكيؼ يريؽ َعَمْيِو 
 لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ نقوؿ وبا  التوفيؽ : 

أوط : طبػػد أف نعمػػـ أف الرسػػؿ الػػموات ا  وسػػىمو عمػػييـ لػػـ يخبػػروا بمػػا ىػػو 
نما كاف إخبارىـ نوعاف :   محاؿ ومستحيؿ عقى   وا 

 / ما تشيد بو العقوؿ والفطر وتؤيده . ٔ
ة كػالغيوب التػي أخبرنػا بيػا عػف تفاالػيؿ البػرزخ / ما ط تدركو العقوؿ مجػردٕ

 واليـو اآلخر . 
 فخبرىـ ط يكوف محاط في العقوؿ أالى : 

َقاَؿ َتَعاَلى )َوير  الَّذيف ُأوُتوا اْلعمـ الَِّذي أنزؿ ِإَلْيؾ مػف َربػؾ ُىػَو اْلحػؽ َويْيػِدي 
ـ َأنما أنزؿ ِإَلْيؾ مف َربؾ اْلحؽ َوَقاَؿ َتَعاَلى )َأَفَمف يعم (ٖٓٔ) ِإَلى اِلرَاط اْلَعِزيز الحميد(

َوَقاَؿ َتَعاَلى الَّذيف آَتْيَناُىـ اْلكتاب يفرحوف ِبَما أنػزؿ اليػؾ َومػف  (ٖٔٔ) كمف ُىَو أعمى(
اأْلَْحزَاب مف ُينكػر بعرػو والنفػوس َط تفػرح بالمحػاؿ َوَقػاَؿ َتَعػاَلى )َيػا َأيَيػا النَّػاس قػد 

ُدور َوىد  َوَرْحَمة لْمُمػْؤِمنيف قػؿ ِبفرػؿ جالتكـ موعظة مف ربُكـ وشفال لما ِفي ال الُّ
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والمحػاؿ َط يشػفي َوَط يحالػؿ ِبػِو ىػد  َوَط َرْحَمػة  (ٕٖٔ) ا  وبرحمتو فبذلؾ فميفرحػوا(
ْسػَىـ قػدـ  َوَط يفرح ِبِو َفَيَذا َأمػر مػف لػـ يْسػَتقّر ِفػي قمبػو خيػر َولػـ يثبػت َلػُو عمػى اإلِْ

 الشَّّؾ. َوَكاَف أحسف َأْحَوالو اْلحيَرة وَ 
مػػا أراده فيمػا الػػحيحا ط غمػػو فيػػو وط  ثانيػا : يجػػب أف يفيػػـ عػف الرسػػوؿ 

تقالير فى يحمؿ كىمو ما ط يحتممو  مف التأويىت والتفسيرات الباطمة   وط يقالػر 
بو عف مراده وما قالده مف اليد  والبيػاف   فػإف سػول الفيػـ عػف ا  ورسػولو ىػو 

 إلسىـ . منشأ كؿ بدعة ورىلة نشأت في ا
ثالثػػا :  َأف ا  ُسػػْبَحاَنُو جعػػؿ الػػّدور َثَىث ػػا َدار الػػدُّْنَيا َوَدار البػػرزخ َوَدار اْلَقػػرار 
َوجعؿ لكـ َدار أحكاما تْخَتص بَيا َوركب َىػَذا اطنسػاف مػف بػدف َوَنفػس َوجعػؿ َأْحَكػاـ 

ْحَكامو الشَّْرِعيَّة مرتَبة عمػى َمػا َدار الدُّْنَيا عمى اأْلَبَداف واألرواح تبعا َلَيا َوِلَيَذا جعؿ أَ 
يْظير مف حركات الملَساف والجوارح واف أرمرت النُُّفوس ِخَىفػو َوجعػؿ َأْحَكػاـ البػرزخ 
عمى اأْلَْرَواح واألبداف تبعػا َلَيػا َفَكَمػا تِبعػت اأْلَْرَواح اأْلَبػَداف ِفػي َأْحَكػاـ الػدُّْنَيا فتألمػت 

ىى الَِّتػي باشػرت َأسػَباب النَّعػيـ َواْلَعػَذاب تِبعػت اأْلَبػَداف بألميا والتذت براحتيا َوَكاَنت 
اأْلَْرَواح ِفي نعيميا وعذابيا واألرواح ِحيَنِئذ  ىى الَِّتي تباشػر اْلَعػَذاب َوالنَِّعػيـ فاألبػداف 
ُىَنا ) في الدنيا (  َظاِىَرة واألرواح ُخْفَيػة واألبػداف كػالقبور َلَيػا واألرواح ُىَنػاَؾ ) فػي 

رزخ ( َظاِىَرة واألبداف ُخْفَية ِفػي قبورىػا تجػر  َأْحَكػاـ البػرزخ عمػى اأْلَْرَواح فتسػر  الب
ِإَلى أبدانيا نعيما َأو عَذابا َكَما تجر  َأْحَكاـ الدُّْنَيا عمػى اأْلَبػَداف فتسػر  ِإَلػى أرواحيػا 

 نعيما َأو عَذابا  فإذا عممنا ذلؾ يقينا زاؿ عنا كؿ إشكاؿ.
ُسْبَحاَنُو ِبُمْطِفِو َوَرحمتو وىدايتػو مػف َذِلػؾ أنموذجػا ِفػي الػدُّْنَيا مػف َوقد أرانا ا  

َحاؿ النَّاِئـ َفِإف َما ينعـ ِبِو َأو يعذب ِفي َنومو يجر  عػؿ   روحػو أالػى َواْلبػدف تبػع 
َلػػُو َوقػػد يقػػو  َحتَّػػى ُيػػؤثرِفي اْلبػػدف تػػاثيرا مشػػاىدا َفيػػر  النَّػػاِئـ ِفػػي َنومػػو َأنػػو رػػرب 

ْرب ِفي ِجْسػمو َويػر  َأنػو قػد أكػؿ َأو شػرب فيسػتيقظ َوُىػَو يجػد أثػر َفُياْلبِ  ح َوأثر الرَّ
 الطََّعاـ َوالشرَاب ِفي ِفيِو َويْذىب َعنُو اْلُجوع والظمأ.
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 د/ مزيه طاٍز طاليب مدخلي
 

وأعجب مف َذِلؾ َأنَّؾ تر  النَّاِئـ يقػـو ِفػي َنومػو َويْرػرب ويػبطش ويػدافع َكَأنَّػُو 
بشػىل مػف َذِلػؾ َوَذِلػَؾ َأف الحكػـ لمػا جػر  عمػى الػّروح يقظاف َوُىَو َناِئـ َط ُشُعور َلُو 

استعانت ِباْلبدِف مف َخارجو َوَلػو دخمػت ِفيػِو طسػتيقظ وأحػس َفػِإذا َكاَنػت الػّروح تتػألـ 
وتتنعـ ويالؿ َذِلؾ ِإَلى بدنَيا بطِريؽ اطستتباع َفَيَكَذا ِفي البرزخ بؿ أعظـ َفػِإف تجػرد 

ْنِقَطػاع َفػِإذا َكػاَف الّروح ُىَنالؾ أكمؿ َوأقو  وىى  ُمَتَعمَقة ببدنيا لػـ َتْنَقِطػع َعنػُو كػؿ اِط
َيْوـ حشر األجساد َوقياـ النَّاس مف ُقُبورىـ اَلار الحكـ َوالنَِّعيـ َواْلَعَذاب عمى اأْلَْرَواح 

 واألجساد َظاىرا باديا أالى.
ِفػػي النَّعػػيـ  وأعجػػب مػػف َذِلػػؾ َأنَّػػؾ َتِجػػد النػػائميف ِفػػي فػػرَاش َواِحػػد َوَىػػَذا روحػػو

َوَيْسَتْيِقظ َوأثر النَّعيـ عمى بدنػو َوَىػَذا روحػو ِفػي اْلَعػَذاب َوَيْسػَتْيِقظ َوأثػر اْلَعػَذاب عمػى 
 ٓبدنو َوَلْيَس ِعْند َأحدىَما خبر ِعْند اآلخر َفأمر البرزخ أعجب مف َذِلؾ

ػػا ينبغػػى َأف يعمػػـ َأف َعػػَذاب اْلَقْبػػر ُىػػَو َعػػَذاب البػػرزح َفكػػؿ مػػف َمػػاَت َوُىػػَو  َوِممَّ
ُمْسَتحّؽ لمعذاب نالو ناِلػيبو ِمْنػُو قبػر َأو لػـ يقبػر َفَمػو َأكمتػو السػَباع َأو أحػرؽ َحتَّػى 
اَلار َرَمادا ونسؼ ِفي اْلَيَوال َأو الػمب َأو غػرؽ ِفػي اْلَبْحػر والػؿ ِإَلػى روحػو وبدنػو 

 مف اْلَعَذاب َما يالؿ ِإَلى اْلُقُبور .
قػو تبػيف َلػؾ َأف َمػا أخبػر ِبػِو الرَُّسػوؿ مػف َعػَذاب َوَمتى َأْعَطْيت َىَذا اْلمورع حَ 

اْلَقْبر ونعيمو وريقو وسعتو ورمو َوَكونو ُحْفَرة مف حفر النَّار َأو َرْوَرة مف رياض 
ف مف أشكؿ َعَمْيِو َذِلؾ َفمػف سػول فيمػو  اْلجنَّة ُمَطابؽ ِلْمَعْقِؿ َوَأنو حؽ َط مرية ِفيِو َواِ 

 .(ٖٖٔ)َوقمة عممو
 

رنا األدلة الدالػة عمػى عػذاب القبػر   وذكرنػا أدلػة المنكػريف وردينػا بعد أف عر 
في ىػذا  عمييا بما يبطميا   أترح لنا انو يجب عمينا اإليماف بما جال عف النبي 

األمر   والتسميـ بػو تسػميما  ط يداخمػو الشػؾ   فيػو الػذي أنػزؿ عميػو القػرآف   وىػو 
 ي إنكػػار عػػذاب القبػػر رد عميػػو أعمػػـ النػػاس بػػو وأقػػدر النػػاس عمػػى بيانػػو   وفػػ
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وتسػػفيو لنقمػػة ىػػذا الػػديف مػػف الػػرواة الثقػػات الػػذي أفنػػوا أعمػػارىـ فػػي حفػػظ نالػػوص 
 الشريعة الغرال . 
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 اخلامتة 
الحمد   رب العػالميف والالػىة والسػىـ عمػى المبعػوث رحمػة لمعػالميف محمػد 

بإحسػاف إلػى يػـو الػديف بف عبد ا  األميف وعمى آلو والػحبو أجمعػيف ومػف تػبعيـ 
وبعد فإنني أحمد ا  تعالى عمػى أف أعػانني عمػى إكمػاؿ ىػذا البحػث وقػد بػذلت فيػو 
جيدي وعمى ا  اتكالي   فما كاف فيو مػف الػواب فمػف ا  ومػا كػاف فيػو مػف خطػأ 
فمني ومف الشيطاف   وأسأؿ ا  العمي العظيـ أف ينفع بو وأف يجعمو شاىدا لنا يـو 

 نمقاه . 
 : ي توالمت إلييا مف خىؿ ىذا البحثيما يمي بعض النتائ  والتواليات التوف

 أوال/ىتائج البحح:
/ إف التالديؽ بعذاب القبر واحد مف أىـ اعتقادات أىؿ السنة والجماعة  الثابتو ٔ

 وبإجماع أئمة المسمميف. بكتاب ا  وسنة رسولو 
 ع ./ عذاب القبر ثابت بالقرآف والسنة الالحيحة واإلجمإ
/ إف أالحاب المقاطت المنحرفة لـ يالرحوا بمقاطتيـ بطريقػة وارػحة يكشػفوف ٖ

نما كانوا ينكروف ما يدخؿ فػي دائػرة المتشػابو مػف  بيا عف نواياىـ الحقيقية  وا 
اآليػػات ومػػا جػػالت بػػو السػػنة دوف القػػرآف إلمكػػاف الطعػػف فييػػا خػػىؼ القػػرآف 

 المحفوظ بالعناية اإلليية . 
عقائد التي أنكرىا أالحاب المقاطت الرػالة عػذاب القبػر ذلػؾ أنػو / إف مف أىـ الٗ

نمػػا ىػػو ممػػا يعمػػـ مػػف آيػػات قرآنيػػة يػػرد ذكػػره الػػراحة فػػي القػػرآف الكػػريـلػػـ    وا 
 يمكنيـ تأويميا عمى غير ما ذىب إليو جميور العممال . 

/ أف أالحاب المقػاطت الرػالة أولػوا آيػات القػرآف الكػريـ تػأويى بػاطى يتفػؽ مػع ٘
 ىبيـ الراؿ .   مذ

/ إف مذىب اطعتزاؿ ازدىر في عيد الخميفة المأموف الذي اعتنقو وأجبر النػاس ٙ
 عميو . 

/ إف اطعتزاؿ فكر ير  تقديـ العقؿ عمى النقؿ لػذلؾ فيػو يقػـو بإلغػال أي عقيػدة ٚ
 ط توافؽ العقؿ حتى ولو كاف الشرع قد نص عمييا .
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 د/ مزيه طاٍز طاليب مدخلي
 

المعتزلػػة ويرجػػع النػػاس إلػػى معتقػػد  / اسػػتطاع الخميفػػة المتوكػػؿ أف يقرػػي عمػػىٛ
 أىؿ السنة. 

/ اسػػتدؿ المعتزلػػة عمػػى إنكػػار عػػذاب القبػػر بآيػػات مػػف القػػرآف الكػػريـ أولوىػػا بمػػا ٜ
 يتفؽ مع مذىبيـ . 

 / استدؿ المعتزلة بدليؿ عقمي عمى إنكار عذاب القبر .  ٓٔ
 اَدة غير/ أف مذىب أىؿ السنة والجماعة أف الروح تعاد إلى الميت في قبره ِإعَ ٔٔ

َعاَدة المألوفة ِفي الدُّْنَيا ليسأؿ ويمتحف ِفي َقبره .   اإلِْ
 :/ َأف الّروح َلَيا ِباْلبدِف َخْمَسة َأْنَواع مف التََّعمُّؽ ُمَتَغاِيَرة اأْلَْحَكاـٕٔ

 َٓأحدَىا تعمقَيا ِبِو ِفي بطف اأْلـُ َجِنينا
 ْٓرضالثَّاِني تعمقَيا ِبِو بعد ُخُروجو ِإَلى َوجو األَ 

 ٓالثَّاِلث تعمقَيا ِبِو ِفي َحاؿ الّنـو فمَيا ِبِو تعمؽ مف َوجو ومفارقة مف َوجو
ف فارقتو وتجردت َعنُو َفِإنََّيا لـ ُتَفاِرقُو فراقا  الرَّاِبع تعمقَيا ِبِو ِفي البرزخ َفِإنََّيا َواِ 

 كميا ِبَحْيُث َط يْبقى َلَيا اْلِتَفات ِإَلْيِو اْلَبتََّة . 
ِمس تعمقَيا ِبِو َيْوـ بعث األجساد َوُىَو أكمؿ َأْنػَواع تعمقَيػا ِباْلبػدِف َوَط ِنْسػَبة اْلَخا

 لما قبمو مف َأْنَواع التََّعمُّؽ ِإَلْيِو ِإْذ تعمؽ َط يقبؿ اْلبدف َمَعو موتا َوَط نوما َوَط َفَساد ا.  
ا ِباتلَفػػػاؽ أىػػػؿ الّسػػػنة / إفْ َعػػػَذاب القبػػػر َونَِّعيمػػػو عمػػػى الػػػنَّفس َواْلبػػػدف َجِميع ػػػٖٔ

 َواْلَجَماَعة .
/ انتفال اإلحسػاس بالزمػاف داخػؿ القبػر ط يعنػي  عػدـ وجػود عػذاب فػي القبػر ٗٔ

 كما زعمت المعتزلة ذلؾ  . 
/ أف عالـ الموتى يختمؼ فػي طبيعتػو عػف عػالـ األحيػال   وأف لممػوتى قػوانيف ٘ٔ

 خاالة بيـ ط تشبو قوانيف دنياىـ . 
ْبَحاَنُو جعػػؿ الػػّدور َثَىث ػػا َدار الػػدُّْنَيا َوَدار البػػرزخ َوَدار اْلَقػػرار َوجعػػؿ / َأف ا  ُسػػٙٔ

 لكـ َدار أحكاما تْخَتص.
/ أف الرسػػؿ الػػموات ا  وسػػىمو عمػػييـ لػػـ يخبػػروا بمػػا ىػػو محػػاؿ ومسػػتحيؿ ٚٔ

 عقى . 
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مػػػا أراده فيمػػػا الػػػحيحا ط غمػػػو فيػػػو وط  / : يجػػػب أف يفيػػػـ عػػػف الرسػػػوؿ ٛٔ
يحمؿ كىمو ما ط يحتممػو  مػف التػأويىت والتفسػيرات الباطمػة   وط تقالير فى 

يقالر بو عف مراده وما قالػده مػف اليػد  والبيػاف   فػإف سػول الفيػـ عػف ا  
 ورسولو ىو منشأ كؿ بدعة ورىلة نشأت في اإلسىـ .

اب نالػو / َإف َعَذاب اْلَقْبػر ُىػَو َعػَذاب البػرزح َفكػؿ مػف َمػاَت َوُىػَو ُمْسػَتحّؽ لمعػذٜٔ
ناِليبو ِمْنُو قبر َأو لـ يقبر َفَمو َأكمتو السَباع َأو أحرؽ َحتَّى اَلار َرَمادا ونسؼ 
ِفي اْلَيَوال َأو المب َأو غرؽ ِفي اْلَبْحر والؿ ِإَلى روحػو وبدنػو مػف اْلَعػَذاب َمػا 

 يالؿ ِإَلى اْلُقُبور .
 

 ثاىيا / توصيات البحح : 
ة والجماعػة فػي مسػائؿ العقيػدة وخاالػة / ررورة العناية بنشر مذىب أىؿ السنٔ

 األمر الغيبية التي تنكرىا كثير مف الفرؽ الرالة . 
/ الػػرد عمػػى شػػبيات المخػػالفيف ألىػػؿ السػػنة ونشػػر المػػذىب الحػػؽ بػػيف فئػػات ٕ

المجتمػػع وخاالػػة الشػػباب مػػنيـ وذلػػؾ بتدريسػػو ليػػـ رػػمف المقػػررات الدراسػػية 
 ـ والرد عمى المترباليف بو . لتكوف لدييـ الحالانة الىزمة لمدفاع عف ديني
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 فَزظ اآليات الكزآىية
 الصفحة رقنَا اآلية

 ورة البكرةش

 ٕٙٚٔ ٕٛ چ ٴۇ  ۋ  ۋچ 
 ورة آل عنرانش

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ

 ٺ

ٔ٘ٗ ٖٔٚٗ 

 شورة اليصاء
 ٖٕٚٔ ٕٕ    چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ 

 ورة األىعاوش
 ٜٓٚٔ ٖٜ چڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ چ 
 ٖٓٚٔ ٕٕٔ چ ڳ  ڳ            ڳ  ڱچ 

 شورة األعراف
 ٕٗٚٔ ٓٗ چگ   گ  گ  گ  ڳ    چ
 ٖ٘ٚٔ ٕٚٔ چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ 

 ورة التوبةش
 ٘ٓٚٔ ٔٓٔ      چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ 

 ورة هودش
 ٖٓٚٔ ٕٗ   چ ک  ک  ک   گ  چ 

 ورة إبراهيهش
 ٚٓٚٔ ٕٚ   چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ 

 شورة طه
 ٙٓٚٔ ٕٗٔ     چ ۈئ   ېئ  ۆئ  ۈئ چ 
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 الصفحة رقنَا اآلية
 شورة احلج

 ٕ٘ٚٔ ٖٔ چ پ  پ  پچ 
 شورة املؤميون

 ٕٓٚٔ ٖٔٔ     چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچ 
 شورة الروو

 ٕٓٚٔ ٘٘     چ گ  گ  گ  ڳ  ڳچ 
 شورة فاطر

 ٜٔٚٔ ٕٕ چ ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿچ 
 شورة السمر

 ٕٙٚٔ ٕٗ چ ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤچ
 شورة غافر

 ٖٓٚٔ ٙٗ چ ڻ  ڻ ں   ں  ڻ چ 
 دخانلشورة ا

 ٜٔٚٔ ٕٕٚٔ ٙ٘    چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 
 شورة األحكاف

 ٖٔٚٔ ٖ٘   چ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ مت چ
 شورة الواقعة

 ٖٓٚٔ ٗٗ-ٖٗ    چسورة الواقعة ۅ  ۉ  ۉ  چ 
 شورة   ىوح

 ٗٓٚٔ ٕ٘   چ ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ 
 شورة اليازعات

 ٜٔٚٔ ٙٗ چ مت     ىت  يت  جث  مثچ 
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 فَزظ األحاديح
 الصفحة الــحــديـح

 ٓٔٚٔ / أيعذب الناس في قبورىـ ؟ٔ
 ٔٔٚٔ / إذا تشيد أحدكـ فميستعذ با  مف أربعٕ
 ٖٕٚٔ / اف الَعْبد ِإذا َكاَف ِفي اقباؿ مف اآْلِخَرةٖ
 ٔٔٚٔ /إنيما ليعذباف وما يعذباف مف كبيرٗ
 ٓٔٚٔ ٔٔٚٔ مف عذاب القبر/ الميـ إني أعوذ بؾ ٘
 ٔٔٚٔ  / الميـ إني أعوذ بؾ مف الجبفٙ
 ٔٔٚٔ / الميـ إني أعوذ بؾ مف العجز والكسؿ ٚ
ـْ َأْف تالحوا فىٛ  ٕٕٚٔ تْسَقُموا َأَبد ا / يَقاُؿ أِلَْىِؿ اْلَجنَِّة ِإْف َلُك
 ٕٕٚٔ    / يْؤَتى ِباْلَمْوِت ِفي اُلوَرِة َكْبُش َأْمَمحُ ٜ
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 فَزظ املزاجع
 

أبكار األفكار   لعمي بف أبي عمي محمد بف سػالـ اآلميػدي   المجمػس األعمػى  -
 .   ٜٚصـ   ٜٜٔٔاإلسىمية   القاىرة    لمشؤوف

  أبػػػو بكػػػر عبػػػد الػػػرزاؽ   المكتبػػػة تيميػػػة وفتػػػاو  عػػػذاب القبػػػر  تحقيػػػؽابػػػف  -
 ىػٕٔٗٔ  ٔالعالرية   اليدا بيروت   ط

وفػػؽ الػػديف عبػػد ا  بػػف أحمػػد بػػف محمػػد   إثبػػات الػػفة العمػػو   أبػػو محمػػد م -
ىػ( المحقؽ : أحمد بف عطية بػف ٕٓٙالشيير بابف قدامة المقدسي )المتوفى : 

عمػػػػي الغامػػػػدي   مكتبػػػػة العمػػػػـو والحكػػػػـ  المدينػػػػة المنػػػػورة  المممكػػػػة العربيػػػػة 
 ـٜٛٛٔىػ / ٜٓٗٔ  ٔالسعودية  ط

بػػف موسػػى  إثبػػات عػػذاب القبػػر وسػػؤاؿ الممكػػيف  أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي -
ىػػػػ(  المحقػػػؽ: ٛ٘ٗالُخْسػػػَرْوِجردي الخراسػػػاني  أبػػػو بكػػػر البييقػػػي )المتػػػوفى: 

 عماف األردف. -د.شرؼ محمود القراة  دار الفرقاف 
اإلبانة عف أالوؿ الديانة  أبو الحسف عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ بف سػالـ  -

بػػف إسػػماعيؿ بػػف عبػػد ا  بػػف موسػػى بػػف أبػػي بػػردة بػػف أبػػي موسػػى األشػػعري 
القػاىرة   –ىػ(  المحقؽ: د. فوقية حسيف محمود  دار األنالػار ٕٖٗالمتوفى: )
 .ٜٖٚٔ   ٔط

اطقتالاد في اطعتقاد  عبد الغني بف عبد الواحد بف عمي بف سرور المقدسػي  -
ىػػػػ( ٓٓٙالجمػػػاعيمي الدمشػػػقي الحنبمػػػي  أبػػػو محمػػػد  تقػػػي الػػػديف )المتػػػوفى: 

العمػػـو والحكػػـ  المدينػػة   المحقػػؽ: أحمػػد بػػف عطيػػة بػػف عمػػي الغامػػدي  مكتبػػة
 ـ.ٖٜٜٔىػ/ٗٔٗٔ  ٔالمنورة  المممكة العربية السعودية  ط

اإلنبال في تاريس الخمفال  محمد بػف عمػي بػف محمػد المعػروؼ بػابف العمرانػي  -
 ىػػػ( المحقؽ: قاسػػـ السػػامرائي  دار اآلفػػاؽ العربيػػة  القػػاىرة  ٓٛ٘)المتػػوفى: 

 ـ  ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔ  ٔط
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أبو الفدال إسماعيؿ بػف عمػر بػف كثيػر القرشػي البالػري ثػـ  البداية والنياية   -
  ي شػػيري  دار إحيػػال التػػراث العربػػيىػػػ( المحقؽ: عمػػٗٚٚالدمشػػقي )المتػػوفى: 

 . ٜٛٛٔ -  ىػ ٛٓٗٔ  ٔط
المبػػاب فػػي عمػػـو الكتػػاب  أبػػو حفػػص سػػراج الػػديف عمػػر بػػف عمػػي بػػف عػػادؿ  -

يس عادؿ أحمد عبػد ىػ( المحقؽ: الش٘ٚٚالحنبمي الدمشقي النعماني )المتوفى: 
بيػػروت /  -الموجػػود والشػػيس عمػػي محمػػد معػػوض  الناشػػر: دار الكتػػب العمميػػة 

 ـ.ٜٜٛٔ-ىػ  ٜٔٗٔ  ٔلبناف  ط
تاريس اإلسىـ ووفيات المشاىير واألعىـ  شمس الديف أبو عبد ا  محمد بف  -

ىػ( المحقؽ: عمر عبدالسىـ ٛٗٚأحمد بف عثماف بف َقاْيماز الذىبي )المتوفى: 
 . ٖٜٜٔ -ىػ  ٖٔٗٔ  ٕدمري  دار الكتاب العربي  بيروت طالت

تبييف كذب المفتري فيما نسب لإلمػاـ أبػي الحسػف األشػعري ألبي القاسػـ عمػي  -
 ىػ . ٖٚٗٔ   بف الحسف بف ىبة ا  بف عساكر   عني بنشره القدسي

تفسير القرآف العظيـ  أبو الفدال إسماعيؿ بف عمر بػف كثيػر القرشػي البالػري  -
ىػػ(  المحقػؽ: سػامي بػف محمػد سػىمة  دار طيبػة ٗٚٚمشقي )المتوفى: ثـ الد

 لمنشر والتوزيع.
التبالػػير فػػي الػػديف وتمييػػز الفرقػػة الناجيػػة عػػف الفػػرؽ اليػػالكيف   طػػاىر بػػف  -

ىػػػ(  المحقػػؽ: كمػػاؿ يوسػػؼ ٔٚٗمحمػػد األسػػفراييني  أبػػو المظفػػر )المتػػوفى: 
 لبناف. –عالـ الكتب   الحوت

الػػػػفاتو عمػػػػى اطتفػػػػاؽ والتفػػػػرد    ا  عػػػػز وجػػػػؿ و التوحيػػػػد ومعرفػػػػة أسػػػػمال  -
عبػػدا  محمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف محمػػد بػػف يحيػػى بػػف َمْنػػَده العبػػدي )المتػػوفى: أبو 

ىػػػ(  حققػػو وعمػػؽ عميػػو وخػػرج أحاديثػػو: الػػدكتور عمػػي بػػف محمػػد ناالػػر ٜٖ٘
الفقييي األستاذ المشارؾ في قسـ الدراسػات العميػا بالجامعػة اإلسػىمية بالمدينػة 

مكتبػػة العمػػـو والحكػػـ  المدينػػة المنػػورة  دار العمػػـو والحكػػـ  سػػوريا     المنػػورة 
 ـ ٕٕٓٓ -ىػ  ٖٕٗٔالطبعة: األولى  

جامع البياف عػف تأويػؿ آي القػرآف   محمػد بػف جريػر بػف يزيػد بػف كثيػر بػف   -
ىػػ(  تحقيػؽ: الػدكتور عبػد ا  ٖٓٔغالب اآلممي  أبػو جعفػر الطبػري )المتػوفى:
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  ٔ  دار ىجػر لمطباعػة والنشػر والتوزيػع واإلعػىف  ط بف عبد المحسػف التركػي
 ـ. ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔ

رسالة إلى أىؿ الثغر بباب األبواب  أبو الحسف عمي بف إسماعيؿ بػف إسػحاؽ  -
بػػف سػػالـ بػػف إسػػماعيؿ بػػف عبػػد ا  بػػف موسػػى بػػف أبػػي بػػردة بػػف أبػػي موسػػى 

ي  عمػػادة ا  شػػاكر محمػػد الجنيػػددىػػػ(  المحقػػؽ: عبػػٕٖٗاألشػػعري )المتػػوفى: 
 البحث العممي بالجامعة اإلسىمية  المدينة المنػورة  المممكػة العربيػة السػعودية 

 ىػ.ٖٔٗٔطبعة : 

الػػروح فػػي الكػػىـ عمػػى أرواح األمػػوات واألحيػػال بالػػدطئؿ مػػف الكتػػاب والسػػنة   -
محمد بف أبي بكر بف أيوب بف سػعد شػمس الػديف ابػف قػيـ الجوزيػة )المتػوفى: 

 بيروت  –العممية ىػ(   دار الكتب ٔ٘ٚ
سير أعىـ النبىل  شمس الديف أبو عبػد ا  محمػد بػف أحمػد بػف عثمػاف بػف  -

-ىػػػٕٚٗٔالقػػاىرة  طبعػػة   -ىػػػ(  دار الحػػديثَٛٗٚقاْيمػػاز الػػذىبي )المتػػوفى: 
 ـٕٙٓٓ

شػػػرح السػػػنة معتقػػػد إسػػػماعيؿ بػػػف يحيػػػى المزنػػػي  إسػػػماعيؿ بػػػف يحيػػػى بػػػف  -
ىػ( المحقؽ: جماؿ عػزوف  مكتبػة ٕٗٙإسماعيؿ  أبو إبراىيـ المزني )المتوفى: 

 ـ .ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔالسعودية  الطبعة: األولى   –الغربال األثرية 
شرح العقيدة الطحاوية  الدر الديف محمد بف عىل الديف عمّي بف محمػد ابػف  -

ىػػػ(  تحقيػػؽ: ٕٜٚأبػػي العػػز الحنفػػي  األذرعػػي الالػػالحي الدمشػػقي )المتػػوفى: 
الديف األلبػاني  دار السػىـ لمطباعػة والنشػر جماعة مف العممال  تخري : ناالر 

التوزيػػع والترجمػػة )عػػف مطبوعػػة المكتػػب اإلسػػىمي(  الطبعػػة المالػػرية األولػػى  
 تحقيؽ أحمد شاكر )ط مكتبة الرياض . - ٔـٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔ

شرح كتاب اإلبانػة مػف أالػوؿ الديانػة   أبػو األشػباؿ حسػف الزىيػري آؿ منػدوه  -
اب: دروس الػػوتية قػػاـ بتفريغيػػا موقػػع الشػػبكة المنالػوري المالري مالػػدر الكتػػ

 http://www.islamweb.netاإلسىمية  
الحيح البخاري   محمد بف إسماعيؿ أبػو عبػدا  البخػاري الجعفػي  المحقػؽ:  -

محمػػػد زىيػػػر بػػػف ناالػػػر الناالػػػر   دار طػػػوؽ النجػػػاة )مالػػػورة عػػػف السػػػمطانية 

http://www.islamweb.net/
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ىػػ  مػع الكتػاب: شػرح ٕٕٗٔ  ٔترقيـ محمد فؤاد عبد البػاقي(  ط بإرافة ترقيـ
 -وتعميػػؽ د. مالػػطفى ديػػب البغػػا أسػػتاذ الحػػديث وعمومػػو فػػي كميػػة الشػػريعة 

 جامعة دمشؽ.
الحيح مسمـ   مسمـ بف الحجاج أبو الحسف القشػيري النيسػابوري )المتػوفى:  -

 بيروت. –عربي ىػ(  المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي  دار إحيال التراث الٕٔٙ
غاية المػراـ فػي عمػـ الكػىـ   أبػو الحسػف سػيد الػديف عمػي بػف أبػي عمػي بػف  -

ىػ( المحقؽ: حسػف محمػود عبػد ٖٔٙمحمد بف سالـ الثعمبي اآلمدي )المتوفى: 
 القاىرة . –المطيؼ  المجمس األعمى لمشئوف اإلسىمية 

نػػػي فػػػتح القػػػدير   محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد ا  الشػػػوكاني اليم -
 دمشؽ  بيروت . -ىػ(   دار ابف كثير  دار الكمـ الطيب ٕٓ٘ٔ)المتوفى: 

الفالؿ في الممؿ واألىوال والنحؿ  أبو محمد عمي بف أحمد بف سػعيد بػف حػـز  -
 ٓالقاىرة –ىػ(   مكتبة الخانجي ٙ٘ٗاألندلسي القرطبي الظاىري )المتوفى: 

ي )المتػػػوفى: قواعػػػد العقائػػػد  أبػػػو حامػػػد محمػػػد بػػػف محمػػػد الغزالػػػي الطوسػػػ -
  ٕلبنػػػاف  ط –ىػػػػ( المحقؽ: موسػػػى محمػػػد عمػػػي  الناشػػػر: عػػػالـ الكتػػػب ٘ٓ٘

 ٓـٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔ
قطػػؼ الثمػػر فػػي بيػػاف عقيػػدة أىػػؿ األثػػر  أبػػو الطيػػب محمػػد الػػديؽ خػػاف بػػف  -

ىػػ(  ٖٚٓٔحسف بف عمي ابف لطؼ ا  الحسيني البخػاري الِقنَّػوجي )المتػوفى: 
المممكػػػػػة العربيػػػػػة  -لػػػػػدعوة واإلرشػػػػػاد وزارة الشػػػػػؤوف اإلسػػػػػىمية واألوقػػػػػاؼ وا

 ٓالسعودية
لسػػػاف الميزاف أبػػػو الفرػػػؿ أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف حجػػػر  -

ىػػػ(  المحقػػؽ: عبػػد الفتػػاح أبػػو غػػدة  دار البشػػائر ٕ٘ٛالعسػػقىني )المتػػوفى: 
 اإلسىمية.

لمع األدلة في قواعد عقائد أىؿ السنة والجماعة  عبػد الممػؾ بػف عبػد ا  بػف  -
بػػف محمػػد الجػػويني  أبػػو المعػػالي  ركػػف الػػديف  الممقػػب بإمػػاـ الحػػرميف يوسػػؼ 

 لبناف. –ىػ( المحقؽ: فوقية حسيف محمود   عالـ الكتب ٛٚٗ)المتوفى: 



 

 

 

 

 مليكزيًعذاب الكرب بني املجبتني وا
 

 

 د/ مزيه طاٍز طاليب مدخلي
 

لمعة اطعتقاد  أبو محمد موفؽ الديف عبد ا  بػف أحمػد بػف محمػد بػف قدامػة  -
سػػػي الجمػػػاعيمي المقدسػػػي ثػػػـ الدمشػػػقي الحنبمػػػي  الشػػػيير بػػػابف قدامػػػة المقد

 -ىػػػ(   وزارة الشػػؤوف اإلسػػىمية واألوقػػاؼ والػػدعوة واإلرشػػاد ٕٓٙ)المتػػوفى: 
 ـٕٓٓٓ -ىػ ٕٓٗٔ  ٕالمممكة العربية السعودية  ط

معػػالـ التنزيػػؿ فػػي تفسػػير القػػرآف   محيػػي السػػنة   أبػػو محمػػد الحسػػيف بػػف  -
ىػ(  لمحقؽ : عبد ٓٔ٘مسعود بف محمد بف الفرال البغوي الشافعي )المتوفى : 

 بيروت.–اؽ الميدي  دار إحيال التراث العربي الرز 
معارج القبوؿ بشرح سمـ الوالوؿ إلى عمـ األالوؿ  حافظ بػف أحمػد بػف عمػي  -

ىػػػ( المحقؽ : عمػػر بػػف محمػػود أبػػو عمػػر  دار ابػػف ٖٚٚٔالحكمػػي )المتػػوفى : 
 ـ  ٜٜٓٔ -ىػ  ٓٔٗٔ   ٔالدماـ  ط –القيـ 

محمػد بػف عمػر بػف الحسػف بػف  مفاتيح الغيب) التفسير الكبير(   أبو عبد ا  -
الحسػػػيف التيمػػػي الػػػرازي الممقػػػب بفخػػػر الػػػديف الػػػرازي خطيػػػب الػػػري )المتػػػوفى: 

 ىػ ٕٓٗٔ -ٖبيروت   ط –ىػ(   دار إحيال التراث العربي ٙٓٙ
مقػػاطت اإلسػػىمييف واخػػتىؼ المالػػميف  أبػػو الحسػػف عمػػي بػػف إسػػماعيؿ بػػف  -

أبػػي بػػردة بػػف أبػػي  إسػػحاؽ بػػف سػػالـ بػػف إسػػماعيؿ بػػف عبػػد ا  بػػف موسػػى بػػف
 ىػ(  المحقؽ: نعيـ زرزور  المكتبة العالرية.ٕٖٗموسى األشعري)المتوفى:

مني  عممال الحديث والسنة في أالوؿ الديف  د مالطفى محمػد حممػي   دار  -
 ىػ. ٕٙٗٔ - ٔبيروت   ط –الكتب العممية 

 ٜٓٓٓموسػػوعة مواقػػؼ السػػمؼ فػػي العقيػػدة والمػػني  والتربيػػة )أكثػػر مػػف   -
قرن ػا(  أبػو سػيؿ محمػد بػف عبػد  ٘ٔعػالـ عمػى مػد   ٓٓٓٔر مف موقؼ ألكث

مالػر  النػبىل  -الرحمف المغراوي  المكتبة اإلسػىمية لمنشػر والتوزيػع  القػاىرة 
 المغرب . –لمكتاب  مراكش 

المختالػػر فػػي أخبػػار البشػػر  أبػػو الفػػدال عمػػاد الػػديف إسػػماعيؿ بػػف عمػػي بػػف  -
ب  الممػؾ المؤيػد  الػاحب حمػاة محمود بف محمد ابف عمر بف شاىنشاه بف أيو 

 .ٔىػ( الناشر: المطبعة الحسينية المالرية طٕٖٚ)المتوفى: 
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 د/ مزيه طاٍز طاليب مدخلي
 

المواقؼ   لعرد الػديف عبػد الػرحمف بػف أحمػد اإليجػي   تحقيػؽ عبػد الػرحمف  -
 ـٜٜٚٔ  ٔعميرة   دار الجيؿ   بيروت   ط

النكػػت والعيػػوف   أبػػو الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف حبيػػب البالػػري   -
المحقػػػػؽ: السػػػػيد ابػػػػف  ىػػػػػ(  ٓ٘ٗالشػػػػيير بالمػػػػاوردي )المتػػػػوفى:  البغػػػػدادي 

   بيروت / لبناف. -عبدالمقالود بف عبد الرحيـ  دار الكتب العممية 


