إثبات
عذاب القبر في ضوء
الكتاب والسنة
وحكم من أنكره

كتبه أبو يوسف حميد بن علي الجمالي

ٔ

بسم هللا الرحمن الرحٌم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وأصحابه
ومن اهتدى بهداه ،أما بعد:

عذاب القبر :هو ما ٌحصُل فٌه من العقوبة،
وأصل القبر مدفن المٌِّت ،قال هللا تعالىُ { :ثم أَ َما َت ُه َفؤ َ ْق َب َرهُ } [عبس]
قال ابنُ عباس« :أي :أكرمه بدفنه»  .وقد ٌُراد به البرزخ الذي
بٌن موت اإلنسان وقٌام الساعة ،وإن لم ٌُدفن،
ون}
كما قال تعالىَ { :و ِمنْ َو َرائ ِِه ْم َبرْ َزخ إِلَى ٌَ ْو ِم ٌُب َْع ُث َ
[المإمنون]ٔٓٓ :
انظر  :الشرح الممتع على زاد المستقنع (ٖ)ٔ7ٙ /

معنى قوله تعالى ( ُثم أَ َما َت ُه َفؤ َ ْق َب َرهُ)
قال القرطبً رحمه هللا فً تفسٌره ()ٕٔ9 /ٔ9
ارى فٌِ ِه إِ ْك َرامًاَ ،ولَ ْم ٌَجْ َع ْل ُه مِما ٌ ُْل َقى َعلَى َوجْ ِه
أَيْ َج َع َل لَ ُه َقبْرً ا ٌ َُو َ
ض َتؤْ ُكلُ ُه الط ٌْ ُر والعوافً
ْاْلَرْ ِ
ٕ

وقال العالمة الفقٌه المفسر محمد بن صالح العثٌمٌن رحمه هللا فً
تفسٌره جزء عم (ص)ٙٙ :
{أماته} الموت مفارقة الروح للبدن{ .فؤقبره} أي جعله فً قبر ،أي
مدفونا ً ستراً علٌه وإكراما ً واحتراماً؛ ْلن البشر لو كانوا إذا ماتوا
كسائر المٌتات جثثا ً ترمى فً الزبال لكان فً ذلك إهانة عظٌمة
للمٌت وْلهل المٌت ،ولكن من نعمة هللا سبحانه وتعالى أن شرع
لعباده هذا الدفن ،ولهذا قال ابن عباس رضً هللا عنهما فً قوله
تعالى{ :فؤقبره} قال :أكرمه بدفنه.

ٖ

األدلة من كتاب هللا عز وجل على إثبات عذاب القبر

ٔ -قال هللا تعالى { َو َح َ
ب (٘ٗ) النا ُر
آل ِفرْ َع ْو َن سُو ُء ْال َع َذا ِ
اق ِب ِ
خلُوا آ َل
اع ُة أَ ْد ِ
ُون َعلَ ٌْ َها ُغ ُد ًّوا َو َعشِ ًٌّا َو ٌَ ْو َم َتقُو ُم الس َ
ٌُعْ َرض َ
ب } [غافر]ٗٙ ،ٗ٘ :
ِفرْ َع ْو َن أَ َشد ْال َع َذا ِ
قال ابن كثٌر رحمه هللا فً تفسٌره ()ٔٗٙ /7
ب ْال َبرْ َز ِخ
َ .و َه ِذ ِه ْاْل ٌَ ُة أَصْ ل َك ِبٌر فًِ اسْ ت ِْد ََل ِل أَهْ ِل السُّن ِة َعلَى َع َذا ِ
ُون َعلَ ٌْ َها ُغ ُد ًّوا َو َعشِ ًٌّا} .
ًِ َق ْولُ ُه{ :النا ُر ٌُعْ َرض َ
ُورَ ،وه َ
فًِ ْالقُب ِ
قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا فً فتح الباري (ٖ)ٕٖٖ /
وقال القرطبً  :الجمهور على أن هذا العرض ٌكون فً البرزخ
وهو حجة فً تثبٌت عذاب القبر .
وقال ابن الجوزي رحمه هللا فً زاد المسٌر فً علم التفسٌر
(ٗ)ٗٓ /
وهذه اْلٌة تدل على عذاب القبر،
وقال الشوكانً رحمه هللا فً فتح القدٌر (ٗ)٘ٙ7 /
ب)
خلُوا آ َل فِرْ َع ْو َن أَ َشد ْال َعذا ِ
َق ْولَ ُهَ ( :و ٌَ ْو َم َتقُو ُم السا َع ُة أَ ْد ِ
ض ه َُو فًِ ْال َبرْ َز ِخ
ٌَ ُد ُّل دَ ََللَ ًة َواضِ َح ًة َعلَى أَن َذل َِك ْال َعرْ َ
وقال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة رحمه هللا كما فً مجموع الفتاوى
(ٕ)ٕ8ٔ /
ٗ

َو َه َذا إِ ْخ َبار َعن ِفرْ َع ْون َو َقومه أَنه حاق بهم سوء ْال َع َذاب فًِ
ون أَشد ْال َع َذاب َو َهذِه ْاْل ٌَة أحد َما
البرزخ َوأَن ُه ْم فًِ ْال ِق ٌَا َمة ٌْدخلُ َ
اسْ تدل ِب ِه ْالعل َماء على َع َذاب البرزخ
وقال اإلمام الشنقٌطً رحمه هللا فً أضواء البٌان فً إٌضاح
القرآن بالقرآن ()8ٕ /9
َ
آن ،ه َُو َق ْولُ ُه َت َعالَى:
ت َع َذا ِ
إل ْث َبا ِ
ب ْال َقب ِْر م َِن ْالقُرْ ِ
َوأصْ َر ُح دَ لٌِل ِ ِ
خلُوا آ َل
اع ُة أَ ْد ِ
ُون َعلَ ٌْ َها ُغ ُد ًّوا َو َعشِ ًٌّا َو ٌَ ْو َم َتقُو ُم الس َ
{النا ُر ٌُعْ َرض َ
ب؛}
ِفرْ َع ْو َن أَ َشد ْال َع َذا ِ
ِْلَن ْاْلَو َل فًِ ال ُّد ْن ٌَاَ ،والثان ًَِ فًِ ْاْلخ َِر ِة.
ٕ -وقال هللا تعالى { ٌُ َثب ُ
ت فًِ ْال َح ٌَا ِة
ٌِن آ َم ُنوا ِب ْال َق ْو ِل الث ِاب ِ
ِّت هللاُ الذ َ
ٌِن َو ٌَ ْف َع ُل هللاُ َما ٌَ َشا ُء}
ال ُّد ْن ٌَا َوفًِ ْاْلخ َِر ِة َوٌُضِ ُّل هللاُ الظالِم َ
[إبراهٌم]ٕ7 :
قال الواحدي رحمه هللا فً التفسٌر البسٌط (ٕٔ)ٗ7ٕ /
وهذا قول عامة المفسرٌن؛ قالوا :إن هذه اْلٌة وردت فً فتنة القبر
وسإال الملكٌن ،وتلقٌن هللا المإمن كلمة الحق فً القبر عند
السإال ،وتثبٌته إٌاه بها على الحق
وقال البغوي رحمه هللا فً تفسٌره (ٗ)ٖٗ9 /
َق ْولُ ُه َت َعالَىَ ٌُ { :ثب ُ
ت} َكلِ َم ِة الت ْوحٌِدِ،
ٌِن آ َم ُنوا ِب ْال َق ْو ِل الث ِاب ِ
ِّت هللاُ الذ َ
ًِ َق ْو ُلََ :ل إِلَ َه إَِل هللاُ {فًِ ْال َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا} ٌَعْ نًِ َق ْب َل ْال َم ْوتَِ { ،وفًِ
َوه َ
َ
َ
ٌر.
ْاْلخ َِر ِة} ٌَعْ نًِ فًِ ْال َقب ِْرَ .ه َذا َق ْو ُل أ ْك َث ِر أهْ ِل الت ْفسِ ِ

٘

وقال ابن الجوزي رحمه هللا فً زاد المسٌر فً علم التفسٌر
(ٕ)ٖ٘ٔ /
قال المفسرون :هذه اْلٌة وردت فً فتنة القبر ،وسإال الملَكٌن،
ّ
الحق عند السإال ،وتثبٌته إٌّاهم
وتلقٌن هللا تعالى للمإمنٌن كلمة
على الحق
وقال العالمة السعدي رحمه هللا فً تفسٌره (ص)ٕٗ٘ :
وفً هذه اْلٌة دَللة على فتنة القبر وعذابه ،ونعٌمه ،كما تواترت
بذلك النصوص عن النبً صلى هللا علٌه وسلم فً الفتنة ،وصفتها،
ونعٌم القبر وعذابه .أهــ
ازب رضً هللا عنه قال َ :ع ِن الن ِبًِّ َ
صلى هللاُ
عن ْال َب َرا ِء ب ِ
و ِ
ْن َع ِ
َعلَ ٌْ ِه َو َسل َمَ ،قا َلَ ٌُ { " :ثب ُ
ت} [إبراهٌم:
ٌِن آ َم ُنوا ِب ْال َق ْو ِل الث ِاب ِ
ِّت هللاُ الذ َ
َ " ]ٕ7قا َلَ " :ن َزلَ ْ
ُّك؟ َف ٌَقُو ُل:
ت فًِ َع َذا ِ
ب ْال َقب ِْرَ ،ف ٌُ َقا ُل لَ ُهَ :منْ َرب َ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َمَ ،ف َذل َِك َق ْول ُ ُه َعز َو َجل:
َرب ًَِّ هللاَُ ،و َن ِبًٌِّ م َُحمد َ
{ ٌُ َثب ُ
ت فًِ ْال َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَاَ ،وفًِ ْاْلخ َِر ِة}
ٌِن آ َم ُنوا ِب ْال َق ْو ِل الث ِاب ِ
ِّت هللاُ الذ َ
[إبراهٌم" ]ٕ7 :
رواه البخاري ()ٗٙ99ومسلم (ٔ)ٕ87واللفظ له .
ون}
ٖ -وقال هللا تعالى{ َو ِمنْ َو َرائ ِِه ْم َبرْ َزخ إِلَى ٌَ ْو ِم ٌُب َْع ُث َ
[المإمنون]ٔٓٓ :
قال اإلمام ابن كثٌر رحمه هللا فً تفسٌره (٘)ٗ9٘ /
ٌن م َِن
ض ِر َ
َوفًِ َق ْولُ ُهَ { :و ِمنْ َو َرائ ِِه ْم َبرْ َزخ} َ :ت ْهدٌِد لِ َهإُ ََل ِء ْالمُحْ َت َ
ُّ
ب ْال َبرْ َز ِخ،
الظ ْل َم ِة ِب َع َذا ِ
ٙ

وقال العالمة السعدي رحمه هللا فً تفسٌره (ص)٘٘9 :
ون} أي :من أمامهم وبٌن أٌدٌهم
{ َو ِمنْ َو َرائ ِِه ْم َبرْ َزخ إِلَى ٌَ ْو ِم ٌُب َْع ُث َ
برزخ ،وهو الحاجز بٌن الشٌئٌن ،فهو هنا :الحاجز بٌن الدنٌا
واْلخرة ،وفً هذا البرزخٌ ،تنعم المطٌعون ،وٌعذب العاصون،
من موتهم إلى ٌوم ٌبعثون ،أي :فلٌعدوا له عدته ،ولٌؤخذوا له
أهبته .أهــ
ار ِمنْ أَهْ ِل
َو َقا َل َرجُل ِب َحضْ َر ِة الشعْ ِبًِّ َ :ر ِ
ص َ
ح َم هللاُ فُ َال ًنا َف َق ْد َ
ار ِمنْ أَهْ ِل
ص َ
ْاْلخ َِر ِة! َف َقا َل :لَ ْم ٌَصِ رْ ِمنْ أَهْ ِل ْاْلخ َِرةَِ ،ولَكِن ُه َ
ْس م َِن ال ُّد ْن ٌَا َو ََل م َِن ْاْلخ َِر ِة.
ْال َبرْ َز ِخَ ،ولٌَ َ
انظر  :تفسٌر القرطبً (ٕٔ.)ٔ٘ٓ /
ب ْاْلَ ْك َب ِر
ون ْال َع َذا ِ
ٗ -وقال هللا تعالى { َولَ ُنذٌِ َقن ُه ْم م َِن ْال َع َذا ِ
ب ْاْلَ ْد َنى ُد َ
ُون } [السجدة]ٕٔ :
جع َ
لَ َعل ُه ْم ٌَرْ ِ
قال العالمة السعدي رحمه هللا فً تفسٌره (ص)ٙ٘ٙ :
وهذه اْلٌة من اْلدلة على إثبات عذاب القبر ،ودَللتها ظاهرة ،فإنه
ب ْ
اْلد َنى} أي :بعض وجزء منه ،فدل
قالَ { :ولَ ُنذٌِ َقن ُه ْم م َِن ْال َع َذا ِ
على أن َثم عذابًا أدنى قبل العذاب اْلكبر ،وهو عذاب النار.
ولما كانت اإلذاقة من العذاب اْلدنى فً الدنٌا ،قد َل ٌتصل بها
الموت ،فؤخبر تعالى أنه ٌذٌقهم ذلك لعلهم ٌرجعون إلٌه وٌتوبون
من ذنوبهم كما قال تعالىَ { :ظ َه َر ْال َف َسا ُد فًِ ْال َبرِّ َو ْال َبحْ ِر ِب َما َك َس َب ْ
ت
ُون}
جع َ
اس لِ ٌُذٌِ َق ُه ْم َبعْ َ
ض الذِي َع ِملُوا لَ َعل ُه ْم ٌَرْ ِ
أَ ٌْدِي الن ِ
7

ض ْن ًكا
ض َعنْ ِذ ْك ِري َفإِن لَ ُه َمعٌِ َش ًة َ
٘ -وقال هللا تعالى { َو َمنْ أَعْ َر َ
} [طه]ٕٔٗ :
قال العالمة ابن القٌم رحمه هللا فً مفتاح دار السعادة (ٔ)ٖٗ /
َقوله َت َعالَى (( َفإِن لَ ُه معٌشة ضنكا)) َفسر َها غٌر َواحِد من السّلف
ِب َع َذاب ْال َقبْر َوجعلُوا َهذِه اْلٌة اُحْ ُد اَلدلة الدالة على َع َذاب ْال َقبْر
" وقال أٌضا ً  :فً الفوائد (ص)ٔٙ8 :
والمعٌشة الضنك َف ْ
ؤكثر َما َجا َء فًِ الت ْفسِ ٌر أَن َها َع َذاب ْال َقبْر َقالَه
ابْن َمسْ عُود َوأَبُو ه َُرٌ َْرة َوأَبُو سعٌد ْال ُخ ْد ِريّ َوابْن َعباس َوفٌِه َحدٌِث
َمرْ فُوع
وقال اإلمام الطبري رحمه هللا فً تفسٌره ()ٖ9ٗ /ٔ8
 :وأولى اْلقوال فً ذلك بالصواب قول من قال :هو عذاب القبر
وقال اإلمام القرطبً رحمه هللا فً تفسٌره (ٔٔ)ٕ٘9 /
هللا بْنُ
َوه َُو الصحٌِ ُح أَن ُه َع َذابُ ْال َقب ِْرَ ،قالَ ُه أَبُو َسعٌِد ْال ُخ ْد ِريُّ َو َع ْب ُد ِ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم
َمسْ عُودَ ،و َر َواهُ أَبُو ه َُرٌ َْر َة َمرْ فُوعًا َع ِن الن ِبًِّ َ
ُضٌ ُق َعلَى ْال َكاف ِِر
َو َق ْد َذ َكرْ َناهُ فًِ ِك َتا ِ
ب" الت ْذك َِر ِة"َ ،قا َل أَبُو ه َُرٌ َْر َةَ ٌ :
ك.
ِف فٌِ ِه أَضْ َال ُعهَُ ،وه َُو ْال َمعٌِ َش ُة الض ْن ُ
َق ْب ُرهُ َحتى َت ْخ َتل َ
وقال اإلمام الواحدي فً التفسٌر البسٌط (ٗٔ)٘٘ٔ /
ض ْنك( :أنه عذاب القبر)
وأكثر ما جاء فً التفسٌر المعٌشة ال َ
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وقال اإلمام الشوكانً رحمه هللا فً تفسٌره فتح القدٌر (ٖ)ٕٗٙ /
إن المراد بالمعٌشة الضنكى َ :ع َذابُ ْال َقب ِْر
وقال العالمة السعدي رحمه هللا فً تفسٌره (ص)٘ٔ٘ :
وفسرت المعٌشة الضنك بعذاب القبر ،وأنه ٌضٌق علٌه قبره،
وٌحصر فٌه وٌعذب ،جزاء إلعراضه عن ذكر ربه ،وهذه إحدى
اْلٌات الدالة على عذاب القبر .والثانٌة قوله تعالىَ { :ولَ ْو َت َرى إِ ِذ
ت َو ْال َمالئِ َك ُة َباسِ ُ
ٌِه ْم} اْلٌة.
ت ْال َم ْو ِ
ُون فًِ َغ َم َرا ِ
الظالِم َ
طو أَ ٌْد ِ
ب ْ
ب ْ
اْلك َب ِر}
ون ْال َع َذا ِ
والثالثة قولهَ { :ولَ ُنذٌِ َقن ُه ْم م َِن ْال َع َذا ِ
اْلد َنى ُد َ
ُون َعلَ ٌْ َها ُغ ُد ًّوا َو َعشِ ًٌّا}
والرابعة قوله عن آل فرعون{ :النا ُر ٌُعْ َرض َ
اْلٌة.
والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف ،وقصرها
على ذلك -وهللا أعلم-
و َقا َل اإلمام الشنقٌطً رحمه هللا فً أضواء البٌان فً إٌضاح
القرآن بالقرآن (ٗ)ٕٔ7 /
ث أَ ِبً
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم ِ -منْ َحدٌِ ِ
َ :ق ْد َجا َء َع ِن الن ِبًِّ َ -ه َُرٌ َْر َة :أَن ْال َمعٌِ َش َة الض ْن َك فًِ ْاْل ٌَ ِةَ :ع َذابُ ْال َقبْرَ .و َبعْ ضُ ُ
ط ُر ِق ِه
ِ
ٌر َه ِذ ِه ْاْل ٌَ ِةَ .و ََل ٌُ َنافًِ َذل َِك
ِبإِسْ َناد َجٌِّد َك َما َقالَ ُه ابْنُ َكثٌِر فًِ َت ْفسِ ِ
ْ
َ
ُ
ٌع،
شمُو ُل ال َمعٌِ َش ِة الض ْنكِ لِ َمعٌِ َشتِ ِه فًِ ال ُّد ْن ٌَاَ .وط َع ِام الض ِر ِ
ض ْن ًكا فًِ ال ُّد ْن ٌَاَ ،و ْال َبرْ َز ِخَ ،و ْاْلخ َِرةِ،
ومَ .ف َت ُكونُ َمعٌِ َش َت ُه َ
َوالز ُّق ِ
هلل َت َعالَى.
َو ْال ِع ٌَ ُاذ ِبا ِ
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وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم قال  :إن المإمن فً قبره لفً روضة خضراء فٌرحب له
قبره سبعون ذراعا وٌنور له كالقمر لٌلة البدر أتدرون فٌما أنزلت
هذه اْلٌة ((فإن له معٌشة ضنكا ونحشره ٌوم القٌامة أعمى ))قال
أتدرون ما المعٌشة الضنك قالوا هللا ورسوله أعلم
قال عذاب الكافر فً قبره والذي نفسً بٌده إنه ٌسلط علٌه تسعة
وتسعون تنٌنا أتدرون ما التنٌن سبعون حٌة لكل حٌة سبع رإوس
ٌلسعونه وٌخدشونه إلى ٌوم القٌامة
رواه أبو ٌعلى وابن حبان فً صحٌحه
قال ابن كثٌر فً تفسٌره (٘ :)ٕ8ٗ /إِسْ َناد َجٌِّد.
وحسنه اْللبانً فً صحٌح الترغٌب والترهٌب (ٖ- )ٕٔ7 /
رقم (ٕٖ٘٘)
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه
عن أبً ه َُرٌ َْر َة رضً هللا عنه قال  :قال الن ِبًِّ َ
َو َسل َم فًِ َق ْولِ ِه َجل َو َع َالَ { :فإِن لَ ُه َمعٌِ َش ًة ضنكا} [طه]ٕٔٗ :
قال(:عذاب القبر)
رواه ابن حبان فً صحٌحه (٘ )ٔٓٔ /رقم ()ٖٔٓ9
قال الشٌخ اْللبانً :حسن .
ون َذل َِك} [الطور:
ٌِن َظلَمُوا َع َذابًا ُد َ
 -ٙوقال هللا تعالى َ { :وإِن لِلذ َ
]ٗ7
ٌِن
آن ُثم َت َال { َوإِن لِلذ َ
َقا َل اب َْن َعباس  " :إِن َع َذ َ
اب ْال َقب ِْر فًِ ْالقُرْ ِ
ون َذل َِك} [الطور]ٗ7 :
َظلَمُوا َع َذابًا ُد َ
ٓٔ

انظر  :تفسٌر عبد الرزاق (ٖ)ٕٗ7 /رقم ()ٖٓٔٙ
وقال العالمة السعدي رحمه هللا فً تفسٌره (ص)8ٔ8 :
لما ذكر هللا عذاب الظالمٌن فً القٌامة ،أخبر أن لهم عذابا دون
عذاب ٌوم القٌامة وذلك شامل لعذاب الدنٌا ،بالقتل والسبً
واإلخراج من الدٌار ،ولعذاب البرزخ والقبر،
ون َو ِمنْ أَهْ ِل
 -7وقال هللا تعالى { َومِمنْ َح ْولَ ُك ْم م َِن ْاْلَعْ َرا ِ
ب ُم َنا ِفقُ َ
ْن
اق ََل َتعْ لَ ُم ُه ْم َنحْ نُ َنعْ لَ ُم ُه ْم َس ُن َع ِّذ ُب ُه ْم َمر َتٌ ِ
ْال َمدٌِ َن ِة َم َر ُدوا َعلَى ال ِّن َف ِ
ون إِلَى َع َذاب َعظِ ٌم } [التوبة]ٔٓٔ :
ُثم ٌ َُر ُّد َ
قال اإلمام الطبري رحمه هللا فً تفسٌره (ٗٔ)ٗٗٔ /
وقوله( :سنعذبهم مرتٌن) ٌ ،قول :سنعذب هإَلء المنافقٌن مرتٌن،
إحداهما فً الدنٌا ،واْلخرى فً القبر.

وقال ْال َح َسنُ َو َق َتادَ ةُ َو ابْنُ ج َُرٌْجَ :ع َذابُ ال ُّد ْن ٌَا َو َع َذابُ ْال َقب ِْر.
انظر  :تفسٌر القرطبً (، )ٕٗٔ /8وتفسٌر ابن كثٌر (ٗ)ٕٓ٘ /
وشعب اإلٌمان (ٔ، )ٙٓ9 /وإثبات عذاب القبر للبٌهقً (ص)٘ٙ :

ٔٔ

مسألة  :لماذا لم يذكر عذاب القبر في القرآن صريحا ً ؟
قال العالمة ابن القٌم رحمه هللا فً كتابه الروح (ص)7٘ :
َف ْال َج َواب من َوجْ َهٌْن مُجمل ومفصل
أما ْالمُجْ مل َ :فه َُو أَن هللا ُسب َْحا َن ُه َو َت َعالَى أنزل على َرسُوله وحٌٌن
اإلٌ َمان بهما َو ْال َع َمل ِب َما فٌه َما وهما ْالكتاب
َوأوجب على عباده ْ ِ
َو ْالحك َمة َقا َل َت َعالَى { َوأنزل هللا َعلٌَْك ْالكتاب َو ْالحك َمة}
النساء ٖٔٔ:
َو َقا َل َت َعالَى {ه َُو الذى بعث فًِ ْاْلُمٌٌِّن َرسُوَل ِم ْنهُم ٌَ ْتلُو َعلٌَ ِْهم آ ٌَاته
وٌزكٌهم وٌعلهم ْالكتاب َو ْالحك َمة }الجمعة ٕ :
َو َقا َل َت َعالَى {واذكرن َما ٌُ ْتلَى فًِ ُبٌُوت ُك ْم من آ ٌَات هللا َو ْالحك َمة}
[اْلحزاب]ٖٗ :
َو ْالكتاب ه َُو ْالقُرْ آن َو ْالحك َمة هً السّنة باتفاق السّلف َو َما أخبر ِب ِه
الرسُول َعن هللا َفه َُو فًِ وجوب َتصْ دٌِقه َو ْاإلٌِ َمان ِب ِه َك َما أخبر ِب ِه
الرب َت َعالَى على ل َِسان َرسُوله َه َذا أصل مُتفق َعلَ ٌْ ِه َبٌن أهل
ْس ِم ْنهُم
اإلسْ َالم ََل ٌُنكره إَِل من لٌَ َ
ِْ
َوقد َقا َل الن ِبً صلى هللا علٌه وسلم  " :إنً أُوتٌت ْالقرآن َومثله
َم َعه "
َوأما ْال َجواب ْالمفصل َفه َُو أَن نعٌم البرزخ وعذابه َم ْذ ُكور فًِ
ْالقُرْ آن فًِ غٌر َموضِ ع
ُون فًِ َغ َم َرات ْال َم ْوت
َف ِم ْن َهاَ :ق ْوله َت َعالَى { َولَو ترى إِ ْذ الظالِم َ
زون َع َذاب ْالهون
َو ْال َم َالئِ َكة باسطو أٌَْدٌهم أخرجُوا أَنفس ُكم ْال ٌَ ْوم ُتجْ َ
ٕٔ

ون على هللا غٌر ْالحق وكنتم َعن اٌاته تستكبرون }
ِب َما ُك ْن ُتم َتقولُ َ
اْلنعام 9ٖ :
َو َه َذا خطاب لَهُم عِ ْند ْال َم ْوت َوقد ْ
أخبرت ْال َم َالئِ َكة وهم الصادقون
ِضاء
أَنهم حٌِ َنئِذ ٌجزون َع َذاب ْالهون َولَو َتؤ َ ّخر َع ْنهُم َذلِك إِلَى ا ْنق َ
زون
صح أَن ٌُ َقال لَهُم ْال ٌَ ْوم ُتجْ َ
ال ُّد ْن ٌَا لما َ
َو ِم ْن َها َق ْوله َت َعالَى {فوقاه هللا سٌئات َما مكروا وحاق بآل ِفرْ َع ْون
سوء ْال َع َذاب النار ٌعرضون َعلَ ٌْ َها غدوا وعشٌا َو ٌَ ْوم ْال ِق ٌَا َمة تقوم
ْن ذكرا
الس َ
اعة أدخلُوا آل ِفرْ َع ْون أَشد ْال َع َذاب } َفذكر َع َذاب الدارٌ ِ
ص ِرٌحً ا ََل ٌحْ َتمل َغٌره  .أهــ
َ

ٖٔ

األحاديث الصحيحة من السنة على عذاب القبر
ٔ -عن َز ٌْ ُد بْنُ َث ِابت رضً هللا عنه قال َ :ب ٌْ َن َما الن ِبًُّ َ
صلى هللاُ
ارَ ،علَى َب ْغلَة لَ ُه َو َنحْ نُ َم َعهُ ،إِ ْذ
َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم فًِ َحائِط لِ َبنًِ النج ِ
ت ِب ِه َف َكادَ ْ
َحادَ ْ
ت ُت ْلقٌِهَِ ،وإِ َذا أَ ْقبُر سِ تة أَ ْو َخمْ َسة أَ ْو أَرْ َب َعة –
اب َه ِذ ِه ْاْلَ ْقب ُِر؟» َف َقا َل َرجُل :أَ َناَ ،قا َل:
َف َقا َلَ « :منْ ٌَعْ ِرفُ أَصْ َح َ
َف َم َتى َم َ
ات َهإُ ََل ِء؟ " َقا َلَ :ما ُتوا فًِ ْاإلِ ْش َراكِ َ ،ف َقا َل« :إِن َه ِذ ِه ْاْلُم َة
ُور َهاَ ،فلَ ْو ََل أَنْ ََل َتدَا َف ُنوا ،لَدَ َع ْو ُ
هللا أَنْ ٌُسْ ِم َع ُك ْم ِمنْ
ت َ
ُت ْب َتلَى فًِ قُب ِ
ب ْال َقب ِْر الذِي أَسْ َم ُع ِم ْن ُه» ُثم أَ ْق َب َل َعلَ ٌْ َنا ِب َوجْ ِههَِ ،ف َقا َلَ « :ت َعو ُذوا
َع َذا ِ
ب النار» َقالُواَ :نع ُ
ارَ ،ف َقا َل:
هلل ِمنْ َع َذا ِ
هلل ِمنْ َع َذا ِ
ُوذ ِبا ِ
ِبا ِ
ب الن ِ
ِ
ب ْال َقبْر» َقالُواَ :نع ُ
ب ْال َقب ِْر،
هلل ِمنْ َع َذا ِ
هلل ِمنْ َع َذا ِ
ُوذ ِبا ِ
« َت َعو ُذوا ِبا ِ
ِ
هلل م َِن ْال ِف َت ِنَ ،ما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما َب َط َن» َقالُواَ :نع ُ
ُوذ
َقا َلَ « :ت َعو ُذوا ِبا ِ
هلل ِمنْ ِف ْت َن ِة
هلل م َِن ْال ِف َت ِن َما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما َب َط َنَ ،قا َلَ « :ت َعو ُذوا ِبا ِ
ِبا ِ
ال» َقالُواَ :نع ُ
ال
ُوذ ِبا ِ
هلل ِمنْ ِف ْت َن ِة الدج ِ
الدج ِ
رواه مسلم ()ٕ8ٙ7
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه
وعنْ أَ َنس رضً هللا عنه قال  :أَن الن ِبً َ
َٕ -
َو َسل َمَ ،قا َل« :لَ ْو ََل أَنْ ََل َتدَ ا َف ُنوا لَدَ َع ْو ُ
هللا أَنْ ٌُسْ ِم َع ُك ْم ِمنْ
ت َ
ب ْال َقب ِْر»
َع َذا ِ
رواه مسلم ()ٕ8ٙ8

ٗٔ

قال العالمة اَللبانً فً الصحٌحة (ٔ)ٕ9٘ /
(تدافنوا) أصله تتدافنوا فحذف إحدى التاءٌن .أي :لوَل خشٌة أن
ٌفضً سماعكم إلى ترك أن ٌدفن بعضكم بعضا.
ٖ -قال اإلمام البخاري رحمه هللا
 َحد َث َنا م َُحم ُد بْنُ ال ُم َثنىَ ،حد َث َنا ٌَحْ ٌَىَ ،حد َث َنا ُشعْ َب ُةَ ،قا َلَ :حد َثنًِ
ازبَ ،عنْ أَ ِبً
َع ْونُ بْنُ أَ ِبً ج َُح ٌْ َف َةَ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،ع ِن ال َب َرا ِء ب ِ
ْن َع ِ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم َو َق ْد
ُّوب َرضِ ًَ هللاُ َع ْن ُه ْمَ ،قا َلَ :خ َر َج الن ِبًُّ َ
أٌَ َ
ُور َها»
َو َج َب ِ
ت الشمْ سُ َ ،ف َسم َِع َ
ص ْو ًتا َف َقا َلٌَ « :هُو ُد ُت َعذبُ فًِ قُب ِ
رواه البخاري (٘ )ٖٔ7ومسلم ()ٕ8ٙ9
قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا فً فتح الباري (ٖ)ٕٗٔ /
وفً هذا اإلسناد ثالثة من الصحابة فً نسق أولهم أبو جحٌفة قوله
وجبت الشمس أي سقطت والمراد غروبها قوله فسمع صوتا قٌل
ٌحتمل أن ٌكون سمع صوت مالئكة العذاب أو صوت الٌهود
المعذبٌن أو صوت وقع العذاب
ْن
ٗ -عنْ م َ
ْن َسعٌِ ِد ب ِ
ْن ُع ْق َب َةَ ،قا َلَ :حد َث ْتنًِ ا ْب َن ُة َخالِ ِد ب ِ
ُوسى ب ِ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َمَ :وه َُو « ٌَ َت َعو ُذ ِمنْ
اص ،أَن َها َسم َِع ِ
ت الن ِبً َ
َ
الع ِ
ب ال َقب ِْر» رواه البخاري ()ٖٔ7ٙ
َع َذا ِ
ان َرسُو ُل ِ
هللا َ
َ٘ -عنْ أَ ِبً ه َُرٌ َْر َة َرضِ ًَ هللاُ َع ْنهَُ ،قا َلَ :ك َ
صلى هللاُ
َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم ٌَ ْدعُو َو ٌَقُو ُل« :اللهُم إِ ِّنً أَع ُ
ب ال َقب ِْرَ ،و ِمنْ
ُوذ ِب َك ِمنْ َع َذا ِ
ال»
َع َذا ِ
ٌح الدج ِ
ب الن ِ
ارَ ،و ِمنْ فِ ْت َن ِة ال َمحْ ٌَا َوال َم َماتَِ ،و ِمنْ ِف ْت َن ِة ال َمسِ ِ
رواه البخاري ( ،)ٖٔ77ومسلم ()٘88ولفظه

٘ٔ

هلل ِمنْ أَرْ َبع ٌَقُو ُل :اللهُم إِ ِّنً أَع ُ
ُوذ ِب َك
" إِ َذا َت َشهدَ أَ َح ُد ُك ْم َف ْل ٌَسْ َتع ِْذ ِبا ِ
ب ْال َقب ِْرَ ،و ِمنْ ِف ْت َن ِة ْال َمحْ ٌَا َو ْال َم َماتَِ ،و ِمنْ
ب َج َهن َمَ ،و ِمنْ َع َذا ِ
ِمنْ َع َذا ِ
ْ
ال "
ٌح الدج ِ
َشرِّ ِف ْت َن ِة ال َمسِ ِ
ْن ُع َم َر َرضِ ًَ هللاُ َع ْن ُه َما :أَن َرسُو َل ِ
َ -ٙعنْ َع ْب ِد ِ
هللا َ
صلى هللاُ
هللا ب ِ
َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم َقا َل " :إِن أَ َحدَ ُك ْم إِ َذا َم َ
ض َعلَ ٌْ ِه َم ْق َع ُدهُ ِب ْال َغدَ ا ِة
ات ع ُِر َ
ان ِمنْ أَهْ ِل
الجنةَِ ،وإِنْ َك َ
الجن ِة َف ِمنْ أَهْ ِل َ
ان ِمنْ أَهْ ِل َ
َوال َعشِ ًِّ  ،إِنْ َك َ
َ
ك َحتى ٌَب َْع َث َك هللاُ ٌَ ْو َم ال ِق ٌَا َم ِة "
ارَ ،ف ٌُ َقا ُلَ :ه َذا َم ْق َع ُد َ
ار َف ِمنْ أهْ ِل الن ِ
الن ِ
رواه البخاري ( ،)ٖٔ79مسلم ()ٕ8ٙٙ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم:
 -7وعن أَ َنسُ بْنُ َمالِكَ ،قا َلَ :قا َل َن ِبًُّ ِ
هللا َ
«إِن ْال َعبْدَ  ،إِ َذا وُ ضِ َع فًِ َقب ِْرهَِ ،و َت َولى َع ْن ُه أَصْ َحا ُبهُ ،إِن ُه لَ ٌَسْ َم ُع َقرْ َع
ْ
ان َف ٌُ ْق ِعدَا ِن ِه َف ٌَقُ َ
وَل ِن لَ ُهَ :ما ُك ْن َ
ت َتقُو ُل فًِ
ن َِعال ِِه ْم» َقا َلٌَ " :ؤتٌِ ِه َملَ َك ِ
هللا
َه َذا الرج ُِل؟ " َقا َلَ " :فؤَما ْالم ُْإمِنُ َ ،ف ٌَقُو ُل :أَ ْش َه ُد أَن ُه َع ْب ُد ِ
َو َرسُولُ ُه " َقا َلَ " :ف ٌُ َقا ُل لَ ُه :ا ْن ُ
ظرْ إِلَى َم ْق َعد َ
ارَ ،ق ْد أَبْدَ لَ َك هللاُ
ِك م َِن الن ِ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َمَ « :ف ٌَ َرا ُه َما
ِب ِه َم ْق َع ًدا م َِن ْال َجن ِة " َقا َل َن ِبًُّ ِ
هللا َ
َجمٌِعًا»
ُون ذ َِراعًاَ ،وٌ َ
ُمْل ُ َعلَ ٌْ ِه
َقا َل َق َتادَ ةَُ :و ُذك َِر لَ َنا أَن ُه ٌُ ْف َس ُح لَ ُه فًِ َقب ِْر ِه َس ْبع َ
ون
َخضِ رً ا ،إِلَى ٌَ ْو ِم ٌُ ْب َع ُث َ
رواه البخاري (ٗ )ٖٔ7ومسلم (ٓ)ٕ87واللفظ له
 -8وعن أَن اب َْن ُع َم َر َرضِ ًَ هللاُ َع ْن ُه َما َقا َل :اطلَ َع الن ِبًُّ َ
صلى هللاُ
َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم َعلَى أَهْ ِل ال َقلٌِبَِ ،ف َقا َلَ « :و َج ْد ُت ْم َما َو َعدَ َر ُّب ُك ْم َح ًّقا؟»
مْوا ًتا؟ َف َقا َلَ « :ما أَ ْن ُت ْم ِبؤَسْ َم َع ِم ْن ُه ْمَ ،ولَ ِكنْ َلَ
َفقٌِ َل لَ ُهَ :ت ْدعُو أَ َ
ُون»
جٌب َ
ٌُ ِ
رواه البخاري (ٓ)ٖٔ7
ٔٙ

صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم:
ْن َمالِكَ ،قا َلَ :قا َل َرسُو ُل ِ
هللا َ
سب ِ
َ -9عنْ أَ َن ِ
«إِن ْال َمٌ َ
ِّت إِ َذا وُ ضِ َع فًِ َقب ِْرهِ ،إِن ُه لَ ٌَسْ َم ُع َخ ْف َق ن َِعال ِِه ْم إِ َذا
ص َرفُوا» ،رواه مسلم (ٓ)ٕ87
ا ْن َ
ٓٔ -عن عائشة رضً هللا عنها قالت  :أن ٌهودٌة دخلت علٌها،
فذكرت عذاب القبر ،فقالت لها :أعاذك هللا من عذاب القبر ،فسؤلت
عائشة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن عذاب القبر؟
فقال " :نعم عذاب القبر حق "،
قالت عائشة " :فما رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌصلً
صالة بعد إَل تعوذ من عذاب القبر ".
أخرجه أحمد ()ٔ7ٗ / ٙ
قال العالمة اْللبانً فً الصحٌحة ()ٖٔ77
 :وهذا إسناد صحٌح على شرط الشٌخٌن،
وقد أخرجه البخاري رقم (ٕ)ٖٔ7
َٔٔ -ع ِن أَسْ َما َء ِب ْن َ
ت أَ ِبً َب ْكر َرضِ ًَ هللاُ َع ْن ُها ،قالت َ « :قا َم َرسُو ُل
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم َخطِ ٌبًا َف َذ َك َر فِ ْت َن َة ال َقب ِْر التًِ ٌَ ْف َتتِنُ فٌِ َها
ِ
هللا َ
ضج ًة»
ُون َ
ضج المُسْ لِم َ
ال َمرْ ءَُ ،فلَما َذ َك َر َذل َِك َ
رواه البخاري (ٖ)ٖٔ7

ٔ7

ْن َعباس َرضِ ًَ هللاُ َع ْن ُه َما قال َ :مر الن ِبًُّ َ
صلى هللاُ
َٕٔ -ع ِن اب ِ
ان ِمنْ َك ِبٌر»
ان َو َما ٌ َُعذ َب ِ
ْن َف َقا َل« :إِن ُه َما لَ ٌُ َعذ َب ِ
َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم َعلَى َقب َْرٌ ِ
ان َلَ
ان ٌَسْ َعى ِبالنمٌِ َمةَِ ،وأَما أَ َح ُد ُه َما َف َك َ
ُثم َقا َلَ « :بلَى أَما أَ َح ُد ُه َما َف َك َ
ْنُ ،ثم َغ َر َز
ٌَسْ َتتِ ُر ِمنْ َب ْولِ ِه» َقا َلُ :ثم أَ َخ َذ عُو ًدا َر ْطبًاَ ،ف َك َس َرهُ ِب ْاث َن َتٌ ِ
ُكل َواحِد ِم ْن ُه َما َعلَى َقبْرُ ،ثم َقا َل« :لَ َعل ُه ٌ َُخففُ َع ْن ُه َما َما لَ ْم ٌَ ٌْ َب َسا»
رواه البخاري ( )ٖٔ78ومسلم (ٕ)ٕ9
امْرأَ ًة َس ْودَا َء َكا َن ْ
جدَ  -أَ ْو َشا ًّبا -
َٖٔ -عنْ أَ ِبً ه َُرٌ َْر َة ،أَن َ
ت َتقُ ُّم ْال َمسْ ِ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َمَ ،ف َسؤ َ َل َع ْن َها  -أَ ْو َع ْن ُه -
َف َف َقدَ َها َرسُو ُل ِ
هللا َ
َف َقالُواَ :م َ
صغرُوا أَمْ َر َها
اتَ ،قا َل« :أَ َف َال ُك ْن ُت ْم َآذ ْن ُتمُونًِ» َقا َلَ :ف َكؤَن ُه ْم َ
صلى َعلَ ٌْ َهاُ ،ثم َقا َل:
 أَ ْو أَم َْرهُ َ -ف َقا َلُ « :دلُّونًِ َعلَى َقب ِْر ِه» َفدَ لُّوهَُ ،ف َُور َممْ لُو َءة ُ
هللا َعز َو َجل ٌُ َنوِّ ُر َها
«إِن َه ِذ ِه ْالقُب َ
ظ ْل َم ًة َعلَى أَهْ لِ َهاَ ،وإِن َ
ص َالتًِ َعلٌَ ِْه ْم»
لَ ُه ْم ِب َ
رواه مسلم ()9٘ٙ
ف
ان إِ َذا َو َق َ
ان ع ُْث َمانُ بْنُ َعف َ
انَ ،قا َلَ :ك َ
َٗٔ -عنْ َهانِئَ ،م ْولَى ع ُْث َم َ
ارَ ،و ََل
َعلَى َقبْر ٌَ ْبكًِ َحتى ٌَبُل لِحْ ٌَ َتهَُ ،فقٌِ َل لَ ُهَ :ت ْذ ُك ُر ْال َجن َة َوالن َ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم،
َت ْبكًَِ ،و َت ْبكًِ ِمنْ َه َذا؟ َقا َل :إِن َرسُو َل ِ
هللا َ
َ
ْس ُر
از ِل ْاْلخ َِرةَِ ،فإِنْ َن َجا ِم ْنهَُ ،ف َما َبعْ دَ هُ أٌَ َ
َقا َل« :إِن ْال َقب َْر أو ُل َم َن ِ
هللا
ِم ْنهَُ ،وإِنْ لَ ْم ٌَ ْن ُج ِم ْنهَُ ،ف َما َبعْ دَ هُ أَ َش ُّد ِم ْن ُه» َقا َلَ :و َقا َل َرسُو ُل ِ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َمَ « :ما َرأٌَ ُ
ْت َم ْن َظرً ا َق ُّط إَِل َو ْال َق ْب ُر أَ ْف َظ ُع ِم ْن ُه»
َ
رواه ابن ماجه فً سننه ()ٕٗٙ7والترمذي والحاكم
وحسنه اْللبانً فً صحٌح الجامع (ٗ)ٔٙ8
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٘ٔ -عن عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه قال  :قال رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم « :إن الموتى لٌعذبون فً قبورهم حتى إن
البهائم لتسمع أصواتهم» .
أخرجه الطبرانً (ٖ  )ٕ / 78 /وأبو نعٌم
وصححه اْللبانً فً صحٌح الجامع (٘)ٔ9ٙ
 -ٔٙعن عائشة رضً هللا عنها أنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم " :عذاب القبر حق .قالت :قلت :فلم ٌسمعه أحد؟ قال
َ :ل ٌسمعه الجن أو اإلنس ،وٌسمعه غٌرهم ،أو قالٌ :سمعه الهوام
"
أخرجه أبو الشٌخ فً " أحادٌثه " (ق . )ٔ / 7
وحسنه اَللبانً فً الصحٌحة (،)ٖٔ77
 -ٔ7عن أم مبشر قالت " :دخل علً رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم وأنا فً حائط من حوائط بنً النجار فٌه قبور منهم قد ماتوا
فً
الجاهلٌة ،فسمعهم وهو ٌعذبون ،فخرج وهو ٌقول" استعٌذوا باهلل
من عذاب القبر ،قالت :قلتٌ :ا رسول هللا! وإنهم لٌعذبون
فً قبورهم؟ قال :نعم عذابا تسمعه البهائم "
أخرجه ابن حبان ( )787وأحمد ()ٖٕٙ / ٙ
وصححه اْللبانً فً الصحٌحة (ٗٗٗٔ)
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 -ٔ8عن أبً بن كعب مرفوعا :قال " الدجال عٌنه خضراء
كالزجاجة ،ونعوذ باهلل من عذاب القبر ".
رواه أحمد (٘  ٕٖٔ /و ٕٗٔ) وأبو نعٌم فً " أخبار أصبهان "
(ٔ  ٕٗ7 /و ٗ) ٕ9
وصححه اْللبانً فً الصحٌحة (ٖ)ٔ8ٙ
 -ٔ9جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما قال ( :دخل النبً -صلى
هللا علٌه وسلم  -نخالً لبنً ال ّنجار ،فسمع أصوات رجال من بنً
النجار ماتوا فً الجاهلٌةٌ ،عذبُون فً قبورهم؛ فخرج رسول هللا -
صلى هللا علٌه وسلم َ -ف ِزعاً ،فؤمر أصحابه أن ٌتعوذوا من عذاب
القبر) .
أخرجه عبد الرزاق فً "المصنف " (ٖ ، )ٙ7ٕٗ/٘8ٗ/ومن
طرٌقه :اإلمام أحمد فً "المسند" (ٖ ، )ٕ9ٙ -ٕ9٘/وكذا فً كتاب
"السنة" له (ٕ)ٖٕٔٗ/ٙٓٔ/
وصححه اَللبانً فً الصحٌحة (٘)ٖٗ9

ٕٓ -عن أم خالد بنت خالد بن سعٌد بن العاص مرفوعا قال -:
«استجٌروا باهلل من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق» .
رواه الطبرانً وصححه اْللبانً فً صحٌح الجامع (ٕٖ)9
،الصحٌحة (ٗٗٗٔ)

ٕٓ

ٕٔ -عن عائشة رضً هللا عنها  :قالت كان ٌدعو النبً صلى هللا
علٌه وسلم « -اللهم رب جبرٌل ومٌكائٌل ورب إسرافٌل أعوذ بك
من حر النار ومن عذاب القبر» .
رواه النسائً وحسنه اَللبانً فً صحٌح
الجامع(ٖ٘ٓٔ)،الصحٌحة (ٗٗ٘ٔ).
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم
ٕٕ -و َعنْ أَ ِبً َب َك َر َة رضً هللا عنه أَن الن ِبً َ
ان ٌَقُو ُل " :اللهُم إِ ِّنً أَع ُ
ب ْال َقب ِْر "
ُوذ ِب َك م َِن ْال ُك ْف ِرَ ،و ْال َف ْق ِرَ ،و َع َذا ِ
َك َ
رواه أحمد فً مسنده (ٖٗ )ٔ7 /رقم (ٔ )ٕٖٓ8ط الرسالة
قال محقق المسند  :إسناده قوي على شرط مسلم
ْن أَ ِبً َب ْك َر َة ،أَن ُه َقا َل ِْلَ ِبٌ ِهٌَ :ا أبت َعنْ
َٖٕ -عنْ َع ْب ِد الرحْ َم ِن ب ِ
ُك َت ْدعُو
ْن أَ ِبً َب ْك َر َة ،أَن ُه َقا َل ِْلَ ِبٌ ِهٌَ :ا أَ َب ِ
ت! إِ ِّنً أَسْ َمع َ
َع ْب ِد الرحْ َم ِن ب ِ
ُكل َغدَ اة" :اللهُم َعافِنًِ فًِ َبدَ نًِ ،اللهُم َعا ِفنًِ فًِ َس ْمعًِ ،اللهُم
ص ِريََ ،ل إِلَ َه إَِل أَ ْن َ
ٌِن
ٌِن ُتمْ سِ ًَ ،وح َ
ت"ُ ،تعٌِ ُد َها َث َال ًثا ح َ
َعا ِفنًِ فًِ َب َ
ُتصْ ِب ُح َث َال ًثاَ ،و َتقُو ُل" :اللهُم إِ ِّنً أَع ُ
ُوذ ِب َك ِمنْ ْال ُك ْف ِر َو ْال َف ْق ِر ،اللهُم
إِ ِّنً أَع ُ
ب ْال َقب ِْرََ ،ل إِلَ َه إَِل أَ ْن َ
ٌِن
ُوذ ِب َك ِمنْ َع َذا ِ
ت"ُ .تعٌِ ُد َها َث َال ًثا ح َ
ٌِن ُتصْ ِب ُح َث َال ًثا؟ َف َقا َلَ :ن َع ْم؛ ٌَا ُب َنً! َس ِمعْ ُ
هللا
ت َرسُو َل ِ
ُتمْ سِ ًَ ،وح َ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم ٌَقُو ُل ِب ِهنَ .وأَ َنا أُحِبُّ أن أستن بسنته
َ
رواه البخاري فً اْلدب المفرد
وحسنه اْللبانً فً صحٌح اْلدب المفرد (ص)ٕٙٓ :رقم
(ٔٓ.)7

ٕٔ

صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َمَ ،قا َلْ " :ال َمٌ ُ
ِّت
َٕٗ -عنْ أَ ِبً ه َُرٌ َْر َةَ ،ع ِن الن ِبًِّ َ
صالِحً اَ ،قالُواْ :
جً أٌَ ُت َها
َتحْ ُ
ان الر ُج ُل َ
ض ُرهُ ْال َم َال ِئ َك ُةَ ،فإِ َذا َك َ
اخ ُر ِ
ت فًِ ْال َج َس ِد الط ٌِّبِْ ،
الن ْفسُ الط ٌِّ َب ُةَ ،كا َن ْ
جً َحمٌِدَ ًةَ ،وأَ ْبشِ ِري
اخ ُر ِ
انَ ،ف َال ٌَ َزا ُل ٌُ َقا ُل لَ َها َذل َِك َحتى
ِب َر ْوح َو َرٌ َْحانَ ،و َرب َغٌ ِْر َغضْ َب َ
ُجُ ،ثم ٌُعْ َر ُج ِب َها إِلَى الس َما ِءَ ،ف ٌُ ْف َت ُح لَ َهاَ ،ف ٌُ َقا ُلَ :منْ َه َذا؟
َت ْخر َ
س الط ٌِّ َبةَِ ،كا َن ْ
ت فًِ ْال َج َس ِد
َف ٌَقُولُو َن :فُ َالنَ ،ف ٌُ َقا ُلَ :مرْ َحبًا ِبالن ْف ِ
الط ٌِّبِْ ،اد ُخلًِ َحمٌِدَ ًةَ ،وأَ ْبشِ ِري ِب َر ْوح َو َرٌ َْحانَ ،و َرب َغٌ ِْر
انَ ،ف َال ٌَ َزا ُل ٌُ َقا ُل لَ َها َذل َِك َحتى ٌُ ْن َت َهى ِب َها إِلَى الس َما ِء التًِ
َغضْ َب َ
ان الر ُج ُل السُّوءَُ ،قا َلْ :
جً أٌَ ُت َها
فٌِ َها هللاُ َعز َو َجلَ ،وإِ َذا َك َ
اخ ُر ِ
ت فًِ ْال َج َس ِد ْال َخ ِبٌثِْ ،
الن ْفسُ ْال َخ ِبٌ َث ُةَ ،كا َن ْ
جً َذمٌِ َم ًةَ ،وأَ ْبشِ ِري
اخ ُر ِ
ِب َحمٌِمَ ،و َغساقَ ،و َ
آخ َر ِمنْ َش ْكلِ ِه أَ ْز َواجَ ،ف َال ٌَ َزا ُل ٌُ َقا ُل لَ َها َذل َِك
ُجُ ،ثم ٌُعْ َر ُج ِب َها إِلَى الس َما ِءَ ،ف َال ٌُ ْف َت ُح لَ َهاَ ،ف ٌُ َقا ُلَ :منْ َه َذا؟
َحتى َت ْخر َ
س ْال َخ ِبٌ َثةَِ ،كا َن ْ
ت فًِ ْال َج َس ِد
َف ٌُ َقا ُل :فُ َالنَ ،ف ٌُ َقا ُلََ :ل َمرْ َحبًا ِبالن ْف ِ
جعًِ َذمٌِ َم ًةَ ،فإِن َها ََل ُت ْف َت ُح لَكِ أَب َْوابُ الس َما ِءَ ،فٌُرْ َس ُل ِب َها
ْال َخ ِبٌثِ ،ارْ ِ
م َِن الس َما ِءُ ،ثم َتصِ ٌ ُر إِلَى ْال َقب ِْر "
رواه ابن ماجه فً سننه (ٕ )ٕٖٔٗ /رقم (ٕ )ٕٗٙوالنسائً فً
السنن الكبرى (ٓٔ )ٕٖٗ /رقم (ٕ٘.)ٔٔ9
وأحمد فً مسنده (ٕٗ )ٔٗ /رقم (ٓ )ٕ٘ٓ9ط الرسالة
والبزار فً مسند ه (٘ٔ )ٕ9 /رقم ()8ٕٔ9
والبٌهقً فً إثبات عذاب القبر (ص )ٗ٘ :رقم (ٖ٘) .

وصححه اْللبانً فً صحٌح الجامع الصغٌر ( )ٔ9ٙ8ومشكاة
المصابٌح (ٔ )٘ٔٓ /رقم (. )ٕٔٙ7
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ُول
َٕ٘ -ع ِن ْال َب َرا ِء بن عازب رضً هللا عنه َ ،قا َلَ :خ َرجْ َنا َم َع َرس ِ
ج َن َ
ار َفا ْن َت َه ٌْ َنا إِلَى
ِ
از ِة َرجُل م َِن ْاْلَ ْن َ
هللا َ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم فًِ ِ
ص ِ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َمَ ،و َجلَسْ َنا
س َرسُو ُل ِ
هللا َ
ْال َقب ِْرَ ،ولَما ٌ ُْل َح ْد َف َجلَ َ
َح ْولَهَُ ،كؤَن َما َعلَى ُرءُوسِ َنا الط ٌْرَُ ،وفًِ ٌَ ِد ِه عُود ٌَ ْن ُك ُ
ت ِب ِه َف َر َف َع
َر ْأ َسهَُ ،ف َقا َل« :اسْ َتع ُ
ب ْال َقب ِْر»َ ،ث َال َ
ث َمرات ،أَ ْو
اهلل ِمنْ َع َذا ِ
ٌِذوا ِب ِ
ان فًِ ا ْنق َِطاع م َِن ال ُّد ْن ٌَا،
ْنُ ،ثم َقا َل " :إِن ْال َعبْدَ ْالم ُْإم َِن إِ َذا َك َ
َمر َتٌ ِ
َوإِ ْق َبال م َِن ْاْلخ َِرةَِ ،ن َز َل إِلَ ٌْ ِه م َِن الس َما ِء َم َال ِئ َكة ِبٌضُ ْالوُ جُوهَِ ،كؤَن
ص ِر َم َع ُه ْم َك َفن ِمنْ
ُون ِم ْنهَُ ،مد ْال َب َ
وُ جُو َه ُه ُم الشمْ سُ َ ،حتى ٌَجْ لِس َ
ت َف ٌَ ْق ُع ُد
جً ُء َملَ ُ
ك ْال َم ْو ِ
ان ْال َجنةَِ ،و َح ُنوط ِمنْ َح ُنوطِ ْال َجنةُِ ،ثم ٌَ ِ
أَ ْك َف ِ
عِ ْندَ َر ْأسِ ِه َف ٌَقُو ُل :أٌَ ُت َها الن ْفسُ الط ٌِّ َب ُة ْ
هللا
جً إِلَى َم ْغف َِرة م َِن ِ
اخ ُر ِ
َو ِرضْ َوانَ ،ف َت ْخ ُر ُج َتسِ ٌ ُل َك َما َتسِ ٌ ُل ْال َق ْط َرةُ ِمنْ فًِ ال ِّس َقا ِءَ ،فإِ َذا
أَ َخ ُذو َها لَ ْم ٌَدَ عُو َها فًِ ٌَ ِد ِه َطرْ َف َة َعٌْنَ ،حتى ٌَؤْ ُخ ُذو َها َف ٌَجْ َعلُو َها فًِ
جدَ ْ
ت
َذل َِك ْال َك َف ِنَ ،و َذل َِك ْال َح ُنوطِ َ ،ف ٌَ ْخ ُر ُج ِم ْن َها َكؤ َ ْط ٌَ ِ
ب َن ْف َخ ِة ِمسْ ك ،وُ ِ
ون ِب َها َعلَى َملَك م َِن
ون ِب َها َف َال ٌَمُرُّ َ
ضَ ،ف ٌَصْ َع ُد َ
َعلَى َوجْ ِه ْاْلَرْ ِ
ونَ :ه َذا فُ َالنُ بْنُ
ْال َم َال ِئ َكةِ ،إَِل َقالُواَ :ما َه َذا الرُّ و ُح الطٌِّبُ ؟ َف ٌَقُولُ َ
ُون ِب َها
ان ٌ َُسمى ِب َها فًِ ال ُّد ْن ٌَا َحتى ٌَ ْن َته َ
فُ َالن ِبؤَحْ َس ِن أَسْ َمائِ ِه التًِ َك َ
إِلَى الس َما ِء ال ُّد ْن ٌَا َف ٌَسْ َت ْفتِ ُح َف ٌُ ْف َت ُح لَ ُه ْم َف ٌَسْ َت ْق ِبلُ ُه ِمنْ ُك ِّل َس َماء ُم َقربُو َها
إِلَى الس َما ِء التًِ َتلٌِ َها َحتى ٌَ ْن َت ِه ًَ ِب ِه إِلَى الس َما ِء الس ِاب َع ِة َقا َلَ :ف ٌَقُو ُل
هللاُْ :
ٌِّن فًِ الس َما ِء الر ِاب َعةَِ ،وأَعِ ٌ ُدوهُ إِلَى
اب َع ْبدِي فًِ عِ لٌِّ َ
اك ُتبُوا ِك َت َ
ار ًة
ضَ ،فإِ ِّنً ِم ْن َها َخلَ ْق ُت ُه ْمَ ،وفٌِ َها أُعِ ٌ ُد ُه ْمَ ،و ِم ْن َها أ ُ ْخ ِر ُج ُه ْم َت َ
ْاْلَرْ ِ
ْ
ُ
ان َفٌُجْ ل َِسانِ ِه َف ٌَقُ َ
وَل ِن لَ ُه:
أ ْخ َرىَ ،ف ُت َعا ُد رُو ُح ُه فًِ َج َس ِدهَِ ،و ٌَؤتٌِ ِه َملَ َك ِ
ك؟ َف ٌَقُو ُلَ :رب ًَِّ هللاَُ ،ف ٌَقُ َ
وَل ِن لَ ُهَ :ما دٌِ ُن َك؟ َف ٌَقُو ُل :دٌِنًِ
َمنْ َر ُّب َ
وَل ِن لَ ُهَ :ما َه َذا الر ُج ُل الذِي ُبع َ
اإلسْ َال ُمَ ،ف ٌَقُ َ
ِث فٌِ ُك ْم؟ َف ٌَقُو ُل :ه َُو
ِْ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َمَ ،ف ٌَقُ َ
وَل ِنَ :ما َع َملُ َك؟ َف ٌَقُو ُلَ :ق َر ْأ ُ
ت
َرسُو ُل ِ
هللا َ
صدَ ْق ُ
هللاَ ،وآ َم ْن ُ
ت ِبهَِ ،ف ٌُ َنادِي ُم َناد م َِن الس َما ِء أَنْ
اب ِ
ت ِبهَِ ،و َ
ِك َت َ
صدَ َق َع ْبدِي َفؤ َ ْف ِر ُ
شوهُ م َِن ْال َجنةَِ ،وأَ ْل ِبسُوهُ م َِن ْال َجنةَِ ،وا ْف َتحُوا لَ ُه
َ
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ح َهاَ ،و ٌُ ْف َس ُح لَ ُه فًِ َقب ِْر ِه َمد
َبابًا إِلَى ْال َجن ِة َف ٌَؤْتٌِ ِه ِمنْ طِ ٌِب َهاَ ،و َر ْو ِ
صرهَِ ،و ٌَؤْتٌِ ِه َرجُل َح َسنُ ْال َوجْ ِه َح َسنُ ِّ
الث ٌَا ِ َ
ٌحَ ،ف ٌَقُو ُل:
َب َ ِ
ب طٌِّبُ الرِّ ِ
ُك الذِي ُك ْن ُ
وع ُدَ ،ف ٌَقُو ُلَ :و َمنْ أَ ْن َ
ت؟
ت ُت َ
أَ ْبشِ رْ ِبالذِي ٌَسُرُّ َك َه َذا ٌَ ْوم َ
جً ُء ِب ْال َخٌ ِْرَ ،ف ٌَقُو ُل :أَ َنا َع َملُ َك الصالِ ُح َف ٌَقُو ُل:
َف َوجْ ه َ
ُك ْال َوجْ ُه الذِي ٌَ ِ
ج َع إِلَى أَهْ لًَِ ،و َمالًَِ ،وإِن
َربِّ أَق ِِم السا َع َة ،أَق ِِم السا َع َةَ ،حتى أَرْ ِ
ان فًِ ا ْنق َِطاع م َِن ال ُّد ْن ٌَاَ ،وإِ ْق َبال م َِن ْاْلخ َِرةَِ ،ن َز َل
ْال َعبْدَ ْال َكاف َِر إِ َذا َك َ
ُون
إِلَ ٌْ ِه م َِن الس َما ِء َم َالئِ َكة سُو ُد ْالوُ جُو ِه َم َع ُه ُم ْال ُمسُوحَُ ،حتى ٌَجْ لِس َ
ِس عِ ْندَ َر ْأسِ ِه َف ٌَقُو ُل:
جً ُء َملَ ُ
ك ْال َم ْو ِ
ت َحتى ٌَجْ ل َ
ِم ْن ُه َمد ْال َب َ
ص ِرُ ،ثم ٌَ ِ
ٌَا أٌَ ُت َها الن ْفسُ ْال َخ ِبٌ َث ُة ْ
ض ِب ِه َقا َلَ :ف َت ْفر ُ
ُق
جً إِلَى َس َخطِ ِ
هللا َو َغ َ
اخ ُر ِ
فًِ َج َس ِدهَِ ،قا َلَ :ف َت ْخ ُر ُج َف ٌَ ْن َقطِ ُع َم َع َها ْال ُعر ُ
صبُ َك َما ُت ْن َز ُع
ُوق َو ْال َع َ
ولَ ،ف ٌَؤْ ُخ ُذو َهاَ ،فإِ َذا أَ َخ ُذو َها لَ ْم ٌَدَ عُو َها فًِ
الس ُّفودَ م َِن الصُّوفِ ْال َم ْبلُ ِ
ٌَ ِدهَِ ،طرْ َف َة َعٌْن َحتى ٌَؤْ ُخ ُذو َهاَ ،ف ٌَجْ َعلُو َها فًِ ت ِْل َك ْ
ُوحَ ،ف ٌَ ْخ ُر ُج
س
م
ُ
ال
ِ
َ
جدَ ْ
ون ِب َها،
ض َف ٌَصْ َع ُد َ
ت َعلَى َظه ِْر ْاْلَرْ ِ
جٌ َفة ،وُ ِ
ٌح ِ
ِم ْن َها َكؤ ْن َت ِن ِر ِ
ون ِب َها َعلَى َملَك م َِن ْال َم َال ِئ َك ِة إَِل َقالُواَ :ما َه َذا الرُّ و ُح
َف َال ٌَمُرُّ َ
ْال َخ ِب ُ
ان ٌُ َسمى ِب َها
ون :فُ َالنُ بْنُ فُ َالن ِبؤ َ ْق َب ِح أَسْ َما ِئ ِه التًِ َك َ
ٌث؟ َف ٌَقُولُ َ
ُونَ ،ف َال ٌُ ْف َت ُح لَهُ،
فًِ ال ُّد ْن ٌَاَ ،حتى ٌَ ْن َت ِه ًَ ِب َها إِلَى َس َما ِء ال ُّد ْن ٌَا َف ٌَسْ َت ْف ِتح َ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم { ََل ُت َفت ُح لَ ُه ْم أَب َْوابُ الس َما ِء
ُثم َق َرأَ َرسُو ُل ِ
هللا َ
خ ٌَاطِ } [اْلعراف]ٗٓ :
ون ْال َجن َة َحتى ٌَل َِج ْال َج َم ُل فًِ َس ِّم ْال ِ
َو ََل ٌَ ْد ُخلُ َ
َقا َلَ :ف ٌَقُو ُل هللاُ َعز َو َجلْ :
ض
اك ُتبُوا ِك َت َ
اب َع ْبدِي فًِ سِ جِّ ٌن فًِ ْاْلَرْ ِ
ضَ ،فإِ ِّنً ِم ْن َها َخلَ ْق ُت ُه ْمَ ،وفٌِ َها أُعِ ٌ ُد ُه ْم،
ال ُّس ْفلَىَ ،وأَعِ ٌ ُدوهُ إِلَى ْاْلَرْ ِ
ار ًة أ ُ ْخ َرى " َقا َلَ :ف ُت ْط َر ُح رُو ُح ُه َطرْ حً اَ ،قا َلُ :ثم
َو ِم ْن َها أ ُ ْخ ِر ُج ُه ْم َت َ
اهلل َف َكؤَن َما َخر م َِن
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم { َو َمنْ ٌُ ْش ِركْ ِب ِ
َق َرأَ َرسُو ُل ِ
هللا َ
الس َما ِء َف َت ْخ َطفُ ُه الط ٌْ ُر أَ ْو َته ِْوي ِب ِه الرٌِّ ُح فًِ َم َكان َسحٌِق} [الحج:
ْ
ان َفٌُجْ ل َِسا ِنهَِ ،ف ٌَقُ َ
وَل ِن
ٖٔ] َقا َلَ :ف ُت َعا ُد رُو ُح ُه فًِ َج َس ِدهَِ ،و ٌَؤتٌِ ِه ْال َملَ َك ِ
ُّك؟ َف ٌَقُو ُلَ :ها َها ََل أَ ْد ِريَ ،ف ٌَقُ َ
وَل ِن لَ ُهَ :و َما دٌِ ُن َك؟َ ،ف ٌَقُو ُل:
لَ ُهَ :منْ َرب َ
َها َها ََل أَ ْد ِري َقا َلَ :ف ٌُ َنادِي ُم َناد م َِن الس َما ِء أَ ْف ِر ُ
ار،
شوا لَ ُه م َِن الن ِ
ٕٗ

َ
ارَ ،قا َلَ :ف ٌَؤْتٌِ ِه ِمنْ َحرِّ َها
ارَ ،وا ْف َتحُوا لَ ُه َبابًا إِلَى الن ِ
َوأ ْل ِبسُوهُ م َِن الن ِ
ِف َعلَ ٌْ ِه أَضْ َال ُعهَُ ،و ٌَؤْتٌِ ِه
ُضٌ ُق َعلَ ٌْ ِه َق ْب ُرهَُ ،حتى َت ْخ َتل َ
َو َسمُو ِم َهاَ ،وٌ َ
ِّ
ْ
ٌحَ ،ف ٌَقُو ُل :أَ ْبشِ رْ ِبالذِي
َرجُل َق ِبٌ ُح ال َوجْ هَِ ،و َق ِبٌ ُح الث ٌَابُِ ،م ْنتِنُ الرِّ ِ
ُك الذِي ُك ْن ُ
وع ُدَ ،ف ٌَقُو ُلَ :منْ أَ ْن َ
ُك ْال َوجْ ُه
ت؟ َف َوجْ ه َ
ت ُت َ
ُك َه َذا ٌَ ْوم َ
ٌَسُوء َ
جً ُء ِبالشرِّ َ ،ف ٌَقُو ُل :أَ َنا َع َملُ َك ْال َخ ِب ُ
ٌث َف ٌَقُو ُلَ :ربِّ ََل ُتق ِِم
الذِي ٌَ ِ
اع َة .
اع َةَ ،ربِّ ََل ُتق ِِم الس َ
الس َ
رواه أحمد فً مسند ه (ٖٓ )ٗ99 /رقم (ٖٗ٘)ٔ8ط الرسالة
والحاكم فً المستدرك (ٔ)8٘ /رقم ( )ٔٓ7وابن أبً شٌبة فً
مصنفه (ٖ )٘ٗ /رقم ( )ٕٔٓ٘9وغٌرهم
وصححه اْللبانً فً صحٌح الجامع ()ٔٙ7ٙ

قلت  :اْلحادٌث كثٌرة وإنما اكتفٌت بذكر هذه اْلحادٌث .

ٕ٘

أحاديث عذاب القبر متواترة
قال اإلمام النووي رحمه هللا على شرح مسلم ()ٕٓٓ /ٔ7
ب ْال َقب ِْر َو َق ْد َت َظا َه َر ْ
ب أَهْ ِل السُّن ِة إِ ْث َب ُ
ت َعلَ ٌْ ِه
ات َع َذا ِ
اعْ لَ ْم أَن َم ْذ َه َ
ب َوالسُّن ِة
دَ ََل ِئ ُل ْال ِك َتا ِ
وقال ابن رجب الحنبلً رحمه هللا فً تفسٌره (ٕ)ٖ٘ٙ /
ُ
ب
ت
اْلحادٌث عن النبًِّ  -صلى هللا علٌه وسلم  -فً عذا ِ
وقد تواتر ِ
القبر والتعوّ ِذ منه.
ِ
وقال ابن أبً العز الحنفً رحمه هللا فً شرح الطحاوٌة ( -ص:
)ٖ99
ت
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم فًِ ُثبُو ِ
َو َق ْد َت َوا َت َر ِ
ُول ِ
هللا َ
ت ْاْلَ ْخ َبا ُر َعنْ َرس ِ
جبُ
َع َذا ِ
ب ْال َقب ِْر َو َنعٌِ ِم ِه لِ َمنْ َك َ
ان لِ َذل َِك أَهْ ًالَ ،وس َُإ ِ
ْنَ ،ف ٌَ ِ
ال ْال َملَ َكٌ ِ
اإلٌ َمانُ ِب ِه
اعْ ِت َقا ُد ُثبُو ِ
ت َذل َِك َو ْ ِ
وقال العالمة ابن القٌم رحمه هللا فً مفتاح دار السعادة (ٔ)ٖٗ /
واَلحادٌث فًِ َع َذاب ْال َقبْر ت َكاد تبلغ حد الت َوا ُتر
وقال اإلمام الشوكانً رحمه هللا فً تفسٌره فتح القدٌر (ٔ)ٔ8ٗ /
ب ْال َقب ِْرَ ،و ََل اعْ تِدَ ادَ ِبخ َِالفِ َمنْ
ت َع َذا ِ
َوفًِ ْاْل ٌَ ِة دَ لٌِل َعلَى ُثبُو ِ
ت ِب ِه ْاْلَ َحاد ُ
ٌِح ُة َودَ ل ْ
ف فًِ َذل َِكَ ،ف َق ْد َت َوا َت َر ْ
ت َعلَ ٌْ ِه
ٌِث الصح َ
َخالَ َ
ْاْل ٌَ ُ
ات ْالقُرْ آنٌِ ُة،

ٕٙ

وقال أٌضا ً  :فً نٌل اْلوطار (ٔ)ٕٔٔ /
ت ْاْلَ َحاد ُ
َو َق ْد َجا َء ْ
ض ْالمُعْ َت ِزلَ ِة فًِ
ٌِث ْال ُم َت َوات َِرةُ ِبإِ ْث َباتِ ِهَ .وخ َِالف َبعْ ِ
ٌل التًِ ََل مُسْ َت َندَ لَ َها إَل م َُجردَ ْال َه َوى.
َذل َِك ِمنْ ْاْلَ َباطِ ِ
وقال العالمة اَللبانً فً الصحٌحة (ٔ)ٕ9٘ /
واْلحادٌث فً ذلك متواترة ،فال مجال للشك فٌه
وقالت اللجنة الدائمة كما فً الفتاوى (ٖ)ٗٗٗ /
وقد تواترت اْلخبار عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً ثبوت
سإال المٌت فً قبره وثبوت نعٌمه فٌه أو عذابه حسب عقٌدته
وعمله بما َل ٌدع مجاَل للشك فً ذلك،
وقال العالمة ابن باز رحمه هللا كما فً فتاوى نور على الدرب
(ٗ)ٖٔٗ /
عذاب القبر حق ،فقد تواترت به النصوص عن النبً صلى هللا
علٌه وسلم ،وأجمع علٌه المسلمون،
وقال العالمة عبد المحسن العباد حفظه هللا فً شرح سنن أبً داود
(ٗ)ٖ /ٔ8
وعذاب القبر تواترت به اْلحادٌث عن رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم ،وقد أنكر المعتزلة عذاب القبر وأن الناس ٌعذبون فً
قبورهم.

ٕ7

إجماع المسلمين على عذاب القبر

قال العالمة الفقٌه محمد بن صالح العثٌمٌن رحمه هللا فً الشرح
الممتع على زاد المستقنع (ٖ)ٔ77 /
وأما إجماع المسلمٌن :فلن جمٌع المسلمٌن ٌقولون فً صالتهم:
« ُ
أعوذ باهلل من عذاب جهنم ،ومِن عذاب القبر»  ،حتى العامة
الذٌن لٌسوا من أهل اإلجماع ،وَل من العلماء.

ٕ8

حكم من أنكر عذاب القبر
قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه هللا  :عذاب
القبر حق َل ٌنكره إَل ضال مضل.
انظر  :طبقات الحنابلة (ٔ )ٔ7ٗ/و الروح َلبن القٌم (ص)٘7 :
وقال العالمة ابن القٌم رحمه هللا فً الروح (ص)٘8 :
اعة ِم ْنهُم َع َذاب ْال َقبْر َر ْأسا مثل ضرار بن َعمْ رو َوٌحٌى
َوأنكر ج َم َ
بن َكامِل َوه َُو َقول المرٌسً َف َه ِذ ِه أَ ْق َوال أهل الخزٌة والضالل
وقال اإلمام ابن عبد البر رحمه هللا فً اَلستذكار (ٕ)ٕٖٗ /
ث
اع ِة َو ُه ْم أَهْ ُل ْال َحدٌِ ِ
َف ْاْل َثا ُر ِب َذل َِك ُم َت َوات َِرة َوأَهْ ُل السُّن ِة َو ْال َج َم َ
ْ
َ
ان
اإلسْ َال ِم ُكلُّ َه ْم مُجْ ِمع َ
اإلٌ َم ِ
ُون َعلَى ْ ِ
َوالرأيِ فًِ أحْ َك ِام َش َرائ ِِع ْ ِ
ون فٌِ ِه َش ٌْ ًئا َو ََل ٌُ ْن ِك ُرهُ إَِل أَهْ ُل
ٌِق ِب َذل َِك إَِل أَن ُه ْم ََل ٌَ َت َكلفُ َ
َوالتصْ د ِ
ْال ِبدَع
وقال ابن بطال رحمه هللا فً شرح صحٌح البخاري (ٖ)ٖ8 /
أن عذاب القبر حق ،وأهل السنة مجمعون على اإلٌمان به
والتصدٌق ،وَل ٌنكره إَل مبتدع
ح َم ُه هللاُ فً الشرٌعة (ٖ)ٕٔ87 /
و َقال ا َإلمام اْلجري َر ِ
ب ِب َه ِذ ِه
ال َمنْ َكذ َ
بعد أن ذكر أدلة عذاب القبر َ :ما أَسْ َوأَ َح ِ
ض َال ًَل َبعٌِ ًدا َ ،و َخسِ َر ُخسْ َرا ًنا م ُِبٌ ًنا
ْاْلَ َحادٌِ ِ
ضل َ
ث  ،لَ َق ْد َ
ٕ9

وقال أبو حامد محمد الغزالً فً إحٌاء علوم الدٌن (ٗ)ٔ7ٗ /
فاعلم أن كل من أنكر عذاب القبر فهو مبتدع محجوب عن نور هللا
تعالى وعن نور القرآن ونور اإلٌمان
وقال العالمة عبد العزٌز ابن باز رحمه هللا كما فً فتاوى نور
على الدرب (ٗ)ٖٔٗ /
أن من أنكر عذاب القبر ٌستتاب ،وإن تاب وإَل قتل كافرا ،نسؤل
هللا العافٌة.
وسئل العالمة عبد المحسن العباد حفظه هللا فً شرح سنن أبً
داود ()ٔ8 /ٖ٘9
السإال  :ما حكم من ٌنكر عذاب القبر؟
الجواب  :معلوم أن إنكار عذاب القبر إنكار لشًء معلوم
باْلحادٌث الكثٌرة المتواترة عن رسول هللا صلوات هللا وسالمه
وبركاته علٌه ،فالذي ٌكون عالما ً به ٌخشى علٌه أن ٌكون كافراً؛
ْلن هذا مما تواترت به اْلحادٌث وجاءت وجاء به القرآن فً قوله
ُون َعلَ ٌْ َها ُغ ُد ًّوا َو َعشِ ًٌّا)) ،فعذاب القبر
عز وجل(( :النا ُر ٌُعْ َرض َ
ُون
ثابت فً هذه اْلٌة الكرٌمة فً حق آل فرعون{ :النا ُر ٌُعْ َرض َ
خلُوا آ َل فِرْ َع ْو َن أَ َشد
َعلَ ٌْ َها ُغ ُد ًّوا َو َعشِ ًٌّا َو ٌَ ْو َم َتقُو ُم السا َع ُة أَ ْد ِ
ب} [غافر.]ٗٙ:
ْال َع َذا ِ
فالذي ٌنكر عذاب القبر فهو منكر لما جاء فً القرآن ،فتقام علٌه
الحجة وٌبٌن له ما جاء فً القرآن وما جاء فً السنة ،وإذا أصر
على ذلك فالذي ٌظهر أنه ٌكون كافراًْ ،لنه مكذب بما جاء فً
القرآن ،ومكذب بما جاء فً السنن المتواترة.

ٖٓ

عذاب القبر حق

قال بن عبد البر رحمه هللا فً اَلستذكار (ٕ)ٕٗٔ /
ب ْال َقب ِْر لِ َت َوافُ ِر
ون ِب ِف ْت َن ِة ْال َقب ِْر َو َع َذا ِ
ُص ِّدقُ َ
اع ِة م َ
َوأَهْ ُل السُّن ِة َو ْال َج َم َ
َ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم
ار ِب َذل َِك َع ِن الن ِبًِّ َ
ْاْل ْخ َب ِ
وقال أٌضا َ رحمه هللا فً التمهٌد (ٕٔ)ٔ8ٙ /
ان ِب ِه .
َو ََل خ َِال َ
ف َبٌ َْن أَ ِ
هْل السُّن ِة فًِ ْ ..اإلٌِ َم ِ
وقال أٌضا َ رحمه هللا فً التمهٌد (ٕٕ)ٕ٘ٔ /
ب ْال َقبْر ََل ٌَح ُ
ُوط ِب َها ِك َتاب !!
َو ْاْل َثا ُر فًِ َع َذا ِ
ِ
وقال ابن بطال فً شرح صحٌح البخاري (ٔ)ٖٕٗ /
عذاب القبر حقٌ ،جب اإلٌمان به والتسلٌم له ،وهو مذهب أهل
السنة.
 .قال أبو بكر بن مجاهد :أجمع أهل السُّنة أن عذاب القبر حق ،وأن
الناس ٌُفتنون فً قبورهم بعد أن ٌُحٌوا فٌها وٌُسؤلوا فٌها ،وٌثبت هللا
من أحب تثبٌته منهم.
انظر  :شرح صحٌح البخاري َلبن بطال (ٖ)ٖ٘8 /

ٖٔ

وقال العالمة محمد بن صالح العثٌمٌن رحمه هللا فً شرح رٌاض
الصالحٌن (ٔ)ٗ٘٘ /
نإمن بنعٌم القبر وعذاب القبر .نعٌم القبر لمن ٌستحق النعٌم من
المإمنٌن ،وعذاب القبر لمن ٌستحق العذاب ،وقد جاء ذلك فً
القران والسنة ،واجمع علٌه أهل السنة والجماعة.

ٕٖ

الفرق بين عذاب القبر وفتنة القبر

َقا َل أَبُو ُع َم َر ابن عبد البر رحمه هللا فً اَلستذكار(ٕ)ٕٗٗ /
اب
ْال َفرْ َق َبٌ َْن َع َذا ِ
ِن َو ْال َع َذ َ
ب ْال َقب ِْر َو ِف ْت َن ِة ْال َقب ِْر َوأَن ْالفِ ْت َن َة ل ِْلم ُْإم ِ
ل ِْل ُم َناف ِِق َو ْال َكاف ِِر
وقال أٌضا ً :رحمه هللا فً التمهٌد (ٕٕ: )ٕٕ٘ /
ب إِن َما َت ُد ُّل َعلَى أَن ْالفِ ْت َن َة فًِ ْال َقب ِْر ََل َت ُكونُ
ْاْل َثا ُر الث ِاب َت ُة فًِ َه َذا ْال َبا ِ
ٌِن
إَِل لِم ُْإمِن أَ ْو ُم َنافِق مِمنْ َك َ
ان فًِ ال ُّد ْن ٌَا َم ْنسُوبًا إِلَى أَهْ ِل ْال ِق ْبلَ ِة َود ِ
ح ُد ْال ُم ْبطِ ُل
اإلسْ َال ِم مِمنْ ُحق َِن دَ ُم ُه ِب َظاه ِِر الش َهادَ ِة َوأَما ْال َكا ِف ُر ْال َجا ِ
ِْ
ْس مِمنْ ٌُسْ ؤ َ ُل َعنْ َر ِّب ِه َودٌِنِ ِه َو َن ِب ٌِّ ِه َوإِن َما ٌُسْ ؤ َ ُل َعنْ َه َذا أَهْ ُل
َفلٌَ َ
اإلسْ َال ِم َوهللاُ أَعْ لَ ُم { ُ َثب ُ
ت فًِ ْال َح ٌَا ِة
ٌِن آ َم ُنوا ِب ْال َق ْو ِل الث ِاب ِ
ّت هللاُ الذ َ
ِْ
ال ُّد ْن ٌَا َوفًِ ْاْلخ َِر ِة } ْاْل ٌَ َة
َ
َ
ث
ُور َها َففًِ َحدٌِ ِ
ار فًِ أن ْال ٌَهُودَ ُت َعذبُ فًِ قُب ِ
َوأما َما َجا َء م َِن ْاْل َث ِ
ْ
ٌِع
أَ َنس أَن َرسُو َل ِ
هللا َ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم َمر َم َع ِب َالل َعلَى ال َبق ِ
هللا َما أَسْ َم ُع
هللا ٌَا َرسُو َل ِ
َف َقا َل أَ ََل َتسْ َم ُع َما أَسْ َم ُع ٌَا ِب َال ُل َقا َل ََل َو ِ
َ
َ
ُور ْال َجا ِهلٌِ ِة "
ُون ٌَعْ نًِ قُب َ
ُور ٌ َُعذب َ
َقا َل :أ َما َتسْ َم ُع أهْ َل ْالقُب ِ
َف َه َذا َوهللاُ أَعْ لَ ُم َع َذاب َغ ٌْ ُر ْال ِف ْت َن ِة َو ِاَل ْبت َِال ِء الذِي ٌَعْ ِرضُ ْالم ُْإم َِن
ُون إِلَى
ار إِلَى أَنْ َتقُو َم السا َع ُة َف ٌَصِ ٌر َ
َوإِن َما َه َذا َع َذاب َواصِ ب ل ِْل ُكف ِ
هللا َعز َو َجل { َو َح َ
آل ِفرْ َع ْو َن سُو ُء
ار أَ ََل َت َرى إِلَى َق ْو ُل ِ
اق ِب ِ
الن ِ
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خلُوا
اع ُة أَ ْد ِ
ْال َع َذا ِ
ُون َعلَ ٌْ َها ُغ ُد ًّوا َو َعشِ ًٌّا َو ٌَ ْو َم َتقُو ُم الس َ
ب النا ُر ٌُعْ َرض َ
ب}
ءال فِرْ َع ْو َن أَ َشد ْال َع َذا ِ
ون َع َذابُ ْال َقب ِْر َغٌ َْر فِ ْت َن ِة ْال َقب ِْر َو َق ْد َث َب َ
ت َع ِن الن ِبًِّ
َو َجائِز أَنْ ٌَ ُك َ
ان ٌَسْ َتع ُ
ب ْال َقب ِْر
ٌِذ ِمنْ ِف ْت َن ِة ْال َقب ِْر َو َع َذا ِ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم أَن ُه َك َ
َ
اب ْال َقب ِْر َغ ٌْ ُر
َو َع َذا ِ
ار فًِ َحدٌِث َواحِد َو َذل َِك دَ لٌِل َعلَى أَن َع َذ َ
ب الن ِ
ِف ْت َن ِة ْال َقب ِْر َوهللاُ أَعْ لَ ُم
ِْلَن ْالفِ ْت َن َة َق ْد َت ُكونُ فٌِ ِه الن َجاةُ َو َق ْد ٌ َُعذبُ ْال َكافِ ُر فًِ َقب ِْر ِه َعلَى ُك ْف ِر ِه
ون أَنْ ٌُسْ ؤ َ َل َوهللاُ أَعْ لَ ُم  .أهـ
ُد َ
السإال  :هل هناك فرق بٌن عذاب القبر وفتنة القبر؟
الجواب :
نعم ،فالعذاب أن ٌعذب اإلنسان وٌضرب ،وٌفتح له باب من
النار ،والفتنة :اَلختبار واَلمتحان ،فٌؤتً نكٌر ومنكر ٌبتلٌانه
وٌختبرانه بالسإال :من ربك؟ ما دٌنك؟ ومن نبٌك؟ ثم تؤتً العقوبة
بعد ذلك ،فٌفتن بالسإال ثم ٌعذب ،فالعذاب شًء والفتنة شًء.
والعذاب نتٌجة الفتنة فبعد أن ٌفتتن ٌعذب ،والفتنة هً اَلختبار ،فقد
ٌكون مإمنا ً وقد ٌكون كافراً ،فالمإمن ٌفتن فٌنجو وٌسلمه هللا
وٌجٌب ،والكافر ٌفتتن فٌهلك ،قال تعالىَ ٌُ { :ثب ُ
ٌِن آ َم ُنوا
ِّت هللاُ الذ َ
ٌِن
ِب ْال َق ْو ِل الث ِاب ِ
ت فًِ ْال َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا َوفًِ اْلخ َِر ِة َوٌُضِ ُّل هللاُ الظالِم َ
َو ٌَ ْف َع ُل هللاُ َما ٌَ َشا ُء} [إبراهٌم ،]ٕ7:نسؤل هللا أن ٌثبتنا وإٌاكم بالقول
الثابت.
انظر  :شرح كتاب السنة للبربهاري  -الراجحً (٘)8 /
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شبهة وجوابها

وسئل العالمة محمد بن صالح العثٌمٌن رحمه هللا كما فً مجموع
فتاوى ورسائل (ٕ)ٕ9 /
السإال  :كٌف نجٌب من ٌنكر عذاب القبر ،وٌحتج بؤنه لو كشف
القبر لوجد لم ٌتغٌر ،ولم ٌضق ،ولم ٌتسع؟ .
فؤجاب  -حفظه هللا  -بقولهٌ :جاب من أنكر عذاب القبر بحجة أنه
لو كشف القبر لوجد أنه لم ٌتغٌر بعدة أجوبة منها:
أوَل :أن عذاب القبر ثابت بالشرع ،قال هللا  -تعالى  -فً آل
اع ُة
ُون َعلَ ٌْ َها ُغ ُد ًّوا َو َعشِ ًٌّا َو ٌَ ْو َم َتقُو ُم الس َ
فرعون{ :النا ُر ٌُعْ َرض َ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم :-
خلُوا آ َل ِفرْ َع ْو َن أَ َشد ْال َع َذا ِ
أَ ْد ِ
ب}  ،وقوله َ -
«فلوَل أن َل تدافنوا لدعوت هللا أن ٌسمعكم من عذاب القبر الذي
أسمع ،ثم أقبل بوجهه ،فقال :تعوذوا باهلل من عذاب النار ،قالوا:
نعوذ باهلل من عذاب النار ،فقال :تعوذوا باهلل من عذاب القبر قالوا:
نعوذ باهلل من عذاب القبر»  .وقول النبً  -صلى هللا علٌه وسلم -
فً المإمنٌ« :فسح له فً قبره مد بصره» إلى غٌر ذلك من
النصوص ،فال ٌجوز معارضة هذه النصوص بوهم من القول ،بل
الواجب التصدٌق واإلذعان.
ثانٌا :أن عذاب القبر على الروح فً اْلصل ،ولٌس أمرا محسوسا
على البدن ،فلو كان أمرا محسوسا على البدن لم ٌكن من اإلٌمان
بالغٌب ،ولم ٌكن لإلٌمان به فائدة ،لكنه من أمور الغٌب ،وأحوال
البرزخ َل تقاس بؤحوال الدنٌا.
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ثالثا :أن العذاب ،والنعٌم ،وسعة القبر ،وضٌقه ،إنما ٌدركه المٌت
دون غٌره ،واإلنسان قد ٌرى فً المنام وهو نائم على فراشه أنه
قائم ،وذاهب وراجع ،وضارب ومضروب ،وٌرى أنه فً مكان
ضٌق موحش ،أو فً مكان واسع بهٌج ،والذي حوله َل ٌرى ذلك
وَل ٌشعر به.
والواجب على اإلنسان فً مثل هذه اْلمور أن ٌقول :سمعنا
وأطعنا ،وآمنا وصدقنا.

الشبهة الثانٌة  :لمنكري عذاب القبر
ْن} [غافر]ٔٔ :
ْن َوأَحْ ٌَ ٌْ َت َنا ْاث َن َتٌ ِ
وقال هللا تعالى { َقالُوا َرب َنا أَ َمت َنا ْاث َن َتٌ ِ
الرد علٌها :
قال القرطبً رحمه هللا فً تفسٌره (٘ٔ)ٕ97 /
ْن" ْ
ٌل فًِ َمعْ َنى
اخ َتلَ َ
ف أَهْ ُل التؤْ ِو ِ
َق ْولُ ُه َت َعالَى ":قالُوا َربنا أَ َمت َنا ْاث َن َتٌ ِ
ْن" َف َقا َل ابْنُ َمسْ عُود َوابْنُ َعباس
ْن َوأَحْ ٌَ ٌْ َت َنا ْاث َن َتٌ ِ
َق ْول ِِه ْم ":أَ َمت َنا ْاث َن َتٌ ِ
ب آ َبائ ِِه ْمُ ،ثم أَحْ ٌَا ُه ْم ُثم
َو َق َتادَ ةُ َوالضحا ُ
كَ :كا ُنوا أَمْ َوا ًتا فًِ أَصْ َال ِ
أَ َما َت ُه ُم ْال َم ْو َت َة التًِ ََل بُد ِم ْن َها فًِ ال ُّد ْن ٌَاُ ،ثم أحٌاهم للبعث والقٌامة،
فهاتان حٌاتان موتتان،
وقال ابن كثٌر رحمه هللا فً تفسٌره ()ٖٖٔ /7
ْن} َقا َل الث ْو ِريُّ َ ،عنْ أَ ِبً
ْن َوأَحْ ٌَ ٌْ َت َنا ْاث َن َتٌ ِ
َو َق ْولِ ِهَ { :قالُوا َرب َنا أَ َمت َنا ْاث َن َتٌ ِ
إِسْ َح َ
ْن َمسْ عُود [ َرضِ ًَ هللاُ َع ْن ُه] :
اقَ ،عنْ أَ ِبً ْاْلَحْ َو ِ
صَ ،ع ِن اب ِ
اهلل َو ُك ْن ُت ْم أَمْ َوا ًتا َفؤَحْ ٌَا ُك ْم ُثم
ُون ِب ِ
ْف َت ْكفُر َ
َه ِذ ِه ْاْل ٌَ ُة َك َق ْولِ ِه َت َعالَىَ { :كٌ َ
ُون} [ ْال َب َق َر ِةَ ]ٕ8 :و َك َذا َقا َل ابْنُ
ٌُمٌِ ُت ُك ْم ُثم ٌُحْ ٌٌِ ُك ْم ُثم إِلَ ٌْ ِه ُترْ َجع َ
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َعباسَ ،والضحاكَُ ،و َق َتادَ ةَُ ،وأَبُو َمالِكَ .و َه َذا ه َُو الص َوابُ الذِي ََل
َشك فٌِ ِه َو ََل ِمرْ ٌَ َة.
ُ ُ
ُ
ُور ِه ْم َف ُخوطِ بُواُ ،ثم
َو َقا َل ال ُّس ِّديُّ  :أمٌتوا فًِ ال ُّد ْن ٌَا ثم أحْ ٌَ ْوا فًِ قُب ِ
أُمٌِ ُتوا ُثم أُحْ ٌَ ْوا ٌَ ْو َم ْال ِق ٌَا َم ِة.
ٌِن أُخ َِذ َعلٌَ ِْه ُم ْالمٌِ َث ُ
ب آدَ َمُ ،ثم
اق ِمنْ ص ُْل ِ
َو َقا َل ابْنُ َزٌْد :أُحْ ٌَ ْوا ح َ
َخلَ َق ُه ْم فًِ ْاْلَرْ َح ِام ُثم أَ َما َت ُه ْم [ ُثم أَحْ ٌَا ُه ْم] ٌَ ْو َم ْال ِق ٌَا َم ِة.
ان؛ ِْلَن ُه ٌَ ْل َز ُم ُه َما َع َلى
ْن َزٌْدَ -
َو َه َذ َ
ضعٌِ َف ِ
ان ْال َق ْو ََل ِن -م َِن ال ُّس ِّديِّ َواب ِ
َما َق َاَل َث َال ُ
ْن
ْن َمسْ عُود َواب ِ
ث إِحْ ٌَا َءات َوإِ َما َتاتَ .والصحٌِ ُح َق ْو ُل اب ِ
َعباس َو َمنْ َتا َب َع ُه َما.
وقال العالمة الشنقٌطً رحمه هللا فً أضواء البٌان ()ٖ7ٗ /ٙ
ْن.
ْن َوأَحْ ٌَ ٌْ َت َنا ْاث َن َتٌ ِ
َق ْولُ ُه َت َعالَىَ :قالُوا َرب َنا أَ َمت َنا ْاث َن َتٌ ِ
َ
التحْ ق ُ
ْن فًِ َه ِذ ِه
اإل َما َت َتٌ ِ
ٌِق الذِي ََل ٌَ ْن َبغًِ ْال ُع ُدو ُل َع ْنهُ ،أن ْالم َُرادَ ِب ْ ِ
ًِ َك ْو ُن ُه ْم فًِ ب ُ
ون أُم َهات ِِه ْم
اإل َما َت ُة ْاْلُولَى ،التًِ ه َ
ُط ِ
ْاْل ٌَ ِة ْال َك ِرٌ َمةِِ ْ ،
ٌِه ْم
ُن َط ًفا َو َعلَ ًقا َوم َ
وح ف ِ
وح ف ِ
ٌِه ْمَ ،ف َه ْل َق ِب َل َن ْف ِخ الرُّ ِ
ُض ًغاَ ،ق ْب َل َن ْف ِخ الرُّ ِ
َ ْ
ت.
ار اسْ َم ْال َم ْو ِ
ََل َح ٌَا َة لَ ُه ْمَ ،فؤطلَ َق َعلٌَ ِْه ْم ِب َذل َِك ا َِلعْ تِ َب ِ
ِضا ِء
ُور ِه ْم عِ ْندَ ا ْنق َ
ص ٌْر َ
ًِ إِ َما َت ُت ُه ْم َو َ
اإل َما َت ُة الثا ِن ٌَ ُة ه َ
ُور ُت ُه ْم إِلَى قُب ِ
َو ْ ِ
ار ال ُّد ْن ٌَا.
َ
آجال ِِه ْم فًِ دَ ِ
ُ
َ
اإلحْ ٌَا َءةُ
اإلحْ ٌَا َء َتٌ ِ
ار ال ُّد ْن ٌَاَ ،و ْ ِ
اإلحْ ٌَا َء َة ْاْلولَى فًِ دَ ِ
ْن ِ ْ :
َوأن ْالم َُرادَ ِب ْ ِ
ًِ ْال َبعْ ُ
ُور إِلَى ْالح َِسابَِ ،و ْال َج َزا ِء َو ْال ُخلُو ِد
الثانِ ٌَ ُة ،التًِ ه َ
ث م َِن ْالقُب ِ
ْاْلَ َبدِيِّ  ،الذِي ََل َم ْو َ
ار.
ت فٌِهِ ،إِما فًِ ْال َجن ِة َوإِما فًِ الن ِ
آن َعلَى أَن َه َذا ْال َق ْو َل فًِ ْاْل ٌَ ِة ه َُو التحْ ق ُ
هللا
ٌِق ،أَن َ
َوالدلٌِ ُل م َِن ْالقُرْ ِ
اهلل َو ُك ْن ُت ْم
ُون ِب ِ
ْف َت ْكفُر َ
صر َح ِب ِه َواضِ حً ا فًِ َق ْولِ ِه َجل َو َع َال{ َكٌ َ
َ
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ُون } َو ِب َذل َِك َتعْ لَ ُم أَن
أَمْ َوا ًتا َفؤَحْ ٌَا ُك ْم ُثم ٌُمٌِ ُت ُك ْم ُثم ٌُحْ ٌٌِ ُك ْم ُثم إِلَ ٌْ ِه ُترْ َجع َ
ال فًِ ْاْل ٌَ ِة ََل م َُعو َل َعلَ ٌْ ِه.
َما سِ َواهُ م َِن ْاْلَ ْق َو ِ
والشبهة الثالثة :
ث إِلَى َرب ِِّه ْم
ُّور َفإِ َذا ُه ْم م َِن ْاْلَجْ دَ ا ِ
قال هللا تعالى { َو ُنف َِخ فًِ الص ِ
ون (ٔ٘) َقالُوا ٌَا َو ٌْلَ َنا َمنْ َب َع َث َنا ِمنْ َمرْ َق ِد َنا َه َذا َما َو َعدَ
ٌَ ْنسِ لُ َ
ون} [ٌس]ٕ٘ - ٘ٓ :
صدَ َق ْالمُرْ َسلُ َ
الرحْ َمنُ َو َ
قال العالمة السعدي رحمه هللا فً تفسٌره (ص)ٙ97 :
ث إِلَى َرب ِِّه ْم
ُّور َفإِ َذا ُه ْم م َِن اْلجْ دَ ا ِ
{ ٔ٘ َ { } ٘ٗ -و ُنف َِخ فًِ الص ِ
ون * َقالُوا ٌَا َو ٌْلَ َنا َمنْ َب َع َث َنا ِمنْ َمرْ َق ِد َنا َه َذا َما َو َعدَ الرحْ َمنُ
ٌَ ْنسِ لُ َ
ون * إِنْ َكا َن ْ
صٌ َْح ًة َواحِدَ ًة َفإِ َذا ُه ْم َجمٌِع لَدَ ٌْ َنا
ت إَِل َ
صدَ َق ْالمُرْ َسلُ َ
َو َ
ُون * َف ْال ٌَ ْو َم َل ُت ْظلَ ُم َن ْفس َش ٌْ ًئا َوَل ُتجْ َز ْو َن إَِل َما ُك ْن ُت ْم
ضر َ
مُحْ َ
ون } .
َتعْ َملُ َ
النفخة اْلولى ،هً نفخة الفزع والموت ،وهذه نفخة البعث
والنشور ،فإذا نفخ فً الصور ،خرجوا من اْلجداث والقبور،
ٌنسلون إلى ربهم ،أيٌ :سرعون للحضور بٌن ٌدٌهَ ،ل ٌتمكنون
من التؤ ِّنً والتؤخر ،وفً تلك الحالٌ ،حزن المكذبون ،وٌظهرون
الحسرة والندم ،وٌقولونٌَ { :ا َو ٌْلَ َنا َمنْ َب َع َث َنا ِمنْ َمرْ َق ِد َنا } أي :من
رقدتنا فً القبورْ ،لنه ورد فً بعض اْلحادٌث ،أن ْلهل القبور
رقدة قبٌل النفخ فً الصور ،فٌجابون ،فٌقال [لهمَ { ]:ه َذا َما َو َعدَ
ون } أي :هذا الذي وعدكم ّ
هللا به ،ووعدتكم
صدَ َق ْالمُرْ َسلُ َ
الرحْ َمنُ َو َ
ي عٌن.
به الرسل ،فظهر صدقهم َر ْأ َ
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وقال الطبري رحمه هللا فً تفسٌره

(ٕٓ)ٖ٘ٔ /

وقوله ( َقالُوا ٌَ َاو ٌْ َل َنا َمنْ َب َع َث َنا ِمنْ َمرْ َق ِد َنا َه َذا َما َو َعدَ الرحْ َمنُ
ون) ٌقول تعالى ذكره :قال هإَلء المشركون لما
صدَ َق ْالمُرْ َسلُ َ
َو َ
نفخ فً الصور نفخة البعث لموقف القٌامة فردت أرواحهم إلى
أجسامهم ،وذلك بعد نومة ناموها ( ٌَ َاو ٌْلَ َنا َمنْ َب َع َث َنا ِمنْ َمرْ َق ِد َنا) وقد
قٌل :إن ذلك نومة بٌن النفختٌن.
وقال ابن كثٌر رحمه هللا فً تفسٌر ه ()٘8ٔ /ٙ
ُور ِه ُم التًِ َكا ُنوا
{ َقالُوا ٌَا َو ٌْلَ َنا َمنْ َب َع َث َنا ِمنْ َمرْ َق ِد َنا} ؟ ٌَعْ ُن َ
ونِ :منْ قُب ِ
ون ِم ْن َهاَ ،فلَما َعا ٌَ ُنوا َما َكذبُوهُ
ار ال ُّد ْن ٌَا أَن ُه ْم ََل ٌُ ْب َع ُث َ
ٌَعْ َت ِق ُد َ
ون فًِ الد ِ
فًِ َمحْ َش ِر ِه ْم { َقالُوا ٌَا َو ٌْلَ َنا َمنْ َب َع َث َنا ِمنْ َمرْ َق ِد َنا} َ ،و َه َذا ََل ٌَ ْنفًِ
ُور ِه ْم؛ ِْلَن ُه ِبال ِّنسْ َب ِة إِلَى َما َبعْ دَ هُ فًِ ال ِّشد ِة َكالرُّ َقا ِد.
َع َذا َب ُه ْم فًِ قُب ِ
ُون َن ْو َم ًة َق ْب َل
َو َقا َل أ ُ َبًّ بْنُ َكعْ بَ ،وم َُجاهِدَ ،و ْال َح َسنُ َ ،و َق َتادَ ةَُ ٌَ :نام َ
ْن.
ْال َبعْ ِ
ث َقا َل َق َتادَ ةَُ :و َذل َِك َبٌ َْن الن ْف َخ َتٌ ِ
ونَ { :منْ َب َع َث َنا ِمنْ َمرْ َق ِد َنا} َ ،فإِ َذا َقالُوا َذل َِك أَ َجا َب ُه ُم
َفل َِذل َِك ٌَقُولُ َ
ون َ -قالَ ُه َغ ٌْ ُر واحد من السلَفِ َ { :-ه َذا َما َو َعدَ الرحْ َمنُ
ْالم ُْإ ِم ُن َ
جٌ ُب ُه ْم ِب َذل َِك ْال َم َالئِ َك ُة.
صدَ َق ْالمُرْ َسلُ َ
َو َ
ون} َ .و َقا َل ْال َح َسنُ  :إِن َما ٌُ ِ
َو ََل ُم َنا َفا َة إِ ِذ ْال َجمْ ُع مُمْ كِنَ ،وهللاُ أَعْ لَ ُم.
ارٌَ { :ا َو ٌْلَ َنا َمنْ
َو َقا َل َع ْب ُد الرحْ َم ِن بْنُ َزٌْدْ :ال َجمٌِ ُع ِمنْ َق ْو ِل ْال ُكف ِ
ون} .
صدَ َق ْالمُرْ َسلُ َ
َب َع َث َنا ِمنْ َمرْ َق ِد َنا َه َذا َما َو َعدَ الرحْ َمنُ َو َ
َن َقلَ ُه ابْنُ َج ِرٌرَ ،و ْ
صحُّ،
ار ْاْلَو َلَ ،وه َُو أَ َ
اخ َت َ
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وفً الختام :

أسؤل هللا العلً القدٌر أن ٌنفع بهذا البحث اإلسالم والمسلمٌن
وصلى هللا على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن

كــتـــبـــــه الفقير إلى عفو ربه
أبو يوسف حميد بن علي الجمالي
عافاه هللا ورزقه العلم النافع والعمل الصالح .
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