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 املقــــدمــة                                                   

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى إمام المتقين، وقائد الغر المحجمين، سيدنا محمد 
 عميو أفضل الصالة والتسميم، أما بعد :

فاإليمان بالمالئكة أصل من أصول االعتقاد ، ال يتم اإليمان إال بو ، والمالئكة عالم من   
خبار رسولو عوالم الغيب التي امتدح اهلل الم صمى )ؤمنين بيا ، تصديقًا لخبر اهلل سبحانو ، وا 

 . (اهلل عميو وسمم
ن مالئكة القبر ليم أعمال و  قوم بيا مع الميت ، فبعضيا تتمقى المؤمن الصالح بالبشرى تا 

 تتمقى الكافر، وبعضيا  يسره ما والحبور والسرور النعيم منوالتكريم وتناديو بأحب أسمائو فيرى 
 والعذاب . والوعيد بالشدةوالمنافق 

يمان العبد بمالئكة القبر لو األثر األكبر في انضباط أفعالو ومعامالتو ، ويولد عنده الخوف    وا 
والخشية منيا ، ويجعمو يعمل لحياة القبر التي أخبرتنا بيا النصوص الشرعية ، ويدفعو لمعمل 

 ن قبره روضة من رياض الجنة . الصالح ويبعده عن العمل السيئ حتى يفوز بنعيم القبر ويكو 
وشبيات  د الباحث أن يبين المسائل العقدية المتعمقة بمالئكة القبرأرا وألىمية ىذا األمر  

 المنكرين ليم والرد عمييا ، من خالل المباحث االتية :
 اإليمان بالمالئكة وأدلة وجودىم في القبر .:  المبحث األول  
 .القبر وموقفيا من المؤمن والكافرصورة مالئكة :  المبحث الثاني  
 .مسائل متعمقة بسؤال مالئكة القبر:  المبحث الثالث  
 .شبيات منكرين مالئكة القبر والرد عمييا :  المبحث الرابع 

وختامًا ، ىذا ما قمت بو من جيد فاهلل أسأل أن يجعمو خالصًا لوجيو الكريم ، وأن يسدد خطانا 
وصمى ، عوانا أن الحمد هلل رب العالمين وآخر د، نو سميع مجيب ما يحبو ويرضاه ، إويوفقنا ل

 اهلل عمى سيدنا ُمَحمَّد وعمى آلو وصحبو وسمم .
                         

           
 الباحث                                                                             
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 بحث األولالم
 وأدلة وجودىم في القبر  المالئكةاإليمان ب

اإليمان بالمالئكة أصل من أصول االعتقاد ، ال يتم اإليمان إال بو ، والمالئكة عالم من      
خبار رسولو  )صمى اهلل عوالم الغيب التي امتدح اهلل المؤمنين بيا ، تصديقًا لخبر اهلل سبحانو ، وا 

 . عميو وسمم(
،  بأن اهلل خمق عالمًا سماه المالئكةال يتطرق إليو الشك  جازماً  اعتقاداً عميو أن يعتقد  فالمؤمن 

ِلِه ََ آَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيِه ِمْن رَبِّْه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلّّ آَمَن بِاللَِّه َوَمََلِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرسُ ))  :قال تعالى

 (( ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفَراَنَك رَب ََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصيرُ نُ َفرُّْق بَ ْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا َسمِ 
(1)

رسول اهلل  وقال.
)صمى في الحديث المشيور المتضمن أسئمة جبريل عميو السالم لمرسول  )صمى اهلل عميو وسمم(

فأخبرني عن  -أي جبريل عميو السالم  -ما اإلسالم واإليمان واإلحسان: قال  اهلل عميو وسمم(
ِو ، ـــِــــ ِو ، َوُكتُبــــــَأْن ُتْؤِمَن ِبالمَِّو ، َوَماَلِئَكتِ  )) : )صمى اهلل عميو وسمم(أي رسول اهلل  -قال  يمان،اإل

: -ريل عميو السالم ـــــــأي جب -، َقاَل ((  ْوِم اآلِخِر ، َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّهِ ـــَــــ َوُرُسِمِو ، َواْلي
 . (2) َصَدْقتَ 
إنكاره كفرًا وضالاًل ألنو أنكر ما ىو ثابت ثبوتًا صريحًا في  كانأنكر وجود المالئكة،  منف     

َوَمْن َيْكُفْر بِاللَِّه َوَمََلِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْليَ ْوِم ))  : الشريفة قال اهلل تعالى والسنةالقرآن الكريم 

ااْْلِخِر فَ َقْد َضلَّ َضََلَا   (( بَِعيدا
(3)

 . 
ينكر ذلك إال  واإلقرار بالمالئكة، والجّن عاّم في بني آدم، لمقال ابن تيمية )رحمو اهلل ( : " 

فَ َقاَل اْلَمََلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن  ))، قال تعالى :  ، وليذا قالت األمم المكّذبةم شواّذ من بعض األم

                                      

 ( .ٕ٘ٛسورة البقرة ، اآلية : ) (ٔ
ق: محمد فؤاد عبد يحق، ت ىـ(ٕٔٙ: تمسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ) أخرجو صحيح مسمم ، ((ٕ

باب معرفة اإليمان، واإلسالم، والقدر  –اإليمان ، بال طبعة ، بال تاريخ ، كتاب  بيروت –دار إحياء التراث العربي  ، الباقي
 ( .ٛ(، برقم ) ٖٙ/ٔ: ) وعالمة الساعة

 ( .ٖٙٔ، اآلية : ) النساءسورة  ((ٖ
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ْم يُرِيُد َأْن يَ تَ َفضََّل َعَلْيُكْم َوَلْو َشاَء اللَُّه ََلَنْ َزَل َمََلِئَكةا َما َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي قَ ْوِمِه َما َهَذا ِإََّ َبَشٌر ِمثْ ُلكُ 

 .(2)(1) "    ((آبَائَِنا اَْلَوَّلِينَ 
ثم قال ابن تيمية )رحمو اهلل ( معقبًا بعد ذكر أمثمة لألمم المكذبة التي بمغيا خبر المالئكة     

إالَّ وقد سمع بذكر المالئكة؛ إّما معترفًا بيم، ء األمم المكذبة ال يوجد أحد منيم " الكرام بأن ىؤال
ّما ُمنكرًا ليم. فذك ر المالئكة، والجّن عاّم في األمم. وليس في األمم أّمة ُتنكر ذلك إنكارًا ـــــوا 

 .(3)"  عاماً 
كة يتولون العبد لحظة لقد جاءت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية لتبين وجود مالئو     

 نزولو في القبر ، فان كان مؤمنا صالحا أكرموه ، وان كان طالحا عذبوه . 

 ومن أدلة القرآن الكريم : 
نْ َيا َوِفي اْْلِخَرِة َوُيِضلُّ اللَُّه  )):  قال تعالى يُ ثَبُّْت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ

(4)((اِلِميَن َويَ ْفَعُل اللَُّه َما َيَشاُء الظَّ 
. 

يُ ثَبُّْت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي  )) عن المسيب بن رافع:قال الطبري )رحمو اهلل ( : " 

نْ َيا َوِفي اْْلِخَرةِ  يُ ثَبُّْت  )) عن قتادة: في قول اهلل:و  . قال: نزلت في صاحب القبر،  (( اْلَحَياِة الدُّ

نْ َيا َوِفي اْْلِخَرةِ  قال: بمغنا أن ىذه األمة ُتسأل ،  (( اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ
 .(5) " في قبورىا، فيثبت اهلل المؤمَن حيث ُيْسَأل

                                      

 ( .ٕٗسورة المؤمنون ، اآلية : ) ((ٔ
تيمية  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن ، النبوات ((ٕ

أضواء السمف، الرياض، المممكة  ، ق: عبد العزيز بن صالح الطويانيحق، ت ىـ(ٕٛٚ: تالحراني الحنبمي الدمشقي )
 ( .ٜٗٔ/ٔ: ) مٕٓٓٓىـ/ٕٓٗٔ،  الطبعة: األولى،  العربية السعودية

 . (ٜ٘ٔ-ٜٗٔ/ٔ)البن تيمية :  النبوات ((ٖ
 ( .ٕٚ، اآلية : ) سورة إبراىيم ((4
،  ىـ(ٖٓٔ: تمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي، أبو جعفر الطبري ) ، ان في تأويل القرآنجامع البي ((٘
 ( .ٔٓٙ-ٓٓٙ/ٙٔ: ) مٕٓٓٓ /ىـٕٓٗٔالطبعة: األولى، ،  مؤسسة الرسالة ، ق: أحمد محمد شاكريحقت
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يُ ثَبُّْت  )) : قال (و وسمم)صمى اهلل عمي، عن النبي (رضي اهلل عنو) راء بن عازبـــــــعن البو      
: " نزلت في عذاب القبر، فيقال لو: من ربك؟ فيقول:  قال  (( بِاْلَقْوِل الثَّاِبتِ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا 

يُ ثَبُّْت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا  )) ، فذلك قولو عز وجل:()صمى اهلل عميو وسممربي اهلل، ونبيي محمد 
نْ َيا َوِفي اْْلِخَرةِ بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت   .(1) ((  ِفي اْلَحَياِة الدُّ

، َكِمَمِة التَّْوِحيِد َوِىَي َقْوُل اَل ِإَلَو ِإالَّ  (( يُ ثَبُّْت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبتِ  )) :ال البغوي قَ   
ِخَرِة، َيْعِني ِفي اْلَقْبِر َىَذا َقْوُل َأْكَثِر المفسرين المَُّو ِفي اْلَحياِة الدُّْنيا، َيْعِني َقْبَل اْلَمْوِت، َوِفي اآْل 

ُل َأَصحُّ   .(2) " َوِقيَل: ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا ِعْنَد السَُّؤاِل ِفي اْلَقْبِر، َوِفي اآْلِخَرِة ِعْنَد اْلَبْعِث. َواأْلَوَّ
المسمم إذا )) قال :  سمم()صمى اهلل عميو و أن رسول اهلل  (رضي اهلل عنو)عن البراء بن عازبو 

يُ ثَبُّْت اللَُّه الَِّذيَن  )) سئل في القبر يشيد أن ال إلو إال اهلل ، وأن محمدا رسول اهلل فذلك قولو
نْ َيا َوِفي اْْلِخَرةِ   .(3)(( ((  آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ

 
 ومن أدلة السنة النبوية : 

ِإَذا ُقِبَر  )):  )صمى اهلل عميو وسمم(َقاَل: َقاَل َرُسوُل المَِّو ( رضي اهلل عنو)َرَة َعْن َأِبي ُىَريْ  -ٔ
َأَتاُه َمَمَكاِن َأْسَوَداِن َأْزَرَقاِن، ُيَقاُل أِلََحِدِىَما: اْلُمْنَكُر، َوِلْْلَخِر: النَِّكيُر،  -َأْو َقاَل: َأَحُدُكْم  -الَميُِّت 

ُقوُل ِفي َىَذا الرَُّجِل؟ َفَيُقوُل: َما َكاَن َيُقوُل: ُىَو َعْبُد المَِّو َوَرُسوُلُو، َأْشَيُد َأْن اَل َفَيُقواَلِن: َما ُكْنَت تَ 
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُو، َفَيُقواَلِن: َقْد ُكنَّا َنْعَمُم َأنََّك َتُقوُل َىَذا، ُثمَّ  ْبِرِه  ُيْفَسُح َلُو ِفي قَ ِإَلَو ِإالَّ المَُّو، َوَأنَّ ُمَحمَّ

ُر َلُو ِفيِو، ُثمَّ ُيَقاُل َلُو، َنْم، َفَيُقوُل: َأْرِجُع ِإَلى َأْىِمي َفأُ  ْخِبُرُىْم، َسْبُعوَن ِذَراًعا ِفي َسْبِعيَن، ُثمَّ ُيَنوَّ
ُو المَُّو ِمْن َمْضَجِعِو الَعُروِس الَِّذي اَل ُيوِقُظُو ِإالَّ َأَحبُّ َأْىِمِو ِإَلْيِو، َحتَّى َيْبَعثَ  َفَيُقواَلِن: َنْم َكَنْوَمةِ 

ْن َكاَن ُمَناِفًقا َقاَل: َسِمْعُت النَّاَس َيُقوُلوَن، َفُقْمُت ِمْثَمُو، اَل َأْدِري، َفَيُقواَلِن: َقْد ُكنَّ  ا َنْعَمُم َأنََّك َذِلَك، َواِ 
                                      

ثبات عذاب باب عرض مقعد الميت من الج - كتاب الجنة وصفة نعيميا وأىمياأخرجو مسمم ،  ((ٔ نة أو النار عميو، وا 
 ( . ٕٔٚٛ( ، برقم )ٕٕٔٓ/ ٗ: ) القبر والتعوذ منو

،  ىـ(ٓٔ٘:  تأبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ) ،معالم التنزيل في تفسير القرآن  ((ٕ
 ( .ٖٛ/ٖ: ) ىـٕٓٗٔألولى ، الطبعة : ا،  بيروت–دار إحياء التراث العربي ،  ق : عبد الرزاق الميدييحقت

 ، ىـ(ٕٙ٘: تمحمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهلل ) ، الجامع الصحيحأخرجو البخاري ،  ((ٖ
:  {باب }يثبت اهلل الذين آمنوا بالقول الثابت -ر ــــــاب التفسيــــــــــم  ، كتٜٚٛٔ/ هٚٓٗٔ، ٔ، ط رةــــــــالقاى –دار الشعب 

 ( .ٜٜٙٗ( برقم ) ٓٓٔ/ٙ) 
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ْخَتِمُف ِفيَيا َأْضاَلُعُو، َفاَل َيَزاُل ِفيَيا ُمَعذًَّبا َتُقوُل َذِلَك، َفُيَقاُل ِلأَلْرِض: الَتِئِمي َعَمْيِو، َفَتْمَتِئُم َعَمْيِو، َفتَ 
 .(1) ((َحتَّى َيْبَعَثُو المَُّو ِمْن َمْضَجِعِو َذِلَك 

في ىذا الحديث داللة عمى وجود مالئكة في القبر ليم صفات وأعمال معينة ؛ ألن   
ي القبر ، ووصف شكميما بين اسم الممكين المذين يأتيان لمعبد ف )صمى اهلل عميو وسمم(النبي

 . (2)ولونيما 
 .(3) (اْسُم اْلَمَمَكْيِن المََّذْيِن َيْأِتَياِن ِفي اْلَقْبِر: ُمْنَكٌر وَنِكيرٌ ) : )رضي اهلل عنيما( اْبن َعبَّاٍس  قال

 )صمى اهلل عميو وسمم(َرُسوُل المَِّو  ( الطويل عنرضي اهلل عنوفي حديث البراء بن عازب ) -2
َفُتَعاُد ُروُحُو ِفي َجَسِدِه، َفَيْأِتيِو َمَمَكاِن، َفُيْجِمَساِنِو، َفَيُقواَلِن َلُو: َمْن َربَُّك؟ َفَيُقوُل: ))... أنو قال : 

ْساَلُم، َفَيُقواَلِن َلُو: َما َىَذا الرَُّجُل الَّذِ  ي ُبِعَث َربَِّي اهلُل، َفَيُقواَلِن َلُو: َما ِديُنَك؟ َفَيُقوُل: ِديِنَي اإْلِ
، َفَيُقواَلِن َلُو: َوَما ِعْمُمَك؟ َفَيُقوُل: َقَرْأُت ِكَتاَب  )صمى اهلل عميو وسمم(ِفيُكْم؟ َفَيُقوُل: ُىَو َرُسوُل اهلِل 

 .(4)..((  اهلِل، َفآَمْنُت ِبِو َوَصدَّْقتُ 

                                      

،  ىـ(ٜٕٚمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى )المتوفى:  ، سنن الترمذيأخرجو الترمذي ،  ((ٔ
صمى اهلل عميو )أبواب الجنائز عن رسول اهلل ،  م ٜٜٛٔ ، بيروت –دار الغرب اإلسالمي  ، ق: بشار عواد معروفيحقت

 . حديث أبي ىريرة حديث حسن غريبقال الترمذي :  ( .ٔٚٓٔ( ، برقم )ٖٗٚ/ٕ: ) ي عذاب القبرباب ما جاء ف -(وسمم
: تعمي بن )سمطان( محمد، أبو الحسن نور الدين المال اليروي القاري ) ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ((ٕ

 ( .ٜٕٓ/ٔ: ) مٕٕٓٓ -ىـ ٕٕٗٔالطبعة: األولى، ،  لبنان –دار الفكر، بيروت  ، ىـ(ٗٔٓٔ
ق: يحق، ت ىـ(ٖٓٙ: تسميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني ) ، المعجم األوسط ((ٖ

، بال طبعة ، بال تاريخ :  القاىرة –دار الحرمين  ،الحسيني ، عبد المحسن بن إبراىيم طارق بن عوض اهلل بن محمد
 ( .ٖٕٓٚ( ، برقم )ٖٓٔ/ٖ)

أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباني  ، مسند اإلمام أحمد بن حنبلو أحمد ، أخرج ((ٗ
 ، إشراف: د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،  عادل مرشد، وآخرون -ق: شعيب األرنؤوط يحق، ت ىـ(ٕٔٗ)المتوفى: 

،  (ٔٓ٘/ ٖٓ):  َحِديُث اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب  - اْلُكوِفيِّينَ  ُمْسَندِ  ، م ٕٔٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔالطبعة: األولى، ،  مؤسسة الرسالة
 . إسناده صحيح، رجالو رجال الصحيحومن معو :  شعيب األرنؤوط( ، قال ٖٗ٘ٛٔبرقم )
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)صمى اهلل عميو في ىذا الحديث داللة عمى وجود مالئكة في القبر  ؛ وذلك ألن النبي       
د في القبر ويسأالنو عن ربو ودينو وعن الرجل الذي بعث ـــــبين أن ممكين يأتيان العب م(وسم
 .(ٔ) فييم
َقاَل: َسَأَلْتَيا اْمَرَأٌة َيُيوِديٌَّة َفَأْعَطْتَيا، َفَقاَلْت َلَيا:  )رضي اهلل عنيما(َعْن َعاِئَشَة  َعْن ُعْرَوةَ  -3    

ا َرَأِت النَِّبيَّ َأَعاَذِك اهلُل ِمْن َعَذاِب اْلَقبْ  َقاَلْت َلُو  )صمى اهلل عميو وسمم(ِر، َفَأْنَكَرْت َعاِئَشُة َذِلَك، َفَممَّ
ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّكْم  ))َبْعَد َذِلَك: ِإنَُّو  )صمى اهلل عميو وسمم(َفَقاَل: اَل، َقاَلْت َعاِئَشُة ُثمَّ َقاَل َلَنا َرُسوُل اهلِل 

 .(2) ((ُكْم تُْفَتُنوَن ِفي ُقُبورِ 

ُأوِحَي  ))وأما قولو في ىذا الحديث داللة عمى وجود مالئكة في القبر ، قال ابن عبد البر : " 
فإنو أراد فتنة الممكين منكر ونكير حين يسأالن العبد من ربك (( ِإَليَّ َأنَُّكْم تُْفَتُنوَن ِفي ُقُبوِرُكْم 

السنة والجماعة كميم عمى اإليمان بذلك وال وما دينك ومن نبيك واآلثار في ىذا متواترة وأىل 
 .(3) " ينكره إال أىل البدع

ومن خالل ىذه األدلة يتبين لنا أنو منذ نزول الميت في قبره ، يأتيو ممكان ويسأالنو وىما أول  
المالئكة التي تتولى أمور القبر وتنفذ أمر اهلل تعالى ، وىناك غيرىما من المالئكة تتولى أمر 

 التكريم أو التعذيب ، وىناك أحاديث كثيرة  تبين أن لمقبر مالئكة  .التنعيم و 
 
 

 

                                      

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى  ، عمدة القاري شرح صحيح البخاريينظر :  ((ٔ
 ( .٘ٗٔ/ٛ، بال طبعة ، بال تاريخ : ) بيروت –دار إحياء التراث العربي ،  ىـ(٘٘ٛ: تالعينى )بدر الدين 

دِّيِق َرِضَي اهلُل َعْنَيا - مسند النساءأخرجو أحمد ،  ((ٕ دِّيَقِة َعاِئَشَة ِبْنِت الصِّ ( ، ٕٚٓٓٙ( برقم )ٕٗٔ/ٖٗ: ) ُمْسَنُد الصِّ
 . حديث صحيحومن معو :  شعيب األرنؤوطقال 
أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  ، التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ((ٖ

وزارة عموم األوقاف والشؤون  ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العموي ، محمد عبد الكبير البكري،  ىـ(ٖٙٗ: تالقرطبي )
 ( .ٕٚٗ/ٕٕ: ) ىـ ٖٚٛٔ ، المغرب –اإلسالمية 
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 المبحث الثاني
  صورة مالئكة القبر وموقفيا من المؤمن والكافر

تختمف الصورة التي تأتي بيا مالئكة القبر بالنسبة لممؤمن الصالح والكافر الطالح ،       
 والسرور النعيم منوتناديو بأحب أسمائو فيرى فبعضيا تتمقى المؤمن الصالح بالبشرى والتكريم 

 والعذاب  . والوعيد بالشدة والمنافق ، وبعضيا تتمقى الكافر يسره ما والحبور
صح في صفة الممكين الُموّكمين بسؤال الميت ، أنيما أسودان أزرقان ، يقال ألحدىما : فقد    

لميت وتخيفو أشد الخوف ، ولعظم ، وىذه الصورة لمممكين ترعب االمنكر ، واآلخر : النكير 
 .(1) أمرىما وشدة وقوعيما عمى الميت أطمق عمييما بقتنة القبر

" ذكر ابن حجر في الفتح رواية عن الطبراني في األوسط في بيان صفتيما قال فييا: و   
أعينيما مثل قدور النحاس وأنيابيما مثل صياصي البقر وأصواتيما مثل الرعد، قال ونحوه لعبد 

رزاق من مرسل عمرو بن دينار وزاد يحفران بأنيابيما ويطآن في شعورىما معيما مرزبة لو ال
 .(2)  "اجتمع عمييا أىل أمتي لم يقموىا

رضي اهلل  )عن عائشة يستعيذ من فتنة القبر وعذابو ، ف )صمى اهلل عميو وسمم(ولذلك كان  
ميم إني أعوذ بك من الكسل واليرم ال : )) كان يقول )صمى اهلل عميو وسمم(، أن النبي  (عنيا

والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى 
قال ابن حجر ) رحمو  .(3)...((  وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال

 .(4)"  ومن فتنة القبر ىي سؤال الممكيناهلل ( : " 

                                      

 : النياية في غريب الحديث واألثرفتنة القبر : الفتنة : االمتحان واالختبار ، وفتنة القبر : مسألة منكر ونكير . ينظر  ((ٔ
 ىـ(ٙٓٙ: تمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير ) ،
 ( .ٓٔٗ/ٖ: ) مٜٜٚٔ /ىـٜٜٖٔبيروت،  -المكتبة العممية ، مود محمد الطناحي مح -تحقيق: طاىر أحمد الزاوى  ،

 . (ٖٕٚ/ ٖ): فتح الباري البن حجر  ((ٕ
 ( .ٖٛٙٙ( ، برقم )ٜٛ/ٛ: ) باب التعوذ من المأثم والمغرم  -أخرجو البخاري ، كتاب الدعوات  ((ٖ
 . (ٚٚٔ/ ٔٔ): فتح الباري البن حجر  ((ٗ
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فتاني القبر منكر ونكير فإنما سميا فتاني القبر ألن في سؤاليما : "   (1)قال الحكيم الترمذي    
انتيارا وفي خمقيما صعوبة أال ترى أنيما سميا منكرا ونكيرا فإنما سميا بذلك ألن خمقيما ال 

ىما خمق  اليوام بل يشبو خمق اآلدميين وال خمق المالئكة وال خمق طير وال خمق البيائم وال خمق
بديع وليس في خمقيما أنس لمناظرين إلييما خمقيما اهلل تعالى مكرمة لممؤمنين وتبصرة وىتكا 
نما صارت مكرمة لممؤمن  لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث حتى يحل عميو العذاب وا 

 .(2) " ألن العدو لم ينقطع طمعو بعد فيو يتخمل السبيل إلى أن يحيره في البرزخ

 :  موقفيا من المؤمن والكافر وأما    
الذي عاش عمى اإليمان وعبادة اهلل تعالى ، وصبر عمى االبتالءات المؤمن العبد ف     

ئكة بالثبات عند السؤال ، ومال والمحن ، فان اهلل تعالى يكرمو بعد وفاتو ونزولو في القبر
 : يبشرونو بكل خير

ا رَب َُّنا اللَُّه ثُمَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَمََلِئَكُة َأََّ َتَخاُفوا َوََ ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلو )) قال تعالى :  -1
نْ َيا َوِفي اْْلِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها  ،الَِّتي ُكْنُتْم تُوَعُدوَن َتْحَزنُوا َوَأْبِشُروا بِاْلَجنَِّة  َنْحُن َأْولَِياؤُُكْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ

ُعونَ َما َتشْ  (3)(( َتِهي َأنْ ُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَّ
. 

وفي ىذه اآلية داللة عمى تبشير المالئكة لممؤمن في القبر بعدم خوفو وأنو من أىل الجنة ،    
 .(4) " تكون في ثالث مواطن: عند الموت وفي القبر وعند البعث اْلُبْشَرى" : اْلِجَراحِ  ْبنُ  َوِكيعُ  َقالَ 
نْ َيا َوِفي اْْلِخَرِة َوُيِضلُّ اللَُّه  ))  الى :قال تع -2 يُ ثَبُّْت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ

(5) ((الظَّاِلِميَن َويَ ْفَعُل اللَُّه َما َيَشاُء 
. 

                                      

 محمد بن عمي بن الحسن بن بشر، باحث، صوفي، عالم بالحديث وأصول الدين.ىو أبو عبد اهلل :  الحكيم الترمذي ((ٔ
من )ترمذ( بسبب تصنيفو كتابا خالف فيو ما عميو أىميا، فشيدوا عميو ، نفي  ختم الوالية وعمل الشريعة، ومن كتبو  

 ىـ(ٜٖٙٔ: تي بن فارس، الزركمي الدمشقي )خير الدين بن محمود بن محمد بن عم ، األعالمـ( ، ى ٕٖٓ، توفي )بالكفر
 ( .ٖٕٚ-ٕٕٚ/ٙ: ) مٕٕٓٓ ،الطبعة: الخامسة عشر ، دار العمم لمماليين ،

محمد بن عمي بن الحسن بن بشر، أبو عبد اهلل، الحكيم  ( ،صمى اهلل عميو وسمم)نوادر األصول في أحاديث الرسول  ((ٕ
 . (ٕٕٚ/ ٖ) : مٕٜٜٔ ، بيروت -دار الجيل ، ميرةتحقيق: عبد الرحمن ع ، ىـ(ٕٖٓ: نحو تالترمذي )

  ( .ٖٔ-ٖٓسورة فصمت ، اآلية : ) ((ٖ
 . (ٕٖٔ/ ٗ):  مبغويل معالم التنزيل ((ٗ
 ( .ٕٚسورة إبراىيم ، اآلية : ) ((٘
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بُّْت اللَُّه الَِّذيَن يُ ثَ  )): أبيو عن طاوس، ابن عنأخبرنا معمر،) رحمو اهلل( : "  قال الطبري     
نْ َيا  في المسألة ، (( َوِفي اْْلِخَرةِ ))  اهلل إال إلو ال: قال ،(( آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ

 .(1)"  القبر

، قال: " إن أحدكم إذا مات عرض )صمى اهلل عميو وسمم(عن ابن عمر، أن رسول اهلل  -ج   
ن كان من أىل النار عميو مقعده بالغداة  والعشي، إن كان من أىل الجنة فمن أىل الجنة، وا 

 .(2)(( فمن أىل النار، يقال: ىذا مقعدك، حتى يبعثك اهلل إليو يوم القيامة 
ُثمَّ : )) ... )صمى اهلل عميو وسمم(عن النبي ) رضي اهلل عنو ( في حديث أبي ىريرة  -د    

ُر َلُو ِفيِو، ُثمَّ ُيَقاُل َلُو، َنْم، َفَيُقوُل: َأْرِجُع ِإَلى ُيْفَسُح َلُو ِفي َقْبِرِه َسْبُعو  َن ِذَراًعا ِفي َسْبِعيَن، ُثمَّ ُيَنوَّ
ى َيْبَعَثُو المَُّو َأْىِمي َفُأْخِبُرُىْم، َفَيُقواَلِن: َنْم َكَنْوَمِة الَعُروِس الَِّذي اَل ُيوِقُظُو ِإالَّ َأَحبُّ َأْىِمِو ِإَلْيِو، َحتَّ 

 .(3)((  َمْضَجِعِو َذِلكَ  ِمنْ 
)صمى اهلل عميو َرُسوُل المَِّو  ( الطويل عنرضي اهلل عنووفي حديث البراء بن عازب ) -ه

َفُيَناِدي ُمَناٍد ِفي السََّماِء: َأْن َصَدَق َعْبِدي، َفَأْفِرُشوُه ِمَن اْلَجنَِّة، َوَأْلِبُسوُه أنو قال : )) ...  وسمم(
َتُحوا َلُو َباًبا ِإَلى اْلَجنَِّة ". َقاَل: " َفَيْأِتيِو ِمْن َرْوِحَيا، َوِطيِبَيا، َوُيْفَسُح َلُو ِفي َقْبِرِه َمدَّ ِمَن اْلَجنَِّة، َوافْ 

 .(4)(( َبَصِرِه 

                                      

 . (ٕٓٙ/ ٙٔ) لمطبري : البيان جامع ((ٔ
( ، ٜٖٚٔ( ، برقم )ٕٗٔ/ٕ: ) ة والعشيباب الميت يعرض عميو مقعده بالغدا -أخرجو البخاري ، كتاب الجنائز  ((ٕ

ثبات عذاب القبر والتعوذ  - كتاب الجنة وصفة نعيميا وأىمياومسمم ،  باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عميو، وا 
 ( .ٕٙٙٛ( ، برقم )ٜٜٕٔ/ٗ: ) منو
( ، ٖٗٚ/ٕ: ) ي عذاب القبرباب ما جاء ف -(صمى اهلل عميو وسمم)أبواب الجنائز عن رسول اهلل ، أخرجو الترمذي  ((ٖ

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد،  ، اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ( ، وابن حبان ،ٔٚٓٔبرقم )
مؤسسة الرسالة،  ، حققو وخرج أحاديثو وعمق عميو: شعيب األرنؤوط،  ىـ(ٖٗ٘: تالتميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )

ذكر اإلخبار عن اسم الممكين المذين  -، فصل في أحوال الميت في قبره  مٜٛٛٔ/ىـ  ٛٓٗٔ: األولى، الطبعة،  بيروت
حديث قال الترمذي :  ( ،ٖٚٔٔ( ، برقم )ٖٙٛ/ٚ: ) يسأالن الناس في قبورىم ثبتنا اهلل بتفضمو لسؤاليما في ذلك الوقت

 . أبي ىريرة حديث حسن غريب
شعيب ( ، قال ٖٗ٘ٛٔ، برقم ) (ٔٓ٘/ ٖٓ):  َحِديُث اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب  - ِد اْلُكوِفيِّينَ ُمْسنَ  ،مسند أخرجو أحمد في ال ((ٗ

 . إسناده صحيح، رجالو رجال الصحيحومن معو :  األرنؤوط
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ىذه األحاديث  تصور لنا ما تقوم بو المالئكة  مع المؤمن في قبره ، حيث تقوم بفرش قبره     
 لو ليصل نعيميا وطيبيا لو ، وتوسيع قبره وتنويره .  بفراش الجنة ، وفتح باب الجنة

، وقال القرطبي )رحمو اهلل ( عن  (1)"  قبره في لو يفسح أنو لنا وذكر)رحمو اهلل( : "  قتادة قال
 .(2)"  وىذا إنما يكون بعد ضيق والسؤالتوسيع القبر لممؤمن : " 

أن يكون ىذا الفسح لو عمى ظاىره  قال القاضي يحتملوقال اإلمام النووي )رحمو اهلل ( : " 
ضيقة إذا ردت  تنالو ظممة القبر وال وأنو يرفع عن بصره ما يجاوره من الحجب الكثيفة بحيث ال

إليو روحو قال ويحتمل أن يكون عمى ضرب المثل واالستعارة لمرحمة والنعيم كما يقال سقى اهلل 
 .(3)"  قبره واالحتمال األول أصح واهلل أعمم

 في الصحيح بالخبر الجنان عمى يعرضون السعادة أىل أن : "  )رحمو اهلل ( القرطبي  وقال   
 ومن اإليمان، الكامل بالمؤمن مخصوص ذلك فقيل الجنان؟ عمى يعرض مؤمن كان وىل ذلك،
 .(4)"  النار من إنجاءه اهلل أراد

فان تعالى ،  ية اهللالذي عاش عمى الكفر والنفاق ومعص الكافر معبدأما بالنسبة ل    
اهلل تعالى بعد وفاتو ونزولو في القبر سيضمو عند السؤال ، ويجعل لو مالئكة ينذرونو 

 :بكل شر 

نْ َيا َوِفي اْْلِخَرِة َوُيِضلُّ  ))قال تعالى :  - 1 يُ ثَبُّْت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ
(5) ((يَ ْفَعُل اللَُّه َما َيَشاُء اللَُّه الظَّاِلِميَن وَ 

. 

                                      

 . (ٛٓٔ/ ٗٔ) بن عبد البر :ال التمييد ((ٔ
ي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أب ، التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة (ٕ)

مكتبة دار المنياج لمنشر والتوزيع،  ، : الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراىيم تحقيق ودراسة،  ىـ(ٔٚٙ: تالقرطبي )
 . (ٖٚٛ ص) : ىـ ٕ٘ٗٔ،  األولى الطبعة،  الرياض

دار إحياء  ، ىـ(ٙٚٙ: تبن شرف النووي )أبو زكريا محيي الدين يحيى  ، المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج ((ٖ
 ( .ٕٗٓ/ٚٔه : )ٕٜٖٔ،  الطبعة: الثانية،  بيروت –التراث العربي 

 . (ٕٙٗ :ص) :لمقرطبي الموتى بأحوال التذكرة ((ٗ
 ( .ٕٚسورة إبراىيم ، اآلية : ) ((٘
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 فإنو : " (( َوُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمينَ ))  ( في معنى قولو تعالىالطبري )رحمو اهللقال     
 في الُمَساَءلة عند اآلخرة وفي الدنيا الحياة في والكافر المنافق يوفِّق ال اهلل أن يعني،
 .(1) " القبر

)صمى اهلل َرُسوُل المَِّو  ( الطويل عنرضي اهلل عنو زب )في حديث البراء بن عا -2  
َفُتَعاُد ُروُحُو ِفي َجَسِدِه، َوَيْأِتيِو َمَمَكاِن، َفُيْجِمَساِنِو، َفَيُقواَلِن َلُو:  )): أنو قال عميو وسمم(

وُل: َىاْه َىاْه اَل َأْدِري، َمْن َربَُّك؟ َفَيُقوُل: َىاْه َىاْه اَل َأْدِري، َفَيُقواَلِن َلُو: َما ِديُنَك؟ َفَيقُ 
َفَيُقواَلِن َلُو: َما َىَذا الرَُّجُل الَِّذي ُبِعَث ِفيُكْم؟ َفَيُقوُل: َىاْه َىاْه اَل َأْدِري، َفُيَناِدي ُمَناٍد ِمَن 

ِتيِو ِمْن َحرَِّىا، َلُو ِمَن النَّاِر، َواْفَتُحوا َلُو َباًبا ِإَلى النَّاِر، َفَيأْ  اِء َأْن َكَذَب، َفاْفِرُشواالسَّمَ 
 َوَسُموِمَيا، َوُيَضيَُّق َعَمْيِو َقْبُرُه َحتَّى َتْخَتِمَف ِفيِو َأْضاَلُعُو، َوَيْأِتيِو َرُجٌل َقِبيُح اْلَوْجِو، َقِبيحُ 

يِح، َفَيُقوُل: َأْبِشْر ِبالَِّذي َيُسوُءَك، َىَذا َيْوُمكَ  ، َفَيُقوُل: الَِّذي ُكْنَت ُتوَعدُ  الثَِّياِب، ُمْنِتُن الرِّ
، َفَيُقوُل: َأَنا َعَمُمَك اْلَخِبيُث، َفَيُقولُ  َفَوْجُيَك اْلَوْجُو َيِجيءُ َمْن َأْنَت؟  : َربِّ اَل تُِقِم ِبالشَّرِّ
 .(2)(( السَّاَعَة 

العبد )) قال :  )صمى اهلل عميو وسمم(عن أنس ، رضي اهلل عنو ، عن النبي  -3   
صحابو حتى إنو ليسمع قرع نعاليم أتاه ممكان إذا وضع في قبره وتولي وذىب أ

فيقول  )صمى اهلل عميو وسمم(فأقعداه فيقوالن لو ما كنت تقول في ىذا الرجل محمد 
أشيد أنو عبد اهلل ورسولو فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك اهلل بو مقعدا من 

 -لكافر ، أو المنافق وأما ا -فيراىما جميعا  )صمى اهلل عميو وسمم(قال النبي  -الجنة
فيقول ال أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال ال دريت ، وال تميت ثم يضرب بمطرقة 

 .(3)((  صيحة يسمعيا من يميو إال الثقمينمن حديد ضربة بين أذنيو فيصيح 
يٌَّة َفَأْعَطْتَيا، َقاَل: َسَأَلْتَيا اْمَرَأٌة َيُيودِ  )رضي اهلل عنيما(َعْن َعاِئَشَة  َعْن ُعْرَوةَ و  -4    

)صمى َفَقاَلْت َلَيا: َأَعاَذِك اهلُل ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر، َفَأْنَكَرْت َعاِئَشُة َذِلَك، َفَممَّا َرَأِت النَِّبيَّ 

                                      

 . (ٕٓٙ/ ٙٔ) لمطبري : البيان جامع ((ٔ
( ، قال ٖٗ٘ٛٔ، برقم ) (ٖٓ٘-ٔٓ٘/ ٖٓ):  َحِديُث اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب  - وِفيِّينَ ُمْسَنِد اْلكُ  ،مسند أخرجو أحمد في ال ((ٕ

 . إسناده صحيح، رجالو رجال الصحيحومن معو :  شعيب األرنؤوط
 ( .ٖٖٛٔ، برقم ) (ٖٔٔ/ ٕ) : باب الميت يسمع خفق النعال -أخرجو البخاري ، كتاب الجنائز  ((ٖ
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)صمى اهلل عميو َقاَلْت َلُو َفَقاَل: اَل، َقاَلْت َعاِئَشُة ثُمَّ َقاَل َلَنا َرُسوُل اهلِل  اهلل عميو وسمم(
 .(1)((  ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّكْم ُتْفَتُنوَن ِفي ُقُبوِرُكمْ  ))َبْعَد َذِلَك: ِإنَُّو  وسمم(
في  )صمى اهلل عميو وسمم(ول اهلل ــــــعن أسماء )رضي اهلل عنيا( عن رسو  -5    
نووف : )) ــــة الكســـخطب  فتنة مثل أو قريبا، القبور في تفتنون أنكم إلي أوحي قد وا 

 عممك ما: فيقال أحدكم، فيؤتى - أسماء قالت ذلك أي أدري ال - جالالد المسيح
 ىو: فيقول - أسماء قالت ذلك أي أدري ال - الموقن أو المؤمن، فأما الرجل؟ بيذا

: لو فيقال مرار، ثالث وأطعنا، فأجبنا واليدى، بالبينات جاءنا اهلل، رسول ىو محمد،
 أي أدري ال - المرتاب أو المنافق، وأما صالحا، فنم بو، لتؤمن إنك نعمم كنا قد نم،
 (( فقمت شيئا،: يقولون الناس سمعت أدري، ال: فيقول - أسماء قالت ذلك

(2)
. 

إن )) :  )صمى اهلل عميو وسمم( قال( قال : رضي اهلل عنوعن زيد بن ثابت ) -6    
من عذاب ، لدعوت اهلل أن يسمعكم  ىذه األمة تبتمى في قبورىا، فموال أن ال تدافنوا

 ر((تعوذوا باهلل من عذاب النا)) ثم أقبل عمينا بوجيو، فقال:  ((القبر الذي أسمع منو
قالوا: نعوذ  ((تعوذوا باهلل من عذاب القبر)) قالوا: نعوذ باهلل من عذاب النار، فقال: 

 .(3) باهلل من عذاب القبر
، حيث تقوم في قبره  المنافقا ما تقوم بو المالئكة  مع الكافر و ىذه األحاديث  تصور لن    

بفرش قبره بفراش من النار ، وفتح باب إلى النار ليأتو من حّرىا وعذابيا ، وتضييق قبره عميو 
 .  حتى ال يتمنى أن تقوم الساعة ، وضربو بمطارق من حديد حتى تختمف أضالعو

                                      

دِّيِق َرِضَي اهلُل َعْنَيا - مسند النساءأخرجو أحمد ،  ((ٔ دِّيَقِة َعاِئَشَة ِبْنِت الصِّ ( ، ٕٚٓٓٙ( برقم )ٕٗٔ/ٖٗ: ) ُمْسَنُد الصِّ
 . حديث صحيحومن معو :  شعيب األرنؤوطقال 
( ، ومسمم ، كتاب ٙٛ( برقم )ٕٖ/ٔ: )باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس -أخرجو البخاري ، كتاب العمم  ((ٕ

 ( والمفظ لو .ٜ٘ٓ، برقم ) (ٕٗٙ/ ٕ) : ب ذكر من قال: إنو ركع ثمان ركعات في أربع سجداتبا -الكسوف 
ثبات عذاب  - كتاب الجنة وصفة نعيميا وأىمياأخرجو مسمم ،  ((ٖ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عميو، وا 

 ( . ٕٚٙٛ( ، برقم )ٜٜٕٔ/ ٗ: ) القبر والتعوذ منو



   
 ٖٔ 

 الزمواإليمان بعذاب القبر حق واجب، وفرض : " د الغني المقدسيقال اإلمام عب   
 .(1)"  كذلك اإليمان بمساءلة منكر ونكير... 

الخالف وأكثرىم بعد ظيوره عمى  ق سمف األمة قبل ظيورــــوقد اتفوقال األلوسي : " 
ثبات إحياء الموتى في قبورىم ومسألة الممكين ليم وتسمية أحدىما منكر واآلخر نكيرا إ

 .(2)"  وعمى إثبات عذاب القبر لممجرمين والكافرين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

عبد الغني بن عبد الواحد بن عمي بن سرور المقدسي الجماعيمي الدمشقي الحنبمي، أبو  ، اداالقتصاد في االعتق ((ٔ
مكتبة العموم والحكم، المدينة المنورة، المممكة  ، ق: أحمد بن عطية بن عمي الغامدييحق، ت (هٓٓٙ:تمحمد، تقي الدين )
 ( .٘ٚٔ-ٕٚٔ: )ص  مٖٜٜٔىـ/ٗٔٗٔالطبعة: األولى، ،  العربية السعودية

نعمان بن محمود بن عبد اهلل، أبو البركات خير  ، اآليات البينات في عدم سماع األموات عمى مذىب الحنفية السادات ((ٕ
 ( .ٙ٘: )ص: ىـٜٜٖٔالطبعة: الثانية، ، ق: محمد ناصر الدين األلبانييحق، ت ىـ(ٖٚٔٔ: تالدين، اآللوسي )
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 المبحث الثالث
 مسائل متعمقة بسؤال مالئكة القبر

ان و  رعًا لثبوتو في النصوص الشرعية ،إن اإليمان بسؤال الممكين منكر ونكير واجب ش   
قال ابن القيم و  ، الميت في قبره وقت سؤال الممكين لمنصوص الواردة في ذلك إلىالروح تعاد 

 الحياة بو أراد أن إجمال فيو فيذا فخطأ قبره في ايحي الميت أن ظن من)رحمو اهلل ( : " 
 الطعام إلى معيا وتحتاج وتصرفو وتدبره بالبدن الروح فييا تقوم التي الدنيا في المعيودة
ن،  النص يكذبو كما يكذبو والعقل والحس قال كما خطأ فيذا والمباس والشراب  حياة بو أراد وا 
 قبره في ويمتحن ليسأل الدنيا في المألوفة اإلعادة غير إعادة إليو تعاد بل الحياة ىذه غير أخرى
 .(1)"  خطأ ونفيو حق فيذا
 وىي :  بسؤال مالئكة القبرسأتناول بعض من المسائل المتعمقة  وفي ىذا المبحث   
 ؟ ىل السؤال في القبر عام في حق المسممين والمنافقين والكفارالمسألة األولى :   
 ؤال الممكين خاص باألمة المحمدية أو ليا ولغيرىا من األمم ؟المسالة الثانية : ىل س  
 المسألة الثالثة : ىل األطفال يتعرضون لسؤال الممكين في القبر ؟  

 ؟ ىل السؤال في القبر عام في حق المسممين والمنافقين والكفارالمسألة األولى :    

نافقين ، واستدلوا عمى ذلك بأحاديث اتفق العمماء عمى سؤال الممكين في القبر لممؤمنين والم   
:  )صمى اهلل عميو وسمم(َقاَل: َقاَل َرُسوُل المَِّو ( رضي اهلل عنو)َأِبي ُىَرْيَرَة  صحيحة منيا حديث

ُمْنَكُر، َأَتاُه َمَمَكاِن َأْسَوَداِن َأْزَرَقاِن، ُيَقاُل أِلََحِدِىَما: الْ  -َأْو َقاَل: َأَحُدُكْم  -ِإَذا ُقِبَر الَميُِّت  ))
ِو َوِلْْلَخِر: النَِّكيُر، َفَيُقواَلِن: َما ُكْنَت َتُقوُل ِفي َىَذا الرَُّجِل؟ َفَيُقوُل: َما َكاَن َيُقوُل: ُىَو َعْبُد المَّ 

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُو، َفَيُقواَلِن: َقْد ُكنَّ  ا َنْعَمُم َأنََّك َتُقوُل َىَذا، َوَرُسوُلُو، َأْشَيُد َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو، َوَأنَّ ُمَحمَّ
ُر َلُو ِفيِو، ُثمَّ ُيَقاُل َلُو، َنْم، َفيَ  ُقوُل: َأْرِجُع ِإَلى ثُمَّ ُيْفَسُح َلُو ِفي َقْبِرِه َسْبُعوَن ِذَراًعا ِفي َسْبِعيَن، ُثمَّ ُيَنوَّ

 ُيوِقُظُو ِإالَّ َأَحبُّ َأْىِمِو ِإَلْيِو، َحتَّى َيْبَعَثُو المَُّو َأْىِمي َفُأْخِبُرُىْم، َفَيُقواَلِن: َنْم َكَنْوَمِة الَعُروِس الَِّذي اَل 
ْن َكاَن ُمَناِفًقا َقاَل: َسِمْعُت النَّاَس َيُقوُلوَن، َفُقْمُت ِمْثَمُو، اَل َأْدِري، َفَيُقواَل  ِن: َقْد ِمْن َمْضَجِعِو َذِلَك، َواِ 

                                      

 – العممية الكتب دار ، (ىـٔ٘ٚ: ت) الجوزية قيم ابن لدينا شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد ، الروح ((ٔ
 ( .ٖٗم : )ص ٜ٘ٚٔ - ىـٜٖ٘ٔ ،، بال طبعة  بيروت



   
 ٔ٘ 

ُل ِلأَلْرِض: الَتِئِمي َعَمْيِو، َفَتْمَتِئُم َعَمْيِو، َفَتْخَتِمُف ِفيَيا َأْضاَلُعُو، َفاَل ُكنَّا َنْعَمُم َأنََّك َتُقوُل َذِلَك، َفُيَقا
 .(1) ((َيَزاُل ِفيَيا ُمَعذًَّبا َحتَّى َيْبَعَثُو المَُّو ِمْن َمْضَجِعِو َذِلَك 

وف : ــة الكســـــــــفي خطب )صمى اهلل عميو وسمم(ول اهلل ــــــعن أسماء )رضي اهلل عنيا( عن رسو   
نو))   أي أدري ال - الدجال المسيح فتنة مثل أو قريبا، القبور في تفتنون أنكم إلي أوحي قد وا 
 ال - الموقن أو المؤمن، فأما الرجل؟ بيذا عممك ما: فيقال أحدكم، فيؤتى - أسماء قالت ذلك
 فأجبنا واليدى، بيناتبال جاءنا اهلل، رسول ىو محمد، ىو: فيقول - أسماء قالت ذلك أي أدري

 أو المنافق، وأما صالحا، فنم بو، لتؤمن إنك نعمم كنا قد نم،: لو فيقال مرار، ثالث وأطعنا،
 شيئا،: يقولون الناس سمعت أدري، ال: فيقول - أسماء قالت ذلك أي أدري ال - رتابــــالم

 (( فقمت
(2)

. 

 ين : واختمفوا في سؤال الممكين في القبر لمكافر عمى قول    

: أن سؤال الممكين في القبر ىو عام لممؤمنين والمنافقين والكافرين ، وىو قول  القول األول
 : بما يأتي واستدلوا . (3) الجميور

قال  )صمى اهلل عميو وسمم(عن أنس بن مالك ، رضي اهلل عنو ، أنو حدثيم أن رسول اهلل  -1
ن و ليسمع قرع نعاليم أتاه ممكان فيقعدانو : إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنو أصحابو وا 

فأما المؤمن فيقول أشيد أنو عبد  (صمى اهلل عميو وسمم)فيقوالن ما كنت تقول في الرجل لمحمد 
اهلل ورسولو فيقال لو انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك اهلل بو مقعدا من الجنة فيراىما جميعا 

وأما المنافق والكافر : )) ثم رجع إلى حديث أنس قال  قال قتادة وذكر لنا أنو يفسح في قبره (( 

                                      

( ، ٖٗٚ/ٕ: ) باب ما جاء في عذاب القبر -(صمى اهلل عميو وسمم)أبواب الجنائز عن رسول اهلل ،  أخرجو الترمذي ((ٔ
ذكر اإلخبار عن اسم الممكين المذين يسأالن  -الميت في قبره ، فصل في أحوال  ابن حبانو  ( ، وابن حبان ،ٔٚٓٔبرقم )

حديث أبي قال الترمذي :  ( ،ٖٚٔٔ( ، برقم )ٖٙٛ/ٚ: ) الناس في قبورىم ثبتنا اهلل بتفضمو لسؤاليما في ذلك الوقت
 . ىريرة حديث حسن غريب

( ، ومسمم ، كتاب ٙٛ( برقم )ٕٖ/ٔ): باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس -أخرجو البخاري ، كتاب العمم  ((ٕ
 ( والمفظ لو .ٜ٘ٓ، برقم ) (ٕٗٙ/ ٕ) : باب ذكر من قال: إنو ركع ثمان ركعات في أربع سجدات -الكسوف 

 البن رجب : القبور أىوال، و  (ٗٛ: ص)البن القيم :  الروح،و  (ٖٔٗ: ص) لمقرطبي : الموتى بأحوال التذكرةينظر :  ((ٖ
 . (ٖٕٛ/ ٖ):  حجر البن الباري فتح، و  (ٙٔ: ص)
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فيقال لو ما كنت تقول في ىذا الرجل فيقول ال أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال ال دريت ، 
ر ـــــــــــح صيحة يسمعيا من يميو غيــــــــديد ضربة فيصيـــــــارق من حــــــــرب بمطـــوال تميت ويض

 .(1) (( الثقمين
 )صمى اهلل عميو وسمم(عن النبي  ( الطويلرضي اهلل عنو) البراء بن عازب حديث -2     
ْقَباٍل ِمَن اآْلِخَرةِ  )) قال نَّ اْلَعْبَد اْلَكاِفَر ِإَذا َكاَن ِفي اْنِقَطاٍع ِمَن الدُّْنَيا َواِ  ، َوَيْأِتيِو َمَمَكاِن، ....  َواِ 

َربَُّك؟ َفَيُقوُل: َىاْه َىاْه اَل َأْدِري، َفَيُقواَلِن َلُو: َما ِديُنَك؟ َفَيُقوُل: َىاْه َىاْه  َفُيْجِمَساِنِو، َفَيُقواَلِن َلُو: َمنْ 
َناٍد ِمَن اَل َأْدِري، َفَيُقواَلِن َلُو: َما َىَذا الرَُّجُل الَِّذي ُبِعَث ِفيُكْم؟ َفَيُقوُل: َىاْه َىاْه اَل َأْدِري، َفُيَناِدي مُ 

َذَب، َفاْفِرُشوا َلُو ِمَن النَّاِر، َواْفَتُحوا َلُو َباًبا ِإَلى النَّاِر، َفَيْأِتيِو ِمْن َحرَِّىا، َوَسُموِمَيا، السََّماِء َأْن كَ 
يِح، ُمْنِتُن الرِّ َوُيَضيَُّق َعَمْيِو َقْبُرُه َحتَّى َتْخَتِمَف ِفيِو َأْضاَلُعُو، َوَيْأِتيِو َرُجٌل َقِبيُح اْلَوْجِو، َقِبيُح الثَِّياِب، 

الَِّذي ُكْنَت ُتوَعُد، َفَيُقوُل: َمْن َأْنَت؟ َفَوْجُيَك اْلَوْجُو َيِجيُء  َفَيُقوُل: َأْبِشْر ِبالَِّذي َيُسوُءَك، َىَذا َيْوُمكَ 
، َفَيُقوُل: َأَنا َعَمُمَك اْلَخِبيُث، َفَيُقوُل: َربِّ اَل تُِقِم السَّاَعَة   .(2) ((ِبالشَّرِّ

فعامة من روى حديث البراء بن عازب قال فيو وأما الكافر حمو اهلل( : " قال ابن القيم )ر    
بالجزم وبعضيم قال وأما الفاجر وبعضيم قال وأما المنافق والمرتاب وىذه المفظة من شك 

ذلك قال وأما من ذكر الكافر والفاجر فمم يشك  أيبعض الرواة ىكذا في الحديث ال أدرى 
ولى من رواية من شك مع انفراده عمى أنو ال تناقض بين ورواية من لم يشك مع كثرتيم أ

الروايتين فان المنافق يسأل كما يسأل الكافر والمؤمن فيثبت اهلل أىل اإليمان ويضل اهلل 
 . (3) "الظالمين وىم الكفار والمنافقون 

وا ممن : أن سؤال الممكين في القبر ال يكون لمكافرين الجاحدين المبطمين فميس القول الثاني   
نما السؤال لممؤمنين والمنافقين ، فيثبت اهلل الذين آمنوا  يسألون عن ربيم ودينيم ونبييم ، وا 

 واستدلوا بما يأتي : . (4) ويرتاب المبطمون ، وىو قول ابن عبد البر والسيوطي
                                      

 ( .ٖٗٚٔ، برقم ) (ٖٕٔ/ ٕ) :باب ما جاء فى عذاب القبر -أخرجو البخاري ، كتاب الجنائز  ((ٔ
( ، قال ٖٗ٘ٛٔ، برقم ) (ٖٓ٘-ٔٓ٘/ ٖٓ):  َحِديُث اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب  - ُمْسَنِد اْلُكوِفيِّينَ  ،مسند أخرجو أحمد في ال ((ٕ

 . سناده صحيح، رجالو رجال الصحيحإومن معو :  شعيب األرنؤوط
 ( .ٙٛ-٘ٛالروح البن القيم : )ص :  ((ٖ
عبد الرحمن بن أبي بكر، ،  شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، و  (ٕٕ٘/ ٕٕ) البن عبد البر : التمييدينظر :  ((ٗ

ىـ ٚٔٗٔالطبعة: األولى، ،  انلبن –دار المعرفة ،  ق: عبد المجيد طعمة حمبييحق، ت ىـ(ٜٔٔ: تجالل الدين السيوطي )
 . (٘ٗٔ: ص):  مٜٜٙٔ/
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ن فق ،فييا الكافر والمنا الواردة في سؤال الممكين في القبر لم يجمعحاديث بأن األ -1    رد او الما وا 
 .(1) " في بعضيا ذكر المنافق وفي بعضيا بدلو الكافر وىو محمول عمى أن المراد بو المنافق

 خالف عمى تدل والسنة والقرآنويرد عمى ىذا االستدالل بما قالو ابن القيم )رحمو اهلل( : "    
 في الثابت بالقول آمنوا الذين اهلل يثبت تعالى اهلل قال والمسمم لمكافر السؤال وأن القول ىذا

 أنيا الصحيح في ثبت وقد يشاء ما اهلل ويفعل الظالمين اهلل ويضل اآلخرة وفي الدنيا الحياة
 .(2)"  نبيك ومن دينك وما ربك من يسأل حين القبر عذاب في نزلت
 الرزاق عبد رواه ماذكر ابن حجر أن مستندىم في عدم سؤال الممكين في القبر لمكافر  -2   
ا اْلُمْؤِمُن َفُيْفَتُن »ِإنََّما ُيْفتَتُن َرُجاَلِن ُمْؤِمٌن َوُمَناِفٌق،  ) :قولو  َعْبُد المَِّو ْبُن ُعَمرَ  طريق من َأمَّ

ٍد َواَل َيْعرِ  ا اْلَكاِفُر َفاَل ُيْسَأُل َعْن ُمَحمَّ ا اْلُمَناِفُق َفُيْفَتُن َأْرَبِعيَن َصَباًحا، َوَأمَّ  .(3)(  ُفوُ َسْبًعا، َوَأمَّ
 الناصة واألحاديث موقوف وىذاويرد عمى ىذا المستند بما قالو ابن حجر )رحمو اهلل ( : "     
 الحكيم الترمذي وجزم بالقبول أولى فيي الصحيحة طرقيا كثرة مع مرفوعة يسأل الكافر أن عمى
 .(4)"  يسأل الكافر بأن

الكافر الجاحد المبطل ن بأ -أبو عمر  -ورد ابن القيم )رحمو اهلل ( عمى قول ابن عبد البر
فيقال لو ليس كذلك بل ىو من جممة المسئولين : " عن ربو ودينو في قبره ليس ممن يسأل 

 :امة قال تعالى ــــوقد أخبر اهلل في كتابو أنو يسأل الكافر يوم القي، ره ـــــؤال من غيـــــوأولى بالس
ُهْم َأْجَمِعيَن  )) : وقال تعالى ، (5)((  اْلُمْرَسِلينَ  َويَ ْوَم يُ َناِديِهْم فَ يَ ُقوُل َماَذا َأَجْبُتمُ ))  فَ َورَبَّْك لََنْسأَلَن َّ

                                      

 . (٘ٗٔ: ص)لمسيوطي :  شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ( ينظر : (ٔ
 . (ٗٛ: ص)الروح البن القيم :  ((ٕ
،  ىـ(ٕٔٔ: تأبو بكر عبد الرزاق بن ىمام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني ) ، المصنفأخرجو عبد الرزاق ،  ((ٖ
( ، ٚ٘ٚٙ( ، برقم )ٜٓ٘/ٖه : )ٖٓٗٔ،  الطبعة: الثانية،  اليند -المجمس العممي ، ق: حبيب الرحمن األعظمييقحن

 .(ٜٖٕ/ ٖ)وينظر : فتح الباري البن حجر : 
 .(ٜٖٕ/ ٖ)فتح الباري البن حجر :  ((ٗ
 (  .٘ٙسورة القصص ، اآلية : ) ((٘
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ا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ   (2) ((فَ َلَنْسأََلنَّ الَِّذيَن ُأْرِسَل ِإلَْيِهْم َولََنْسأََلنَّ اْلُمْرَسِلينَ  )):  وقال تعالى (1) (( َعمَّ
 .(3)"  قبورىم فميس لما ذكره أبو عمر رحمو اهلل وجو فإذا سئموا يوم القيامة فكيف ال يسألون في

والقول الراجح : ىو ما ذىب إليو الجميور بأن سؤال الممكين في القبر ىو عام لممؤمنين    
 والمنافقين والكافرين ، لقوة أدلتيم باألحاديث الناصة عميو مع كثرة طرقيا الصحيحة .  

 ص باألمة المحمدية أو ليا ولغيرىا من األمم ؟المسالة الثانية : ىل سؤال الممكين خا  

 اختمف العمماء في ىذه المسألة عمى ثالثة أقوال :     
: أن سؤال المالكين في القبر خاص باألمة المحمدية ، وىو قول الحكيم  القول األول   

  واستدلوا :.  (4)وابن حجر  الترمذي
إن ىذه األمة تبتمى في قبورىا، : ))  و وسمم()صمى اهلل عميبأحاديث منيا : قول النبي  -1    

وقولو ، (5) (( فموال أن ال تدافنوا، لدعوت اهلل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منو
نوفي خطبة الكسوف : ))  )صمى اهلل عميو وسمم(  ...قريبا القبور في تفتنون أنكم إلي أوحي قد وا 

)) 
(6)

قبره ، وتولى وذىب أصحابو حتى  فيوضع  العبد إذا : )) )صمى اهلل عميو وسمم(، وقولو  
)صمى ىذا الرجل محمد  فيإنو ليسمع قرع نعاليم ، أتاه ممكان فأقعداه فيقوالن لو ما كنت تقول 

 .(7)...((  فيقول أشيد أنو عبد اهلل ورسولو اهلل عميو وسمم(
مم التي قبمنا كانت بأن سؤال الممكين لمميت في القبر خاص باألمة المحمدية ؛ ألن األ -2

)صمى تأتييم الرسالة فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوا وعجموا بالعذاب ، فمما بعث اهلل نبينا محمدا 

                                      

 ( .ٖٜ-ٕٜسورة الحجر ، اآلية : ) ((ٔ
 ( . ٙعراف ، اآلية : )سورة األ ((ٕ
 ( .ٙٛالروح البن القيم : )ص :  ((ٖ
 . (ٕٓٗ/ ٖ):  حجر البن الباري فتح، و  (ٔٙٔ/ ٗ) : محكيم الترمذيل ولـنوادر األصينظر :  ((ٗ
ثبات عذاب القبر  -كتاب الجنة وصفة نعيميا وأىمياأخرجو مسمم ،  ((٘ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عميو، وا 
 ( .ٕٚٙٛ، برقم ) (ٜٜٕٔ/ ٗ) : عوذ منووالت
 -( ، ومسمم ، كتاب الكسوف ٙٛ( برقم )ٕٖ/ٔ: )باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس -أخرجو البخاري ، كتاب العمم  ((ٙ

 ( والمفظ لو .ٜ٘ٓ، برقم ) (ٕٗٙ/ ٕ) : باب ذكر من قال: إنو ركع ثمان ركعات في أربع سجدات
 ( .ٖٖٛٔ( ، برقم )ٖٔٔ/ٕ: ) باب الميت يسمع خفق النعال -اب الجنائز أخرجو البخاري ، كت ((ٚ
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أمسك عنيم ، (1) (( َوَما َأْرَسْلَناَك ِإََّ رَْحَمةا ِلْلَعاَلِمينَ  ))  بالرحمة كما قال تعالى: اهلل عميو وسمم(
ين اإلسالم من دخل لميابة ثم يرسخ في قمبو ، فأميموا العذاب وأعطي السيف حتى يدخل في د

فكانوا بين المسممين في  اإليمانفمن ىاىنا أظير أمر النفاق ، فكانوا يسرون الكفر ويعمنون 
ستر فمما ماتوا قيض اهلل ليم فتاني القبر ؛ ليستخرج سرىم بالسؤال ، وليميز اهلل تعالى الخبيث 

 .(2)الحياة الدنيا ويضل اهلل الظالمين   من الطيب فيثبت اهلل الثابت في

: أن سؤال المالكين في القبر ىو عام لألمة المحمدية ولغيرىا ، وىو قول  القول الثاني
واستدلوا بأن النصوص الواردة في سؤال الممكين  .(3)القرطبي وابن القيم )رحميما اهلل تعالى ( 

 األول : القول في القبر عامة ، وردوا عمى أدلة 

: م فإن قولو ــــــــر األمــــــة دون سائـــؤال بيذه األمــــــــاختصاص الس دل عمىــــبأن لفظ أمة ال ي   
َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اَْلَْرِض َوََ طَائٍِر ))  :ن يراد بو أمة الناس كما قال تعالى  إما ((  األمة )) إن

 (( ُلُكمْ َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِإََّ ُأَمٌم َأْمثَا
وفي ، وان يسمى أمة ـــــاس الحيــــل جنس من أجنـكف (4)

ٌة ِمَن اأْلَُمِم، أَلََمْرُت ِبَقْتِمَيا: )) ث ــيـدـالح ن كان المراد بو أمتو الذي ،  (5)(( َلْواَل َأنَّ اْلِكاَلَب ُأمَّ وا 
بأنيم  خباراإبل قد يكون ذكرىم ، بعث فييم لم يكن فيو ما ينفي سؤال غيرىم من األمم 

 وأن ذلك ال يختص بمن قبميم لفضل ىذه األمة وشرفيا عمى سائر األمم، مسئولون في قبورىم 
خباره (( ،أوحى إلى أنكم تفتنون في قبوركم : )) وكذلك قولو ،  ما ىذا : )) عن قول الممكين  وا 

 .ألمتو بما تمتحن بو في قبورىا  أخبارىو  ((الرجل الذي بعث فيكم

                                      

 ( . ٚٓٔسورة األنبياء ، اآلية : ) ((ٔ
 ( .ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٗلمحكيم الترمذي : ) نوادر األصول( ينظر : (ٕ
 ( .ٙٛالروح البن القيم : )ص : ،  (ٗٔٗ: ص) لمقرطبي : الموتى بأحوال التذكرةينظر :  ((ٖ
  ( .ٖٛم ، اآلية : )( سورة األنعا(ٗ
أبو داود سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي  ، سنن أبي داود أخرجو أبو داود ، ((٘

،  الطبعة: األولى،  دار الرسالة العالمية،  مَحمَّد كاِمل قره بممي -ق: شَعيب األرنؤوط يحق، ت ىـ(ٕ٘ٚ: تالسِِّجْستاني )
 . إسناده صحيحومن معو :  شَعيب األرنؤوط( ، وقال ٕ٘ٗٛ( ، برقم )ٚٙٗ/ٗ):  مٜٕٓٓ /ىـ  ٖٓٗٔ



   
 ٕٓ 

والظاىر واهلل أعمم أن كل نبي مع أمتو كذلك و أنيم بن القيم )رحمو اهلل ( : " قال ا     
معذبون في قبورىم بعد السؤال ليم و إقامة الحجة عمييم كما يعذبون في اآلخرة بعد السؤال و 

 .(1)"  إقامة الحجة و اهلل سبحانو و تعالى أعمم

وفي حديث زيد بن ثابت عن حيث قال : " : التوقف ، وىذا قول ابن عبد البر  القول الثالث   
رويو ــومنيم من ي(( ورىا ــــــذه األمة تبتمى في قبـــــإن ى: )) أنو قال  )صمى اهلل عميو وسمم(النبي 
وىذا المفظ يحتمل أن تكون ىذه األمة خصت بذلك وىو أمر ال يقطع (( تسأل في قبورىا )) 

 .(2)" عميو 

القول الثاني وىو بان سؤال  أصحاب إليوال الثالثة ىو ما ذىب من ىذه األقو  والقول الراحج 
المالكين في القبر ىو عام لألمة المحمدية ولغيرىا ؛ لعموم النصوص الواردة في ذلك وعدم 

 التخصيص فييا بالسؤال لألمة المحمدية .
  
 المسألة الثالثة : ىل األطفال يتعرضون لسؤال الممكين في القبر ؟  
 عمماء في ىذه المسألة عمى قولين : اختمف ال   

: أن األطفال ال يتعرضون لسؤال الممكين في القبر ، وىذا قول جماعة منيم  القول األول   
 .(3)ابن القيم وابن حجر والسيوطي 

فيسأل ىل ، أنما يكون لمن عقل الرسول والمرسل  الممكين في القبر سؤالواستدلوا : بأن     
فأما  ؟ ما كنت تقول في ىذا الرجل الذي بعث فيكم: فيقال لو ؟ م ال آمن بالرسول وأطاعو أ

 ؟ الطفل الذي ال تمييز لو بوجو ما فكيف يقال لو ما كنت تقول في ىذا الرجل الذي بعث فيكم

                                      

 ( .ٚٛالروح البن القيم : )ص : ((ٔ
محمد بن عالء الدين عمّي بن محمد ابن أبي العز  ، شرح العقيدة الطحاوية، و  (ٖٕ٘/ ٕٕ) البن عبد البر : التمييد ((ٕ

مؤسسة  ، عبد اهلل بن المحسن التركي -حقيق: شعيب األرنؤوط ت،  ىـ(ٕٜٚ: تالحنفي، األذرعي الصالحي الدمشقي )
 . (ٔٛ٘/ ٕ) :مٜٜٚٔ -ىـ ٚٔٗٔالطبعة: العاشرة، ،  بيروت –الرسالة 

 . (ٙٗٔ: ص) لمسيوطي : والقبور الموتى حال بشرح الصدور شرح( ، و ٛٛالروح البن القيم : )ص : ينظر : ((ٖ



   
 ٕٔ 

وال فائدة في ىذا ، ولو رد إليو عقمو في القبر فإنو ال يسأل عما لم يتمكن من معرفتو والعمم بو 
 .(1)السؤال 

: أن األطفال يتعرضون لسؤال الممكين في القبر ، وىذا قول جماعة منيم  القول الثاني     
 واستدلوا بما يأتي :  .(2)القرطبي وابن تيمية 

عن سعيد بن بأن الصالة تشرع ليم ، والدعاء ليم بأن يقييم اهلل عذاب القبر وفتنتو  ف -1    
م يعمل خطيئة قط، فسمعتو يقول: الميم المسبب، قال: ))صميت وراء أبي ىريرة عمى صبي ل

 . (4) (( (3)أعذه من عذاب القبر
عمى ذلك األحاديث الكثيرة التي فييا أنيم يمتحنون في اآلخرة فإذا  تدل بأنو قدقالوا  -2    

 .(5) امتحنوا في اآلخرة لم يمتنع امتحانيم في القبور
وأما حديث أبي ىريرة رضي اهلل قولو  : " وقد رد ابن القيم ) رحمو اهلل ( عمى استدالليم ب    

عنو فميس المراد بعذاب القبر فيو عقوبة الطفل عمى ترك طاعة أو فعل معصية قطعا فان اهلل 
ال يعذب أحدا بال ذنب عممو بل عذاب القبر قد يراد بو األلم الذي يحصل لمميت بسبب غيره و 

ليعذب ببكاء أىمو عميو أي يتألم بذلك  إن لم يكن عقوبة عمى عمل عممو و منو قولو إن الميت
: ول النبي ــــــــــوىذا كق (6) (( َوََ َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى)) و يتوجع منو ال أنو يعاقب بذنب الحي 

                                      

 . (ٛٛالروح البن القيم : )ص : ينظر : ((ٔ
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد  ، مجموع الفتاوى،و  (ٖٚٚ: ص) اآلخرة وأمور الموتى بأحوال التذكرةينظر :  ((ٕ

مجمع الممك فيد لطباعة المصحف ،  ق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسميحق،ت ىـ(ٕٛٚ: تالحميم بن تيمية الحراني )
 . (ٕٓٛ/ ٗ):  مٜٜ٘ٔىـ/ٙٔٗٔ ، الشريف، المدينة النبوية، المممكة العربية السعودية

دار الغرب  ، ق : عبد المجيد تركييحق، ت ىـ(ٜٚٔت:اإلمام مالك ) ، موطأ اإلمام مالك رواية سويدبن سعيد الحدثاني ((ٖ
 ( .ٜٖ٘( ، برقم )ٖٖٔ: )ص ٜٜٗٔالطبعة : األولى ،  اإلسالمي

أبو الحسن عبيد اهلل بن محمد عبد  ، اة المصابيحرعاة المفاتيح شرح مشك(، ومٚٛالروح البن القيم : )ص : ينظر : ((ٗ
إدارة البحوث العممية والدعوة  ،  ىـ(ٗٔٗٔ: تالسالم بن خان محمد بن أمان اهلل بن حسام الدين الرحماني المباركفوري )

 ( .ٕٕٗ/٘: ) مٜٗٛٔ /ىـ ٗٓٗٔ ،الطبعة: الثالثة ،  بنارس اليند -الجامعة السمفية  -واإلفتاء 
٘
 ( .ٛٛالروح البن القيم : )ص : ينظر : ((

 ( .ٗٙٔسورة األنعام ، اآلية : ) ((ٙ



   
 ٕٕ 

فالعذاب أعم من العقوبة و ال ريب أن في القبر من اآلالم  (1)(( السفر قطعة من العذاب)) 
يسرى أثره إلى الطفل فيتألم بو فيشرع المصمى عميو أن يسأل اهلل اليموم و الحسرات ما قد و 

 .(2)" تعالى لو أن يقيو ذلك العذاب 
وأما استدالليم بان بأن الصالة تشرع ليم ، والدعاء ليم بأن يقييم اهلل عذاب القبر وفتنتو ،     
نما ىو دعاء ليم لرفع م يسألو ـــــــة عمى أنيــــو حجـــــــرد عمييم بأنو ليس فيــــــــفي ن في قبورىم وا 

 .(3)منازليم 

وأما استدالليم بقياس االمتحان في القبول عمى االمتحان في اآلخرة فيو قياس مع الفارق ؛ ألن 
 . (4)في اآلخرة توضع ليم العقول والقدرة خالفا لمقبور فيم غير مكمفين في األصل 

وىو بأن األطفال ال  لإليو أصحاب القول األو في ىذه المسألة ىو ما ذىب  والقول الراحج    
 يتعرضون لسؤال الممكين في القبر ؛ لقوة دليميم وتفنيدىم ألدلة أصحاب القول الثاني . 

 

 

 

 

 

 

                                      

باب  -( ، ومسمم ، كتاب اإلمارة ٗٓٛٔ( ، برقم )ٓٔ/ٖ: ) باب السفر قطعة من العذاب -أخرجو البخاري ، كتاب  ((ٔ
 ( .ٕٜٚٔ( ، برقم )ٕٙ٘ٔ/ٖ: ) السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل المسافر إلى أىمو بعد قضاء شغمو

 ( .ٛٛالروح البن القيم : )ص : ((ٕ
ىـ : ) ٕٗٗٔينظر : دراسات عقدية في الحياة البرزخية ، الشريف عبد اهلل بن عمي ، دار ابن حزم ، الطبعة األولى ،  ((ٖ

 ( .ٖٕٛص: 
 ( .ٛٛالروح البن القيم : )ص : ينظر : ((ٗ
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 المبحث الرابع                                    
 شبيات منكرين مالئكة القبر والرد عمييا

نما ،  ياال يعرفونلذلك ال يؤمنون بيا ، و  لقد أنكر الفالسفة وجود المالئكة ،      عندىم  ىيوا 
ليس و  ،عندىم ما يتصوره العقل ىي و ما يتصوره النبيُّ بزعميم في نفسو من أشكال ُنوراِنية، 

داخل العالم، وال خارجو، وال ىي أشخاص تتحرك، وال ليا وجود في السموات واألرض، وال 
تتكمم، وال تكتب أعمال العبد، وال ليا إحساس وال حركة تصعد، وال تنزل، وال تدبِّر شيئًا، وال 

البتة، وال تنتقل من مكان إلى مكان، وال ُتَصفُّ عند ربيا، وال تصمي، وال ليا تصرف في أمر 
العالم البتة، فال تقبض نفس العبد، وال تكتب رزقو وأجمو وعممو، وال عن اليمين وعن الشمال 

 .(1) البتةقعيد، كل ىذا ال حقيقة لو عندىم 
خبر اهلل ورسولو  ونوينكر ، حقيقة أنكروا المالئكة  الزنادقة المنكرين لوجود اهلل سبحانو وكذلك 

أن المالئكة ىي القوى  ونفيزعمبعيدا عن الحقيقة عنيم، ويفسر المالئكة تفسيرًا وتحريفًا خبيثًا 
وى الشريرة فيو وغرضيم الخيرية والصفات الحسنة الموجودة في اإلنسان، وأن الشياطين ىي الق

 .(2) من ىذا التحريف دفع الشنعة عنيم، وقد ازدادوا بيذا التحريف شرًا إلى شرىم

الذين أنكروا عذاب القبر ىم من أنكروا وجود مالئكة القبر ، فمو آمنوا بوجود المالئكة في و      
أنكروا بذلك  القبر القبر ألتبعوا إيمانيم التصديق بعذاب القبر ، ولكن لما أنكروا مالئكة 

 أعماليم في القبر .
أنكرت المالحدة والزنادقة عذاب القبر وسعتو وضيقو وكونو حفرة من  : " السفارينيقال       

 ، قالوا وقد وضعوا  وأنكروا جموس الميت في قبره، أو روضة من رياض الجنة  ، حفر النار
 دوا فيو مالئكة يضربون الموتى عمى صدر الميت زيبقا فكشفوا عنو فوجدوه بحالو ولم يج

                                      

ق: محمد يحق، ت ىـ(ٛٗٚ: تن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد ب ، : العرشينظر ((ٔ
،  عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المممكة العربية السعودية ، بن خميفة بن عمي التميمي

 ( .ٗٗ/ٔ: ) مٖٕٓٓىـ/ٕٗٗٔالطبعة: الثانية، 

مكتبة الرشد، ،  عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ، عقيدةالشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجيوده في توضيح ال ينظر : ((ٕ
 ( . ٕٖٕ: )ص :  مٜٜٛٔىـ/ ٛٔٗٔ -العدد الرابع -الطبعة: السنة الحادية عشرة،  الرياض، المممكة العربية السعودية
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بمطارق من حديد وال وجدوا حيات وال عقارب وال نيرانا وأجنبوا وأجمبوا مثل ىذه الوساوس 
والترىات، وقال إخوانيم من أىل البدع والضالل كل حديث يخالف مقتضى العقول نقطع 

أل وال يجيب وال بتخطئة ناقمو، قالوا ونحن نرى المصموب عمى الخشبة المدة الطويمة ال يس
يتحرك وال يتوقد جسمو نارا، قالوا ومن افترستو السباع ونيشتو الطير وتفرقت أجزاؤه في 
حواصل الطيور وأجواف السباع وبطون الحيتان ومدارج الرياح كيف يسأل؟ وكيف يصير القبر 

 .(1)"  عمى مثل ىذا روضة أو حفرة؟ وكيف يتسع قبره أو يضيق؟ وأكثروا من ىذا اليذيان
)صمى اهلل وىوالء اعتمدوا عمى دليل عقمي وصوري ولم يؤمنوا بالغيب الذي اخبر بو النبي    

ذا نفوا عذاب القبر تضمن ذلك  عميو وسمم( ، فإذا أثبتوا عذاب القبر أثبتوا بذلك مالئكة القبر ، وا 
ؤمنوا بذلك لعدم نفييم لممالئكة التي تقوم بالعذاب ؛ ألنيم بينوا عقيدتيم عمى المحسوس فيم لم ي

 مشاىدتيم أي شي .

 المنكرين نقول :  شبيات لمرد عمى و    

 نصوص الكتاب والسنة مميئة بالحديث عن وجود المالئكة بشكل عام ليم أعماليم ، ان     
َوَما ))  تعالى : اهلل قال إالفمنيم من في السماء ومنيم من في األرض ومنيم من ال يعممو 

 (2) (( َك ِإََّ ُهوَ يَ ْعَلُم ُجُنوَد رَبّْ 
نكار عذاب القبر ىو إنكار وتكذيب       ن في إنكار مالئكة القبر ىو إنكار لعذاب القبر ، وا  وا 

جماع المسممين ، لنصوص القرآن الكريم ، وا  ومن ىذه النصوص : لسنة النبوية ، وا 
َها ُغُدوِّا َوَعِشيِّ  )) قال تعالى : -1     اَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن النَّاُر يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ ا َويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّ

 .(3) (( َأَشدَّ اْلَعَذابِ 

 اآلية قالوا القبر عذاب إثبات عمى اآلية بيذه أصحابنا احتجقال فخر الدين الرازي : "     
 تقوم ويوم: قال ألنو القيامة يوم منو المراد وليس وعشيا، غدوا عمييم النار عرض تقتضي

 عمييم النار عرض ألن الدنيا أيضا منو المراد وليس العذاب، أشد فرعون آل أدخموا اعةالس

                                      

 . (ٕٓ/ ٕ): مسفاريني ل البيية األنوار لوامع ((ٔ

 ( .ٖٔسورة المدثر ، اآلية : ) ((ٕ
 ( .ٙٗاآلية : ) سورة غافر ، ((ٖ
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 يوم وقبل الموت بعد حصل إنما العرض ىذا أن فثبت الدنيا، في حاصال كان ما وعشيا غدوا
ذ ىؤالء، حق في القبر عذاب إثبات عمى يدل وذلك القيامة،  حق في ثبت حقيم في ثبت وا 
 .(1)"  بالفرق لقائ ال ألنو غيرىم

َفاِق ََ ))  قال تعالى : -2 ْن َحْوَلُكْم ِمَن اَْلَْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى الن ّْ َوِممَّ
بُ ُهْم َمرَّتَ ْيِن ثُمَّ يُ َردُّوَن ِإَلى َعَذاٍب َعِظيمٍ   .(2) (( تَ ْعَلُمُهْم َنْحُن نَ ْعَلُمُهْم َسنُ َعذّْ

 أن عندي بالصواب ذلك في األقوال وأولى" : الطبري عن تفسير ىذه اآلية  جعفر أبو قال  
ل دليال لنا يضع ولم مرتين، النفاق عمى مَردوا الذين ىؤالء يعذِّب أنو أخبر اهلل إن: يقال  يوصِّ
. عنيم أنبئنا ما القائمين عن ذكرنا ما بعض يكون أن وجائز ،العذابين ذينك صفة عمم إلى بو
 ثُمَّ يُ َردُّوَن ِإَلى َعَذاٍب َعِظيمٍ ))  :ثناؤه جل قولو في أن يرــــغ. أي   من ذلك بأيِّ  عمم عندنا يسول

تين في العذاب أن عمى داللة ، ((  المرتين إحدى من واألغمب. النار دخوليم قبل كمتييما المرَّ
 .(3)"  القبر في أنيا

نْ َيا َوِفي اْْلِخَرِة َوُيِضلُّ اللَُّه  يُ ثَبُّْت اللَُّه الَِّذينَ ))  قال تعالى : -3 آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ
 .(4) ((الظَّاِلِميَن َويَ ْفَعُل اللَُّه َما َيَشاءُ 

 اهلل رسول عن الخبر بو ثبتَ  ما ذلك في القول من والصواب" : الطبري  جعفر أبو قال    
يُ ثَبُّْت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي ))  :معناه أنّ  وىو ذلك، في )صمى اهلل عميو وسمم(

)صمى  محمد ولوـــــوبرس باهلل انـــــباإليم اــــــالدني اةــالحي في مــإياى تثبيتو وذلك ،  (( نْ َيااْلَحَياِة الدُّ 
 حين قبورىم في وذلك الدنيا، الحياة في وب ثبَّتيم الذي بمثل (( َوِفي اْْلِخَرةِ ))  اهلل عميو وسمم(

 . )صمى اهلل عميو وسمم( برسولو واإليمان التوحيد من عميو ىم الذي عن ُيْسألون

                                      

أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الممقب بفخر الدين الرازي خطيب  ،مفاتيح الغيب  ((ٔ
 ( .ٕٔ٘/ٕٚ: ) ىـ ٕٓٗٔ ،الطبعة: الثالثة ،   بيروت –دار إحياء التراث العربي  ، ىـ(ٙٓٙ: تالري )

 ( .ٔٓٔسورة التوبة ، اآلية : ) ((ٕ
 . (٘ٗٗ/ ٗٔ) لمطبري : البيان عجام ((ٖ

 ( .ٕٚ: ) اآليةسورة إبراىيم ،  ((ٗ
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، فإنو يعني، أن اهلل ال يوفِّق المنافق والكافر في الحياة  (( َوُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمينَ ))  وأما قولو:
 .(1)"  القبر الدنيا وفي اآلخرة عند الُمَساَءلة في

يُ ثَبُّْت اللَُّه )) ال: ـــق )صمى اهلل عميو وسمم(، عن النبي (رضي اهلل عنو) راء بن عازبــــعن البو   
قال: " نزلت في عذاب القبر، فيقال لو: من ربك؟ فيقول: ربي اهلل،  ((ِل الثَّاِبِت الَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَقوْ 
يُ ثَبُّْت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل ))  لك قولو عز وجل:، فذ )صمى اهلل عميو وسمم(ونبيي محمد 

 .(2)  ((نْ َيا َوِفي اْْلِخَرِة الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ 
 من بحائط )صمى اهلل عميو وسمم( النبي مر قال )رضي اهلل عنيما( ،عباس ابن عن -4     

)صمى اهلل عميو   النبي فقال قبورىما في نيعذبا إنسانين صوت فسمع مكة أو ، المدينة حيطان
 ، بولو من يستتر ال أحدىما كان بمى : )) قال ثم((  كبير في يعذبان وما يعذبان: )) وسمم(
 كسرة منيما قبر كل عمى فوضع كسرتين فكسرىا بجريدة دعا ثم((  بالنميمة يمشي اآلخر وكان
 أن إلى أو ، تيبسا لم ما عنيما يخفف أن لعمو : ))قال؟  ىذا فعمت لم اهلل رسول يا لو فقيل
 .(3)((  ييبسا
 وجميور السنة أىل مذىب وىو القبر عذاب إثبات عمى داللة فيو : "  ابن الممقنقال    

 عذاب أنكر فمن متواتًرا األمة نقمتو مما وىو حقيقتو، اعتقاد يجب ما وىو ستعممو، كما المعتزلة
 .(4)"  خبرىما في ورسولو تعالى اهلل بكذَّ  ألنو كافر؛ فيو نعيمو أو القبر

أي عذاب القبر ونعيمو  –قال أبو الحسن األشعري في اإلبانة :" وقد أجمع عمى ذلك  -5    
 . (1)الصحابة والتابعون رضي اهلل عنيم أجمعين "  -

                                      

 . (ٕٓٙ/ ٙٔ) لمطبري : البيان جامع ((ٔ
ثبات عذاب  - كتاب الجنة وصفة نعيميا وأىمياأخرجو مسمم ،  ((ٕ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عميو، وا 

  ( .ٕٔٚٛ( ، برقم )ٕٕٔٓ/ ٗ: ) القبر والتعوذ منو
، برقم  (ٗٙ/ ٔ) : باب من الكبائر أن ال يستتر من بولو -، كتاب الوضوء  في صحيح الجامع البخاري أخرجو ((ٖ
(ٕٔٙ. ) 

: تابن الممقن سراج الدين أبو حفص عمر بن عمي بن أحمد الشافعي المصري ) ، اإلعالم بفوائد عمدة األحكام ((ٗ
،  دار العاصمة لمنشر والتوزيع، المممكة العربية السعودية ، حق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقيحق، ت ىـ(ٗٓٛ

 . (ٙٔ٘/ ٔ):  مٜٜٚٔ/ىـ ٚٔٗٔالطبعة: األولى، 
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 عميو اهلل صمى اهلل رسول عن األخبار تواترت وقدقال ابن أبي العز شارح الطحاوية : "  -6  
 ثبوت اعتقاد فيجب الممكين، وسؤال أىال، لذلك كان لمن ونعيمو القبر عذاب ثبوت في سممو 

 بو لو عيد ال لكونو كيفيتو، عمى وقوف لمعقل ليس إذ كيفيتو، في نتكمم وال بو، واإليمان ذلك
 دعو  فإن. العقول فيو تحار بما يأتي قد ولكنو العقول، تحيمو بما يأتي ال والشرع الدار، ىذه في

 اإلعادة غير إعادة إليو الروح تعاد بل الدنيا، في المعيود الوجو عمى ليس الجسد إلى الروح
 .(2)"  الدنيا في المألوفة

 قولو انكر ألنو اليالكة الجيمية من فيو القبر عذاب اعرف ال قال من حنيفة ابو قال -7
ن}:  تعالى وقولو،  القبر عذاب يعني{ مرتين سنعذبيم} :تعالى { ذلك دون عذابا ظمموا مذينل وا 
 ما القرآن من ألن كافر ىو قال وتفسيرىا بتأويميا أؤمن وال باآلية أؤمن قال فإن القبر في يعني
 . (3) كفر فقد بيا جحد فإن تأويمو تنزيمو ىو
 . (4)مضل  أو ضال إال ينكره ال حق القبر عذاب اهلل عبد أبو قال المروزى وقال  

عمى اثبات مالئكة القبر ومستندىم في ذلك شواىد السمع وأنيا من  (5) ةوقد اتفق االشاعر      
 .(6)مجوزات العقول ، وكل ما جوزه العقل وشيدت لو شواىد السمع لزم الحكم بقبولو 

                                                                                                            

أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد اهلل بن موسى بن  ، اإلبانة عن أصول الديانة ((ٔ
الطبعة: ،  القاىرة –دار األنصار  ، د. فوقية حسين محمود ق:يحق، ت ىـ(ٕٖٗ: تأبي بردة بن أبي موسى األشعري )

 . (٘ٔه : )ص:ٜٖٚٔاألولى، 
 . (ٛٚ٘/ ٕ) البن أبي العز : الطحاوية شرح ((ٕ
الطبعة: األولى، ،  اإلمارات العربية -مكتبة الفرقان  ، ىـ(ٓ٘ٔ: تينسب ألبي حنيفة النعمان بن ثابت ) ،الفقو األكبر  ((ٖ

 . (ٖٚٔ: ص) : مٜٜٜٔ -ىـ ٜٔٗٔ
 . (ٚ٘: ص):  قيمالبن ال الروح ((ٗ
األشاعرة : ىي فرقة كالمية اسالمية تنتسب الى االمام أبي الحسن االشعري الذي تتممذ عمى المعتزلة ، وقد اتخذوا  ((٘

أئمة المذىب :  االسالمية ، ومن ابرز داالدلة العقمية وسيمة في مناظرة المعتزلة والفالسفة إلثبات الحقائق الدينية والعقائ
 . ( ٜٗ)ص :القاضي ابو بكر الباقالني ، وابو المعالي الجويني امام الحرمين ، وأبو حامد الغزالي . الفرق الكالمية لمعقل :

ينظر : االرشاد الى قواطع االدلة في اصول االعتقاد ، المام الحرمين الجويني ، مكتبة الخانجي ، الطبعة الثالثة ،   ((ٙ
( ، وابكار االفكار ، سيف الدين االمدي ، دار الكتب والوثائق القومية بالقاىرة ، الطبعة الثانية ، ٖٗٚىـ :)ص :ٕٕٗٔ
 ( .  ٕٖٖ/ٗىـ : )ٕٗٗٔ
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خرة المتعمقة بالسمع ، فمنيا اثبات : " باب جمل من احكام اآل ) رحمو اهلل ( قال الجويني    
كير ، والذي صار اليو اىل الحق اثبات ذلك ؛ فانو من مجوزات عذاب القبر ومسألة منكر ون

العقول واهلل مقتدر عمى احياء الميت وأمر الممكين بسؤالو عن ربو ورسولو وكل ما جوزه العقل 
)صمى اهلل وشيدت لو شواىد السمع لزم الحكم بقبولو ، وقد توات االخبار باستعاذة رسول اهلل 

قبر ، ثم لم يزل ذلك مستفيضا في السمف الصالحين قبل ظيور بربو من عذاب ال عميو وسمم(
 .(1)اىل البدع واألىواء " 

 لمكافر القبر وعذاب ليم ونكير منكر ومسألة قبورىم في الموتى وقال العضد االيجي : " إحياء
 األكثر عميو واتفق الخالف ورـــظي لـــقب األمة سمف عميو قـــواتف دناــــعن قـــح كميا قـــوالفاس
 . (2)بعده " 
وقال البيجوري : " سؤال منكر ونكير ايانا معاشر امة الدعوة المؤمنين والمنافقين والكافرين     

نما المؤمن والمنافق ،  خالفا البن عبد البر حيث قال في تمييده : " الكافر ال يسال ، وا 
ل : ويكون السؤال بعد النتسابو لإلسالم في الظاىر "  ، والجميور عمى خالفو ..الى ان قا

تمام الدفن وعند انصراف الناس ، فيعيد اهلل الروح الى جميع البدن ، كما ذىب اليو الجميور ، 
وىو ظاىر االحاديث ، وغمط من قال : يسأل البدن بال روح ، كمن قال : تسأل الروح بال بدن 

حينئذ ليست حياة كاممة ، لكن وان عادت الروح ال ينتفي اطالق اسم الميت عميو ؛ الن حياتو 
، بل أمر متوسط بين الموت والحياة كتوسط النوم بينيما ، ويرد اليو من الحواس والعقل والعمم 
ما يتوقف عميو فيم الخطاب ويتأتى معو رد الجواب حتى يسأل ، ويسأل الميت ولو تمزقت 

ح في اعضائو ، ولو كانت أعضاؤه أو أكمتو السباع في أجوافيا ؛ اذ ال يبعد أن اهلل يعيد لو الرو 
متفرقة ، الن قدرة اهلل صالحة لذلك ، ويحتمل أن يعيده كما كان ، واذا مات جماعة في وقت 
واحد بأقاليم مختمفة ، قال القرطبي جاز أن تعظم جثتيما )يعني منكر ونكير( ويخاطبان الخمق 

                                      

 .   (ٖ٘ٚ:)ص : مام الحرمين الجوينيينظر : االرشاد الى قواطع االدلة في اصول االعتقاد ، ال  ((ٔ
 .  (ٕٜٕ: ص) لمجرجانى: المواقف شرح  ((ٕ
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، ثم رأيت الحميمي ذىب الكثير مخاطبة واحدة ، وقال السيوطي : ويحتمل تعدد المالئكة لذلك 
اليو فقال في منياجو : والذي يشبو أن يكون مالئكة السؤال جماعة كثيرة ، ويسمى بعضيم 

 .(1) منكرًا وبعضيم نكيرًا ، فيبعث الى كل ميت اثنان منيم "
يتمخص من كالم البيجوري السابق ما يمي : اثبات سؤال الممكين لمميت وانو عمى و      

دن ، ، وان السؤال يكون بعد تمام الدفن وعود الروح الى الب (2)قين والكافرين المؤمنين والمناف
وأن عودىا اليو ال يعني أنيا حياة كاممة بل ىي حياة يحصل معيا ادراك وحس ، وان السؤال 
يكون لمميت ولو لم يقبر ؛ كأن تأكمو السباع أو تنيشو الطيور أو تتمزق أعضاؤه فال يبق منيا 
شي فيشممو عموم السؤال ، واذا مات جماعة في وقت واحد بأقاليم متعددة ، فكيف يكون 

 ليم ؟ خالف في ذلك قرره البيجوري  في كالمو .سؤا
 وبيذا يتبين أن االشاعرة يتفقون مع أىل السنة في مسألة االيمان بمالئكة القبر . 

ينكرون عذاب القبر ونعيمو عمى االطالق فقد اشتير بين الفرق انيم  (3)المعتزلة  وأما     
الحسن االشعري حيث يقول : " واختمفوا في ، وىذا ما نقمو الكثير من العمماء منيم االمام ابو 

 .(4)عذاب القبر ، فمنيم من نفاه وىم المعتزلة والخوارج " 

                                      

ىـ : )ص : ٕٚٗٔنظر : تحفة المريد عمى جوىرة التوحيد ، ، ابراىيم الباجوري ، دار السالم ، الطبعة الثالثة ، ي  ((ٔ
( ، ٜٕٚىـ :)ص:ٕٕٗٔ( ، ورسالة الى اىل الثغر ، ابو الحسن االشعري ، مكتبة العموم والحكم ، الطبعة الثانية ، ٕٗٚ

 ( .  ٜٖٙىـ :)ص: ٕٗٗٔ، الطبعة الثالثة ،  وشرح جوىر التوحيد ، احمد الصاوي ، دار ابن كثير
يرى االشاعرة أن السؤال مخصوص بمن كان مكمفًا ، ويستثنى من المكمفين االنبياء والصديقون والمرابطون والشيداء   ((ٕ

 ومالزم قراءة سورة الممك كل ليمة او سورة السجدة  ومريض البطن ومن مات ليمة الجمعة أو يوميا والمطعون زمن قرا
االخالص في مرضو الذي مات فيو ونحو ذلك مما ورد في السنة استثناؤه . ينظر : شرح الصاوي عمى جوىرة التوحيد )ص 

 ( .ٕٗٔ:)ص:ىـ ٖٛٙٔ( ، اتحاف المريد عمى جوىرة التوحيد ، عبد السالم المقاني ، مطبعة البابي الحمبي ، بال طبعة ، ٖٔٚ
، اعتمدت عمى العقل المجرد في فيم العقيدة االسالمية وتقريرىا ؛ لتأثرىا ببعض  المعتزلة : ىي فرقة اسالمية كالمية  ((ٖ

الفمسفات المستوردة ، وأصل نشأتيا عمى يد واصل بن عطاء لما نازع شيخو االمام الحن البصري في مسألة مرتكب الكبيرة 
يعارض فييا الحسن البصري فقال فيو الحسن ، وأنو في منزلة بين االيمان والكفر ، ثم اعتزل مجمس الحسن وأقام حمقة لو 

ىـ : ٕٔٗٔ: اعتزلنا واصل ، فسموا بالمعتزلة . ينظر : الممل والنحل ، لمشيرستاني ، دار المعرفة ، الطبعة الرابعة ، 
ٔ/ٖٗ-ٗٙ . 
 ( .ٖٓٗينظر : مقاالت اسالميين ، االشعري ، دار احياء التراث العربي ، الطبعة الثالثة ، بال تاريخ :)ص:  ((ٗ
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مدي حيث يقول : " وقد اتفق سمف االمة قبل ظيور الخالف ، وأكثرىم بعد وكذلك اآل   
ظيوره عمى اثبات احياء الموتى في قبورىم ، ومسألة الممكين ليم ، وتسمية احدىما منكرًا 
واآلخر نكيرًا ، وعمى اثبات عذاب القبر لممجرمين والكافرين ...الى ان قال : وذىب ضرار بن 

 .(3)وأكثر المتاخرين من المعتزلة الى انكار ذلك كمو  "  (2)وبشر المريسي (1)عمرو
ر المريسي وأكثر المتاخرين من ــــرو ، وبشــــرار بن عمـــره ضــــويقول االيجي : " وأنك    
 .(4)معتزلة " ال

أن ابن حزم ذىب مذىبا يخالف فيو من سبق النقل عنيم حيث يرى ان المعتزلة تثبت  إال      
ذىب عذاب القبر اال أن ضرار بن عمرو وىو احد شيوخ المعتزلة ذىب الى انكاره فيقول : " 

قبر وىو قول من لقينا من عذاب ال ضرار بن َعْمرو اْلَغَطَفاِني أحد ُشُيوخ اْلُمْعَتزَلة ِإَلى ِإْنَكار
 .(6)"  والجبائي وسائر المعتزلة إلى القول بو (5)الخوارج وذىب أىل السنة وبشر بن المعتمر

 –خالفا لمن نفاه مطمقا ويرى ابن حجر أن أكثر المعتزلة عمى اثباتو ويقول في ذلك : "     
وبشر المريسي ومن  من الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو -اي عذاب القبر ونعيمو 

 .(7)" وافقيما وخالفيم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع أىل السنة وغيرىم وأكثروا من االحتجاج لو

                                      

ضرار بن عمرو الغطفاني ، قاضي من كبار المعتزلة لو مقاالت خبيثة منيا : أن اهلل تعالى يرى يوم القيامة بحاسة   ((ٔ
سادسة يرى بو المؤمنون ما ىية االلو ، شيد عميو االمام احمد عند القاضي سعيد الجمحي فأفتى بضرب عنقو فيرب توفي 

 . ٕ٘ٔ/ٖ:  مزركميم لاالعالينظر :  ىـ تقريبا .ٜٓٔسنة 
بشر بن عياث بن ابي كريمة المريسي مولى زيد بن الخطاب ، اخذ الفقو عن القاضي ابي يوسف ، اال انو اشتغل بعمم  ((ٕ

ىـ  . ينظر : وفيات ٕٛٔالكالم ، وكان داعية الى القول بخمق القران حكي عنو اقوال شنيعة فكرىو العمماء بسببيا توفي سنة 
، شذرات الذىب ، البن العماد الحنبمي ، دار ابن كثير ،  ٕٚٚ/ٔخمكان ، دار صادر ، بال طبعة ، بال تاريخ :  االعيان ، البن

 . ٗٗ/ٕىـ  : ٗٔٗٔالطبعة االولى ، 
 . ٕٖٖ/ٗ:  لآلمدي ينظر : ابكار االفكار  ((ٖ
 ( .ٕٖٛ) : ينظر : المواقف  ((ٗ
لو مصنفات في االعتزال توفي سنة  ،  معتزلي مناظر من اىل الكوفةفقيو ،  ر بن المعتمر الياللي البغدادي ــــبش ((٘

 . ٘٘/ٕ : ىـ . ينظر : االعالمٕٓٔ
 .   ٚٔٔ/ٗ ر الجيل ، بال طبعة ، بال تاريخ :ينظر: الفصل في الممل واألىواء والنحل ، البن حزم ، دا ((ٙ
 . ٜٕٛ/ٖ البن حجر : ينظر : فتح الباري ((ٚ
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فإذا بان أن اكثر من كتب عن المعتزلة نسب الييم انكار عذاب القبر ونعيمو لكن بالرجوع   
اجماع االمة عمى  الى رجال المذىب المعتزلي نرى أنيم يؤكدون وجوده ويثبتون حقيقتو وأن

االعتراف بعذاب القبر ومالئكة القبر ، ويرون أن نسبة االنكار الييم ما ىي اال من التشنيعات 
 عمييم لحقتيم بسبب أن بعض أفراد المذىب ذىب اليو .

وفي كتاب فضل االعتزال وطبقات المعتزلة ما يرد عمى ىذه النسبة حيث جاء فيو : "     
ان قيل : ان  –وما أشبو ذلك  –ذكر عذاب القبر ، ومنكر ونكير فصل في تشنيعيم عمينا ب

مذىبكم أداكم الى انكار عذاب القبر وغيره مما قد أطبقت عميو االمة ، وظيرت فيو االثار ، 
قيل لو : ان ىذا االمر انما أنكره أوال ضرار بن عمرو ، ولما كان من أصحاب واصل ، فظنوا 

وليس االمر كذلك ، بل المعتزلة رجالن : رجل يجوز ذلك كما أن ذلك مما انكرتو المعتزلة ، 
وردت بو االخبار ، والثاني يقطع عمى ذلك ، وأكثر أصحابنا يقطعون عمى ذلك لظيور 

  .(1)االخبار " 

وقال العالمة الصنعاني : " الذي في كتب المعتزلة االقرار بثبوت عذاب القبر وسؤال      
نما يذكر المعتزلة في كتبيم أنو لم يثبت عذاب القبر الممكين وال يخالف فيو أحد  منيم ، وا 

ضرار بن عمرو وليس من المعتزلة بل ىو عندىم من فروع الجيمية ، يرون أنو يقول ان اهلل 
يرى في االخرة بحاسة سادسة ، والمعتزلة كميا ال تقول بيذا ، وتقول بثبوت سؤال الممكين 

مي الطائفة بمقالة رار الييم وىو ليس منيم وىذا من ر وعذاب القبر ، فالعجب نسبة مذىب ض
 .(2) من ليس منيا "

بيذا يظير أن المعتزلة أقرت بمالئكة القبر ، وان خالف بعض يسير ، بل ان منيم من   
 تبرأت المعتزلة منو .

                                      

الحاكم الجشمي ، الدار التونسي لمنشر ، بال طبعة ،  –القاضي عبد الجبار  –القاسم البمخي فضل االعتزال ، ابو  ((ٔ
 . ٕٔٓىـ : ٖٜٖٔ

 ٖٗ-ٖٖىـ : ٜٖٛٔينظر : جمع الشتيت في شرح ابيات التثبيت ، لمصنعاني ، دار القادر بكراتشي ، الطبعة الثانية ،  ((ٕ
 . ٖٔٔ/٘، وشرح المقاصد : 
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 :  من شبيات المنكرينو      

المعتزلة : وخالفيم في ذلك ، وبعض (1)ان الذين انكروا عذاب القبر ومالئكتو ىم الخوارج    
 . (2)أكثر المعتزلة وجميع أىل السنة وغيرىم واكثروا من االحتجاج لو 

 ومن شبياتيم :

َنا اثْ َنتَ ْيِن َوَأْحيَ ْيتَ َنا اثْ َنتَ ْيِن فَاْعتَ َرفْ َنا )) قال قال تعالى حكاية عن الكافرين: -1      وا رَب ََّنا َأَمت َّ
في الدنيا  إحياءات وىي ىناك ثالثة ولو كان في القبر إحياء لكاننيا : . فقالوا ع(3) (( ِبُذنُوبَِنا

 .(4)وىو خالف عمى ما نصت عميو ىذه اآلية  وفي القبر وفي الحشر
ىما : اإلماتة التي تكون بعد  اآلية: بأن اإلماتتين المذكورتين في   رد عمى ىذه الشبيةالو     

الحياة في القبر ، وان اإلحياءين ىما : إحياء الدنيا ، الحياة الدنيا ، واإلماتة التي تكون بعد 
حياء القبر ، وترك إحياء  ذكرىا ، أو المراد  إلى؛ ألنو مشاىد ومعاين فال حاجة  اآلخرةوا 

حياءالقبر  إحياءباإلحياءين في اآلية  المذان  ألنيماالدنيا  إحياءالحشر ، وخصا بالذكر دون  وا 
 لى واعترافا بالذنوب قالوا يقوي ىذا المعنى حكاية عن الكافرينتعقبيما معرفة ضرورة باهلل تعا

 . (5)في القبر  اإلحياءوعمى ىذين التفسيرين ثبت  (( فَاْعتَ َرفْ َنا ِبُذنُوبَِنا)) 
 القبرِ  حياةِ  بعدَ  ما وبالثانيةِ  الدُّنيا حياةِ  بعدَ  ما اأُلولى باإلماتةِ  أراُدوا: "  السعود وأب قال   

 . (6)"  بحاِليم األنسبُ  وىو ثالبع عند وما القبرِ  في ما وباإلحياءينِ 

                                      

في معركة صفين بعد قبول التحكيم ، واشتيروا بتكفيره ،  –رضي اهلل عنو  –رجوا عمى االمام عمي الخوارج ىم الذين خ ((ٔ
وتكفير كل من معاوية والحكمين عمرو بن العاص وأبي موسى االشعري وكل من رضي بالتحكيم ، وكل مسمم يرتكب كبيرة 

 .٘ٔٔ-ٗٔٔ/ٔ وحكميم عميو بالخمود في النار . ينظر : الممل والنحل لمشيرستاني :
 . ٖٖٕ/ٖ البن حجر : فتح الباريينظر :  ((ٕ
 ( .ٔٔسورة غافر ، اآلية : ) ((ٖ
دار المعارف ( ، هٜٔٚ)ت:سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاني ، شرح المقاصد في عمم الكالمينظر :  ((ٗ

 ( .ٕٕٔ/ٕ: ) مٜٔٛٔ /ىـ ٔٓٗٔ ، باكستان – النعمانية

 . (ٕٕٔ/ٕ: ) التفتازاني شرح المقاصد في عمم الكالمو  (،ٕٓ٘/ٖ: ) إليجيلقف المواينظر :  ((٘
دار  ، ىـ(ٕٜٛ: تأبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى ) ، إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم ((ٙ

 . (ٜٕٙ/ ٚ)، بال طبعة ، بال تاريخ :  بيروت –إحياء التراث العربي 
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 .(1) (( َوَما َأْنَت ِبُمْسِمٍع َمْن ِفي اْلُقُبورِ ))  : قال تعالى -2     
 .(2)أنو لو كان في القبر حياة لصح أسماعيم وىو ما نفتو ىذه اآلية  قالوا عنيا :       

سيقت لتمثيل حال الكافرين بحال الموتى ، وبيان  : بأن ىذه اآلية والرد عمى ىذه الشبية     
عراضيم عن داعي اليدى ، وليست لبيان حال الموتى في  عدم استجابتيم لنداء الحق ، وا 
القبور حتى يصمح االحتجاج بيا في ىذا المقام . ولو أخذت ىذه اآلية عمى ظاىرىا لنا قضت 

وقولو  (3)((  إنو ليسمع قرع نعاليم)):  )صمى اهلل عميو وسمم(كثيرًا من النصوص مثل قولو 
ما أنتم بأسمع لما أقول منيم، غير أنيم ال في قتمى بدر : ))  )صمى اهلل عميو وسمم(

 .(5()4)(( يستطيعون أن يردوا عمي شيئا
 إلى وصيرورتيم موتيم بعد األموات وينتفع يسمع ال كماقال ابن كثير ) رحمو اهلل ( : "       
 ال الشقاوة عمييم كتب الذين المشركون ىؤالء كذلك إلييا، والدعوة باليداية كفار وىم قبورىم،
   .(6)"  ىدايتيم تستطيع وال فييم، لك حيمة
 .(7) ((ََ يَُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإََّ اْلَمْوتََة اَْلُوَلى َوَوقَاُهْم َعَذاَب اْلَجِحيمِ ))  قال تعالى : -3

يعقبيا موت إذ ال خالف في إحياء  فال بد أنان في القبر حياة لو ك: أنو  قالوا عنيا    
 .(8)وىذا مخالف لنص اآلية  الحشر لكان ليم قبل دخول الجنة موتتان ال موتة واحدة فقط 

                                      

 ( .ٕٕ، اآلية : )سورة فاطر  ((ٔ
 . (ٕٕٔ/ٕ: ) التفتازاني شرح المقاصد في عمم الكالمينظر :  ((ٕ
كتاب الجنة ( ، ومسمم ، ٖٖٛٔ( ، برقم )ٖٔٔ/ٕ: ) باب الميت يسمع خفق النعال -أخرجو البخاري ، كتاب الجنائز  ((ٖ

ثبات عذ - وصفة نعيميا وأىميا ( ، ٕٕٓٓ/ٗ):  اب القبر والتعوذ منوباب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عميو، وا 
 ( . ٕٓٚٛبرقم )

ثبات عذاب  - كتاب الجنة وصفة نعيميا وأىميامسمم ،  أخرجو ((ٗ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عميو، وا 
 ( .ٖٕٚٛ( ، برقم )ٕٕٕٓ/ٗ):  القبر والتعوذ منو

م : ٜٜٜٔمنصور ، رسالة دكتوراه من جامعة األزىر ،  ينظر : مسائل األعتقاد بين الكشاف واالنتصاف ، جمال محمد ((٘
 . (ٕٕٕ/ٕ: ) التفتازاني شرح المقاصد في عمم الكالمو ( ،  ٖٚٗ)ص:
ق: يحق، ت ىـ(ٗٚٚ: تأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ) ، تفسير القرآن العظيم ((ٙ

 ( .ٖٗ٘/ٙ: ) مٜٜٜٔ /ىـ ٕٓٗٔالطبعة: الثانية ،  زيعدار طيبة لمنشر والتو  ، سامي بن محمد سالمة
 ( .ٙ٘سورة الدخان ، اآلية : ) ((ٚ
 . (ٕٕٓ/ٕ: ) التفتازاني شرح المقاصد في عمم الكالمينظر :  ((ٛ
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: أن ذلك وارد في حق أىل الجنة أي ال يذوق أىل الجنة في  والرد عمى ىذه الشبية     
نقطع نعيم أىل الدنيا بالموت ، فال داللة في اآلية عمى الجنة الموت ، فال ينقطع نعيميم كما ا

 انتفاء موتة أخرى بعد المسألة وقبل دخول الجنة .
ن كانت  (( ِإََّ اْلَمْوتََة اَْلُوَلى))  يكون المراد من قولو أنوعند ذلك فيحتمل  جنس الموت وا 

ْنَساَن لَ ))  الصيغة صيغة الوحدان كما في قولو تعالى :  والمراد بو جنس (1) (( ِفي ُخْسرٍ ِإنَّ اْْلِ
الواحد أو االثنين  فإثباتالناس ، وليس في ذلك ما يدل عمى انتفاء كثرة الموت في نفسو ، 

 .(2)حينئذ ال ينفي وجود الثاني أو الثالث 

وال حياة مع ، لة والتكمم ونحو ذلك ال يتصور بدون العمم والحياة أأن المذة واأللم والمس  -4 
 .(3)، ومن ىنا تصبح ىذه األمور من المحاالت العقمية نية وبطالن المزاج فساد الب

: بأن اشتراط البنية لمحياة مردود ؛ ألنو ليس بالزم اشتراط ىذا  والرد عمى ىذا االستدالل   
الشرط لقيام الحياة بالميت ، ولو سمم أن البنية شرط لمحياة فيجوز أن يبقى من األجزاء قدر ما 

كل جزء من البدن أو إلى أجزاء  إلى، وعميو فال مانع أن يرد اهلل تعالى الحياة يصمح بنيو 
ن كان ذلك مستورا عنا ، وغايتو أنو من الخوارق لمعادة وىي  مخصوصة منو فيسأل ويعذب ، وا 

 .  (4) غير ممتنعة في مقدور اهلل تعالى

ورا منيا : لو كشفوا أن تعذيب الميت أمر يأباه الحس وترفضو المشاىدة وقد ذكروا ص -5
ولم يجدوا فيو مالئكة عميا صمِّا يضربون الموتى بمطارق من حديد وال وجدوا حيات وال  القبر

الميت أو المقتول أو المصموب يبقى مدة من غير تحرك وتكمم  ، وكذلك يرون عقارب وال نيرانا
ومن افترستو ، جموسو وال أثر تمذذ أو تألم وربما يدفن في صندوق أو لحد ضيق ال يتصور فيو 

                                      

 ( .ٕسورة العصر ، اآلية : ) ((ٔ
 . (ٕٕٔ/ٕ: ) التفتازاني شرح المقاصد في عمم الكالمو  (،ٕٓ٘/ٖ: ) إليجيلالمواقف ينظر :  ((ٕ
 . (ٕٕٔ/ٕ: ) التفتازاني شرح المقاصد في عمم الكالمينظر :  ((ٖ
 ( .ٖٛٗ: )ص: ، ومسائل االعتقاد لجمال محمد  (ٕٕٔ/ٕ: ) التفتازاني شرح المقاصد في عمم الكالمينظر :  ((ٗ
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السباع ونيشتو الطيور وتفرقت أجزاؤه وفي أجواف السباع وحواصل الطيور وبطون الحيتان 
ومدارج الرياح كيف تسأل أجزاؤه مع تفرقيا وكيف يتصور مسألة الممكين لمن ىذا وصفو وكيف 

   .(1)يتم سؤاليم وعذابيم ونعيميم وليس ليم قبر 

 غيباً أن اهلل سبحانو جعل أمر اآلخرة وما كان متصال بيا :  والرد عمى ىذا االستدالل   
وحجيا عن إدراك المكمفين في ىذه الدار وذلك من كمال حكمتو وليتميز المؤمنون بالغيب من 

فأحوال المقابر وأىميا عمى خالف عادات أىل لدنيا في حياتيم فميس تنقاس أحوال ، غيرىم 
ولوال خبر الصادق بذلك لم نعرف شيئًا مما ، ال خالف فيو وىذا مما،  اآلخرة عمى أحوال الدنيا

النائمين في فراش واحد وىذا روحو في النعيم ويستيقظ وأثر النعيم  ، ونحن نرى في الواقع ىنالك
وليس عند أحدىما خبر ، وىذا روحو في العذاب ويستيقظ وأثر العذاب عمى بدنو ، عمى بدنو 

 .(2) لكعند اآلخر فأمر البرزخ أعجب من ذ
)صمى اهلل عميو وأما ما ذكروه من صور في ذلك فيرد : بأننا نؤمن بذلك ألخبار النبي    

المعصوم عن الكذب في ذلك ، وهلل تعالى أن يفعل ما يشاء من عقاب أو نعيم ،  وسمم(
 ويصرف أبصارنا عن جميع ذلك بل يغيبو عنا .

جريانو عميو ؛ فانو ليس مستحيال عمى وعدم مشاىدتنا لذلك ال يعني عدم وقوعو لمميت و     
الميت نوعا من الحياة بقدر ما يفيم السؤال ويرد الجواب ونحن ال نرى  إلىاهلل تعالى أن يعيد 

أثرىا عميو بحيث يحس ىو وال نحس ويرى ىو وال نرى ، كما ال يمتنع عمى من ىو عمى كل 
ك األجزاء عمى تباعد ما بينيا شي قدير أن يجعل لمروح اتصاال في حق من تفرقت أجزاؤه بتم

المصموب ونحن ال نشعر بو ،  إلىويكون ليا شعور بنوع األلم أو المذة وال يبعد أن يرد الحياة 
كما أنا نحسب المغمى عميو ميتًا ، وكذا صاحب السكتة فيسأل ويعذب ، ويكون ذلك خفيا عنا 

جبريل وىو بين  اهلل عميو وسمم( )صمىمستورا منا ، وال بعد فيو ، كما ال بعد في رؤية النبي 
 .(3)أظير أصحابو مع ستره عنيم 

                                      

 البيية األنوار لوامع، و  (ٕٙ: ص) البن القيم :  الروح، و  (ٕٕٔ/ٕ: ) التفتازاني شرح المقاصد في عمم الكالمينظر :  ((ٔ
 . (ٕٓ/ ٕ): مسفاريني ل

 . (ٗٙ: ص) البن القيم : لروح، وا (ٖٖٚ: ص) لمقرطبي : الموتى بأحوال التذكرةينظر :  ((ٕ
 ( .ٖٛٗ، ومسائل االعتقاد لجمال محمد : )ص: (ٖٙٚ: ص) لمقرطبي : الموتى بأحوال التذكرةينظر : ينظر:  ((ٖ
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والظاىر أن اهلل وقال ابن حجر مشيرًا الى أن عدم مشاىدة ذلك قد يكون خشية التدافن : "    
تعالى صرف أبصار العباد وأسماعيم عن مشاىدة ذلك وستره عنيم إبقاء عمييم لئال يتدافنوا 

ة عمى إدراك أمور الممكوت إال من شاء اهلل وقد ثبتت األحاديث بما وليست لمجوارح الدنيوية قدر 
ذىب إليو الجميور كقولو إنو ليسمع خفق نعاليم وقولو تختمف أضالعو لضمة القبر وقولو 

 .(1)"  يسمع صوتو إذا ضربو بالمطراق 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

 . (ٖٕ٘/ ٖ) :حجر البن الباري فتح ((ٔ
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 اخلـامتـــــة

مى آلو وصحبو سمم عمى سيدنا محمد وعالحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات، وأصمي وأ
 :  وبعــد،  وسمم ، ومن سار عمى نيجو واتبع سنتو الى يوم الدين

فإنو بعد دراسة المسائل العقدية المتعمقة بمالئكة القبر وشبيات المنكرين ليم والرد عمييا 
 : اآلتية النتائج  ظيرت لمباحث

تم اإليمان إال بو ، والمالئكة عالم من اإليمان بالمالئكة أصل من أصول االعتقاد ، ال ي -1
خبار رسولو  )صمى عوالم الغيب التي امتدح اهلل المؤمنين بيا ، تصديقًا لخبر اهلل سبحانو ، وا 

 .اهلل عميو وسمم(

اإليمان بمالئكة القبر لو األثر األكبر في انضباط أفعال العبد ومعامالتو ، ويجعمو يعمل  -2
حتى يفوز بنعيم القبر  عمل الصالحالنصوص الشرعية ، ويدفعو لملحياة القبر التي أخبرتنا بيا 

 . ويكون قبره روضة من رياض الجنة

صفة الممكين الُموّكمين بسؤال الميت ، أنيما أسودان أزرقان ، يقال ألحدىما : المنكر ،  -3
، وىذه الصورة لمممكين ترعب الميت وتخيفو أشد الخوف ، ولعظم أمرىما واآلخر : النكير 

 .دة وقوعيما عمى الميت أطمق عمييما بقتنة القبروش

إن العبد الذي عاش عمى اإليمان وعبادة اهلل تعالى ، وصبر عمى االبتالءات والمحن ،  -4
فان اهلل تعالى يكرمو بعد وفاتو ونزولو في القبر بالثبات عند السؤال ، ومالئكة يبشرونو بكل 

اهلل تعالى ، فان اهلل تعالى بعد وفاتو ونزولو  الذي عاش عمى الكفر والنفاق ومعصية أماخير ، 
 في القبر سيضمو عند السؤال ، ويجعل لو مالئكة ينذرونو بكل شر .

ىو عام لألمة و ن سؤال الممكين في القبر ىو عام لممؤمنين والمنافقين والكافرين ، إ -5
 المحمدية ولغيرىا ، وأن األطفال ال يتعرضون لسؤال الممكين في القبر .

لذين أنكروا عذاب القبر ىم من أنكروا وجود مالئكة القبر ، فمو آمنوا بوجود المالئكة إن ا -6
في القبر ألتبعوا إيمانيم التصديق بعذاب القبر ، ولكن لما أنكروا مالئكة القبر  أنكروا بذلك 

 أعماليم في القبر .

 حقيقتو، قاداعت يجب ما وىو ،لةالمعتز  وجميور السنة أىل مذىب وىو القبر عذاب إثبات -7
 تعالى اهلل كذَّب ألنو كافر؛ فيو نعيمو أو القبر عذاب أنكر فمن متواتًرا األمة نقمتو مما وىو
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 . خبرىما في ورسولو

وفي الختام ، فان ما سطرتو في ىذا البحث ىو جيد المقل،وقد بذلت فيو جيدي ،فان كنت قد 
ن كانت األخرى فاستغفر اهلل وفقت في ما قصدتو فتمك منة من اهلل تعالى وفضل  منو، وا

 العظيم ، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين .
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  املصادر واملراجع

 القرآن الكريم 

أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد اهلل بن  ، اإلبانة عن أصول الديانة -1
 –دار األنصار  ، ق: د. فوقية حسين محموديحق، ت ىـ(ٕٖٗ: تعري )موسى بن أبي بردة بن أبي موسى األش

 .ه ٜٖٚٔالطبعة: األولى، ،  القاىرة

 ىـ .ٕٗٗٔابكار االفكار ، سيف الدين االمدي ، دار الكتب والوثائق القومية بالقاىرة ، الطبعة الثانية ،  -ٕ

 ىـ .ٖٛٙٔابي الحمبي ، بال طبعة ، اتحاف المريد عمى جوىرة التوحيد ، عبد السالم المقاني ، مطبعة الب -ٖ
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم،  ، اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان -4

،  مؤسسة الرسالة، بيروت ، حققو وخرج أحاديثو وعمق عميو: شعيب األرنؤوط،  ىـ(ٖٗ٘: تالدارمي، الُبستي )
 . مٜٛٛٔ/ىـ  ٛٓٗٔالطبعة: األولى، 

 ، ىـ(ٕٜٛ: تأبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى ) ، إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم  -5
 .، بال طبعة ، بال تاريخ  بيروت –دار إحياء التراث العربي 

الثالثة ،  االرشاد الى قواطع االدلة في اصول االعتقاد ، المام الحرمين الجويني ، مكتبة الخانجي ، الطبعة -ٙ
 ىـ .ٕٕٗٔ

دار العمم  ، ىـ(ٜٖٙٔ: تخير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس، الزركمي الدمشقي ) ، األعالم -7
 . مٕٕٓٓ ،الطبعة: الخامسة عشر ، لمماليين

: تابن الممقن سراج الدين أبو حفص عمر بن عمي بن أحمد الشافعي المصري ) ، اإلعالم بفوائد عمدة األحكام -8
دار العاصمة لمنشر والتوزيع، المممكة العربية  ، ق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقحيحق، ت (ىـٗٓٛ

 .  مٜٜٚٔ/ىـ ٚٔٗٔالطبعة: األولى، ،  السعودية

عبد الغني بن عبد الواحد بن عمي بن سرور المقدسي الجماعيمي الدمشقي الحنبمي، أبو  ، االقتصاد في االعتقاد -9
مكتبة العموم والحكم، المدينة  ، ق: أحمد بن عطية بن عمي الغامدييحق، ت (هٓٓٙت:محمد، تقي الدين )

 . مٖٜٜٔىـ/ٗٔٗٔالطبعة: األولى، ،  المنورة، المممكة العربية السعودية

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبمي  ، أىوال القبور -11
،  الطبعة األولى،  دار الغد الجديد، المنصورة، مصر ، ق: عاطف صابر شاىينيحق، ت ىـ(ٜ٘ٚ: ت)

 . مٕ٘ٓٓىـ/ٕٙٗٔ

نعمان بن محمود بن عبد اهلل، أبو  ، اآليات البينات في عدم سماع األموات عمى مذىب الحنفية السادات  -11
 . هٜٜٖٔالطبعة: الثانية،  ،ق: محمد ناصر الدين األلبانييحق، ت ىـ(ٖٚٔٔ: تالبركات خير الدين، اآللوسي )

 ىـ .ٕٚٗٔتحفة المريد عمى جوىرة التوحيد ، ، ابراىيم الباجوري ، دار السالم ، الطبعة الثالثة ،  -ٕٔ

أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس  ، التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة -11
مكتبة دار المنياج  ، اسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراىيمتحقيق ودر ،  ىـ(ٔٚٙ: تالدين القرطبي )

 . ىـ ٕ٘ٗٔالطبعة: األولى، ،  لمنشر والتوزيع، الرياض

،  ىـ(ٗٚٚ: تأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ) ، تفسير القرآن العظيم  -14
 .  مٜٜٜٔ /ىـ ٕٓٗٔالطبعة: الثانية ،  عدار طيبة لمنشر والتوزي ، ق: سامي بن محمد سالمةيحقت
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أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم  ، التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد -15
وزارة عموم  ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العموي ، محمد عبد الكبير البكري،  ىـ(ٖٙٗ: تالنمري القرطبي )

 .  ىـ ٖٚٛٔ ، المغرب –األوقاف والشؤون اإلسالمية 

: تمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي، أبو جعفر الطبري ) ، جامع البيان في تأويل القرآن  -16
 . مٕٓٓٓ /ىـٕٓٗٔالطبعة: األولى، ،  مؤسسة الرسالة ، ق: أحمد محمد شاكريحق، ت ىـ(ٖٓٔ

دار الشعب  ، ىـ(ٕٙ٘: تبخاري، أبو عبد اهلل )محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة ال ، الجامع الصحيح  -17
 . م  ٜٚٛٔ/ هٚٓٗٔ، ٔ، ط القاىرة –

 ىـ .ٜٖٛٔجمع الشتيت في شرح ابيات التثبيت ، لمصنعاني ، دار القادر بكراتشي ، الطبعة الثانية ،  -ٛٔ

 .ىـٕٗٗٔ دراسات عقدية في الحياة البرزخية ، الشريف عبد اهلل بن عمي ، دار ابن حزم ، الطبعة األولى ، -19

 ىـ .ٕٕٗٔرسالة الى اىل الثغر ، ابو الحسن االشعري ، مكتبة العموم والحكم ، الطبعة الثانية ،  -ٕٓ

 – العممية الكتب دار ، (ىـٔ٘ٚ: ت) الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد ، الروح -11
 م .ٜ٘ٚٔ - ىـٜٖ٘ٔ ،، بال طبعة  بيروت

ق: يحق، ت ىـ(ٕ٘ٚ: تاألزدي السِِّجْستاني ) بن إسحاق بن بشيرسميمان بن األشعث  أبو داود ، سنن أبي داود -11
 . مٜٕٓٓ /ىـ  ٖٓٗٔ،  الطبعة: األولى،  دار الرسالة العالمية،  مَحمَّد كاِمل قره بممي -شَعيب األرنؤوط 

ق: يحق، ت (ىـٜٕٚمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى )المتوفى:  ، سنن الترمذي -11
 . م ٜٜٛٔ ، بيروت –دار الغرب اإلسالمي  ، بشار عواد معروف

 ىـ .ٗٔٗٔشذرات الذىب ، البن العماد الحنبمي ، دار ابن كثير ، الطبعة االولى ،  -ٕٗ

،  ىـ(ٜٔٔ: تعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )،  شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور -15
 . مٜٜٙٔ/ىـ ٚٔٗٔالطبعة: األولى، ،  لبنان –دار المعرفة ،  ة حمبيق: عبد المجيد طعميحقت

محمد بن عالء الدين عمّي بن محمد ابن أبي العز الحنفي، األذرعي الصالحي الدمشقي  ، شرح العقيدة الطحاوية -16
ة: الطبع،  بيروت –مؤسسة الرسالة  ، عبد اهلل بن المحسن التركي -تحقيق: شعيب األرنؤوط ،  ىـ(ٕٜٚ: ت)

 . مٜٜٚٔ -ىـ ٚٔٗٔالعاشرة، 

دار المعارف ( ، هٜٔٚ)ت:سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاني ، شرح المقاصد في عمم الكالم  -17
 . مٜٔٛٔ /ىـ ٔٓٗٔ ، باكستان – النعمانية

 ىـ .ٕٗٗٔشرح جوىر التوحيد ، احمد الصاوي ، دار ابن كثير ، الطبعة الثالثة ،  -ٕٛ

مكتبة الرشد، ،  عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ، بن سعدي وجيوده في توضيح العقيدةالشيخ عبد الرحمن  -19
 .  مٜٜٛٔىـ/ ٛٔٗٔ -العدد الرابع -الطبعة: السنة الحادية عشرة،  الرياض، المممكة العربية السعودية

 ؤاد عبد الباقيق: محمد فيحق، ت ىـ(ٕٔٙ: تمسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ) صحيح مسمم ، -11
 . طبعة ، بال تاريخ ، بال  بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،

ق: محمد يحق، ت ىـ(ٛٗٚ: تشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي ) ، العرش -11
مممكة العربية عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، ال ، بن خميفة بن عمي التميمي

 . مٖٕٓٓىـ/ٕٗٗٔالطبعة: الثانية، ،  السعودية

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى  ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري -11
 . ، بال طبعة ، بال تاريخ بيروت –دار إحياء التراث العربي ،  ىـ(٘٘ٛ: تبدر الدين العينى )

 ىواء والنحل ، البن حزم ، دار الجيل ، بال طبعة ، بال تاريخ .الفصل في الممل واأل -ٖٖ
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الحاكم الجشمي ، الدار التونسي لمنشر ، بال طبعة  –القاضي عبد الجبار  –فضل االعتزال ، ابو القاسم البمخي  -ٖٗ
 ىـ .ٖٜٖٔ، 

ق: عبد يحق،ت (ىـٕٛٚ: تتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم بن تيمية الحراني ) ، مجموع الفتاوى -15
مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المممكة العربية ،  الرحمن بن محمد بن قاسم

 . مٜٜ٘ٔىـ/ٙٔٗٔ ، السعودية

أبو الحسن عبيد اهلل بن محمد عبد السالم بن خان محمد بن أمان اهلل  ، رعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحم -16
الجامعة  -إدارة البحوث العممية والدعوة واإلفتاء  ،  ىـ(ٗٔٗٔ: تي المباركفوري )بن حسام الدين الرحمان

 . مٜٗٛٔ /ىـ ٗٓٗٔ ،الطبعة: الثالثة ،  بنارس اليند -السمفية 

عمي بن )سمطان( محمد، أبو الحسن نور الدين المال اليروي القاري  ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  -17
 . مٕٕٓٓ -ىـ ٕٕٗٔالطبعة: األولى، ،  لبنان –ر، بيروت دار الفك ، ىـ(ٗٔٓٔ: ت)

 . مٜٜٜٔمعة األزىر ، مسائل األعتقاد بين الكشاف واالنتصاف ، جمال محمد منصور ، رسالة دكتوراه من جا  -18

،  ىـ(ٕٔٗ: تأبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباني ) ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل -19
مؤسسة  ، إشراف: د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،  عادل مرشد، وآخرون -يب األرنؤوط ق: شعيحقت

 . م ٕٔٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔالطبعة: األولى، ،  الرسالة

ق: حبيب يحق، ت ىـ(ٕٔٔ: تأبو بكر عبد الرزاق بن ىمام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني ) ، المصنف -41
 . هٖٓٗٔ،  الطبعة: الثانية،  دالين -المجمس العممي ، الرحمن األعظمي

:  تأبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ) ،معالم التنزيل في تفسير القرآن  -41
 . ىـٕٓٗٔالطبعة : األولى ، ،  بيروت–دار إحياء التراث العربي ،  ق : عبد الرزاق الميدييحق، ت ىـ(ٓٔ٘

،  ىـ(ٖٓٙ: تأيوب بن مطير المخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )سميمان بن أحمد بن  ، المعجم األوسط -41
، بال طبعة  القاىرة –دار الحرمين  ، ق: طارق بن عوض اهلل بن محمد ، عبد المحسن بن إبراىيم الحسينييحقت

 . ، بال تاريخ

خر الدين الرازي أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الممقب بف ،مفاتيح الغيب  -41
 . ىـ ٕٓٗٔ ،الطبعة: الثالثة ،   بيروت –دار إحياء التراث العربي  ، ىـ(ٙٓٙ: تخطيب الري )

 مقاالت اسالميين ، االشعري ، دار احياء التراث العربي ، الطبعة الثالثة ، بال تاريخ . -ٗٗ

 ىـ .ٕٔٗٔالممل والنحل ، لمشيرستاني ، دار المعرفة ، الطبعة الرابعة ،  -٘ٗ

دار  ، ىـ(ٙٚٙ: تأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ) ، نياج شرح صحيح مسمم بن الحجاجالم -ٙٗ
 ه .ٕٜٖٔ،  الطبعة: الثانية،  بيروت –إحياء التراث العربي 

دار الجيل  ، تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة( ، ىـ ٙ٘ٚ)ت: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجي ،  المواقف -47
 .م ٜٜٚٔبعة األولى ، الط،  بيروت –

دار  ، ق : عبد المجيد تركييحق، ت ىـ(ٜٚٔت:اإلمام مالك ) ، موطأ اإلمام مالك رواية سويدبن سعيد الحدثاني -48
 .  ٜٜٗٔالطبعة : األولى ،  الغرب اإلسالمي

حمد ابن تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن م ، النبوات -49
أضواء السمف،  ، ق: عبد العزيز بن صالح الطويانيحق، ت ىـ(ٕٛٚ: تتيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )
 .  مٕٓٓٓىـ/ٕٓٗٔ،  الطبعة: األولى،  الرياض، المممكة العربية السعودية

بن عبد الكريم مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ا ، النياية في غريب الحديث واألثر -51



   
 ٕٗ 

المكتبة ، محمود محمد الطناحي  -تحقيق: طاىر أحمد الزاوى  ، ىـ(ٙٓٙ: تالشيباني الجزري ابن األثير )
 . مٜٜٚٔ /ىـٜٜٖٔبيروت،  -العممية 

محمد بن عمي بن الحسن بن بشر، أبو عبد اهلل، الحكيم الترمذي  ( ،)نوادر األصول في أحاديث الرسول   -ٔ٘
 . مٕٜٜٔ ، بيروت -دار الجيل ، قيق: عبد الرحمن عميرةتح ، ىـ(ٕٖٓ: نحو ت)

 


