
 

 

.  ف  إنكار  عذا ذالقب  وإن الي  للللكًا 

 

 ال قٌقً والعذاب  قٌقٌاًا  لٌس أنه وٌدعً ، القبر عذاب إبراهٌم عدنان ٌنكر 

 .فقط القٌامة ٌوم عذاب

 

 :علٌه ٌجاب

 

 .واإلجماع والسنة الكتاب علٌه دل  ق القبر عذاب أن

 

 :الكتاب –

 (وععٌاًا   دواًا  علٌها ٌعرضون النار) تعالى قال

 (العذاب أعد فرعون ءال أدخلوا الساعة تقوم وٌوم ) قبورهم فً ٌعنً

 

 ) قبره فً قٌل( ضنكاًا  معٌعة له فإن ذكري عن أعرض ومن) تعالى وقال

مة ٌوم ون عره ـٰ  (أعمى القٌ

 

 قبورهم فً ٌعنً( مرتٌن سنعذبهم) تعالى وقال

 .القٌامة ٌوم ٌعنً( عظٌم عذاب إلى ٌردون ثم)



 

 :السنة –

 فً منها التواتر  د بلغت جداًا  كثٌرة القبر عذاب فً الواردة األ ادٌث

 .والمعاجم والمسانٌد السنن فً ومنها الص اح

 

 منكر ومسألة القبر عذاب أ ادٌث(: ٥٢)الروح فً القٌم ابن اإلمام قال

 اهـ.متواترة كثٌرة ونكٌر

 

 فً السنة نصوص وأما(: ٢/٨٨١)القبول معارج فً ال كمً العالمة قال

 أئمة رواها إذ التواتر مبلغ ذلك فً األ ادٌث بلغت فقد القبر عذاب إثبات

 رسول أص اب من الكثٌر والجمع الغفٌر الجم عن ونقاده ال دٌث و ملة

 عمر وابن وعمر والبراء عباس وابن أنس: منهم والسالم الصالة علٌه هللا

 وأبوسعٌد وأبوهرٌرة خالد وأم األنصاري وأبوأٌوب وأسماء وعائعة

 عبدهللا بن وجابر ثابت بن وزٌد وعلً وعثمان جندب بن وسمرة الخدري

 مسعود وابن قتادة وأبو مبعر وأم العاص بن وعمرو ، عمرو بن وعبدهللا

 موسى وأبو و ذٌفة الداري وتمٌم  سنة بن وعبدالر من طل ة وأبو

 اهـ.مالك بن وعوف بعٌر بن والنعمان األععري

 

 :اإلجماع-

 وا د  ٌر القبر عذاب إثبات فً اإلجماع نقل

 .األئمة من

 

 (:١٤)ال دٌث مختلف تأوٌل فً قتٌبة ابن قال



 اهـ.القبر بعذاب اإلٌمان على مجمعون كلهم ال دٌث أص اب

 

 أبً سألت(: ١٢١)الرازٌٌن عقٌدة فً الرازي  اتم أبً ابن ال افظ وقال

 العلماء علٌه أدركا وما الدٌن أصول فً السنة أهل مذهب عن زرعة وأبا

 ذلك من ٌعتقدان وما األمصار جمٌع فً

 وعاماًا  ومصراًا  وعراقاًا   جازاًا  األمصار جمٌع فً العلماء أدركنا: فقاال

 :مذهبهم من فكان وٌماناًا 

 اهـ. ق ونكٌر ومنكر  ق القبر وعذاب

 

 (:١٥٤)السنة أصول فً زمنٌن ابن اإلمام وقال

) وقال( ضنكاًا  معٌعة له فإن)عزوجل قال القبر بعذاب ٌؤمنون السنة وأهل

 اهـ(.عظٌم عذاب إلى ٌردون ثم مرتٌن سنعذبهم

 

 بٌن علٌه متفق هذا: القبر عذاب عن( ٥٧)الروح فً القٌم ابن العالمة قال

 اهـ.السنة أهل

 

 ،  ٌره إلضالل وٌسعى نفسه أضل ، مضل ضال إال القبر عذاب ٌنكر وال

 (.فٌها لٌفسد األرض فً سعى تولى وإذا)

 

.) مضل ضال إال ٌنكره ال  ق القبر عذاب: أ مد اإلمام قال المروذي قال

 (٨٠-القٌم البن الروح

 



 ، القبر عذاب أ ادٌث ذكر أن بعد( ٣٨٠)العرٌعة فً اآلجري اإلمام وقال

 وخسر بعٌداًا  ضالالًا  ضل لقد األ ادٌث بهذه كذب من  ال أسوأ ما: قال

 اهـ.مبٌناًا  خسراناًا 

 

 عذاب كامل بن وٌ ٌى عمرو بن ضرار أمثال المعتزلة من جماعة وأنكر

 الكتاب عن هؤالء وأعرض ، المعتزلة رأس المرٌسً بعر قول وهو القبر

 على هو ومن والبدع األهواء أهل عأن وهذا ، األمة سلف وإجماع والسنة

 ٌقبلونها وال تارة وٌأولونها تارة ٌكذبونها العرعٌة األدلة ٌردون ، عاكلتهم

 .الباطلة مذاهبهم توافق ال كانت إذا

 

 :وقالوا القبر عذاب والزنادقة المال دة وأنكر

 .القبر عذاب وجود عدم على ٌدل وهذا العذاب نر لم القبر نبعنا لو

 :بأمرٌن علٌهم وٌجاب

 .فٌه رٌب ال  ق الرسل به أخبرت ما أن: األول

 ونعٌمه القبر عذاب فلٌس ، الدنٌا بأ وال تقاس ال اآلخرة أ وال أن: الثانً

 .الم سوس الدنٌوي والنعٌم العذاب مثل

 

 ( قٌقٌاًا  لٌس القبر عذاب)إبراهٌم عدنان وقول

 

 :علٌه وٌجاب المعتزلة من جماعة قول هذا

 ذلك على دل كما وبدنه المٌت لروح ٌ صل  قٌقً عذاب القبر عذاب بأن

 .واإلجماع العرعً الدلٌل

 



 بقبرٌن مر والسالم الصالة علٌه النبً أن عنهما هللا رضً عباس ابن قال

 من ٌستبرئ ال فكان أ دهما أما كبٌر فً ٌعذبان وما لٌعذبان إنهما) فقال

 (٢٩٢)ومسلم( ٢١٦)البخاري رواه( بالنمٌمة ٌمعً فكان اآلخر وأما البول

 

 علٌه هللا رسول خرج قال عنه هللا رضً األنصاري أٌوب أبً وعن

 فً تعذب ٌهود) فقال صوتاًا  فسمع العمس وجبت وقد والسالم الصالة

 (٢٨٦٧)ومسلم( ١٣٧٥)البخاري رواه( قبورها

 

 ٌوم والسالم الصالة علٌه النبً قال: قال عنه هللا رضً علً وعن

 الصالة عن وعغلونا  بسونا كما ناراًا  وبٌوتهم قبورهم هللا مأل)األ زاب

 (٥٨٦)ومسلم( ٦٣٦٦)البخاري رواه( العمس  ابت  تى الوسطى

 

 لما قتادة ألبً قال والسالم الصالة علٌه النبً أن عنه هللا رضً جابر وعن

 الهٌثمى قال( ٣/٣٣٠)أ مد رواه( جلده علٌه بردت اآلن) المدٌن دٌن وّفى

 . سن وإسناده والبزار أ مد رواه(٣/٣٩ )المجمع فى

 

 جمٌعاًا  والبدن النفس على والنعٌم العذاب(: ٤/٢٨٢ )اإلسالم عٌخ قال

 اهـ.والجماعة السنة أهل باتفاق

 

 :القبر ضمة –

 .القبر عذاب من ولٌست  ق القبر ضمة

 للقبر إن : )قال وسلم علٌه هللا صلى النبً أن عنها هللا رضً عائعة عن

ا أ د كان ولو ضغطة ًٌا  (معاذ بن سعد منها نجا منها ناج



 (٦/٥٥)أ مد رواه

 فً الذهبً وقال ، جٌد إسناده(: ٥/٢٥٩)اإل ٌاء تخرٌج فً العراقً وقال

 (١٦٩٥)الص ٌ ة فً األلبانً وقال قوي إسناده(: ١/٢٩١)السٌر

 .ص ٌح وعواهده طرقه بمجموع ال دٌث

 

 القبر عذاب من لٌست الضمة هذه(: ١/٢٩٠)السٌر فً الذهبً ال افظ قال

 فً و مٌمه ولده فقده ألم ٌجد كما المؤمن ٌجده أمر هً بل عًء فً

 .اهـ.الدنٌا

 

: كتقن

. بدا بن محمد ذاقدا

١٤٣٦/٦/٢٥  


