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مسألة عذاب القبر بين جماعة اإلخوان المسلمين وجماعة حزب التحرير
 -دراسة عقدية نقدية-

شريهان سميح عطية آل خطاب
الجامعة األردنية – عمان – األردن
ملخص البحث
تناولت هذه الدراسة مسألة علمية تباينت حولها وجهات نظر علماء العقيدة أال وهي  :مسألة عذاب القبر  ،فجاءت الدراسة
لتحقيق المسألة عند جماعة اإلخوان المسلمين وجماعة حزب التحرير وتقارن بين اآلراء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية،
وتكمن أهمية الدراسة بأنها تعرض مسألة من المسائل اإليمانية المهمة  ،وتقرر منهج عامة أهل السنة والجماعة حول هذه
المسألة  ،وقد خلصت الدراسة إلى ثبوت المسألة عند جماعة اإلخوان المسلمين ونفيها عند جماعة حزب التحرير.
الكلمات الدالة  :عذاب القبر  ،جماعة اإلخوان المسلمين  ،جماعة حزب التحرير .

The Issue Of The Torment Of The Grave Between The Muslim Brotherhood And Hizb UtTahrir - Critical Ideology Study
ABSTRACT
This study addressed a asaentifie issue on which there were many points of view by scholars of
AL-Aqida ,it was:
hat issue of the torment of the grave, the study came up to realize the issue with the Muslim
Brotherhood and Hizb ut-Tahrir, and compares the views in the light of the Holy Qur'an and the
Sunna. The importance of the study is that it presents an important issue of faith,and The s
decides the general approach of Ahl al-Sunnah, al-Jama'a on this issue. The study concluded that
the issue was proven by the Brotherhood and exiled by Hizb ut –Tahrir.
Keywords:The totment of the grave , The Muslim Brotherhood , Hizb Ut-Tahrir.
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المقدمة

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باهلل من شرور أنفسننا وسنيتات أعمالننا ،منن يهنده م فنل مونل لنه ومنن
ّ
يولل فل هادي له  ،وأشهد أن ال إله إال م وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

إن اإليمان باليوم اآلخر ركن عظيم من أركان اإليمان باهلل تعنالى  ،وال يسنتميم إيمنان عبند إال بالتصنديق الجنايم النذي
أما بعد ؛ ّ
أن اآلينات القرآنينة قند رب نت
ال يشوبه أدنى ارتياب بنه وبلنل منا أخبنر بنه م ورسنوله عنن هنذا اإليمنان  ،وممنا يمكند هنذا اتمنر ّ
بين اإليمان باهلل وباليوم اآلخر قال تعالى  " :ليس اْلِبَّر أ ْن توُّلوا وجنوهكم ِقبنل اْلم ْشنر ِ
ناهللِ واْلي ْنو ِم
ِو واْلم ْغ ِنر ِب ول ِك َّنن اْلِب َّنر م ْنن آمنن ِب َّ
ْ
ْ
ْاآل ِخن ِنر  ( " ..البقنرة  ، )177:وقنند جعننل م تعننالى القبننر أول منننزل مننن منننايل اليننوم اآلخننر فعننن ع مننان بننن عفننان – رضنني م
عنه – قال ِ " :إ َّن القبر أَّول م ْن ِزٍل ِم ْن من ِايِل ِ
اآلخرِة ،فِإ ْن نجا ِم ْنه فما ب ْعده أ ْيسر ِم ْنه ،وإِ ْن ل ْم ي ْنج ِم ْنه فما ب ْعده أشُّد ِم ْنه"(.)1
ْ
لنذا؛ كنان اإليمنان بعنذاب القبنر وأحوالنه منن اإليمنان بالغيني النذي يحتنا إلنى اعتقناد انادو ال تهني علينه رين االرتيناب أبننداً ،
لننذلك كانننت أول اننفة مننن اننفات المتقننين اإليمننان بالغينني قننال تعننالى  " :ذلِننك اْل ِكتنناب ال رْينني ِهين ِنه هن ًندق لِْلمتَِّقننين (َّ )2الن ِنذين
ي ْم ِمنننون ِباْلغ ْين ِ
الصننلة و ِم َّمننا ريْقننناه ْم ي ْنِفقننون " (البقنرة  ، ) 3-2 :والغينني كمننا جنناء فنني تفسننير اآليننات  " :هننو مننا ال
ني وي ِميمننون َّ
ينندرب بننالحواا ممننا أخبننر الرسننول --انريحاً بأننه واقننأ أو سننيقأ م ننل وجننود م واننفاته ووجننود الملئكننة والشننيانين وأشن ار
الساعة ومما استأثر م بعلمه " (.)2

أن أعظم وأجل افات عباده المممنين هي إيمانهم بالغيي بنل وجعلهنا منن العلمنات الفارقنة
وعلى الرغم من تأكيد القرآن الكريم ّ
بين المممن وغير المممن  ،إال أنننا نصناد بعن الجماعنات منن ينكنر أانلً منن اتانول المهمنة قنديماً وحندي اً  ،ومنن وقنت
آلخر نجد من ينكر عقائد ثابتة في الدين ومعلومة منه بالورورة  ،ومن بين تلك القوايا التي أثينرت حولهنا الشنلوب والشنبهات
قوننية عننذاب القبننر التنني تعتبننر مننن القوننايا العقديننة الغيبيننة  ،وأانلً مننن اتاننول المهمننة التنني ال تحننتكم إلننى قنوانين المننادة أو

ميزان العقل من هنا جناء هنذا البحني ليسنّلض الونوء علنى رأي جمناعتين معاانرتين منن الجماعنات اإلسنلمية السن ّنية المعاانرة
في هذه المسألة وهما ( جماعة اإلخوان المسلمون ) و(جماعة حزب التحرير )  ،موضحاً موقفهما من المسألة ومقارناً بينهما.
أهمية البحث :

تظهر أهمية البحي في أنه :

 يقرر مسألة عقدية مهمة وهي مسألة عذاب القبر. يعرض رأي أبري جماعتين من الجماعات اإلسلمية الس ّنية المعاارة في مسنألة عنذاب القبنر ومناقشنتها فني ضنوء مناورد في القرآن الكريم والسنة النبوية.

مشكلة البحث :

تكمن مشللة البحي في أنه يجيي على التساؤالت اآلتية :
 -ما هو المفهوم الصحي لمسألة عذاب القبر ؟

 ما هو موقف جماعة اإلخوان المسلمين من مسألة عذاب القبر؟ . 1أخرجه الترمذي  ،كتاب الزهد  ،حديي رقم ( ، )2308م بعة مصن فى البنابي ،4 ،ص ،553وأخرجنه ابنن ماجنه  ،كتناب الزهند  ،بناب ذكنر القبنر والِبلنى  ،حنديي

رقننم (  ،)4267نبعننة إحينناء الكتنني العربيننة ،2 ،ص ، 1426وأخرجننه أحمنند فنني المسننند  ،حننديي رقننم (  ، )454نبعننة الرسننالة ،1 ،ص .503وأخرجننه الحنناكم فنني
المستدرب  ،حديي رقم (  ، ) 1373كتاب الجنائز  ،نبعة الكتي العلمية  ،1 ،ص . 526وحلم عليه اتلباني في الصحي الجامأ بأنه حديي حسن .

 . 2ابن عاشور  ،محمد ال اهر بن محمد (ت1393 :هن )  ،التحرير والتنوير  ،بدون نبعة أو سنة  ،الدار التونسية للنشر  ،1 ،ص.229
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 -ما هو موقف جماعة حزب التحرير من مسألة عذاب القبر؟

 هل موقف كل من جماعة اإلخوان المسلمين وحزب التحرير موافق لما جاء في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية؟الدراسات السابقة :

من أبري الدراسات السابقة المعاارة لهذا الموضوع ما يأتي :
 العقي نندة ف نني فك ننر جماع ننة اإلخن نوان المس ننلمين د ارس ننة تحليل ننة (2014م) ،إبن ن ار يم جبن نرين ع نناهلل ج ننويلس  ، ،رس ننالةماجسننتير ،جامعننة اليليننل  ،إشن ار

 :أ.د.حننافج الجعبننري .وقنند ركننزت هننذه الد ارسننة علننى الجاننني التربننوي العقنندي فنني

منهج اإلمام حسن البنا .
 حزب التحرير وأراؤه االعتقادية عرضا ونقنداً (1428ه ن2007-م)  ،موسنى بنن وانل بنن وانل م السلمي،رسنالةدكتوراه ،جامعة أم القرق ،إشن ار  :أ.دمحمنود مزروعنة.وتعتبر د ارسنة موسنعة لجمينأ مسنائل العقيندة عنند جماعنة حنزب
التحرير:اإللهيات والنبوات والغيبيات .
منهج البحث :

سأتبأ في البحي المنهج االستقرائي الوافي  ،وذلك بأن أدرا المسألة كما جاءت في كتي الجمناعتين منأ عنرض اآلراء علنى
أدلة القرآن الكريم وأحاديي السنة النبوية وعقيدة عامة أهل السنة والجماعة .
 .1أعزو اآليات إلى مواضعها في السور .

 .2أخر اتحاديي الواردة من كتي السنة وذلك كاآلتي :
 إن كان الحديي في الصحيحين أو في أحدهما فإني أكتفي بذكر اسنم المصندر والكتناب والبناب ورقنم الحنديي.وإذا وردالحديي في غير الصحيحين فإني أشير إلى المصدر مأ بيان الحلم على الحديي.
 .3الترجمة لألعلم .

 .4عننند العننزو للمصننادر والم ارجننأ فننإني أذكننر اسننم الكتنناب واسننم المملننف مننأ رقننم ال بعننة والسنننة ودار وملانهننا والجننزء
والصننفحة عن نند أول ذكننر ل ننه وعن نند تكنن ارره أكتف نني ب ننذكر اس ننم الممل ننف والكت نناب أو أش ننير لننه ب ( المص نندر الس ننابق أو
المصدر نفسه ) وأذكر الجزء والصفحة .
 .5أعقبت البحي بفهرا المصادر والمراجأ.
خطة البحث :

قسمت البحي إلى مقدمة ومبح ين وخاتمة على النحو اآلتي :
ّ
المبحي اتول  :مفا يم البحي  :عقيدة عذاب القبر جماعة اإلخوان المسلمين جماعة حزب التحرير:
الم لي اتول  :التعريف بعقيدة عذاب القبر .

الم لي ال اني  :التعريف بجماعة اإلخوان المسلمين .
الم لي ال الي  :التعريف بجماعة حزب التحرير .
المبحي ال اني  :موقف جماعة اإلخوان المسلمين وحزب التحرير من عذاب القبر :
الم لي اتول  :عذاب القبر عند جماعة اإلخوان المسلمين .

الم لي ال اني  :عذاب القبر عند جماعة حزب التحرير .
الم لي ال الي  :مواينة الرأي ْين بحسي ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية وآراء عامة السلف الصال .
خاتمة
أسأل م التوفيق والسداد  ،فما كان من اواب فمن م وحده وما كان هيه من خ أ فمن الشي ان  ،وال حول وال قوة إال باهلل.
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المبحث األول  :مفاهيم البحث :

المطلب األول  :عقيدة عذاب القبر

أن الموت هو نهاية للحياة الدنيا ،وبين الحياة الدنيا والحياة اآلخرة مدة سميت بالبريخ  :أي المدة بين الحياة المادينة
من المعلوم ّ
اتولننى والحينناة الماديننة ال انيننة  ،وفنني هننذه المنندة مرحلننة مننن م ارحننل الجنزاء الربنناني بننال واب أو بالعقنناب دلننت عليننه مجموعننة مننن
النصوص القرآنية والنبوية ()1التي ت بت نعيم القبر وعذابه  ،والمراد بعذاب القبر أو نعيمه  :هو النعيم والعذاب في البنريخ بنين
الموت والبعي سواء كان ذلنك فني القبنر أو فني غينره وقند أضنيفا إلنى القبنر بنالنظر إلنى أن أك نر المنوتى منن النناا يقبنرون(.)2

أن اإلنسان إذا مات بعي م إليه مًلكين يقال تحدهما منكر واآلخر نكير  ،يسأالنه من ربك وما دينك وماذا تقول في
وقد ثبت ّ
أن رسنول م  - -قنال " :
هذا الرجل – أي محمد  --فقد جاء في احيحي البيناري ومسنلم عنن أننس بنن مالنك ّ - -
ِ َّ
ِ ِ
ِ
ِ
احابه ،وإَِّنه لي ْسمأ ق ْنرع ِنعنالِ ِه ْم ،أتناه ملك ِ
نان هيْق ِعد ِان ِنه ،هيقنوال ِن :منا ك ْننت تقنول ِفني هنذا
إ َّن الع ْبد إذا وضأ في ق ْب ِره وتولى ع ْنه أ ْ
الن ِ
َِ ورسنوله ،هيقنال لنهْ :انظ ْنر ِإلنى مْقع ِندب ِمنن َّ
نار قن ْد
الرج ِل لِمح َّم ٍد اَّلى م عل ْي ِه وسَّلم ،فأ َّمنا الم ْنم ِمن ،هيقنول :أ ْشنهد أَّننه ع ْبند َّ
َّ
َ ِب ِه مْقعدا ِمن الجَّن ِة ،فيراهما ج ِميعا  -قال قتادة :وذ ِكر لنا :أَّنه يْفس له ِفي قب ِِره ،ث َّم رجأ ِإلى ح ِد ِ
يي أن ٍ
س  -قال :وأ َّما
أ ْبدلك َّ
ً
ْ
ً
الرج ِنل؟ هيقنول :ال أ ْدرِي ك ْننت أقنول منا يقنول َّ
النناا ،هيقنال :ال درْينت وال تل ْينت،
المن ِافق والك ِافر هيقال له :ما ك ْنت تقول ِفني هنذا َّ
صي ايح ًة يسمعها من يلِ ِ
ويورب ِبم ارِو ِمن ح ِد ٍيد ضرب ًة ،هي ِ
يه غ ْير ال َّقل ْي ِن " (.)3
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
أن م يحيني العبند الملّلنف فني قبنره بنرد الحيناة إلينه ويجعلنه منن
إذاً القبنر سنمال وفتننة وعنذاب أو نعنيم  ،والمنراد بسنمال القبنر ّ ":
العقل في م ل الواف الذي عاش عليه ليعقل ما يسأل عنه وما يجيبه ويفهم ما آتاه من ربه وما أعند لنه فني قبنره منن ك ارمنة أو

هوان  ،وحلم اإليمان به واجي  ،والعذاب أو النعيم يقأ علنى النروو والجسند معناً "(.)4وعنذاب القبنر مننه منا هنو دائنم وهنو منا

كنان للكننافرين والمنننافقين  ،ومنننه مننا هننو منق ننأ أي يبقننى فتنرة ثننم ينق ننأ وهننو مننا كننان للعصنناة مننن المننممنين والفاسننقين  ،هيعننذب
حسي جرمه ثم ييفف عنه  ،جاء في الفقه اتكبر تبي حنيفة ( ": )5وسمال منكر ونكير حق كائن في القبر وإعادة الروو إلنى
الجسد في قبره حق وضغ ة القبر وعذابه حق كائن للكفنار كلهنم ولنبع عصناة المنممنين حنق جنائز .)6( "...و ب ّنين النبني -
مفصل كما جناء فني الحنديي عنن ابنن عبناا - -
ّ -
أن هناب العديد من اتسباب التي تستوجي عذاب القبر منها ما هو ّ
ان ِفي كِب ٍ
ان ،وما يع َّذب ِ
أن النبي --مر بقبرين فقال ِ ":إَّنهما ليع َّذب ِ
ير ،أ َّما أحدهما فكنان ال ي ْسنتِتر ِمنن الب ْنو ِل ،وأ َّمنا اآلخنر فكنان
ّ

يتبين الموافق من اآلراء للنصوص الشرعية والميالف لها .
. 1سأعرض هذه اتدلة بعد عرض آراء الجماعتين في عذاب القبر كي ّ
 . 2انظر  :الميداني  ،عبدالرحمن حسن حبنكة  ،العقيدة اإلسلمية وأسسها  ،14 ،دار القلم  ،دمشق  ،ص ،551-550بتصر بسيض .

 . 3أخرجه البياري  ،كتاب الجنائز  ،باب ما جاء في عنذاب القبنر  ،حنديي رقنم ( . ) 1374ومسنلم  ،كتناب الجننة وانفة نعيمهنا وأهلهنا  ،بناب عنرض مقعند المينت منن
الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه  ،حديي رقم ( .)2870

 . 4النندوري  ،قح ننان  ،العقينندة اإلسننلمية ومننذاهبها ،بنندون نبعننة 2011 ،م ،دار كتنناب  ،بيننروت  ،ص . 637وانظننر  :الي ينني  ،محمنند أحمنند  ،العقينندة اإلسننلمية
ومذاهبها 2011 ،م ،دار المسيرة  ،عمان –اتردن  ،ص.357-356

. 5أبو حنيفة  :النعمان بن ثابت الكوفي ،إمام الحنفية ،الفميه المجتهد المحقق ،أحد اتئمة اتربعة عند أهل السنة .قيل :أاله من أبناء فنارا .ولند ونشنأ بالكوفنة .وكنان
قوي الحجة ،من أحسن الناا من قاً ،من أبري مصنفاته  :الفقنه اتكبنر  ،والمينار فني الفقنه  ،ولند
يبيأ اليز وي لي العلم في اباه ثم انق أ للتدريس واإلفتاء  ،وكان ّ
سنة 80هن وتوفي سنة 150هن  .انظر  :الزركلي  ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارا  ،اتعلم 2002 ،15 ،م ،دار العلم للمليين ، 8 ،ص.36

 . 6أبو حنيفة  ،النعمان بن ثابت ( ت150 :هن) ،الفقه اتكبر 1999 ،1 ،م ،ملتبة الفرقان  ،اإلمارات  ،ص. 65
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ي ْم ِشي ِب َّ
الن ِميم ِة "( .)1ومنهنا أسنباب مجملنة وهني  :الشنرب وارتكناب المعااني التني نهنى م ورسنوله  --عنهنا كالكنذب والزننا
وأكل الربا  ،وقد ثبت ذلك في الحديي ال ويل الذي رواه البياري من حديي سمرة بنن جنندب  "..فقند أرق الرسنول  - -رجنلً
يشق شدقه وكان الكذاب الذي يحدث بالكذبة ورأق رجلً يشدخ بحجر كبير وكان هذا عذاب من تعلم القرآن فنام عنه بالليل ولم
ونساء عراة في شيء م ل التنور ويتوقد تحتهم نا اًر وكان هنمالء الزنناة و أرق رجنلً يسنب فني نهنر
يعمل به في النهار ورأق رجاالً
ً
نإن هنناب أمنو اًر منجينة منن عنذاب القبنر أرشندنا إليهنا
أن لعذاب القبر أسباب موجبنة  ،ف ّ
من دم وكان هو آكل الربا  .)2( ...كما ّ
النبي --مليصها :االستقامة في الحياة الدنيا على منهج رسوله فالمداومة على العمل الصال " من أسباب النجاة من عذاب
القبر وعلى رأسها التوحيد والصلة والصيام والحج وبنر الوالندين وانلة اترحنام ومجنالس العلنم وذكنر م ولينام اللينل واالسنتغفار
فإن من استقام على هذا المنهج الصال اقتوى عدل م أن يينتم لنه بال اعنة  ،وكنذلك الجهناد والشنهادة فني سنبيل م والمنوت
ّ
بداء الب ن والمداومة على قراءة سورة الملك "( .)3وبالمجمل فإن اتسباب المنجية منن عنذاب القبنر هني ":تجنني تلنك اتسنباب
التي تقتوي عذاب القبر ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريند الننوم هلل سناعة يحاسني نفسنه فيهنا علنى منا خسنره وربحنه فني

يومه ثم يجدد له توبة نصوحاً بينه وبين م فينام على تلك التوبة ويعزم أن ال يعناود النذني إذا اسنتيقج ويفعنل هنذا كنل ليلنة فنإن

مات من ليلته مات على توبة وإن استيقج استيقج مستمبلً للعمل مسرو اًر بتأخير أجله حتى يستقبل ربه ويستدرب منا فاتنه ولنيس
للعبد أنفأ من هذه النومة وال سيما إذا عقي ذلك بذكر م .)4("....

المطلب الثاني  :تعريف جماعة اإلخوان المسلمين

أولا  :تأسيس الجماعة
ننية المعاانرة التني ننادت بونرورة الرجنوع إلنى اإلسنلم وت بينق
تعتبر جماعة اإلخوان المسلمين إحدق الجماعات اإلسلمية الس ّ
أحلام الشريعة اإلسلمية في واقأ الحياة  ،وتصدت لسياسة فصنل الندين عنن الدولنة ومنابنذة العلمانينة ( )5التني اجتاحنت العنالم
العربي واإلسلمي .تأسست جماعة اإلخوان المسلمين على يد اإلمام حسن البنا المولنود فني إحندق قنرق البحينرة سننة (1906م)

 .ف نني س نننة (1928م) ت ننم تأس ننيس نن نواة الجماع ننة.وف نني س نننة (1949م) اغتي ننل ممس ننس جماع ننة اإلخن نوان حس ننن البن ننا وف نني ع ننام

(1950م) اختيننر المستشننار حسننن الهوننيبي( )6مرشننداً لوخنوان .ومننن أبننري ليننادات اإلخنوان وأشننهرهم  :سننيد ق نني الننذي يعنند
المفكر ال اني في الجماعة بعد حسن البنا وواحداً من رواد الفكر فيها  ،تم المب

عليه سنة (1954م ) وبقي في السجن عشر

سنوات وأفر عنه سنة (1964م ) وما لبي إال أن أعيد في السجن وتنفيذ حلم اإلعدام هيه سنة(1966م) .
 . 1أخرجه البياري  ،كتاب الوضوء  ،باب ما جاء في غسل البول  ،حديي رقم ( ) 218وانظر أن ارفنه فني الصنحي  ،وأخرجنه مسنلم  ،كتناب ال هنارة ،بناب الندليل علنى
نجاسة البول ووجوب االستبراء منه  ،حديي رقم(.)292

 . 2نقلته بالمعنى ل وله  ،وقد أخرجه البياري  ،كتاب الجنائز  ،باب ما قيل في أوالد المشركين  ،حديي رقم ( .)1386
 . 3انظر  :حسان  ،محمد  ،جبريل يسأل والنبي-يجيي 2007،م ،ملتبة هياض  ،مصر  ، 3 ،ص.249-248

الميم الجويية  ،محمد بن أبي بلر بن أيوب بن سعد شمس الدين (ت751 :هن) ،الروو  ،بدون نبعة أو سنة ،دار الكتي العلمية  ،بيروت ،ص.79
 . 4ابن ّ
 . 5العلمانية  :وترجمتها الصحيحة :اللدينية أو الدنيوية ،وهي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعينداً عنن الندين  .وتعنني فني جانبهنا
السياسي بالذات اللدينية في الحلم ،وهي اا لو ال الة له بللمة العلم وقد ظهرت في أوروبا منذ القرن السابأ عشر وانتقلت إلى الشرو في بداية القرن التاسأ عشر

وانتقلت بشلل أساسي إلى مصنر وتركينا وإينران ولبننان وسنوريا ثنم تنونس ولحقتهنا العنراو فني نهاينة القنرن التاسنأ عشنر .أمنا بمينة الندول العربينة فقند انتقلنت إليهنا فني القنرن
العشرين،و هي حركة اجتماعية تهد

إلى

ار الناا ع ن االهتمام باآلخرة إلى االهتمام بالحياة الدنيا وحدها  ،فالكلمة ال علقة لها بنالعلم إنمنا علقتهنا بشنلل كامنل

بالندين ولكنن بشننلل سنلبي وقنند اختينرت كلمننة علمانينة تنهنا أقننل إثنارة مننن كلمنة ال دينيننة .انظنر  :ق ني  ،محمنند  ،منذاهي فكريننة معاانرة 2001 ،9 ،م ،دار الشننروو ،
مصر  ،ص.447-445

 . 6حسنن الهوننيبي المصنري :المرشنند العنام لوخنوان المسنلمين بمصننر .ولني القونناء فني مدينننة أسنيو  ،ثننم كنان مستشننا اًر قونائياً .ولمننا اغتينل يعننيم اإلخنوان حسننن البنننا
عننام(1949م) اتجهننت اتنظننار الننى الهوننيبي واختيننر عننام(1951م) خلفناً لننه .وبعنند ال ننورة المصنرية سنننة(1952م) اتهننم بالتننرمر علننى يعيمهننا جمننال عبنند النااننر فسننجن
(1957 – 1954م) وأعينند إلننى السننجن عننام (1964م) وأنلننق بعنند وفنناة عبنند النااننر فأقننام منزوي ناً فنني داره بالقنناهرة إلننى أن تننوفي .انظننر  :الزركلنني  ،اتعننلم 2 ،

،ص.225
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ثاني ا  :أبرز معتقدات جماعة اإلخوان المسلمين
نوهية وهيتنة سياس ّنية وجماعنة
ننية وحميقنة ا ّ
آمن اإلخوان المسلمين بدعوتهم التي وافها لهم البنا بأنها  :دعوة سنلفية ونريقنة س ّ
ناء علننى ذلننك بنندعوتهم علننى أسنناا شننمولها لكننل
علمي نة ّ
رياضن ّنية  ،وراب ننة ّ
ثقاهي نة وشننركة اقتصننادية وفك نرة اجتماعيننة وسنناروا بنن ً

نلمية بحننق وإعننادة الكيننان النندولي لألمننة اإلسننلمية
ننواحي اإلاننلو ( .)1كمننا يننممن اإلخنوان بإاننلو الحلومننة حتننى تكننون إسن ّ
ّ
بتحرير أونانها وإحياء مجدها(.)2أما من ناحية عقدية فإن البنا يعرض في كتابنه " م فني العقيندة اإلسنلمية " عناانر العقيندة
وبين أنها  :االعتقاد بوجود م تعالى ووافه بصفات الكمال ونفي افات المشنابهة والننقو وعندم التعنرض للحميقنة
اإلسلمية ّ
أن ال ريننق المواننل لننذلك هننو النظنر فنني الكننون نظن اًر انحيحاً وتحريننر العقننول واتفكننار مننن
والما ينة فنني ذاتننه واننفاته  ،وبنين ّ

أن اإلمنام حسنن البننا كنان قند تنأثر بنشنأته
الموروثات واتهواء (.)3وفي ختام الحديي عن معتقدات اإلخوان منن الجندير بالنذكر ّ
نوهية
ناهية ( )4أي كننان متننأث اًر بالتصن ّنو " وإذا كننان الني ن ار البنننا فنني بدايننة حياتننه فنني الجمعيننات الصن ّ
اتولننى بال ريقننة الحصن ّ
على سبيل الم ال ناعة الجماعنة بأنهنا ناعنة المريندين ()5

الحصاهية أثر في أسلوب دعوته  ،هيفسر البع
وبالذات ال ريقة
ّ
نوهية قند بلغنت بهنذا القسنم –أي تهنذيي الننفس وتربيتهنا-
بشييهم بدون التعرض لتفسنيرها ...كمنا ينرق –أي حسنن البننا -أن الص ّ
مرتبنة منن عنل الننفس ودواهنا ولكنننهم بنالغوا فني ذلنك كالمبالغنة فني الصننمت والجنوع والسنهر والعزلنة ( )6وكنان يتمننى أن تقننف
الصننوهية عننند هننذا الحنند الننذي يحمننل خين اًر للننناا  ،ولكنننهم خرجنوا بعلننوم الفلسننفة والمن ننق فيل ننت النندين بمننا لننيس منننه وفتحننت
ال غنرات لكنل يننديق أو ملحند أو فاسنند رأي  ...وقند اعتنر الشنيف بفوننل ال نرو الصنوهية فني نشننر الندعوة لوسنلم فني منننانق

نائية (. )7
أن جماعة اإلخوان انتقلت إلى اتق ار العربية واار لها وجود في سوريا واتردن ولبننان
وفي نهاية الم لي تجدر اإلشارة إلى ّ
والعراو واليمن وغيرها كما أنه يوجد لها أتباع في معظم أنحاء العالم.
المطلب الثالث  :تعريف جماعة حزب التحرير

أولا :تأسيس جماعة حزب التحرير
اإلسلمية في تعريف حزب التحرير بأنه  " :حنزب سياسني إسنلمي يندعو إلنى تبنني مفنا يم
جاء في موسوعة الفرو والجماعات
ّ
ّ
ّ
اإلسلم  ،أ ِّسس كرد فعل لهزيمة الجيوش العر ّبية في حرب 1948م في فلسن ين " ( .)8وقند تنم تأسنيس الحنزب علنى يند الشنيف

 . 1انظر  :الحنفي  ،عبدالمنعم ،موسوعة الفرو والجماعات  ،ص ، 29-27بتصر .
. 2انظر  :البنا  ،حسن  ،رسالة التعاليم  ،موقأ حسن البنا على الشبلة العنكبوتية  ،ص2

.

 . 3البنا  ،حسن  ،م في العقيدة اإلسلمية  ،إادارات  2000فت م خليف  ،بدون دار  ،ص ،14-9بتصر .

الحصاهية  :أسسها الشيف حسنين الحصافي أواخر القرن ال الي الهجري  ،وهي حصيلة أفكار نرو اوهية قديمة استمدها الشيف حسنين منن مشناييها النذين
. 4ال ريقة
ّ

عااننرهم  .انظننر  :البنننا  ،فنماد عبنندالرحمن محمنند  ،اإلخنوان المسننلمون والسننل ة السياسننية فنني مصننر  ،بنندون نبعننة أو سنننة ،جامعننة افريميننا العالميننة – مركننز الد ارسننات
والبحوث اإلفريمية  ،أال هذا الكتاب رسالة جامعية  ،ص.50

 . 5مقنام انوفي يعنني  :الكامنل فني إخلانه وقينل أننه منن انق نأ إلنى م عنن استبصنار ونظنر وتجنرد عنن إرادتنه  .انظنر  :الزوبني  ،ممندوو  ،معجنم الصنوهية ،1 ،
2004م ،دار الجيل  ،ص.376

" . 6اإلسلم لنم ينأمر بتعنذيي اتنفنس وإذاللهنا وإفقارهنا بنل بنالعلس أمنر اإلسنلم باالهتمنام والعناينة بالجسند حتنى يلنون جسنداً انحيحاً معنافى وقند ب ّنين م تعنالى ورسنوله
اتمننور التنني إذا فعلهننا اإلنسننان اننار وليناً هلل فننل حاجننة لهننذه الرياضننات المبتدعننة " .انظننر  :إدريننس  ،إدريننس محمننود  ،مظنناهر االنح ارفننات العقديننة عننند الصننوهية وأثرهننا
السيء على اتمة اإلسلمية 1426 ،2 ،ه 2005-م ،ملتبة الرشد  ،الرياض  ،1 ،ص.795

 7بي ننومي  ،يكري ننا س ننليمان  ،اإلخن نوان المس ننلمون والجماع ننات اإلس ننلمية ف نني الحي نناة السياس ننية المصن نرية (  1948 -1928م ) 1991 ،2 ،م ،ملتب ننة و ب ننة  ،الق نناهرة ،
ص.75-74

. 8الحنفي  ،مصدر سابق  ،ص. 183
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تقنني النندين النبهنناني ( )1فنني عننام ( 1952م) و ،ت نرأا الحننزب بعننده عبنند القننديم يلننوم (، )2وت نرأا الحننزب فنني اتردن أحمنند
الداعور(. )3

ثاني ا  :أبرز معتقدات جماعة حزب التحرير :
مح ننور دعننوة حننزب التحريننر هننو إقامننة الدولننة اإلسننلمية التنني تسننتأنف الحي نناة اإلسننلمية مننن خلله ننا ومننن ثننم إقامننة اليلف ننة
اإلسلمية ليتم بعد ذلنك حمنل الندعوة للبلندان غينر اإلسنلمية.ويتم إيجناد اليلفنة اإلسنلمية عنند الحنزب ببني اتفكنار اإلسنلمية
والكفنناو فنني سننبيلها ليننتم بننذلك إعننادة ال قننة بأفكننار اإلسننلم وأحلامننه باعتبارهننا مسننتنب ة مننن القنرآن والسنننة ،وال ريقننة للنندعوة هنني

جماعي ناً باإلسننلم وحتننى يحنندث الت ميننف ال بنند مننن االنقننلب الفكننري الننذي يحنندث االنقننلب الشننامل فنني المجتمننأ
ت ميننف الننناا
ّ
ِّ ِ
الشديد الذي ن أر على اتذهان في فهم اإلسلم (.)4
الوعف ّ
معللّ ذلك أن سبي االنح ا يرجأ إلى شيء واحد هو ّ
يغفننل الحننزب اتمننور الروحيننة وينظننر لهننا نظ نرة فكريننة ،وللحننزب دسننتور َّ
مملننف مننن ( )187مننادة معنند للدولننة المتوقعننة  .كمننا
ّ
ّ
أن الديمقرانيننة نظننام
نلمية  .ويننرق ّ
ويتيلننى الحننزب عننن اتمننر بننالمعرو والنهنني عننن المنكننر حالي ناً إلننى أن تقننوم الدولننة اإلسن ّ

كفر)5(.

أن الحننزب فنني بدايتننه ركننز علننى وجننوده فنني اتردن وسننوريا ولبنننان ثننم امتنند نشننانه إلننى ميتلننف البلنندان
وتجنندر اإلشننارة إلننى ّ
اإلسلمية ووال نشانه إلى أوروبا وخااة في النمسا وألمانيا.
المبحث الثاني  :موقف جماعة اإلخوان المسلمين وحزب التحرير من عذاب القبر

قبنل البندء بالتفصنيل فني آراء الجمناعتين بهنذه المسنألة العقدينة يجني أن أقندم لهنا بالحنديي عنن مسنألة أخنرق وهني مسنألة حجيننة
أن
أن مسألة إثبات عذاب القبر أو نفيه وإنكاره معتمدة باتال علنى هنذه المسنألة ويعنود السنبي فني ذلنك ّ
خبر اآلحاد(، )6ذلك ّ
مسألة عذاب القبر قد ثبتت عن نريق خبر اآلحاد ال اليبر المتواتر  ،والتي هي باتال أيواً محل نزاع وذلك فني جزئينة هنل

العملينة والمسنائل
يمخذ بيبر الواحد في مسنائل العقيندة أم ال ؟ فهنناب منن ف ّنرو فني إفنادة خبنر اآلحناد للعلنم اليقينني بنين اتحلنام
ّ
ّ
العقدينة  ،هبعوننهم قِبننل اتخننذ بننالمتواتر فقننض فنني قوننايا العقينندة كالمعتزلننة ( )7وغيننرهم  ،ممننا أدق إلننى ردهننم تحادينني اآلحنناد
ّ

 . 1فلس يني اتال ( 1077 -1908م)  ،من مواليد قرية اجزم قواء حيفا بفلس ين تلقى تعليمه في قريته ثم التحق باتيهر ثم دار العلوم  ،بعد ذلك عمل قاضياً في

فلس ن ين وعلننى إثننر نكبننة  1948م غننادر إلننى بيننروت وتننوفي فيهننا  ،انظننر  :السننلمي  ،موسننى بننن واننل بننن واننل م  ،حننزب التحريننر وآراؤه االعتقاديننة عرض ناً ونقننداً
(2007م) (،رسالة دكتوراه )  ،جامعة أم القرق ،ص 11وما بعدها .

 . 2من مدينة اليليل بفلس ين  ،وهو من خريجي اتيهر  ،له كتاب (هلذا هدمت اليلفة ) وكتاب ( اتموال في دولة اليلفة )  ،انظر  :المصدر السابق  ،ص.28
 . 3من مدينة قلقيلة بفلس ين وهو من خريجي اتيهر وقد كان مسموالً عن فرع حزب التحرير في اتردن وقد تولى عونوية البرلمنان اتردنني لفتنرتين لنه بعن
أهمها  :نق القانون المدني ،انظر  :المصدر نفسه ،ص .29

المملفنات

 . 4الحنفي  ،مصدر سابق  ،ص ،183وانظر  :منشورات حزب التحرير  ،6 ،سنة (2001م)  ،ص.3
. 5انظر  :المصدرين السابقين .

أن اليبر ينقسم باعتبار واوله إلينا إلى قسمين :
 . 6من المعلوم ّ
التواتر أو المتواتر  :وهو ما رواه عدد ك ير محال توانمهم على الكذب وحلمنه أننه يفيند العلنم الونروري أي اليقينني النذي يصندو

بنه

اإلنسنان تصنديقاً جايمناً  ،فنالمتواتر

ومنه الحديي المتواتر كله مقبول وال حاجة بالبحي عن رواته  .ومن شرونه أن يرويه عدد ك ير وتوجد هذه الك رة في نبقات السند جميعها وإحالة االتفاو على الكذب .
اآلحاد  :وهو مالم يجتمأ هيه شرو المتواتر.

انظر  :ال حان  ،محمود  ،تيسير مص ل الحديي  ،ملتبة المعار  ،الرياض  ،بدون نبعة أو سنة ،ص ، 22-19-بتصر .

 . 7المعتزلة  :فرقة إسنلمية نشنأت فني أواخنر العصنر اتمنوي وايدهنرت فني العصنر العباسني وقند اعتمندت علنى العقنل المجنرد فني فهنم العقيندة اإلسنلمية لتأثرهنا بنبع

الفلسننفات المسننتوردة  ،ويسننمون بأا ننحاب العنندل والتوحينند والقدريننة والعدلي ننة وأاننول المعتزلننة اليمسننة  :التوحي نند والعنندل والوعنند والوعينند والمنزل ننة بننين المن نزلتين واتم ننر
لملنل و ِ
بالمعرو والنهي عنن المنكنر  .انظنر  :الشهرسنتاني  ،أبنو الفنت محمند بنن عبند الكنريم بنن أبنى بلنر أحمند (ت 548ه ن )  ،ا ِ
النحنل  ،بندون نبعنة أو سننة ،ممسسنة
الحلبي ،1 ،ص .43وانظر  :بدوي  ،عبدالرحمن  ،مذاهي اإلسلميين  ،بدون نبعة 1997 ،م،دار العلم للمليين  ،بيروت  ،ص.55-37
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الصحيحة  ،ومنهم من تلقى أحاديي اآلحاد بالقبول تصديقاً وعملً فهي محصلة -عندهم -للعلم مفيدة لليقين وموجبة للعمل بما
جاء به الدين وعلى هذا جمهور وعامة أهل السنة والجماعة (.)*()1

المطلب األول  :مسألة عذاب القبر عند جماعة اإلخوان المسلمين

أن
أن مسنألة عنذاب القبنر لنم تغني عننهم بنل هني حاضنرة بإثباتهنا وعندم إنكارهنا ذلنك ّ
إن القارقء في كتني جماعنة اإلخنوان يجند ّ
ّ
التعننر علننى أحلننام اإلسننلم مرجعهننا عننندهم الق نرآن الك نريم والسنننة الم هنرة فقنند جنناء فنني رسننالة التعنناليم للبنننا  " :والق نرآن الك نريم

والسنة الم هرة مرجأ كل مسلم في تعر أحلام اإلسلم  ،ويفهم القنرآن نبقناً لقواعند اللغنة العربينة منن غينر تكلنف وال تعسنف ،

ويرجأ في فهم السنة الم هرة إلى رجال الحديي ال قات  ...وكل أحد يمخذ من كلمه ويترب إال المعصوم  - -وكل منا جناء

عننن السننلف -رض نوان م علننيهم -موافق ناً للكتنناب والسنننة قبلننناه  ،وإال فكتنناب م وسنننة رسننوله أولننى باإلتبنناع ولكنننا ال نتعننرض

لألشياص – هيما اختلف هيه – ب عن أو تجري ونكلهم إلى نياتهم وقد أفووا إلى ما قدموا "(.)2

أن للقبر أحوال وذلك في معرض حدي ه عن أقسام العقائد اإلسلمية فقد جعلها فني
أن البنا أثبت ّ
يتبين ّ
وبعد قراءة رسالة العقائد ّ
أربعة أقسام على النحو اآلتي :
" القسم اتول  :اإللهيات وتبحي هيما يتعلق باهلل تعالى .

القسم ال اني  :النبوات وتبحي في كل ما يتعلق باتنبياء .
القسم ال الي  :الروحانيات وتبحي هيما يتعلق بالعالم غير المادي  :كالملئكة – عليهم السلم – والجن والروو .

القسننم ال اربننأ  :السننمعيات  ،هيمننا يتعلننق بالحينناة البريخيننة والحينناة اآلخرويننة  :كننأحوال القبننر وعلمننات الميامننة والبعنني والموقننف
والحساب والجزاء.)3(".

أن للقبر أحوال وأحواله كما هو معلوم إما عذاب وإما نعيم .
أن البنا يممن ّ
ومن خلل النو السابق يتو ّ
ظننر ال نناني للجماعننة وجنندنا أنننه يفسننر قولننه تعننالى َّ " :
النننار ي ْعرضننون عل ْيهننا غنندوا
وإذا انتقلنننا لسننيد ق نني ( )4والننذي يعتبننر المن ّ
الساعة أ ْد ِخلوا آل ِف ْرعون أشَّد اْلعذ ِ
بأن العرض الوارد في اآلية قد يلون عذاب القبر بنل
وع ِشيا وي ْوم تقوم َّ
اب " ( غافر ّ ، )46 :
ْ
أن عرضهم على النار غدواً وعشياً  ،هو في الفترة منن بعند المنوت
أن هناب عذاب قبل يوم الميامة هيقول  " :والنو يلهم ّ
يمكد ّ
إلى ليام الساعة وقد يلون هذا هو عذاب القبر إذ أنه يقول بعد هذا " أ ْد ِخلوا آل ِف ْرعون أشَّد اْلعذ ِ
اب " فهو إذن عذاب قبنل ينوم
ْ

عرض على النار فني الصنباو وفني المسناء  ،إمنا للتعنذيي برؤيتهنا وتوّقنأ لنذعها وحرهنا – وهنو عنذاب
الميامة وهو عذاب سيء
ٌ
َِ
شديد – وإما لمزاولتها فعلً "(. )5ويقول في تفسيره لقوله تعالى ِ " :م َّما خ ِ يت ِات ِه ْم أ ْغ ِرقوا فأ ْد ِخلوا ن ًا
ار فل ْم ي ِجندوا له ْنم ِم ْنن دو ِن َّ
ار " ( نوو  ". )25 :هبي يتاتهم وذنوبهم ومعاايهم أغرقوا فأدخلوا نا اًر  ،والتعقيي بالفناء مقصنود هننا ؛ تن إدخنالهم الننار
أ ْنص ًا

أن خبنر الواحند يفيند العلنم ق عناً وفصنوالً أخنرق للتأانيل علنى حجينة خبنر اآلحناد فني مسنائل
الميم عقند فني كتابنه الصنواعق المرسنلة فصنلً فني بينان ّ
 . 1من ذلك ّ
أن ابن ّ
العقيدة ومما جاء في ميتصره عن حجية خبر الواحد ":وأما المقام ال امن  :وهو انعقاد اإلجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه اتحاديي – أي أحاديي اآلحناد – وإثبنات
افات الرب تعالى بها  ،فهذا ال يشك هيه لمن لنه خبنرة بنالمنقول  ،فنإن الصنحابة هنم النذين رووا هنذه اتحاديني وتلقاهنا بعونهم عنن بعن

بنالقبول ولنم ينكرهنا أحند مننهم

على من رواها وتلقاها عنهم جميأ التابعين من أولهم إلى آخرهم ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم  ،ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك ..وكذلك
تابأ التابعين مأ التابعين "  ،وهذا الرأي نقله ابن الميم عن شييه ابن تيمية واإلمام أحمد بن حنبل  ،انظر  :ابن الموالي  ،محمد بن محمد بنن عبندالكريم البعلني (ت:

774هن )  ،ميتصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمع لة البن الميم 2001 ،1 ،م ،دار الحديي  ،مصر  ،ص.605

أن الحنديي ال يسنتميم عنن مسنألة عنذاب القبنر
(*) ملحظة  :لست هنا في ادد تأايل مسألة حجية خبر الواحد ومن أنكره وأدلتهم  ،إنما أشنرت لهنا إشنارة سنريعة ذلنك ّ
ال ابتة بيبر الواحد دون التعرض للمسألة .

 . 2البنا  ،حسن  ،رسائل حسن البنا – رسالة التعاليم  ،ص. 2

 . 3البنا  ،حسن  ،رسائل حسن البنا – رسالة العقائد  ،موقأ حسن البنا  ،ص. 20
 . 4سبق التعريف به عند التعريف بجماعة اإلخوان .

 . 5ق ي  ،سيد  ،في ظلل القرآن 1412 ،17 ،ه ،دار الشروو  ،بيروت  ، 5 ،ص.3084
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مواول بإغراقهم والفاال الزمني القصير كأنه غير موجود  ،تنه في موايين م ال يحسي شيتاً  ،فالترتيني منأ التعقيني كنائن
بين إغراقهم في اترض وإدخالهم النار يوم الميامة  ،وقد يلون هو عذاب القبر في الفترة القصيرة بين الدنيا واآلخرة "(.)1

إن هنذه الفتنرة قند يلنون اناحبها فني
والمفهوم من كلم ق ي أنه يقر بوجود الحياة البريخية التني هني الفتنرة بنين الندنيا واآلخنرة و ّ
نعيم أو عذاب بحسي ما قدم في حياته اتولى وقوله " قد يلون عذاب القبر دالل ًة منه على إيمانه وإقن ارره بوجنود عنذاب القبنر ،

أن سيد ال يستدل بأحاديي اآلحناد فني أمنر العقيندة فقند جناء فني تفسنيره لسنورة الفلنق عنند تفسنيره لقولنه تعنالى " :
على الرغم من ّ
ِ
و ِمنن ش ِنر َّ ِ ِ
أن النبني  - -قند سنحر قنال منكن اًر لنذلك  ":ولكنن هنذه الرواينات
النَّفاثنات فني اْلعقند " وبعند حدي نه عنن ورود رواينات ّ
ْ ّ
تيالف أال العصمة النبوية في الفعل والتبليغ  ،وال تستميم مأ االعتقناد بنأن كنل فعنل منن أفعالنه  - -وكنل قنول منن أقوالنه
سنننة وش نريعة  ،كمننا أنهننا تصن دم بنفنني القنرآن عننن الرسننول  --أنننه مسننحور ،وتكننذيي المشننركين هيمننا كننانوا يدعونننه مننن هننذا
اإلفك .ومنن ثنم تسنتبعد هنذه الرواينات ..وأحاديني اآلحناد ال يمخنذ بهنا فني أمنر العقيندة والمرجنأ هنو القنرآن والتنواتر شنر لألخنذ
باتحاديي في أاول االعتقاد وهذه الروايات ليسنت منن المتنواتر"(.)2فهنل منن المملنن اعتبنار هنذا منن قبينل التنناق

عن ِ
مسوغ ومبرر لسيد في ذلك ؟
ّ
بأن بع
برأيي قد نجد له مير في ذلك ّ

أم نبحني

عدوا أحاديي عذاب القبر بلغت مبلغ التواتر ( ، )3وقند جناء فني ذلنك " :
العلماء قد ّ

وأمنا نصننوص السنننة فنني إثبننات عننذاب القبنر فقنند بلغننت اتحادينني فنني ذلننك مبلنغ التنواتر  ،إذ رواهننا أئمننة السنننة وجماعننة الحننديي

ونقاده عن الجمأ الغفير الك ير من أاحاب رسول م .)4(" - -

أن االعتقناد بمسنألة
وضن الكاتني ّ
وهلذا فإن اإلخوان المسلمين يمكدون هذه المسألة تأكيداً اريحاً ففي كتاب العقائد اإلسلمية ّ
أن كل إنسان يسأل بعد موته قبر أم لم يقبنر
عذاب القبر هو أمر متفق عند أهل السنة فقال  " :اتفق أهل السنة والجماعة على ّ
أن
فلنو أكلتنه السننباع أو أحنرو حتنى اننار رمناداً أو غنرو فنني البحنر لسنتل عننن أعمالنه  ،وجنويي بنناليير خين اًر  ،وبالشنر شن اًر  ،و ّ
النعيم أو العذاب على النفس والبدن معاً "()5

دل داللة واضحة على إق ارره بمسألة عذاب القبر .
والشاهد من حدي ه قوله و ّ
أن النعيم أو العذاب على النفس والبدن معاً ّ ،
وم ل ذلك عند سعيد حوق( )6قال  ":سمى م – عزوجل – في اآلية اتخيرة – يقصد قوله تعالى  " :وهو َّال ِذي يتوَّفاكم ِب َّ
اللْي ِنل
ّ
ّ
ْ
النه ِار ث َّم يبع كم ِه ِ
وي ْعلم ما جر ْحت ْم ِب َّ
يه لِيْقوى أج ٌل مسمى ث َّم ِإل ْي ِه م ْرِجعك ْم ث َّم ينِّبتك ْم ِبما ك ْنت ْم ت ْعملون " ( اتنعام  - )60 :النوم
ْ ْ
وسماه في ملنان آخنر المنوت وهنو المنوت اتانغر فمنن الننوم نعلنم شنيتاً عنن عنالم المنوت وعنن عنالم البنريخ – وهنو العنالم
وفاة ّ
الذي نكون هيه بعد الموت ،فقد أع انا م بهذا النوم اورة مصغرة عن الموت وعن عالم البريخ وعنن عنذاب القبنر أو نعيمنه ،
فنحن نرق النائم ساكناً هادئاً ال نرق على جسمه أث اًر ومأ ذلك قد يلون في عذاب أو نعيم كنأن ينرق نفسنه يتلن ّذذ أو يتعن ّذب وهنو
الننوم انورة
أن ّ
أن حنال المينت والننائم واحند؛ بنل يعنني هنذا ّ
ساكن هادئ ال نرق عليه أثن اًر فني ك ينر منن اتحينان ،وال يعنني هنذا ّ

 . 1ق ي  ،في ظلل القرآن  ،6 ،ص.3716

 . 2انظر  :ق ي  ،مرجأ سابق  ،6 ،ص.2008

قسم العلماء التواتر إلى قسمين  :تواتر لفظي وتواتر معنوي  ،وبع العلماء َّ
عد أحاديي عذاب القبر من المتواتر معنوياً .
ّ .3
ندون
نبعنة او سننة ،ملتبنة السنوادي ،
 . 4انظر  :آل ع قدة  ،هشام بن عبدالقادر بن محمد  ،ميتصر معار القبول بشرو سلم الواول إلى علم اتاول في التوحيد  ،ب
جدة ،ص  ، 223بتصر .

 . 5سابق  ،سيد  ،العقائد اإلسلمية2000 ،10 ،م ،دار الفت لوعلم العربي  ،مصر  ،ص.206
 . 6أبننري النندعاة اإلسننلميين المنتمننين إلننى جماعننة اإلخ نوان المسلمين،وانون َّنم إلننى اإلخ نوان عننام 1372ه،وقنند مننرَّت بننه أحننداث ك ي نرة جننرت فنني سننورية ،ولننه ذكريننات

دونهنا وغيرهنا فني ذكرياتنه التني نشننرت بعننوان "هنذه تجربتني وهنذه شنهادتي"  ،لنه العديند منن المملفنات منهنا :م جنل جللننه
وملحظنات وتقييندات علنى منا جنرق فني وقتنهَّ ،
،اتساا في التفسنير وغيرهنا.انظر :يوسنف ،محمند خينر بنن رمونان بنن إسنماعيل ،تكملنة معجنم المنملفين –وهينات (1995-1977م)1418 ،1 ،ه1997-م،دار ابنن

حزم ،بيروت –لبنان ،ص.211
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إن ما يلون لونسان بعد الموت أك ر وضوحاً مما يلون لونسان في عالم اليقظة ،فلذلك العالم قوانيننه،
ّ
مصغرة عن الموت ،بل ّ
والنوم هو الم ال المقرب " (.)1
وفي تفسيره لقوله تعالى  :وم ْن أ ْعرض ع ْن ِذ ْكرِي فِإ َّن له م ِعيش ًة ض ْن ًكا ون ْحشره ي ْوم اْل ِميام ِة أ ْعمنى  ( ننه  ، )124 :ب ّنين أن
هناب اتجاه في تفسير العيش الونك على أنه عذاب القبر  ،ويتو من كلمه أنه أثبت هذه المسألة إثباتاً ّبيناً فقال في تفسيره
لقوله تعالى َّ  :
النار ي ْعرضون عل ْيها غدوا وع ِشيا  وهذه اآلية دليل على عذاب القبر (.)2
وأخننتم رأي اإلخنوان فنني مسننألة عننذاب القبننر فنني حننديي لمحمنند الغ ازلنني( )3عننندما تحنندث عننن الحينناة البريخيننة قننائلً  " :ال يلنناد

المرء يترب دنيانا هنذه حتنى يبندأ حسنابه  ،ويظهنر ثوابنه أو عقابنه  ،وقند سناو لننا القنرآن الكنريم نرفناً عنن أحنوال النناا فني هنذه
المرحلة من حياتهم اآلخرة  ،فهو يقول عن الكفار من آل فرعون َّ :
الساعة أ ْد ِخلوا
النار ي ْعرضون عل ْيها غدوا وع ِشيا وي ْوم تقوم َّ
آل ِف ْرعون أشَّد اْلعذ ِ
اب( غافر ، )46 :ويصف نعيم الشهداء وترقبهم إلخوانهم وأبنائهم أي يقدموا ويشناركوهم فني السنعادة التني
ْ
َ ِمننن فوننلِهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن
ِ
غمنروا بهننا  :وال ت ْحسننب َّن الننذين قتلنوا فنني سنبيل َّ
ناء ع ْننند رّبهن ْنم ي ْريقننو ( )169فننرحين بمننا آتنناهم َّ ْ ْ
َ أ ْمواتًننا بن ْنل أ ْحين ٌ
ويستب ِشرون ِب َّال ِذين لم يْلحقوا ِب ِهم ِمن خْلِف ِهم أ َّال خو علي ِهم وال هم يحزنون ( )170يستب ِشنرون ِبِنعم ٍنة ِمنن َّ ِ
َ ال
و ٍنل وأ َّن َّ
َ وف ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ ٌ ْ ْ
ْ
ْ
ِ
يِ
ِ
ويأ أ ْجر اْلم ْممنين (آل عمران  ، )171- 169 :وبوادر الشر أو بوادر اليير تظهر في اللحظة اتخيرة من عمر اإلنسان
على آخر منايل الدنيا وأول مراتي اآلخرة  ....إلى أن يقول  :واتدلة علنى ثنواب القبنر وعذابنه ك ينرة  ،تتونافر علنى إثبنات أن
أن هنناب نعنيم أو عنذاب بعند المنوت وقبنل ينوم
قبل الجنة والنار مقدمات تحفل بالبشرق أو باإلنذار  ، )4(".ويظهر كلمه علنى ّ
الميامة .
وبهذا النو أختم الم لي اتول من المبحي ال اني تنتقل لعرض مسألة عذاب القبر عند جماعة حزب التحرير .
المطلب الثاني  :مسألة عذاب القبر عند جماعة حزب التحرير

لقد نفى حزب التحرير أن يلون عذاب القبر من أمور العقيدة  ،وقد بنوا رأيهم على أساا أنه جاء عن نريق خبر اآلحاد  ،فقد
أن أخبار اآلحاد ليست حجة في العقيدة عندهم ،بل
أنكر حزب التحرير كل المسائل التي وردت عن نريق خبر اآلحاد  ،وذلك ّ
إن اإليمنان بالرسنول محمند  - -يوجني ناعتنه واتباعنه ويوجني
يحرم اعتقاد ما جاء عن نريق خبنر اآلحناد ،قنال النبهناني ّ ":
أن هنذا االسنتدالل بالسننة ييتلنف شنأنه بالنسنبة لمنا يسنتدل علينه  ،يلفني هينه
االستدالل بسنته على اإلسلم عقيدة وأحلاماً ..إال ّ
أن يغلي الظن عليه فإنه يستدل به بما يغلي الظن على الشيو أن الرسول قاله  ،ويستدل به بمنا يتق ّنين الشنيو أن الرسنول
قاله من باب أولى  .أما ما يجني هينه الجنزم واليقنين  ،فإننه يجني أن يسنتدل بنه بمنا يتقنين الشنيو أن الرسنول قالنه ،وال يسنتدل
تن الظن ال يص دليلً لليقين  ،إذ ما يت لي هيه الجزم واليقين ال يلفي
أن الرسول قاله ّ ،
عليه بما يغلي الظن على الشيو ّ
إال اليقنين  ،والحلنم الشننرعي يلفني هينه إال اليقننين  ،والحلنم الشنرعي يلفنني هينه منا غلنني ظنن الشنيو أنننه حلنم م هيجني عليننه

اتباعه  ،ومن هنا جاي أن يلون دليله ظنياً سنواء كنان ظنيناً منن حيني ال بنوت أم ظنيناً منن حيني الداللنة  .ومنن هننا انل خبنر
اآلحاد تن يلون دليلً على الحلم الشرعي وقد قبله الرسول في القواء ودعا إلى ثبوتنه فني رواينة حدي نه  ،وقبلنه الصنحابة فني

اتحلام الشرعية .أما العقيدة فإنها التصديق الجايم الم ابق للواقأ عن دليل وما دامت هذه حميقة العقيدة وهذا هو واقعها  ،فنل

بنند أن يلننون دليلهننا محنندثاً التصننديق الجننايم  .وهننذا ال يتننأتى م لقناً إال إذا كننان هننذا النندليل نفسننه دلننيلً مجزومناً بننه حتننى يصننل
حوق  ،سعيد  ،اتساا في التفسير 1424 ،6 ،ه ،دار السلم  ،القاهرة  ،3 ،ص. 1660
ّ .1
 . 2انظر :المصدر السابق  ،6 ،ص.4963

 . 3من دعاة مصر وعلماء اتيهر المعروفين ولد سننة 1917م ،لنه علقنة وثيقنة باإلمنام حسنن البننا  ،تنوفي سننة 1996م.انظنر  :أعوناء ملتقنى أهنل الحنديي  ،المعجنم
الجن ن ن ننامأ فن ن ن نني ت ن ن ن نراجم العلمن ن ن نناء ونلبن ن ن ننة العلن ن ن ننم المعاا ن ن ن نرين ،غين ن ن ننر م بن ن ن ننوع أعن ن ن ننده للملتبن ن ن ننة الشن ن ن نناملة  :أسن ن ن ننامة بن ن ن ننن الزه ن ن ن نراء عون ن ن ننو فن ن ن نني ملتقن ن ن ننى أهن ن ن ننل الحن ن ن ننديي،

.http://www.ahlalhdeeth.com

 . 4الغزالي  ،محمد  ،عقيدة المسلم 2003،1 ،م ،دار نهوة  ،مصر  ،ص  .221-220بتصر بسيض.
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تن الظني يستحيل أن يحدث جزماً فل يصل دليلً للجزم  .ولذلك ال يصل خبر اآلحناد دلنيلً علنى العقيندة تننه
دليلً للجزم ّ ،
ظني والعقيدة يجي أن تكون يقينية " (.)1
والواض من كلم النبهاني أنه ينكر حجية خبر اآلحاد في العقائد إنكا اًر اريحاً ميالفاً بذلك ما سار عليه جمهور علماء اتمنة

وأهل السنة والجماعة باالحتجا بيبر الواحد دام أنه احي .

ونقل موسنى السنلمي فني رسنالته الموسنومة " حنزب التحرينر وآراؤه االعتقادينة " نصناً عنن النبهناني يوضن هينه حميقنة مذ بنه فني

مسألة عذاب القبر هيقول  ":غير أنه يجي أن يعلم أن الحرام هو االعتقاد وليس مجرد التصديق  ،فالتصنديق ال شنيء هينه وهنو

أن عنندم االعتقنناد ال يعننني
مبنناو  ،ولكننن الجننزم هننو الحنرام تنننه جننزم بننني علننى ظننن ولننذ ّم م لمننن يبننني عقيدتننه علننى الظننن إال ّ
اإلنكار وإنما يعني فقض عدم الجزم  ،فليس معنى  :ال أعتقد بالشيء  :أنكره ؛ بل معناه  :ال أجزم به  ،فل بد من ملحظة هذه
الناحية الدليقة ملحظة تامة ؛ تنه قد وردت أحاديني انحيحة ظنينة فني أمنور تعتبنر منن العقائند وليسنت منن اتحلنام الشنرعية
فلنيس معننى تحنريم االعتقنناد بنالظني رفن

منا فنني هنذه اتحاديني  ،ولكنن يجننوي التصنديق بهنا ويجنوي قبولهننا  ،والحنرام إنمنا هننو

االعتقاد بها أي الجزم بها بل منها ما جاء النو نالباً العمنل بنه هيعمنل بنه  ،فعنن أبني هرينرة قنال  :قنال رسنول م " : - -
اب اْلقب ِر ،و ِمن ِف ْتن ِة اْلمحينا واْلمم ِ
ِإذا تش َّهد أحدكم فْليست ِع ْذ ِباهللِ ِم ْن أ ْرب ٍأ يقول :الله َّم ِإِّني أعوذ ِبك ِم ْن عذ ِ
نات،
ْ
اب جهَّنم ،و ِم ْن عذ ِ ْ
ْ
ْ ْ
الد َّج ِ
و ِم ْن شِّر ِف ْتن ِة اْلم ِسي ِ َّ
ال "(.)2
َّ ِ
ِ
اب القب ِر ،وأعنوذ ِبنك ِم ْنن ِف ْتن ِنة الم ِسني ِ ال َّند َّج ِ
ال،
وعن عائشة ّ --
أن النبي كان يدعو في الصلة  " :الله َّم ِإّني أعوذ ِبك م ْن عذ ِ ْ
وأعوذ ِبك ِمن ِف ْتن ِة المحيا ،وِف ْتن ِة المم ِ
اتَّ ،
الله َّم ِإِّني أعوذ ِبك ِمن المأْث ِم والم ْغرِم " ( ، .)3فهذان الحدي ان خبر آحاد وفيهنا نلني
ْ
ْ
فعل أي نلي الميام بهذا الدعاء بعد الفراغ من التشهد  ،فيندب الدعاء بهذا بعد الفراغ من التشهد وما جاء فيهمنا يجنوي تصنديقه

ولكن الذي يحرم هو الجزم به  ،أي االعتقاد به ما دام قد جاء في حديي آحاد أي بدليل ظنى "(.)4
أن منا ادعناه منن أننه ال
أن حميقنة منذهبهم فني هنذه المسنألة هنو إنكنار عنذاب القبنر و ّ
وبهذا الكلم الواض لممسس الحزب يتب ّنين ّ
تن هناب فرقاً بين االعتقاد والتصديق هو من قبيل التناق  ،فكيف يجتمأ القنول بحرمنة االعتقناد منأ القنول
ينكر هذه المسألة ّ

بجواي التصديق .

وبهذا أنتهي من عرض رأي حزب التحرير في المسألة تبدأ بالمويانة والترجي بين الرأي ْين .
المطلب الثالث :الموازنة بين الرَأيْين

بعنند عننرض رأي كننل مننن جماعننة اإلخ نوان المسننلمين وجماعننة حننزب التحريننر فنني مسننألة عننذاب القبننر  ،يتو ن منندق توافننق رأي

تنكني جماعنة حنزب التحرينر عنن
اإلخوان مأ مذهي وعقيدة السلف الصنال التني جناءت بإثبنات عنذاب القبنر ونعيمنه  ،ومندق ّ
5
أن اتدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية توافرت على إثبنات هنذه
عقيدة السلف وجمهور أهل السنة في هذه المسألة ( ) ،ذلك ّ
العقيدة  ،وهيما يأتي عرض لبعوها .

أولا  :أدلة القرآن الكريم على إثبات مسألة عذاب القبر

.1

النبهاني  ،تقي الدين  ،الشيصية اإلسلمية 6،3003 ،م ،دار اتمة  ،بيروت ،1 ،ص. 191-190

 . 2أخرجه مسلم  ،كتاب المساجد ومواضأ الصلة ،باب ما يستفاد منه في الصلة  ،حديي رقم . 588

 . 3أخرجه البياري  ،كتاب اتذان  ،باب ما الدعاء قبل السلم  ،حديي رقم ( ،) 832وأخرجه مسلم  ،كتاب المساجد ومواضأ الصلة  ،باب ما يستفاد مننه فني الصنلة
 ،حديي (.)589

 . 4انظر  :السلمي  ،حزب التحرير  ،ص. 338-337

أن هننذا ال ييرجهننا عننن أهننل السنننة والجماعننة  ،بننل مننن الوننروري التأكينند علننى أنهننا
أن جماعننة حننزب التحريننر أنكننرت عننذاب القبننر وخبننر اآلحنناد إال ّ
 . 5علننى الننرغم مننن ّ
جماعة من الجماعات اإلسلمية السنية المعاارة .
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َ َّ
الد ْنيا وِفي ْاآل ِخرِة وي ِ
َ َّال ِذين آمنوا ِباْلق ْو ِل ال َّاِب ِت ِفي اْلحي ِاة ُّ
َ ما يشاء ( اب ار يم
الظالِ ِمين ويْفعل َّ
و ُّل َّ
قال تعالى  :ي ِّبت َّ
أن اآلية الكريمة نصها في القبر وأحواله من عذاب أو نعيم وباتفاو أئمة التفسير من الصحابة
 . )27 :وقد أجمأ العلماء على ّ

أن المراد بالت بيت هو عند السمال في القبر ( . )1ومما جاء في ذلك تأكيداً على هذا المعنى ما رواه البياري عن البنراء --
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عن ِنن َّ
َ
َ ،فننذلك ق ْولننه :بي ّبننت َّ
َ وأ َّن مح َّمن ًندا رسننول َّ
النبن ِني --قننال " :إذا أ ْقعنند المن ْنممن فنني ق ْبن ِنره أتنني ،ثن َّنم شنهد أ ْن ال إلننه إال َّ
ّ
َّالن ِنذين آمننوا ِبننالقو ِل ال َّاِبن ِ
نتي :إبن ار يم " ]27 :حن َّندثنا مح َّمنند ْبننن ب َّشن ٍ
َ َّالن ِنذين
نار ،حن َّندثنا غ ْننندٌر ،حن َّندثنا شن ْنعبة ِبهننذا  -وياد  -بي ِّبننت َّ
ْ
ِ
ِ
ِ
آمنواي :إب ار يم ]27 :نزل ْت في عذاب الق ْبر" ()2
ِ ِ
قال تعالى  :و ِم َّم ْن حولكم ِمن ْات ْعر ِ
النف ِ
او ال ت ْعلمه ْم ن ْحنن ن ْعلمه ْنم سننع ِّذبه ْم م َّنرت ْي ِن ث َّنم
اب من ِافقون و ِم ْن أ ْه ِل اْلمدينة مردوا على ِّ
ْ ْ
يرُّدون ِإلى عنذ ٍ ِ
أن المنراد بنذلك عنذاب
اب عظني ٍم ( التوبنة ،)101 :فقند قنال ابنن مسنعود ( )3والحسنن البصنري ( )4منا حاانله ّ
النندنيا وعننذاب القبننر ثننم يننردون إلننى عننذاب عظننيم هننو عننذاب النننار ( .)5وقننال جننل وعننل  :ولنن ِنذيقَّنهم ِمننن اْلعننذ ِ
اب ْات ْدنننى دون
ّ
ْ
َّ
اْلعذ ِ
أن المقصنود بالعنذاب اتدننى النوارد فني اآلينة هنو
اب ْات ْكب ِر لعله ْم ي ْرِجعون ( السجدة  ، )21 :وقد جناء فني أقنوال السنلف ّ
عذاب القبر (.)6
َ سنِنيت ِ
ات منا مكننروا وحنناو ِبننر ِل ِف ْرعننون سنوء اْلعننذ ِ
اب (َّ )45
النننار ي ْعرضننون عل ْيهنا غنندوا وع ِشننيا وين ْنوم تقننوم
وقنال تعننالى  :فوقنناه َّ ّ
ْ
الساعة أ ْد ِخلوا آل ِف ْرعون أش َّند اْلعنذ ِ
أن عرضنهم علنى الننار غندواً وعشنياً كنان قبنل
َّ
اب ( غنافر  . )46-45 :ووجنه داللنة اآلينة ّ
ْ
أن العذاب الوارد في اآلية هو عذاب القبر (.)7
فدل ذلك على ّ
يوم الميامة ّ
جميأ اآليات الكريمة السابقة كانت في سياو الداللة على إثبات مسألة عذاب القبر .
ثانيا :أدلة السنة النبوية على إثبات عذاب القبر

وأما نصوص السنة في إثبات المسألة فقال بعوهم أنها بلغت حد التواتر المعنوي " إذ رواها أئمنة السننة وحملنة الحنديي ونقناده

عن الجمأ الك ير من أاحاب رسول م  )8( - -وهيما يأتي عرض موجز لبعوها :

مننا رواه مسننلم عننن أنننس  --عننن النبنني  ": - -لننوال أ ْن ال تنندافنوا لنندعوت م أ ْن يسن ِنمعكم ِمن ْنن عننذ ِ
اب اْلق ْبن ِنر " ( ، )9وفنني
ْ
ْ
ْ
ْ
الحديي داللة واضحة على ثبوت عذاب القبر .

 . 1انظننر  :ال بننري  ،محمنند بننن جريننر بننن يزينند بننن ك يننر بننن غالنني اآلملنني (ت310:ه نن)  ،جننامأ البيننان فنني تأويننل الق نرآن 1،1420 ،ه2000-م ،ممسسننة الرسننالة ،

،16ص .515وانظر  :ابنن ك ينر  ،أبنو الفنداء إسنماعيل بنن عمنر بنن ك ينر القرشني البصنري الدمشنقي (ت774 :هنن)  ،تفسنير القنرآن العظنيم 1999 ،2 ،م ،دار نيبنة

 ،4 ،ص.494

 . 2أخرجه البياري  ،كتاب الجنائز  ،باب ما جاء في عذاب القبر  ،حديي رقم (.)1369

 . 3عبد م بن مسعود بن غافل بن حبيي أبو عبد الرحمن الهذلي وأم عبد م بن مسعود أم عبد بنت عبد ود بن سواء من هذيل كان إسلمه قديما أول اإلسلم.انظر :
ابن اتثير  ،أبو الحسن علي بنن أبني الكنرم محمند بنن محمند بنن عبند الكنريم بنن عبند الواحند الشنيباني الجنزري عنز الندين (ت630 :هنن)  ،أسند الغابنة فني معرفنة الصنحابة

1415 ،1 ،ه1994-م ،دار الكتي العلمية  ، 3 ،ص.381

 . 4الحسن بن يسار البصري (110-21هن) أبو سعيد :تابعي ،كنان إمنام أهنل البصنرة ،وحبنر اتمنة فني يمننه ،وهنو أحند العلمناء الفقهناء الفصنحاء الشنجعان النسناب .ولند
وشي في كنف علي بن أبي نالي سلن البصرة ،وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الوالة هيأمرهم وينهاهم ،ال يينا
بالمدينة َّ

فني الحنق لومنة .انظنر :الزركلني،

اتعلم ،2 ،ص.226

 . 5آل الحلمي  ،مرجأ سابق  ،ص.222
 . 6انظر  :المصدر السابق  ،ص.223

 . 7انظر  :البيهقي  ،أبو بلر أحمد بن الحسنين  ،إثبنات عنذاب القبنر ،بندون نبعنة أو سننة  ،ملتبنة التنراث اإلسنلمي  ،القناهرة  ،ص . 65-62وانظنر  :آل الحلمني ،
مصدر سابق  ،ص.223

 . 8انظر  :آل الحلمي  ،مصدر سابق  ،ص .223بتصر بسيض.
 . 9أخرجه مسلم  ،كتاب الجنة وافة نعيمها وأهلها  ،باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه  ،حديي رقم ( . )2868
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النِب ُّي اَّلى م علي ِه وسَّلم وق ْند وجب ِ
عن أِبي أيُّوب ر ِ
نت َّ
َ ع ْنه ،قال :خر َّ
الش ْنمس ،فس ِنمأ ا ْنوتًا فقنال " :يهنود تع َّنذب ِفني
ضي َّ
ْ
ْ
قب ِ
ورها " ( ، )1والحديي اري في الداللة على مسألة عذاب القبر وإثباتها .
الن َّجن ِ ِ ِ
ني رسننول مِ انَّنلى م علي ِنه وسنَّنلم وأنننا ِفنني حن ِ
ض ِمن ْنن حننو ِائ ِض بِنني َّ
نور قن ْند منناتوا ِفنني
نائ ْ
نت :دخننل علن َّ
ع ْنن أ ِّم مب ِّشن ٍنر ،قالن ْ
ْ
نار هيننه قبن ٌ
ِ
اهلِي ِ
اْلج ِ
َّة ،فير فس ِم ْعته يقول« :است ِعيذوا ِباهللِ ِم ْن عذ ِ
اب؟ فقنال« :نع ْنمِ ،إَّنه ْنم يع َّنذبون
اب اْلق ْب ِنر» فقْلنت :ينا رسنول م ،ولِْلق ْب ِنر عنذ ٌ
ْ
ِفي قب ِ
ورِه ْم عذ ًابا ي ْسمعه اْلبه ِائم " ()2
هذا باإلضافة إلى الحنديي النذي أوردتنه فني سنياو الكنلم عنن أسنباب عنذاب القبنر النذي رواه ابنن عبناا ِ ":إَّنهمنا ليع َّنذب ِ
ان ،ومنا
ان ِفي كِب ٍ
يع َّذب ِ
ير  ، )3( "....والحديي الذي ورد في بيان رأي جماعة حزب التحرينر فني مسنألة عنذاب القبنر وهنو قولنه -  -
اب جهَّنم ،وأعوذ ِبك ِم ْن عذ ِ
 " :الله َّم ِإَّنا نعوذ ِبك ِم ْن عذ ِ
اب اْلقبر  .)4( ".....وهذه اتحاديي كلها مجتمعة تندل داللنة واضنحة
اريحة على ثبوت عذاب القبر مما ال يجعل في ذلك أدنى شك .
أن رأي جماعننة اإلخ نوان هننو الموافننق فنني ذلننك جمهننور أهننل السنننة
ومننن خننلل العننرض الس نريأ تدلننة ثبننوت عننذاب القبننر نجنند ّ
والجماعة وعامة السلف الصال في إثباتهم لهذه العقيندة وهنو منا أكدتنه اتدلنة القرآنينة والنبوينة السنالف ذكرهنا  ،أمنا عنن جماعنة
حزب التحرير فقد كان رأيهم في مسألة عذاب القبر تنكي عن عقيدة عامة أهل السنة والجماعة التي جاءت بإثبات عذاب القبر
ونعيمه  .وإنكارهم لعذاب القبر بانل من عدة وجوه منها :
 الوجه اتول :ميالفته لدليل الكتاب الذي جاءت دالالته بإثبات عذاب القبر وقد سردت هيما سبق بعواً منها .أن اتخبننار وردت عننن النبنني  - -فنني ثبننوت عننذاب القبننر وقنند ذكننرت اتحادينني
 -الوجننه ال نناني  :ميالفتننه للسنننة فقنند بينننت ّ

الدالة على ذلك .

فصنل هنذا اإلجمناع غينر واحند
 الوجه ال الي  :ميالفة قولهم لوجماع حيي أجمأ السلف الصال ّأن عذاب القبنر حنق  ،وقند ّ
مننن العلمنناء ؛ فقنند سننتل ابننن تيميننة ( )5عننن عننذاب القبننر فأجنناب  " :بننل العننذاب والنعننيم علننى النننفس والبنندن جميعناً باتفنناو أهننل
الميم  " :فأما أحاديي عذاب القبر ومساءلة منكنر ونكينر فك ينرة متنواترة عنن النبني " .......
السنة والجماعة  ، )6("..وقال ابن ّ
أن الن نناا يفتنننون ف نني قب ننورهم بعنند أن يحي ننون فيه ننا
أن ع ننذاب القبننر ح ننق و ّ
( ، )7وقننال اإلم ننام اتش ننعري ( ":)8وأجمع نوا عل ننى ّ

ويسألون  ،في ّبت م من أحي ت بيته "( .)9وقد كتي ابن رجي الحنبلني ( )1كتابناً عنوننه ب ( أهنوال القبنور وأحنوال أهلهنا إلنى
 . 1أخرجه البياري  ،كتاب الجنائز  ،باب التعوذ من عذاب القبر  ،حديي رقم (  . ) 1375وأخرجه مسلم  ،كتاب الجنة وافة نعيمها وأهلها  ،باب عرض مقعد الميت
من الجنة أو النار عليه  ،وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه  ،حديي رقم ( . )2869

 . 2أخرجه ال براني  ،المعجم الكبير  ،حديي رقم (،2 ، )268بدون سنة ،ملتبة ابن تيمية  ،القاهرة  ،25 ،ص ،103وقال اتلباني حديي احي .
 . 3سبق تيريجه .
 . 4سبق تيريجه.

 5أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلم بن عبد م بن أبي القاسم اليور النميري الحراني الدمشقي الحنبلي أبو العباا تقي الدين ابن تيمية اإلمام .ولد في حنران وتحنول
ّ
به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر .ونلي إلى مصر من أجل فتوق أفتى بها فقصدها ،فتعصي عليه جماعنة منن أهلهنا فسنجن مندة ،ونقنل إلنى اإلسنلندرية .ثنم أنلنق فسنافر
إلى دمشق سنة  712هن واعتقل بها سنة  720وأنلق ثم أعيد ،ومات معتقل بقلعة دمشق ،فيرجت دمشق كلها في جنايته .انظر  :الزركلي  ،اتعلم ،1 ،ص.144

. 6ابنن تيميننة  ،تقني النندين أبنو العبنناا أحمند بننن عبند الحلننيم بنن تيميننة الح ارنني (ت728 :هنن)  ،مجمنوع الفتنناوق ،بندون نبعننة1995 ،م ،مجمنأ الملننك فهند  ،السننعودية –
المدينة المنورة ،4 ،ص.282

الميم  ،الروو  ،ص.52
 . 7ابن ّ
 . 8علنني بننن إسننماعيل بننن إسننحاو ،أبننو الحسننن ،مننن نسننل الصننحابي أبنني موسننى اتشننعري  ،ممسننس مننذهي اتشنناعرة .كننان مننن اتئمننة المتكلمننين المجتهنندين .ولنند فنني
الصديق ) و ( الرد على المجسمة) و
البصرة .وتلقى مذهي المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجأ وجاهر بيلفهم .وتوفي ببغداد .قيل :بلغت مصنفاته ثلثمتة كتاب ،منها "(إمامة
ّ
( مقاالت اإلسلميين ) ،و (اإلبانة عن أاول الديانة ) وغيرها  ، ...انظر  :الزركلي  ،اتعلم  ،4 ،ص.263

 . 9اتشعري  ،أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاو بن سالم بن إسماعيل بنن عبندم بنن موسنى بنن أبني بنردة بنن أبني موسنى (ت324 :هنن)  ،رسنالة إلنى أهنل ال غنر
بباب اتبواب  ،بدون نبعة1413 ،ه ،عمادة البحي العلمي بالجامعة اإلسلمية  ،السعودية  ،ص.159
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النشننور )  ،بن ّنين هيننه ثبننوت هننذه المسننألة فنني الق نرآن الك نريم والسنننة النبويننة  ،وم لننه اإلمننام البيهقنني ( )2فقنند كتنني كتنناب ( إثبننات
أن ثبننوت
عننذاب القبننر )  ،والسننيوني ( )3فنني رسننالة ( شننرو الصنندور بشننرو حننال المننوتى والقبننور ) – رحمهننم م – بيننوا فيهننا ّ

أن اتحاديي متواترة في ذلك .
مسألة عذاب القبر أمر ال شك هيه و ّ
أن عنذاب القبنر جناء عنن نرينق خبنر اآلحناد فإننه
وأما عن اتال الذي بنى حزب التحرينر علينه رأيهنم فني هنذه المسنألة وهني ّ
أن
مردود من خلل  :اتحاديي النواردة فني هنذه المسنألة والتني رواهنا أك نر منن ثلثنين انحابي بالتنالي قند بلغنت حند التنواتر  ،و ّ
أن إنكار حزب التحرينر
الحديي إذا ا عن النبي  --فإنه يمخذ به في العقيدة وفي العمل دون التفريق بينهما وبالتالي نجد ّ
أن عذاب القبر حق (. )4
لعذاب القبر ميالف إلجماع أهل السنة  ،ذلك أنه مما اتفق عليه المممنون  :اعتقاد ّ
هذا وم أجل وأعلم .

خاتمة

الحمد هلل أوالً وآخ اًر على إتمام البحي الذي توالت هيه إلى جملة من النتائج وأهمها :

 .1مسألة عذاب القبر من المسائل العقدية المهمة التي يجي على المسلم اإليمان بها .
 .2مسألة عذاب القبر ثابتة في أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .

أن هناب أسباب منجية منه.
 .3عذاب القبر له أسباب موجبة كما ّ
أن خبر اآلحاد حجة في مسائل العقيدة.
 .4عقيدة عامة أهل السنة والجماعة على ّ
 .5إثبات جماعة اإلخوان المسلمين لمسألة عذاب القبر .

 .6إنكار جماعة حزب التحرير مسألة حجية خبر اآلحاد في قوايا العقيدة.
 .7إنكار جماعة حزب التحرير لمسألة عذاب القبر .
 .8رأي جماعننة حننزب التحريننر فنني مسننألة عننذاب القبننر يعتبننر تن ّكنني عننن نصننوص الق نرآن الك نريم والسنننة النبويننة الش نريفة
وإجماع عامة أهل السنة والجماعة .
التوصيات :

 .1أواي بالبحي في المسائل العقدية المهمة لمعرفة آراء الجماعات اإلسلمية السنية المعاارة منها.
 .2أوانني بالد ارسننة والبحنني فنني اآليننات واتحادينني ذات المواضننيأ العقديننة للوقننو
ٍ
ومعان عظيم.

علننى مننا توننمنته مننن مسننائل مهمننة

السلمي البغدادي ثم الدمشقي ،أبو الفر (  795 - 736هن)  ،حافج للحديي ،منن العلمناء ،ولند فني بغنداد ونشنأ وتنوفي فني دمشنق،
 . 1عبد الرحمن بن أحمد بن رجي ّ
ّ
من كتبه (شرو جامأ الترمذي) و (جامأ العلوم والحلم )في الحديي وهو المعرو بشرو اتربعين ،و(ل ائف المعار )  ،و (االقتباا من مشلاة واية النبي الى م
عليه وسلم البن عباا ) و (أهوال القبور) و (كشف الكربة في واف حال أهل الغربة ) وغيرها  ..انظر  :الزركلي  ،اتعلم ،3 ،ص.295

 . 2حمد بن الحسين بن علي ،أبو بلر :من أئمة الحديي .ولد في خسروجرد (من قرق بيهق ،بنيسنابور) ونشنأ فني بيهنق ورحنل إلنى بغنداد ثنم إلنى الكوفنة وملنة وغيرهمنا،
ونلي إلى نيسابور فلم يزل فيها إلى أن مات .ونقل ج مانه إلى بلده .انظر  :الزركلي  ،مصدر سابق ،1 ،ص.116

 . 3عبنند الننرحمن بننن أبنني بلننر بننن محمنند ابننن سننابق النندين اليوننيري السننيوني ( 911 - 849ه نن) جننلل النندين :إمننام حننافج مننمرخ أدينني .انظننر الزركلنني  ،اتعننلم ،
،3ص.301

 . 4انظر  :السلمي  ،مصدر سابق ،ص.343
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فهرس المصادر والمراجع

أولا  :كتب الحديث الشريف :
 .1أحمد بن حنبل  ،المسند  ،ممسسة الرسالة 1421 ،1 ،هن 2001 -م.

 .2البياري  ،محمد بنن إسنماعيل أبنو عبندم البيناري الجعفني ،الجنامأ المسنند الصنحي الميتصنر منن أمنور رسنول م
الى م عليه وسلم وسننه وأيامه ( احي البياري) 1422 ،1 ،ه،دار نوو النجاة .

 .3البيهقي  ،أبو بلر أحمد بن الحسين  ،إثبات عذاب القبر ،بدون نبعة أو سنة  ،ملتبة التراث اإلسلمي  ،القاهرة .

 .4الترمذي ،محمد بن عيسى بن س ْورة بن موسى بن الوحاب ،الترمذي ،أبو عيسى (ت279 :هن)  ،سنن الترمذي،2 ،
1395هن 1975-م  ،م بعة مص فى البابي.
 .5الحاكم  ،أبو عبد م الحاكم محمد بن عبد م بن محمد بن حمدويه بن نعيم بنن الحلنم الونبي ال همناني النيسنابوري
المعرو

بابن البيأ (ت405 :هن) ،المستدرب1990،1 ،م ،دار الكتي العلمية  ،بيروت .

 .6ال براني  ،المعجم الكبير ،2 ،ملتبة ابن تيمية  ،القاهرة .

 .7ال حان  ،محمود  ،تيسير مص ل الحديي  ،بدون نبعة أو سنة ،ملتبة المعار  ،الرياض.
 .8ابن ماجه  ،ابن ماجه أبنو عبند م محمند بنن يزيند القزوينني ،وماجنه اسنم أبينه يزيند (ت273 :هنن)  ،سننن ابنن ماجنه ،
بدون نبعة أو سنة  ،دار إحياء الكتي العربية .

 .9مسلم  ،مسلم بن الحجا أبو الحسن القشنيري النيسنابوري (ت261 :هنن) ،المسنند الصنحي الميتصنر بنقنل العندل عنن
العدل إلى رسول م الى م عليه وسلم (احي مسلم )  ،بدون نبعة أو سنة ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت.

ثانيا  :كتب التفسير :
حوق  ،سعيد  ،اتساا في التفسير1424 ،6 ،ه ،دار السلم  ،القاهرة .
ّ .10

 .11ال بننري  ،محمنند بننن جريننر بننن يزينند بننن ك يننر بننن غالنني اآلملنني (ت310:ه نن)  ،جننامأ البيننان فنني تأويننل القننرآن ،1 ،

سنة1420ه 2000م ،ممسسة الرسالة .

 .12ابن عاشور  ،محمد ال اهر بن محمد (ت1393 :هن )  ،التحرير والتنوير ،بدون نبعة أو سنة ،الدار التونسية للنشر.
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 .13ق ي  ،سيد  ،في ظلل القرآن  ، 17 ،سنة 1412هن  ،دار الشروو  ،بيروت .

 .14ابن ك ير  ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ك ير القرشي البصري الدمشنقي (ت774 :هنن)  ،تفسنير القنرآن العظنيم ،2 ،
سنة 1420هن1999-م  ،دار نيبة .
ثالث ا  :كتب العقائد :
 .15إدري ننس  ،إدرين ننس محمن ننود  ،مظن نناهر االنح ارف ننات العقدين ننة عنن نند الصن ننوهية وأثره ننا السن ننيء علن ننى اتمن ننة اإلسن ننلمية ،2 ،
1426ه2005-م ،ملتبة الرشد  ،الرياض .

 .16اتشنعري  ،أبننو الحسنن علننى بننن إسنماعيل بننن إسنحاو بننن سننالم بنن إسننماعيل بننن عبندم بننن موسنى بننن أبنني بنردة بننن أبنني

موسى (ت324 :هن) ، ،رسالة إلى أهل ال غر بباب اتبواب  ،بدون نبعة 1413،ه،عمنادة البحني العلمني بالجامعنة اإلسنلمية
 ،السعودية .

 .17ابنن تيمينة  ،تقني الندين أبنو العبنناا أحمند بنن عبند الحلنيم بنن تيميننة الح ارنني (ت728 :هنن)  ،مجمنوع الفتناوق ،بندون نبعننة
1995،م ،مجمأ الملك فهد  ،السعودية – المدينة المنورة .

 .18حسان  ،محمد  ،جبريل يسأل والنبي-يجيي  ،بدون نبعة 2007،م ،ملتبة هياض .

 .19أبو حنيفة  ،النعمان بن ثابت ( ت150 :هن) ،الفقه اتكبر 1999 ،1 ،م ،ملتبة الفرقان  ،اإلمارات.

 .20الي يي  ،محمد أحمد  ،العقيدة اإلسلمية ومذاهبها ،بدون نبعة 2011،م ،دار المسيرة  ،عمان –اتردن.
 .21الدوري  ،قح ان  ،العقيدة اإلسلمية ومذاهبها ،بدون نبعة 2011،م ، ،دار كتاب  ،بيروت.

 .22آل عقنندة  ،هشننام بننن عبنندالقادر بننن محمنند  ،ميتصننر معننار القبننول بشننرو سننلم الواننول إلننى علننم اتاننول فنني التوحينند ،

بدون نبعة أو سنة  ،ملتبة السوادي  ،جدة .

الميم الجويية  ،محمد بنن أبني بلنر بنن أينوب بنن سنعد شنمس الندين (ت751 :هنن) ،النروو  ،بندون نبعنة أو سننة ،دار
 .23ابن ّ
الكتي العلمية  ،بيروت .
 .24ابن الموالي  ،محمد بن محمد بن عبدالكريم البعلي (ت774 :هن)  ،ميتصر الصواعق المرسلة علنى الجهمينة والمع لنة

البن الميم 1422 ،1 ،هن2001 -م ،دار الحديي  ،مصر.

 .25الميداني  ،عبدالرحمن حسن حبنكة  ،العقيدة اإلسلمية وأسسها ،14 ،بدون سنة ،دار القلم  ،دمشق.

رابعا  :المعاجم واألعالم والتراجم :

 .26ابن اتثير  ،أبو الحسن علي بن أبني الكنرم محمند بنن محمند بنن عبند الكنريم بنن عبند الواحند الشنيباني الجنزري ،عنز الندين

(ت630 :هن)  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة  ،1 ،سنة 1415هن 1994-م،دار الكتي العلمية .
 .27أعواء ملتقى أهل الحديي  ،المعجم الجامأ في تراجم العلماء ونلبة العلم المعاارين ،غير م بوع أعنده للملتبنة الشناملة

 :أسامة بن الزهراء عوو في ملتقى أهل الحديي.http://www.ahlalhdeeth.com ،

 .28الزركلي  ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارا  ،اتعلم 2002 ،15 ،م ،دار العلم للمليين.
.29الزوبي  ،ممدوو  ،معجم الصوهية 2004 ،1 ،م ،دار الجيل.
 .30يوس ننف ،محم نند خي ننر ب ننن رمو ننان ب ننن إس ننماعيل ،تكمل ننة معج ننم الم ننملفين –وهي ننات (1995-1977م)1418 ،1 ،ه-
1997م،دار ابن حزم ،بيروت –لبنان.
خامس ا  :الموسوعات وكتب الفرق والجماعات والمذاهب:
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 .31بدوي  ،عبدالرحمن  ،مذاهي اإلسلميين  ،بدون نبعة 1997 ،م  ،دار العلم للمليين  ،بيروت .

 .32البنننا  ،ف نماد عبنندالرحمن محمنند  ،اإلخ نوان المسننلمون والسننل ة السياسننية فنني مصننر،بدون نبعننة أو سنننة  ،جامعننة افريميننا
العالمية – مركز الدراسات والبحوث اإلفريمية .

 .33بيومي  ،يكريا سليمان  ،اإلخنوان المسنلمون والجماعنات اإلسنلمية فني الحيناة السياسنية المصنرية (  1948 -1928م )،
 ، 2سنة 1991م  ،ملتبة و بة  ،القاهرة .

 .34الحنفي  ،عبدالمنعم  ،موسوعة الفرو والجماعات اإلسلمية المعاارة 1413 ،1 ،هن1993-م ،دار الرشاد.
الملننل و ِ
 .35الشهرسننتاني  ،أبننو الفننت محمنند بننن عبنند الك نريم بننن أبننى بلننر أحمنند (ت 548هن ن ) ِ ،
النحننل  ،بنندون نبعننة أو سنننة
،ممسسة الحلبي.

 .36ق ي  ،محمد  ،مذاهي فكرية معاارة 2001 ،9 ،م ،دار الشروو  ،مصر.
سادس ا :كتب حزب التحرير:

 .37منشورات حزب التحرير 2001 ،6 ،م  ،بدون دار .

 .38النبهاني  ،تقي الدين  ،الشيصية اإلسلمية 2003 ،6 ، ،م ،دار اتمة  ،بيروت .
سابعا :كتب جماعة اإلخوان :
 .39البنا  ،حسن  ،م في العقيدة اإلسلمية  ،إادارات  2000فت م خليف  ،بدون دار.
 .40البنا  ،حسن  ،رسالة التعاليم  ،موقأ حسن البنا على الشبلة العنكبوتية.

 .41البنا  ،حسن  ،رسائل حسن البنا – رسالة العقائد  ،بدون نبعة أو سنة أو دار.

 . 42سابق  ،سيد  ،العقائد اإلسلمية  ،دار الفت لوعلم العربي  ،10 ،سنة 1420هن2000-م،مصر.
 .43الغزالي  ،محمد  ،عقيدة المسلم  ،1 ،سنة 2003م ،دار نهوة  ،مصر.

ثامنا :الرسائل الجامعية :
 .44السننلمي  ،موسننى بننن واننل بننن واننل م (2007م) ،حننزب التحريننر وآراؤه االعتقاديننة عرض ناً ونقننداً  ،رسننالة دكتننوراه ،
جامعة أم القرق .
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