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عالم البرزخ في القرآن الكريم
The world of Al-Barzakh in the holy quran
د.مصطفى هذال خميس
قسم عموم القرآن والتربية اإلسالمية

كمية التربية لمعموم اإلنسانية  /جامعة ديالى
الممخص

إف أىمية القرآف تمقي بظميا الوارؼ عمى أي بحث أو جيد يرتبط بو ارتباط
تقديس وتعظيـ  ،ومف ىنا نشطت الجيود لتتبع الظواىر اإلعجازية في القرآف الكريـ
 ،لمكشؼ عف أسرار ىذا الكتاب المعجز  ،ولـ ينؿ كتاب في الدنيا دراسات فيو
وحولو مثمما ناؿ القرآف الكريـ قاؿ تعالى   :قُمَّنٌْ كَبٌَ انْبَحْسُ يِدَادًانِّكَهًَِبثِ زَبًِّ نَنَفِدَ انْبَحْسُ قَبْمَ ؤٌَ
حَنفَدَ كَهًَِبثُ زَبًِّ ًنٌَْ جِئْنَب بًِِثْهِوِ يَدَدًا  ( الكيؼ . ) 109 /
ولقد جاء ذكر البرزخ في القرآف الكريـ في مواضع ثالث كميا بالمعنى المتقدـ،
أما اآليات فيي:
 .1قاؿ اهلل تعالى في القرآف انكسٌى  ):يَسَجَ انْبَحْسٌٍَِْ ٌَهْخَقٍَِبٌِ*بٍَْنَيًَُب بَسْشَخٌ ال
ٌَبْغٍَِبٌِ((سورة الرحمف  ،اآلية .)20 /
 .2وقاؿ تعالى أيضاً ًَ) :ىٌَُ انَّرِي يَسَجَ انْبَحْسٌٍَِْ ىَرَا عَرْةٌ فُسَاثٌ ًَىَرَا يِهْحٌ ؤُجَبجٌ ًَجَعَمَ بٍَْنَيًَُب
بَسْشَخًب ًَحِجْسًا يَحْجٌُزًا)( سورة الفرقاف  ،اآلية .) 53 /
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 .3وقاؿ عز وجؿ أيضاً  ( :حَخَّى إِذَا جَبءَ ؤَحَدَىُىُ انًٌَْْثُ قَبلَ زَةِّ ازْجِعٌٌُِ * نَعَهًِّ ؤَعًَْمُ صَبنِحًب
فًٍَِب حَسَكْجُ كَهَّب إََِّيَب كَهًَِتٌ ىٌَُ قَبئِهُيَب ًَيٍِْ ًَزَائِيِىْ بَسْشَخٌ إِنَى ٌٌَْوِ ٌُبْعَثٌٌَُ )( سورة المؤمنوف  ،أآلية 99 /

– .)100
ثـ إف القرآف الكريـ استعمؿ ىذه المفظة لبياف أف ىناؾ عالَماً آآ اًر يفصؿ بيف

الدنيا واآلآرة يمر بو اإلنساف ،إذ قاؿ " :ومف ورائيـ برزخ " .

واألحاديث الشريفة عمى غرار ىذه اآلية تؤكد عمى أف " البرزخ" ىو الوقت
الفاصؿ بيف حياة اإلنساف في عالـ الدنيا وبيف نشأتو في عالـ اآلآرة ،أي مف وقت
موتو إلى حيف بعثو في يوـ القيامة.
إف اإليماف بعالـ البرزخ يعد مف مقتضيات اإليماف بالغيب  ،وأف اإليماف
بالغيب ىو اإليماف باليوـ اآلآر  ،واليوـ اآلآر ىو الركف الآامس مف أركاف
اإليماف التي ال يصح إيماف العبد إال بو  .والبرزخ ىو الحاجز بيف مكانيف .
واف المؤمف يشعر بالسعادة  ،مف حيف قبض روحو  ،يشـ رائحةً طيبةً  ،ويرى

ويشـ رائحةً كريية .
وجوىاً حساناً  ،وأما الكافر فإنو يرى مالئكةً سود الوجوه ،
ُ
إف الروح تعاد إلى الميت  ،عندما يوضع في قبره  ،واف العذاب يكوف تارة عمى
البدف  ،وتارة عمى الروح  ،وتارة عمى كمييما .
وعذاب القبر  ،منو ما ىو دائـ ومنو ما ىو منقطع  ،دائـ لمكفار ،ومنقطع
لعصاة المؤمنيف .
ومستقر األرواح في البرزخ متفاوتة عمى حسب قربيا  ،وبعدىا مف اهلل  ،منيا
ما ىو في أعمى عمييف  ،وىي أرواح األنبياء  ،ومنيا ما ىو في حواصؿ طير
آضر ،ومنيا مف يكوف محبوساً في قبره ،ومنيا مف يكوف محبوساً عمى باب الجنة .

واف أرواح الموتى تمتقي  ،وتتعارؼ  ،وتتزاور  ،ويستبشر أحدىـ بمقدـ أقاربو ،

ومعارفو  ،إذا كانوا عمى عمؿ صالح .واف الموتى تنتفع  ،وتستبشر بسعي األحياء ،
وبما يقوموف بو مف أعماؿ صالحة ييدونيا ليـ  ،وقد ثبت ذلؾ .
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المقدمة
الحمد هلل الذي أنزؿ عمى عبده الكتاب تبصرة ألولي األلباب ،وأودعو مف
فنوف العموـ والحكـ العجب العجاب  ،وجعمو أجؿ الكتب قد اًر وأغزرىا عمماً وأعذبيا

نظماً وأبمغيا في الآطاب  ،قرآناً عربياً غير ذي عوج  ،وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده
ال شريؾ وأشيد أف سيدنا محمداً عبده ورسولو المبعوث مف أكرـ الشعوب وأشرؼ
الشعاب إلى آير ٍ
أمة بأفضؿ كتاب صمى اهلل عميو وسمـ وآلو وصحبو صالة وسالماً
دائميف إلى يوـ المآب.
أما بعد :
فإف أىمية القرآف تمقي بظميا الوارؼ عمى أي بحث أو جيد يرتبط بو ارتباط
تقديس وتعظيـ  ،ومف ىنا نشطت الجيود لتتبع الظواىر اإلعجازية في القرآف الكريـ
 ،لمكشؼ عف أسرار ىذا الكتاب المعجز  ،في نظمو ولفظو وصوتو  .المعجز في
معانيو  ،المعجز في أثره  ،المعجز في كؿ شيء  ،كيؼ ال وىو كالـ الذي ليس
كمثمو شيء .
ولـ ينؿ كتاب في الدنيا دراسات فيو وحولو مثمما ناؿ القرآف الكريـ بيد أنو
رغـ استبحار ووفرة الدراسات القرآنية  ،إال أف القرآف الكريـ ال يزاؿ يستنيض
الباحثيف لمزيد مف البحث في آفاقو الممتدة التي ال تتوقؼ عند نياية   :قُمَّنٌْ كَبٌَ انْبَحْسُ
يِدَادًانِّكَهًَِبثِ زَبًِّ نَنَفِدَ انْبَحْسُ قَبْمَ ؤٌَ حَنفَدَ كَهًَِبثُ زَبًِّ ًنٌَْ جِئْنَب بًِِثْهِوِ يَدَدًا 

()1

.

وكؿ باحث ػ حسبما يتيسر لو مف أدوات بحثو ػ يكشؼ اهلل لو جانباً مف أسرار

الكتاب ومع ذلؾ ال تنفد األسرار   :كُالًًَُِّّدُّ ىَـؤُالء ًَىَـؤُالء يٍِْ عَطَبء زَبِّكَ ًَيَب كَبٌَ عَطَبء زَبِّكَ
يَحْظٌُزًا 

()2

.

683

مجل دديلل

العدد الرابع والخمسون
2012/

أف اإليماف بعالـ البرزخ يعد مف مقتضيات اإليماف بالغيب  ،وأف اإليماف
بالغيب ىو اإليماف باليوـ اآلآر  ،واليوـ اآلآر ىو الركف الآامس مف أركاف
اإليماف التي ال يصح إيماف العبد إال بو  .والبرزخ ىو الحاجز بيف مكانيف .
ولقد جاء ذكر البرزخ في القرآف الكريـ في مواضع ثالثة كميا بالمعنى المتقدـ،
أما اآليات فيي:
 .4قاؿ اهلل تعالى في القرآف الكريـ  ):يَسَجَ انْبَحْسٌٍَِْ ٌَهْخَقٍَِبٌِ*بٍَْنَيًَُب بَسْشَخٌ ال
ٌَبْغٍَِبٌِ ( (.)3
 .5وقاؿ تعالى أيضاً ًَ) :ىٌَُ انَّرِي يَسَجَ انْبَحْسٌٍَِْ ىَرَا عَرْةٌ فُسَاثٌ ًَىَرَا يِهْحٌ ؤُجَبجٌ ًَجَعَمَ بٍَْنَيًَُب
بَسْشَخًب ًَحِجْسًا يَحْجٌُزًا) (.)4
 .6وقاؿ عز وجؿ أيضاً  ( :حَخَّى إِذَا جَبءَ ؤَحَدَىُىُ انًٌَْْثُ قَبلَ زَةِّ ازْجِعٌٌُِ * نَعَهًِّ ؤَعًَْمُ صَبنِحًب
فًٍَِب حَسَكْجُ كَهَّب إََِّيَب كَهًَِتٌ ىٌَُ قَبئِهُيَب ًَيٍِْ ًَزَائِيِىْ بَسْشَخٌ إِنَى ٌٌَْوِ ٌُبْعَثٌٌَُ ) (.)5
ثـ إف القرآف الكريـ استعمؿ ىذه المفظة لبياف أف ىناؾ عالَماً آآ اًر يفصؿ بيف

الدنيا واآلآرة يمر بو اإلنساف ،إذ قاؿ " :ومف ورائيـ برزخ " .

واألحاديث الشريفة عمى غرار ىذه اآلية تؤكد عمى أف " البرزخ" ىو الوقت
الفاصؿ بيف حياة اإلنساف في عالـ الدنيا وبيف نشأتو في عالـ اآلآرة ،أي مف وقت
موتو إلى حيف بعثو في يوـ القيامة.
الميـ إف أصبت فأعني  ،واف أآطأت فاغفر لي وارحمني إنؾ أنت الغفور
الرحيـ .
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البرزخ في القرآن الكريم
المطمب األول
تعريف البرزخ
الب ْرَزُخ ما بيف
الب ْرَزُخ ما بيف كؿ شيئيف وفي الصحاح الحاجز بيف الشيئيف و َ
َ
الب ْرَزَخ (.)6
الدنيا واآلآرة قبؿ الحشر مف وقت الموت إِلى البعث فمف مات فقد دآؿ َ

البرزخ :الحاجز بيف مكانيف  ، ......وقيؿ :ىو بقاء مدة الدنيا .وقيؿ :ىو

عالـ بيف الدنيا واآلآرة تستقر فيو األرواح فتكاشؼ عمى مقرىا المستقبؿ .والى ىذا
ماؿ الصوفية  ،وقاؿ السيد في التعريفات :البرزخ العالـ المشيود بيف عالـ المعاني
المجردة وعالـ األجساـ المادية ،أعني الدنيا واآلآرة ويعبر بو عف عالـ المثاؿ  ،أي

عند الفالسفة القدماء.)7(.

َب ْرَزٌخ " البرزخ  :الحاجز بيف المسافتيف وقيؿ  :الحجاب بيف الشيئيف أف يصؿ
األوؿ (.)8
أحدىما إلى اآلآر  ،وىو بمعنى ّ

فع ّرب  ،وىو في القيامة الحائؿ بيف اإلنساف
وقاؿ الراغب  :أصمو ْبرَزة بالياء ُ
وبيف المنازؿ الرفيعة والبرزخ قبؿ البعث المنع بيف اإلنساف وبيف الرجعة التي
يتمناىا (.)9

المطمب الثاني
أدلة سؤال الممكين في القبر:
أ – من القرآن الكريم :

فالذي يسبؽ سؤاؿ الممكيف  ،ىي الحياة في القبر ألىؿ البرزخ  ،ومما يدؿ

عمى الحياة في القبر قولو تعالى حكاية عف الكافريف ( قَبنٌُا زَبَّنَب ؤَيََّخنَب اثْنَخٍٍَِْ ًَؤَحٍٍَْْخَنَب اثْنَخٍٍَِْ
فَبعْخَسَفْنَب بِرٌَُُبِنَب فَيَمْ إِنَى خُسًُجٍ يٍِّ سَبٍِمٍ )

()10

 .يذكر شارح المواقؼ أف المراد باالماتتيف

واإلحيائييف في أآلية اإلماتة قبؿ مزار القبور ثـ اإلحياء في القبر  ،ثـ اإلماتة فيو
بعد مسألة منكر ونكير  ،ثـ اإلحياء لمحشر  ،وذكر أف ىذا ىو الشائع المستفيض
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بيف أصحاب التفسير .وقاؿ المفسروف أف الغرض مف ذكر االحيائيف أنيـ عرفوا فييا
قدرة اهلل عمى البعث  ،وليذا قالوا فأعترفنا بذنوبنا أي الذنوب التي حصمت بسبب
إنكار الحشػر وانما لـ يذكر اإلحياء في الدنػيا ألنيـ لـ يكونوا معترفيف بذنوبيـ في

حياتيـ الدنيا (.)11

ويذكر اإلماـ الرازي في تفسيره لآلية السابقة ( أنيـ أثبتوا ألنفسيـ موتتيف
حيث قالوا ( ربنا أمتنا أثنتيف ) فأحدى الموتتيف مشاىده في الدنيا  ،فال بد مف
أثبات حياة أآرى في القبر  ،حتى يصير الموت الذي يحصؿ عقبيا موتا ثانيا وذلؾ

يدؿ عمى حصوؿ حياة في القبر ) (. )12وبعد أف يحيا الميت في قبره يسألو الممكاف

المذاف وردت عنيما األآبار وتعدت طرقيا  ،يقوؿ اهلل تعالى ( ٌُثَبِّجُ انهّوُ انَّرٌٍَِ آيَنٌُاْ بِبنْقٌَْلِ
انثَّببِجِ فًِ انْحٍََبةِ اندٍََُّْب ًَفًِ اَخِسَةِ ًٌَُضِمُّ انهّوُ انظَّبنًِِنيَ ًٌَفْعَمُ انهّوُ

يَب ٌَشَبءُ ) ( .)13أجمع

المفسروف عمى أف ىذه اآلية تدؿ عمى سؤاؿ الممكيف في القبر ( ،)14ومما يدؿ عمى
أف ىذه اآلية يدؿ عمى سؤاؿ الممكيف ما رواه البآاري بسنده عف البراء بف عازب
رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ  (:المسمـ إذا سئؿ في القبر
يشيد أف ال ألو أال اهلل وأف محمدا رسوؿ اهلل فذلؾ قولو ( يثبت اهلل الذيف آمنوا
بالقوؿ الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلآرة ) وأما السنة فيقوؿ أبف القيـ (أحاديث
عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير متواترة )

()15

.

ب -األحاديث التي وردت في سؤال الممكين:
ما رواه البآاري بسنده عف أنس بف مالؾ قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو
وسمـ  ( :أف العبد إذا وضع في قبره وتولى عنو أصحابو  ،حتى أنو يسمع قرع
نعاليـ  ،اتاه ممكاف فيقعدانو فيقوالف لو  :ما كنت تقوؿ في ىذا الرجؿ محمد صمى
اهلل عميو وسمـ ؟ فأما المؤمف فيقوؿ  :أشيد أنو عبد اهلل ورسولو  ،فيقاؿ لو أنظر إلى
مقعدؾ مف قد أبدلؾ اهلل بو مقعدا مف الجنة فيراىما جميعا ) قاؿ قتادة  :وذكر لنا أنو
يفسح لو في قبره  ،ثـ رجع إلى حديث أنس قاؿ  ( :وأما المنافؽ والكافر فيقاؿ لو :
ما كنت تقوؿ في ىذا الرجؿ ؟ فيقوؿ  :ال أدري  ،كنت أقوؿ ما يقوؿ الناس  ،فيقاؿ
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 :ال دريت وال تميت  ،فيضرب بمطارؽ مف حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعيا مف
يميو غير الثقميف )

()16

.

وحديث أبي ىريرة قاؿ  ( :شيدنا جنازة مع نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمـ
فممػا فرغ مػف دفنيػا وانصرؼ الناس  ،قػاؿ النبي صمى المػو عميو وسمـ انو يسمع

أآلف آفؽ نعالكـ  ،أتاه منكر ونكير ،أعينيما مثؿ قدور النحاس .)17()...

وعف عطاء بف يسار قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل ( صمى اهلل عميو وسمـ ) لعمر
بف الآطاب ( رضي اهلل عنو )   :ياعمر كيؼ بؾ إذا مت وجاء اىمؾ فقاسوا لؾ
ثالثة اذرع وشبر في ذراع وشبر  ،ثـ رجعوا إليؾ فغسموؾ وكفنوؾ وحنطوؾ ثـ
احتمموؾ حتى يضعوؾ فيو ثـ يييموا عميو التراب فإذا انصرفوا عنؾ أتاؾ فتانا القبر
منكر ونكير أصواتيما كالرعد القاصؼ وابصارىما مثؿ البرؽ الآاطؼ فتمتالؾ
وثرثراؾ ىوالؾ فكيؼ بؾ عند ذلؾ ياعمر  ،قاؿ  :يارسوؿ اهلل ومعي عقمي  .قاؿ
نعـ  ،قاؿ  :إذف اكفيكيما 

()18

.
المطمب الثالث
عذاب القبر ونعيمه

لقد سمى القرآف الكريـ الفترة مف بعد الموت إلى البعث بالبرزخ  ،بقولو اهلل
تعالى ( حَخَّى إِذَا جَبء ؤَحَدَىُىُ انًٌَْْثُ قَبلَ زَةِّ ازْجِعٌٌُِ* نَعَهًِّ ؤَعًَْمُ صَبنِحبً فًٍَِب حَسَكْجُ كَهَّب إََِّيَب كَهًَِتٌ ىٌَُ قَبئِهُيَب
ًَيٍِ ًَزَائِيِى بَسْشَخٌ إِنَى ٌٌَْوِ ٌُبْعَثٌٌَُ )( .)19وأعيدت في تمؾ الفترة أما أف يكوف منعما إذا كاف مف
المؤمنيف الصالحيف  ،أو معذبا أف كاف مف الكافريف المكذبيف  ،أو مف عصاة
المؤمنيف  ،يقوؿ أبف القيـ في كتابو الروح  ( :أف مذىب سمؼ األمة وأئمتيا أف
الميت إذا مات يكوف في نعيـ أو عذاب  ،وأف ذلؾ يحصؿ لروحو  ،وبدنو  ،وأف
الروح تبقى بعد مفارقة البدف منعمة أو معذبة  ،وأنيا تتصؿ أحيانا ويحصؿ لو ميا
النعيـ أو العذاب  .ثـ إذا كاف يوـ القيامة الكبرى أعيدت األرواح إلى األجساد وقاموا

مف قبورىـ لرب العالميف) ( .)20ويعد عذاب البرزخ ونعيمو أوؿ منازؿ اآلآرة التي
يتعرض ليا المؤمف وغير المؤمف يذكر أبف القيـ أف ( عذاب البرزخ ونعيمو أوؿ
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منازؿ اآلآرة ونعيميا  ،وىو مشتؽ منو وواصؿ إال أىؿ البرزخ ىناؾ كما دؿ عميو
القرآف والسنة الصحيحة الصريحة في غير موضع داللة صريحة كقولو صمى اهلل
عميو وسمـ ( فيفتح لو باب إلى الجنة فيأتيو مف روحيا ونعيميا )  ،وفي الفاجر (
فيفتح لو باب إلى النار فيأتيو مف حرىا وسموميا ) ومعموـ قطعا أف البدف يأآذ
حظو مف ىذا الباب كما تأآذ الروح حظيا  ،فأذا كاف يوـ القيامة دآؿ مف ىذا
الباب إلى مقعده الذي ىو داآمو )

()21

.

صاحب كتاب المسايرة في عمـ الكالـ ( سؤاؿ منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمو ورد
فييما االآبار وتعددت طرقيما )

()22

.

قاؿ اهلل تعالى ( فٌََقَبهُ انهَّوُ سٍَِّئَبثِ يَب يَكَسًُا ًَحَبقَ بِألِ فِسْعٌٌََْ سٌُءُ انْعَرَاةِ { }45اننَّبزُ
ٌُعْسَضٌٌَُ عَهٍَْيَب غُدًُّاً ًَعَشٍِّبً ًٌٌَْوَ حَقٌُوُ انسَّبعَتُ ؤَدْخِهٌُا آلَ فِسْعٌٌََْ ؤَشَدَّ انْعَرَاةِ ) ( .)23يقوؿ أبف كثير(
وىذه أآلية أصؿ كبير في أستدالؿ أىؿ السنة عمى عذاب البرزخ في القبور ) (.)24
وينقؿ القرطبي أجماع الجميور عمى أف العرض في اآلية يدؿ عمى عذاب القبر .
قاؿ في الفتح ( قاؿ القرطبي  ( :أجمع الجميور عمى أف ىذا العرض يكوف في
البرزخ وىو حجة في تثبيت عذاب القبر)

()25

 .وأبف القيـ في كتابو الروح يذىب إلى

أف أآلية دالة عمى عذاب القبر وال تحتمؿ غير ذلؾ  ،يقوؿ  :فذكر عذاب الداريف
ذك ار صحيحا ال يحتمؿ غيره )

()26

 .واإلماـ البآاري في صحيحو يقدـ ألحاديث

عذاب القبر باآليات القرآنية التي تدؿ عمى عذاب القبر  ،منيا قولو جؿ ذكره
(سنعذبيـ مرتيف )

()27

قاؿ آطب الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ يوـ الجمعة فقاؿ ( :

أآرج يا فالف فأنؾ منافؽ ) فذكر الحديث وفيو ( ففضح اهلل المنافقيف فيذا العذاب
األوؿ والعذاب الثاني عذاب القبر )

()28

 .ومف اآليات التي تثبت عذاب القبر قولو

تعالى ( قَبنٌُا زَبَّنَب ؤَيََّخنَب اثْنَخٍٍَِْ ًَؤَحٍٍَْْخَنَب اثْنَخٍٍَِْ فَبعْخَسَفْنَب بِرٌَُُبِنَب فَيَمْ إِنَى خُسًُجٍ يٍِّ سَبٍِمٍ )

()29

.

يقوؿ االماـ الرازي في تفسيره ( أحتج أكثر العمماء بيذه اآلية في إثبات
عذاب القبر  .وتقرير الدليؿ  :أنيـ أثبتوا ألنفسيـ موتتيف حيث قالوا ربنا أمتنا أثنتيف
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فأحدى الموتتيف مشاىد في الدنيا  ،فال بد مف إثبات حياة أآرى في القبر حتى
يصير الموت الذي يحصؿ عقبيا موتا ثانيا  ،وذلؾ يدؿ عمى حصوؿ حياة في
القبر )

()30

.

ويستدؿ أيضا بتمؾ أآلية وغيرىا صاحب المواقؼ وصاحب المقاصد ،
والقاضي عبد الجبار مف المعتزلة يستدؿ أيضا بتمؾ أآلية عمى عذاب القبر ويعتبر
أف داللة اآلية عاـ في جميع المكمفيف  ،يقوؿ ( والداللة التي تعـ قولو تعالى ( ربنا
أمتنا أثنتيف وأحييتنا أثنتيف ) وال تكوف أالماتو واإلحياء مرتيف إال وفي أحدى المرتيف
أما التعذيب في القبر أو التبشير ) (.)31

ومف اآليات التي يستشيد بيا عمى عذاب القبر قولو تعالى ( ًنَنُرٌِقَنَّيُىْ يٍَِ انْعَرَاةِ
انْإَدََْى دًٌَُ انْعَرَاةِ انْإَكْبَسِ نَعَهَّيُىْ ٌَسْجِعٌٌَُ )

()32

 .ىذه اآلية يحتج بيا عمى أثبات عذاب القبر ،

يقوؿ أبف القيـ ( وقد أحتج بيذه اآلية جماعة منيـ عبد اهلل أبف عباس في أثبات
عذاب القبر  ،وفي أالحتجاج بيا شيء ألف ىذا عذاب في الدنيا يستدعي بو
رجوعيـ عف الكفر  ،ولـ يكف ىذا ليآفى عمى حبر األمة وترجماف القرآف  ،لكف
فقيو في القرآف ودقة فيمو فيو فيـ منيا عذاب القبر  ،فأنو سبحانو أآبر أف لو فييـ
عذابيف أدنى وأكبر  ،فأآبر أنو يذيقيـ بعض األدنى ليرجعوا  ،وىذا يدؿ عمى أنو
بقي مف األدنى بقية يعذبوف بيا بعد عذاب الدنيا  ،وليذا قاؿ مف العذاب األدنى ،
ولـ يقؿ العذاب األدنى فتأممو )

()33

.

ومف األحاديث التي تثبت عذاب القبر  ،ما رواه البآاري بسنده عف أبف
عباس رضي اهلل عنيما  :مر النبي صمى اهلل عميو وسمـ عمى قبريف فقاؿ  ( :أنيما
ليعذباف  ،وما يعذباف في كبير ) ثـ قاؿ  ( :بمى أما أحدىما فكاف يسعى بالنميمة ،
وأما اآلآر فكاف ال يستتر مف بولو ) قاؿ  :ثـ أآذ عودا رطبا فكسره بأثنتيف  ،ثـ
غرز كؿ واحد منيما عمى قبر  ،ثـ قاؿ  ( :لعمو يآفؼ عنيما ما لـ ييبسا )

(، )34

وىذا الحديث صريح في أثبات عذاب القبر لعصاة المؤمنيف وليس المقصود مف
الحديث أف العذاب بسبب النميمة وعدـ االستبراء مف البوؿ فقط  ،ولكف كما نقؿ
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صاحب الفتح  ( :المراد بتآصيص ىذيف األمريف بالذكر تعظيـ أمرىما  ،ال نفي
الحكـ عما عداىما  ،فعمى ىذا ال يمزـ مف ذكرىما حصر عذاب القبر فييما  ،لكف
الظاىر مف االقتصار عمى ذكرىما أمكف في ذلؾ مف غيرىما  ،وقد روى أصحاب
السنف مف حديث أبي ىريرة ( تنزىوا مف البوؿ فأف عامة عذاب القبر
)

()35

منو

.
وروى االماـ مسمـ عف زيد بف ثابت قاؿ ( بينما النبي صمى اهلل عميو وسمـ

في حائط لبني النجار عمى بغمة لو ونحف معو إذ حادت بو فكانت تمقيو  ،واذا أقبر
ستة أو آمسة أو أربعة فقاؿ  ( :مف يعرؼ صاحب ىذه األقبر ؟ ) فقاؿ رجؿ  :أنا
 ،فقاؿ  ( :فمتى مات ىؤالء ؟ قالوا  :ماتوا في االشراؾ  ،فقاؿ  ( :أف ىذه االمة
تبتمى في قبورىا  ،فمو ال أف ال تدافنوا لدعوت اهلل أف يسمعكـ مف عذاب القبر الذي
أسمع منو ) ثـ أقبؿ عمينا بوجيو  ،فقاؿ  ( :تعوذوا باهلل مف عذاب القبر) قالوا :
نعوذ باهلل مف عذاب القبر  ،قاؿ  ( :تعوذوا باهلل مف الفتف ما ظير منيا وما بطف )
 .قالوا  :نعوذ باهلل مف الفتف ما ظير منيا وما بطف  .قاؿ  (:تعوذوا مف فتنة الدجاؿ
) قالوا  :نعوذ باهلل مف فتنة الدجاؿ )

()36

.

وىذا الحديث صريح في عذاب القبر وكيؼ أف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ
كاف يستعيذ باهلل مف عذاب القبر ويأمر أصحابو أف يستعيذوا مف القبر وفتنتو .وروى
مسمـ بسنده عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ ( إذا
فرغ أحدكـ مف التشيد االآير فميتعوذ باهلل مف أربع  :مف عذاب جينـ ومف عذاب
()37

القبر  ،ومف فتنة المحيا والممات ومف شر المسيح الدجاؿ)

.

المطمب الرابع

وقوع النعيم والعذاب في القبر
النعيـ والعذاب في القبر يكوف بالروح والبدف معا  .يقوؿ شارح العقيدة
الطحاوية ( عذاب القبر يكوف لمنفس والبدف جميعا بأتفاؽ أىؿ السنة والجماعة تنعـ
النفس وتعذب مفردة عف البدف ومتصمة بو )

()38
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بنقؿ أتفاؽ أىؿ الحؽ عمى ذلؾ  ،يقوؿ  ( :أتفؽ أىؿ الحؽ عمى أف اهلل يعيد إلى
الميت في القبر نوع حياة قدر ما يتألـ ويتمذذ  ،ويشيد بذلؾ الكتاب واالآبار واالثار
 ،لكف توقفوا في أنو ىؿ يعاد الروح اليو أـ ال ؟ وما يتوىـ مف أمتناع الحياة بدوف
الروح ممنوع  ،وأنما ذلؾ في الحياة الكاممة التي يكوف معيا القدرة واألفعاؿ

االآتيارية) ( ،)39وأبف القيـ يفصؿ تعمؽ الروح بالبدف وانفصاليا أحيانا في البرزخ
بقولو  ( :وقد أقتضى عدلو وأوجبت أسماؤه الحسنى وكمالو المقدس تنعيـ أبداف
أوليائو وأرواحيـ وتعذيب أبداف أعدائو وأرواحيـ  ،فال بد أف يذيؽ بدف المطيع لو
روحو مف النعيـ والمذة ما يميؽ بو  ،ويذيؽ بدف الفاجر العاصي لو وروحو مف األلـ
والعقوبة ما يستحؽ  .ىذا موجب عدلو وحكمتو وكمالو المقدس  ،ولما كانت ىذه
الدار تكميؼ وامتحاف ألداء جزاء لـ يظير فييا  ،وأما البرزخ فأوؿ دار الجزاء  ،فييا
()40

مف ذلؾ ما يميؽ بتمؾ الدار وتقتضي الحكمة إظياره)

.

وقد وردت بعض اآلثار التي تروي تزاور أرواح الموتى وتالقييـ مع بعضيـ
.
قاؿ ابف القيـ (أف األرواح قسماف أرواح معذبة وأرواح منعمة فالمعذبة في
شغؿ بما ىى فيو مف العذاب عف التزاور والتالقي واألرواح المنعمة المرسمة غير
المحبوسة تتالقي وتتزاور وتتذاكر ما كاف منيا في الدنيا وما يكوف مف أىؿ الدنيا
فتكوف كؿ روح مع رفيقيا الذي ىو عمى مثؿ عمميا وروح نبينا محمد في الرفيؽ
األعمى قاؿ اهلل تعالى ( ًَيٍَ ٌُطِعِ انهّوَ ًَانسَّسٌُلَ فَإًُْنَـئِكَ يَعَ انَّرٌٍَِ ؤَْعَىَ انهّوُ عَهٍَْيِى يٍَِّ اننَّبٍِِّنيَ
ًَانصِّدٌِّقِنيَ ًَانشُّيَدَاء ًَانصَّبنِحِنيَ ًَحَسٍَُ ؤًُنَـئِكَ زَفٍِقبً )

()41

 .وىذه المعية ثابتة في

الدنيا وفي الدار البرزخ وفي دار الجزاء والمرء مع مف أحب في ىذه الدور الثالثة )

(.)42

المطمب الخامس
أدلة زيارة األرواح
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 عف قتادة عف قسامة بف زىير  :عف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو و سمـ :
( إف المؤمف إذا قبض أتتو مالئكة الرحمة بحريرة بيضاء فتقوؿ  :اآرجي إلى روح
اهلل فتآرج كأطيب ريح مسؾ حتى إنيـ ليناولو بعضيـ بعضا يشمونو حتى يأتوف بو
باب السماء فيقولوف  :ما ىذه الريح الطيبة التي جاءت مف األرض ؟ وال يأتوف
سماء إال قالوا مثؿ ذلؾ حتى يأتوف بو أرواح المؤمنيف فميـ أشد فرحا بو مف أىؿ
الغائب بغائبيـ فيقولوف  :ما فعؿ فالف ؟ فيقولوف  :دعوه حتى يستريح فإنو كاف في
غـ الدنيا فيقوؿ  :قد مات أما أماتكـ ؟ فيقولوف  :ذىب بو أمو الياوية وأما الكافر
فيأتيو مالئكة العذاب بمسح فيقولوف  :اآرجي إلى غضب اهلل فتآرج كأنتف ريح

جيفة فتذىب بو إلى باب األرض (.)43

 وعف أبي ىريرة أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ قاؿ  ( :إف المؤمف إذا حضره
الموت حضرتو مالئكة الرحمة فإذا قبضت نفسو جعمت في حريرة بيضاء فينطمؽ
بيا إلى باب السماء فيقولوف  :ما وجدنا ريحا أطيب مف ىذه فيقاؿ  :دعوه يستريح
فإنو كاف في غـ فيسأؿ ما فعؿ فالف ؟ ما فعؿ فالف ؟ ما فعمت فالنة ؟ وأما الكافر
فإذا قبضت نفسو وذىب بيا إلى باب األرض يقوؿ آزنة األرض:ما وجدنا ريحا

أنتف مف ىذه فتبمغ بيا إلى األرض السفمى ) (.)44
َّ ِ
َ ع ْف أَبِى ُى َرْي َرةَ أ َّ
اح ُج ُن ٌ
ود ُم َجَّن َدةٌ
َف َر ُسو َؿ المو -صمى اهلل عميو وسمـ -قَا َؿ « األ َْرَو ُ
ؼ ».)45(.
ؼ َو َما تََنا َك َر ِم ْنيَا ْ
اآتَمَ َ
ؼ ِم ْنيَا ا ْئتَمَ َ
فَ َما تَ َع َار َ
 عف الزىري عف عبد الرحمف بف كعب بف مالؾ قاؿ  :لما حضرت كعب بف مالؾ
الوفاة دآمت عميو أـ بشر بنت البراء بف معرور فقالت  :يا أبا عبد الرحمف أف لقيت
ابني فاقرأه مني السالـ فقاؿ  :يغفر اهلل لؾ يا أـ بشر نحف أشغؿ مف ذلؾ فقالت :
أبا عبد الرحمف أما سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ يقوؿ  ( :اف أرواح

المؤمنيف في أجواؼ طير تعمؽ بشجر الجنة ؟ ) قاؿ  :بمى قالت  :فيو كذلؾ (.)46
 عف الزىري عف ابف مالؾ عف أبيو  :عف النبي صمى اهلل عميو و سمـ قاؿ  :أرواح
المؤمنيف في طير معمؽ في الجنة حتى يردىا اهلل إلى أجسادىا يوـ القيامة(.)47
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 عف البراء بف عازب  ،قاؿ  :آرجنا في جنازة رجؿ مف األنصار مع النبي صمى
اهلل عميو وسمـ فانتيينا إلى القبر(.....إف الرجؿ المسمـ إذا كاف في القبر مف اآلآرة
و انقطاع مف الدنيا جاء ممؾ الموت فقعد عند رأسو و ينزؿ مالئكة مف السماء كأف
وجوىيـ الشمس .....و أما الفاجر  :فإذا كاف في قبؿ مف اآلآرة و انقطاع مف
الدنيا أتاه ممؾ الموت فيقعد عند رأسو و ينزؿ المالئكة سود الوجوه.)48().....

الخاتمة
 .1أف اإليماف بعذاب القبر يعد مف مقتضيات اإليماف بالغيب  ،وأف اإليماف
بالغيب ىو اإليماف باليوـ اآلآر  ،واليوـ اآلآر ىو الركف الآامس  ،مف
أركاف اإليماف التي ال يصح إيماف العبد إال بو .
 .2إف المؤمف يشعر بالسعادة  ،مف حيف قبض روحو  ،يشـ رائحةً طيبةً ،

ويرى وجوىاً حساناً  ،وأما الكافر فإنو يرى مالئكةً سود الوجوه ،
ويشـ رائحةً
ُ
كريية .

 .3إف الروح تعاد إلى الميت  ،عندما يوضع في قبره  ،واف العذاب يكوف تارة
عمى البدف  ،وتارة عمى الروح  ،وتارة عمى كمييما .
 .4عذاب القبر  ،منو ما ىو دائـ ومنو ما ىو منقطع  ،دائـ لمكفار ،ومنقطع
لعصاة المؤمنيف .
 .5مستقر األرواح في البرزخ متفاوتة بحسب قربيا  ،وبعدىا مف اهلل  ،منيا ما
ىو في أعمى عمييف  ،وىي أرواح األنبياء  ،ومنيا ما ىو في حواصؿ طير
آضر  ،ومنيا مف يكوف محبوساً في قبره  ،ومنيا مف يكوف محبوساً عمى
باب الجنة .

 .6إف أرواح الموتى تمتقي  ،وتتعارؼ  ،وتتزاور  ،ويستبشر أحدىـ بمقدـ أقاربو
 ،ومعارفو  ،إذا كانوا عمى عمؿ صالح .
 .7إف الموتى تنتفع  ،وتستبشر بسعي األحياء  ،وبما يقوموف بو مف أعماؿ
صالحة ييدونيا ليـ .
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Abstract

The world of Al-Barzakh in the holy quran
The significance of quran sheds the light to any research
or effort connected with Sanctification and glorification,
and from this way the efforts have been activated to
follow the Miraculous phenomena in the holy quran to
find out the secrets of that Miraculous book, and there is
no book got studies in it as the quran did in the world.
Belief in Barzakh is one of the requirements of faith in
the unseen , and Belief in unseen is the Belief in the last
day. The last day is the 5th corner of faith corners which
man con not believe but in it . the dead get benefit and
encouraged by people's endeavor, and what they do of
good deeds to present to them and Al-Barzakh is the
barrier between two worlds.

695

مجل دديلل

العدد الرابع والخمسون
2012/

الهوامش
 ) 1سورة الكيؼ  :اآلية . 109 /
 ) 2سورة اإلسراء  :اآلية . 20 /

 ) 3سورة الرحمف  ،اآلية . 20 /
 ) 4سورة الفرقاف  ،اآلية . 53 /

 ) 5سورة المؤمنوف  ،أآلية 100 – 99 /
 ) 6لساف العرب  ،محمد بف مكرـ بف منظور األفريقي المصري  ،دار صادر – بيروت ،

الطبعة األولى  ،ج. 8 /3و مآتار الصحاح  ،محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازي  ،تحقيؽ

 :محمود آاطر  ،مكتبة لبناف ناشروف – بيروت .73 / ،1995 – 1415 ،

 ) 7التعريفات  ،عمي بف محمد بف عمي الجرجاني  ،تحقيؽ  :إبراىيـ االبياري  ،دار الكتب
العربي  ،بيروت  1405 ،ھ . 38 /والتحرير والتنوير المعروؼ بتفسير ابف عاشور ،محمد

الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشور التونسي المتوفى 1393 :ىػ  ،مؤسسة التاريخ

العربي  ،بيروت – لبناف 1420 ،ىػ2000/ـ ،

ج.489/9

 ) 8المباب في عموـ الكتاب ،أبو حفص عمر بف عمي ابف عادؿ الدمشقي الحنبمي  ،دار الكتب
العممية  -بيروت  /لبناف  1419 -ىػ  1998-ـ  ،ج. 257 /14

 )9المفردات في غريب القرآف  ،أبي القاسـ الحسيف بف محمد المعروؼ بالراغب األصفياني ،
تحقيؽ وضبط محمد سيد كيالني  ،طيراف  ،43/والتحرير والتنوير،ابف عاشور  ،ج.257 / 14

 )10سورة غافر  ،أآلية . 11 /

 )11شرح المقاصد في عمـ الكالـ  ،مسعود بف عمر بف عبد اهلل التفتازاني سعد الديف ( ت
793ىػ)  ،دار المعارؼ النعمانية  ،باكستاف 1401،ھ– 1981ـ . 163 / ،

 )12التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب  ،محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الشافعي

الرازي أبو عبد اهلل ( 543ىػ 606-ىػ ) ،دار الكتب العممية  ،بيروت  1421 ،ھ– 2000ـ ،
جػ . 39 / 27

 )13سورة إبراىيـ  ،أآلية . 27 /
 )14ينظر الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ  ،محمود بف عمر بف

محمد بف عمر الآوارزمي الزمآشري أبو القاسـ  ،شرحو وضبطو وراجعو  :يوسؼ الحمادى ،

696

مجل دديلل

العدد الرابع والخمسون
2012/

مكتبة مصر  ،مصر  ،جػ 377 / 2؛ وتفسير القراف العظيـ  ،إسماعيؿ بف كثير الدمشقي عماد
الديف أبي الفداء ( ت ) 774ھ  ،تحقيؽ  :سامي بف محمد سالمة  ،دار طيبة لمنشر والتوزيع ،
بيروت  ،الطبعة الثانية 1420 ،ىػ1999-ـ  ،جػ. 531 / 2

 )15الروح  ،في الكالـ عمى أرواح األموات واألحياء بالدالئؿ مف الكتاب والسنة  ،محمد بف أبي

بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل المعروؼ بػ ( ابف قيـ الجوزية )  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ،

1395ىػ 1975 -ـ .127 ،

 )16الجامع المسند الصحيح المآتصر مف أمور رسوؿ اهلل  وسننو وأيامو،محمد بف إسماعيؿ

بف إبراىيـ الجعفي البآاري أبو عبد اهلل ( ت  256ھ)  ،تحقيؽ  :الدكتور مصطفى ديب البغا
 ،دار ابف كثير ،واليمامة  ،بيروت ،الطبعة الثالثة 1407 ،ھ– 1987ـ  ،جػ186 – 183 / 3
.

 )17المعجـ االوسط  ،البي القاسـ سميماف بف احمد بف ايوب الطبراني (ت 360ىػ ) تحقيؽ :
طارؽ بف عوض اهلل بف محمد  ،عبد المحسف الحسيني  ،دار الحرميف  ،القاىرة  1415 ،ىػ ،

 – 44 / 5رقـ ( . ) 4629

 )18بغية الباحث عف زوائد مسند الحارث  ،الحارث بف أبي أسامة  ،الحافظ نور الديف الييثمي

( ت  282ىػ )  ،تحقيؽ :د .حسيف أحمد صالح الباكري  ،مركز آدمة السنة والسيرة النبوية ،
المدينة المنورة  1992 ،ـ  ،ج / 379/1رقـ. 281
 )19سورة المؤمنوف  ،أآلية . 100 – 99 /
 )20الروح  ،ابف القيـ . 81 /،
 )21المصدر نفسو . 125 /

 )22المسايرة في عمـ الكالـ  ، ،كماؿ الديف بف اليماـ  ،المكتبة المحمودية التجارية  ،القاىرة ،

1353ىػ1935 -ـ . 13 – 146 /.

 )23سورة غافر  ،أآلية . 46 – 45 /
 )24تفسير أبف كثير  ،جػ. 81 / 3

 )25فتح الباري شرح صحيح البآاري  ،أحمد بف عمي بف حجر العسقالني الشافعي أبو الفضؿ

(773ىػ852-ىػ ) ،دار المعرفة  ،بيروت 1379 ،ىػ  ،جػ. 180 / 3
 )26الروح  ،ألبف القيـ . 127 /

 )27سورة التوبة  ،أآلية . 101 /

697

مجل دديلل

العدد الرابع والخمسون
2012/

 )28فتح الباري  ،جػ. 180 / 3
 )29سورة غافر  ،أآلية . 11 /

 )30التفسير  ،الكبير لمرازي  /جػ. 39 / 27
 )31شرح االصوؿ الآمسة  ،عبد الجبار بف أحمد بف الآميؿ اليمذاني  ،ت  415ىػ  ،تعميؽ

أحمد بف الحسيف بف أبي ىاشـ  ،تحقيؽ الدكتور عبد الكريـ عثماف ،مكتبة وىبة .731 ،
 )32سورة السجدة  ،أآلية . 21 /
 )33الروح ،ابف القيـ. 128 / ،

 )34فتح الباري  /جػ. 128 / 3
 )35المصدر نفسو جػ. 188 / 3

 )36الجامع الصحيح المسمى صحيح مسمـ  ،مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيري النيسابوري

أبو الحسيف  ،تحقيؽ  :محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،جػ / 3
. 2200 – 2199

 )37صحيح مسمـ  ،جػ. 412 / 1
 )38شرح الطحاوية في العقيدة السمفية  ،عمي بف عمي بف أبي العز الحنفي  ،ت  792ىػ ،
تحقيؽ أحمد محمد شاكر مكتبة أنس بف مالؾ  1400،ىػ . 348 /

 )39شرح المقاصد  ،جػ. 163 / 2
 )40الروح  ،ألبف القيـ . 125 /

 )41سورة النساء  ،اآلية . 69 /
 ) 42الروح  ،البف القيـ . 17 /

 ) 43صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف  ،محمد بف حباف بف أحمد أبو حاتـ التميمي البستي ،

تحقيؽ  :شعيب األرنؤوط  ،مؤسسة الرسالة – بيروت  ،الطبعة الثانية  ،1993 – 1414 ،ج/7

 / 284حديث . 3014

 ) 44صحيح ابف حباف  ،ج / 283 /7حديث .3013
 )45صحيح مسمـ ج / 41 /8حديث . 6876

 )46المعجـ الكبير  ،سميماف بف أحمد بف أيوب أبو القاسـ الطبراني  ،تحقيؽ  :حمدي بف عبد

المجيد السمفي  ،مكتبة العموـ والحكـ  ،الموصؿ  ،الطبعة الثانية  ، 1983 – 1404 ،ج /19

 / 64حديث . 122

698

مجل دديلل

العدد الرابع والخمسون
2012/

 )47المعجـ الكبير ، ،ج / 64 / 19حديث . 120
)48المستدرؾ عمى الصحيحيف ،محمد بف عبداهلل أبو عبداهلل الحاكـ النيسابوري ،تحقيؽ :

مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية – بيروت،الطبعة األولى  1990 – 1411 ،ج1

.107/ 93/

بعد القرآن الكريم

المصادر والمراجع

 .1بغية الباحث عف زوائد مسند الحارث  ،الحارث بف أبي أسامة  ،الحافظ نور
الديف الييثمي ( ت  282ىػ )  ،تحقيؽ  :د .حسيف أحمد صالح الباكري  ،مركز
آدمة السنة والسيرة النبوية  ،المدينة المنورة 1992 ،ـ .
 .2التحرير والتنوير المعروؼ بتفسير ابف عاشور،محمد الطاىر بف محمد بف
محمد الطاىر بف عاشور التونسي المتوفى 1393 :ىػ  ،مؤسسة التاريخ العربي
 ،بيروت – لبناف 1420 ،ىػ2000/ـ .
 .3التعريفات  ،عمي بف محمد بف عمي الجرجاني  ،تحقيؽ  :إبراىيـ االبياري ،
دار الكتب العربي  ،بيروت  1405 ،ھ.
 .4تفسير القراف العظيـ  ،إسماعيؿ بف كثير الدمشقي عماد الديف أبي
الفداء(ت) 774ھ  ،تحقيؽ  :سامي بف محمد سالمة  ،دار طيبة لمنشر والتوزيع
 ،بيروت  ،الطبعة الثانية 1420 ،ىػ1999-ـ .
 .5التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب  ،محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي
الشافعي الرازي أبو عبد اهلل ( 543ىػ606-ىػ )  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ،
 1421ھ– 2000ـ .
 .6الجامع الصحيح المسمى صحيح مسمـ  ،مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيري
النيسابوري أبو الحسيف  ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء التراث
العربي  ،بيروت .

699

مجل دديلل

العدد الرابع والخمسون
2012/

 .7الجامع المسند الصحيح المآتصر مف أمور رسوؿ اهلل  وسننو وأيامو ،
محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ الجعفي البآاري أبو عبد اهلل ( ت  256ھ) ،
تحقيؽ  :الدكتور مصطفى ديب البغا  ،دار ابف كثير  ،واليمامة  ،بيروت ،
الطبعة الثالثة  1407 ،ھ– 1987ـ .
 .8الروح في الكالـ عمى أرواح األموات واألحياء بالدالئؿ مف الكتاب والسنة ،
محمد بف أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل المعروؼ بػ( ابف قيـ الجوزية ) ،
دار الكتب العممية  ،بيروت 1395 ،ىػ 1975 -ـ .
 .9شرح األصوؿ الآمسة  ،عبد الجبار بف احمد األسد أبادي أبي الحسيف ( ت
 410ىػ) ،تعميؽ  :احمد بف الحسيف بف أبي ىاشـ  ،تحقيؽ  :عبد الكريـ عثماف
 ،مكتبة وىبة  ،القاىرة  1384 ،ھ– 1965ـ .
 .10شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السمفية  ،عمي بف عمي بف محمد بف أبي
العز الحنفي ،تحقيؽ :عبد الرحمف عميرة  ،دار المنار  ،القاىرة 1425 ،ىػ
2004ـ .
 .11شرح المقاصد في عمـ الكالـ  ،مسعود بف عمر بف عبد اهلل التفتازاني سعد
الديف (ت 793ىػ)  ،دار المعارؼ النعمانية  ،باكستاف  1401 ،ھ– 1981ـ.
 .12فتح الباري شرح صحيح البآاري  ،أحمد بف عمي بف حجر العسقالني الشافعي
أبو الفضؿ (773ىػ852-ىػ ) ،دار المعرفة  ،بيروت 1379 ،ىػ.
 .13الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ  ،محمود بف عمر
بف محمد بف عمر الآوارزمي الزمآشري أبو القاسـ  ،شرحو وضبطو وراجعو :
يوسؼ الحمادى  ،مكتبة مصر  ،مصر .
 .14المباب في عموـ الكتاب ،أبو حفص عمر بف عمي ابف عادؿ الدمشقي الحنبمي
 ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ،لبناف  1419 ،ىػ  1998-ـ.
 .15لساف العرب  ،محمد بف مكرـ بف منظور األفريقي المصري  ،دار صادر –
بيروت  ،الطبعة األولى .
700

مجل دديلل

العدد الرابع والخمسون
2012/

 .16مآتار الصحاح  ،محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازي  ،تحقيؽ  :محمود
آاطر  ،مكتبة لبناف ناشروف – بيروت .1995 – 1415 ،
 .17المسايرة في عمـ الكالـ  ،كماؿ الديف بف اليماـ  ،المكتبة المحمودية التجارية ،
القاىرة 1353 ،ىػ1935 -ـ .
 .18المستدرؾ عمى الصحيحيف ،محمد بف عبداهلل أبو عبداهلل الحاكـ النيسابوري،

تحقيؽ  :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية – بيروت،الطبعة األولى
1990 – 1411 ،

 .19المعجـ االوسط  ،البي القاسـ سميماف بف احمد بف ايوب الطبراني (ت
360ىػ) تحقيؽ  :طارؽ بف عوض اهلل بف محمد  ،عبد المحسف الحسيني  ،دار
الحرميف  ،القاىرة  1415 ،ىػ .
 .20المعجـ الكبير ،سميماف بف أحمد بف أيوب أبو القاسـ الطبراني  ،تحقيؽ :
حمدي بف عبدالمجيد السمفي  ،مكتبة العموـ والحكـ – الموصؿ  ،الطبعة الثانية
.1983 – 1404 ،
 .21المفردات في غريب القرآف  ،تأليؼ أبي القاسـ الحسيف بف محمد المعروؼ
بالراغب األصفياني  ،تحقيؽ وضبط محمد سيد كيالني  ،طيراف.
.22

701

