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   احلمـــــد  ــن ــم احســـ ــوكم ايكـــ ــوت واحليـــــاة ليبلـــ ــق املـــ الـــــذي خلـــ
 عمـــــال .      وحجــــــة ثـــــم تفضــــــل علـــــى النـــــاس األنبيــــــاء والعقـــــل رســـــال

 .وسبيل هداية وجناة من أهوال القرب

ــد     ــا العبــ ــل هبــ ــة ينتقــ ــة وحالــ ــوت مرحلــ ــان املــ ــفة بــ ــر الفالســ ــد اقــ لقــ
ــ ــر ألن الـــ ــروح  إىل عـــــامل آخـــ ــوج الـــ ــد ذلـــــك إن ولـــ ــى بفنـــــاء اجلســـ روح التفنـــ

ــان      ــار واملكــ ــايرة يف االعتبــ ــوع ومغــ ــة يف النــ ــة خمتلفــ ــاة أبديــ ــة حليــ ــدن بدايــ بــ لل
 .مطلقاً

لقـــــد شـــــاء ا عــــــز وجـــــل أن تكـــــون الــــــدنيا مزرعـــــة اآلخــــــرة       
ــون   ــدنيا يكـــ ــال يف الـــ ــى نـــــوع األفعـــ ــان، وعلـــ ــتالء ودار امتحـــ ومناســـــبة لالبـــ

ــتعداد  ــرة وباالســ ــام يف اآلخــ ــون      املقــ ــرب تكــ ــاة القــ ــربزخ وحيــ ــامل الــ ــن لعــ احلســ
ــعي      ــاب ســ ــذا الكتــ ــائلةً وهــ ــاب ومســ ــوال وحســ ــن أهــ ــه مــ ــا فيــ ــالمة ممــ الســ
ــرب     ــامل القـــ ــوه عـــ ــبعض وجـــ ــرض لـــ ــار وعـــ ــام االحتضـــ ــان أحكـــ ــع لبيـــ متواضـــ
ــــــباب الوقايـــــــة واالحـــــــرتاز عنـــــــد ولوجـــــــه، خاصـــــــة وان النـــــــدم        واسـ

  .واحلسرة آنذاك التنفع، واإلقالة واالستدراك معدوم
ــرب عــــ    ــان     ويعتــ ــان واملكــ ــث الزمــ ــن حيــ ــتقال مــ ــاً مســ ــربزخ عاملــ امل الــ

  .واملاهية وحياة تتوسط احلياة الدنيا واحلياة اآلخرة
وقـــــد ورد . ومــــن ورائهـــــم بــــرزخ إىل يـــــوم يبعثــــون   : قــــال تعـــــاىل   

ــال    ــديث قـــ ــالم يف حـــ ــه الســـ ــادق عليـــ ــر الصـــ ــام جعفـــ ــن اإلمـــ ــين : (عـــ ولكـــ
ــربزخ  ــن الــ ــيكم مــ ــوف علــ ــد ). وا أختــ ــن يزيــ ــر بــ ــال عمــ ــربزخ : (فقــ ــا الــ ومــ

  ). القرب منذ حني املوت: (قال) ؟
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انـــــه دعـــــوة لالســـــتعداد لعـــــامل الـــــربزخ ومـــــا فيـــــه مـــــن األهـــــوال        
ــه        ــف فيــ ــيما وان التكليــ ــاحل ســ ــل الصــ ــة والعمــ ــيغ التوبــ ــوى وصــ ــالح التقــ بســ

  .منقطع
     ــال ــرقاً وأصــــ ــاً مشــــ ــوع وجهــــ ــذا املوضــــ ــث يف هــــ ــيبقى البحــــ وســــ

ــا العقائديـــــة     ــن أصـــــول الفلســـــفة اإلســـــالمية ومرتكزاهتـــ ودعـــــوة كرميـــــة   مـــ
ملعرفــــة الــــدنيا مبـــــوازين احلكمــــة وصــــيغ احلقيقـــــة والواقــــع ومبــــا يـــــؤدي إىل       

 االستثمار األمثل أليامها وماسخر ا فيها لبين آدم
 
 
 

                
 املؤلف                 
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 الربزخ
 .)١(ومن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثونقال تعاىل  

ــانع  ــاجز واملـــ ــة هـــــو احلـــ ــوال القـــــرب ويف االصـــــطالح . الـــــربزخ لغـــ أهـــ
 .وعامل مابني الدنيا ويوم القيامة. حتى البعث والنشور

ــن        ــه مـــ ــوت ومافيـــ ــد املـــ ــامل مابعـــ ــن عـــ ــايل عـــ ــار إمجـــ ــة إخبـــ واآليـــ
ــاحلات، وان   ــان الصــــ ــن العمــــــل وإتيــــ ــز عــــ ــن التالقــــــي واحلجــــ االمتنــــــاع مــــ
ــذارا      ــا إنــــ ــن اعتبارهــــ ــذا ميكــــ ــدنيا، لــــ ــودة إىل الــــ ــة أو العــــ ــأل الرجعــــ ســــ

ــتعد   ــوة إىل االســ ــذيراً ودعــ ــه مــــن     وحتــ ــا لــ ــده، ملــ ــه ومابعــ ــرب ومافيــ اد إىل القــ
ــه   ــالم انـــ ــه الســـ ــادق عليـــ ــام الصـــ ــن اإلمـــ ــة، ويف حـــــديث عـــ أحكـــــام خاصـــ

ــيكم يف الـــــربزخ: (قـــــال  ومـــــا الـــــربزخ ؟ : قيـــــل).ولكـــــين وا أختـــــوف علـــ
 .)٢(القرب منذ حني موته إىل يوم القيامة: قال

ــو     ــع وهـــ ــت ينتفـــ ــد أن امليـــ ــة تفيـــ ــاءت نصـــــوص مستفيضـــ وقـــــد جـــ
ــن ع ــربه مــ ــاء   يف قــ ــل جــ ــدنيا، بــ ــل الــ ــن أهــ ــه مــ ــا يهــــدى إليــ ــاحل وممــ ــه الصــ ملــ

ــه وســــلم        ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــنيب صــ ــحابة إن الــ ــض الصــ ــن بعــ ــديث عــ يف احلــ
ــال ــال   : قـــ ــوات؟ قـــ ــة األمـــ ــول ا وماهديـــ ــا يارســـ ــاكم، فقلنـــ ــدوا ملوتـــ : اهـــ

إن أرواح املــــــؤمنني تــــــأتي كــــــل مجعــــــة إىل    : وقــــــال. الصــــــدقة والــــــدعاء 
ينــــــادي كــــــل واحــــــد منــــــهم  الســــــماء الــــــدنيا حبــــــذاء دورهــــــم وبيــــــوهتم

ــزين بــــــاكني ــائي،  : بصــــــوت حــــ ــاأمي وأقربــــ ــاأهلي، ياولــــــدي ويــــــاأبي ويــــ يــــ

 .١٠٠سورة املؤمنون ) ١(                                                        
 .٦/٢٦٧أنظر حبار االنوار ) ٢(
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اعطفــــوا علينـــــا، يـــــرمحكم ا بالـــــذي كـــــان يف أيـــــدينا، والويـــــل واحلســـــاب  
 .علينا واملنفعة لغرينا

انــــــه دليــــــل علــــــى أن األمــــــوات مل تنقطــــــع صــــــلتهم بالــــــدنيا وان        
ل علـــــى الثـــــواب يصـــــلهم، لـــــيس هـــــذا فحســـــب بـــــل إن أرواحهـــــم تطـــــ      

  .الرحم، وتناشده وترجو اخلري منه وله
  

 ملك املوت
ــة     ــوة خارقــــ ــة ذات قــــ ــاما نورانيــــ ــة أجســــ ــق ا املالئكــــ ــد خلــــ لقــــ

وهـــــي مـــــع ذلـــــك دائبـــــة يف طاعـــــة ا اليعصـــــون  أمـــــرا مـــــنقطعني إىل       
 .عبادته يف خشوع

ــأ    ــري تلكـــ ــا مـــــن غـــ ــهم وظيفـــــة يؤديهـــ ــل واحـــــد منـــ وجعـــــل ا لكـــ
ــأ  ــردد أو خطــــ ــن تلــــــ . أو تــــ ــض مــــ ــؤون  وبعــــ ــايتعلق بشــــ ــائف مــــ ك الوظــــ

 .اخلالئق من األنس واجلن وأحواهلم يف الدنيا واآلخرة

ــدنيا إىل    ــامل الــــ ــادرة عــــ ــه مغــــ ــوب عليــــ ــان مكتــــ وحيــــــث إن اإلنســــ
ــن    ــذلك مــ ــل بــ ــان امللــــك املوكــ ــد فــ ــن اجلســ ــروح عــ ــال الــ عــــامل الــــربزخ بانفصــ
ــوة      ــذار ودعــ ــة وإنــ ــك موعظــ ــة ويف ذلــ ــرهم هيبــ ــأناً وأكثــ ــة شــ ــم املالئكــ اعظــ

ــتع ــوت    إىل االســـ ــاء املـــ ــب، لقـــ ــاء املركـــ ــب واللقـــ ــد املرعـــ ــذلك املوعـــ داد لـــ
 .وملك املوت وضنك القرب وشدة ضيقه

ــه     ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــد صـــ ــنيب حممـــ ــال الـــ ــراء قـــ ويف حـــــديث اإلســـ
ــلم ــع     : وســ ــس وإذا مجيــ ــى جملــ ــالس علــ ــة جــ ــن املالئكــ ــك مــ ــررت مبلــ ــم مــ ثــ
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الـــدنيا بـــني ركبتيـــه وإذا بيـــده لـــوح مـــن نـــور ينظـــر فيـــه مكتـــوب فيـــه كتابـــاً          
نظــــر فيــــه اليلتفــــت ميينـــــاً وال مشــــاال اال مقبــــل عليـــــه بــــه كهيئــــة احلريـــــر        ي

ـــت مـــن هـــذا ياجربيـــل ادنـــين منـــه حتـــى أكلمـــه فادنـــاني منـــه قـــال هـــو            فقل
ــله      ــة أرســ ــيب الرمحــ ــذا نــ ــل هــ ــه جربيــ ــال لــ ــه وقــ ــلمت عليــ ــوت فســ ــك املــ ملــ
ــاني       ــد فــ ــر ياحممــ ــال ابشــ ــالم وقــ ــاني بالســ ــي وحيــ ــب بــ ــاد فرحــ ا اىل العبــ

ــه يف  ــري كلــــ ــى   أرى اخلــــ ــنعم علــــ ــان ذي الــــ ــد  املنــــ ــت احلمــــ ــك فقلــــ امتــــ
 ــي ــه علــ ــن فضــــل ربــــي ورمحتــ ــو اشــــد . عبــــاده ذلــــك مــ ــل وهــ فقــــال جربئيــ

املالئكــــة عمــــال فقلــــت أكــــل مــــن مــــات او هــــو ميــــت فيمــــا بعــــد هــــذا          
ــه ــبض روحـــ ــال. تقـــ ــم: قـــ ــهدهم   . نعـــ ــانوا وتشـــ ــث كـــ ــراهم حيـــ ــت وتـــ قلـــ

ــال  ــك؟ فقــ ــم: بنفســ ــا    . نعــ ــدي فيمــ ــها عنــ ــدنيا كلــ ــوت ماالــ ــك املــ ــال ملــ فقــ
خره ا يل ومكــــــنين عليهــــــا اال كالــــــدرهم يف كــــــف الرجــــــل يقلبــــــه      ســــــ

ومــــا مــــن دار اال وانــــا أتصــــفحه كــــل يــــوم مخــــس مــــرات        . كيــــف يشــــاء 
ــول اذا بكـــــى اهـــــل امليـــــت علـــــى ميتـــــهم     التبكـــــوا عليـــــه فـــــان يل   . واقـــ

ــد     ــنكم احـــ ــى مـــ ــى اليبقـــ ــودة حتـــ ــودة وعـــ ــيكم عـــ ــول ا   . فـــ ــال رســـ فقـــ
ــلم  ــه وســـ ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــة : صـــ ــاملوت طامـــ ــى بـــ ــل كفـــ ــال . ياجربئيـــ فقـــ

 .جربئيل ان مابعد املوت وأطم والطم من املوت

ــن    ــا عـــ ــن موســـــى الرضـــ ــي بـــ ــن اإلمـــــام علـــ ــندة عـــ ويف روايـــــة مســـ
ــلم: ابائـــــه علـــــيهم الســـــالم ــلى ا عليـــــه وآلـــــه وســـ : قـــــال رســـــول ا  صـــ

ــداً،     ــال قاعـــ ــة رجـــ ــماء الثالثـــ ــت يف الســـ ــماء رأيـــ ــي اىل الســـ ــري بـــ ــا اســـ ملـــ
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ــل يف امل   ــرق ورجــ ــه يف املشــ ــل لــ ــرك    رِجــ ــه، وحيــ ــر فيــ ــوح ينظــ ــده لــ ــرب وبيــ غــ
 .ملك املوت: ياجربئيل من هذا؟ فقال: رأسه فقلت

ــه يف      ــة اليامـــ ــون خامتـــ ــوت يكـــ ــك املـــ ــع ملـــ ــاء مـــ ــان لقـــ ــل انســـ ولكـــ
ــان    ــأن االنســ ــاعته فــ ــدة ســ ــه وشــ ــاء وامهيتــ ــذا اللقــ ــة هــ ــع حتميــ ــدنيا، ومــ الــ
ــن اجلـــــنس        ــراد مـــ ــوت االفـــ ــذلك جعـــــل ا مـــ ــيال لـــ ــه اال قلـــ ــت اليـــ اليلتفـــ

ــرب ــري عـــ ــة   البشـــ ــة واقعـــ ــاملوت حقيقـــ ــاس بـــ ــر النـــ ــث يتفكـــ ــة حيـــ ة وموعظـــ
ــة مــــن كــــل واحــــد منــــهم ليكــــون يف ذلــــك تــــذكرة مبــــا بعــــد املــــوت            قريبــ
واختــــــاذ مافيــــــه درســــــاً لالســــــتعداد لــــــه باملبــــــادرة اىل التوبــــــة وفعــــــل        
ــرف    ــروح مل يعــــ ــبض الــــ ــوت لقــــ ــك املــــ ــارة ملــــ ــة وان زيــــ ــاحلات خاصــــ الصــــ

ــاىل  ــال تعـــ ــا قـــ ــا والمكاهنـــ ــاي ا : اواهنـــ ــس بـــ ــدري نفـــ ــوتوماتـــ  )١(رض متـــ
ــذلك ورد    ــل وبـــــ ــز وجـــــ ــه اال ا عـــــ ــان اليعلمـــــ ــاة اي انســـــ ــع وفـــــ فموضـــــ
ــه      ــذلك اوانــ ــلم وكــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــد  صــ ــنيب حممــ ــن الــ ــديث عــ احلــ

 ويف احلــــــديث ان ملــــــك املــــــوت اليعلــــــم مــــــن ميـــــــوت      . اال ان يشــــــاء ا
ولكـــن االمـــر ينـــزل اليـــه وفيـــه اســـم الـــذي حانـــت وفاتـــه والنـــاس يف ذلـــك           

 .ا خضراء اال  ورقة الذي جاء اجلهكاوراق شجرة كله

ــر الصـــــادق         ــام جعفـــ ــان لإلمـــ ــامل مـــــوىل ابـــ ــن ســـ ــباط ابـــ ــال اســـ قـــ
جعلــــت فــــداك يعلــــم ملــــك املــــوت بقــــبض مــــن يقــــبض؟        : عليــــه الســــالم 

 .٣٤سورة لقمان ) ١(                                                        
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ــال ــماء : قــ ــن الســ ــزل مــ ــا هــــي صــــكاك تنــ ــن  : ال، انّمــ ــبض نفــــس فــــالن بــ اقــ
  . )١()فالن

ــراً يف     ــالح اثـــــ ــرب والصـــــ ــال الـــــ ــدقة وافعـــــ ــدعاء والصـــــ ــل للـــــ ولعـــــ
ميحــــو ا مــــا   ة يف العمــــر وطــــول االجــــل وحلكومــــة قولــــه تعــــاىل      النســــيئ

ــاب   ــت وعنــــده ام الكتــ ــاء ويثبــ ــور قبضــــه    . )٢(يشــ ــن تصــ ــن ذلــــك ميكــ ومــ
لــــــألرواح يف ســـــــاعة واحــــــدة مـــــــع ان بعضــــــها يف املشـــــــرق وبعضـــــــها يف    
ــت    ــه الــــيت غلبــ ــل اداء وظيفتــ ــن اجــ ــه مــ ــل ا فيــ ــدرة الــــيت جعــ ــرب للقــ املغــ

ــزع     ــة يفــ ــن رهبــ ــا مــ ــا هلــ ــه ملــ ــى امســ ــادق   علــ ــن الصــ ــان، عــ ــل انســ ــها كــ منــ
ــالم ــه الســـ ــبض االرواح   : عليـــ ــف تقـــ ــالم كيـــ ــه الســـ ــوت عليـــ ــك املـــ ــل مللـــ قيـــ

ــال  ــاعة واحــــــدة؟ فقــــ ــرق يف ســــ ــها يف املشــــ ــها يف املغــــــرب وبعضــــ : وبعضــــ
وقـــــال ملـــــك املــــــوت ان الـــــدنيا بـــــني يــــــدي     : قــــــال. ادعوهـــــا فتجيـــــبين  

 .يتناول منها مايشاء. كالقصعة  بني يدي احدكم

ورد يف الروايـــــــات واالخبــــــار ان مللـــــــك  هــــــذا باالضـــــــافة اىل مــــــا   
ــهم يتصــــــف   ــره بعضــــ ــن امــــ ــة يصــــــدرون عــــ ــن املالئكــــ ــاً مــــ ــــوت اعوانــــ املــ
ــهم      ــة، وبعضـــــ ــل الطاعـــــ ــؤمنني واهـــــ ــبض ارواح املـــــ ــله لقـــــ ــة يرســـــ بالرمحـــــ
يتصــــــف بالغضــــــب والنقمــــــة يبعثــــــه لقــــــبض ارواح الكفــــــار واصــــــحاب       

ومايأتيــــه هــــؤالء املالئكــــة منســــوب اليــــه ولكــــن ذلــــك اليعــــين       . املعاصــــي
ــار  ان املــــــ ــد كبــــ ــنس كمــــــا ذهــــــب اىل ذلــــــك أحــــ راد مبلــــــك املــــــوت اجلــــ

 .٦/١٤٥حبار االنوار ) ١(                                                        
 .٣٩سورة الرعد ) ٢(
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ــاىل   ــه تعــــ ــتدالً بقولــــ ــرين مســــ ــلنا املفســــ ــه رســــ ــه  توفتــــ ــاهم وقولــــ تتوفــــ
 املالئكة

ــها        ــر بعضـــ ــه يفســـ ــن آياتـــ ــرآن ولكـــ ــاقض يف القـــ ــه التنـــ ــة انـــ واحلقيقـــ
ــاىل   ــه تعـــ ــة فقولـــ ــن ا ورمحـــ ــال مـــ ــاً فضـــ ــني بعضـــ ــوفى االنفـــــس حـــ ا يتـــ

ــا ــاىل . )١(…موهتـــ ــه تعـــ ــلوقولـــ ــل    قـــ ــذي وكـــ ــوت الـــ ــك املـــ ــاكم ملـــ يتوفـــ
ــاىل )٢(بكـــــم ــه تعـــ ــون: وقولـــ ــم اليفرطـــ ــهم رســـــلنا وهـــ ــه  )٣(…توفتـــ وقولـــ

تفيـــــــد ان ارادة  )٤(…تتوفـــــــاهم املالئكـــــــة ظـــــــاملي أنفســـــــهم   : تعـــــــاىل
ــــوت واحليــــــاة بيــــــد ا تعــــــاىل وانــــــه ســــــبحانه ســــــخر لــــــذلك بعــــــض   املــ

  . )٥(اليسبقونه بالقول وهم بأمره يعلمونمالئكته الذين 
يـــــرد ذكـــــر ملـــــك املـــــوت يف القـــــرآن اال يف االيـــــة اعـــــاله مــــــن         ومل

ــجدة  ــورة الســـ ــة    . ســـ ــريفة ان مالئكـــ ــة الشـــ ــار النبويـــ ــاء يف االخبـــ ــد جـــ وقـــ
حتضــــر برفقتـــــه عنـــــد قـــــبض روح العبـــــد، وان امســـــه عزرائيـــــل وانـــــه مـــــن  

ــم منزلـــــة عنـــــد ا عـــــز وجـــــل  ــن . كبـــــار املالئكـــــة واعظمهـــ باالســـــناد عـــ
ان ا : قــــال رســــول ا  : لاالمــــام موســــى بــــن جعفــــر عليــــه الســــالم قــــا     

ــة    ــيء أربعـــ ــل شـــ ــن كـــ ــار مـــ ــاىل اختـــ ــارك وتعـــ ــة  : تبـــ ــن املالئكـــ ــار مـــ اختـــ
 .جربئيل وميكائيل واسرافيل وملك املوت

 .٤٢سورة الزمر ) ١(                                                        
 .١١سورة السجدة ) ٢(
 .٦١االنعام  سورة) ٣(
 .٢٨سورة النحل ) ٤(
 .٢٧سورة االنبياء ) ٥(
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ــزاء     ــاعات اجلـــ ــن ســـ ــاعة مـــ ــوت أول ســـ ــك املـــ ــان مبلـــ ــاء االنســـ ولقـــ
ــيت       ــة الــ ــأن الطريقــ ــذلك فــ ــان لــ ــل واالمتحــ ــف دورة العمــ ــث تتوقــ ــض حيــ احملــ

ــيهم يتعامـــــل فيهـــــا ملـــــك املـــــوت واعوانـــــ ه مـــــع صـــــاحبهم الـــــذي فـــــوض الـــ
ــوعني      ــه ممنــ ــن ايذائــ ــاركني وعــ ــه تــ ــانوا لــ ــد ان كــ ــه بعــ ــبض روحــ ــف . قــ تتوقــ

ــتعد     ــن اســـ ــوبى ملـــ ــه، فطـــ ــالح أفعالـــ ــه وصـــ ــنخ عملـــ ــى ســـ ــها علـــ يف طبيعتـــ
هلــــذا اللقــــاء بــــالتقوى والصــــالح، ليــــنعم بالطمأنينــــة ســــاعة توديــــع الــــدنيا         

ــتالء فيهــــا ــلى ا عليــــه و. وميــــادين االبــ ــنيب حممــــد صــ ــال الــ ــلمقــ ــه وســ  :آلــ
ياملــــك املــــوت اذهــــب اىل فــــالن فــــأتين      : اذا رضــــي ا عــــن عبــــد قــــال    

ــزل       ــب، فينــ ــث أحــ ــه حيــ ــه فوجدتــ ــد بلوتــ ــه، قــ ــن عملــ ــيب مــ ــه، حســ بروحــ
ــبان الريـــــاحني        ــة معهـــــم قضـــ ــمائة مـــــن املالئكـــ ــوت ومعـــــه مخســـ ــك املـــ ملـــ
ــارة       ــوى بشـــ ــارة ســـ ــره ببشـــ ــهم يبشـــ ــد منـــ ــل واحـــ ــران، كـــ ــول الزعفـــ واصـــ

روج روحــــه، معهــــم الرحيــــان، فــــاذا    صــــاحبه، ويقــــوم املالئكــــة صــــفني خلــــ    
: نظـــر الـــيهم إبلـــيس وضـــع يـــده علـــى رأســـه ثـــم صـــرخ، فيقـــول لـــه جنـــده          

مالـــــك ياســـــيدنا؟ فيقـــــول امـــــا تـــــرون مـــــا أعطـــــي هـــــذا العبـــــد مـــــن          
 .)١(جهدنا به فلم يطعنا : الكرامة؟ أين كنتم عن هذا؟ قالوا

ــاره     ــه واستحضـــ ــدائم منـــ ــذره الـــ ــوت وحـــ ــن املـــ ــؤمن مـــ ــزع املـــ ان فـــ
ــذاكرة يف ــاعة املـــــــوت اىل استبشـــــــار      يف الـــــ ــبة يتحـــــــول ســـــ كـــــــل مناســـــ

وســـــرور حيـــــث تفاجئـــــه الســـــكينة نازلـــــة وتتغشـــــاه الطمأنينـــــة بســـــبب       
ـه معـــه مــــن كنـــوز العبــــادة ووجـــوه الـــرب ومــــا تـــزود بــــه مـــن التقــــوى         ماحيملــ
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ويف مرســــلة اهليــــثم بــــن واقــــد عــــن      . وحســــن االســــالم يف احليــــاة الــــدنيا    
ــال  ــالم قـــ ــه الســـ ــادق عليـــ ــر الصـــ ــام جعفـــ ــ: االمـــ ــل رســـ ــلى دخـــ ول ا  صـــ

ا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم علـــــى رجـــــل مـــــن اصـــــحابه وهـــــو جيـــــود بنفســـــه  
ــال ــؤمن   : فقـــ ــه مـــ ــاحيب فأنـــ ــق بصـــ ــوت ارفـــ ــك املـــ ــا ملـــ ــال. يـــ ــر : فقـــ ابشـــ

ــق   ــؤمن رفيــ ــل مــ ــأني بكــ ــد فــ ــن   . ياحممــ ــبض روح ابــ ــي اقــ ــد انــ ــم ياحممــ واعلــ
ــأقول   ــم فـــ ــن دارهـــ ــة مـــ ــاقوم يف ناحيـــ ــه فـــ ــزع اهلـــ ــزع : آدم فيجـــ ــذا اجلـــ ماهـــ

وماكــــان لنــــا يف قبضــــه مــــن ذنــــب، فــــأن     . اجلــــهفــــوا ماتعجلنــــاه قبــــل   
ــؤجروا ــوا . حتتســــــبوه وتصــــــربوا تــــ ــأمثوا وتــــــوزروا، واعلمــــ وان جتزعــــــوا تــــ

ــيس يف شــــرقها وال        ــه لــ ــذر انــ ــذر احلــ ــودة فاحلــ ــم عــ ــودة ثــ ــيكم عــ ــا فــ ان لنــ
يف غرهبـــــا أهـــــل بيـــــت مـــــدر وال وبـــــر اال وانـــــا اتصـــــفحهم يف كـــــل يـــــوم        

ــهم ب  ــبريهم منـــ ــغريهم وكـــ ــم بصـــ ــا اعلـــ ــرات، وألنـــ ــهممخـــــس مـــ ــو . أنفســـ ولـــ
. اردت قــــبض روح بعوضــــة مــــا قــــدرت عليهــــا حتــــى يــــأمرني ربــــي هبــــا        

ــلم   ــه وســــ ــه وآلــــ ــلى ا عليــــ ــول ا صــــ ــال رســــ ــفحهم يف : فقــــ ــا يتصــــ امنــــ
ـــــه        ـــت الصــــالة، فـــــان كــــان ممـــــن يواظــــب عليهــــا عنـــــد مواقيتــــها لقن مواقيـ
شــــــهادة ان الالــــــه اال ا وان حممــــــداً رســــــول ا، وحنــــــى عنــــــه ملــــــك      

 .)١(املوت إبليس

ــور      ــوت أمـــــ ــكرات املـــــ ــوت وســـــ ــك املـــــ ــور ملـــــ ــاعة حضـــــ ان ســـــ
ــز       ــن ا عــ ــية مــ ــاب للخشــ ــها بــ ــاس ولكنــ ــر النــ ــد أكثــ ــذاهتا عنــ ــة لــ مكروهــ
وجــــــــل ومناســــــــبة يبعــــــــث أستحضــــــــارها يف الــــــــنفس روح الصــــــــالح      
 .٦/١٦٩م .ن) ١(                                                        
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ــد ــوت  . والزهــــ ــك املــــ ــاء ملــــ ــة لقــــ ــال  . وادراك حتميــــ ــران قــــ ــن محــــ : عــــ
    ــول ا ــن قـــ ــالم عـــ ــه الســـ ــد ا عليـــ ــا عبـــ ــألت أبـــ ــهم  ســـ ــاء أجلـــ إذا جـــ

ــتقدمون ال ــاعة وال يســـ ــتأخرون ســـ ــال . يســـ ــك  : قـــ ــي مللـــ ــذي مســـ ــو الـــ هـــ
  .املوت يف ليلة القدر

ان ســــاعة املـــــوت ولقـــــاءه مناســـــبة يشــــعر فيهـــــا املـــــؤمن بـــــالتكريم    
ــاد   ــرق الرشـــ ــة وطـــ ــاره ســـــبل اهلدايـــ ــن علـــــى اختيـــ ــئل (واجلـــــزاء احلســـ ســـ

ــوت        ــك املـــ ــوفّى ملـــ ــف يتـــ ــلم كيـــ ــه وســـ ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــول ا صـــ رســـ
ــال  ــؤمن؟ فقــ ــف       ان: املــ ــه موقــ ــد موتــ ــؤمن عنــ ــن املــ ــف مــ ــوت ليقــ ــك املــ ملــ

ــدأه     ــى يبــ ــه حتــ ــدنو منــ ــو واصــــحابه اليــ ــوم هــ ــوىل فيقــ ــن املــ ــذليل مــ ــد الــ ـ العبـ
 .)١()بالتسليم ويبشره باجلنة

ــة يف    ــه تشـــــغل بـــــال املســـــلم وخاصـــ ان لقـــــاء ملـــــك املـــــوت وكيفيتـــ
ــل      ــان يأمـــ ــل انســـ ــا وكـــ ــاع فيهـــ ــوت واالجتمـــ ــيبة املـــ ــزول مصـــ ــبات نـــ مناســـ

ــف   ــو التخفيــــ ــف ويرجــــ ــه اللطــــ ــو اجلــــ ــد دنــــ ــري  . عنــــ ــاء غــــ ــو رجــــ وهــــ
ــد    ــنيب حممــ ــد الــ ــد ارشــ ــاىل، وقــ ــله تعــ ــعة فضــ ــال لســ ــد املنــ ــتحيل والبعيــ مســ
صـــــلى ا عليــــــه وآلـــــه وســــــلم  املســــــلمني اىل بـــــاب يــــــؤدي اىل الراحــــــة    

ــاعة املــــوت   ــدري قــــال    (ســ ــي ســــعيد اخلــ ــناد عــــن ابــ ــال رســــول  : باالســ قــ
ــلم   ــه وســــ ــه وآلــــ ــلى ا عليــــ ــة  : ا صــــ ــن رجــــــب اربعــــ ــام مــــ ــن صــــ مــــ

ــرين  ــاب،     وعشــ ــورة شــ ــه يف صــ ــراءى لــ ــوت تــ ــك املــ ــه ملــ ــزل بــ ــاذا نــ ــاً فــ يومــ
ــده      ــان وبيــ ــراس اجلنــ ــن افــ ــرس مــ ــى فــ ــر، علــ ــاج اخضــ ــن ديبــ ــةّ مــ ــه حلــ يــ عل
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ــن     ــدح مـ ــده قـ ــر، وبيـ ــك االذفـ ــك باملسـ ــر ممسـ ــر اخضـ ــن   حريـ ــوء مـ ــب مملـ ذهـ
ــان  ــراب اجلنــ ــكرات     . شــ ــه ســ ــون عليــ ــه يهــ ــروج نفســ ــد خــ ــاه عنــ ــقاه ايــ فســ

ــوح م  ــر فيفــ ــه يف تلــــك احلريــ ــم يأخــــذ روحــ ــوت، ثــ ــقها املــ ــة يستنشــ ــها رائحــ نــ
اهـــل ســـبع مســـاوات فيظـــل يف قـــربه ريــــان حتّـــى يـــرد حـــوض الـــنيب صــــلى          

 .)١()ا عليه واله وسلم

ــرد      ــوت بـــ ــاعة املـــ ــؤمن ســـ ــن املـــ ــف عـــ ــون التخفيـــ ــد يكـــ ــذا وقـــ هـــ
نفســــه وارجــــاع الــــروح اىل البــــدن عنــــد النــــزع ذلــــك مــــن اجــــل اليشــــق          

ـــ   ــاىل جبعلــ ــله تعـــ ــة، او لتفضـــ ــورة مفاجئـــ ــدنيا بصـــ ــة الـــ ــه مفارقـــ ــرى عليـــ ه يـــ
ــاملوت،     ــدها بــــ ــى عنــــ ــيم فريضــــ ــن النعــــ ــاينتظره مــــ ــان ومــــ ــه يف اجلنــــ منزلــــ
ــزن   ــق احلــــ ــغول، ومثلمــــــا يتعلــــ ــه وهــــــو مشــــ ــاً عليــــــه ويأتيــــ ــبح هينــــ ويصــــ
باملاضــــــي فـــــــان اخلــــــوف يتعلـــــــق باملســــــتقبل اي ان املالئكـــــــة تبشـــــــرهم    
ــد        ــن ولــ ــوا مــ ــا خلفــ ــوت، ومــ ــل املــ ــاة قبــ ــص احليــ ــا خيــ ــذنوب فيمــ ــرة الــ ـ مبغفـ

ــى ذلــــ     ــدل علــ ــال ورمبــــا يــ ــل ومــ ــاىل  واهــ ــه تعــ ــدار فكــــان   ك قولــ امــــا اجلــ
ــا    ــان أبومهــــ ــا  وكــــ ــز  هلمــــ ــه كنــــ ــان حتتــــ ــة وكــــ ــيمني يف املدينــــ ــني يتــــ ـ لغالمـــ

ــوت   )٢(…صـــــاحلاً ــون املـــ ــاب وبـــــذلك يكـــ ــاألمن يف عـــــامل القـــــرب واحلســـ وبـــ
ــا   ــه، ويكــــون مســــروراً مبــ ــؤمن البشــــارة مبــــا اعــــد لــ ـــبة يتلقــــى فيهــــا املــ مناسـ

ــه ــذن . ســـــينتقل لـــ ــو الـــ ــروح  حملـــ ــرار رد الـــ ــون تكـــ ــد يكـــ وب، وختفيـــــف وقـــ
ــن     ــر مــــ ــايلحق احملتضــــ ــافة اىل مــــ ــتغفار، باالضــــ ــبة لالســــ ــا، ومناســــ تبعاهتــــ

ــه      ــرين مـــــن حالتـــ ــار واتعـــــاظ االخـــ ــر بســـــبب اعتبـــ وقـــــد جتتمـــــع  . االجـــ
 .٦/١٦٧حبار األنوار ) ١(                                                        

 .٨٢سورة الكهف ) ٢(
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االســـــباب وتتــــــداخل، وقــــــد روي عــــــن االمــــــام جعفــــــر الصــــــادق عليــــــه  
ان ا عـــز وجـــل يـــأمر ملـــك املـــوت فـــريد نفـــس املـــؤمن        : الســـالم انـــه قـــال  

ــه وخيرجهــــ   ــون عليــ ــول النــــاس   ليهــ ــا فيقــ ــن احســــن وجههــ ــد شــــدد  : ا مــ لقــ
ــه   ــل عليـــ ــز وجـــ ــن ا عـــ ــوين مـــ ــوت، وذلـــــك هتـــ ــى فـــــالن املـــ اي ان ). علـــ

لــــذي يظنــــه النــــاس تشــــديداً امنــــا هــــو ختفيــــف ورمحــــة بــــاملؤمن ســــاعة          ا
الوفـــــاة، وبـــــاب لالســـــتغفار والتوبـــــة ونطـــــق بالشـــــهادتني يفتحـــــه ا ســـــاعة 

ــاىل  ــال تعـــ ــوت، قـــ ــا ا : املـــ ــالوا ربنـــ ــذين قـــ ــزل   ان الـــ ــتقاموا تتنـــ ــم اســـ ثـــ
ــيت كنــــــتم       ــروا باجلنــــــة الــــ ــافوا والحتزنــــــوا وابشــــ ــيهم املالئكــــــة اال ختــــ علــــ

وروي عـــــن انـــــس قـــــال قـــــرأ رســـــول ا صـــــلى ا عليـــــه       . توعـــــدون
وآلـــه وســـلم هــــذه االيـــة ثـــم قــــال قـــد قاهلــــا نـــاس ثـــم كفــــر اكثـــرهم فمــــن         
قاهلـــا حتــــى ميــــوت فهــــو ممــــن اســـتقام عليهــــا ومــــن الصــــعب علــــى االنســــان    

ــادرة  ــنعم     مغــ ــه وتــ ــام حياتــ ــا ايــ ــاش فيهــ ــد ان عــ ــردد بعــ ــري تــ ــن غــ ــدنيا مــ الــ
مبلـــــذاهتا مـــــن الطيبـــــات وكانـــــت تكرمـــــه حيـــــث يالزمـــــه النـــــهار بالضـــــياء  
ــــة والســــــعي ويودعــــــه ليرتكــــــه مــــــع الليــــــل ومافيــــــه مــــــن ســــــكينة   واحلركــ
ــز وجــــل        ــاري عــ ــن البــ ــوت، ولكــ ــاعة املــ ــاً ســ ــراه جزعــ ــذلك تــ ــدوء ولــ وهــ

ملـــا انعـــم عليـــه بـــه يف احليـــاة     ينظـــر لـــه بعـــني الرأفـــة واليؤاخـــذه علـــى حبـــه       
ــدنيا مسعــــت االمــــام جعفــــر الصــــادق    : عــــن ابــــي محــــزة الثمــــايل قــــال   . الــ

ــول  ــالم يقــ ــه الســ ــاىل : عليــ ــارك وتعــ ــال ا تبــ ــا  : قــ ــيء انــ ــن شــ ــاترددت عــ مــ
فاعلــــه كــــرتددي عــــن املــــؤمن فــــأني احــــب لقــــاءه ويكــــره املــــوت فأزويــــه         

  .عنه
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ـــ    ــه الــ ــاعة مغادرتـــ ــة يف ســـ ــع ذاتيـــ ــة توديـــ ــؤمن حالـــ ــيش املـــ دنيا ويعـــ
ــاء يف   ــه واعضــــــاء جســــــمه فقــــــد جــــ تشــــــرتك فيهــــــا مجيــــــع اركــــــان بدنــــ

ــلّم   )١(ان العبـــــد ليعــــاجل كـــــرب : احلــــديث  املـــــوت وســــكراته، ومفاصـــــله يســـ
ــول  ــض تقـــ ــى بعـــ ــها علـــ ــوم  : بعضـــ ــارقين وافارقـــــك اىل يـــ ــالم تفـــ ــك الســـ عليـــ

 .القيامة

امــــا بالنســـــبة للكـــــافر فـــــان املـــــوت اول مراحـــــل العـــــذاب اذ يـــــرى   
ايعجز اهــــل الــــدنيا عــــن حتملــــه متفرقــــاً، إذ      فيــــه مــــن العــــذاب واالذى مــــ    

ــدون ان ينتقمـــــوا       ــل ا وجنـــــوده يريـــ ــه مـــــن رســـ ــك املـــــوت واعوانـــ ان ملـــ
ــوت قبــــل ذلــــك         ــتكرباً واختــــار املــ ــد وكفــــر وعصــــى مســ ــن الــــذي جحــ مــ

ــاللة    ــبل الضـــ ــلك ســـ ــني ســـ ــان حـــ ــالم   . بزمـــ ــه الســـ ــراهيم عليـــ وروي ان ابـــ
هـــــا قـــــال مللـــــك املـــــوت هـــــل تســـــتطيع ان تـــــريين صـــــورتك الـــــيت تقـــــبض في 

فــــاعرض عــــين   : قــــال . بلــــى : قــــال . التطيــــق ذلــــك  : قــــال . روح الفــــاجر
ــننت الـــريح          ــعر مـ ــود قـــائم الشـ ــل اسـ ــاذا هـــو برجـ ــت فـ ــه ثـــم التفـ ــاعرض عنـ فـ
ــي       ــدخان فغشــ ــار والــ ــب النــ ــاخره هليــ ــه ومنــ ــن فيــ ــرج مــ ــاب خيــ ــود الثيــ اســ

ــال  ــاق فقــ ــم افــ ــراهيم ثــ ــى ابــ ــورة  : علــ ــه اال صــ ــد موتــ ــاجر عنــ ــق الفــ ــو مل يلــ لــ
 .وجهك لكان حسبه

ولــــــو تــــــرى اذ يتــــــوفى الــــــذين كفــــــروا املالئكــــــةُ     عــــــاىل قولــــــه ت 
يكــــــون . )٢(يضــــــربون وجــــــوههم وادبــــــارهم وذوقــــــوا عــــــذاب احلريــــــق     

احملــــــذوف لرأيـــــت امــــــراً عظيمــــــاً وعقابــــــاً اليمــــــاً  ) لــــــو(تقـــــدير جــــــواب  
 .يامفرج عن املكروبني: الغم الذي يأخذ بالنفس ويف الدعاء: الكرب) ١(                                                        

 .٥١سورة االنفال ) ٢(
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ومشـــــهداً فيـــــه للكـــــافرين خـــــزي ونكـــــال ورمبـــــا كـــــان ســـــبب احلـــــذف        
ــك اك      ــون ذلــ ــي يكــ ــة، ولكــ ــة وحادثــ ــثرية حمتملــ ــوه كــ ــور وجــ ــأثرياً  لتصــ ــر تــ ثــ

ــد    ــة عنــــ ــرهبم املالئكــــ ــة ان املعنــــــى ستضــــ ــة البالغــــ ــن جهــــ ــبته مــــ وملناســــ
وااليــــة نزلــــت يــــوم بــــدر لــــذلك روى احلســــن البصــــري ان رجــــال        . املــــوت

ــال   ــرك، فقــ ــل الشــ ــل مثــ ــر ابــــي جهــ ــي رأيــــت بظهــ ــول ا انــ ــال يارســ ذاك : قــ
 .ضرب املالئكة

ــاىل   ــه تعــــ ــري قولــــ ــف يف تفســــ ــق : واختلــــ ــذاب احلريــــ ــوا عــــ  ذوقــــ
الئكـــــة تقـــــول للكـــــافرين اســـــتخفافاً هبـــــم ووعيـــــداً وان ذلـــــك      هـــــل ان امل

ــات     ــار يف جراحـــ ــهاب النـــ ــن التـــ ــارة عـــ ــه عبـــ ــة او انـــ ــوم القيامـــ ــرهم يـــ ـ ينتظــ
ــد،   الكفــــار بســــبب مــــا كــــان يضــــرهبم املالئكــــة يــــوم بــــدر مبقــــامع مــــن حديــ
ــها مصـــــداقاً        ــل منـــ ــار كـــ ــوه واعتبـــ ــك الوجـــ ــني تلـــ ــع بـــ ــن اجلمـــ ــانع مـــ والمـــ

  .وتفسرياً لآلية الكرمية

ــ  ــن امحـــــ ــن  وعـــــ ــام حســـــ ــن االمـــــ ــيين، عـــــ ــن احلســـــ ــن حســـــ د بـــــ
ــال   ــالم قــ ــيهم الســ ــه علــ ــن آبائــ ــكري عــ ــالم : العســ ــه الســ ــادق عليــ ــل للصــ : قيــ
ــالم   ــه الســـ ــال عليـــ ــوت قـــ ــا املـــ ــف لنـــ ــمه  : صـــ ــح يشـــ ــب ريـــ ــؤمن كأطيـــ للمـــ

ــــــه عنــــــه، وللكــــــافر كلســــــع         فيــــــنعس لطيبــــــه وينقطــــــع التعــــــب واألمل كلّ
ــد  ــارب او اشــ ــدغ العقــ ــاعي ولــ ــل. االفــ ــون : قيــ ــاً يقولــ ــأن قومــ ــه: فــ ــد  انّــ اشــ

ــار      ــاريض ورضـــــخ باالحجـــ ــري وقـــــرض باملقـــ ــن نشـــــر باملناشـــ وتـــــدوير . مـــ
ــداق ــة علــــــى االحــــ ــال. قطــــــب االرحيــــ ــض  : قــــ ــى بعــــ ــو علــــ ــذلك هــــ كــــ

ــدائد،      ــك الشــــ ــاين تلــــ ــن يعــــ ــهم مــــ ــرون منــــ ــاجرين، اال تــــ ــافرين والفــــ الكــــ
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فـــذلكم الـــذي هـــو اشـــد مـــن هـــذا ال مـــن عـــذاب اآلخـــرة فانـــه اشـــد مـــن          
يســـــهل عليــــــه النــــــزع   فمــــــا بالنــــــا نـــــرى كــــــافراً : عـــــذاب الــــــدنيا، قيـــــل  

ــن   ــؤمنني ايضــــــاً مــــ فينطفــــــيء وهــــــو حيــــــدث ويضــــــحك ويــــــتكلم، ويف املــــ
يكـــــون كـــــذلك، ويف املــــــؤمنني والكـــــافرين مـــــن يقاســــــي عنـــــد ســــــكرات      

ماكــــان مــــن راحــــة للمــــؤمن هنــــاك فهــــو      : املــــوت هــــذه الشــــدائد؟ فقــــال   
ــه ــل ثوابــ ــرة    . عاجــ ــريد االخــ ــه لــ ــن ذنوبــ ــه مــ ــديدة فتمحيصــ ــن شــ ــان مــ وماكــ

ــتحقاً  ــاً مســ ــاً، نظيفــ ــ ــن      نقي ــان مــ ــا كــ ــه، ومــ ــن دونــ ــانع مــ ــد، المــ ــواب االبــ لثــ
ســـــهولة هنـــــاك علـــــى الكـــــافر فليـــــوفى اجـــــر حســـــناته يف الـــــدنيا لـــــريد        
ــى      ــدة علــ ــن شــ ــان مــ ــذاب وماكــ ــه العــ ــب عليــ ــه اال مايوجــ ــيس لــ ــرة ولــ االخــ
كـــافر هنـــاك فهـــو ابتـــداء عـــذاب ا لـــه بعـــد نفـــاذ حســـناته ذلكـــم بـــأن            ال

ــور ــه. )١(ا عـــــدل الجيـــ ــيب ا بنعمتـــ ــا يصـــ ــرب  فكمـــ ــدنيا الـــ ــه يف الـــ ورزقـــ
ــى الكــــافر ،        ــاب علــ ــاً للحســ ــة وبابــ ــؤمن ونقمــ ــة للمــ ــون رمحــ ــاجر، ليكــ والفــ
ـــــان اخــــــتالف صــــــور املـــــوت ال علــــــى أســــــاس االميـــــان بــــــاب افتتــــــان     ف
ــوت للمــــــؤمن       ــدت كيفيــــــة املــــ ــان احتــــ ــواب او العقــــــاب فــــ ــبة للثــــ ومناســــ

 .والكافر فاهنما متغايران يف االعتبار وعواقب األعمال

ــوار  ــديث الـــــ ــتقر   ان احلـــــ ــان مســـــ ــمان، اميـــــ ــان قســـــ ــان االميـــــ د بـــــ
واميــــان مســــتودع يبــــدو احــــد أفــــراد مصــــاديقه خارجــــاً ســــاعة املـــــوت،         
حيـــــث يســـــلب الثـــــاني اي املســـــتودع ســـــاعة املـــــوت بـــــاغواء الشـــــيطان       
ــيطان وإغوائـــــه، وقيـــــل       ــاء العديلـــــة طـــــرداً للشـــ ــده ولـــــذلك ورد دعـــ وكيـــ
 .١٠٨لشرائع علل ا) ١(                                                        
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ــان   ــيس ليعـــــدل االنســـ ــة مـــــن جانـــــب إبلـــ ــيطانه موكلـــ ــم شـــ ان العديلـــــة اســـ
 .حني املوت من االميان واهلدى اىل الباطل والزيغ

ــه     ــائج عملــ ــرى نتــ ــؤمن حيــــث يــ ــرح للمــ ــاعة فــ ــاء ســ ــان اللقــ ــا كــ ورمبــ
الصــــــاحل يتجســــــد باســــــتقبال مبــــــارك وودي مــــــن قبــــــل ملــــــك املــــــوت        
ــون عنــــه وطــــأة فــــراق         ــه شــــدة املــــوت وخيففــ ــه الــــذين يهونــــون عليــ واعوانــ

ــذها داراً وموط  ــيت اختــــ ــدنيا الــــ ــادرة الــــ ــة وامل مغــــ ــره  االحبــــ ــام عمــــ ــاً ايــــ نــــ
ــا    ــتقال ملــ ــاً مســ ــوت الــــيت تعتــــرب عاملــ ــة املــ ــل يف حلظــ ــز وجــ ــن ا عــ ــة مــ رمحــ
فيهــــا مــــن الــــبالء واخلــــوف واجلــــزع والهنــــا حمطــــة انتقــــال رهيبــــة ونقطــــة         
ــدة       ــاس مـــ ــل النـــ ــيت جيهـــ ــال الـــ ــاالهوال ذات اآلجـــ ــوء بـــ ــامل مملـــ ــول اىل عـــ ــ حتـ

  . زماهنا واحقاهبا
ــر حيضــــــره  ــن روي يف دعــــــوات الراونــــــدي بــــــأن احملتضــــ صــــــف مــــ

املالئكــــة عــــن ميينــــه علــــيهم ثيــــاب خضــــر، وصــــف عــــن يســــاره علــــيهم         
ــريض    ــه، واملــ ــبض روحــ ــريقني يف قــ ــن الفــ ــد مــ ــل واحــ ــر كــ ــود، ينتظــ ــاب ســ ثيــ
ــاً اىل    ــث ا ملكـــــ ــرى، ويبعـــــ ــؤالء اخـــــ ــرة واىل هـــــ ــؤالء مـــــ ــر اىل هـــــ نظـــــ ي
ــورة      ــن صـــ ــه يف احســـ ــرتاءى لـــ ــوت ان يـــ ــك املـــ ــأمر ملـــ ــره، ويـــ ــؤمن يبشـــ املـــ

  .قى اىل ركبتيهفاذا اخذ يف قبض روحه وارت
أهنـــــــا ســـــــاعة مـــــــن ســـــــاعات اجلـــــــزاء، ولكنـــــــها التظهـــــــر اال        

ــتالء يف      ــام االبـــ ــاس الحكـــ ــى النـــ ــيلها علـــ ــت تفاصـــ ــا خفيـــ ــاحبها، وامنـــ لصـــ
  .الدنيا
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 احلضور املبارك
ــه     ــه والـــ ــلى ا عليـــ ــول ا  صـــ ــان رســـ ــار بـــ ــواترت االخبـــ ــد تـــ لقـــ

ــكرات       ــه ســ ــون عليــ ــره ويهــ ــه يبشــ ــاعة موتــ ــؤمن ســ ــد املــ ــر عنــ ــلم حيضــ وســ
ــوت يف    املـــــوت ــاعة املـــ ــتغل ســـ ــوق وليشـــ ــرة بشـــ ــل علـــــى االخـــ ــه يقبـــ وجيعلـــ

  .االستغفار واخالص التوبة
ــوة   ــلم دعــــ ــه وســــ ــه والــــ ــلى ا عليــــ ــول ا  صــــ ــور رســــ ان حضــــ
ــان        ــالك االميــ ــدق مســ ــد لصــ ــن توكيــ ــا مــ ــا فيهــ ــتغفار ملــ ــة واالســ ــة للتوبــ فوريــ

ــالم ــر     . ودروب االســـ ــام جعفـــ ــن االمـــ ــال عـــ ــن فضـــ ــلة ابـــ ــا ورد يف مرســـ ملـــ
ـــ  ــه السـ ــادق عليــ ــالالصــ ــه قــ ــه   : الم انــ ــه والــ ــلى ا عليــ ــول ا صــ ــال رســ قــ

ــلم ــنة     : وســ ــال ان الســ ــم قــ ــه، ثــ ــل ا توبتــ ــنة قبــ ــه بســ ــل موتــ ــاب قبــ ــن تــ مــ
ــم قــــال ان الشــــهر          ــهر قبــــل ا توبتــــه، ثــ ــاب قبــــل موتــــه بشــ ــثري مــــن تــ لكــ
ــال وان   ــل ا توبتــــه ثــــم قــ ــل موتــــه جبمعــــة قبــ ــال مــــن تــــاب قبــ ثري ثــــم قــ لكــــ

ــه ب    ــل موتــ ــاب قبــ ــن تــ ــثري، مــ ــة لكــ ــال ان    اجلمعــ ــم قــ ــه، ثــ ــل ا توبتــ ــوم قبــ يــ
 .)١()ا توبته يوماً لكثري من تاب قبل ان يفارق قبل

ــد       ــلم عنــــ ــه وســــ ــه وآلــــ ــلى ا عليــــ ــول ا صــــ ــور رســــ ان حضــــ
         صــــلى ا املــــؤمن ســــاعة وفاتــــه فرصــــة لالنابــــة ورمبــــا يلقــــن رســــول ا
ــف    ــه او ختفيـــ ــه خالصـــ ــل مافيـــ ــاعة االجـــ ــلم ســـ ــلم املســـ ــه وســـ ــه والـــ عليـــ

ــة  ــذاب، خاصـــ ــلم     العـــ ــه وســـ ــه والـــ ــلى ا عليـــ ــول ا صـــ ــة رســـ وان بركـــ

 .طبعة حجرية ٥٢٨/ ٢الوسائل ) ١(                                                        
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ــاىل    ــال تعــ ــلة قــ ــاس متصــ ــى النــ ــاملني  علــ ــة للعــ ــلناك اال رمحــ ــا أرســ . )١(ومــ
ــال او      ــذاب االستئصـــ ــيهم بعـــ ــة ومل يبتلـــ ــل مكـــ ــى اهـــ ــم ا علـــ ــا انعـــ ومثلمـــ
ـــوه الن الـــــنيب حممـــــد صـــــلى ا عليـــــه والـــــه وســـــلم بـــــني ظهـــــرانيهم          حنــ

ومــــا ب ودفعــــه قــــال تعــــاىل   كــــذلك فــــان االســــتغفار علــــة لــــدرء العــــذا     
كـــــــان ا ليعـــــــذهبم وانـــــــت فـــــــيهم ومـــــــا كـــــــان ا معـــــــذهبم وهـــــــم       

ــتغفرون ــه    . )٢(يســــ ــأذن لنبيــــ ــاىل ان يــــ ــه تعــــ ــن رمحتــــ ــد عــــ ــيس ببعيــــ ولــــ
ــه        ــن بـــ ــن امـــ ــد مـــ ــور عنـــ ــلم باحلضـــ ــه وســـ ــه والـــ ــلى ا عليـــ ــريم صـــ الكـــ
ــــدق برســـــــالته ليهديـــــــه اىل ســـــــبل االســـــــتغفار والعانتـــــــه وبـــــــره،        وصـــ

ن االمـــــام جعفـــــر الصـــــادق عليـــــه الســـــالم باالســـــناد عـــــن ابـــــي بصـــــري عـــــ
ــال ــه : قــــ ــل بينــــ ــر-اذا حيــــ ــول ا   -اي احملتضــــ ــاه رســــ ــالم أتــــ وبــــــني الكــــ

    ــول ا ــس رســــ ــاء ا، فجلــــ ــن شــــ ــلم ومــــ ــه وســــ ــه والــــ ــلى ا عليــــ صــــ
صـــلى ا عليـــه والـــه وســـلم عـــن ميينـــه، واآلخـــر عـــن يســـاره، فيقـــول لـــه           

ــلم    ــه وســ ــه والــ ــلى ا عليــ ــول ا صــ ــو ف  : رســ ــت ترجــ ــا كنــ ــا مــ ــو ذا امــ هــ
ــاب          ــه بـ ــتح لـ ــم يفـ ــه، ثـ ــت منـ ــد امنـ ــه فقـ ــاف منـ ــت ختـ ــا كنـ ــا مـ ــك، وامـ امامـ

ــول ــة فيقـــ ــدنيا   : اجلنـــ ــاك اىل الـــ ــئت رددنـــ ــان شـــ ــة فـــ ــك يف اجلنـــ ــذا منزلـــ هـــ
ــول   ــة، فيقـــ ــب وفضـــ ــا ذهـــ ــك فيهـــ ــك   : ولـــ ــد ذلـــ ــدنيا، فعنـــ ــة يف الـــ الحاجـــ

ــراه،      ــر منخــــ ــفتاه وتنتشــــ ــتقلّص شــــ ــه، وتــــ ــح جبينــــ ــه، ويرشــــ ــيض لونــــ يبــــ
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ــذه     ــاي هـــــ ــرى، فـــــ ــه اليســـــ ــدمع عينـــــ ــاكتف   وتـــــ ــت فـــــ ــات رأيـــــ العالمـــــ
 .)١(احلديث...هبا

ــاً    ــالم ايضـــ ــه الســـ ــام الصـــــادق عليـــ ــن االمـــ ــة عـــ ولكـــــن ورد يف روايـــ
ــورة   ــه، اي ان صـــ ــلم ميثـــــل لـــ ــه والـــــه وســـ ــول ا صـــــلى ا عليـــ بـــــان رســـ

ــة  ــذلك ويستبشــــر بالعاقبــ ــا فيفــــرح بــ ــه هبــ ــدو لــــه فيعرفــ ــناد . الــــنيب تبــ باالســ
ــال ــدير الصــــرييف قــ ــاد: عــــن ســ ــد ا الصــ ــالمقلــــت البــــي عبــ ــه الســ : ق عليــ

ــى قبضـــــه         ــره املـــــؤمن علـــ ــل يكـــ ــن رســـــول ا هـــ ــداك يـــــا أبـــ ــت فـــ جعلـــ
ال وا، انــــه اذا اتــــاه ملــــك املــــوت لقــــبض روحــــه جــــزع       : روحــــه؟ قــــال 

يــــاويل ا الجتــــزع، فوالــــذي بعــــث    : عنــــد ذلــــك فيقــــول لــــه ملــــك املــــوت    
ــن      ــك مــ ــفق عليــ ــك واشــ ــر بــ ــا ابــ ــلم النــ ــه وســ ــه والــ ــلى ا عليــ ــداً صــ حممــ

ــ ــيم لــــو حضــ ــالوالــــد رحــ ــول : رك، افــــتح عينيــــك فــــانظر، قــ ــه رســ وميثــــل لــ
ــن   ا صــــــلى ا عليــــــه والــــــه وســــــلم وأمــــــري املــــــؤمنني وفاطمــــــة واحلســــ

ــهم   ــة مـــــن ذريتـــ ــني واالئمـــ ــه . واحلســـ ــول ا وأمـــــري   : فيقـــــال لـــ هـــــذا رســـ
ــاؤك ــن واحلســـــني واالئمـــــة ورفقـــ ــتح : (قـــــال. املـــــؤمنني وفاطمـــــة واحلســـ فيفـــ

ــل رب     ــن قبــ ــاد مــ ــه منــ ــادي روحــ ــر فينــ ــه فينظــ ــولعينيــ ــزة فيقــ ــها : العــ ياايتــ
 .احلديث...) النفس املطمئنة

والتنـــــايف بـــــني الـــــروايتني ذلـــــك ان ا واســـــع كـــــريم، وان املـــــالك        
ــد   يف االمـــــر هـــــو ادخـــــال االستبشـــــار اىل نفـــــس املـــــؤمن برؤيـــــة الـــــنيب حممـــ
ــدنيا مل   ــــلى ا عليـــــه والـــــه وســـــلم، وشـــــعوره بـــــان عملـــــه يف احليـــــاة الـــ صـ
 .٦/١٩٧حبار االنوار ) ١(                                                        



 24

ــوال   ــى اهــ ــدم علــ ــه يقــ ــدى وانــ ــذهب ســ ــدة   يــ ــري بعيــ ــفاعة غــ ــرة، والشــ االخــ
ــاالنوار     ــة بـــ ــا مزدانـــ ــل اهنـــ ــة، بـــ ــت موحشـــ ــا ليســـ ــق اليهـــ ــه او ان الطريـــ عنـــ
امللكوتيــــــة، وان الـــــــذين اهتـــــــدى هبـــــــداهم يف احليـــــــاة الـــــــدنيا حضـــــــروا  

ــاىل  ــال تعـــ ــة قـــ ــرة، الرهيبـــ ــه دروب االخـــ ــنريوا لـــ ــا  : ليـــ ــنيب انـــ ــا الـــ ــا أيهـــ يـــ
اذنـــــه وســـــراجاً   وداعيـــــاً اىل ا ب . ارســـــلناك شـــــاهداً ومبشـــــراً ونـــــذيراً    

   )١(منرياً
ــة    ــاد مثاليــــ ــدها يف اجســــ ــاء وجتســــ ــق أرواح االوليــــ ــد تعلــــ وال يبعــــ
ــد   ــان وعنـــ ــن مكـــ ــر مـــ ــم القـــــدرة علـــــى احلضـــــور يف اكثـــ وان جيعـــــل ا هلـــ
اكثــــــر مــــــن ميــــــت يف ســــــاعة واحــــــدة، وان يكــــــون حضــــــور االنبيــــــاء       

 .واالولياء عند امليت بصور لطيفة اليراها اال احملتضر

ــنيب حممـــــد  ــاء   ان حضـــــور الـــ ــلم واوليـــ ــه والـــــه وســـ ــلى ا عليـــ صـــ
ــد     ــه قـــ ــاً، ولكنـــ ــدنيا ايضـــ ــاة الـــ ــدم يف احليـــ ــري منعـــ ــؤمن غـــ ــاة املـــ ا يف حيـــ
ــأثري   ــدان، واليســــــتطيع الــــــذهاب اىل القطــــــع بالتــــ اليــــــدرك ذلــــــك اال بالوجــــ
ــود   ــة لوجـــــ ــبب الطبيعـــــــة التكوينيـــــ ــوح ظهـــــــوره بســـــ او االســـــــتدالل بوضـــــ

ــان  ــا دار امتحـــــ ــدنيا باعتبارهـــــ ــاة الـــــ ــان يف احليـــــ ــن  االنســـــ وبـــــــالء، ولكـــــ
ــكل      ــيت تشــ ــة الــ ــق الرؤيــ ــوت فتتحقــ ــد املــ ــه عنــ ــن عينيــ ــف عــ ــاء ينكشــ الغطــ
ــال عــــن عظــــيم        ــة املنفعــــة فضــ ــن حيــــث ماهيــ ــة ذات احلضــــور مــ يف احلقيقــ

 .احلاجة اليها
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والتنحصـــــر رؤيـــــة الـــــنيب حممـــــد صـــــلى ا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم        
ــيعهم     ــري مجـــ ــنس البشـــ ــراد اجلـــ ــل ان أفـــ ــط بـــ ــلمني فقـــ ــوت باملســـ ــد املـــ عنـــ

ــاعة  ــه ســ ــوت يرونــ ــلى ا    . املــ ــداً صــ ــاعتها ان حممــ ــلم ســ ــري املســ ــيعلم غــ لــ
ــارة      ــرر وخســـ ــالته ضـــ ــان برســـ ــدم االميـــ ــول ا، وان عـــ ــلم رســـ ــه وســـ عليـــ

ــو والتخفيــــــف  ــواب الرمحــــــة والعفــــ ــن ابــــ ــبب للحرمــــــان مــــ . فادحــــــة وســــ
وان مــــن  : روي عــــن االمــــام حممــــد البــــاقر عليــــه الســــالم يف قولــــه تعــــاىل       

ـــ   ــه ويــ ــل موتـــ ــه قبـــ ــؤمنن بـــ ــاب اال ليـــ ــل الكتـــ ــيهم  أهـــ ــون علـــ ــة يكـــ وم القيامـــ
ــهيداً ــال )١(شــ ــه قــ ــوت اال رأى    : انــ ــان ميــ ــع االديــ ــن مجيــ ــد مــ ــن احــ ــيس مــ لــ

ــــول ا صـــــلى ا عليـــــه والـــــه وســـــلم وامـــــري املـــــؤمنني حقـــــاً مـــــن          رسـ
ويف االيــــــة قــــــال االمــــــام جعفــــــر الصــــــادق عليــــــه      . االولــــــني واالخــــــرين 

ــلى ا عليـــــه والـــــه وســـــلم: الســـــالم ــمري . هـــــو رســـــول ا صـــ اي ان الضـــ
عائــــد اىل رســــول ا صــــلى ا عليــــه والــــه وســــلم وذهــــب اىل        ) بــــه ( يف

 .هذا القول بعض املفسرين كعكرمة

ــها مـــــا ورد   ــن (وذكـــــرت يف االيـــــة اقـــــوال اخـــــرى منـــ عـــــن شـــــهر بـــ
ــال  ــه قــ ــب انــ ــاج: حوشــ ــال يل احلجــ ــي   : قــ ــاجل يف نفســ ــا اال ختــ ــا قراهتــ ــة مــ آيــ

ــها  ــيء منــ ــال  : شــ ــة، وقــ ــذه االيــ ــين هــ ــن اليهــــ  : يعــ ــري مــ ــي باالســ ــي اوتــ ود انــ
ان اليهــــودي  : والنصــــارى فاضــــرب عنقــــه فــــال امســــع منــــه ذلــــك، فقلــــت       

ــالوا     ــه وقــ ــره ووجهــ ــة دبــ ــربت املالئكــ ــوت ضــ ــره املــ ــدو ا  : اذا حضــ ــا عــ يــ
ــول        ــيب، وتقــ ــد نــ ــه عبــ ــت انــ ــول امنــ ــه، فيقــ ــذبت بــ ــاً فكــ ــى نبيــ ــاك عيســ اتــ
 .١٥٩سورة النساء ) ١(                                                        
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ــراني ــه      : للنصــ ــؤمن انــ ــن ا، فيــ ــه ا او ابــ ــت انــ ــاً فزعمــ ــى نبيــ ــاك عيســ اتــ
وكـــــان متكئـــــاً فاســـــتوى : يـــــث الينفعـــــه اميانـــــه قـــــالعبـــــد ا ورســـــوله ح

حــــدثين حممـــــد بــــن علـــــي ابـــــن   : ممـــــن؟ قلـــــت: جالســــاً فنظـــــر ايل وقــــال  
ــال  ــم قــ ــيبه ثــ ــذ ينكــــت االرض بقضــ ــة فأخــ ــني  : احلنيفــ ــن عــ ــد اخــــذهتا مــ لقــ

ــدهنا  ــن معــ ــافية او مــ ــول   . صــ ــااردت اىل ان تقــ ــه مــ ــت لــ ــيب فقلــ ــال الكلــ : قــ
ــال   ــة؟ قـــ ــن حنيفـــ ــي ابـــ ــن علـــ ــد بـــ ــدثين حممـــ ــين اردت ان ا: حـــ ــه يعـــ غيظـــ

ــة   ــابن احلنيفــــ ــهور بــــ ــه مشــــ ــي النــــ ــم علــــ ــادة اســــ ــني . )١()بزيــــ ــايف بــــ والتنــــ
ــع احتمــــــال التــــــوايل يف املســــــاءلة        ــروايتني المكــــــان اجلمــــــع بينــــــهما مــــ الــــ

وان كانـــــت الروايـــــة االوىل أكثـــــر اعتبـــــاراً الهنـــــا رويـــــت . واظهــــار احلجـــــة 
ــة     ــياق اآليـــ ــبة لســـ ــر مناســـ ــا أكثـــ ــا اهنـــ ــوم كمـــ ــن املعصـــ ــان  . عـــ ــذلك فـــ كـــ

لــــك احلالــــة اليرفــــع العــــذاب النــــه جــــاء متــــأخراً عــــن زمــــان         االميــــان يف ت
ــتالء   ــدة االبــ ــف ومــ ــوت وغمرتــــه     . التكليــ ــه املــ ــني ادركــ ــإقرار فرعــــون حــ كــ

ــل   ــا ورد يف التنزيــ ــر كمــ ــواج البحــ ــه   (امــ ــت بــ ــذي آمنــ ــه اال الــ ــه الالــ ــت انــ آمنــ
 .)٢()بنو إسرائيل

ــباب      ــذلك اســــ ــوت ولــــ ــاعة املــــ ــر ســــ ــني احملتضــــ ــدمع عــــ ــد تــــ وقــــ
من عنـــــوان االستبشـــــار برؤيـــــة رســــــول ا    متعـــــددة ولكنـــــها عنـــــد املـــــؤ    

ــدة وعنــــدما        ــوره يف تلــــك الشــ ــلم والفــــرح حبضــ ــه والــــه وســ ــلى ا عليــ صــ
ســـئل االمـــام جعفـــر الصـــادق عليـــه الســـالم عـــن امليـــت تـــدمع عينـــه عنـــد          

 .٥٨١/ ١الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون االقاويل يف وجوه التأويل /الزخمشري) ١(                                                        
 .٩٠سورة يونس  (٢)
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ــوت ــالم  . املـــ ــه الســـ ــال عليـــ ــلى ا   : قـــ ــول ا صـــ ــة رســـ ــد معاينـــ ذاك عنـــ
 ١(عليه واله وسلم فريى مايسر(. 

الـــــنيب صــــلى ا عليـــــه والــــه وســـــلم عنـــــد   لــــذلك فـــــان حضــــور    
ــه    ــل حســــب عملــ ــددة كــ ــوه متعــ ــاً وعلــــى وجــ ــون خمتلفــ ــن ان يكــ امليــــت ميكــ

 :ومن تلك الوجوه

ان حيضــــر الــــنيب صـــــلى ا عليــــه والــــه وســـــلم ويــــراه احملتضــــر عنـــــد       -١
ــلم     ــه وســ ــه والــ ــلى ا عليــ ــنيب صــ ــتكلم الــ ــري ان يــ ــن غــ ــاة مــ ــاعة الوفــ ســ

منـــــاً وحيـــــزن ان كـــــان   وذلـــــك ليستبشـــــر احملتضـــــر ويفـــــرح ان كـــــان مؤ    
ــوات فـــــرص        ــلني وفـــ ــامت املرســـ ــوده نبـــــوة خـــ ــرارة جلحـــ ــأمل مبـــ ــافراً ويتـــ ــ كـ

 .االستدراك وساعات التوبة واالنقياد لالسالم

ــبة    -٢ ــلم مناســــ ــه وســــ ــه وآلــــ ــلى ا عليــــ ــنيب صــــ ــور الــــ ــون حضــــ ان يكــــ
ليتعامــــل ملـــــك املـــــوت مـــــع امليـــــت علــــى ضـــــوء موقفـــــه مـــــن الرســـــالة   

ــة وليكــــون حجــــة علــــى امليــــت او لــــه     فيتوقــــف الكــــافر عــــن    .احملمديــ
االعــــــرتاض عمــــــا يالقيــــــه مــــــن شــــــدة قــــــبض روحــــــه او امليــــــل اىل       

بينمــــا يـــــزداد املــــؤمن برؤيــــة الـــــنيب صــــلى ا عليــــه والـــــه      . اســــتغرابه 
ــــلم رضـــــاً ويـــــركن اىل الطمأنينـــــة ملـــــا ســـــار عليـــــه مـــــن اعتقـــــاد         وسـ
ــدها      ــيت تعاهـــ ــة الـــ ــرائض الدينيـــ ــاحلة والفـــ ــال الصـــ ــن االفعـــ ــده مـــ واعتمـــ

ـــ  ــنيب صـ ــن الــ ــلمون عــ ــلم املســ ــه وســ ــه والــ ــاعتها  . لى ا عليــ ــعر ســ ويشــ
ان ا انعـــــم عليـــــه بــــــالتوفيق يف دار االبـــــتالء، وانــــــه علـــــى مشــــــارف     
 .٦/١٩١االنوار حبار ) ١(                                                        
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ــن   ــد مل يـــــذهب ســـــدى ومل يكـــ ــوة حممـــ ــديقه بنبـــ ــد وان تصـــ ــيم اخلالـــ النعـــ
ــا  ــان أوان اقتطافهـــــ ــاره أينعـــــــت وحـــــ ــال امـــــــري . اال حقـــــــاً وان مثـــــ قـــــ

ــالم  ــه الســ ــؤمنني عليــ ـــ  : املــ ــه فمـ ــركم ا بــ ــا امــ ــكوا مبــ ــدكم متســ ــني احــ ا بــ
    ــلى ا ــول ا صـــ ــره رســـ ــب االً ان حيضـــ ــرى ماحيـــ ــبط ويـــ ــني ان يغتـــ وبـــ
ــن       ــارة مــ ــه البشــ ــى، وتأتيــ ــري وابقــ ــد ا خــ ــا عنــ ــلم ومــ ــه وســ ــه وآلــ عليــ

عينه وحيب لقاء ا عز وجل فتقر ا. 

ــرة يف    -٣ ــدخل مباشـــ ــلم ليتـــ ــه وســـ ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــنيب صـــ ــر الـــ ان حيضـــ
ــه   ــة مغادرتـــ ــت وطريقـــ ــبض روح امليـــ ــل قـــ ــك  مراحـــ ــي ملـــ ــدنيا فيوصـــ الـــ

ــــوت بالعنايـــــة بـــــاملؤمن او اتاحـــــة الفرصـــــة امـــــام املســـــلم للتوبـــــة يف        املـ
الــــنفس االخــــري واختيــــار مافيــــه رمحــــة لــــه وبــــاب لالنابــــة وســــبيل اىل        

 .الشفاعة

ان يســــكن روع املــــؤمن وخيــــرب بــــان رســــول ا صــــلى ا عليــــه والــــه        -٤
عــــن وســــلم امامــــه وان املــــوت بــــاب للقــــاء بــــه وصــــحبته يف االخــــرة،       

ــال   ــواض قــ ــن عــ ــد بــ ــد احلميــ ــالم   : عبــ ــه الســ ــد ا عليــ ــا عبــ ــت ابــ مسعــ
ــول ــه    : يقــ ــدكم هــــذه قيــــل لــ امــــا ماكنــــت حتــــزن   : اذا بلغــــت نفــــس احــ

ــول      ــك رســ ــه امامــ ــال لــ ــه ويقــ ــت منــ ــد امنــ ــا فقــ ــدنيا وحزهنــ ــم الــ ــن هــ مــ
 .ا وعلي وفاطمة

قـــــد يكـــــون حضـــــور الـــــنيب صـــــلى ا عليـــــه والـــــه وســـــلم بتوســـــل         -٥
رج الــــذي هــــو فيــــه ســــاعة معاينــــة     ودعــــاء مــــن امليــــت للشــــدة واحلــــ    

ــلم   ــه وســـ ــه والـــ ــلى ا عليـــ ــوره صـــ ــده حلضـــ ــراه واعتقـــ ــا قـــ ــوت ملـــ . املـــ
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ــه    ــوت بــ ــك املــ ــلم ليوصــــي ملــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــنيب صــ ــر الــ فيحضــ
وفضال خرياً، رمحة من ا. 

وقـــــد يتعلـــــق اخـــــتالف تلـــــك الصـــــور بتبـــــاين احـــــوال املســـــلمني         
ــاهنم    ــات اميــــ ــدنيا ودرجــــ ــاة الــــ ــاهلم يف احليــــ ــل  واعمــــ ــتحقه اهــــ ــا يســــ ومــــ

ــة املــــوت يف        ــد عقبــ ــف عنــ ــق والتخفيــ ــباب الرفــ ــة واســ ــن الكرامــ ــوى مــ التقــ
ــدوا يف    ــه واجتهــــ ــدوا بــــ ــد الــــــذي وعــــ ــيم اخلالــــ ــول اىل النعــــ ــق الوصــــ ــــ طري
ــدار    ــتاقوا اىل الــــ ــهم فيشــــ ــن اعينــــ ــاب عــــ ــزول احلجــــ ــه وليــــ ــتعداد لــــ االســــ
ــع       ــدنيا ويتطلــ ــث يف الــ ــد اللبــ ــو اليريــ ــاعتها وهــ ــدهم ســ ــبح احــ ــرة ويصــ االخــ

ــاول ر ــلم    اىل تنـــــ ــه وســـــ ــه والـــــ ــلى ا عليـــــ ــالنيب صـــــ ــاق بـــــ ــه للحـــــ وحـــــ
 .واالولياء

  
 املوت

ــال مــــات         ــه، يقــ ــة فيــ ــد وتوقــــف احلركــ ــروح للجســ ــادرة الــ ــو مغــ وهــ
ــوت موتــــاً   ــان ميــ ــن خلــــق ا ويف     . االنســ ــاة وكالمهــــا مــ ــوت ضــــد احليــ واملــ

  .)١(…خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم احسن عمال التنزيل 
ــر    ــوت أمـــ ــة إن املـــ ــد اآليـــ ــك   وتؤكـــ ــوق ويف ذلـــ ــو خملـــ ــودي وهـــ وجـــ

وحيــــث ان الــــالم  . اشــــارة اىل العــــامل الــــذي ينتقــــل اليــــه االنســــان بــــاملوت     
للتعليــــل اي ان مابعــــدها علــــة ملــــا قبلــــها، يكــــون املعنــــى ان        ) ليبلــــوكم (يف 

ــــود حالــــــة املــــــوت وكــــــذلك احليــــــاة ســــــبيل اىل اختبــــــار النــــــاس،         وجــ
 .٢سورة امللك ) ١(                                                        
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وقــــدره،   وامتحــــاهنم بــــاالمر والنــــهي، وليكــــون اجلــــزاء علــــى نــــوع العمــــل        
وليــــــأتي الثــــــواب مثــــــرة ونتيجــــــة حلســــــن الطاعــــــة والعبــــــادة والعــــــذاب        

ــان التكليـــــف   ــاً للمعصـــــية يف زمـــ ــون املـــــوت وادراك حتميـــــة   . متعقبـــ وليكـــ
. حدوثـــــه ســـــبباً للمســـــارعة يف اخلـــــريات وبابـــــاً للمســـــابقة يف الصـــــاحلات     

     ــلى ا ــد صـــ ــنيب حممـــ ــول الـــ ــر قـــ ــادة يستحضـــ ــان قتـــ ــة كـــ ــري االيـــ ويف تفســـ
ــلم  ــه وســــ ــه والــــ ــدنيا دار   (: عليــــ ــل الــــ ــاملوت وجعــــ ــين آدم بــــ ان ا أذل بــــ

 .)١()حياة ثم دار موت

ــال        ــاة واتصــــ ــود احليــــ ــع وجــــ ــد مــــ ــري بعيــــ ــود وغــــ ــاملوت موجــــ فــــ
ــاب  ــا مــــــن بــــ ــة وعــــــدمها(اســــــباهبا فهمــــــا ليســــ ــر ) تقابــــــل امللكــــ كالبصــــ

بــــل مهــــا ضــــدان   . والعمــــى اللــــذين يرتفعــــان وان كــــان اجتماعهمــــا ممتنــــع    
ــان مت  ــران وجوديــــ ــا امــــ ــابالن الهنمــــ ــد  متقــــ ــوع واحــــ ــان علــــــى موضــــ عاقبــــ

ــذر اجتماعهمــــا فيــــه   ــن القــــول باهنمــــا صــــفتان وليســــا     . ويتعــ وبــــذلك ميكــ
ــن الـــــــذوات واالشـــــــياء املتخالفـــــــة كالبنـــــــاء واخلـــــــراب، واحليـــــــوان        مـــــ

 .واحلجر

ان وجــــــود املــــــوت وحقيقتــــــه دليــــــل علــــــى االميــــــان والرشــــــاد،       
واخرتاعــــه امــــر اعجــــازي جيعــــل االنســــان يشــــعر بالــــذل واخلضــــوع امــــام         

ــيم قد ــتغراب     عظــ ــر باســ ــه والنظــ ــديع حكمتــ ــدبريه وبــ ــن تــ ــاىل وحســ ــه تعــ رتــ
وتعجـــــب اىل الـــــذي تعمـــــى بصـــــريته عـــــن ادراك هـــــذه البديهيـــــة الـــــذي        
ــاني   ــان الوجـــــود االنســـ ــن الضـــــرورات العقائديـــــة يف اركـــ جيـــــب ان يكـــــون مـــ
 .٤/٣٩٦تفسري القرآن العظيم /أمساعيل بن كثري) ١(                                                        
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ــذا      ــل يف هـــ ــتج بالباطـــ ــن حيـــ ــب ممـــ ــذلك ورد التعجـــ ــطح االرض لـــ ــى ســـ علـــ
ــام ــاىل. املقـــ ــال تعـــ ـــ : قـــ ــذي حــ ــر اىل الـــ ـــ ــاه  أمل تَ ــه ان آتـــ ـــ يف رب ــراهيم اج ابـــ

اُ امللــــك اذ قــــال ابــــراهيم ربــــي الــــذي يحــــي ومييــــت قــــال انــــا أُحيــــي          
ــت قــــال ابــــراهيم فــــان ا يــــأتي بالشــــمس مــــن املشــــرق فــــأت هبــــا         وأميــ

 .)١(…من املغرب فبهت الذي كفر

ــو منــــرود         ــالم هــ ــه الســ ــيب ا ابــــراهيم عليــ ــة نــ ــام مبحاجــ ــذي قــ والــ
ــ ــن كـ ــان بـ ــن كنعـ ــامر   بـ ــن عـ ــاخل بـ ــن فـ ــروذ بـ ــه منـ ــل انـ ــوح وقيـ ــن نـ ــام بـ ــن سـ وش بـ

بـــن شـــاخل بــــن ارفخشـــذ بـــن ســــام بـــن نـــوح، الــــذي اجتـــه صـــوب صــــناعة         
اجلــــدل للمحافظــــة علــــى انقيــــاد النــــاس لــــه يف ضــــاللته وكفــــره، فهــــو اول         

 .من استكرب وطغى يف االرض بادعائه الربوبية

ــر بالـــــدعوة اىل ا وق   ــالم يبشـــ ــه الســـ ــراهيم عليـــ ــان ابـــ ــد كـــ ــل لقـــ يـــ
ان احملاجــــة جــــرت عنــــدما اخــــرج منــــروذ ابــــراهيم مــــن الســــجن ليحرقــــه         

ــذي تــــدعو اليــــه         ــه مــــن ربــــك الــ ــر االصــــنام فقــــال لــ ــد ان قــــام بكســ . بعــ
 .)٢(...)ربي الذي حيي ومييت(فاجاب ابراهيم 

ــمى يف    ــة تســـ ــه الســـــالم اىل قضـــــايا وامثلـــ ــه ابـــــراهيم عليـــ لقـــــد اجتـــ
ــق   ــم املنطـــــ ــة  (علـــــ ــهورات احلقيقيـــــــة املطلقـــــ ــيت)املشـــــ  اليســـــــتطيع ، والـــــ

ــديهيات     ــي بـــ ــا، وهـــ ــكيك فيهـــ ــد التشـــ ــاول احـــ ــا، والحيـــ ــان انكارهـــ االنســـ
  .غري مكتسبة

 .٢٥٨سورة البقرة ) ١(                                                        
 .٢٥٨سورة البقرة  (٢)
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ــو    ــاة وان ا هــــ ــاملوت واحليــــ ــالم بــــ ــه الســــ ــراهيم عليــــ ــاحتج ابــــ فــــ
          ــــذي حييـــــي ومييـــــت وبـــــان ذلـــــك امـــــر معجـــــز اليقـــــدر عليـــــه اال ا الـ

  .تعاىل، االمر الذي يؤكد وجود املوت آية من آيات ا عز وجل
ــ ــه امللــــ ــال  فاجتــــ ــاد فقــــ ــرتاض بعنــــ ــدال واالعــــ ــافر اىل اجلــــ : ك الكــــ

ــن  ) انــــا أحيــــي واميــــت( ــل مــ ــراد قتلــــه ويقتــ ــه يعفــــو او يســــجن مــــن يــ اي انــ
  .يريد بسلطانه

ومل يســـــــــتمر معـــــــــه ابـــــــــراهيم باجلـــــــــدال واالحتجــــــــــاج يف ذات     
ــثرية   ــا كــــ ــتظهر هبــــ ــج والــــــرباهني الــــــيت يســــ ــة وان احلجــــ ــوع، خاصــــ املوضــــ

ــام   ــب يف املقـــ ــريع ومناســـ ــاج ســـ ــه باحتجـــ ــام  . فاجابـــ ــن االمـــ ــا روي عـــ كمـــ
احيـــي مـــن   : ان ابـــراهيم قـــال لـــه  : جعفـــر الصـــادق عليـــه الســـالم انـــه قـــال     

  .قتلته ان كنت صادقاً
ــوح     ــان ووضــــ ــر يف بيــــ ــال اخــــ ــر ومثــــ ــان اخــــ ــل اىل برهــــ ــم انتقــــ ثــــ

ــاس   ــدارك النـــ ــب ملـــ ــن   (مناســـ ــمس مـــ ــاتي بالشـــ ــان ا يـــ ــراهيم فـــ ــال ابـــ قـــ
ي واليعـــــين بـــــذلك تـــــرك االحتجـــــاج بـــــاملوت الـــــذ    . االيـــــة...) املشـــــرق

ــار اىل حقيقــــة اســــتحالة        ــود ولفــــت االنظــ ــى واجــــب الوجــ ــتدل بــــه علــ يســ
ــود املمكــــن بـــــال علــــة او ختلـــــف املعلــــول عــــن العلـــــة وتوكيــــد العلـــــة        وجــ
ــة     ــى ألوهيــ ــتدالل علــ ــان االســ ــالني  كــ ــي املثــ ــود ففــ ــه الوجــ ــا منــ ــة ومــ فاعليــ ال
ــراهيم       ــة ابــــ ــاد اىل غلبــــ ــليماً وقــــ ــود ســــ ــيض للوجــــ ــه املفــــ ــاىل وانــــ ــ ا تعــ

 .وهزمية الباطل
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ــن تـــــدبري      ومل  ــيم الـــــذي احســـ ــاً فهـــــو احلكـــ ــق ا شـــــيئاً عبثـــ  خيلـــ
ــديع  ــل بـــ ــف،     . كـــ ــان التكليـــ ــاة وزمـــ ــة للحيـــ ــه خامتـــ ــوت وجعلـــ ــق املـــ فخلـــ

ــيم       ــاس، وتنظــ ــة للنــ ــواب املنفعــ ــن ابــ ــه مــ ــب مافيــ ــار، اىل جانــ ــدة االختبــ ومــ
شــــؤون حيـــــاهتم واعانتــــهم علـــــى امــــور الـــــدنيا واآلخــــرة فقـــــد روي عـــــن     

ان قومـــاً : عليـــه الســـالم قـــال   هشـــام بـــن ســـامل عـــن االمـــام جعفـــر الصـــادق      
ــع  : اتــــوا نبيــــاً هلــــم فقــــالوا ادع لنــــا ربــــك يرفــــع عنــــا املــــوت فــــدعا هلــــم فرفــ

ــازل    ــم املنـــ ــاقت هبـــ ــروا حتـــــى ضـــ ــوت، وكثـــ ــهم املـــ ــاىل منـــ ــارك وتعـــ ا تبـــ
ــده    ــه وجــ ــاه وامــ ــم ابــ ــاج ان يطعــ ــبح فيحتــ ــل يصــ ــان الرجــ ــل، وكــ ــر النســ وكثــ

ــاش فــــ       ــب املعــ ــن طلــ ــغلوا عــ ــدهم، فشــ ــيهم ويتعاهــ ــده ويرضــ ــد جــ اتوه وجــ
ســــل ربــــك ان يردنــــا اىل آجالنــــا الــــيت كنــــا عليهــــا فســــأل ربــــه عــــز  : فقــــالوا

  .  وجل فردهم اىل آجاهلم
أي ان املـــــوت رمحـــــة للنـــــاس وركـــــن مـــــن عـــــامل التكـــــوين وزينـــــة        
ـاة الـــــدنيا ملــــن يعلـــــم انـــــه مرحلــــة انتقـــــال اىل عــــامل اخللـــــود وحيـــــرص      للحيـــ

 .على اقرتان العمل الالزم بالعلم واالدراك

ــل   ــد جعـــ ــه  لقـــ ــاً لـــ ــاً ومؤدبـــ ــان ورادعـــ ــاً لالنســـ ــوت واعظـــ . ا املـــ
ــرعي       ــل الالشــ ــن التوغــ ــع عــ ــيح وميتنــ ــل القبــ ــب فعــ ــه فيجتنــ ــه مالقيــ ــم انــ يعلــ
يف دروب االنانيـــــة والطمـــــع والطغيـــــان بــــــل انـــــه حيـــــرص علـــــى التواضــــــع       

ــن الزهـــــد  ــه  (واليبتعـــــد عـــ ــلى ا عليـــ ــنيب حممـــــد صـــ لـــــذلك روي عـــــن الـــ
ــال  ــه قــ ــلم انــ ــه وســ ــن: (وآلــ ــة يف ابــ ــوال ثالثــ ــيء  لــ ــه شــ ــأ رأســ ــا طأطــ : آدم مــ
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ويف قولـــــه . )١()املــــرض واملــــوت والفقـــــر، وكلــــهن فيــــه وانـــــه ملعهــــن وثّــــاب      
ــاىل ــيم  : تعــ ــة نعــ ــان وجنــ ــروح ورحيــ ــربني فــ ــن املقــ ــان مــ ــا ان كــ ــل  )٢(فأمــ قيــ

انـــه الرحيـــان املشـــموم يـــؤتى بـــه عنـــد املـــوت مـــن اجلنـــة فيشـــمه فيقـــول انـــا           
ــن   ــر بـــ ــام جعفـــ ــن االمـــ ــايف عـــ ــاحل، وروي يف الكـــ ــه عملـــــك الصـــ ــد عليـــ حممـــ

ــذي   : (الســــالم   ــاحل الــ ــه وعملــــك الصــ ــذي كنــــت عليــ ــن الــ ــا رأيــــك احلســ انــ
االمـــــر الـــــذي يظهـــــر حضـــــور االعتقـــــاد وجتســـــده يف      . )٣()كنـــــت تعملـــــه 

 .عامل الربزخ وتأثريه كاالعمال يف ساعة احلساب واوان اجلزاء

  
 املوت والذاكرة

ــاني يف      ــور املعــــ ــذاكرة وحضــــ ــان بالــــ ــى االنســــ ــم ا علــــ ــد انعــــ لقــــ
ــنفس  ــب    الـــ ــب وحســـ ــت املناســـ ــارها يف الوقـــ ــييعها واستحضـــ ــدم تضـــ وعـــ

لــــــذلك . مـــــدارك االنســـــان ونباهتـــــه ونـــــوع اعتقـــــاده وجـــــنس اهتمامـــــه       
ــل      ــة بــ ــبيال للهدايــ ــاظ وســ ــة واالتعــ ــة للموعظــ ــذاكرة مدرســ ــار الــ ــن اعتبــ ميكــ

اذ . وحجــــة علــــى االنســــان وحاجبــــاً مينعــــه مــــن االعتــــذار يــــوم القيامــــة        
ــى النـــــ    ــاجرى علـــ ــتذكار مـــ ــا باســـ ــن توظيفهـــ ــالفة  ميكـــ ــم الســـ ــن االمـــ اس مـــ

ــاينتظر      ــار مــــ ــذلك باستحضــــ ــة وكــــ ــارق االحبــــ ــن فــــ ــواهد مــــ ــن الشــــ ومــــ
االنســــان مــــن املصــــري احملتــــوم وهــــو مغــــادرة الــــدنيا بــــاملوت الــــذي المفــــر        

 .٦/١١٨حبار االنوار ) ١(                                                        
 .٨٩-٨٨سورة الواقعة ) ٢(
 .طبعة حجرية ١٦٦جممع البحرين ) ٣(
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ــه  ــاة منــ ــبيل اىل النجــ ــة والســ ــه احليلــ ــع معــ ــه وحيــــث التنفــ ــاىل. منــ ــال تعــ : قــ
أينما تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة)١(. 

املـــــوت مناســـــبة لالتعــــــاظ باالســـــناد عـــــن عبايـــــة بــــــن       إن ذكـــــر  
ــال  )٢(ربعــــي ــاس،  : قــ ــن العبــ ــأتي عبــــد ا بــ ــار كــــان يــ ــن االنصــ ان شــــاباً مــ

ــه  ــل لـــ ــه فقيـــ ــه ويدنيـــ ــد ا يكرمـــ ــان عبـــ ــاب  : وكـــ ــذا الشـــ ــرم هـــ انـــــك تكـــ
ــد       ــال عبــ ــايل، فقــ ــها بالليــ ــور فينبشــ ــاتي القبــ ــوء، يــ ــاب ســ ــو شــ ــه وهــ وتدنيــ

فخـــــرج الشــــــاب يف  : قــــــال ا بـــــن العبــــــاس اذا كـــــان ذلــــــك فـــــاعلموني،   
بعـــــض الليـــــايل يتخلّخـــــل القبـــــور فـــــأعلم عبـــــد ا بـــــن العبـــــاس بـــــذلك        
ــث        ــن حيــ ــه مــ ــر اليــ ــة ينظــ ــف ناحيــ ــره فوقــ ــن امــ ــايكون مــ ــر مــ ــرج لينظــ فخــ

ــال  ــاب، قــ ــراه الشــ ــد،    : اليــ ــطجع يف اللّحــ ــم اضــ ــر، ثــ ــد حفــ ــرباً قــ ــدخل قــ فــ
ــدي، ونطقـــــت       ــت حلـــــدي وحـــ ــوته يـــــاوحيي اذا دخلـــ ــادى بـــــاعلى صـــ ونـــ

المرحبــــاً بـــــك وال اهــــال قـــــد كنــــت ابغضـــــك    : لـــــتاالرض مــــن حتــــيت فقا  
ــري، فكيـــــف صـــــرت يف بطـــــين، بـــــل وحيـــــي اذا نظـــــرت   وانـــــت علـــــى ظهـــ
ــين،      ــن خيلصــ ــداً مــ ــدلك غــ ــن عــ ــفوفاً، فمــ ــة صــ ــاً واملالئكــ ــاء وقوفــ اىل االنبيــ
ـــــن املظلـــــومني مـــــن يســـــتنقذني، ومـــــن عـــــذاب النـــــار مـــــن جيرينـــــي،          وم
عصــــيت مــــن لــــيس باهــــل ان يعصــــى عاهــــدت ربــــي مــــرة بعــــد اخــــرى         

ــ ــي      فلــ ــالم ويبكــ ــذا الكــ ــردد هــ ــل يــ ــاء، وجعــ ــدقاً والوفــ ــدي صــ ــد عنــ م جيــ

 .٧٨سورة النساء ) ١(                                                        
بعي بكسر الراء وسكون الباء وهو عباية بن عمـرو بـن ربعـي ذكـر     ور. عباية بفتح العني والباء) ٢(

ــه مــن       ــه مــن خــواص أصــحاب األمــام عليــه الســالم مــن مضــر وعــده الشــيخ يف رجال الربقــي ان
 .أصحاب احلسن بن علي عليه السالم
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نعــــم : فلمــــا خــــرج مــــن القــــرب التزمــــه ابــــن عبــــاس وعانقــــه ثــــم قــــال لــــه        
 .ثم تفرقا النباش، نعم النباش، ما انبشك للذنوب واخلطايا،

وقــــد مييـــــل بعــــض النـــــاس اىل االبتعــــاد عـــــن ذكــــر املـــــوت حيـــــث      
ــدبر ا  ــري تــ ــن غــ ــوا ومــ ــا ظنــ ــبحه ورمبــ ــيفهم شــ ــرة خيــ ــنغص نظــ ــتذكاره يــ ن اســ

ــم     ــا يهجـــ ــعادهتا ملـــ ــف ســـ ــها ورفيـــ ــق هبجتـــ ــا ورونـــ ــرور نعيمهـــ ــدنيا وســـ لـــ ا
ــدنيا     ــة الــ ــن حقيقــ ــاء عــ ــاف الغطــ ــزع وانكشــ ــب والفــ ــن الرعــ ــه مــ ــيهم معــ علــ
ــر رهيــــــب   ــوت امــــ ــوال املــــ ــور اهــــ ــا وان تصــــ ــا كمــــ ــرعة زوال ايامهــــ يف ســــ
ــــــاج التأمــــــل فيــــــه اىل ملكــــــة مــــــن التحمــــــل والصــــــرب الــــــذهين وارادة   وحيت

ــة ــور    علـــــى متابعـــ ــيد صـــ ــد وجتســـ ــروح للجســـ ــادرة الـــ ــل مغـــ ــر ملراحـــ الفكـــ
ــن    ــن الظــ ــري ذلــــك مــ ــدار االخــــرة وغــ ــامل الــــربزخ والــ ــال اىل عــ ومراحــــل االنتقــ
ــافع       ــر اىل منــ ــق يف النظــ ــدبر والتعمــ ــد التــ ــاء عنــ ــر حبيــ ــدد وينحســ ــذي يتبــ الــ
اســـــتذكار املـــــوت مبنظـــــار اميــــــاني ونظـــــرة واقعيـــــة اىل حقيقـــــة وماهيــــــة       

ــل   ــز وجـــ ــق  عـــ ــدنيا كخلـــ ــاة الـــ ــف    احليـــ ــدة التكليـــ ــالزم يف مـــ ــرين مـــ وقـــ
عــــن ابـــــي جعفــــر البـــــاقر عليـــــه   (ويصــــبح التفكـــــر بــــاملوت رمحـــــة وعونـــــاً   

ــال ــالم قـــ ــلم  : الســـ ــه وســـ ــه والـــ ــلى ا عليـــ ــول ا صـــ ــال رســـ ــوت، : قـــ املـــ
ــة اىل   ــرة املباركــ ــة والكــ ــاء الــــروح والراحــ ــه، جــ ــوت مبــــا فيــ ــاء املــ املــــوت، جــ

ــعيهم و     ــا ســ ــان هلــ ــذين كــ ــود الــ ــل دار اخللــ ــة ألهــ ــة عاليــ ــهم،  جنــ ــا رغبتــ فيهــ
ــرة اىل    ــرة اخلاســـ ــة والكـــ ــقوة والندامـــ ــاء بالشـــ ــه، جـــ ــا فيـــ ــوت مبـــ ــاء املـــ ـ وجــ
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نــــــار حاميــــــة الهــــــل دار الغــــــرور الــــــذين كــــــان هلــــــا ســــــعيهم وفيهــــــا        
 .)١()رغبتهم

ــد    ــدم تعمـــــــ ــوت وعـــــــ ــوع املـــــــ ــان ملوضـــــــ ــار االنســـــــ والستحضـــــــ
  :االعراض عن تدبره والتأمل يف ماهيته منافع عديدة منها

ــدنيا واالعـــــر-١ ــا،  الزهـــــد يف الـــ ــرك غرورهـــ ــا وتـــ ــن زينتـــــها واغرائهـــ اض عـــ
ــال  ــدة قـــ ــن ابـــــي عبيـــ ــالم : عـــ ــه الســـ ــاقر عليـــ ــر البـــ : قلـــــت البـــــي جعفـــ

ياأبـــا عبيـــدة مـــااكثر ذكـــر    : جعلـــت فـــداك حـــدثين مبـــا انتفـــع بـــه، فقـــال     
 .املوت انسان اال زهد يف الدنيا

ــن    ــي بـــــ ــن االمـــــــام علـــــ ويف تعريـــــــف الزاهـــــــد ورد باالســـــــناد عـــــ
ــى    ــام موســ ــه االمــ ــن ابيــ ــا عــ ــى الرضــ ــالم    موســ ــا الســ ــر عليهمــ ــن جعفــ بــ

ســــئل الصــــادق عليــــه الســــالم عــــن الزاهــــد يف الــــدنيا قــــال الــــذي  : قــــال
ــه    ــة عقابــــ ــا خمافــــ ــرتك حرامهــــ ــابه ويــــ ــة حســــ ــا خمافــــ ــرتك حالهلــــ ). يــــ

وبــــذلك يكــــون ذكــــر املــــوت ســــبيال اىل تــــرك احلــــرام ونبــــذ الســــيئات         
 .والتحرج مما يف الدنيا من احلالل

ــا   -٢ ــه والرضـــ ــليم حلكمـــ ــل والتســـ ــز وجـــ ــب ا عـــ ــار   حـــ ــائه واعتبـــ بقضـــ
 .املوت جزءاً من بديع صنعه وحكمته

 .ازدياد االميان عند االنسان والتقدم يف سلم الورع-٣

 .٦/١٢٦حبار االنوار ) ١(                                                        
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واعبــــد  االرتقــــاء يف منــــازل الــــيقني ودرجــــات العلــــم ويف قولــــه تعــــاىل       -٤
قــــال احلســـــن وجماهــــد وقتـــــادة معنـــــاه    )١(ربــــك حتـــــى ياتيــــك الـــــيقني  

 .يوقنون حبتمية لقائهحتى ان يأتيه املوت رمبا الن العقالء مجيعاً 

ــوت   -٥ ــر املــــ ــل ان ذكــــ ــاحلات بــــ ــان الصــــ ــات واتيــــ ــى الطاعــــ ــال علــــ االقبــــ
ــال       ــار قــ ــر واالعتبــ ــن التفكــ ــا مــ ــا فيهــ ــتقلة ملــ ــادة مســ ــرد عبــ ــه اــ بعنوانــ

افضــــل الزهــــد يف الــــدنيا   : الــــنيب حممــــد صــــلى ا عليــــه والــــه وســــلم     
ــر ذكـــــر        ــل التفكـــ ــر املـــــوت، وافضـــ ــادة ذكـــ ــوت وافضـــــل العبـــ ــر املـــ ذكـــ

ــن اث ــوت، فمــ ـــاض    املــ ــن ريــــ ـــة مــ ــربه روضـــــ ـــد قــ ــوت وجــــ ــر املــ ــه ذكــ قلــ
 .)٢(اجلنة 

ــواقعي  -٦ ــة بـــــالنظر الـــ ــان العقـــــل والنباهـــــة والفطنـــ جـــــودة القرحيـــــة ورجحـــ
ــام جعفـــــر       ــا، عـــــن االمـــ ــال يف خواتيمهـــ ــدنيا ومعرفـــــة األعمـــ ــاة الـــ للحيـــ

قــــال رســــول ا صــــلى ا عليــــه والــــه     : الصــــادق عليــــه الســــالم قــــال   
  .)٣(ذكراً للموت اكيس الناس من كان اشد: وسلم

ــا،   -٧ ــاء تبعاهتــــ ــذاهتا وبقــــ ــادراك زوال لــــ ــك بــــ ــارم ا وذلــــ ــاب حمــــ اجتنــــ
وان ا عــــز وجـــــل الختفـــــى عليــــه خافيـــــة وانـــــه جعــــل املـــــوت بدايـــــة    

ــزاء  ــل اجلـــ ــاً ملراحـــ ــاب وبابـــ ــن  . للحســـ ــادق عـــ ــن الصـــ ــداح عـــ ــن القـــ عـــ
قـــــال رســـــول ا صـــــلى ا   : عليهمـــــا الســـــالم قـــــال   -البـــــاقر-ابيـــــه 

تحيوا مــــن ا حــــق احليــــاء، قــــالوا ومانفعــــل     اســــ: عليــــه والــــه وســــلم  
 .٩٩سورة احلجر ) ١(                                                        

 .٦/١٣٧م .ن) ٢(
 .٦/١٣٠م .ن) ٣(
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فــــان كنـــــتم فــــاعلني فاليبــــينت احــــدكم اال واجلـــــه     : يارســــول ا؟ قــــال  
بــــني عينيـــــه، ولــــيحفظ الـــــرأس ومـــــاوعى او الــــبطن ومـــــاحوى وليـــــذكر    

 .)١(القرب والبلى، ومن اراد االخرة فليدع زينة احلياة الدنيا

ــل    -٨ ــرب وارادة التوكـــ ــروح الصـــ ــاة بـــ ــاق احليـــ ــة مشـــ ــز   مواجهـــ ــى ا عـــ علـــ
وجــــــل وملكــــــة التحمــــــل وتلقــــــي املصــــــائب باالســــــرتجاع واالقــــــرار       

قــــال امــــري   . بالقــــدر، وان الواقــــع ترمجــــة وانعكــــاس ملــــا هــــو مكتــــوب      
ــالم ــه الســـ ــؤمنني عليـــ ــن  : املـــ ــروجكم مـــ ــوم خـــ ــوت، ويـــ ــر املـــ ــروا ذكـــ اكثـــ

 .القبور، وقيامكم بني يدي ا عز وجل هتون عليكم املصائب

ــار ا  -٩ ــر اىل االمـــــور مبنظـــ ــق الواقـــــع    النظـــ ــيم االشـــــياء مبنطـــ حلقيقـــــة وتقيـــ
    وانعـــــدام الغفلــــــة وغيـــــاب اليــــــأس والقنــــــوط قـــــال الــــــنيب  صــــــلى ا

ــول : عليـــــه والـــــه وســـــلم اذكـــــروا هـــــادم اللـــــذات، فقيـــــل ومـــــاهو يارســـ
املــــوت فمــــاذكره عبــــد علــــى احلقيقــــة يف ســــعة اال ضــــاقت       : ا فقــــال

ــزل  عليــــــه الــــــدنيا، وال يف شــــــدة اال اتســــــعت عليــــــه، واملــــــوت اول منــــ
ــــن منــــازل االخــــرة، وآخــــر منــــزل مــــن منــــازل الــــدنيا، فطــــوبى ملــــن           م
ــــــرم عنــــــد النــــــزول بأوهلــــــا، وطــــــوبى ملــــــن احســــــن مشــــــايعته يف        اك
ــا    ــد، فمــ ــده ابعــ ــو يعــ ــن بــــين ادم وهــ ــياء مــ ــوت اقــــرب االشــ اخرهــــا، واملــ
ــوت     ــق، ويف املـــ ــن خلـــ ــعفه مـــ ــا اضـــ ــه، ومـــ ــى نفســـ ــان علـــ ــرأ االنســـ أجـــ

ــتاق    ــذلك اشـــ ــرمني، ولـــ ــالك اـــ ــني وهـــ ــاة املخلصـــ ــتاق اىل   جنـــ ــن اشـــ مـــ
 .املوت وكره من كره

 .٦/١٣٠م .ن) ١(                                                        
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ــة     -١٠ ــة وتنميـــ ــس عقائديـــ ــى أســـ ــية علـــ ــاء الشخصـــ ــنفس وبنـــ ــالح الـــ صـــ
ملكــــة االقـــــدام والعزميـــــة يف الفعـــــل ضـــــمن حـــــدود مرضـــــاة ا وآفـــــاق  

ذكــــر املـــــوت مييـــــت  : (قـــــال االمــــام الصـــــادق عليــــه الســـــالم  . الشــــريعة 
ــد      ــب مبواعـــ ــوي القلـــ ــة، ويقـــ ــت الغفلـــ ــع منابـــ ــنفس ويقلـــ ــهوات يف الـــ الشـــ

 ،ــوى، ويطفـــــيء نـــــار احلـــــرص       ا ــرق الطبـــــع، ويكســـــر اعـــــالم اهلـــ ويـــ
ــه        ــه والـــ ــلى ا عليـــ ــنيب  صـــ ــال الـــ ــى ماقـــ ــو معنـــ ــدنيا، وهـــ ــر الـــ ـــ وحيقّ

ــلم ــنة    : وســ ــادة ســ ــري مــــن عبــ ــاعة خــ ــر ســ ــدما حيــــلّ   )فكــ ــك عنــ ، وذلــ
اطنــــاب خيــــام الــــدنيا، ويشــــدها يف االخــــرة، واليشــــك بنــــزول الرمحــــة       

ــامل     ــرب بــ ــن اليعتــ ــفة، ومــ ــذه الصــ ــوت هبــ ــر املــ ــى ذاكــ ــه  علــ ــة حيلتــ وت وقلــ
ــة فـــــال خـــــري   ــره يف القيامـــ ـــ ــه يف القـــــرب وحتي ــول مقامـــ ــزه وطـــ وكثـــــرة عجـــ

 .فيه

ــور  -١١ ــدم ظهـــ ــل آن وعـــ ــاعته يف كـــ ــول ســـ ــع حلـــ ــوت وتوقـــ ــتعداد للمـــ االســـ
 .عالمات احلسرة واالسى عندما تبدو بعض اماراته

ــي الوجـــــود الـــــذهين        ــة مـــــن الفالســـــفة اىل نفـــ ــد ذهـــــب مجاعـــ لقـــ
ــذهن   ــة يف الــ ــت املاهيــ ــه لوحلــ ــالوا انــ ــربودة    وقــ ــاحلرارة والــ ــا كــ ــأثر بلوازمهــ لتــ

ــذهين    ــود الـــــ ــق ان الوجـــــ ــة، واحلـــــ ــز واحلركـــــ ــرض والتحيـــــ ــول والعـــــ والطـــــ
ــذات      ــذهن الــــ ــل يف الــــ ــث الحتــــ ــارجي، حيــــ ــود اخلــــ ــن الوجــــ ــف عــــ خيتلــــ
ــــا، امنـــــــا صــــــورهتا االدراكيـــــــة اــــــردة املثاليـــــــة غــــــري املاديـــــــة      ولوازمهــ
ومفاهيمهـــــا باحلمــــــل االويل ليكـــــون ذلــــــك شـــــاهداً علــــــى بـــــديع صــــــنعه     

ــ ــه     تعــ ــل وظائفــ ــل وجعــ ــاه العقــ ــان اعطــ ــان بــ ــى االنســ ــه علــ ــيم نعمتــ اىل وعظــ
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ــد     ــام حممــ ــر االمــ ــي جعفــ ــن ابــ ــلم عــ ــن مســ ــد بــ ــنة حممــ ــي حســ متعــــددة، ففــ
ملـــا خلــــق ا العقــــل قــــال لـــه اقبــــل فاقبــــل ثــــم   : البـــاقر عليــــه الســــالم قــــال 

وعزتــــي ماخلقــــت خلقــــاً احســــن منــــك،     : فقــــال. قــــال لــــه ادبــــر فــــادبر   
 .)١(عاقباياك امر واياك اثيب، واياك ا

ولــــو كــــان للمــــوت وجــــود نفســــي يف الــــذهن ترتتــــب عليــــه اثــــاره         
يف الوجــــود اخلــــارجي للــــزم تعطيــــل جانــــب منــــه، ولكــــن وجــــوده الــــذهين        
ــة اخلارجيــــة ذلــــك ان العلــــم غــــري        ــة نفســــانية وماهيــــة مغــــايرة للماهيــ كيفيــ

 .املعلوم

ان هـــــذا االخـــــتالف بـــــني الفالســــــفة مصـــــداق للحـــــديث اعــــــاله       
ــاىل لل   ــديع صــــنعه تعــ ــرار الــــيت التــــدركها      وبــ ــه مــــن االســ عقــــل وماجعــــل فيــ

 .االوهام

ــة      ــك حجـــ ــه، وتلـــ ــم بذاتـــ ــن العلـــ ــز عـــ ــري يعجـــ ــل البشـــ اي ان العقـــ
ــع   ــزه، ومــــــانع نفســــــي ملنــــ ــوره وعجــــ ــل علــــــى قصــــ ــان ودليــــ ــــى االنســــ علــ
    ــلى ا ــد  صـــ ــنيب حممـــ ــن الـــ ــذا ورد عـــ ــه، لـــ ــتفكري وامتناعـــ ــدي يف الـــ التعـــ

ــلم  ــه وســـ ــه والـــ ــن اذ : عليـــ ــر يف ا، ولكـــ ــاكم والتفكـــ ــروا ايـــ ا اردمت ان تنظـــ
 .اىل عظمة ا تعاىل فانظروا اىل عظم خلقه

وقــــد يتجنــــب بعــــض النــــاس ذكــــر املــــوت ويعــــرض عــــن اخلــــوض          
يف حديثــــــه وخصوصــــــياته وشــــــدائده، امــــــا لعظــــــيم هــــــول املطلــــــع، او       
للتفاعــــل واالنســــجام مــــع نعــــيم الــــدنيا وزينتــــها، أو لعــــدم االســــتعداد لــــه         
                                                        

 .، طبعة حجرية١/٧لوسائل ا (١)
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ــال  ــور احتمـــ ــد ان يتصـــ ــال واليريـــ ــل   يف األعمـــ ــذاب بـــ ــنوف العـــ ــه لصـــ تعرضـــ
وتــــراه يتضـــــايق مـــــن حبــــث حقيقـــــة انفصـــــال الــــروح عـــــن اجلســـــد الـــــذي    

ــوام االرض   ــاً هلــ ــة وطعمــ ــبح فريســ ــوع    . يصــ ــن وقــ ــه مــ ــايرى يف حميطــ ــذا مــ هــ
ــو    ــح هــ ــه املرشــ ــرى، وانــ ــارة أخــ ــيب تــ ــاب او الصــ ــارة والشــ ــيخ تــ ــوت بالشــ املــ

 .االخر للموت يف كل ساعة

ــالم    ــه الســ ــي عليــ ــام علــ ــال االمــ ــت امي: قــ ــبه  مارايــ ــني اشــ ــع يقــ ــاً مــ انــ
ــل يـــــوم يـــــودع اىل القبـــــور،         ــذا االنســـــان، انـــــه كـــ ــك بشـــــك علـــــى هـــ منـــ
ــيع، واىل غــــرور الــــدنيا يرجــــع، وعــــن الشــــهوة والــــذنوب اليقلــــع، فلــــو        ويشــ
مل يكـــــن البـــــن ادم املســـــكني ذنــــــب يتوكّفـــــه والحســـــاب يقـــــف عليــــــه اال       
ــاذر    ــه ان حيــ ــي لــ ــان ينبغــ ــده لكــ ــؤمت ولــ ــه ويــ ــرق مجعــ ــه ويفــ ــدد مشلــ ــوت يبــ مــ

ــة   مـــــاهو فيـــــه بأشـــــد النصـــــب والتعـــــب، ولقـــــد غفلنـــــا عـــــن املـــــوت غفلـــ
ـــــا اىل الـــــدنيا وشـــــهواهتا ركـــــون اقـــــوام قـــــد   اقـــــوام غـــــري نـــــازل هبـــــم، وركن
ايقنــــوا باملقـــــام، وغفلنــــا عـــــن املعاصــــي والـــــذنوب غفلــــة اقـــــوام اليرجـــــون     

 .حساباً والخيافون عقاباً

ــتعداد      ــدم االســـ ــوت وعـــ ــد املـــ ــا بعـــ ــزع ممـــ ــهم الفـــ ــا ادى ببعضـــ ورمبـــ
ــه اىل ــة      لـــ ــات حديثـــ ــك يف نظريـــ ــاغوا ذلـــ ــر وصـــ ــامل اخـــ ــود عـــ ــران وجـــ نكـــ

ــق   ــان يف ذات املنطلــــ تضــــــرب جــــــذورها بــــــالواقع الالديــــــين القــــــديم ويلتقيــــ
 .ونفس االسباب



 43

ــامهم    ــح الوهـــــ ــم وفضـــــ ــران ذم هلـــــ ــاء يف القـــــ ــول (وقـــــــد جـــــ ويقـــــ
ــا      ــان انـــ ـــر االنســـ ـــاً، او اليذكــــ ــرج حيــــ ــوف اخـــ ــت لســـ ــان أءذا مامـــ االنســـ

شيئاًخلقنــــاه من قبلُ اومل ي ١(ك(. 

ــاره يف    ــوت واستحضــــــ ــماوية املــــــ ــرائع الســــــ ــت الشــــــ ــد أولــــــ ولقــــــ
ــة ــة كمــــــدخل للصــــــالح واهلدايــــ ــتم . الــــــذهن امهيــــــة خاصــــ وكــــــذلك اهــــ

ــا    ــدنيا ومتاعهــــ ــارف الــــ ــار زخــــ ــادة العتبــــ ــوت مــــ ــوع املــــ ــاء مبوضــــ احلكمــــ
ــرة يف    ــت قاصــــ ــا كانــــ ــة اال اهنــــ ــي احلكمــــ ــل ودواعــــ ــوازين العقــــ ــمن مــــ ضــــ

فمــــــثال عنــــــد مــــــوت     أعطــــــاء املفــــــاهيم الروحيــــــة للمــــــوت ومابعــــــده    
ــاء    ــه احلكمــ ــد تابوتــ ــع عنــ ــكندر اجتمــ ــدان   . االســ ــاء االبــ ــل اطبــ ــا يفعــ وكمــ

ــذا الزمـــــان باالجتمـــــاع عنـــــد جثـــــة امليـــــت للبحـــــث عـــــن ســـــبب        يف هـــ
فــــان احلكمــــاء اســــتثمروا تلــــك املناســــبة وتكلمــــوا فقــــال      . الوفــــاة وحنــــوه 

ــكونه: احـــــدهم ــا بســـ ــال االخـــــر. حركنـــ ــيفك الجيـــــف : وقـــ ــان ســـ ــد كـــ قـــ
ــت مراقيــــك التــــر   ــك التــــؤمن وكانــــت عطايــــاك يفــــرح     وكانــ ام وكانــــت نقماتــ

ــبحت        ــد واصــ ــد مخــ ــوؤك قــ ــبح ضــ ــف فاصــ ــياؤك الينكشــ ــان ضــ ــا، وكــ هبــ
ــيفك      ــع وســـــ ــك المتنـــــ ــى ومراقيـــــ ــاك الترجـــــ ــى وعطايـــــ ــك الختشـــــ نقماتـــــ

ــع ــل    . اليقطـــ ــى واىل ظـــ ــف اجنلـــ ــام كيـــ ــم املنـــ ــروا اىل حلـــ ــر انظـــ ــال اخـــ وقـــ
ــرى  ــف انســـ ــام كيـــ ــر. الغمـــ ــال اخـــ ــم  : وقـــ ــذا احللـــ ــه اىل هـــ ــان احوجـــ ماكـــ

ــه  واىل  ــام حياتــ ــكون ايــ ــرب والســ ــذا الصــ ــر . هــ ــال اخــ ــة  : وقــ ــدرة العظيمــ القــ
: وقــــال اخـــــر . الــــيت مــــألت الـــــدنيا العريضــــة الطويلــــة طويـــــت يف ذراعــــني     
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ــار    ــاً فصــ ــاالمس مالكــ ــان بــ ــوراً كــ ــوك مقهــ ــاهر امللــ ــرياً وقــ ــراء اســ ــر االُســ ـ أسـ
 .)١(اليوم هالكاً 

لقـــــــد اعطــــــــى االســـــــالم ملوضــــــــوع املـــــــوت منزلتــــــــه النفســــــــية     
ــة والو ــريط  والفكريـــ ــراط والتفـــ ــري افـــ ــن غـــ ــبة ومـــ ــة املناســـ ــه مل . اقعيـــ اي انـــ

ــأس    ــل واليـــ ــول والكســـ ــبباً للخمـــ ــوت ســـ ــار املـــ ــل استحضـــ ــن . جيعـــ ومل يكـــ
ــره      ــافع ذكــ ــبعض منــ ــاً لــ ــون مفوتــ ــث يكــ ــة حبيــ ــن القلــ ــه مــ ــه بــ ــدار اهتمامــ مقــ

  .ومافيه من االعتبار
ــة    ــو مائـــــ ــران يف حنـــــ ــه يف القـــــ ــوت ومفرداتـــــ ــر املـــــ ــد ورد ذكـــــ وقـــــ

آيـــــة تعتـــــرب مدرســـــة يف ماهيـــــة املـــــوت ومـــــا واربعـــــني موضـــــعاً، ويف ذلـــــك 
ــن       ــف مـــ ــيت ختتلـــ ــاة الـــ ــن احليـــ ــده مـــ ــرار ودروس ومابعـــ ــن اســـ ــمنه مـــ يتضـــ

 .شخص اىل آخر، ومن امة اىل اخرى

ــاملوت      ــذكر بــــ ــريهم تــــ ــلمني وســــ ــادة املســــ ــاة قــــ ــرى حيــــ ــذلك تــــ لــــ
ــوت     ــك املــ ــتفحص ملــ ــا يــ ــهم مثلمــ ــب اعينــ ــومي نصــ ــوره اليــ ــن حضــ ــأ عــ وتنبــ

هـــــذا البـــــاب ميكـــــن ان    ويف. اهـــــل كـــــل بيـــــت مخـــــس مـــــرات يف اليـــــوم     
ــوعي للمــــوت        ــم املوضــ ــد الفهــ ــاً جيســ ــجال وثائقيــ ــون ســ ــدات تكــ ــف جملــ تؤلــ
ــواعي    ــزامهم الـــ ــس التـــ ــاً ويعكـــ ــلمني عمومـــ ــاة املســـ ــة يف حيـــ ــاره االجيابيـــ واثـــ

 .باداب مدرسة القران ومنهاج شريعة سيد املرسلني

فعنــــدما اصــــيب امــــري املــــؤمنني تكلــــم قبــــل موتــــه خبطبــــة بليغــــة          
ــرب ــة وعــ ــوءة موعظــ ــا مملــ ــاء فيهــ ــا جــ ــوى وممــ ــاحبكم، : ة وتقــ ــاالمس صــ ــا بــ انــ
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ــم      ــر ا يل ولكـــ ــارقكم، غفـــ ــداً مفـــ ــم وغـــ ــربة لكـــ ــوم عـــ ــا اليـــ اىل ... وانـــ
ــال  ــين     : ان قـــ ــتعقبون مـــ ــاً وســـ ــدني ايامـــ ــاوركم بـــ ــاراً جـــ ــت جـــ ــا كنـــ وامنـــ

ـــــةً خـــــالء ســـــاكنة بعـــــد حـــــراك      وصـــــامتة بعـــــد نطـــــوق لــــــيعظكم    . جثَ
ــرايف   ــكون اطـــ ــي وســـ ــفوت اطالقـــ ــدوي وصـــ ــظ لل . هـــ ــه اوعـــ ــربين فانـــ معتـــ

 .)١(من املنطق البليغ والقول املسموع 

لقــــــد اوىل االســــــالم املــــــوت والــــــورود علــــــى القــــــرب موضــــــوعية        
ــاً     ــاة اجيابيـــ ــى احليـــ ــا علـــ ــون اثرهـــ ــب ان يكـــ ــة جيـــ ــألة حتميـــ ــة كمســـ خاصـــ

ــوى والصــــالح   ــد بالزهــــد والتقــ ــرب يف القــــران مثــــان    . يتجســ ــاء ذكــــر القــ وجــ
ــرات ــه الســـــالم بعـــــ    . مـــ ــؤمنني عليـــ ــالم المـــــري املـــ ــه قولـــــه  وورد كـــ د تالوتـــ
ــاىل  ــاثر تعـــ ــاكم التكـــ ــابر . أهلـــ ــى زرمت املقـــ ــاً مـــــا     ..حتـــ ــه مرامـــ يالـــ
ــده ــه  . ابعــ ــا افظعــ ــراً مــ ــه وخطــ ــا اغفلــ ــهم اي  . وزوراً مــ ــتخلوا منــ ــد اســ لقــ
ــدكر ــرون  . مـــ ــائهم يفخـــ ــارع ابـــ ــد فبمصـــ ــان بعيـــ ــن مكـــ ــوهم مـــ ام . وتناوشـــ

  .)٢(..)بعد يد اهللكى يتكاثرون
ــالم يف    ــيهم الســــ ــت علــــ ــل البيــــ ــد أوىل أهــــ ــة  ولقــــ ــريهتم املباركــــ ســــ

ــوه اىل     ــوت وحببــــ ــذكر املــــ ــة لــــ ــة خاصــــ ــدنيا أمهيــــ ــاحبتهم للــــ ــام مصــــ ــــ وأي
ــاء        ــه اىل لقــ ــان طريقتــ ــدى وبيــ ــة اهلــ ــوى وزينــ ــن التقــ ــوه مــ ــا ألبســ ــوس مبــ ـ النفـ
ا، ولقــــد قرنــــه االمــــام علــــي بــــن احلســــني عليــــه الســــالم بالضـــــروريات،         
ــأله    ــه ويســــ ــد أحوالــــ ــى تفقــــ ــون علــــ ــلمون وحيرصــــ ــده املســــ ــدما يتفقــــ فعنــــ

يـــــف أصـــــبحت يارســـــول ا؟ جييـــــب األمـــــام عليـــــه الســـــالم      بعضـــــهم ك
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ــبحت مطلوبــــــاً بثمــــــان    ــالبين بــــــالفرائض، والــــــنيب يطــــــالبين    : أصــــ ا يطــــ
ــيطان باتباعــــــه،      ــهوة، والشــــ ــالقوت، والــــــنفس بالشــــ ــال بــــ ــنة، والعيــــ بالســــ
ــد،   ــرب باجلســـ ــالروح، والقـــ ــوت بـــ ــل، وملـــــك املـــ ــان بصـــــدق يف العمـــ واحلافظـــ

  .فانا بني هذه اخلصال مطلوب
ــد ج   ــربة     لقـــ ــة وعـــ ــه موعضـــ ــن نفســـ ــالم مـــ ــه الســـ ــام عليـــ ــل االمـــ عـــ

وتــــــذكرة خاصــــــة وان انقطاعــــــه اىل العبــــــادة والنســــــك يؤكــــــد صــــــدق       
  .كالمه ويساهم يف نفاذه اىل النفوس

  
 احملتضر
ــر   ــريض واحتُضــــ ــر املــــ ــــ ضــال ح ــلّ  : يقــــ ــوت وحــــ ــه املــــ ــزل بــــ اذا نــــ

وتصــــلح  . واحضــــر فــــالن اذا اشــــرف علــــى املــــوت ودنــــا اجلــــه      . اجلــــه
ميــــت ومائــــت للـــــذي مل   : ات وملــــن ســــيموت فيقــــال   كلمــــة ميــــت ملــــن مــــ    

 .ميت بعد

وان . يـــــدل علـــــى مالزمـــــة الصـــــفة وثبوهتـــــا) ميـــــت(ولكــــن لفـــــظ   
فــــالن مائــــت  : املائــــت تــــدل علــــى حــــدوث الصــــفة وطروهــــا كمــــا يقــــال      

 .غداً اي انه سيموت

ــالقول    ــار بـــــ ــات واالخبـــــ ــض الروايـــــ ــذلك وردت بعـــــ ــات (لـــــ اذا مـــــ
ــاء يف ) امليـــــــت ــارة بعـــــــض الفقهـــــ ــال بالعبـــــ ــاويهم  وقـــــ ــحيحة (فتـــــ ويف صـــــ

ســــليمان بــــن خالــــد قــــال مسعــــت ابــــا عبــــد ا الصــــادق عليــــه الســــالم        
اذا مـــــات الحــــــدكم ميـــــت فســـــجوه باجتــــــاه القبلـــــة وكــــــذلك اذا     : يقـــــول 
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غســــل حيفــــر لــــه موضــــع املغتســــل جتــــاه القبلــــة فيكــــون مســــتقبل بــــاطن          
  .)١(قدميه ووجهه اىل القبلة

ــائي تع     ــيموت اقتضـــ ــن ســـ ــى مـــ ــت علـــ ــظ امليـــ ــالق لفـــ ــي ان اطـــ ليقـــ
 .وليس فعلياً وفيه أشارة اىل حضور امارات املوت

ــدة      ــاً عديـــ ــل وجوهـــ ــان وحتتمـــ ــدة معـــ ــا عـــ ــر هلـــ ــميته باحملتضـــ وتســـ
 :منها

ــه  -١ ــبض روحــــ ــروا بقــــ ــذين امــــ ــة الــــ ــور املالئكــــ ــر . حلضــــ روي ان احملتضــــ
  ــاب خضــــر، وصــــف ــه علــــيهم ثيــ ــة عــــن ميينــ حيضــــره صــــف مــــن املالئكــ

ــن ا      ــد مــ ــل واحــ ــر كــ ــود، ينتظــ ــاب ســ ــيهم ثيــ ــاره علــ ــن يســ ــريقني يف عــ لفــ
ــرى،    ــؤالء اخـــ ــرة واىل هـــ ــؤالء مـــ ــر اىل هـــ ــريض ينظـــ ــه، واملـــ قـــــبض روحـــ
ــــره  ويــــأمر ملــــك املــــوت ان يــــرتاءى         ملكــــاً اىل املــــؤمن يبش ويبعــــث ا
ــورة، فــــــاذا اخــــــذ يف قــــــبض روحــــــه وارتقــــــى اىل   لــــــه يف احســــــن صــــ
ــزل اىل عبــــــده ان       ــد امــــــره ا ان ينــــ ــفّع اىل جربئيــــــل وقــــ ــه شــــ ركبتيــــ

 .احلديث.. ولدهيرخص له يف توديع اهله و

ــاعة     -٢ ــده يف ســــ ــلم عنــــ ــه وســــ ــه والــــ ــلى ا عليــــ ــنيب  صــــ ــور الــــ حضــــ
ــه   ــلى ا عليــــــه والــــ ــان رســــــول ا  صــــ ــدنيا، ولقــــــد كــــ مغادرتــــــه الــــ
ــحابه، واملســــــلمون       ــزع مــــــن اصــــ ــون يف النــــ ــر ملــــــن يكــــ ــلم حيضــــ وســــ
ــنة       ــاب والســ ــك الكتــ ــى ذلــ ــدل علــ ــر ويــ ــامل االخــ ــه يف العــ ــدون حبياتــ يعتقــ

 .واالمجاع والعقل

 .طبعة حجرية ١/١٢٥الوسائل ) ١(                                                        
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نــــــده ســــــاعة وفاتــــــه وظهــــــور احلقيقــــــة امامــــــه      حضــــــور اعمالــــــه ع -٣
ــه     ــوع عملـــ ــه ونـــ ــب فعلـــ ــيكون حســـ ــابه ســـ ــي ان حســـ ــحة وهـــ . واضـــ

ــن االمــــام جعفــــر الصــــادق عليــــه الســــالم انــــه قــــال       اذا وضــــع : روي عــ
ــه   ــال لــ ــخص فقــ ــه شــ ــل لــ ــربه مثــ ــان  : امليــــت يف قــ ــة،  كــ ــا ثالثــ ــ ــذا كن ياهــ

ــرفوا     ــوك وانصـــ ــك فخلّفـــ ــان اهلـــ ــك، وكـــ ــاع اجلـــ ــانقطع بانقطـــ ــك فـــ رزقـــ
ــت ــك، وكنــ ــة     عنــ ــون الثالثــ ــت اهــ ــي كنــ ــا انــ ــك، امــ ــت معــ ــك فبقيــ عملــ

اي ان االنســــــان يــــــويل عيالــــــه جمــــــتمعني ومنفــــــردين اهتمامــــــاً . عليـــــك 
ــه يف     ــي ايامــ ــذلك يقضــ ــاحلات، وكــ ــه يف الصــ ــوع عملــ ــة بنــ ــن العنايــ ــر مــ اكثــ
ــن     ــه مـــ ــت اىل ماعليـــ ــد اليلتفـــ ــعة وقـــ ــب والتوســـ ــرزق والكســـ ــب الـــ طلـــ

ــدائم     ــع الــــ ــواب والنفــــ ــن الثــــ ــدوب مــــ ــايف املنــــ ــرائض ومــــ وهــــــذا  .الفــــ
ــن    ــتالء وميكــ ــن االبــ ــا مــ ــدنيا ومافيهــ ــاة الــ ــرار احليــ ــن اســ ــر مــ ــوع ســ املوضــ

املــــال والبنـــــون زينــــة حيـــــاة   اعتبــــار احلــــديث مصـــــداقاً لقولــــه تعـــــاىل    
ــدنيا ــاىل   )١(الــ ــه تعــ ــون  وقولــ ــالٍ وال بنــ ــع مــ ــوم الينفــ ــى ا  . يــ ــن اتــ اال مــ

 .)٢(بقلب سليم

ــاعات -٤ ــه منتظـــــرة منـــــذ الســـ ــه فقـــــد كانـــــت زيارتـــ  حضـــــور املـــــوت نفســـ
ــر لــــــذلك بقولــــــه تعــــــاىل  ــهادة االوىل مــــــن الــــــوالدة ويف القــــــران ذكــــ شــــ
ــان وردت  )٣(بيــــــنكم اذا حضــــــر احــــــدكم املــــــوت حــــــني الوصــــــية اثنــــ

روايــــة هبــــذا املعنــــى يف منطوقهــــا اللغــــوي عــــن ســــامل بــــن ابــــي ســــلمة         
 .٤٦سورة الكهف ) ١(                                                        

 .٨٩-٨٨سورة الشعراء ) ٢(
 .١٠٦سورة املائدة ) ٣(



 49

ــال  ــالم قــ ــه الســ ــادق عليــ ــام الصــ ــن االمــ ــل : عــ ــوت فقيــ ــال املــ ــر رجــ : حضــ
ـــ  ــره املـــ ــاً قــــــد حضــــ ــول ا ان فالنــــ ــا رســــ ــول ا  يــــ وت، فنــــــهض رســــ

صــــلى ا عليــــه وآلــــه وســــلم ومعــــه نــــاس مــــن اصــــحابه حتــــى اتــــاه        
 :وهو مغمى عليه، قال

ــلم     ــه وســ ــه والــ ــلى ا عليــ ــول ا صــ ــال رســ ــوت  : فقــ ــك املــ ــا ملــ يــ
 .كف عن الرجل حتى اسأله فافاق الرجل

  مارأيت؟: فقال النيب صلى ا عليه واله وسلم 

 اداً كثرياً،رأيت بياضاً كثرياً وسو: قال 

 فايهما كان اقرب اليك؟: فقال 

 السواد،: فقال 

اللــــهم اغفــــر يل  : قــــل: فقــــال الــــنيب صــــلى ا عليــــه والــــه وســــلم     
     ــم ــال ثــ ــك، فقــ ــن طاعتــ ــري مــ ــين اليســ ــل مــ ــيك، واقبــ ــن معاصــ ــثري مــ الكــ

  اغمي عليه،

ــال  ــاق   : فقــ ــأله فافــ ــاعة حتــــى اســ ــه ســ ــا ملــــك املــــوت خفــــف عنــ يــ
 .الرجل

  مارأيت؟: فقال 

 رأيت بياضاً كثرياً وسواداً كثرياً،: قال 

  فايهما كان اقرب اليك؟: قال 

 البياض،: فقال 
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   ــر ا ــلم غفـــــ ــه وســـــ ــه والـــــ ــلى ا عليـــــ ــول ا صـــــ ــال رســـــ فقـــــ
 لصاحبكم،

ــه الســـــالم   ــادق عليـــ ــو عبـــــد ا الصـــ ــاً : فقـــــال ابـــ ــرمت ميتـــ اذا حضـــ
 .)١(فقولوا له هذا الكالم ليقوله

لســــــنة النبويــــــة الشــــــريفة   ويف هــــــذا القــــــول توجيــــــه لالهتمــــــام با    
وكيفيــــة اســـــتثمارها لصــــاحل االفـــــراد االحيـــــاء منــــهم واالمـــــوات، لقـــــد    
ــر     ــارة احملتضـــ ــادر لزيـــ ــلم  مبـــ ــه وســـ ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــنيب صـــ ــان الـــ كـــ
ــوة       ــاً واســـ ــك درســـ ــون ذلـــ ــالمته ليكـــ ــه وســـ ــه جناتـــ ــا فيـــ ــاده ملـــ وارشـــ
ــوات      ــاة لالمــــ ــة مزجــــ ــاهلم ورمحــــ ــة الجيــــ ــلمني وموعظــــ ــنة للمســــ حســــ

 .فيها من سكينة للميتباالضافة ملا . منهم

حضـــــور النـــــاس عنـــــده، لقـــــد دأب املســـــلمون علـــــى احلضـــــور عنـــــد       -٥
ــى      ــل وحتــ ــديقاً بــ ــاراً او صــ ــان او جــ ــاً كــ ــاره رمحــ ــاعة احتضــ ــت ســ امليــ
ــــــاً، اكرامــــــاً  وعــــــربة وعبــــــادة  وتوديعــــــاً او لفعــــــل مســــــتلزمات        غريب
ــات    ــة وكلمـــ ــرار باألئمـــ ــهادتني واالقـــ ــه الشـــ ــتحباب تلقينـــ ــن اســـ ــوت مـــ املـــ

 .االستغفار والدعاء وتوجيه حنو القبلةالفرج والتوبة و

ــهائي    -٦ ــراق النــــ ــتقباالً للفــــ ــرحم  واســــ ــلة للــــ ــده صــــ ــه عنــــ ــور اهلــــ حضــــ
باالجتمـــــاع العـــــام، وعنوانـــــاً للتســـــليم بـــــامره تعـــــاىل واداء ملـــــا جيـــــب او 

 .يستحب يف املقام مما تقدم ذكره

 .١/١٢٦الوسائل ) ١(                                                        
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ــد     ــاهر الـــــيت جتســـ ــلمني تلـــــك املظـــ ــد غـــــري املســـ ــد عنـــ وقـــــد الجتـــ
ــدة ارتقــــــــاء يف االخــــــــالق والقــــــــ ــة متفرعــــــــاً مــــــــن العقيــــــ يم االجتماعيــــــ

ــا يف    ــة مبـــ ــاة كافـــ ــادين احليـــ ــليم مليـــ ــمول الســـ ــال والشـــ ــالمية ذات الكمـــ االســـ
ذلــــك اجلوانـــــب التفصـــــيلية حليـــــاة االفـــــراد ومنـــــها ســـــاعة االحتضـــــار ذات  
ــريفة        ــنة الشــ ــدليل الســ ــة بــ ــة خاصــ ــا امهيــ ــه اوالهــ ــل انــ ــة بــ ــة اخلاصــ االمهيــ

 .القولية منها والفعلية وسرية املسلمني

ــظ    و  ــة لفـــــ ــه ورد يف الروايـــــ ــول بانـــــ ــل يقـــــ ــرمت(رب قائـــــ ) اذا حضـــــ
واهنــــا تـــــدل ايضـــــاً علـــــى حضـــــور النـــــاس عنـــــده، وهـــــو صـــــحيح ايضـــــاً   
ــل      ــة واالهــ ــور املالئكــ ــبب حضــ ــاء بســ ــر جــ ــظ احملتضــ ــون لفــ ــن كــ ــانع مــ والمــ
ــر مـــــا         ــاك حضـــــور امـــ ــا كـــــان هنـــ ــال املـــــوت ورمبـــ ــال عنـــــد اقبـــ ــ واالعمـ

اوشيء اخر والعلم عند ا.  
  

 حاضر احملتضر
ــة ذات     يع  ــة واخالقيـــ ــة عقائديـــ ــت مدرســـ ــد امليـــ ــور عنـــ ــرب احلضـــ تـــ

شــــــعب فكريــــــة وتربويــــــة واجتماعيــــــة متفرعــــــة ولكنــــــها حتمــــــل جمتمعــــــة 
ــبة       ــه مناســـ ــاظ انـــ ــار واالتعـــ ــة واالعتبـــ ــالح واهلدايـــ ــات الصـــ ــة مســـ ومتفرقـــ
ــا    ــا فيهـــ ــن ممـــ ــدنيا والتحصـــ ــد بالـــ ــوت والزهـــ ــة املـــ ــل وحتميـــ ــرار باالجـــ ـــ لالق

 .من االفتتان

التفكـــــر وادراك ضــــــرورة املبــــــادرة اىل  وهـــــو آيــــــة متلـــــي التــــــدبر و   
ــو     ــاحلات وحنـــ ــان الصـــ ــرائض واتيـــ ــن اداء الفـــ ــوت مـــ ــتعداد للمـــ ــه االســـ مافيـــ



 52

ــون        ــت عــ ــز امليــ ــتغال بتجهيــ ــاء ان االشــ ــوم اللقــ ــريم ليــ ــزاد الكــ ــن الــ ذلــــك مــ
ــنفس،       ــن الـــ ــرور عـــ ــو والغـــ ــوى والزهـــ ــرد اهلـــ ــبيل اىل طـــ ــك وســـ ــى ذلـــ علـــ

 :ومن وظائف من حيضر امليت من االهل واالقرباء وغريهم

املبــــــادرة اىل توجيهــــــه يف اســــــتلقائه اىل القبلــــــة اي ان بــــــاطن قدميــــــه       -١
ــتدل     ــة واســـ ــتقبال للقبلـــ ــان مســـ ــوجلس لكـــ ــه لـــ ــث انـــ ــا حبيـــ ــون اليهـــ يكـــ
علــــى ذلــــك مبــــا ورد مرســــال ان الــــنيب حممــــد  صــــلى ا عليــــه وآلــــه        
وســــلم دخــــل علــــى رجــــل مــــن ولــــد عبــــد املطلــــب وهــــو يف الســــوق        

لى ا عليـــــه وآلـــــه  وقـــــد وجـــــه اىل غـــــري القبلـــــة، فقـــــال الـــــنيب صـــــ      
وجهــــــوه اىل القبلـــــة فــــــانكم إذا فعلـــــتم ذلــــــك اقبلـــــت عليــــــه    : وســـــلم 
ــة ــزل كــــذلك حتــــى   . املالئكــ ــم يــ ــه فلــ ــه بوجهــ ــل عليــ ــز وجــ ــل ا عــ واقبــ

 .لذلك ولروايات اخرى كان الوجوب هو املشهور). يقبض

ــة لـــــه        ــأتي اعانـــ ــزع يـــ ــه الـــــذي يف النـــ ــرين بتوجيـــ ــف احلاضـــ وتكليـــ
واذا متكـــــن احملتضـــــر مـــــن االســـــتقبال . ةالمتــــام هـــــذا العمـــــل ذي االولويـــــ 
 .مستلقياً على ظهره فعليه ان يقوم به

ــور      ــاعة وحضــــــ ــك الســــــ ــد يف تلــــــ ــة ا للعبــــــ ــي رمحــــــ ان تغشــــــ
ــه تعــــاىل         ــل منــ ــن االكــــرام وفضــ ــاب مــ ــه للقبلــــة بــ ــبب توجهــ ــة بســ املالئكــ
ــة ان يكــــون مســــلماً        ــذي يوجــــه حنــــو القبلــ ــذلك يشــــرتط يف احملتضــــر الــ لــ

ــواء كـــــا ــة ســـ ــذه النعمـــ ــىليفـــــوز هبـــ ــراً او انثـــ ــغرياً، ذكـــ ــبرياً او صـــ . ن كـــ
 .وذلك االطالق الدليل ومشوله
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اشـــــــهد ان الالــــــــه اال ا  (اســـــــتحباب تلقــــــــني احملتضـــــــر الشــــــــهادتني   -٢
 ــول ا ــداً رســـ ــهد ان حممـــ ــد   ) واشـــ ــة والعقائـــ ــالنبوة واالمامـــ ــرار بـــ واالقـــ

 .االساسية يف الدين

ــه الســـــالم    ــر الصـــــادق عليـــ ــام جعفـــ يف صـــــحيحة احللـــــيب عـــــن االمـــ
اذا حضـــــرت امليـــــت قبـــــل ان ميـــــوت فلقنـــــه شـــــهادة ان الالـــــه اال      (: قـــــال

 ).ا وحده الشريك له وان حممداً عبده ورسوله

ــاب      ــوت بــــ ــى املــــ ــا حتــــ ــهادتني وتكرارهــــ ــر الشــــ ــني احملتضــــ ان تلقــــ
ــه  للمغفـــــــرة والرمحـــــــة وقـــــــد روي ان رســـــــول ا صـــــــلى ا عليـــــــه والـــــ

ر كالمــــه الالــــه لقنــــوا موتــــاكم الالــــه اال ا فــــان مــــن كــــان اخــــ: وســـلم قــــال 
 .اال ا دخل اجلنة

ــون     ــؤمن ويكـــ ــرة املـــ ــن حضـــ ــياطني مـــ ــرد الشـــ ــتلقني يطـــ ــا وان الـــ كمـــ
عـــن ابــــي خدجيـــة عــــن   . حجابـــاً لصـــد أذآهــــم واغـــوائهم مـــن التــــأثري فيـــه     

ــال    ــالم قــ ــه الســ ــادق عليــ ــر الصــ ــام جعفــ ــوت   : االمــ ــره املــ ــد حيضــ ــامن احــ مــ
ــأمره بـــــالكفر ويشـــــككه يف دي  ــياطينه ويـــ ــاليس مـــــن شـــ ــه أبـــ ــه اال وكـــــل بـــ نـــ

حتـــى خيـــرج نفســـه فمـــن كـــان مؤمنـــاً مل يقـــدر عليـــه فـــاذا حضـــرمت موتـــاكم           
ــول ا حتــــــــى      ــداً رســــــ ــه اال ا وان حممــــــ ــهادة ان الالــــــ ــوهم شــــــ فلقنــــــ

 .)١(ميوتــــوا

ــؤدي        ــوت يــ ــك املــ ــؤمنني ان ملــ ــى املــ ــاىل علــ ــه تعــ ــواب رمحتــ ــن أبــ ومــ
ــام      ــن االمـــ ــديث عـــ ــا ورد يف حـــ ــه كمـــ ــد موتـــ ــؤمن عنـــ ــتلقني للمـــ ــة الـــ وظيفـــ
 .طبعة حجرية ١/١٢٥الوسائل ) ١(                                                        
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ان ملـــك املـــوت يقـــول انـــي مللقـــن املـــؤمن      : عليـــه الســـالم قـــال   حممـــد البـــاقر 
وان حممداً رسول ا عند موته شهادة ان الاله اال ا. 

اهنـــــا بشـــــارة واعانـــــة للمـــــؤمن ســـــاعة املـــــوت ولطـــــف لتـــــدارك         
مايصــــيب امليــــت مطلقــــاً عنــــد حضــــور ملــــك املــــوت، ويســــتحب ايضــــاً         

ــل   ــنيب صـــ ــن الـــ ــرج والـــــيت وردت عـــ ــات الفـــ ــت كلمـــ ــه تلقـــــني امليـــ ى ا عليـــ
ــه     ــادق عليــ ــر الصــ ــام جعفــ ــن االمــ ــيب عــ ــحيحة احللــ ــا يف صــ ــلم كمــ ــه وســ وآلــ

ان رســــول ا صــــلى ا عليــــه وآلــــه وســــلم دخــــل علــــى        : الســــالم قــــال 
رجـــل مـــن بـــين هاشـــم وهـــو يفضـــي فقـــال لـــه رســـول ا صـــلى ا عليـــه           

ــلم  ــه وســــ ــيم    : وآلــــ ــه اال ا احللــــ ــيم الالــــ ــي العظــــ ــه اال ا العلــــ ــل الالــــ قــــ
حان ا رب الســــــــماوات الســــــــبع واالرضــــــــني الســــــــبع     الكــــــــريم ســــــــب  

ــاملني     ــد  رب العـــــ ــيم واحلمـــــ ــرش العظـــــ ــهن ورب العـــــ ــهن وماحتتـــــ ومابينـــــ
احلمــــــد  : فقـــــال رســـــول ا صــــــلى ا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم     . فقاهلـــــا 

 .الذي استنقذه من النار

ــف     ــه ينكشـــ ــد موتـــ ــؤمن عنـــ ــرج الن املـــ ــات الفـــ ــا مسيـــــت كلمـــ ورمبـــ
ــه لـــــه الغطـــــاء فـــــريى منزلـــــه يف ا ــة ومـــــاينتظره مـــــن النعـــــيم الـــــدائم وانـــ جلنـــ

خيتـــار برضـــا منـــه مـــا اعـــد لـــه ا عـــز وجـــل مـــن الســـعادة وذلـــك الفـــرج          
كمـــــا . بعـــــد مـــــدة االمتحـــــان واالبـــــتالء وهنـــــاك ادعيـــــة اخـــــرى يف املقـــــام

ــافات     ــس والصــ ــورة يــ ــل ســ ــه مثــ ــرآن وآياتــ ــور القــ ــض ســ ــراءة بعــ ــتحب قــ يســ
اذا : لرضــــويوآيــــة الكرســــي وغــــري ذلــــك مــــن مجيــــع ســــور القــــرآن، ويف ا      
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حضـــــر احـــــدكم الوفـــــاة فاحضـــــروا عنـــــده القـــــرآن وذكـــــر ا والصـــــالة        
على رسول ا.  

 .ويستحب تعجيل جتهيزه اال مع االشتباه فالجيوز التعجيل

  
  
  

 املكروهات
ــأذى   -١ ــة تتـــــ ــت الن املالئكـــــ ــائض امليـــــ ــب واحلـــــ ــور اجلنـــــ ــره حضـــــ ويكـــــ

ــة   ــرورة املؤقتـــ ــة الضـــ ــتثناء حالـــ ــورمها باســـ ــي (حبضـــ ــن علـــ ــناد عـــ باالســـ
ــن  ــال  بــ ــى بــــن جعفــــر عليــــه      : ابــــي محــــزة قــ قلــــت البــــي احلســــن موســ

املـــــرأة تقعـــــد عنـــــد رأس املـــــريض وهـــــي حـــــائض يف حـــــد       -الســـــالم 
ــال ــوت فقـــ ــك  : (املـــ ــرب ذلـــ ــه وقـــ ــافوا عليـــ ــاذا خـــ ــه فـــ ــأس ان مترضـــ البـــ

ــذلك  ــأذى بـــ ــة تتـــ ــه فـــــان املالئكـــ ــن قربـــ ــه وعـــ ــر . )١()فلتـــــنح عنـــ ان ذكـــ
ــامل  ــل تعـــــين ان احلـــــديث خـــــاص بـــ ـــــأذي املالئكـــــة هـــ ؤمن العلـــــة وهـــــي تُ

ــق     ــة، وان اذى متعلـــــ ــا عامـــــ ــة اهنـــــ ــة، احلقيقـــــ ــا عامـــــ ــت ام اهنـــــ امليـــــ
ــار ملوضــــوع االميــــان،        ــيض، مــــن غــــري اعتبــ ــائض وايضــــاً بصــــفة احلــ باحلــ
ــاعة        ــا ســ ــع بقائهــ ــهم مبنــ ــق وظيفتــ ــى طبــ ــل علــ ــؤمنني العمــ ــى املــ ــم علــ نعــ

 .الوفاة

 .طبعة حجرية ١/١٢٧الوسائل ) ١(                                                        
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ــبب     -٢ ــعفاً ويســ ــده ضــ ــك يزيــ ــراً الن ذلــ ــده حاضــ ــون عنــ ــن يكــ ــه مــ ان ميســ
ــو يف النــــزع وقــــ   ــه االذى وهــ ــغاالً عــــن     لــ ــك املــــس انشــ ــه ذلــ د يســــبب لــ

 .مستلزمات استقبال املوت من الذكر واالستغفار

تركــــه منفــــرداً يواجــــه النــــزع وســــكرات املــــوت ملــــا يف ذلــــك مــــن مظــــاهر  -٣
ــرم   ــة وحيــــ ــار الوحشــــ ــاعف آثــــ ــه يضــــ ــع والنــــ ــاعة التوديــــ اجلفــــــاء يف ســــ
ــر   ــتلقني وحنــــو ذلــــك، عــــن االمــــام جعفــ امليــــت مــــن االعانــــة يف الــــذكر والــ

ــادق عليــــ  ــال الصــ ــالم قــ ــيطان   : ه الســ ــان الشــ ــده، فــ ــك وحــ ــدعن ميتــ التــ
 .يعبث يف جوفه

 .البكاء عنده وكذلك الصراخ وكثرة الكالم يف غري الذكر-٤

حضـــــور الـــــذين يتولـــــون اعـــــداد املـــــوتى وجتهيـــــزهم ودفنـــــهم عنـــــده،        -٥
 .ينتظرون مغادرة روحه اجلسد

ويســــتحب عنــــد خــــروج الـــــروح ان تغمــــض عينــــاه ويشــــد حليـــــاه        
ــى بعـــــد ذلـــــك ب   -ثقـــــل ابـــــن جلعفـــــر   : ثـــــوب، عـــــن زرارة قـــــال  وان يغطـــ

ــادق ــر  -الصـــ ــو جعفـــ ــاقر -وابـــ ــى    -البـــ ــان اذا دنـــ ــه فكـــ ــالس يف ناحيتـــ جـــ
ــال  ــان قــ ــه انســ ــايكون يف   : منــ ــعف مــ ــعفاً واضــ ــزداد ضــ ــا يــ ــه امنــ ــه فانــ المتســ

ــى الغـــالم          ــا قضـ ــان عليـــه فلمـ ــال اعـ ــى هـــذه احلـ ــه علـ ــال ومـــن مسـ ــذا احلـ هـ
 .امر به فغمض عيناه وشد حلياه

ــدي ا    ــد يـــ ــتحب مـــ ــذلك يســـ ــه   كـــ ــد رجليـــ ــه، ومـــ ــت اىل جنبيـــ مليـــ
 .حرصاً على بقاء هيئته وتيسرياً المتام الغسل



 57

ــان       ــراج املكـــ ــأنه اســـ ــام بشـــ ــت واالهتمـــ ــرام امليـــ ــاهر اكـــ ــن مظـــ ومـــ
ــل   ــه يف الليـــ ــان موتـــ ــه ان كـــ ــات فيـــ ــذي مـــ ــت   . الـــ ــرتام للميـــ ــو احـــ ــه حنـــ انـــ

ــه    ــيء بــ ــور يستضــ ــاؤل بنــ ــلة وتفــ ــع الصــ ــدم قطــ ــعار بعــ ــذا  . واشــ ــب هــ ونســ
ــراج اىل االصــــحاب ورمبــــ   ــه خبــــرب عثمــــان بــــن عيســــى     االســ ا اســــتدل عليــ

ــو عبــــد ا عليــــه الســــالم         ( ــر عليــــه الســــالم امــــر ابــ ا قــــبض ابــــو جعفــ ــ ملــ
ــه     ــد ا عليــ ــو عبــ ــبض ابــ ــى قــ ــكنه حتــ ــان يســ ــذي كــ ــت الــ ــراج يف البيــ بالســ

ثــــم امــــر ابــــو احلســــن عليــــه الســــالم مبثــــل ذلــــك يف بيــــت ابــــي         . الســــالم
ــراق ثـــــم الادري  ــان عبـــــد ا عليـــــه الســـــالم حتـــــى اخـــــرج اىل العـــ  )١()ماكـــ

 .واحلديث اليتعلق باملقام او ليلة الوفاة

  
 غسل امليت

انـــــه موضـــــوع يســـــتحق دراســـــة عقائديـــــة واجتماعيـــــة وروحيـــــة       
ــن       ــه مـــ ــا فيـــ ــدها، ومـــ ــيت جيســـ ــامية الـــ ــاني الســـ ــراقات واملعـــ ــان االشـــ ـــ لبي
ــان وذات     ــرعية يف كيـــ ــام الشـــ ــاذ االحكـــ ــد نفـــ ــزاز يؤكـــ ــلم واعـــ ــرام للمســـ اكـــ

ــدنيا   ــه الــــ ــد مغادرتــــ ــى بعــــ ــلم حتــــ ــه  املســــ ــاق بــــ ــاهم يف االرفــــ ــا يســــ ومبــــ
ولقــــــــد زرع ا الشــــــــوق يف النفــــــــوس هلــــــــذا    . وســــــــالمته يف االخــــــــرة 

 .الواجب

وتـــــرى اهتمامـــــاً خاصـــــاً بـــــه ســـــاعة الوفـــــاة حتـــــى ممـــــن تـــــراه          
ــرعية    ــزات الشـــ ــن املرتكـــ ــبح مـــ ــه اصـــ ــة، اي انـــ ــه العينيـــ ــراً يف واجباتـــ مقصـــ
 .طبعة حجرية ١/١٢٧الوسائل ) ١(                                                        
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عرفيــــــة عنــــــد عمــــــوم املســــــلمني ضــــــرورة غســــــل امليــــــت واكرامــــــه         وال
 .هووقايته ب

ــدنيا     ــاة الـــ ــام احليـــ ــاء اليـــ ــة بيضـــ ــريم، وخامتـــ ــع كـــ ــاً توديـــ ــو ايضـــ وهـــ
ــراد واخــــتالف اتمعــــات بــــل         ــال مــــع تعــــدد االفــ ــيت تتبــــاين فيهــــا االفعــ ـ الـ
ــارجي       ــؤثر اخلــ ــدام املــ ــع انعــ ــدة مــ ــة واحــ ــد ويف بيئــ ــرد الواحــ ــل الفــ ــن قبــ ـ ومـ
ــتحدث، لــــذا تــــرى معــــامل الرمحــــة االهليــــة ظــــاهرة يف موضــــوع غســــل        املســ

ــن  ــه مــ ــا فيــ ــت ملــ ــلمني     امليــ ــن املســ ــت مــ ــل ميــ ــب لكــ ــه كواجــ ــوم ومشولــ العمــ
 .بغض النظر عن السنخية والسجية ونوع الفعل يف احلياة الدنيا

وغســـــل امليــــــت مـــــن الواجبــــــات الكفائيـــــة وكــــــذلك مســــــتلزمات     
ــدفن، واليعــــارض ذلــــك        ــالة عليــــه والــ ــن الــــتكفني والصــ ــزه االخــــرى مــ جتهيــ

ــاداء    ــقط بــ ــتئذانه، وتســ ــالويل واســ ــه كــ ــبعض واولويتــ ــة الــ ــا   احقيــ ــبعض هلــ الــ
ــري    ــتغال تشـــ ــدة االشـــ ــاب، وقاعـــ ــتحقوا العقـــ ــع واســـ ــم اجلميـــ وان تركـــــت اثـــ
ــام العمـــــل بشـــــرائطه، وجيـــــب ان        ــاء اصـــــل الوجـــــوب اىل حـــــني امتـــ اىل بقـــ
ــد ورد       ــة وقــ ــد القربــ ــه قصــ ــرتط فيــ ــه يشــ ــل النــ ــالغ العاقــ ــيل البــ يقــــوم بالتغســ

ــال     ــه قـــ ــالم انـــ ــه الســـ ــادق عليـــ ــر الصـــ ــام جعفـــ ــن االمـــ ــت  : عـــ ــل امليـــ غســـ
ــام ال) واجــــب ــهادتني  واحكــ ــق بالشــ ــل مــــن نطــ ــيط يضــــم كــ ــور حمــ شــــريعة ســ

ــعياً      ــهادتني وســــ ــه وللشــــ ــاً لــــ ــلم اكرامــــ ــل مســــ ــيل كــــ ــب تغســــ ــذلك جيــــ لــــ
لتخفيــــف عـــــذاب الـــــربزخ عنـــــه، وان يــــدخل العـــــامل االخـــــر بطهـــــر ونقـــــاء   

ــن اخلبــــث  ــن ســــنان ان االمــــام علــــي بــــن      )٢(واحلــــدث )١(مــ ، عــــن حممــــد بــ
 .الطهارة اخلبيثة وهي من النجاسة يف البدن) ١(                                                        

 .وهي التطهر من احلدث كالبول واجلناية، كل حسب احلكم الشرعي: الطهرة احلدثية) ٢(
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ــة      ــائله علــ ــواب مســ ــه يف جــ ــب اليــ ــالم كتــ ــه الســ ــا عليــ ــى الرضــ ــل موســ غســ
ــابه    ــا اصـــ ــه، ومـــ ــاس امراضـــ ــن ادنـــ ــر وينظـــــف عـــ ــل ليطهـــ امليـــــت ان يغســـ
ــل االرض،   ــر اهـــــ ــة ويباشـــــ ــه يلقـــــــى املالئكـــــ ــه، النـــــ ــنوف عللـــــ ــــن صـــــ مـــ
ــهم ان  ــز وجــــــــل، ومياســــــــونه ومياســــــ فيســــــــتحب اذا ورد علــــــــى ا عــــــ
ــه       ــب وجهـــ ــل ليطلـــ ــز وجـــ ــه اىل ا عـــ ــاً بـــ ــاً متوجهـــ ــاهراً نظيفـــ ــون طـــ ـ يكــ

الـــذي منـــه خلـــق فيجنـــب    وليشـــفع لـــه وعلـــة اخـــرى انـــه خيـــرج منـــه املـــين       
 .فيكون غسله له

ــرية       ــاع وســـ ــه االمجـــ ــة عليـــ ــد القربـــ ــت بقصـــ ــل امليـــ ــرة غســـ ومباشـــ
ــلم      ــه وســـ ــه والـــ ــلى ا عليـــ ــه صـــ ــة لقولـــ ــل بالنيـــ ــوم العمـــ ــرعة ولتقـــ ــ : املتشـ

ــات ( ــال بالنيـــ ــدم      )١()األعمـــ ــرتاطه بعـــ ــة واشـــ ــد القربـــ ــار قصـــ ــر اعتبـــ ويظهـــ
   ــن ا ــح مــ ــال يصــ ــل فــ ــالغ العاقــ ــل البــ ــن قبــ ــت اال مــ ــل امليــ ــحة غســ ــون صــ نــ

ــه   ــو امــــــر خمتلــــــف فيــــ ــرعية عباداتــــــه فهــــ ــى القــــــول بشــــ ــــيب اال علــــ والصــ
ــة،   ــائل العلميــــ ــام مبينــــــة يف املفصــــــالت والرســــ ــام احكــــ وللضــــــرورة يف املقــــ

ــال     ــه قــ ــالم انــ ــه الســ ــاقر عليــ ــد البــ ــام حممــ ــن االمــ ــاجى ا  : روي عــ ــا نــ فيمــ
يــــارب مــــا ملــــن غســــل املــــوتى؟ فقــــال تعــــاىل       : (قــــال. بــــه موســــى ربــــه  

 ولدته أمهاغسله من ذنوبه كما)٢(.  
  

 شرائط التغسيل

 .١/٣٤الوسائل ) ١(                                                        
 .حجريةطبعة  ١/١٣١الوسائل ) ٢(
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 :ومن شرائط تغسيل امليت 

واباحتــــه وكــــذا  . طهــــارة املــــاء، وذلــــك لقاعــــدة ان املتــــنجس اليطهــــر     -١
انائــــه وحملــــه والســــدر والكــــافور املســــتعمل يف مراحــــل التغســــيل لعــــدم       

 .حتقق القربة مبا يعترب حراماً وفيه معصية

لـــــة تنظيـــــف بـــــدن امليـــــت واعضـــــائه مـــــن كـــــل جناســـــة وكـــــذلك ازا      -٢
 .احلواجب عن البشرة

ــل     ــا وان غســـ ــت، كمـــ ــيل امليـــ ــى تغســـ ــرة علـــ ــذ االجـــ ــوز اخـــ والجيـــ
ــد    ــل عنــ ــادة الغســ ــة واحلــــيض والجتــــب اعــ ــل اجلنابــ ــن غســ ــزي عــ امليــــت جيــ
ــار    ــل ولالخبـــــ ــة لالصـــــ ــة خارجيـــــ ــه لنجاســـــ ــة او تعرضـــــ ــروج جناســـــ خـــــ
ــه الســــالم   ــادق عليــ ــام جعفــــر الصــ ــن االمــ ــها مــــاروي عــ ــام منــ الــــواردة يف املقــ

ــال ــن امل : قــ ــدا مــ ــه     ان بــ ــدا منــ ــذي بــ ــل الــ ــله فاغســ ــد غســ ــيء بعــ ــت شــ يــ
الحتمــــال  . ومــــن االحــــوط غســــل امليــــت بعــــد ســــرده     . والتعــــد الغســــل 

ــاة     ــود احليـــ ــا وجـــ ــك معهـــ ــن أو يشـــ ــيت يظـــ ــب الـــ ــن املراتـــ ــرارة مـــ ــون احلـــ كـــ
ــدم      ــلح عـــ ــذا اليصـــ ــاً لـــ ــتم اتفاقـــ ــا تـــ ــها رمبـــ ــرية ولكنـــ ــاً بالســـ ــتج ايضـــ واحـــ
 التعجيـــــل لالســـــتدالل، واالصـــــل عـــــدم اشـــــرتاط تـــــأخري غســـــل امليـــــت       

 .حتى يربد

  
 آداب غسل امليت
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ــاجة -١ ــيله علــــــى ســــ ــتحب تغســــ ــق   )١(يســــ ــا حيقــــ ــة مبــــ ــرير او دكــــ او ســــ
ــاء     ــع املــ ــي الجيتمــ ــه لكــ ــاه قدميــ ــدراً باجتــ ــتلطخ منحــ ــن الــ ــه مــ حفــــظ بدنــ

 .حتته

ــة االحتضـــــار وقـــــال      -٢ ــة وكمـــــا تقـــــدم يف حالـــ ــع مســـــتقبل القبلـــ ان يوضـــ
بعـــــض الفقهـــــاء بوجـــــوب االســـــتقبال يف التغســـــيل ولكـــــن االمـــــر فيـــــه        

ــى ــل علــ ــال  حيمــ ــني قــ ــن يقطــ ــن : النــــدب ولصــــحيحة ابــ ــا احلســ ــألت ابــ ســ
الرضـــــا عليـــــه الســـــالم عـــــن امليـــــت كيـــــف يوضـــــع علـــــى املغتســـــل،        
موجهـــــاً وجهـــــه حنـــــو القبلـــــة، او يوضـــــع علـــــى ميينـــــه ووجهـــــه حنـــــو         

 .يوضع كيف تيسر: القبلة؟ قال عليه السالم

ــه       -٣ ــر انــ ــن جعفــ ــي بــ ــن علــ ــل عــ ــقف او ظــ ــت ســ ــيل حتــ ــري التغســ ان جيــ
ــام موســـــى  ــاه االمـــ ــل يف  ســـــأل اخـــ ــل يغســـ ــن امليـــــت هـــ ــن جعفـــــر عـــ بـــ

ــه الســـــالم ــرت فهـــــو أحـــــب : الفضـــــاء؟ قـــــال عليـــ ــأس وان ســـــرت بســـ البـــ
 .ايل

 .ان يكون امليت عارياً مستور العورة احرتاماً له-٤

 .غسل يديه اىل نصف الذراع قبل التغسيل-٥

ان تكــــون البدايــــة يف كـــــل غســــل مــــن االغســـــال الثالثــــة مــــن الطـــــرف       -٦
 .االمين من رأسه

 .قفاً باجلانب االمين من امليتان يكون الغاسل وا-٧
ــه اليبلــى بســرعة، واجلمــع ســيجان    : الســاج) ١(                                                         ــي (شــجر ينبــت يف بــالد اهلنــد وميتــاز بان وعــن أب

واملشـرجعة   ٨/١٧٩لسـان العـرب   ) يقال الساجة اخلشبية الواحدة املشرجعة املربعة: االعرابي
 .أي املنحوتة من حرفها
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ــبني    -٨ ــرفقني او اىل املنكـــــ ــه اىل املـــــ ــل يديـــــ ــل اىل غســـــ ــادر الغاســـــ ان يبـــــ
 .ثالث مرات يف كل غسل من االغسال الثالثة

ــرب  -٩ ــت قـــ ــيل ســـ ــاء التغســـ ــة مـــ ــون كميـــ ــول . ان تكـــ ــد روي ان رســـ فقـــ
ــه      ــؤمنني عليـــ ــري املـــ ــى اىل امـــ ــلم اوصـــ ــه وســـ ــه والـــ ــلى ا عليـــ ا  صـــ

قـــــال : الصـــــادق عليـــــه الســـــالم قـــــال الســــالم بســـــت قـــــرب كمـــــا عـــــن 
ــا      ــالم اذا انــ ــه الســ ــي عليــ ــلم لعلــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــول ا  صــ رســ

 .مت فاستق يل ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلين

ــيطني  -١٠ ــد اخللــــ ــد احــــ ــافور-اذا افتقــــ ــاء  -الســــــدر والكــــ ــى باملــــ يكتفــــ
ــراح ــار   )١(القــــ ــن االعتبــــ ــقطا عــــ ــاً ســــ ــدا معــــ ــه، وان افتقــــ ــدالً عنــــ بــــ

اح ثالثــــة اغســــال مــــع النيــــة بــــاالول بــــدالً عــــن      ويغســــل باملــــاء القــــر  
 .السدر وبالثاني بدالً عن الكافور

ــدالً   -١١ ــاء وانعدامــــه يــــيمم امليــــت ثالثــــاً بــ عنــــد تعــــذر احلصــــول علــــى املــ
عــــن االغســــال، روي عــــن زيــــد بــــن علــــي عــــن آبائــــه عــــن االمــــام          

ــال    ــه قــ ــالم انــ ــه الســ ــي عليــ ــلى ا   : علــ ــول ا صــ ــوا رســ ــاً اتــ ان قومــ
يارســــول ا مــــات صــــاحب لنــــا وهــــو     : الواعليــــه وآلــــه وســــلم فقــــ   

ــه وســــلم       ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــلخ فقــــال صــ ــلناه انســ ــان غســ ــدور فــ : جمــ
 .ميموه

مـاؤه  : املـاء وقـريح السـحاب    املاء يقال فالن يشوي القـراح أي يسـخن  :بالفتح كالسحاب-القراح) ١(                                                        
حيـث يكـون الغسـل الثالـث     . حني ينزل وهو يف املقام املاء اخلـايل مـن شـوب السـدر والكـافور     

 .واألخري باملاء اخلالص من اخلليطني
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ــائل    ــا يف الرســــ ــر حمتواهــــ ــاء علــــــى ذكــــ ــة دأب الفقهــــ وهنــــــاك روايــــ
ــي      ــرعي وهـــ ــان شـــ ــة وبيـــ ــن نكتـــ ــا مـــ ــا فيهـــ ــالت ملـــ ــة واملفصـــ العلميـــ
ــن   باالســــناد عــــن عبــــد الــــرمحن بــــن ابــــي جنــــران انــــه ســــأل ابــــا احلســ

بــــن جعفــــر عــــن ثالثــــة نفــــر كــــانوا يف ســــفر، احــــدهم جنــــب،  موســــى 
ــالة     ــرت الصـــ ــوء، وحضـــ ــري وضـــ ــى غـــ ــث علـــ ــت، والثالـــ ــاني ميـــ والثـــ
ــف     ــاء وكيــ ــذ املــ ــن يأخــ ــدهم مــ ــايكفي احــ ــدر مــ ــاء قــ ــن املــ ــم مــ ومعهــ

ــال  ــنعون قــ ــذي    : يصــ ــيمم الــ ــيمم ويتــ ــت بتــ ــدفن امليــ ــب ويــ ــل اجلنــ يغتســ
هــــو علــــى غــــري وضــــوء الن غســــل اجلنابــــة فريضــــة وغســــل امليــــت        

 .يمم لآلخر جائزسنة والت

 .جتفيف بدن امليت بعد مراحل الغسل بثوب نظيف-١٢

ــة الــــــذي يقــــــوم بالتغســــــيل علــــــى ذكــــــر ا واالكثــــــار مــــــن       -١٣ مواظبــــ
 .االستغفار

ــها      ــا منــــ ــر باجتناهبــــ ــاء االمــــ ــل جــــ ــات يف الغســــ ــاك مكروهــــ وهنــــ
ــاراً،    ــار حــ ــبح بالنــ ــذي اصــ ــاء الــ ــله باملــ ــل، وغســ ــد الغســ ــت عنــ ــاد امليــ اقعــ

ــيل و ــال التغســـ ــه حـــ ــاثوالتخطـــــي عليـــ ــؤمنني : يف خـــــرب غيـــ ــري املـــ ــره امـــ كـــ
ــر، او     ــه ظفـــ ــم لـــ ــل او يقلـــ ــت اذا غســـ ــة امليـــ ــق عانـــ ــالم ان حتلـــ ــه الســـ ـــ علي

 .جيز له شعر

  
 تكفني امليت
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ــواترة اىل       ــوص متـــ ــه نصـــ ــدين وفيـــ ــن الـــ ــرورة مـــ ــب بضـــ ــو واجـــ وهـــ
ــاء   ــه يف لقــ ــاعدة لــ ــارة بــــدن امليــــت ومســ ــه حفــــظ لطهــ ــرية، وفيــ جانــــب الســ

ــه ســــرت لــــه ومنــــ  ــاء ربــــه مــــن غــــري تلطــــيخ، كمــــا انــ ع لظهــــور عورتــــه واعضــ
ــة      ــو رمحـــ ــريه وهـــ ــه او لغـــ ــه ودفنـــ ــوم حبملـــ ــن يقـــ ــواء ملـــ ــرى ســـ ــه االخـــ ـ بدنــ
ــوة       ــل دون قســ ــه، وحائــ ــد موتــ ــى بعــ ــلم حتــ ــرام املســ ــال اكــ ــاء يف اتصــ لالحيــ
ــوات       ــا ان االمــ ــدنيا، كمــ ــاة الــ ــل للحيــ ــه اجلميــ ــى الوجــ ــاظ علــ ــب، وحفــ القلــ
ـــــاهون يـــــوم القيامـــــة باكفـــــاهنم وقـــــد ورد يف الروايـــــة بـــــاهنم حيشـــــرون         يتب

ــالم    ــه الســــ ــادق عليــــ ــام الصــــ ــن االمــــ ــاهنم، عــــ ــان  : باكفــــ ــوا يف االكفــــ تنوقــــ
ســــــألته اي االمــــــام  : ويف موثقــــــة مساعــــــة قــــــال  . فــــــانكم تبعثــــــون هبــــــا  
ــالم  ــه الســ ــادق عليــ ــت-الصــ ــن امليــ ــا يكفــ ــال. عمــ ــا  : قــ ــواب، وامنــ ــة اثــ ثالثــ

ويف . كفـــــن رســـــول ا صـــــلى ا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم يف ثالثـــــة اثـــــواب      
ــيته: ليـــــه الســـــالمروايـــــة احللـــــيب عـــــن الصـــــادق ع ان : كتـــــب ابـــــي يف وصـــ

ــواب  ــة اثـــ ــه بثالثـــ ــوم   : اكفنـــ ــه يـــ ــلي فيـــ ــان يصـــ ــربة كـــ ــه حـــ ــدها رداء لـــ احـــ
اجلمعـــــة وثـــــوب اخــــــر وقمـــــيص، وقـــــد ورد تفصــــــيل يف اجـــــزاء الكفــــــن      

 :وبيان يف اوصافها وهي

ــزر-١ ــابني     : املئـــ ــي مـــ ــتحب ان يغطـــ ــة ويســـ ــرة اىل الركبـــ ــن الســـ ــون مـــ ويكـــ
 .الصدر والقدم

ــيص-٢ ــف الســــ  : القمــ ــوب يســــرت مجيــــع    ويصــــل اىل نصــ ــزي عنــــه ثــ اق وجيــ
 .اعضاء البدن
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ــوط  -بكســــــر اهلمــــــزة-االزار-٣ وجيــــــب ان يســــــتويف متــــــام البــــــدن واالحــــ
 .ان يكون اكثر طوالً كي يشد طرفاه

ــا      ــة مبــــ ــتم الكفايــــ ــواب تــــ ــة اثــــ ــى ثالثــــ ــدرة علــــ ــوفر القــــ واذا مل تتــــ
ــر ــور. تيســـ ــدة امليســـ ــون  . لقاعـــ ــدن وان اليكـــ ــرت البـــ ــن ســـ ــرب يف الكفـــ ويعتـــ

ــه ــا دونــ ــاً ملــ ــان   .حاكيــ ــاس الــــذي كــ ــوع اللبــ ــن نــ ــون مــ ــل ان يكــ ــن االفضــ ومــ
 .امليت يصلي فيه يف حياته واحسنه القطن االبيض

ــــرة     بوهـــــو  -بكســـــر احلـــــاء وفــــتح البـــــاء -ويســــتحب ان تـــــزاد احل
ــين  ــوب ميــ ــها    . ثــ ــرت رأســ ــاع لســ ــرأة القنــ ــل وللمــ ــة للرجــ ــتحب . والعمامــ ويســ

 .ان تكتب الشهادتان على الكفن وعلى حواشيه خاصة

ــال بعــــــض  ــة   وقــــ ــتحباب كتابــــ ــة باســــ ــائلهم العمليــــ ــاء يف رســــ الفقهــــ
ـام القـــــرآن علـــــى الكفـــــن وذلـــــك الن االمـــــام موســـــى بـــــن جعفـــــر عليـــــه    متـــ
ــلح     ــك اليصــ ــن ذلــ ــه ولكــ ــرآن كلــ ــا القــ ــربة عليهــ ــه حــ ــن فيــ ــن بكفــ ــالم كفــ الســ
لالســـــتدالل النـــــه لـــــيس مـــــن امـــــر االمـــــام، كمـــــا استشـــــهد لرجحانـــــه مبـــــا  

لي فيــــــه، نعــــــم   ورد يف الــــــتكفني يف ثــــــوب االحــــــرام وفيمــــــا كــــــان يصــــــ     
يســــتحب كتابــــة دعــــاء اجلوشــــن الصــــغري وكــــذلك الكــــبري، وعــــن االمــــام         

اوصـــاني ابـــي حبفـــظ هـــذا الـــدعاء     : احلســـني بـــن علـــي عليـــه الســـالم قـــال     
ــه اهلــــــي   ــه، وان اعلمــــ ــه علــــــى كفنــــ ــه وان اكتبــــ ــد . وتعظيمــــ ــذا وقــــ هــــ

ــعر     ــن الشــ ــتني مــ ــلمان بيــ ــن ســ ــى كفــ ــالم علــ ــه الســ ــؤمنني عليــ ــري املــ كتــــب امــ
 :مها

 الكريم بغري زاد    من احلسنات والقلب السليم وفدت على     
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 ومحل الزاد اقبح كل شــيء     إذا كان الوفـود على الكريم     

  
 قاعدة احلرمة الالحقة

ــى      ــاً، وعلـــ ــه حيـــ ــاً كحرمتـــ ــؤمن ميتـــ ــة املـــ ــين حرمـــ ــيت تعـــ ــي الـــ وهـــ
ذلـــك االمجـــاع كمــــا تـــدل عليــــه نصـــوص عديــــدة منـــها ماجــــاء عـــن االمــــام       

الم ان رســــــول ا صـــــلى ا عليــــــه وآلــــــه  جعفـــــر الصــــــادق عليـــــه الســــــ  
ومنــــها . حرمــــة املســــلم ميتــــاً كحرمتــــه وهــــو حــــي ســــواء      : وســــلم قــــال 

ــاً     ــؤمنني امواتــ ــن املــ ــرم مــ ــالم ان ا حــ ــه الســ ــاقر عليــ ــد البــ ــام حممــ ــول االمــ قــ
 ــاء ــهم احيـــ ــاحرم منـــ ــالم   . مـــ ــه الســـ ــادق عليـــ ــر الصـــ ــام جعفـــ ــول االمـــ : وقـــ
 .حرمة امليت كحرمة احلي

ــرية   ــاً بســـــ ــتدل ايضـــــ ــواهتم، وهـــــــي واســـــ ــاً يف امـــــ ــاس مطلقـــــ النـــــ
ــتم، وان      ــا مل تــــ ــن اهنــــ ــال عــــ ــتدالل فضــــ ــلح لالســــ ــة والتصــــ ــت حبجــــ ليســــ
ــية      ــادة او خشـــ ــة او عـــ ــاً او رقـــ ــة او اتفاقـــ ــهم عاطفـــ ــد بعضـــ ــدثت عنـــ حـــ

 .الذم واللوم والسخرية او اتباعاً للمسلمني يف اكرام موتاهم

والنصــــوص الــــواردة باملقـــــام تفيــــد العمــــوم يف تنزيـــــل امليــــت منزلـــــة       
ــ ــام   احلـــ ــه يف ايـــ ــاً منـــ ــاً وممنوعـــ ــان حمرمـــ ــا كـــ ــل، فمـــ ــه دليـــ ــا ورد فيـــ ي اال مـــ

ــن        ــك مــ ــري ذلــ ــم وغــ ــة والظلــ ــك والغيبــ ــذاء واهلتــ ــة وااليــ ــن االهانــ ــه مــ حياتــ
 .احلقوق الشرعية، يبقى حقاً له بعد املوت

 .ورمبا احلقت احلقوق واالعتبارات ااملية والعرفية 
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ــدة كــــــثرية وت   ــرع عــــــن هــــــذه القاعــــ ــا يف واملســــــائل الــــــيت تتفــــ راهــــ
ــديات   ــوات ويف الـــــــ ــام االمـــــــ ــادات ويف احكـــــــ ــدمات العبـــــــ ــواب مقـــــــ ــــــ ابـ

 .واملواريث والقضاء وغريها

  
 التشييع
ــيعت الضــــــيف      ــا، وشــــ ــا وتبعهــــ ــازة اي حلقهــــ ــيع اجلنــــ ــال شــــ : يقــــ

 .خرجت معه عند مغادرته اكراماً له

ــة      ــامني اميانيـــــ ــالمية ذات مضـــــ ــة اســـــ ــت مدرســـــ ــييع امليـــــ ان تشـــــ
ــالل   ــاء واالجـــ ــرة بالوفـــ ــة زاخـــ ــذكر    واخالقيـــ ــة وتـــ ــياء املوعظـــ ــث ضـــ وتبعـــ

ــه رهبــــة     ــوس بــــاملوت وجتعلــــها متــــتأل منــ اذ ان مــــوت االخــــرين عــــربة   . النفــ
ــزول       ــؤمنني بنــ ــالم املــ ــتحب اعــ ــذلك يســ ــاء، لــ ــن االحيــ ــي مــ ــن بقــ ــذار ملــ وانــ
ــور جنازتـــــــه وتشـــــــييعه       ــدهم ليبـــــــادروا اىل حضـــــ ــوت ووفـــــــاة احـــــ ــــ املـ
ــه      ــالم انـــ ــه الســـ ــادق عليـــ ــر الصـــ ــام جعفـــ ــن االمـــ ــه، روي عـــ ــالة عليـــ والصـــ

ــال ــه،      : قـــ ــت مبوتـــ ــوان امليـــ ــوا اخـــ ــنكم ان يؤذنـــ ــت مـــ ــاء امليـــ ــي الوليـــ ينبغـــ
ــم     ــب هلــــ ــه، فيكتــــ ــتغفرون لــــ ــه ويســــ ــلون عليــــ ــه ويصــــ ــهدون جنازتــــ فيشــــ
االجــــر ويكتــــب للميــــت االســــتغفار ويكتســــب هــــو االجــــر فــــيهم وفيمــــا         

مـــن االســـتغفار، وروي عـــن امـــري املـــؤمنني عليـــه الســـالم انـــه        اكتســـب لـــه 
ــديث  ــال يف حــ ــى ا ا : قــ ــتة علــ ــمنت لســ ــازة   ضــ ــرج يف جنــ ــل خــ ــة رجــ جلنــ

 .رجل مسلم فمات فله اجلنة
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والروايــــات يف فضــــل حضــــور تشــــييع املــــؤمن كــــثرية وفيهــــا حــــث          
ــة   ــا وان الســــــنة النبويــــ ــاركة يف التشــــــييع كمــــ ودعــــــوة اىل املبــــــادرة يف املشــــ
ــييع      ــة التشــــ ــان امهيــــ ــدروس يف بيــــ ــة بالــــ ــة حافلــــ ــها خاصــــ ــة منــــ والعمليــــ

ــرب اجيـــــ    ــلمون عـــ ــرص املســـ ــيت حـــ ــه الـــ ــه وآدابـــ ــى  وثوابـــ ــة علـــ اهلم املتعاقبـــ
 :تعاهدها والزالوا جيتهدون يف حفظها ومنها

ــازة  -١ ــر اىل اجلنــ ــن ينظــ ــول مــ ــون (ان يقــ ــه راجعــ ــا اليــ ــا  وانــ ــرب  )١()انــ ويكــ
ويقـــــول هــــــذا ماوعــــــدنا ا ورســـــوله، وصــــــدق ا ورســــــوله، اللــــــهم   
ــــا اميانــــاً وتســــليماً، احلمــــد  الــــذي تعــــزز بالقــــدرة وقهــــر العبــــاد          زدن

ن رســــول ا صــــلى ا عليــــه وآلــــه وســــلم فــــيمن       وروي عــــ . بــــاملوت 
قاهلـــــا اذا اســــــتقبل جنـــــازة انــــــه مل يبــــــق يف الســـــماء ملــــــك اال بكــــــى    

وروي عــــن ابـــــي محــــزة ان االمـــــام علــــي بـــــن احلســـــني    . رمحــــة لصـــــوته 
اذا رأى جنــــــازة قـــــد اقبلــــــت قـــــال احلمــــــد    : عليـــــه الســــــالم كـــــان  

 .)٢(الذي مل جيعلين من السواد املخرتم

ــار با -٢ ــاءت األخبـــ ــوب اال    جـــ ــاب الركـــ ــازة واجتنـــ ــري يف اجلنـــ ــي والســـ ملشـــ
 .لعذر او عند العودة

ــد   -٣ ــع بعــــ ــدواب اال مــــ ــى الــــ ــاف ال علــــ ــازة علــــــى االكتــــ ــل اجلنــــ ان حتمــــ
ــلى   ــن الـــــنيب حممـــــد صـــ ــاء املغفـــــرة فقـــــد روي عـــ املســـــافة وذلـــــك رجـــ

ــلم  ــه وســـ ــه وآلـــ ــه  : ا عليـــ ــد موتـــ ــر عنـــ ــؤمن يبشـــ ــر : ان املـــ ان ا غفـــ
وهـو  . قد يكتفي بعض من الناس يف هذا الزمان بتحية اجلنـازة بيـده خاصـة ركـاب السـيارات     ) ١(                                                        

 .ديع يفتقر اىل االتعاظ واالعتبارفعل غري مأثور وخال من االجر وتو
 .الشخص اهلالك: السواد املخرتم) ٢(
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ضـــــافة اىل مـــــاورد عـــــن االمـــــام    ، باال)١(لـــــك وملـــــن حيملـــــك اىل قـــــربك   
ــاً  : الصــــادق عليــــه الســــالم ــرير غفــــر ا لــــه مخســ ــن اخــــذ بقائمــــة الســ مــ

وغــــري ذلــــك مــــن   . وعشــــرين كــــبرية، فــــاذا رجــــع خــــرج مــــن الــــذنوب     
ــافة       ــييع، باالضـــ ــارك يف التشـــ ــذي يشـــ ــواب الـــ ــذكر ثـــ ــيت تـــ ــوص الـــ النصـــ

وقـــــد محــــــل الـــــنيب صــــــلى ا   . اىل الســـــرية النبويـــــة يف هــــــذا البـــــاب   
 .لم جنازة سعد بن معاذعليه وآله وس

اهنــــا تظــــاهرة روحيــــة اميانيــــة، واســــتثمار مبــــارك ملصــــيبة املــــوت        
ــود يف   ــاعي، ووقــــــــوف مقصــــــ ــاظ اجلمــــــ ــري واالتعــــــ ــار القهــــــ باالعتبــــــ

لـــــذا . احلركـــــة الدائبـــــة ملتعلقـــــات احليـــــاة الـــــدنيا واســـــباب املعيشـــــة     
ــاع    ــواب االجتمـــــ ــلمني يف ابـــــ ــن املســـــ ــون مـــــ ــوم املختصـــــ ــن ان يقـــــ ميكـــــ

عــــــداد دراســــــات ورســــــائل مســــــتقلة حــــــول    والــــــنفس والفلســــــفة با 
 .التشييع ومسائله املتشعبة

ــاع     -٤ ــه االمجــــ ــا وعليــــ ــازة او طرفيهــــ ــف اجلنــــ ــيعون خلــــ ــي املشــــ ان ميشــــ
ــر  . باالضـــــافة اىل الـــــنص ــن االمـــــام جعفـــ ــن عمـــــار عـــ ــن اســـــحاق بـــ عـــ

ــال   ــالم قـــ ــه الســـ ــادق عليـــ ــن    : الصـــ ــل مـــ ــازة افضـــ ــف اجلنـــ ــي خلـــ املشـــ
ــديها  ــني يـــ ــي بـــ ــي مم . املشـــ ــب ان ميشـــ ــن احـــ ــدير مـــ ــرب ســـ ــى ويف خـــ شـــ

 .)٢(الكرام الكاتبني فليمش جنيب السرير 

 .١/١٥٨الوسائل ) ١(                                                        
 .، طبعة حجرية١/١٥٧الوسائل  (٢)
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ــلى     -٥ ــنيب صـــ ــية الـــ ــييع ويف وصـــ ــاركة بالتشـــ ــد املشـــ ــوع عنـــ ــر خبشـــ التفكـــ
ــي ذر  ــلم ألبــ ــه وســ ــه وآلــ ــيكن   : ا عليــ ــازة فلــ ــت جنــ ــا ذر اذا تبعــ ــا ابــ يــ

 .عملك فيها التفكر واخلشوع واعلم انك الحق به

 تغطيــــة اجلنــــازة بغطــــاء يســـــتحب ان يكــــون غــــري مــــزين، ويف تغطيتـــــها      -٦
ــرية    ــوت، والســــ ــة للمــــ ــت وهيبــــ ــرتام للميــــ ــه احــــ ــوب ففيــــ ــاء او ثــــ بغطــــ

وامــــا انـــــه غــــري مــــزين، فللمصـــــيبة ومنــــع االنشــــغال بزخرفـــــة      . تؤكــــده 
ــذكرة   ــار وتــ ــام اعتبــ ــام مقــ ــدنيا الن املقــ ــي   . الــ ــام علــ ــن االمــ ــا روي عــ وملــ

ــراء        ــان محـــ ــه حلتـــ ــطت عليـــ ــش ابســـ ــر اىل نعـــ ــه نظـــ ــالم انـــ ــه الســـ عليـــ
: قـــــال عليـــــه الســـــالم  وصـــــفراء زيـــــن هبمـــــا، فـــــأمر هبمـــــا فنزعتـــــا و     

ــدل       ــول اول عـــ ــلم يقـــ ــه وســـ ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــول ا صـــ ــت رســـ مسعـــ
 .االخرة القبور اليعرف وضيع من شريف

ــه اكــــرام       -٧ ــه االمجــــاع وفيــ ــا االربعــــة، وعليــ ــازة مــــن جهاهتــ ــل اجلنــ ان حتمــ
ــنة ان : امليــــــت، وقــــــد ورد عــــــن االمــــــام البــــــاقر عليــــــه الســــــالم  الســــ

  .حيمل السرير من جوانبه االربع
ــتغف-٨ ــل     االســــ ــؤمنني بــــ ــه وللمــــ ــدعاء لــــ ــييع والــــ ــاء التشــــ ــت أثنــــ ار للميــــ

ــن    ــييع مركــــب مــ ــون التشــ ــي يكــ ــل، كــ ــد األجــ ــر وبعــ ــول العمــ ــنفس بطــ وللــ
 .الوظيفة البدنية والصيغ العبادية القلبية

ــييع    ــافى بعضــــــها مــــــع آداب التشــــ ويف التشــــــييع تكــــــره امــــــور ويتنــــ
 :ومنها
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ــري الــــــذكر، ألن الضــــــحك  -١ ــهو بــــــل والكــــــالم بغــــ الضــــــحك ومطلــــــق اللــــ
ــالء   وا ــتنكره العقــــ ــل ويســــ ــار بــــ ــالف االعتبــــ ــهو خــــ ــافة اىل . للــــ باالضــــ

  مــــاورد عــــن االمــــام علــــي عليــــه الســــالم انــــه تبــــع جنــــازة فســــمع رجــــال
. كـــــأن املـــــوت علـــــى غرينـــــا كتـــــب    : يضـــــحك فقـــــال عليـــــه الســـــالم   

 .والدعاء واالستغفار

 .االسراع يف املشي على وجه ينايف اكرام امليت وحسن توديعه-٢

روي عــــن االمــــام الصــــادق عليــــه الســـــالم      اشــــرتاك النســــاء فيــــه، ملــــا    -٣
ــيهم الســــالم ــه علــ ــه  : عــــن آبائــ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــه هنــــى رســــول ا صــ انــ

ــلم عــــن الرنــــة   عنــــد املصــــيبة، وهنــــى عــــن النياحــــة واالســــتماع      )١(وســ
 .وهنى عن اتباع النساء اجلنائز. اليها

ــدنيا،     ــادرة الــــ ــة مغــــ ــبة الدراك حتميــــ ــة ومناســــ ــييع فرصــــ ان التشــــ
ــور بعـــــض العل   ــد صـــ ــو ان يتصـــــور     وقـــ ــيد فكـــــري وهـــ ــاء ذلـــــك بتجســـ مـــ

ــز    ــا عـــ ــل بـــ ــازة يتوســـ ــري باجلنـــ ــاء الســـ ــو امليـــــت، واثنـــ ــه هـــ ــيع نفســـ ـ املشــ
ــرائض،   ــؤدي الفـــ ــأتي بالصـــــاحلات ويـــ ــدنيا ليـــ ــه اىل احليـــــاة الـــ وجـــــل الرجاعـــ
ــــانعم ا عليـــــه باالســــتجابة ورجوعـــــه بعــــد دفـــــن اجلنــــازة فليعمـــــل ملـــــا      ف

  .بعد التوبة
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 الصالة على امليت
تـــــها دعـــــاء وشـــــفاعة واســـــتغفار لـــــذلك جتـــــدها      وهـــــي يف حقيق 

ــن   خاليـــــة مـــــن الركـــــوع والســـــجود واليشـــــرتط فيهـــــا الوضـــــوء والطهـــــارة مـــ
ــال    ــونس قــ ــرب يــ ــث، ويف خــ ــدث واخلبــ ــادق   : احلــ ــد ا الصــ ــا عبــ ــألت ابــ ســ

: عليــــه الســــالم عــــن اجلنــــازة اصــــلي عليهــــا علــــى غــــري وضــــوء؟ فقــــال        
ــل  ــبيح وحتميــــد وهتليــ ــبري وتســ ــو تكــ ــا هــ ــم، امنــ ــا  )١(نعــ ــا اهنــ ــاج اىل كمــ الحتتــ

ــراءة      ــليم والقـــ ــا تشـــــهد والتســـ ــيس فيهـــ ــة ولـــ ورد باالســـــناد (اذان او اقامـــ
ــه     ــاً عليــ ــه ان عليــ ــن ابيــ ــر عــ ــن جعفــ ــداح عــ ــون القــ ــن ميمــ ــد ا بــ ــن عبــ عــ
ــى      ــلي علــ ــاب ويصــ ــة الكتــ ــرأ بفاحتــ ــت يقــ ــى ميــ ــلى علــ ــان اذا صــ ــالم كــ الســ

ــنيب ــالمه    )٢()الــ ــم باســ ــل مــــن حكــ ــى كــ ــالة علــ ــوب الصــ ــاع علــــى وجــ واالمجــ
ــتثناء الفــــ  ــاخلوارج باســ ــا كــ ــوم بكفرهــ ــد   . رق احملكــ ــن زيــ ــة بــ ــرب طلحــ ويف خــ

ــال        ــه الســــالم قــ ــن ابيــــه عليــ ــه الســــالم عــ ــي عبــــد ا عليــ ــن ابــ صــــل : عــ
       ورمــــى مجاعــــة   ) علــــى مــــن مــــات مــــن اهــــل القبلــــة وحســــابه علــــى ا

الروايـــــة ومثيالهتــــــا يف املقــــــام بضــــــعف الســـــند ومتســــــكوا باالصــــــل مــــــن   
ــول  ــذا القــ ــن هــ ــؤمن ، ولكــ ــري املــ ــا علــــى غــ ــدم وجوهبــ ــالف  عــ ــعيف وخمــ ضــ

ــن   ــند والصـــــالة تـــــؤدى تعبـــــداً مـــ لالمجـــــاع، والشـــــهرة جـــــابرة لضـــــعف الســـ
ــعائر        ــيم لشــ ــن تعظــ ــا مــ ــا فيهــ ــريع وملــ ــة التشــ ــة بعلــ ــة اىل االحاطــ ــري حاجــ ـ غـ

 .ا واظهار الشهادتني

 .٤/١٣٩مهذب االحكام ) ١(                                                        
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ــأريخ     ــها اىل تـــ ــود يف بدايتـــ ــة تعـــ ــنة كرميـــ ــت ســـ ــى امليـــ ــالة علـــ والصـــ
ــالم  ــه الســـ ــا آدم عليـــ ــاة ابينـــ ـــ . وفـــ ــنان قــ ــن ســـ ــام ويف صـــــحيحة ابـــ ال االمـــ

ــه الســـــالم ــادق عليـــ ــه،  : جعفـــــر الصـــ ــالة عليـــ ــغ اىل الصـــ ــات آدم فبلـــ ــا مـــ ملـــ
ــل ــة ا جلربئيــ ــال  : فقــــال هبــ ــى نــــيب ا، فقــ ــل علــ ــول ا فصــ ــا رســ ــدم يــ تقــ

ان ا امرنـــــا بالســـــجود البيـــــك فلســـــنا نتقـــــدم ابـــــرار ولـــــده،        : جربئيـــــل
ــيت      ــلوات الـــ ــدد الصـــ ــاً عـــ ــه مخســـ ــرب عليـــ ــدم فكـــ ــرهم فتقـــ ــن ابـــ ــت مـــ ــ وانـ

عليــــه وآلــــه وســــلم         فرضــــها ا تعــــاىل علــــى امــــة حممــــد  صــــلى ا ..
 .)١(وهي السنة اجلارية يف ولده اىل يوم القيامة 

ــه وســــــلم        ــلى ا عليــــــه وآلــــ ــنيب حممــــــد صــــ ــذلك تفضــــــل الــــ لــــ
ــالة     ــى الصــــ ــرص علــــ ــنة يف االرض وحــــ ــذه الســــ ــت هــــ ــهاد يف تثبيــــ باالجتــــ
علــــى كـــــل مـــــن مـــــات مـــــن املســــلمني وبـــــذلك وضـــــعت االســـــس الثابتـــــة   

ــذه  ــالنيب  لـــــدوام هـــ ــلمون بـــ ــة يف االرض حيـــــث اقتـــــدى املســـ الســـــنة املباركـــ
ــوا       ــنة وحرصــ ــذه الســ ــاهلم هــ ــت اجيــ ــلم وتوارثــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ صــ
ــواب       ــن الثـــ ــا مـــ ــا فيهـــ ــاً ملـــ ــوله والتماســـ ــة  ولرســـ ــدها طاعـــ ــى تعاهـــ علـــ

 .ومايعود على امليت من النفع والشفاعة والرمحة

صـــــلى ا لــــذلك فالغرابـــــة ان جتـــــد الروايـــــات تــــذكر بـــــان الـــــنيب    
ــتجيب       ــلم ويســ ــل مســ ــى كــ ــالة علــ ــادر اىل الصــ ــان يبــ ــلم كــ ــه وســ ــه وآلــ عليــ

ــاب ــذا البــ ــؤال يف هــ ــي رأس  . للســ ــن ابــ ــد ا بــ ــلى علــــى عبــ ــه صــ ــى انــ حتــ
ــه    ــأله ابنــ ــد ان ســ ــة بعــ ــاق يف املدينــ ــاً -النفــ ــان مؤمنــ ــن   -وكــ ــك، روي عــ ذلــ

 .٢/١٤٧م .ن) ١(                                                        
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مــــــات رأس املنــــــافقني باملدينــــــة، واوصــــــى ان يصــــــلي : جــــــابر انــــــه قــــــال
 ــلى ا ــنيب صــــ ــه الــــ ــه،   عليــــ ــه يف قميصــــ ــلم وان يكفنــــ ــه وســــ ــه وآلــــ  عليــــ

       ــلى عليــــه وكفنــــه يف قميصــــه وقــــام علــــى قــــربه، فــــانزل ا والتصــــل فصــ
 .)١(على احد منهم مات ابداً والتقم على قربه

وكــــان الــــنيب صــــلى ا عليــــه وآلــــه وســــلم اليفــــرق يف ذلــــك بــــني         
ــرة  ــو واملغفــــ ــاج اىل العفــــ ــل حمتــــ ـــــين والفقــــــري، والــــــذكر واالنثــــــى، فالكــــ  الغـ

ــل االرض    ــة الهـــــ ــلم رمحـــــ ــه وســـــ ــه وآلـــــ ــلى ا عليـــــ ــنيب صـــــ روي . والـــــ
: قــــال. باالســـناد عــــن خارجـــة بــــن زيـــد بــــن ثابــــت عـــن يزيــــد بـــن ثابــــت     

ــاذا        ــع فــ ــا ورد البقيــ ــلم فلمــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــنيب صــ ــع الــ ــا مــ خرجنــ
أال : فالنـــــة، فعرفهـــــا وقـــــال   : هـــــو بقـــــرب جديـــــد، فســـــأل عنـــــه، فقـــــالوا     

ــالوا  ــا، قــ ــوني هبــ ــائال  : آذنتمــ ــت قــ ــائماًكنــ ــك . صــ ــا ان نؤذيــ ــال. فكرهنــ : قــ
ــركم، اال   ــات مـــــنكم ميـــــت، ماكنـــــت بـــــني اظهـــ ــا مـــ ــرفن مـــ فالتفعلـــــوا الأعـــ
ـــوني بــــه، فــــان صــــالتي عليــــه لــــه رمحــــة، ثــــم اتــــى القــــرب فصــــففنا          آذنتمـ

 .)٢(خلفه فكرب عليه اربعاً

وجتـــــب الصــــــالة صــــــالة األمــــــوات علـــــى كــــــل مــــــن مــــــات مــــــن    
ــال ا    ــى اطفــ ــه وعلــ ــاتال نفســ ــان قــ ــلمني، وان كــ ــن  املســ ــوا مــ ــلمني اذا بلغــ ملســ

العمـــر ســـت ســـنني باعتبـــار ان ذلـــك هـــو الســـن الـــذي يعقـــل فيـــه الصـــالة           
ــاً       ــد حيــ ــن ولــ ــر ملــ ــك يف العمــ ــن ذلــ ــل مــ ــو اقــ ــن هــ ــتحب ملــ وتكــــون . وتســ

ــذرمها       ــع تعــ ــهما اال مــ ــزيء قبلــ ــه والجتــ ــت وتكفينــ ــل امليــ ــد غســ ــالة بعــ الصــ
 .٨٤سورة التوبة )  ١(                                                        
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ــاء وشـــــفاعة       ــة واهنـــــا دعـــ ــذه الصـــــالة خاصـــ ــتحب اجلماعـــــة يف هـــ وتســـ
ــا  ــت يف ســ ــاً     للميــ ــه حمتاجــ ــون فيــ ــامل يكــ ــدنيا اىل عــ ــه الــ ــه ومغادرتــ عة توديعــ

اىل الرمحـــــــة والعفــــــــو ومتطلعـــــــاً اىل االســــــــتغفار والـــــــدعاء، واليتحمــــــــل    
 .االمام يف هذه الصالة عن املأمومني شيئاً من التكبري والدعاء

ــا     ــبري فيهــــ ــوب التكــــ ــل وجــــ ــى اصــــ ــالم علــــ ــاء االســــ ــق فقهــــ واتفــــ
ــع    ــة يرجــــ ــتالف الكيفيــــ ــان اخــــ ــا كــــ ــدعاء ورمبــــ ــذا والــــ ــعة يف هــــ اىل الســــ

البــــاب وامكـــــان اضــــافة اخلصوصـــــيات واالســـــتحباب لــــذلك قـــــال االمـــــام    
). امنـــــا هـــــي دعـــــاء ومســـــألة(علــــي بـــــن موســـــى الرضـــــا عليـــــه الســــالم   

ــة وحتديـــــد        ــة القربـــ ــد نيـــ ــلي بعـــ ــول املصـــ ــهور ان يقـــ ــى املشـــ ــزيء علـــ ــ وجيـ
  :امليت

 ،وان حممداً رسول ا اكرب اشهد ان الاله اال ا ا 

 ، اللهم صل على حممد وآل حممد،ا اكرب 

 ا اكرب، اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات، 

 ا اكرب، اللهم اغفر هلذا امليت، 

 .ا اكرب 

ــة يف اصـــــــل تشـــــــريعها علـــــــى    وحيـــــــث ان هـــــــذه الصـــــــالة مبنيـــــ
ــص      ــوص ونـــ ــاء خمصـــ ــا دعـــ ــيس هلـــ ــه، ولـــ ــتغفار لـــ ــت واالســـ ــدعاء للميـــ الـــ

ر غــــــري متعـــــارف عنــــــد  مـــــتعني ثابــــــت، وان إتيـــــان التكــــــبريات والء امـــــ   
     ــيال ــر تفصــ ــة اكثــ ــالة بكيفيــ ــذه الصــ ــؤتى هبــ ــن االوىل ان يــ ــه مــ ــلمني، فانــ املســ

 :واعم دعاء واستغفاراً وهي
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ــرب   ــه،   .. ا اكـــــ ــريك لـــــ ــده الشـــــ ــه اال ا وحـــــ ــهد ان الالـــــ اشـــــ
ــذ   ــداً، مل يتخـــ ــاً دائمـــــاً ابـــ ــمداً حيـــــاً قيومـــ ــرداً صـــ ــداً احـــــداً فـــ ــ اهلـــــاً واحـ

اً عبــــده ورســـــوله، ارســــله باهلـــــدى   صــــاحبة والولــــداً، واشـــــهد ان حممــــد   
 .ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون

اللــــــهم صــــــل علــــــى حممــــــد وآل حممــــــد، افضــــــل      .. ا اكــــــرب  
ــد    ــك محيـــ ــراهيم انـــ ــراهيم وآل ابـــ ــى ابـــ ــت علـــ ــت وترمحـــ ــليت وباركـــ ماصـــ

 ..جميد، وصل على مجيع االنبياء واملرسلني

ــرب   ــؤمنني وامل .. ا اكـــــ ــر للمـــــ ــهم اغفـــــ ــلمني اللـــــ ــات، واملســـــ ؤمنـــــ
ــا وبينــــــهم       ــهم بيننــــ ــابع اللــــ ــوات، تــــ ــهم واالمــــ ــاء منــــ ــلمات، االحيــــ واملســــ

 .باخلريات، انك على كل شيء قدير

ــن  .. ا اكــــــرب   ــدامنا عبــــــدك وابــــ ــذا املســــــجى قــــ ــهم ان هــــ اللــــ
اللـــــهم انـــــك . عبــــدك وابـــــن امتــــك، نـــــزل بـــــك وانــــت خـــــري منـــــزول بــــه    

ــن  ــاج اىل رمحتــــــك وانــــــت غــــــين عــــ  قبضــــــت روحــــــه اليــــــك وقــــــد احتــــ
ــه ــهم ان   . عذابــ ــا، اللــ ــه منــ ــم بــ ــرياً وانــــت اعلــ ــه اال خــ ــم منــ ــا النعلــ ــهم انــ اللــ

ــيئاته،       ــن ســ ــاوز عــ ــيئاً فتجــ ــان مســ ــناته، وان كــ ــزد يف حســ ــناً فــ ــان حمســ كــ
نـــــا ولـــــه، اللـــــهم احشـــــره مـــــع مـــــن يتـــــواله وحيبـــــه، اللـــــهم احلقـــــه   واغفـــــر ل
بنبيــــك، وعــــرف بينــــه وبــــني نبيــــك، وارمحنــــا اذا توفيتنــــا ياالــــه العــــاملني،        

ــهم اك ــابرين،      اللــ ــه يف الغــ ــى عقبــ ــف علــ ــيني، واخلــ ــى علــ ــدك يف اعلــ ــه عنــ تبــ
ــك     ــا برمحتـــ ــه وايانـــ ــاهرين، وارمحـــ ــه الطـــ ــد والـــ ــاء حممـــ ــن رفقـــ ــه مـــ واجعلـــ

ــرامحني  ــاارحم الـــ ــا    . يـــ ــلى عليهـــ ــيت يصـــ ــة الـــ ــي امليتـــ ــرأة هـــ ــت امـــ وان كانـــ
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ــدل   ــال بـــ ــجى (فيقـــ ــذا املســـ ــة    ) (هـــ ــك وابنـــ ــدامنا امتـــ ــجاة قـــ ــذه املســـ هـــ
وان كـــــان ). ائـــــدة للميـــــت عبـــــدك وابنـــــة امتـــــك، وتأنيـــــث الضـــــمائر الع    

 .امليت طفال فيقال اللهم اجعله البويه ولنا سلفاً وفرطاً واجراً

 ا اكرب 

ــة     ــراءة الفاحتـــ ــالة قـــ ــذه الصـــ ــيس يف هـــ ــلي اذ لـــ ــرف املصـــ ــم ينصـــ ثـــ
ــاع   ــه االمجــــ ــليم، وعليــــ ــهد او تســــ ــوت او تشــــ ــوع او ســــــجود او قنــــ او ركــــ

 .والنص

ة، ويســـــتحب للمصـــــلي ان يقـــــف يف موقفـــــه حتـــــى ترفـــــع اجلنـــــاز       
ويف خــــرب حفــــص بــــن غيــــاث عــــن جعفــــر عــــن ابيــــه عليهمــــا الســــالم ان         
ــــاً عليــــه الســــالم كــــان اذا صـــــلى علــــى جنــــازة مل يــــربح مــــن مصـــــاله          علي

 .حتى يراها على ايدي الرجال
 

 

 شرائطها
ــلي، ورجــــــاله اىل      -١ ــه اىل ميــــــني املصــــ ــت مســــــتلقياً، ورأســــ ــع امليــــ وضــــ

ــنص      ــه الــــ ــاع، وعليــــ ــه االمجــــ ــي عليــــ ــهور، وادعــــ ــو املشــــ ــاره وهــــ يســــ
 .لسريةوا

ان يقــــف املصــــلي خلــــف اجلنــــازة، مســــتقبال القبلــــة مــــن غــــري حائــــل         -٢
ــلي     ــفة املصـــ ــن صـــ ــاً عـــ ــرج عرفـــ ــي الخيـــ ــرط، لكـــ ــد مفـــ ــهما، والبعـــ بينـــ

 .على اجلنازة، والواقف خلفها
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ان تراعــــى فيهـــــا املـــــواالة، وان جتتنـــــب اســــباب حمـــــو صـــــورة الصـــــالة،   -٣
 .لظهور االدلة والسرية باحلفاظ على وحدهتا

ــن وىل -٤ ــذ االذن مــــ ــاس بالصــــــالة     اخــــ ــق النــــ ــويل احــــ ــت، اذ ان الــــ امليــــ
واولــــوا األرحــــام بعضــــهم   علــــى امليــــت، لصــــلة الــــرحم ولقولــــه تعــــاىل      

ــزاع عنـــــــد  . )١(أوىل بـــــــبعض ــع النـــــ ــويل واولويتـــــــه ينقطـــــ ــديم الـــــ وبتقـــــ
التشـــــاح واالخـــــتالف، وبـــــه اجتنـــــاب للخصـــــومة والفتنـــــة واالنشـــــغال       

 .عن الذكر واالتعاض

ــن يشــــــاء بالصــــــالة     ــويل ان يــــــأذن ملــــ ــى امليــــــت، وهــــــو    وللــــ علــــ
ــه  . املشــــهور ــادق عليــ ــر الصــ ــن االمــــام جعفــ ــن ابــــي عمــــري عــ ــلة ابــ ويف مرســ

ــال ــن حيــــب،  : الســــالم قــ ــأمر مــ ــاس هبــــا، او يــ ــازة اوىل النــ ــلي علــــى اجلنــ يصــ
ولـــذلك نــــوقش فيمـــا لــــو اوصـــى امليــــت قبـــل وفاتــــه ان يصـــلي عليــــه غــــري      
ــاً     ــر خمتصــ ــان االمــ ــا اذا كــ ــويل وفيمــ ــن الــ ــازة مــ ــاج اىل االجــ ــل حيتــ ــويل، هــ  الــ

بامليــــت او بــــالويل، او اهنمــــا يشـــــرتكان فيــــه، واملشــــهور عــــدم نفوذهـــــا اال       
 .باجازة الويل

 

 آداهبا
ــبة     ــتقلة ومناســــ ــة مســــ ــت ذات ماهيــــ ــى امليــــ ــالة علــــ ــا ان الصــــ مبــــ

ــــة وكيفيــــــة خاصــــــة خاليــــــة مــــــن الركــــــوع والســــــجود، صـــــــبغتها         معينــ
 :فان هلا آداباً خاصة منها. الدعاء

                                                        
 .٧٥سورة االنفال  (١)
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ــا لي  -١ ــتحباهبا، اذ اهنــــــ ــلي واســــــ ــارة املصــــــ ــرطاً طهــــــ ــت شــــــ ويف . ســــــ
ــال    ــعد قــ ــن ســ ــد بــ ــد احلميــ ــحيحة عبــ ــه   : (صــ ــن عليــ ــي احلســ ــت ألبــ قلــ

ــأ   ــان ذهبــــت اتوضــ ــرج هبــــا ولســــت علــــى وضــــوء فــ ــازة خيــ الســــالم اجلنــ
ــوء      ــري وضـــ ــى غـــ ــا علـــ ــا وانـــ ــلي عليهـــ ــالة، اصـــ ــاتتين الصـــ : فقـــــال. فـــ

 ).تكون على طهر احب يل

ــالة  -٢ ــل الصــ ــال قبــ ــالة(ان يقــ ــرات ) الصــ ــالث مــ ــذه  . ثــ ــيس يف هــ ــه لــ اذ انــ
 .ان والاقامةالصالة اذ

ــني   -٣ ــهور بــــ ــو املشــــ ــبري االول، وهــــ ــد التكــــ ــدين عنــــ ــع اليــــ ــتحب رفــــ يســــ
ــن    ــى وابــــ ــوط، واملرتضــــ ــة واملبســــ ــيخ يف النهايــــ ــن الشــــ ــأخرين، وعــــ املتــــ
ــالتكبرية      ــدين بـــــ ــع اليـــــ ــل رفـــــ ــتحباب وفعـــــ ــاص اســـــ ــس أختصـــــ إدريـــــ

ــها صـــــحيحة عبـــــد  . األوىل ــبرية لنصـــــوص عديـــــدة منـــ بـــــل ويف كـــــل تكـــ
ــي قــــال   ــرمحن العرزمــ ــي عبــــد  : الــ ــليت خلــــف ابــ ــه الســــالم   صــ ا عليــ

 .على جنازة فكرب مخساً، يرفع يديه يف كل تكبرية

٤-  ــعائر ا ــاً لشـــــ ــوته يف التكـــــــبري والـــــــدعاء، تعظيمـــــ ــام لصـــــ ــــــع االمـــــ رفـ
وتعميمــــــاً لالتعــــــاظ والثــــــواب، والطالقــــــات امســــــاع االمــــــام صـــــــوته       

 .للمأموم يف صالة اجلماعة

 اداء الصـــــالة يف امـــــاكن اجتمــــــاع املســـــلمني وكثــــــرهتم، ليصـــــلي علــــــى    -٥
قــــال  . امليــــت اكثــــر عــــدد منــــهم، وينتفــــع مــــن دعــــائهم واســــتغفارهم       

ــر : االمــــــام جعفــــــر الصــــــادق عليــــــه الســــــالم اذا مــــــات املــــــؤمن فحضــــ
ــالوا    ــؤمنني، فقــ ــن املــ ــال مــ ــون رجــ ــه أربعــ ــه  : جنازتــ ــم منــ ــا النعلــ ــهم انــ اللــ
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قــــد أجــــزت اال خـــرياً، وانــــت اعلــــم بـــه منــــا، قــــال ا تبـــارك وتعــــاىل    
 .ا التعلمونشهادتكم وغفرت له ماعلمت مم

ــك      ــواز ذلـــ ــى جـــ ــاع علـــ ــي االمجـــ ــاجد، ادعـــ ــؤدى يف املســـ ــل تـــ وهـــ
ــه        ــة لوجـــ ــري املنافيـــ ــائغة غـــ ــال الســـ ــن االفعـــ ــه مـــ ــهى، النـــ ــن املنتـــ ــا عـــ كمـــ
ــك     ــد امللـــ ــن عبـــ ــل بـــ ــحيحة الفضـــ ــها صـــ ــوص منـــ ــتدل بنصـــ ــف، واســـ الوقـــ

ســــألت ابــــا عبــــد ا عليــــه الســــالم هــــل يصــــلى علــــى امليــــت يف         : قــــال
 .نعم: قال. املسجد

ة مجعــــاً بــــني هــــذه النصــــوص وقــــول ابــــي احلســــن       وقيــــل بالكراهــــ  
 .عليه السالم ان اجلنائز اليصلى عليها يف املسجد

  
  الدفن
        ــبح مـــــــن ــه فاصـــــ ــه فقتلـــــ ــل اخيـــــ ــه قتـــــ ــه نفســـــ ــت لـــــ فطوعـــــ

ــرين ــواري   . اخلاســــ ــف يــــ ــه كيــــ ــــ ريــث يف االرض لي ــاً يبحــــ ــث ا غرابــــ فبعــــ
قـــــــال يـــــــاويلتى أعجـــــــزت ان اكـــــــون مثـــــــل هـــــــذا       . ســـــــوءة اخيـــــــه  

  .)١(…الغُراب
اآليـــــة الكرميـــــة يف ولـــــدي آدم حيـــــث قتـــــل قابيـــــل أخـــــاه هابيـــــل         

الــــذي كــــان اول مــــن مــــات مــــن أهــــل االرض وقيــــل ان ا بعــــث غــــرابني        
ــم     ــر ثـــ ــل اآلخـــ ــدمها قتـــ ــول أن احـــ ــت، ويف قـــ ــر ميـــ ــي واآلخـــ ــدمها حـــ احـــ

ــت     ــراب امليـــ ــن الغـــ ــهما االرض ودفـــ ــاً منـــ ــى حيـــ ــذي بقـــ ــث الـــ ــم . حبـــ ففهـــ
 .٣٤سورة املائدة ) ١(                                                        
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عبــــاس وابــــن مســــعود  قابيـــل وظيفتــــه وقــــام بــــدفن أخيــــه، وهــــو قــــول ابــــن 
  .وابن مالك وجماهد والضحاك وقتادة

الــــــواردة يف االيــــــة معنــــــيني اوهلمــــــا عــــــورة     ) لســــــوءة اخيــــــه (ان   
ــز       ــاح لعجـــ ــن االفتضـــ ــه مـــ ــا فيـــ ــت، ومـــ ــو ميـــ ــه وهـــ ــاني بدنـــ اخيـــــه، والثـــ
االنســــــان ومايســــــببه بقــــــاؤه مكشــــــوفاً مــــــن الــــــننت والرائحــــــة الكريهــــــة       

ــوام االرض   ــه هلـــ ــن (وتعرضـــ ــل باســـ ــذلك ورد يف العلـــ ــن  لـــ ــل بـــ ــن فضـــ اده عـــ
ــال       ــالم قـ ــه السـ ــا عليـ ــى الرضـ ــن موسـ ــي بـ ــام علـ ــن االمـ ــاذان عـ ــا أُمـــر  : شـ امنـ

بـــدفن امليـــت لـــئال يظهـــر النـــاس علـــى فســـاد جســـده وقـــبح منظـــره وتغـــري          
ــاد    ــة والفســ ــن االفــ ــه مــ ــدخل عليــ ــا يــ ــه ومبــ ــاء برحيــ ــأذى االحيــ ــه واليتــ رائحتــ
وان يكـــــــون مســـــــتوراً عـــــــن االوليـــــــاء واالعـــــــداء فاليشـــــــمت عـــــــدوه      

  .)١()يقهوالحيزن صد
ــواراة      ــرت واملـــ ــو الســـ ــة هـــ ــدفن لغـــ ــو   . والـــ ــاً فهـــ ــه دفنـــ ــه يدفنـــ دفنـــ

ــا   ــواراة امليـــــــت يف االرض، مبـــــ ــو يف االصـــــــطالح مـــــ مـــــــدفون ودفـــــــني وهـــــ
حيفــــظ جســــده مــــن الســــباع، ويــــؤمن انبعــــاث رحيــــه ومــــا فيــــه مــــن اذى         

  .للناس
لــــــذلك كانـــــــت الســـــــنة يف بــــــين آدم دفـــــــن امليـــــــت ومواراتـــــــه يف     

اربــــاب مـــــذاهب الضــــالل مــــن احلـــــرق    االرض واليعتــــد مبــــا يعملـــــه بعــــض    
ـــار وحنــــوه مــــن البــــدع الــــيت التتناســــب واكــــرام االنســــان بعــــد موتــــه،          بالنـ
ــو       ــدفن هـــ ــي الـــ ــد بقـــ ــلباً فقـــ ــهم ســـ ــاء منـــ ــوس االحيـــ ــرت يف نفـــ ــا اثـــ ورمبـــ
 .، طبعة حجرية١/١٥٦الوسائل ) ١(                                                        
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الســـــائد يف اجلـــــنس البشـــــري والغالـــــب حتـــــى يف االمـــــم الوثنيـــــة ولكــــــن        
ــة يف     ــن الفراعنـــ ــا يف زمـــ ــا كمـــ ــور ملوكهـــ ــت يف قبـــ ــها بالغـــ ــاً منـــ ــر بعضـــ مصـــ

حيـــــث اقيمـــــت املقـــــابر الفخمـــــة ووضـــــعت يف القـــــرب اهلـــــدايا واالثـــــاث        
والتجهيـــــزات الـــــيت يضـــــن ان امليـــــت ســـــيحتاج اليهـــــا، واخـــــذ الفراعنـــــة       
املتعــــاقبون يبــــالغون يف تشــــييد مقــــابرهم الــــيت انشــــئت علــــى هيــــأة اهلــــرم        
ــــاقهم يف ذلــــــك الفرعــــــون خوفــــــو وخفــــــرع ومنكــــــرع مــــــن الســــــاللة         وفــ

والــــوزراء وحنــــوهم ببنــــاء قبــــور هلــــم حــــول      كمــــا قــــام االمــــراء   . الرابعــــة
  .اهلرم

وعنــــدما كـــــان يوســــف يف مصـــــر وزيــــراً يف دولـــــة الفراعنــــة مـــــات       
ــه يف    ــه ودفنـــ ــه بنفســـ ــى بـــ ــابوت ومضـــ ــعه يف تـــ ــوب فوضـــ ــوه نـــــيب ا يعقـــ ابـــ

ــحق    ــه اســـ ــب ابيـــ ــاه اىل جنـــ ــا اوصـــ ــدس كمـــ ــت املقـــ ــل  . بيـــ ــذلك فعـــ وكـــ
  .جبثمان يوسف ولو بعد مدة مديدة من وفاته

مـــــام حممـــــد البـــــاقر عليـــــه الســـــالم ان رســـــول فقــــد جـــــاء عـــــن اال  
ا صــــلى ا عليــــه وآلــــه وســــلم كــــان قــــد نــــزل علــــى رجــــل بالطــــائف         
قبــــل االســــالم فاكرمــــه فلمــــا ان بعــــث ا حممــــداً صــــلى ا عليــــه وآلــــه         

 وسلم اىل الناس

 قيل للرجل اتدري من ارسله ا عز وجل اىل الناس؟ 

 ال،: قال 

يتــــيم ابــــي طالــــب وهــــو الــــذي      حممــــد بــــن عبــــد ا   : قــــالوا لــــه  
 .كان نزل بك بالطائف يوم كذا وكذا فاكرمته
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فقـــــدم الرجـــــل علـــــى رســـــول ا صـــــلى ا عليـــــه وآلـــــه       : قـــــال 
 وسلم فسلم عليه واسلم ثم قال له اتعرفين يارسول ا؟

 من انت؟: قال 

انـــــا رب املنـــــزل الـــــذي نزلـــــت بـــــه بالطـــــائف يف اجلاهليـــــة      : قـــــال 
 .يوم كذا وكذا فاكرمتك

ــلم     ــه وســـ ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــول ا صـــ ــال رســـ ــك  : فقـــ ــاً بـــ مرحبـــ
 .سل حاجتك

 .فقال اسألك مائيت شاة برعاهتا 

ــم       ــأل ثــ ــا ســ ــلم مبــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــول ا صــ ــه رســ ــأمر لــ فــ
ــين     ــوز بــ ــؤال عجــ ــألين ســ ــل ان يســ ــذا الرجــ ــى هــ ــان علــ ــحابه ماكــ ــال الصــ قــ

ــه و   ــلى ا عليـــ ــنيب صـــ ــال الـــ ــم قـــ ــالم ثـــ ــه الســـ ــرائيل ملوســـــى عليـــ ــه اســـ آلـــ
ــلم ــف   : وســـ ــام يوســـ ــل عظـــ ــى ان امحـــ ــى اىل موســـ ــره اوحـــ ــز ذكـــ ان ا عـــ

فســـــأل . مـــــن مصـــــر قبـــــل ان ختـــــرج منـــــها اىل االرض املقدســـــة بالشـــــام      
ان كــــان  : موســــى عــــن قــــرب يوســــف عليــــه الســــالم فجــــاءه شــــيخ فقــــال        

ــد يعـــــرف قـــــربه ففالنـــــة، فارســـــل موســـــى عليـــــه الســـــالم اليهـــــا فلمـــــا    احــ
ــال  ــه قـــ ــف عل  : جاءتـــ ــرب يوســـ ــع قـــ ــيين موضـــ ــت تعلمـــ ــالم؟ فقالـــ ــه الســـ : يـــ

ــم ــال. نعـــ ــألت: قـــ ــه ولـــــك ماســـ ــدليين عليـــ ــه اال : قالـــــت. فـــ الادلـــــك عليـــ
ــال ــة: حبكمـــــي، قـــ ــاوحى: قالـــــت. فلـــــك اجلنـــ  ال، اال حبكمـــــي عليـــــك، فـــ

ا عــــز وجــــل اىل موســــى اليكــــرب عليــــك ان جتعــــل هلــــا حكمهــــا، فقــــال        
ــك يف       ــون معـــ ــي ان اكـــ ــان حكمـــ ــت فـــ ــك، قالـــ ــك حكمـــ ــى فلـــ ــا موســـ هلـــ
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وم القيامـــــة يف اجلنـــــة، فقـــــال رســـــول ا    درجتـــــك الـــــيت تكـــــون فيهـــــا يـــــ    
ــلم  ــه وســـ ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــألت   : صـــ ــألين ماســـ ــذا لوســـ ــى هـــ ــان علـــ ماكـــ

 .عجوز بين اسرائيل

ــن     ــلم دفـــــ ــه وســـــ ــه وآلـــــ ــلى ا عليـــــ ــول ا صـــــ ــد اوىل رســـــ لقـــــ
املســـــلمني أمهيـــــة خاصـــــة، وكـــــان يشـــــارك يف التشـــــييع واليغـــــادر حتـــــى       

وأجيــــــاهلم  تـــــتم مـــــواراة امليـــــت يف القــــــرب وبـــــذلك وضـــــع للمسلمـــــــني     
ــا    ــثري ممـــ ــا الكـــ ــه وفيهـــ ــه وادابـــ ــريفة يف الـــــدفن واحكامـــ ــنة شـــ ــة ســـ املتعاقبـــ

 .يساهم يف ختفيف عذاب الربزخ وشدته

ــه قـــــال   ــول : روي عـــــن االمـــــام علـــــي عليـــــه الســـــالم انـــ شـــــهد رســـ
ــب      ــد املطلــ ــين عبــ ــن بــ ــل مــ ــازة رجــ ــلم جنــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ا  صــ

ى جانبـــــه االميـــــن  اضـــــجعوه يف حلـــــده علـــــ  : فلمـــــا انزلـــــوه يف قـــــربه، قـــــال   
  .مستقبل القبلة والتكبوه لوجهه والتلقوه لظهره

  
 من مسائل الدفن

دفــــن امليـــــت واجـــــب كفـــــائي وعليــــه االمجـــــاع اي ان قـــــام بـــــه واحـــــد   -١
ــال والن   ــدم االمتثــــ ــع لعــــ ــم اجلميــــ ــرك اثــــ ــرين وان تــــ ــن االخــــ ــقط عــــ ســــ

 .اخلطاب مل يتوجه اىل شخص بعينه بل لكافة املكلفني

ولــــــيس مانعــــــاً، لظهــــــور النصــــــوص يف    اذن الــــــويل باعتبــــــاره شــــــرطاً   -٢
الـــــزوج احـــــق بامرأتـــــه حتـــــى    : (اعتبـــــاره مثـــــل قولـــــه عليـــــه الســـــالم    

 ).يضعها يف قربها
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ــة   -٣ ــاع، حلرمـــــ ــه االمجـــــ ــوب، وعليـــــ ــان املغصـــــ ــدفن يف املكـــــ ــوز الـــــ الجيـــــ
ــاج يف     ــت حيتـــ ــة وان امليـــ ــه، خاصـــ ــدون اذنـــ ــري بـــ ــال الغـــ ــرف يف مـــ التصـــ

 .قربه اىل العفو والرمحة واملغفرة

ــرب قــــد-٤ ــا  ان حيفــــر القــ ــه ممــ ــل لــ ــول وان جيعــ ــان متوســــط الطــ ــة االنســ ر قامــ
ــو ان حتفــــر        ــق وهــ ــدمها شــ ــرب نوعــــان، احــ ــد، اذ ان القــ ــة حلــ ــي القبلــ يلــ

 .االرض ويوضع امليت ويبنى عليه، وتطم احلفرية

ــد   ــر حلـــ ــاء  -واالخـــ ــكون احلـــ ــالم وســـ ــر الـــ ــتح وكســـ ــو ان  -بفـــ وهـــ
ــت      ــدر بــــدن امليــ ــر بقــ ــم حيفــ ــر االرض ثــ ــاً -حتفــ ــوالً وعرضــ ومــــن   -طــ

ــفل احلفــــ  ــون فيــــه امليــــت مســــتقبال للقبلــــة،      اســ رية وباالجتــــاه الــــذي يكــ
ــر      ــام جعفــ ــول االمــ ــوس لقــ ــى اجللــ ــادراً علــ ــت قــ ــه امليــ ــون فيــ ــق يكــ وبعمــ

ــالم   ــه الســ ــادق عليــ ــوس   (الصــ ــه اجللــ ــاميكن فيــ ــدر مــ ــد فبقــ ــا اللحــ . وامــ
فتـــــأمرهم ان جيعلـــــوا اللحــــــد   : وقـــــول االمـــــام الرضـــــا عليـــــه الســـــالم     

ليـــــه، وقـــــد ورد يف   واختـــــاذ اللحـــــد ممـــــا أمجـــــع ع   . ذراعـــــني وشـــــرباً 
     ــلى ا ــنيب صـــ ــاس ان الـــ ــن عبـــ ــن ابـــ ــناد عـــ ــذي باالســـ ــحيح الرتمـــ صـــ

اللحــــد لنــــا والشــــق لغرينــــا، ويف صــــحيحة     : عليــــه وآلــــه وســــلم قــــال   
ان رســــول ا صــــلى ا عليــــه   : احللــــيب عــــن الصــــادق عليــــه الســــالم    

 .)١(وآله وسلم حلد له ابو طلحة االنصاري

 .٣/٣٦٥صحيح الرتمذي  ١/١٥٩أنظر الوسائل ) ١(                                                        
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ســــــهل دفنـــــه ووصــــــول  ان يـــــدفن امليـــــت يف املقــــــربة القريبـــــة حيـــــث ي    -٥
ــون يف       ــه اال ان تكــ ــتغفر لــ ــة ويســ ــه الفاحتــ ــرأ لــ ــن يقــ ــرة مــ ــه وكثــ ــه اليــ ــ اهل

 .االبعد مزايا واسباب للرتجيح

وضـــــع اجلنـــــازة دون القـــــرب ببضـــــعة اذرع كـــــي يســـــتعد للقـــــرب وولـــــوج       -٦
حــــديث مسعتــــه عــــن ابــــي احلســــن موســــى بــــن       : قــــال يــــونس (عاملــــه 

       يقــــول  جعفــــر عليــــه الســــالم ماذكرتــــه وانــــا يف بيــــت اال ضــــاق علــــي :
ــه        ــذ اهبتــ ــه يأخــ ــاعة فانــ ــه ســ ــرب فامهلــ ــفري القــ ــت اىل شــ ــت بامليــ اذا اتيــ

 .)١()للسؤال

ــالم   -٧ ــه الســـ ــا عليـــ ــام الرضـــ ــن االمـــ ــؤدة عـــ ــق وتـــ ــرب برفـــ ــل اىل القـــ ان يرســـ
 .وامليت يسل من قبل رجليه ويرفق به اذا ادخله قربه: قال

ــنعش   -٨ ــن الـــ ــل مـــ ــدما يســـ ــدعاء عنـــ ــة   : الـــ ــى ملـــ ــا وعلـــ ــم ا وبـــ بســـ
ــلى  ــول ا صــــ ــك ال اىل  رســــ ــهم اىل رمحتــــ ــلم اللــــ ــه وســــ ــه وآلــــ ا عليــــ

ــه وثبتـــــه بـــــالقول        ــربه، ولقنـــــه حجتـــ ــح لـــــه يف قـــ ــذابك، اللـــــهم افســـ ـ عــ
 .الثابت وقنا واياه عذاب القرب

ــه يف القـــــرب  ــن : وعنـــــد الشـــــروع يف ادخالـــ ــه روضـــــة مـــ اللـــــهم اجعلـــ
 .رياض اجلنة، والجتعله حفرة من حفر النار

ــال   ــرب يقــــ ــع امليــــــت يف القــــ ــدما يوضــــ ــن ال: وعنــــ ــهم عبــــــدك وابــــ لــــ
عبــــدك وابــــن امتــــك نــــزل بــــك وانــــت خــــري منــــزول بــــه واذا كانــــت          

 .امتك وابنة عبدك: امرأة هي امليتة يؤنث الضمري فيقال

 .، طبعة حجرية١/١٦٠الوسائل ) ١(                                                        
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اللــــهم جــــاف االرض عــــن   : وبعــــد ان يوضــــع امليــــت يف قــــربه يقــــال    
ــواناً     ــه منــــك رضــ ــه ولقنــ ــاعد عملــ ــه، وصــ ــام علــــي   . جنبيــ ــان االمــ وكــ

 .خل امليت يف قربهبن احلسني عليه السالم يقوله اذا اد

بســــم ا وبــــا وعلــــى   : وعنــــدما يوضــــع امليــــت يف اللحــــد يقــــال    
ملـــــة رســـــول ا صـــــلى ا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم، ثـــــم تقـــــرأ ســـــورة        

ــد      ــورة التوحيـــ ــوذتني وســـ ــي واملعـــ ــة الكرســـ ــة وآيـــ  -االخـــــالص-الفاحتـــ
 .مع االلتفات اىل عدم ترك االستعاذة

ل وحدتــــه وآنــــس   اللــــهم صــــ  : يقــــول  )١(واثنــــاء اشــــتغاله بالتشــــريج   
وحشـــته وآمــــن روعتــــه، واســـكنه مــــن رمحتــــك رمحـــة تغنيــــه هبــــا عــــن    

 .رمحة من سواك، فامنا رمحتك للظاملني

ــول   ــرب يقـــ ــن القـــ ــروج مـــ ــد اخلـــ ــون،  : وعنـــ ــه راجعـــ ــا اليـــ ــا  وانـــ انـــ
ــابرين،      ــه يف الغـــ ــى عقبـــ ــف علـــ ــيني، واخلـــ ــه يف علـــ ــع درجتـــ ــهم ارفـــ اللـــ

 .وعندك حنتسبه يارب العاملني

انــــا  وانــــا اليــــه راجعــــون،    : عليــــه يقــــال  وعنــــد اهالــــة الــــرتاب   
ــه      ــه، ولقنـــ ــك بروحـــ ــعد اليـــ ــه، واصـــ ــن جنبيـــ ــاف االرض عـــ ــهم جـــ اللـــ
منـــك رضـــواناً واســـكن قـــربه مـــن رمحتـــك ماتغنيـــه بـــه عـــن رمحـــة مـــن          

 .سواك ويقال ايضاً امياناً بك

ان حتــــل عقــــد االكفــــان مــــن قبــــل طــــرف الــــرأس ثــــم الــــرجلني، عــــن           -٩
 .ده فحل عقدهاذا وضعته يف حل: الصادق عليه السالم

 .شرجت اللنب شرجاً، أي نضدته وضممت بعضه اىل بعض: يقال) ١(                                                        
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ــده   -١٠ ــون خــ ــرتاب ويكــ ــن الــ ــادة مــ ــه وســ ــل لــ ــه وتعمــ ــن وجهــ ــر عــ ان حيســ
 .على االرض

بعــــد وضــــع امليــــت يف اللحــــد وقبــــل ان يســــرت بــــاللنب جيــــري تلقينــــه          -١١
ــول  ــت ويقــ ــن اذن امليــ ــه مــ ــن فمــ ــدني امللقــ ــع  : ويــ ــن فــــالن امســ ــافالن بــ يــ

ــم  ــرات(افهــ ــالث مــ ــك،) ثــ ــك،   ا ربــ ــالم دينــ ــك، واإلســ ــد نبيــ وحممــ
ــك، ــرآن كتابــ ــالم  والقــ ــيهم الســ ــة علــ ــذكر االئمــ ــالن . ويــ ــا فــ ــت يــ . افهمــ

ــتقيم،    ــراط مســـــ ــداك ا اىل صـــــ ــت، وهـــــ ــالقول الثابـــــ ــك ا بـــــ ثبتـــــ
ــهم   عــــــرف ا بينــــــك وبــــــني اوليائــــــك يف مســــــتقر مــــــن رمحتــــــه، اللــــ
ــك     ــه منـــ ــك، ولقـــ ــه اليـــ ــعد بروحـــ ــه، واصـــ ــن جنبيـــ ــاف االرض عـــ جـــ

 .عفوك برهاناً اللهم عفوك

ــذك     ــه مـــ ــتلقني ومفرداتـــ ــرى للـــ ــيغ اخـــ ــاك صـــ ــالت وهنـــ ورة يف املفصـــ
 .من الكتب الفقهية

ــرتاب     -١٢ ــن الــــ ــت مــــ ــدن امليــــ ــظ بــــ ــني حلفــــ ــاللنب والطــــ ــد بــــ ــد اللحــــ ســــ
ــر الصـــــادق      ( ــنان ان االمـــــام جعفـــ ــن ســـ ــن عبـــــد ا بـــ ــناد عـــ باالســـ

ــديث  ــال يف حــــ ــالم قــــ ــه الســــ ــه : عليــــ ــلى ا عليــــ ــول ا صــــ ان رســــ
ــه       ــنب عليــ ــوى اللــ ــاذ وســ ــن معــ ــعد بــ ــد ســ ــى حلــ ــزل علــ ــلم نــ ــه وســ وآلــ

اً نــــاولين ترابــــاً  رطبــــاً يســــد بــــه مــــابني      وجعــــل يقــــول نــــاولين حجــــر   
ــال     ــربه قـــ ــوى قـــ ــرتاب وســـ ــه الـــ ــى عليـــ ــرغ وحشـــ ــا ان فـــ ــتني فلمـــ اللبنـــ

ــول ا صــــلى ا عليــــه وآلــــه وســــلم    انــــي ألعلــــم انــــه ســــيبلى    : رســ
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        حيــــــب عبــــــداً اذا عمــــــل عمــــــال ويصــــــل اليــــــه الــــــبال ولكــــــن ا
 .)١()احكمه

ــارة     -١٣ ــى طهــــ ــربه علــــ ــت يف قــــ ــع امليــــ ــذي يضــــ ــون الــــ ــتحب ان يكــــ يســــ
ــوء ــن     وضـــ ــلم عـــ ــن مســـ ــد بـــ ــحيحة حممـــ ــا ورد يف صـــ ــاً، ملـــ اً او تيممـــ

احملمــــول . توضــــأ اذا ادخلــــت امليــــت القــــرب   : الصــــادق عليــــه الســــالم  
ــرى عــــن احــــدمها        ــها وبــــني صــــحيحته االخــ ــى النــــدب مجعــــاً بينــ علــ

مـــــن ادخــــل امليـــــت القـــــرب عليـــــه   : قلــــت لـــــه : عليهمــــا الســـــالم قـــــال 
عنــــدما ال، اال ان يتوضــــأ مــــن تــــراب القــــرب ان شــــاء و    : وضــــوء قــــال 

 .خيرج يكون خروجه من طرف الرجلني

الــــــرتاب بظهــــــور  -مــــــن غــــــري رحـــــم -ان يهيـــــل عليــــــه احلاضـــــرون     -١٤
 .االكف وهو يقولون انا  وانا اليه راجعون

ــبعض   -١٥ يضــــــع املــــــرأة يف قربهــــــا بعــــــض حمارمهــــــا وان تعــــــذر ذلــــــك فــــ
 .ارحامها واال فاالجانب

ــاد      -١٦ ــن الصــ ــات وعــ ــابع مفرجــ ــع اصــ ــداره اربــ ــاع مقــ ــرب بارتفــ ــع القــ ق يرفــ
ان ابــــــي امرنــــــي ان ارفــــــع القــــــرب اربــــــع اصــــــابع       : عليــــــه الســــــالم  

 .مفرجات

ــنم     -١٧ ــطحاً واليســــ ــة ومســــ ــا قائمــــ ــتطيال ذا زوايــــ ــرب مســــ ــون القــــ ان يكــــ
 .كسنام البعري واليعمل هبيئة الدائرة واليكون بيضاوياً

 .، طبعة حجرية ١/١٦٨الوسائل ) ١(                                                        
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ــاحبه   -١٨ ــرب وصـــ ــري اىل القـــ ــة تشـــ ــة او لوحـــ ــع عالمـــ ــد روي ان . وضـــ وقـــ
ـــ   ــلم ملــ ــه وســـ ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــول ا  صـــ ــن  رســـ ــان بـــ ــن عثمـــ ا دفـــ

ــون ــرب وقـــــال     )١(مظعـــ ــر فوضـــــعه عنـــــد رأس القـــ يكـــــون :(دعـــــا حبجـــ
 ).علماً ليدفن اليه قرابيت

ــام       -١٩ ــن االمـــ ــري عـــ ــي عمـــ ــن ابـــ ــلة ابـــ ــاء، ويف مرســـ ــرب باملـــ ــرش القـــ ان يـــ
ــال  ــالم قــ ــه الســ ــادق عليــ ــدى   : (الصــ ــادام النــ ــذاب مــ ــه العــ ــافى عنــ يتجــ

ــرتاب واالوىل ان يبـــــدأ صـــــب املـــــاء مـــــن الـــــرأس بأســـــتقبال     ). يف الـــ
 .لقبلةا

يضـــــع احلاضـــــرون اصـــــابعهم علـــــى القـــــرب روي عـــــن االمـــــام البـــــاقر        -٢٠
ــال  ــه قـــ ــالم انـــ ــه الســـ ــه   : عليـــ ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــول ا صـــ ــان رســـ كـــ

وســــلم يصــــنع مبــــن مــــات مــــن بــــين هاشــــم خاصــــة شــــيئاً اليصــــنعه        
ــربه       ــح قــ ــامشي ونضــ ــى اهلــ ــلى علــ ــان اذا صــ ــلمني، كــ ــن املســ ــد مــ بأحــ

ــه وآلــــه و     ــول ا صــــلى ا عليــ ــاء، وضــــع رســ ــلم كفــــه علــــى   باملــ ســ
ــدم او   ــان الغريــــــب يقــــ ــابعه يف الطــــــني، فكــــ ــرى اصــــ ــى تــــ القــــــرب حتــــ
ــد عليـــــه اثـــــر كـــــف   ــة فـــــريى القـــــرب اجلديـــ املســـــافر مـــــن اهـــــل املدينـــ
مان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة قال ابن اسحاق اسلم بعد ثالثة عشـر رجـال   عث) ١(                                                        
وهاجر اىل احلبشة هو وابنه السائب اهلجرة االوىل، وكـان زاهـداً عابـداً تـرك الـدنيا وملـذاهتا       

مـات بعـد ان شـهد بـدراً يف     . وكان رسول ا صلى ا عليـه وآلـه وسـلم حيبـه حبـاً شـديداً      
وروي يف . ة من اهلجـرة وهـو اول مـن مـات يف املدينـة مـن املهـاجرين ودفـن بـالبقيع         السنة الثاني

الفقيه عن االمام الصادق عليه السالم ان النيب صلى ا عليه وآله وسلم قبل عثمان بن مظعون 
أي الـنيب صـلى   -بعد موته ويف اإلصابة عن عائشة قبلّه وهو ميت وهـو يبكـي وعينـاه تـذرفان    

احلـق بسـلفنا   : وسلم وملا تويف ابراهيم ابن الـنيب صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم قـال      ا عليه وآله 
  وقالت أمرأة ترثيه. الصاحل عثمان بن مظعون

 .على رزية عثمان بن مظعون        ياعني جودي بدمع غري ممنون       
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ــول   ــلم فيقــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــول ا صــ ــن آل  : (رســ ــات مــ ــن مــ مــ
 .)١()حممد

ــام الــــدفن    -٢١ ــد امتــ ــر بعــ ــاً اخــ ــتلقني امليــــت تلقينــ ــريه بــ ــويل او غــ ان يقــــوم الــ
فقــــد روي عـــــن حييـــــى بــــن عبـــــد ا انـــــه   . ضـــــروانصــــراف مـــــن ح 

ــال ــى    : قــ ــا علــ ــول مــ ــالم يقــ ــه الســ ــادق عليــ ــد ا الصــ ــا عبــ ــت ابــ مسعــ
: قـــال . أهـــل امليـــت مـــنكم ان يـــدرؤا عـــن ميتـــهم لقـــاء منكـــر ونكـــري        

ــال: قلـــــت ــنع؟ قـــ ــف نصـــ ــده  : كيـــ ــتخلف عنـــ ــرد امليـــــت فليســـ اذا افـــ
ــوته       ــاعلى صــ ــادي بــ ــم ينــ ــه ثــ ــد رأســ ــه عنــ ــع فمــ ــه فيضــ ــاس بــ اوىل النــ

 فالنيافالن بن 

ــهادة ان   (  ــن شـــ ــه مـــ ــا عليـــ ــد الـــــذي فارقتنـــ ــى العهـــ ــت علـــ ــل انـــ هـــ
ــيني     ــيد النبــــ ــوله ســــ ــده ورســــ ــداً عبــــ ــده وان حممــــ ــه اال ا وحــــ الالــــ
ــوت     ــق وان املـــ ــد حـــ ــه حممـــ ــاء بـــ ــؤمنني وان ماجـــ ــري املـــ ــاً امـــ وان عليـــ

ــال     ــن يف القبـــــور قـــ ــث مـــ ــث حـــــق وان ا يبعـــ ــق والبعـــ فيقـــــول : حـــ
 .)٢()منكر لنكري انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته

ــذلك      ــالت كـــــ ــذكورة يف املفصـــــ ــرى مـــــ ــتحبات اخـــــ ــاك مســـــ وهنـــــ
هنــــاك مكروهـــــات يف الـــــدفن كـــــدفن ميـــــتني يف قـــــرب واحـــــد، وفـــــرش  
القــــرب بالســــاج واالجــــر وحنــــوه، ونــــزول االب يف قــــرب االبــــن الحتمــــال        
ــور،    ــى القبــ ــام علــ ــه، واملقــ ــري ترابــ ــن غــ ــرب بــــرتاب مــ ــد القــ ــه، وســ جزعــ

 .، طبعة حجرية١/١٦٤الوسائل ) ١(                                                        
 .، طبعة حجرية١/١٦٤الوسائل ) ٢(
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ـــ  ــد الــــذي ميـ ــا، ونقــــل امليــــت مــــن البلــ ــد واجللــــوس عليهــ وت فيــــه اىل بلــ
ــلم   ــه وســـ ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــنيب حممـــــد صـــ ــب اىل الـــ ــا نســـ ــر ملـــ : اخـــ

ــان    ( ــود فــــ ــل اليهــــ ــوا كفعــــ ــارعهم والتفعلــــ ــاد يف مصــــ ــوا االجســــ ادفنــــ
ــدس    ــت املقــــ ــاهم اىل بيــــ ــل موتــــ ــود تنقــــ ــديث-اليهــــ ــتثنى ) احلــــ واســــ

فقهـــــاء االماميـــــة مـــــن ذلـــــك النقـــــل للمشـــــاهد املشـــــرفة واالمـــــاكن        
ــأهن  ــواردة يف شــــ ــات الــــ ــة للروايــــ ــات اىل  املقدســــ ــن عرفــــ ــل مــــ ا كالنقــــ

ــة ــالم   . مكــ ــه الســ ــي عليــ ــام علــ ــوار االمــ ــواذاً جبــ ــف لــ ــل اىل النجــ  والنقــ
روي عــــن علــــي بــــن ســــليمان    . رجــــاء النجــــاة مــــن عــــذاب الــــربزخ   

ــال ــه  : قــ ــت اليــ ــادق -كتبــ ــام الصــ ــوت    -أي االمــ ــت ميــ ــن امليــ ــأله عــ اســ
ــل فكتـــــب   ــا افضـــ ــرم فايهمـــ ــل اىل احلـــ ــات او ينقـــ ــدفن بعرفـــ بعرفـــــات يـــ

ــد   ــل اىل احلـــــرم ويـــ ــل حيمـــ ان : وقـــــد ورد يف احلـــــديث . فن فهـــــو افضـــ
ــه اىل    ــه ان يدنيـــ ــأل ربـــ ــاة ســـ ــرته الوفـــ ــا حضـــ ــران ملـــ ــن عمـــ ــى بـــ موســـ
االرض املقدســــة رميـــــة حجـــــر، وقـــــال الـــــنيب صـــــلى ا عليـــــه وآلـــــه  

ــلم ــتكم قــــربه عنــــد الكثيــــب االمحــــر      : وســ ويف ). لــــو كنــــت ثــــم الريــ
مسعــــت ابــــا عبــــد ا الصــــادق    : روايــــة هــــارون بــــن خارجــــة قــــال    

ــول عليـــــه الســـــالم ــزع االكـــــرب  : يقـــ ــن الفـــ ــرم امـــــن مـــ ــن يف احلـــ مـــــن دفـــ
ــت ــال  : فقلــــ ــاجرهم؟ قــــ ــاس وفــــ ــر النــــ ــن بــــ ــاس  : مــــ ــر النــــ ــن بــــ مــــ

ــاجرهم ــديلمي. )١(وفـــ ــاد الـــ ــري  : ويف ارشـــ ــة الغـــ ــواص تربـــ ــن خـــ ان مـــ

 .، طبعة حجرية٢/٣٦٧الوسائل ) ١(                                                        
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ــا   ــاك كمـــ ــر هنـــ ــرك حماســـــبة نكـــــري ومنكـــ ــرب وتـــ اســـــقاط عـــــذاب القـــ
 .)١()ورد يف االخبار الصحيحة عن اهل البيت

ــائز، ورو   -٢٢ ــت جــ ــى امليــ ــاء علــ ــام جعفــــر    البكــ ــن االمــ ــداح عــ ــن القــ ى ابــ
ــال   ــه قــ ــالم انــ ــه الســ ــادق عليــ ــراهيم : الصــ ــات ابــ ــا مــ ــول   )٢(ملــ ــن رســ ابــ

ا صــــلى ا عليــــه وآلــــه وســــلم مهلــــت عــــني رســــول ا بالــــدموع         
ــلم    ــه وســـ ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــول ا صـــ ــال رســـ ــم قـــ ــني : ثـــ ــدمع العـــ تـــ

ــراهيم      ــا ابـــ ــك يـــ ــا بـــ ـــ ــرب وانّ ــخط الـــ ــول مايســـ ــب والنقـــ ــزن القلـــ وحيـــ
ــون ــ) حملزونـــ ــن    كـــ ــناد عـــ ــه باالســـ ــي يف اماليـــ ــيخ الطوســـ ذلك روى الشـــ

ملــــا مـــات ابــــراهيم بكــــى  : ابـــن ابــــي مليكـــة عــــن عائشــــة اهنـــا قالــــت   
ــى      ــه علـــ ــرت دموعـــ ــى جـــ ــلم حتـــ ــه وســـ ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــنيب صـــ الـــ

تنـــــهى عـــــن البكـــــاء وانـــــت تبكـــــي؟     : يارســـــول ا: حليتـــــه فقيـــــل 
 ).ليس هذا بكاء وامنا هي رمحة ومن اليرحم اليرحم: فقال

ــول ا صـــــلى      روي   ــه الســـــالم ان رســـ ــام الصـــــادق عليـــ ــن االمـــ عـــ
ــب        ــي طالــ ــن ابــ ــر بــ ــاة جعفــ ــه وفــ ــني جاءتــ ــلم حــ ــه وســ ــه وآلــ ا عليــ
 .٤/٢٤١مهذب االحكام ) ١(                                                        

ابراهيم ابن سيد النبيني حممد بن عبد ا بن عبد املطلب بن هاشم، ولد يف ذي احلجة سـنة  ) ٢(
لقـد تـويف ابـراهيم بـن     : ويف اإلصابة عن مسند أمحد عن عروة عن عائشة قالـت . مثان للهجرة

قد : وعن الرباء قال. هراً فلم يصل عليهالنيب صلى اله عليه وآله وسلم وهو ابن مثانية عشر ش
صلى رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن ستة عشـر شـهراً    

من سنن ابن ماجة باالسناد عن ابن عباس قال ملـا مـات إبـراهيم ابـن      ١٥١١وورد يف احلديث 
اجلنـة ، ولـو عـاش لكـان صـديقاً       رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم وقـال ان لـه مرضـعاً يف   

وضعف قوم احلديث يء ابراهيم بـن  . نبياً، ولو عاش لعتقت أخواله القبط وما اسرتق قطيب
كمـا  . مـرتوك احلـديث  : وقـال النسـائي  . منكر احلديث: عثمان يف إسناده الذي قال فيه أمحد

 .انه ذكر الصالة من النيب صلى ا عليه وآله وسلم مطلقة دون تقييد
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ــداً        ــا جــ ــاؤه عليهمــ ــر بكــ ــه كثــ ــل بيتــ ــان اذا دخــ ــة كــ ــن حارثــ ــد بــ وزيــ
 . كانا حيدثاني ويؤنساني فذهبا مجيعاً: ويقول

البكــــــاؤون : عـــــن االمـــــام جعفــــــر الصـــــادق عليـــــه الســــــالم قـــــال      
ــة آدم ويع ــي بـــــن      مخســـ ــت حممـــــد وعلـــ ــف وفاطمـــــة بنـــ قـــــوب ويوســـ

ــالم  ــيهم الســ ــني علــ ــار   . احلســ ــى صــ ــة حتــ ــى اجلنــ ــى علــ ــا ادم فبكــ فامــ
ــى       ــف حتــ ــى يوســ ــى علــ ــوب فبكــ ــا يعقــ ــة وامــ ــال االوديــ ــه امثــ يف خديــ
ذهـــب بصـــره وحتـــى قيـــل لـــه تـــا تفتـــؤ تـــذكر يوســـف حتـــى تكـــون         
ــوب      ــى يعقــ ــى علــ ــف فبكــ ــا يوســ ــالكني وامــ ــن اهلــ ــون مــ ــاً أو نكــ حرضــ

ــه اهــــــل  ــل : الســــــجن فقــــــالواحتــــــى تــــــأذى بــــ ــا ان تبكــــــي الليــــ امــــ
ــل     ــكت بالليـــــ ــهار وتســـــ ــي النـــــ ــا ان تبكـــــ ــهار وامـــــ ــكت بالنـــــ وتســـــ
ــول      ــى رســ ــت علــ ــة فبكــ ــا فاطمــ ــهما، وامــ ــد منــ ــى واحــ ــاحلهم علــ فصــ
ــالوا       ــة فقــ ــل املدينــ ــأذى اهــ ــى تــ ــلم حتــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ا صــ

ــابر  : هلـــــا ــابر مقـــ ــرة بكائـــــك وكانـــــت ختـــــرج اىل املقـــ ــد اذيتنـــــا بكثـــ قـــ
ــي ح ــهداء فتبكــ ــي   الشــ ــا علــ ــرف، وامــ ــم تنصــ ــها ثــ ــي حاجتــ ــى تقضــ تــ

ــا     ــنة مــ ــني ســ ــنة واربعــ ــرين ســ ــني عشــ ــى احلســ ــى علــ ــني فبكــ ــن احلســ بــ
ــه    ــوىل لــ ــه مــ ــال لــ ــى قــ ــى حتــ ــام اال بكــ ــه طعــ ــني يديــ ــع بــ ــت : وضــ جعلــ

ــالكني   ــن اهلـــ ــون مـــ ــك ان تكـــ ــاف عليـــ ــي اخـــ ــداك انـــ ــال. فـــ ــا : قـــ امنـــ
ــكو بثـــــي وحزنـــــي اىل ا ــة   )١()اشـــ ــرع بـــــين فاطمـــ ــر مصـــ ــي مل اذكـــ انـــ

  .اال خنقتين عربة
                                                        

 .٨٦سورة يوسف  (١)
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 يف ضيافة القرب

ــه       ــين حياتـــ ــه يف ســـ ــيت رافقتـــ ــا الـــ ــدنيا وايامهـــ ــامل الـــ ــراق لعـــ ــه فـــ انـــ
ــري    ــها بغـــ ــا وزينتـــ ــه نعمهـــ ــه واســـــدلت عليـــ ــه وعظمـــ ــا حلمـــ ــا فيهـــ ــها ومنـــ كلـــ

 .ليدخل اىل هذا املكان الضيق املوحش. حساب

ــه اهــــم         ــه والختفــــى عليــ ــد موقــــوت معــ ــان علــــى موعــ ــو وان كــ وهــ
ـــ  ــاعات تلــ ــي ســـ ــان يقضـــ ــه اال ان االنســـ ــب معاملـــ ــة يف خـــــوف ورعـــ ك الليلـــ

ــب     ــامل رهيــ ــن عــ ــه مــ ــل فيــ ــوال مادخــ ــن اهــ ــزع مــ ــة وفــ ــة مظلمــ ــل وغربــ متصــ
ــناد     ــبالء باالســــ ــنوف الــــ ــاب وصــــ ــاوف واحلســــ ــوءة باملخــــ ــول مملــــ ذي فصــــ

ــال  ــه الســـــالم قـــ ــادق عليـــ ــر الصـــ ــام جعفـــ ــو : عـــــن االمـــ ــامن قـــــرب اال وهـــ مـــ
ــت         ــا بيـ ــى، انـ ــت البلـ ــا بيـ ــرتاب، انـ ــت الـ ــا بيـ ــرات انـ ــالث مـ ــوم ثـ ــل يـ ينطـــق كـ

ــال  ــدود، قــ ــال  : الــ ــؤمن قــ ــد مــ ــه عبــ ــاذا دخلــ ــا وا  : فــ ــال، امــ ــاً واهــ مرحبــ
ــف اذا دخلـــــت        ــى ظهـــــري فكيـــ ــت متشـــــي علـــ ــت اُحبـــــك وانـــ ــد كنـــ لقـــ

ــرتى ذلـــك   ــين، فسـ ــال. بطـ ــاب يـــرى      : قـ ــتح لـــه بـ ــد البصـــر ويفـ ــه مـ فيفســـح لـ
ــــة، قــــال    وخيــــرج مــــن ذلــــك رجــــل مل تــــر عينــــاه شــــيئاً       : مقعــــده مــــن اجلن

ــه ــن منـــ ــط  . احســـ ــيئاً قـــ ــد ا مارأيـــــت شـــ ــول ياعبـــ ــك، فيقـــ ــن منـــ احســـ
انــــا رأيــــك احلســــن الــــذي كنــــت عليــــه وعملــــك الصــــاحل الــــذي          : فيقــــول 

ثـــــم تؤخـــــذ روحـــــه فتوضـــــع يف اجلنـــــة حيـــــث يـــــرى : كنــــت تعملـــــه، قـــــال 
ــه   ــال لــ ــم يقــ ــه، ثــ ــيب    : منزلــ ــة تصــ ــن اجلنــ ــة مــ ــزال نفحــ ــني، فالتــ ــر العــ من قريــ

 .جسده جيد لذّهتا وطيبها حتى يبعث



 96

ال، امـــــا المرحبـــــاً بـــــك وال اهـــــ: واذا دخـــــل الكـــــافر قالـــــت: قـــــال 
ــف اذا    ــري، فكيــــ ــى ظهــــ ــي علــــ ــت متشــــ ــك وانــــ ــت ابغضــــ ــد كنــــ وا لقــــ
ــا     ــاد كمــ ــاً ويعــ ــه رميمــ ــه فتجعلــ ــم عليــ ــك، فتضــ ــرتى ذلــ ــين؟ ســ ــت بطــ دخلــ

ــال      ــم قـ ــار، ثـ ــن النـ ــده مـ ــريى مقعـ ــار فـ ــاب اىل النـ ــه بـ ــتح لـ ــان، ويفـ ــه  : كـ ــم انـ ثـ
ياعبــــد ا مــــن  : فيقــــول: قــــال. خيــــرج منــــه رجــــل اقــــبح مــــن رأى قــــطّ     

انــــا عملــــك الســــيء : فيقــــول. منـــك، قــــال  انـــت؟ مــــا رأيــــت شــــيئاً اقــــبح 
ــال   ــث، قــ ــك اخلبيــ ــه، ورأيــ ــت تعملــ ــذي كنــ ــع   : الــ ــه فتوضــ ـــؤخذ روحــ ــم تــ ثــ

ــيب      ــار تصـــ ــن النـــ ــة مـــ ــزل نفحـــ ــم مل تـــ ــار، ثـــ ــن النـــ ــده مـــ ــث رأى مقعـــ حيـــ
ــه     ــى روحـــ ــلّط علـــ ــث، ويســـ ــوم البعـــ ــا اىل يـــ ــا وحرهـــ ــد املهـــ ــده فيجـــ جســـ
ــه االرض     ــى وجــ ــنفخ علــ ــنني تــ ــا تــ ــيس فيهــ ــه لــ ــاً تنهشــ ــعون تنينــ ــعة وتســ تســ

 ).بت شيئاًفتن

ــة      ــب دفعـــ ــزع والرعـــ ــا الفـــ ــأتي فيهـــ ــزاء، يـــ ــاعات اجلـــ ــا اول ســـ  اهنـــ
ــاحل     ــل الصــ ــالذ اال العمــ ــري او مــ ــري ظهــ ــن غــ ــور ومــ ــوق التصــ ــا يفــ ــدة ومبــ واحــ
ــات االوىل       ــذ اللحظـــ ــه منـــ ــه وبركاتـــ ــر منافعـــ ــذي تظهـــ ــرائض الـــ ــان الفـــ تيـــ وا
ــدو    ــاك يبـــ ــة وهنـــ ــالحاً وواقيـــ ــاً وســـ ــؤمن عونـــ ــذه املـــ ــرب، ليتخـــ ـــدخول القـــ لــ

بــــني املــــؤمن والكــــافر، بــــني املطيــــع والعاصــــي انــــه اوان        الـــــبون  الشاســــع 
ــث ال ينفــــع        ــافر حيــ ــاىل وحســــرة الكــ ــه تعــ ــس املــــؤمن لرمحتــ ــاب وتلمــ احلســ

: لــــذا ورد عــــن االمــــام جعفــــر الصــــادق عليــــه الســــالم انــــه قــــال       . النــــدم
ــفة      ــام بصــــ ــم عــــ ــرحيم اســــ ــة، والــــ ــفة عامــــ ــاص بصــــ ــم خــــ ــرمحن اســــ ــ الــ

 ).خاصة
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س فيهــــــــا اي ان الــــــــرمحن خــــــــاص بالــــــــدنيا وحاجــــــــات النــــــــا     
وارزاقهــــم واحـــــواهلم ومبـــــا فيـــــه الـــــذب عنـــــهم وصـــــرف الـــــبالء والكـــــرب  
ــوع   ــــهم قبـــــل حلـــــول اجلـــــه بغـــــض النظـــــر عـــــن هويـــــة االميـــــان او موضـــ عنـ
التلـــبس بـــالكفر الن مـــالك الرمحـــة هنـــا هـــو اهنـــم خلـــق ا كمـــا تـــرى انـــه           
ــاجر،      ــرب والفـــ ــه الـــ ــيب بـــ ــر فيصـــ ــزل املطـــ ــحاب وينـــ ــل الســـ ــبحانه يرســـ ســـ

ــون    ــاً يتنعمــ ــد قومــ ــد جتــ ــة    وقــ ــا لرمحــ ــريات االرض وكنوزهــ ــاللتهم خبــ ــع ضــ مــ
  .منه تعاىل يف اخللق جارية، وحكمة مساوية وحجة بالغة

ــتص افاضــــاته بشــــؤون         ــم  عــــز وجــــل ختــ ــا الــــرحيم فهــــو اســ امــ
ــتلزمات     ــوره، ومســــ ــب امــــ ــه، وجوانــــ ــباب رزقــــ ــه، واســــ ــؤمن وحاجاتــــ املــــ
عبادتــــه يف احليــــاة الــــدنيا، وكــــذلك يف ختفيــــف اهــــوال الــــربزخ واحلســـــاب        

 .قلبه يف احوال الدار االخرةوت

ــرحيم يف دار    ــفة الــــــرمحن والــــ ــتفيداً مــــــن صــــ فــــــاملؤمن ينتفــــــع مســــ
يف الـــــدار االخــــرة، بينمــــا الينتفــــع الكـــــافر    ) الــــرحيم (احليــــاة الــــدنيا ومــــن    

ــل        ــب بــ ــذا فحســ ــيس هــ ــط لــ ــدنيا فقــ ــاة الــ ــرمحن ويف احليــ ــفة الــ ــن صــ اال مــ
اء ان هــــذا النفــــع يكـــــون عليــــه يف االخــــرة حجـــــة وحســــرة دائمــــة وابتـــــد      

ثــــــم لتســــــئلن يومئــــــذ عــــــن    : قــــــال تعــــــاىل )١(مــــــن الــــــدخول اىل القــــــرب  
  .)٢(النعيم

 .١/٤٦انظر معامل االميان يف تفسري القرآن ) ١(                                                        
 .٨سورة التكاثر ) ٢(
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إهنــــا الليلــــة الــــيت يبقــــى البــــدن مستوحشــــاً وقــــد غادرتــــه الــــروح         
ــداث     ــتطيع احـــ ــة، اليســـ ــن احليلـــ ــاجزاً عـــ ــدبري، عـــ ــراً اىل التـــ ــبح مفتقـــ واصـــ
ــة    ــه يف تلـــــك الليلـــ ــه منـــ ــرد عليـــ ــا يـــ ــل مـــ ــو جيهـــ ــبالء وهـــ ــه الـــ ــدفع عنـــ مايـــ

ــده  ــة ومااعــ ــه      الرهيبــ ــل انــ ــه بــ ــع اعمالــ ــب مــ ــا يتناســ ــتقباله ممــ ــة الســ املالئكــ
. اليعلــــم مـــــن الـــــذي ســـــيأتيه منـــــهم مالئكـــــة الرمحـــــة او مالئكـــــة العـــــذاب 

يــــزاحم االســــف واحلســــرة واخلــــوف الــــذي امل بــــه والفــــزع الــــذي اســــتوىل          
ــدنيا       ــابقة الــ ــال الســ ــادرة االجيــ ــن مغــ ــاره مــ ــدم اعتبــ ــه لعــ ــان بدنــ علــــى اركــ

بائــــــه، وتوظيفــــــه يف صــــــاحل   وعــــــدم اتعاظــــــه مــــــن اختطــــــاف املــــــوت آل    
األعمــــال واالســــتعداد هلــــذه الليلــــة، وشــــراء االمــــان فيهــــا الــــذي اصــــبح        

  ..الينال باموال الدنيا او امتالكها يف حياته

ــه فـــــرص    ــدم لتفويتـــ ــا فينـــ ــدنيا وســـــريته فيهـــ ــور الـــ ــه صـــ تعـــــاد عليـــ
ــال واجلهــــد يف اعمــــال        ــه وتضــــييعه املــ ــت تعــــرض عليــ ــاحلات الــــيت كانــ الصــ

ــن االجـــــ   ــة مـــ ــرى خاليـــ ــب   اخـــ ــذ مركـــ ــدم حينئـــ ــل ان النـــ ــواب، بـــ . ر والثـــ
ــاد      ــى يف ارتعـــ ــتأل اســـ ــة وميـــ ــة للتوبـــ ــدام الفرصـــ ــة وانعـــ ــدم االذن بالرجعـــ ــ لعـ
حــــني حضــــور الــــذنوب والســــيئات الــــيت ارتكبــــها يف حياتــــه بعــــد غيــــاب         
ــذاهتا وبقـــــاء تبعاهتـــــا الـــــيت اصـــــبحت جمســـــدة وتأكـــــد مـــــن كتابتـــــها          لـــ

ــه حرصــــ     ــة ومل ينفعــ ــل املالئكــ ــن قبــ ــها مــ ــجيلها وتثبيتــ ــا  وتســ ــى اخفائهــ ه علــ
ــاس  ــن النـــ ــاول      . عـــ ــرى وحـــ ــرة اخـــ ــه مـــ ــى نفســـ ــى علـــ ــه جنـــ ــف انـــ وكيـــ

 .نسياهنا وترك االستغفار منها وانتهاج التوبة سبيال حملوها
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ــل      ــن اهــــ ــه مــــ ــه وذويــــ ــتغاثة اىل اهلــــ ــداءات االســــ ــق نــــ ــه يطلــــ انــــ
ــتهم،     ــه يف اعاشــ ــق اموالــ ــهم، وانفــ ــن اجلــ ــره مــ ــام عمــ ــى ايــ ــذين افنــ ــدنيا الــ الــ

ــذوه    ــائهم لينقـــ ــى ارضـــ ــرص علـــ ــوانى يف  وحـــ ــوه واليتـــ ــوه او ليعينـــ او ليحرســـ
ـــؤاهلم ببعــــث مــــاخيفف عنــــه اهــــوال تلــــك الليلــــة ويبــــدد ظلمــــة القــــرب          سـ

ــيقن . مـــــن األعمـــــال الصـــــاحلة واهـــــداء ثواهبـــــا اليـــــه واليلبـــــث بعـــــد ان يتـــ
ــن   ــهم عـــ ــتماع اليهـــــا وتثاقلـــ ــتغاثته او عـــــدم االســـ ــدم مســـــاعهم الســـ ـــــن عـــ م

ــر  ــى االســــ ــا علــــ ــه ولومهــــ ــود اىل ذم نفســــ ــتجابة ان يعــــ ــري االســــ اف والتقصــــ
روي عــــن االمــــام حممــــد البــــاقر عليــــه الســــالم      (يف ابــــواب الــــورع والتقــــوى   

ــال  ــه قــ ــهاد      : انــ ــالورع واالجتــ ــه بــ ــتم عليــ ــا انــ ــى مــ ــتعينوا علــ ــوا ا واســ اتقــ
ــو        ــه لــ ــو عليــ ــا هــ ــاً مبــ ــدكم اغتباطــ ــايكون احــ ــد مــ ــان اشــ ــة ا، فــ يف طاعــ
ــك        ــان يف ذلــ ــاذا كــ ــه، فــ ــدنيا عنــ ــت الــ ــرة وانقطعــ ــد االخــ ــار يف حــ ــد صــ قــ

ــرى      ا ــن ا، والبشـــ ــة مـــ ــيم والكرامـــ ــتقبل النعـــ ــد اســـ ــه قـــ ـــ ــرف انّ ــد عـــ حلـــ
ــو احلــــق،    ــه هــ ــان عليــ ــاف، وايقــــن ان الــــذي كــ ــان خيــ ــن كــ ــن ممــ باجلنــــة، وامــ

 .)١()وان من خالف دينه على باطل هالك

ــق      ــان وبريـــ ــياء االميـــ ــوط ضـــ ــة خيـــ ــك الليلـــ ــؤمن يف تلـــ ــد املـــ واليفقـــ
ـــ   ــة ومافيهـ ــذه الليلــ ــات هلــ ــن الطاعــ ــده مــ ــا اعــ ــل ملــ ــعة االمــ ــدة اشــ ــن الشــ ا مــ

ــن    ــاء مـــــ ــه وقـــــ ــه وصـــــــالح اعمالـــــ ــاعات عبادتـــــ ــون ســـــ ــن، ولتكـــــ ــــ واحملـ
ــذاب ــاً     . العـــ ــبح بابـــ ــا تصـــ ــل اهنـــ ــاب بـــ ــيم العقـــ ــه الـــ ــدرء عنـــ ــاً يـــ وحاجبـــ

ــل    ــز وجـــ ــاته عـــ ــازل مرضـــ ــاً اىل منـــ ــدخال كرميـــ ــاىل، ومـــ ــه تعـــ ــد (لرمحتـــ فقـــ
 .٦/١٨٧حبار االنوار ) ١(                                                        
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ــلم    ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــنيب صــ ــن الــ ــاض   : ورد عــ ــن ريــ ــة مــ ــرب روضــ القــ
 .)١()اناجلنة او حفرة من حفر النري

ــت يف قـــــربه        ــداء ثواهبـــــا اىل امليـــ ــك الليلـــــة واهـــ ــدقة يف تلـــ ان الصـــ
ــأة     ــف وطــ ــان لتخفيــ ــبل االحســ ــن ســ ــبيل مــ ــدفن ســ ــة الــ ــالة ليلــ ــذلك صــ وكــ

ــة  ــك الليلـــ ــي(آالم تلـــ ــلة الكفهعمـــ ــه  . ويف مرســـ ــلى ا عليـــ ــنيب صـــ ــال الـــ قـــ
يــــأتي علــــى امليــــت اشــــد مــــن اول ليلــــة فــــارمحوا موتــــاكم        : وآلــــه وســــلم 

ــد  ــان مل جتـــ ــدقة فـــ ــة   بالصـــ ــد وآيـــ ــرأ يف االوىل احلمـــ ــدكم يقـــ ــل احـــ وا، فليصـــ
ــال       ــلم قـــ ــاذا ســـ ــراً فـــ ــدر عشـــ ــد والقـــ ــة احلمـــ ــي ويف الثانيـــ ــهم  (الكرســـ اللـــ

ــالن    ــرب فــ ــا اىل قــ ــث ثواهبــ ــد وابعــ ــد وآل حممــ ــى حممــ ــل علــ ــاىل  ) صــ ــه تعــ فانــ
 .)٢()يبعث من ساعته الف ملك اىل قربه مع كل ملك ثوب وحلة

ىل لــــدفن امليـــــت،  وتــــؤدى صــــالة ليلــــة الـــــدفن هــــذه يف الليلــــة االو      
ــه        ــأخر دفنــ ــن يتــ ــبة ملــ ــوت بالنســ ــة املــ ــا لليلــ ــاء مشوهلــ ــض الفقهــ ــل بعــ واحتمــ

ــها ــاة   . عنـــ ــة الوفـــ ــليت يف ليلـــ ــتني اي ان صـــ ــا يف الليلـــ ــأس بادائهـــ ــذلك البـــ لـــ
ــوع   ــاء املوضـــ ــدفن لبقـــ ــة الـــ ــا يف ليلـــ ــن تكرارهـــ ــد مـــ ــان . فالبـــ ــوز االتيـــ وجيـــ

يف مـــــن ســـــاعات الليــــل كمـــــا ان املبـــــادرة اىل ادائهـــــا   هبــــا يف اي ســـــاعة 
 .اول الليل امر حسن باعتبار اهنا مسارعة يف اخلريات

 .٦/٢٠٥م .ن) ١(                                                        
 .٩/١١٧مهذب االحكام ) ٢(
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ــال    ــاح قــ ــن جنــ ــعيد بــ ــن ســ ــناد عــ ــر  : باالســ ــي جعفــ ــد ابــ ــت عنــ كنــ
ــه باملدينـــــة فقـــــال مبتـــــدئاً    مـــــن امت ركوعـــــه وســـــجوده مل تدخلـــــه    : يف منزلـــ

 .)١(وحشة يف القرب

    ــول ا ــالم ان رســــ ــه الســــ ــادق عليــــ ــام الصــــ ــن االمــــ ــا ورد عــــ كمــــ
مـــن قــــرأ  اهلــــاكم التكــــاثر عنــــد النــــوم  : الصـــلى ا عليــــه وآلــــه وســــلم قــــ 

 .اي ان السورة تكون له واقية وحرزاً يومئذ. وقي فتنة القرب
 
 

 منكــر ونكيــر
ــم    ــاط هبـــ ــة وانـــ ــن املالئكـــ ــاً اكثـــــر مـــ ــل خلقـــ ــز وجـــ مل خيلـــــق ا عـــ

األعمـــــال والوظـــــائف املختلفـــــة حلكمتـــــه يف اخللـــــق وحلســـــن تـــــدبريه جلـــــت 
ــري    ــن غــ ــل مــ ــى الفعــ ــادر علــ ــو القــ ــه وهــ ــع  قدرتــ ــطة اذ ان  مجيــ  اداة او واســ

ــل       ــون حبمــــ ــة موكلــــ ــن املالئكــــ ــة مــــ ــيئته فطائفــــ ــتجيبة ملشــــ ــياء مســــ االشــــ
ــو حــــافون مــــن حولــــه       ــرش، واخــــرون مشــــغولون بالتســــبيح وهــ وفئــــة . العــ

ــين ادم،    ــظ بــ ــرى حلفــ ــاء، واخــ ــظ االمســ ــوىل حفــ ــذين   تتــ ــة الــ ــهم الكتبــ ومنــ
ــة اىل     ــة منقطعـــــ ــا، وطائفـــــ ــخها ورفعهـــــ ــاملني ونســـــ ــال العـــــ ــدونون اعمـــــ ــ يـــ

ــول ا  العبـــــا ــد قـــــال رســـ ــا ورد يف حـــــديث االســـــراء فقـــ دة والتســـــبيح كمـــ
ــلى ا عليــــه وآلــــه وســــلم    ثــــم مررنــــا مبالئكــــة مــــن مالئكــــة ا عــــز     : صــ

ــيس       ــاء لـــ ــف شـــ ــوههم كيـــ ــع وجـــ ــاء ووضـــ ــف شـــ ــم ا كيـــ ــل خلقهـــ وجـــ
ــل     ــن كـــ ــده مـــ ــبح ا وحيمـــ ــو يســـ ــادهم اال وهـــ ــاق اجســـ ــن اطبـــ ــيء مـــ شـــ
 .، طبعة حجرية١/٣٨٥الوسائل ) ١(                                                        
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د والبكـــــاء مـــــن   ناحيـــــة باصـــــوات خمتلفـــــة، اصـــــواهتم مرتفعـــــة بالتمجيـــــ     
ــهم  ــل عنــــ ــألت جربائيــــ ــية ا فســــ ــال. خشــــ ــوا ان : فقــــ ــرى خلقــــ ــا تــــ كمــــ

ـــــك منــــــهم اىل جانــــــب صـــــــاحبه مــــــاكلمهم كلمــــــة قــــــط والرفعـــــــوا        امللـ
 ــن ا رؤوســـــــهم اىل مـــــــا فـــــــوقهم والخفضـــــــوها اىل ماحتتـــــــهم خوفـــــــاً مـــــ
  ــرون ايل ــردوا علـــــي اميـــــاء برؤوســـــهم الينظـــ وخشـــــوعاً فســـــلمت علـــــيهم فـــ

ــم جربئ  ــال هلــ ــوع فقــ ــن اخلشــ ــله ا اىل   مــ ــة ارســ ــيب الرمحــ ــد نــ ــذا حممــ ــل هــ يــ
ــيدهم     ــيني وســ ــامت النبــ ــو خــ ــاً وهــ ــوالً نبيــ ــاد رســ ــا  . العبــ ــه؟ فلمــ أفالتكلمونــ

ــروني     ــوني وبشـــ ــالم واكرمـــ ــي بالســـ ــوا علـــ ــل اقبلـــ ــن جربئيـــ ــك مـــ ــوا ذلـــ مسعـــ
بـــــاخلري يل والمــــــيت مولعــــــون بــــــذكر ا والشــــــكر علــــــى مــــــاانعم علــــــيهم،  

ــا  ــن آيــــــات ا وعجائــــــب صــــــنعه فاليبــــ ــبيح ومــــــايرون مــــ لون بغــــــري التســــ
 .والعبادة

ــزن         ــوم خبــ ــن يقــ ــهم مــ ــال ومنــ ــظ اجلبــ ــل حبفــ ــن وكــ ــة مــ ــن املالئكــ ومــ
ــــيع الــــثلج وغــــري ذلــــك ممــــا يتعــــذر احصــــاؤه مــــن األعمــــال            ــاح او يش الريــ

ــة ــة   . اجلليلـــــ ــى محلـــــ ــالة علـــــ ــاء يف الصـــــ ــجادية دعـــــ ــحيفة الســـــ ويف الصـــــ
 : العرش وكل ملك مقرب واوله

ســـــــبيحك  اللـــــــهم ومحلـــــــة عرشـــــــك الـــــــذين اليفـــــــرتون عـــــــن ت      
ــك  ــن تقديســــ ــأمون مــــ ــه   ... واليســــ ــوت واعوانــــ ــك املــــ ــول وملــــ اىل ان يقــــ

 .)١(ومنكر ونكري، ورومان فتّان القبور

 .٤٩-٢/٤٠أنظر حبوث يف الصحيفة السجادية للمؤلف ) ١(                                                        
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ــة        ــن مالئكــ ــان مــ ــا ملكــ ــريم ومهــ ــن وكــ ــة كمحســ ــري لغــ ــر ونكــ ومنكــ
ــه   ــد ادخالــ ــن العبــــد عنــ ــال واخــــالق الســــوء مــ ــل ينكــــران اعمــ ا عــــز وجــ

 .يف القرب

ــ  ري للميـــــت ولقـــــد اتفـــــق اهـــــل االســـــالم علـــــى ســـــؤال منكـــــر ونكـــ
ــد الســـــؤال وخمالفـــــة        ــار مـــــن العـــــذاب عنـــ ــربه ومـــــايتعرض لـــــه الكفـــ ــ يف قـ
شــــخص واحــــد وهــــو ضــــرار بــــن عمــــرو لالمجــــاع يف هــــذا البــــاب امــــر          
ــار     ــذاب للكفـــ ــذا العـــ ــدوث هـــ ــواتر حبـــ ــمع تـــ ــة وان الســـ ــه خاصـــ ــد بـــ اليعتـــ

ــاىل     ــه تعــــ ــام بقولــــ ــهاد يف املقــــ ــك وورد استشــــ ــان ذلــــ ــافة اىل امكــــ : باالضــــ
  ــتني و ــا اثنـــ ــا امتنـــ ــالوا ربنـــ ــذنوبنا  قـــ ــا بـــ ــتني فاعرتفنـــ ــا اثنـــ وان  )١(احييتنـــ

ــرتاف      ــون االعــــ ــه يكــــ ــاب وفيــــ ــرب للحســــ ــون يف القــــ ــائني يكــــ ــد االحيــــ أحــــ
ــذنوب ــاء  . بالــــ ــن اثبــــــت العــــــذاب يف القــــــرب دون االحيــــ ــاس مــــ ــن النــــ ومــــ

ــد   ــالالم يف اجلســـ ــاع لـــ ــه اجتمـــ ــذاب بانـــ ــف العـــ ــن وصـــ ــهم مـــ ــهم . ومنـــ ومنـــ
 .من قال باالحياء ولكن من غري اعادة للروح

ــ  ــر اجلبـــ ــرياً  وانكـــ ــراً ونكـــ ــني منكـــ ــمية امللكـــ ــه البلخـــــي تســـ ائي وابنـــ
ـالوا امنـــــا املنكـــــر مايصـــــدر مـــــن الكـــــافر عنـــــد تلجلجـــــه اذا ســـــئل          وقــــ
ــوي         ــوم اللغــ ــن املفهــ ــق مــ ــول ينطلــ ــو قــ ــافر وهــ ــع الكــ ــو تقريــ ــا هــ ــنكري امنــ والــ
ــــة والتقيــــــد الــــــدقيق مبنطوقهــــــا واال فهــــــو قــــــول خمــــــالف لظــــــاهر        للكلمــ

 .احلديث

                                                        
 .١١سورة غافر  (١)
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ــافية    ــة االضـــــ ــف يف الوظيفـــــ ــد اختلـــــ ــن   وقـــــ ــري مـــــ ــر ونكـــــ ملنكـــــ
ــؤاله   ــد ســ ــت بعــ ــذيب امليــ ــافر،    . تعــ ــذاب الكــ ــوالن عــ ــذان يتــ ــا اللــ ــل مهــ فهــ

ام اهنمــــا يكتفيــــان بالســــؤال ثــــم يــــوكالن امليــــت امــــا اىل مالئكــــة  النعــــيم         
او ان احـــــدمها مـــــن مالئكـــــة النعـــــيم واالخـــــر      . او اىل مالئكـــــة العـــــذاب  
ــة العـــــذاب ــن مالئكـــ ــام   . مـــ ــيم قـــ ــتحق النعـــ ــا يســـ ــت مبـــ ــاب امليـــ ــان اجـــ فـــ

ــده  ــذاب   عنــ ــك العــ ــواله ملــ ــذاب تــ ــتحق العــ ــه يســ ــر انــ ــيم وان ظهــ ــك النعــ ملــ
ــيم  ــك النعــ ــادره ملــ ــدة    . وغــ ــاعة واحــ ــذاب يف ســ ــؤال والعــ ــان الســ ــا كــ ورمبــ

ــا مللـــــك   ــا اعـــــوان كمـــ ــد ان يكـــــون هلمـــ ــه واليبعـــ ــذان يقومـــــان بـــ ــا اللـــ ومهـــ
وقـــــد روي عـــــن الـــــنيب حممـــــد صـــــلى ا عليـــــه وآلـــــه       (املـــــوت اعـــــوان  

ملكــــان اســــودان أزرقــــان يقــــال     اذا أقــــرب امليــــت أتــــاه  : وســــلم انــــه قــــال  
ماكنــــــت تقـــــول يف هــــــذا  : نكـــــري، يقـــــوالن  : منكـــــر، ولالخــــــر : ألحـــــدمها 

هـــــو عبــــد ا ورســـــوله، اشـــــهد ان  : الرجــــل؟ فـــــان كـــــان مؤمنــــاً فيقـــــول  
ــوالن   ــول ا، فيقـــ ــداً  رســـ ــهد ان حممـــ ــه اال ا واشـــ ــم  : الالـــ ــا نعلـــ ـــ ــد كن قـــ

ــبعني      ــاً يف ســ ــبعني ذراعــ ــربه ســ ــح يف قــ ــم يفســ ــذا، ثــ ــول هــ ــك تقــ ــاً، انــ ذراعــ
ارجـــع اىل اهلـــي فـــاخربهم؟    : من، فيقـــول : ثـــم ينـــور لـــه فيـــه، ثـــم يقـــال لـــه       

من كنومـــــة العـــــروس الـــــذي اليوقظـــــه االّ أحـــــب اهلـــــه، حتـــــى        : فيقـــــوالن 
مسعــــت النـــــاس  : يبعثــــه ا مــــن مضـــــجعه ذلــــك، وان كــــان منافقـــــاً قــــال     

ـــــا نعلـــــم انـــــك تقـــــول     : فيقـــــوالن. يقولـــــون فقلـــــت مثلـــــه، الادري   قـــــد كن
ــال  ــال لــ ــك، فيقــ ــالعه،    : رضذلــ ــف اضــ ــه فتختلــ ــئم عليــ ــه، فتلتــ ــي عليــ التئمــ
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ــك   ــن مضـــــجعه ذلـــ ــه ا مـــ ــى يبعثـــ ــذباً حتـــ ــزال معـــ ــحيح . )١()فاليـــ ويف صـــ
ــالتعريف ــات . املنكــــــر والــــــنكري: الرتمــــــذي ورد امســــــا امللكــــــني بــــ والروايــــ

يف هــــذا البــــاب كــــثرية وتشــــري يف مضــــامينها اىل حقيقــــة الســــؤال يف القــــرب         
ــالباالســــناد عــــن االمــــام موســــى بــــن جعفــــ : ر عــــن ابيــــه عليهمــــا الســــالم قــ

ــربه     ــل قــ ــاذا ادخــ ــربه، فــ ــك اىل قــ ــف ملــ ــبعون الــ ــيعه ســ ــؤمن شــ ــات املــ اذا مــ
ــه   ــوالن لــ ــه ويقــ ــري فيقعدانــ ــر ونكــ ــاه منكــ ــن  : اتــ ــك؟ ومــ ــك؟ ومادينــ ــن ربــ مــ

ــول ــحان  : نبيـــــك؟ فيقـــ ــالم ديـــــين، فيفســـ ــد نبيـــــي، واالســـ ربـــــي ا، وحممـــ
دخالن عليــــه  لــــه يف قــــربه مــــد بصــــره، ويأتيانــــه بالطعــــام مــــن اجلنــــة، ويــــ        

فامــــا ان كــــان مــــن املقــــربني    : الــــروح والرحيــــان، وذلــــك قولــــه عــــز وجــــلّ     
ــان ــروح ورحيــ ــيم . (فــ ــة نعــ ــربه وجنــ ــال ) يعــــين يف قــ ــم قــ ــرة، ثــ : يعــــين يف االخــ

اذا مـــــات الكـــــافر شـــــيعه ســـــبعون الفـــــاً مـــــن الزبانيـــــة اىل قـــــربه، وانـــــه         
لــــو ان  : ليناشــــد حامليــــه بصــــوت يســــمعه كــــل شــــيء اال الــــثقالن ويقــــول       

ــر ــول  يل كـــ ــؤمنني، ويقـــ ــن املـــ ــاكون مـــ ــاحلاً   : ة فـــ ــل صـــ ــي اعمـــ ــون لعلـــ ارجعـــ
ــة   ــه الزبانيــ ــت، فتجيبــ ــا تركــ ــاديهم     : فيمــ ــها، وينــ ــت قائلــ ــة انــ ــا كلمــ ــال اهنــ كــ

لـــورد لعـــاد ملـــا هنـــي عنـــه، فـــاذا ادخـــل قـــربه وفارقـــه النـــاس اتـــاه            : ملـــك 
مــــن ربـــــك؟  :  منكــــر ونكــــري يف اهــــول صــــورة فيقيمانــــه ثــــم يقــــوالن لــــه        

جلج لســـــانه واليقـــــدر علـــــى اجلــــــواب،    ومادينـــــك؟ ومـــــن نبيـــــك؟ فيــــــتل   
: فيضـــربانه ضــــربة مــــن عــــذاب ا يــــذعر هلــــا كــــل شــــيء، ثــــم يقــــوالن لــــه  

ــول   ــك؟ فيقـــ ــن نبيـــ ــك؟ ومـــ ــك؟ ومادينـــ ــن ربـــ ــه . الادري: مـــ ــوالن لـــ : فيقـــ
 .٣/٣٨٣صحيح الرتمذي .  ٦/٢٧٦االنوار حبار ) ١(                                                        
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الدريــــت والهــــديت والافلحــــت، ثــــم يفتحــــان لــــه بابــــاً اىل النــــار وينــــزالن        
ــل   ــيم مــــن جهــــنم، وذلــــك قــــول ا عــــز وجــ ــان وامــــا االيــــه مــــن احلمــ ن كــ

ــيم   ــن محــ ــزل مــ ــالني فنــ ــ ــذبني الضّ ــن املكــ ــيم   مــ ــليه جحــ ــرب ونصــ ــين يف القــ يعــ
 .يعين يف االخرة

ــن        ــالم عـــ ــه الســـ ــادق عليـــ ــر الصـــ ــام جعفـــ ــدث االمـــ ــدما يتحـــ وعنـــ
ــول  ــرب ويقــ ــذاب القــ ــرب    : عــ ــدا القــ ــا قعيــ ــرب ومهــ ــا القــ ــه ملكــ ــدخل عليــ ــم يــ ثــ

ــري  ــر ونكــ ــائال  . منكــ ــري قــ ــو بصــ ــأله ابــ ــى   : يســ ــدخالن علــ ــداك يــ ــت فــ جعلــ
: قـــــال. ال: كـــــافر يف صـــــورة واحـــــدة؟ فقـــــال عليـــــه الســـــالم    املـــــؤمن وال

ــه      ــروح اىل حقويـــــه فيقـــــوالن لـــ ــه ويلقيـــــان فيـــــه الـــ مـــــن ربـــــك؟  : فيقعدانـــ
ــور ملــــــك  . احلــــــديث...  ــبه تبــــــاين صــــ ــتالف صــــــورمها يشــــ اي ان اخــــ

 .املوت بالنسبة للمؤمن والكافر

وقــــــد انكــــــر بعضــــــهم تســــــميتهما منكــــــراً ونكــــــرياً باعتبــــــار ان       
ــن الكــــــ   ــدر مــــ ــر مايصــــ ــؤاهلما   املنكــــ ــى ســــ ــة علــــ ــرتدد يف االجابــــ افر واملــــ

ــذلك    ــائلني بـــ ــد القـــ ــع وعنـــ ــوبيخ والتقريـــ ــن التـــ ــهما مـــ ــنكري مايصـــــدر عنـــ ـ والــ
واالحاديــــث الصــــرحية وكمــــا تقــــدم تــــنص     . لــــيس للمــــؤمن منكــــر ونكــــري   

ــذار   ــا ورمبـــــــا كانـــــــت التســـــــمية الدنـــــــى مالبســـــــة ولالنـــــ ــــى امسيهمـــــ علـــ
ــؤال . والتخويــــــــف ــو الســــــ ــل يف وظيفتــــــــهما وهــــــ ــافة اىل االصــــــ  .باالضــــــ

ــاء    ــان يف لقــ ــدة االمتحــ ــن شــ ــاة مــ ــاحلات ســــالح للنجــ ــل الصــ ــان فعــ ــذلك فــ كــ
ــف يف     ــاب ختفيــــ ــان وبــــ ــاح امــــ ــاء ومفتــــ ــادات وقــــ ــان العبــــ ــني، واتيــــ امللكــــ

ــة  ــاعة احملنــــ ــه    . ســــ ــادق عليــــ ــر الصــــ ــام جعفــــ ــن االمــــ ــناد عــــ روي باالســــ
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ــال  ــالم قــ ــه والزكــــاة      : الســ ــن ميينــ ــت الصــــالة عــ ــربه كانــ ــل املــــؤمن قــ اذا دخــ
فيتنحـــــى الصـــــرب ناحيـــــةً فـــــاذا : القـــــ. عــــن يســـــاره، والـــــرب مطـــــل عليـــــه 

ــالة   ــرب للصــــ ــال الصــــ ــاءلته قــــ ــان مســــ ــذان يليــــ ــان اللــــ ــه امللكــــ ــل عليــــ دخــــ
ــاة ــه   : والزكـــ ــا دونـــ ــه فانـــ ــزمت عنـــ ــان عجـــ ــاحبكم فـــ ــا صـــ ــرب. دونكمـــ : والـــ

ــان ــن  . اخلــــري واالحســ ــائم عــ ــرب الصــ ــوم لصــ ــو الصــ ــام هــ ــل الصــــرب يف املقــ ولعــ
 واســــــتعينوا بالصـــــــرب : االكــــــل والشــــــرب طاعــــــة ، ويف قولـــــــه تعــــــاىل    

ــه الســـــــالم ان  . )١(والصـــــــالة ــادق عليـــــ ــر الصـــــ ــام جعفـــــ ــن االمـــــ ورد عـــــ
       الصــــرب الصــــيام، واذا نزلــــت بالرجـــــل النازلــــة الشــــديدة، فليصــــم فـــــان ا

 .، يعين الصياماستعينوا بالصرب والصالة: تعاىل يقول

ــم        ــوع اعـــ ــن موضـــ ــزء مـــ ــفحة وجـــ ــري صـــ ــر ونكـــ ــاءلة منكـــ ان مســـ
ــحي   ــة االوىل، وصـــ ــرب يف الليلـــ ــذاب القـــ ــو عـــ ــي  اال وهـــ ــن اساســـ ــا ركـــ ح اهنـــ

مـــــن اهـــــوال تلـــــك الليلـــــة ولكـــــن الـــــبالء والفتنـــــة التنحصـــــر بســـــؤاهلما         
ــدبر . ومـــــــاجيري عنـــــــد حضـــــــورمها امليـــــــت ــم العقـــــــل بالتـــــ لـــــــذا حيكـــــ

ــتقبال     ــوع اســــ ــان نــــ ــة، فــــ ــك الليلــــ ــائب تلــــ ــتعداد ملصــــ ــرتاز واالســــ واالحــــ
ـــني للضــــيف يف تلــــك الليلــــة بيــــده مــــدة حياتــــه الــــدنيا، لــــيس بينــــه          امللكـ

 .ا ولطفهما اال التقوى والتوبة فاما اقرهبما اليوموبني احراز كرمهم
 
 

 القبــــر

 .١٥٣سورة البقرة ) ١(                                                        
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ــرة يف     ــه حفـــ ــأت لـــ ــدفن وهيـــ ــرت ان يـــ ــربت امليـــــت اي امـــ ــال اقـــ يقـــ
االرض يوضــــع فيهـــــا ويـــــوارى برتاهبــــا اي جعلـــــت لـــــه قــــرباً ومجعـــــه قبـــــور    
ــالة   ــه هنـــــى عـــــن الصـــ ــمى مقـــــربة ويف احلـــــديث انـــ وموضـــــع اجتماعهـــــا تســـ

ــل الخــــــــ   ــل قيــــــ ــربة ويف التعليــــــ ــوتى  يف املقــــــ ــديد املــــــ ــا بصــــــ تالط تراهبــــــ
 .وجناستهم

ــادة   ــرب(ومــــ ــها    ) قــــ ــل منــــ ــع كــــ ــة مواضــــ ــرآن يف مثانيــــ وردت يف القــــ
ــاىل    ــه تعــ ــها قولــ ــعبة منــ ــرب متشــ ــة وعــ ــة وموعظــ ــا حكمــ ــة فيهــ ــن : مدرســ مــ

ــدره ــبيل يســــــره. نطفــــــة خلقــــــه فقــــ ــأقربه. ثــــــم الســــ ــم اماتــــــه فــــ . )١(ثــــ
ــدة       ــورة املائــ ــن ســ ــة مــ ــة الكرميــ ــة وااليــ ــذه االيــ ــني هــ ــاجلمع بــ ــثوبــ ا  فبعــ

ــث يف االرض  ــاً يبحـــــ ــة    …غرابـــــ ــة القوليـــــ ــنة النبويـــــ ــافة اىل الســـــ باالضـــــ
يــــة والتقريريــــة يظهــــر ان تشــــريع القــــرب مــــدفناً لالنســــان ســــنة اهليــــة          والفعل
يف االرض وهــــي عنــــوان اكــــرام للــــذي بعــــث ا فيــــه مــــن روحــــه ومتييــــز         
لــــه عــــن مجيــــع احليوانــــات يف موتــــه وبعــــد وفاتــــه كمــــا اكرمــــه ا بالعقــــل        

 .وغري ذلك يف حياتهوالنطق 

ــال      ــه قـــ ــالم انـــ ــه الســـ ــؤمنني عليـــ ــري املـــ ــن امـــ ــدل : وروي عـــ اول عـــ
ــريف   ــن شــ ــيع مــ ــرف وضــ ــور اليعــ ــرة القبــ ــرب  . االخــ ــدخل القــ ــاس يــ ــل النــ فكــ

ــال    ــهم اال باالعمــــ ــتالف بينــــ ــه الاخــــ ــع جوانبــــ ــن مجيــــ ــرتاب مــــ ــه الــــ وحييطــــ
فالعمــــل هــــو الــــذي يبقــــى مالزمــــاً لالنســــان يف قــــربه       . الصــــاحلة يف الــــدنيا 

ــه  ــداق للقـــــول      اليفارقـــ ــنة ا يف اخللـــــق ومصـــ ــه وتلـــــك ســـ وان تركـــــه اهلـــ
 .٢١-١٩سورة عبس ) ١(                                                        
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ــان الـــــدنيا دار ابـــــتالء وامتحـــــان    روي عـــــن االمـــــام جعفـــــر الصـــــادق    . بـــ
ــه الســـالم انـــه قـــال    اذا وضـــع امليـــت يف قـــربه مثّـــل لـــه شـــخص فقـــال       :عليـ

ــان  : لـــــه ــانقطع بانقطـــــاع اجلـــــك، وكـــ ــة، كـــــان رزقـــــك فـــ ـــــا ثالثـــ ياهـــــذا كن
ملــــك فبقيــــت معــــك، امــــا    اهلــــك فخلفــــوك وانصــــرفوا عنــــك، وكنــــت ع    

  .انّي كنت اهون الثالثة عليك
ــدنيا        ــاة الـــ ــرب يف احليـــ ــة للقـــ ــة احلقيقيـــ ــالم الوظيفـــ ــر االســـ ــد أظهـــ لقـــ

بصــــورة قهقريــــة ولكنــــها أجيابيــــة املضــــموض وذلــــك باالســــتعداد لــــه بــــزاد        
ــيت       ــل الــــ ــارات وامللــــ ــر ان احلضــــ ــن الننكــــ ــاحل، حنــــ ــل الصــــ ــوى والعمــــ التقــــ

كرتـــــه مبفهومـــــه اـــــرد الـــــذي ســـــبقت االســـــالم ذكـــــرت املـــــوت، ولكنـــــها ذ
ــال    ــكندر قـــ ــات االســـ ــا مـــ ــثال ملـــ ــدان، فمـــ ــاحلس والوجـــ ــول بـــ ــه العقـــ تدركـــ

اصــــــبح أســــــري االســــــراء اســــــرياً، وقــــــاهر امللــــــوك      : أحــــــد احلكمــــــاء  
ــاً    ــار هالكـــ ــاً فصـــ ــاالمس مالكـــ ــان بـــ ــوراً، كـــ ــهى  )١(مقهـــ ــر انتـــ ــأن االمـــ ، وكـــ

 عــــامل بــــاملوت، بينمــــا يــــبني االســــالم باالدلــــة االربعــــة ان املــــوت انتقــــال اىل      
ــذلك       ــا وبـــ ــية فيهـــ ــال الشخصـــ ــوع األعمـــ ــدنيا ونـــ ــاة الـــ ــرتبط باحليـــ ــر يـــ آخـــ

ــاة     ــة يف احليـــ ــر أمهيـــ ــرب واكثـــ ــة أكـــ ــل وظيفـــ ــالم للعقـــ ــى االســـ ــول . أعطـــ فقـــ
ــن أبســــط    ــرب مــ ــه علــــى أمهيــــة يعتــ ــه وروايتــ ــيم الــــذي يــــدل تناقلــ ـــذا احلكــ هـ

 .املفاهيم اليت حييط هبا كل مسلم بغض النظر عن مذهبه وثقافته

ــرب    ــان قــ ــل انســ ــل     ان لكــ ــن اهــ ــان مــ ــه ان كــ ــرح بقدومــ ــره ويفــ اً ينتظــ
الصـــــاحلات ويشـــــتاق اىل ســـــاعة اللقـــــاء وان كـــــان مـــــن اهـــــل الســـــيئات        
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ــه وهـــو          ــان دفنـ ــربه ومكـ ــى قـ ــي علـ ــان ميشـ ــن انسـ ــم مـ ــه، وكـ ــره ايوائـ ــه يكـ فانـ
ــام     ــن االمـــ ــدهان عـــ ــري الـــ ــن بشـــ ــه، وعـــ ــتعد لـــ ــه مل يســـ ــك او انـــ ــم ذلـــ ـ اليعلــ

ــال  ــه قـــ ــالم انـــ ــه الســـ ــادق عليـــ ــر الصـــ ــ: جعفـــ ــرب كالمـــ ــوم ان للقـــ ــلّ يـــ اً يف كـــ
انـــا بيـــت الغربـــة، انـــا بيـــت الوحشـــة، انـــا بيـــت الـــدود، انـــا القـــرب           : يقـــول

 .انا روضة من رياض اجلنة او حفرة من حفر النار

ــان    ــربه ومكــــ ــة قــــ ــه املبــــــادرة اىل هتيئــــ ــؤمن فعلــــ ــي للمــــ وممــــــا ينبغــــ
ــل الصــــالح    ــن اهــ ــلف مــ ــان بعــــض الســ ــافى وكــ ــليماً معــ ــان ســ ــه وان كــ مدفنــ

ــر اىل   ــني واالخــ ــني احلــ ــدخل بــ ــنفس     يــ ــاً للــ ــرآن تأديبــ ــه القــ ــرأ فيــ ــه ويقــ  مدفنــ
ــداع     ــهو واالرتــــ ــباب اللــــ ــدنيا واســــ ــاهج الــــ ــدفاع يف مبــــ ــن االنــــ ــا مــــ ـــ ومنعهـ
واالنزجــــار باستحضــــار عــــامل القــــرب الــــذي نــــدنو منــــه ويــــدنو منــــا مــــن غــــري  

ــف ــاىل . توقـــ ــه تعـــ ــات قولـــ ــل باطالقـــ ــى زرمت  : وللعمـــ ــاثر حتـــ ــاكم التكـــ أهلـــ
ــاالرض لــــــدفن املــــــ. املقــــــابر ــن ويســــــتحب التــــــربع بــــ ؤمن وقــــــد روي عــــ

ــال   ــه قــ ــة انــ ــن علقمــ ــة بــ ــابني    : عقبــ ــالم مــ ــه الســ ــؤمنني عليــ ــري املــ ــرتى امــ اشــ
ــرية اىل      ــف اىل احلــــ ــابني النجــــ ــر مــــ ــة واخــــ ــرية اىل الكوفــــ ــق اىل احلــــ اخلورنــــ
ــت     ــرائه فقلــ ــى شــ ــهد علــ ــم واشــ ــف درهــ ــاربعني الــ ــدهاقني بــ ــن الــ ــة مــ الكوفــ

ــه ــال  : لـــ ــا فقـــ ــت خطـــ ــيس ينبـــ ــال ولـــ ــذا املـــ ــرتي هبـــ ــؤمنني تشـــ ــاامري املـــ : يـــ
كوفـــــان يـــــرد : (رســـــول ا  صـــــلى ا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم يقـــــول مسعــــت 

اوهلــــا علــــى اخرهــــا حيشــــر مــــن ظهرهــــا ســــبعون الفــــاً يــــدخلون اجلنـــــة          
ــروا يف ملكــــــــي  ــتهيت ان حيشــــــ ــاب فاشــــــ ــتحب . )١()بغــــــــري حســــــ ويســــــ
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ــام   ــاظ وعــــن االمــ ــرب املــــؤمن ملــــا يف ذلــــك مــــن الثــــواب واالتعــ قيــــام حبفــــر قــ ال
ــال ــه الســــالم قــ ــاقر عليــ ــن حفــــر : حممــــد البــ ــوأه  مــ ــن بــ ــرباً كــــان كمــ مليــــت قــ

  .)١(بيتاً موافقاً اىل يوم القيامة
ــا     ــفة اليونانيـــــــة وغريهـــــــا ممـــــ ومســـــــألة القـــــــرب مـــــــذكورة يف الفلســـــ

ــا هـــــو يف االســـــالم،   ــن بنمـــــو خيتلـــــف يف ماهيتـــــه عمـــ ســـــبق االســـــالم ولكـــ
ــن بيــــت   ــا ســــبعة امــــالك مــ ــد ملكهــ ــر مبدينــــة قــ فقــــد روي ان االســــكندر مــ

ــن نســــلهم      ــل بقــــي مــ ــاد، فســــأل هــ ــد وبــ ــي واحــــد    واحــ ــد، قــــالوا بقــ أحــ
ــابر     ــزم املقــ ــا تلــ ــأله ملــ ــه فســ ــدعا بــ ــابر، فــ ــزم املقــ ــو يلــ ــال . وهــ أردت ان : قــ

ــدهم فوجــــدهتا ســــواء       ــز عظــــام امللــــوك مــــن عظــــام عبيــ هــــل : قــــال. أميــ
لـــو علمـــت انــــك تقـــدر علــــى    : قــــال. لـــك أن تلـــزمين حتــــى انيلـــك بغيتـــك    

ــال  ــك، قــ ــك للزمتــ ــك: ذلــ ــال. ومابغيتــ ــال  : قــ ــا، قــ ــوت معهــ ــاة المــ ــن : حيــ لــ
ــه : قــــال. علــــى ذلــــك أقــــدر ــن يقــــدر عليــ ــه ممــ ــد أعطــــى . فــــدعين أطلبــ لقــ

ــالم مفهومــــاً مشــــرقاً لقــــرب املــــؤمن، وان القــــرب أمتــــداد للحيــــاة الــــدنيا         االســ
ــه داراً يف       ــبين لـــ ــان ان يـــ ــتطيع االنســـ ــا يســـ ــا وكمـــ ــل فيهـــ ــوع العمـــ ــرة لنـــ ومثـــ
ــتطيع ان حيــــدد        ــذلك يســ ــاق املــــايل كــ ــدني واالنفــ ــدنيا باجلهــــد البــ ــاة الــ احليــ

 .سعته بالتقوى وايتان الصاحلاتمعامل قربه و
 
 

 ضغطة القرب
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ــته وانعـــــدام االســـــتطاعة فيـــــه         ــد يكـــــون ضـــــيق القـــــرب ووحشـــ قـــ
ــذا      ــتفكري هبـــ ــاس الـــ ــر النـــ ــاب اكثـــ ــل وراء اجتنـــ ــة وارادة الفعـــ ــى احلركـــ علـــ

فرتاهـــــم يهربـــــون مـــــن التأمـــــل فيـــــه، والنظـــــر يف تفاصـــــيله . االمـــــر احلتمـــــي
ــة    ــها احلقيقيـــ ــدنيا هبيئتـــ ــروا اىل الـــ ــذين نظـــ ــن الـــ ــر،   ولكـــ ــا دار ممـــ باعتبارهـــ

ــى الســــفر         ــه مكــــره علــ ــر، بــــل انــ ــافر اىل عــــامل اخــ ــان فيهــــا مســ وان االنســ
ــام     ــن ايـــ ــوا مـــ ــا وجعلـــ ــدبر يف احواهلـــ ــى التـــ ــوا علـــ ــها، حرصـــ ــال منـــ تقـــ واالن

وانصـــــتوا اىل االيـــــات القرآنيـــــة الـــــيت     . اعمـــــارهم فيهـــــا مزرعـــــة لالخـــــرة   
تنــــاول عــــامل مــــا بعــــد املــــوت وماتتضــــمنه مــــن مــــواعظ وعــــرب وكــــذلك           ت

ــذا البـــــاباســـــت ــامل  معوا اىل االحاديـــــث الشـــــريفة يف هـــ ذي االمهيـــــة يف عـــ
 .التكوين

ــه     ــه ومراحلــــ ــامل واحوالــــ ــذا العــــ ــؤون هــــ ــها يف شــــ ــاء منــــ ــا جــــ وممــــ
الـــــيت يتعـــــرض هلـــــا امليـــــت يف بدنـــــه عنـــــد      ) ضـــــغطة القـــــرب (االوىل هـــــو 

ــك عــــن        ــواردة يف ذلــ ــات الــ ــروري للروايــ ــا ضــ ــرار هبــ ــرب واالقــ ــه يف القــ ادخالــ
ــلى ا ع  ــد صـــ ــنيب حممـــ ــلم الـــ ــه وســـ ــه وآلـــ ــني  . ليـــ ــن احلســـ ــي بـــ ــن علـــ عـــ

اهلمـــداني عـــن جعفـــر بـــن امحـــد عـــن علـــي بـــن بـــرزخ اخليـــاط عـــن عمـــر            
ــن ســــنان  ــن ابــ ــع عــ ــد ا بــــن اليســ ــن عبــ ــع عــ ــد  )١(بــــن اليســ ــن ابــــي عبــ عــ

ــال   ــالم قــ ــه الســ ــادق عليــ ــه    : ا الصــ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــول ا صــ ــي رســ اتــ
 قــــد مـــــات، فقـــــام رســـــول ا  )٢(ان ســــعد بـــــن معـــــاذ : وســــلم فقيـــــل لـــــه 

 .هو عبد ا بن سنان) ١(                                                        
الشـهل بـن جشـم بـن احلـارث بـن       سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القـيس بـن زيـد بـن عبـد ا     ) ٢(

وهو ممن شهد بدراً مـع  . اخلزرج بن النبيت بن مالك بن االوس االنصاري االشهلي سيد االوس
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ــعد        ــل ســ ــأمر بغســ ــه، فــ ــحابه معــ ــام اصــ ــلم وقــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ صــ
ــى      ــل علـــ ــن محـــ ــنط وكفّـــ ــا ان حـــ ــاب فلمـــ ــادة البـــ ــى عضـــ ــائم علـــ ــو قـــ وهـــ
ـــريره تبعـــــه رســـــول ا بـــــال حـــــذاء والرداء، ثـــــم كـــــان يأخـــــذ مينـــــة         ســ
ــزل      ــرب، فنـــ ــه اىل القـــ ــهى بـــ ــى انتـــ ــرة  حتـــ ــرير مـــ ــرة الســـ ــرة ويســـ ــرير مـــ الســـ

ــل    ــول ا صـــــلى ا عليـــــه وآلـــــه وســـ ـــــده وســـــوى اللـــــنب    رســـ م حتـــــى حلّ
ــول   ــه، وجعــــل يقــ ــاً، يســــد بــــه      : عليــ ــاولوني ترابــــاً رطبــ نــــاولوني حجــــراً، نــ

ــول   ــابني الّــــنب، فلّمــــا ان فــــرغ وحثــــا الــــرتاب عليــــه وســــوى قــــربه قــــال رســ مــ
ــلم   ــلى ا عليـــــه وآلـــــه وســـ ــه ســـــيبلى ويصـــــل    : (ا صـــ انـــــي العلـــــم انـــ

ــال احكمـــــه  ــداً اذا عمـــــل عمـــ ــن ا حيـــــب عبـــ ــا  ،)البلـــــى اليـــــه، ولكـــ فلّمـــ
ــعد  ــه قالــــت ام ســ ــة عليــ ــوى الرتبــ ــال  : ان ســ ــة، فقــ ــك اجلنــ ــاً لــ ــعد هنيئــ ياســ

ــلم  ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــه، الجتزمــــي علــــى  : رســــول ا صــ ــعد مــ يــــأم ســ
ــال      ــابته ضــــمة، قــ ــعداً قــــد اصــ ــك فــــان ســ ــول ا صــــلى   : ربــ فرجــــع رســ

يارســـــول ا لقـــــد  : ا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم ورجـــــع النـــــاس فقـــــالوا لـــــه      
انـــــك تبعـــــت . ســـــعد مـــــامل تصـــــنعه علـــــى احـــــدرأينـــــاك صـــــنعت علـــــى 

ــذاء ــالرداء والحـــ ــه بـــ ــلم . جنازتـــ ــه وســـ ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــال صـــ ان : (فقـــ
ــا  ــيت هبــــ ــذاء فتأســــ ــة كانــــــت بــــــالرداء والحــــ ــالوا)املالئكــــ ــت : ، قــــ وكنــــ

ــرير مــــرة، قــــال  ــرير مــــرة ويســــرة الســ ــد : (تأخــــذ مينــــة الســ كانــــت يــــدي يف يــ
ــذ  ــث يأخـــ ــذ حيـــ ــل آخـــ ــالوا)جربئيـــ ــلّيت  : ، قـــ ــله وصـــ ــرت بغســـ ــى امـــ علـــ

ــت    ــم قلـــ ــربه ثـــ ــه يف قـــ ــه وحلّدتـــ ــمة،    : جنازتـــ ــابته ضـــ ــد اصـــ ــعداً قـــ ان ســـ
واصـابه يـوم اخلنـدق سـهم وبقـي بعـده شـهراً حتـى حكـم يف          . النيب صلى ا عليه وآله وسلم                                                                                                                                   

 .اليهود من بين قريظة ثم مات



 114

ــال ــلم  : قــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــال صــ ــع   : (فقــ ــه مــ ــان يف خلقــ ــه كــ ــم انــ نعــ
ــوء  ــه ســــ ــل يف     )١()اهلــــ ــض ااهيــــ ــود بعــــ ــعيفة لوجــــ ــة ضــــ ــن الروايــــ ولكــــ

ــال . ســــندها ــري النبــــال قــ ــن بشــ ــذا وقــــد ورد عــ ــا عبــــد ا : هــ مسعــــت ابــ
خاطـــــب رســـــول ا صـــــلى ا عليـــــه      :الصـــــادق عليـــــه الســـــالم يقـــــول    

ــه      ــل لــ ــه، فقيــ ــني كتفيــ ــتلج بــ ــده واخــ ــحه بيــ ــعد فمســ ــرب ســ ــلم قــ ــه وســ : والــ
ــعد : يارســــــول ا رأينــــــاك خاطبــــــت واخــــــتلج بــــــني كتفيــــــك وقلــــــت ســــ

 .)٢(انه ليس من مؤمن اال وله ضمة: فقال! يفعل به هذا

ــه اىل     ــاعة عودتــــ ــان ســــ ــؤمن كانســــ ــر املــــ ــا ينتظــــ ــذكرة مبــــ ــا تــــ اهنــــ
منـــــها لتكـــــون هـــــذه التـــــذكرة درســـــاً وموعظـــــة يـــــدرك االرض الـــــيت خلـــــق 

ــاب      ــق وغيـــ ــز مطلـــ ــدنيا بعجـــ ــذه الـــ ــادر هـــ ــان ومغـــ ــه فـــ ــا انـــ ــان هبـــ ـ االنســ
الناصــــــر وانعــــــدام االســــــباب والتســــــليم بــــــانفراد لضــــــغطة االرض الــــــيت      

 .طاملا مشي عليها وسخرها خلدمته

ومثلمـــــا يكـــــون املـــــوت وكيفيـــــة قـــــبض الـــــروح بالنســـــبة للمـــــؤمن        
كينة والبشـــــارة وبالنســـــبة للكـــــافر وجهـــــاً    الـــــيت تتصـــــف بالراحـــــة والســـــ   

ــا حيـــــث تكـــــون        ــذلك ضـــــغطة القـــــرب يف نتائجهـــ ــن وجـــــوه العـــــذاب كـــ مـــ
ــرة  ــواب املغفـــ ــن ابـــ ــاً مـــ ــر  . للمـــــؤمن بابـــ ــام جعفـــ ــن االمـــ ــن الســـــكوني عـــ عـــ

ــال  ــه قــ ــن ابائــ ــه الســــالم عــ ــه : الصــــادق عليــ ــلى ا عليــ ــول ا صــ ــال رســ قــ
ــلم  ــه وســ ــن      : (وآلــ ــه مــ ــان منــ ــا كــ ــارة ملــ ــؤمن كفــ ــرب للمــ ــغطة القــ تضــــييع ضــ

 .٦/٢٢٠حبار االنوار ) ١(                                                        
 .٦/٢٢١م .ن) ٢(
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ــنعم ــة ا   . )١()الـــ ــتثمارها يف طاعـــ ــدم اســـ ــنعم عـــ ــييع الـــ ــه تضـــ ــن اوجـــ ومـــ
والتقصــــــري يف مســــــتلزمات الشــــــكر واداء احلقــــــوق وتركهــــــا او ان اليعبــــــأ      

واحلـــــديث تأديـــــب  . هبـــــا االنســـــان وال يعـــــرف امهيتـــــها حتـــــى يفقـــــدها     
مبــــارك وارشــــاد للنجــــاة مــــن ضــــغطة القــــرب او ختفيفهــــا وذلــــك بــــاحلرص         

ــنعم  ــييع الــ ــدم تضــ ــى عــ ــدة   . علــ ــين الشــ ــيت تعــ ــرب الــ ــغطة القــ ــى ضــ ــل وحتــ بــ
ــون للمــــؤمن    ــقة والعصــــر تكــ ــمة(واملشــ ــع وضــــم الشــــيء    ) ضــ والضــــم اجلمــ

ــا      ــف كمـــ ــق والتخفيـــ ــامني الرفـــ ــن مضـــ ــو مـــ ــطالح الخيلـــ ــيء واالصـــ اىل الشـــ
  ــلى ا ــول ا صــــ ــه عــــــن رســــ ــاورد فيــــ ــعد املتقــــــدم ومــــ يف حــــــديث ســــ

ــال   ــلم، اذ قــ ــه وســ ــه وآلــ ــي   : عليــ ــمة لــ ــه ضــ ــؤمن اال ولــ ــن مــ ــيس مــ ــه لــ س انــ
ــاد      ــلم بارشــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــد صــ ــنيب حممــ ــام الــ ــل قــ ــط بــ ــذا فقــ هــ
ــرب     ــغطة القــــ ــن ضــــ ــاة مــــ ــبيال اىل النجــــ ــدعاء ســــ ــاذ الــــ ــلمني اىل اختــــ املســــ
ســــواء كــــان ذلــــك بــــدعاء املــــؤمن لنفســــه يف حياتــــه او دعــــاء املشــــيعني         

ــه ــه لـــ ــري . وذويـــ ــو بصـــ ــال ابـــ ــه   : قـــ ــادق عليـــ ــد ا الصـــ ــا عبـــ ــت ابـــ مسعـــ
ول ا صــــلى ا عليــــه وآلــــه وســــلم    ان رقيــــة بنــــت رســــ  : الســــالم يقــــول 

ــا       ــى قربهــ ــلم علــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــول ا صــ ــام رســ ــت قــ ــا ماتــ . ملــ
يارســــول ا انــــا  : فرفــــع يــــده تلقــــاء الســــماء ودمعــــت عينــــاه فقــــالوا لــــه      

انــــي  : قــــد رأينــــاك رفعــــت راســــك اىل الســــماء ودمعــــت عينــــاك، فقــــال        
ــرب  ــمة القــــ ــن ضــــ ــة مــــ ــألت ربــــــي ان يهــــــب يل رقيــــ ــوة)٢()ســــ ــا دعــــ  ، اهنــــ

ـــؤمنني للنجــــاة مــــن ضــــغطة القــــرب بالــــدعاء لتــــأثريه الفعــــال يف الرتكيبــــة          للمـ
 .٣٢٢امايل الصدوق ) ١(                                                        

 .٦/٢١٧حبار االنوار ) ٢(
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ــوني        ــام الكـــ ــد النظـــ ــع قواعـــ ــارض مـــ ــري تعـــ ــن غـــ ــداث ومـــ ــة لالحـــ الطبيعيـــ
 .لدخوله بفضله تعاىل يف االسباب

ويف وفـــــاة فاطمـــــة بنـــــت اســـــد ام االمـــــام علـــــي عليـــــه الســـــالم          
يبــــدو واضــــحاً اهتمــــام الــــنيب يف موضــــوع ضــــغطة القــــرب وحرصــــه علــــى         
ــالم      ــد االســ ــاء قواعــ ــه يف بنــ ــهمت فيــ ــا اســ ــاء ملــ ــا ووفــ ــراً هبــ ــه بــ ــا منــ جناهتــ
بتعاهـــــدها الـــــنيب صـــــلى ا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم يف الســـــنني االوىل مـــــن        
ــلم       ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــنيب صــ ــا الــ ــرى عليهــ ــد اطــ ــريف وقــ ــره الشــ عمــ

 .)١()مل نلق بعد ابي طالب أبر بي منها: (بقوله

ــا ماتـــــت فاطمـــــة ب   ــر انـــــه ملـــ ــد ذكـــ ــد ام امـــــري هـــــذا وقـــ نـــــت اســـ
ــه    ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــنيب صــ ــه الــ ــال لــ ــاً فقــ ــل باكيــ ــالم اقبــ ــه الســ ؤمنني عليــ ــ املــ

ــلم ــك : وســـــ ــى ا عينـــــ ــك؟ الابكـــــ ــال. مايبكيـــــ ــدتي  : قـــــ ــت والـــــ توفـــــ
ــلم      ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــنيب صــ ــه الــ ــال لــ ــول ا، قــ ــدتي  : يارســ ــل والــ بــ

ــا     ــعث اوالدهــــ ــبعين، وتشــــ ــا وتشــــ ــوع اوالدهــــ ــت جتــــ ــد كانــــ ــاعلي فلقــــ يــــ
 لقـــــد كـــــان يف دار ابـــــي طالـــــب خنلـــــة فكانـــــت تســـــابق      وتـــــدهنين، وا

ــاولين        ــي تنــ ــو عمــ ــوا بنــ ــاذا خرجــ ــه فــ ــم جتنيــ ــتقط، ثــ ــداة لتلــ ــن الغــ ا مــ ــ اليهــ
ذلـــــك، ثـــــم هنـــــض صـــــلى ا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم فاخـــــذ يف جهازهـــــا         

وكــــان يف حــــال تشــــييع جنازهتــــا يرفــــع قــــدماً ويتــــأنى       . وكفنــــها بقميصــــه 
ــلى عل  ــا صـــ ــدم، فلمـــ ــايف القـــ ــو حـــ ــر، وهـــ ــع االخـــ ــبعني يف رفـــ ــا كـــــرب ســـ يهـــ

ــا     ــام يف قربهـــ ــد ان نـــ ــة بعـــ ــده الكرميـــ ــا بيـــ ــدها يف قربهـــ ــم حلّـــ ــبرية، ثـــ . تكـــ
 .٤/٣٨٠االصابة يف متييز الصحابة / ابن حجر العسقالني ) ١(                                                        
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ــراف،     ــاس االنصـــ ــرتاب واراد النـــ ــا الـــ ــل عليهـــ ــا أُهيـــ ــهادة، فلمـــ ــها الشـــ ولقنـــ
ابنـــــك،  : جعـــــل رســـــول ا صـــــلى ا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم يقـــــول هلـــــا       

ــك، الجعفــــر والعقيــــل   ــن ابــــي طالــــب   : ابنــــك. ابنــ وملــــا ســــئل  . علــــي بــ
ــول ا صـــــ  ــه   رســـ ــا فعلـــ ــه وســـــلم عمـــ ــه وآلـــ ــاب. لى ا عليـــ امـــــا : اجـــ

ـــــأني يف وضـــــع اقـــــدامي ورفعهـــــا يف حـــــال التشـــــييع للجنـــــازة فلكثـــــرة         الت
ــا    ــلى عليهـــ ــا صـــ ــبرية فاهنـــ ــبعني تكـــ ــبريي ســـ ــا تكـــ ــة، وامـــ ــام املالئكـــ ازدحـــ
ــال    ــاني ذكــــرت يف حــ ــومي يف حلــــدها فــ ــا نــ ــة وامــ ــن املالئكــ ــفاً مــ ــبعون صــ ســ

ــرب  ــغطة القـــ ــا ضـــ ــت. حياهتـــ ــعفاه، فنمـــــ : فقالـــ ــل  واضـــ ــدها الجـــ ت يف حلـــ
ذلـــك حتــــى كفيتــــها ذلـــك، وأمــــا تكفــــيين هلــــا بقميصـــي فــــاني ذكــــرت هلــــا    

ــت   ــراة فقالـــ ــاس عـــ ــر النـــ ــة وحشـــ ــا القيامـــ ــها : يف حياهتـــ ــوأتاه، فكفنتـــ واســـ
ــر      ــك، الجعفــ ــك، ابنــ ــا ابنــ ــويل هلــ ــا قــ ــتورة وامــ ــة مســ ــوم القيامــ ــوم يــ ــه، لتقــ بــ

ــت     ــا فقالــ ــن رهبــ ــأهلا عــ ــان وســ ــا امللكــ ــزل عليهــ ــا نــ ــا ملــ ــل فاهنــ  ا: والعقيــ
ــاال ــك؟ قالـــــت: ربـــــي، وقـــ ــن نبيـــ ــي: مـــ ــد نبيـــ ــاال. حممـــ ــك : فقـــ ــن وليـــ مـــ

 .احلديث...وامامك

ــلم    ــه وســـــ ــلى ا عليـــــــه وآلـــــ ــاء رســـــــول ا صـــــ ان بركـــــــة دعـــــ
اتصـــــلت منــــــذ ذلــــــك احلــــــني لتكــــــون مــــــؤثرة يف رفــــــع ضــــــغطة القــــــرب او  
ــاً ولكنــــها         ــاً جتــــري واقعــ ــا يف املــــؤمن ايضــ ــؤمنني فمــــع اهنــ ــا عــــن املــ ختفيفهــ

ــابع ال   ــا تكـــون بطـ ــوب الـــدنيا       رمبـ ــه مـــن ذنـ ــه ممـــا حلقـ ــون تطهـــرياً لـ لطـــف ولتكـ
خاصـــة واهنـــا تـــالزم الســـؤال مـــن قبـــل املالئكـــة ملـــا روي عـــن ابـــي بصــــري           

يســـــأل وهـــــو  : عـــــن االمـــــام جعفـــــر الصـــــادق عليـــــه الســـــالم انـــــه قـــــال      
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ولكــــن هــــذا اليعــــين ان مــــن اليضــــغط اليســــأل فقــــد يتعـــــرض        . مضــــغوط 
ـــ    ــؤال معـ ــرب والســ ــغطة القــ ــرهم اىل ضــ ــل اكثــ ــاس بــ ــض النــ ــو . اًبعــ ــد ينجــ وقــ

 .بعض الناس من احدمها او كليهما

وهنــــاك بــــاب مــــن ابــــواب رمحتــــه تعــــاىل فتحــــه للمــــؤمنني للنجــــاة          
فباالســــناد . مــــن ضــــغطة القــــرب وهــــو حــــدوث الوفــــاة يف ســــاعة مباركــــة      

مـــن : عـــن ابـــان بـــن تغلـــب عـــن االمـــام جعفـــر الصـــادق عليـــه الســـالم قـــال        
س مـــــن يـــــوم   مـــــات مـــــابني زوال الشـــــمس يـــــوم اخلمـــــيس اىل زوال الشـــــم     

ــغطة القـــــرب  ــاذه ا مـــــن ضـــ ــن املـــــؤمنني أعـــ ــارة . اجلمعـــــة مـــ ويف ذلـــــك بشـــ
 .وحسن مواساة ملن يكون اجله يف ليلة اجلمعة او صدر هنارها

 
 

 اجلريدتان يف القرب
ــة فعيلـــــة مبعنـــــى        ــدة وهـــــي ســـــعفة النخلـــ ــدتان مثنـــــى جريـــ اجلريـــ

ــه اخلـــــرب        ــها ومنـــ ــه عنـــ ــد خوصـــــها ونزعـــ ــذلك لتجريـــ ــت بـــ ــة، مسيـــ مفعولـــ
ــاقر عليـــــه الســـــالم احلـــــث  كتـــــب القـــــر آن يف جرايـــــد، ورد عـــــن االمـــــام البـــ

. علــــى وضــــع جريــــدتني مــــع امليــــت يف قــــربه وبــــين علــــة ذلــــك ومنافعــــه        
ــال  ــن زرارة قـــ ــناد عـــ ــالم   : باالســـ ــه الســـ ــاقر عليـــ ــر البـــ ــي جعفـــ ــت البـــ : قلـــ

يتجــــافى عنــــه   : امليــــت اذا مــــات مل جتعــــل معــــه اجلريــــدة؟ قــــال     ! أرأيــــت
ــاً،    ــود رطبـــ ــادام العـــ ــاب مـــ ــذاب واحلســـ ــالالعـــ ــوم  : قـــ ــه يف يـــ ــذاب كلـــ والعـــ

واحــــد، يف ســـــاعة واحـــــدة، قـــــدر مايــــدخل القـــــرب ويرجـــــع القـــــوم، وامنـــــا   
جعلــــت الســـــعفتان لـــــذلك فاليصـــــيبه عـــــذاب والحســـــاب بعـــــد جفوفهمـــــا  
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ــاء ا ــذلك    . ان شــــ ــود وبــــ ــة يف العــــ ــة الرطوبــــ ــنص امهيــــ ــظ يف الــــ ويالحــــ
ــيل     ــديث فضــ ــا يف حــ ــالم كمــ ــه الســ ــادق عليــ ــر الصــ ــام جعفــ ــال االمــ ــاً قــ ايضــ

ــ ــد الــ ــالم وعبــ ــه الســ ــه عليــ ــة : رمحن عنــ ــت رطبــ ــه مادامــ ــافى عنــ ــه يتجــ . انــ
وقـــد ورد ايضــــاً عـــن االمــــام موســـى بــــن جعفـــر عليــــه الســـالم انــــه الجيــــوز      
اليـــابس وذلـــك يف اجابـــة لـــه علـــى مـــن ســـأل عـــن وضـــع الســـعفة اليابســـة           

: عــــن حييــــى بــــن عبــــادة املكــــي انــــه قــــال      (مــــع امليــــت هــــذا وقــــد ورد    
 ــا عبــــد ا ــأل ابــ ــوري يســ ــفيان الثــ ــن  مسعــــت ســ ــه الســــالم عــ ــادق عليــ الصــ

ــال ــري فقــــ ــول ا   : التخضــــ ــأوذن رســــ ــك فــــ ــار هلــــ ــن االنصــــ ــال مــــ ان رجــــ
ــروا     ــه خضــ ــن قرابتــ ــه مــ ــن يليــ ــال ملــ ــه فقــ ــلم مبوتــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ صــ

ــال  ــة قـــ ــوم القيامـــ ــرين يـــ ــل املخضـــ ــا اقـــ ــا التخضـــــري؟: صـــــاحبكم فمـــ . ومـــ
ــال ــوة  : قـــ ــل الرتقـــ ــدن اىل اصـــ ــل البـــ ــن اصـــ ــع مـــ ــراء توضـــ ــدة خضـــ ). جريـــ

المجـــــاع بـــــان اجلريـــــدة اذا كانـــــت يابســـــة التكفـــــي بـــــل       ولـــــذلك جـــــاء ا 
ــرة      ــدة اخلضـــ ــول مـــ ــها وطـــ ــيء يبســـ ــا بطـــ ــى يف اختيارهـــ ــتحب ان يراعـــ يســـ

ــها  ــاً منــ ــر غلظــ ــار االكثــ ــا وذلــــك باختيــ ــة فيهــ ــول . والرطوبــ ــة الطــ ــن ناحيــ ومــ
فيكــــون ذراعــــاً وجيــــزي ان يكــــون طــــول اجلريــــدة شــــرباً او اقــــل او اكثــــر         

ــه  ــك كلــ ــن ذلــ ــرائن . مــ ــاب القــ ــات وغيــ ــدها يف   لالطالقــ ــيت تقيــ ــة الــ اخلارجيــ
 .املندوبات وامكان التسامح يف املقام

ــوالً اىل      ــطر طــــ ــي ان تشــــ ــت فهــــ ــع امليــــ ــعها مــــ ــة وضــــ ــا طريقــــ امــــ
ــوة اىل    ــن الرتقــــ ــت مــــ ــن للميــــ ــب االميــــ ــدمها يف اجلانــــ ــع احــــ ــطرين يوضــــ شــــ

امـــــا االخـــــر . حيــــث تصـــــل مـــــع احلـــــرص علـــــى جعلــــها مالصـــــقة لبدنـــــه  
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اً مـــــابني القمــــــيص  فيوضـــــع يف جانبـــــه االيســـــر مـــــن عنــــــد الرتقـــــوة ايضـــــ      
وهنـــــاك كيفيـــــة اخـــــرى لوضـــــعها وذلـــــك بوضـــــع احـــــد الشـــــطرين . واالزار

ــن   ــه االميـــ ــت ابطـــ ــها حتـــ ــون    . منـــ ــث يكـــ ــه حبيـــ ــني رجليـــ ــرى بـــ ــا االخـــ امـــ
منتصـــــفه بـــــني الـــــركبتني واذا كانـــــت واحـــــدة غـــــري مشـــــطورة فتوضـــــع يف       
جانبــــه االميــــن وهنــــاك كيفيــــات اخــــرى لوضــــعهما جــــاءت هبــــا االخبــــار          

ولكــــــن الـــــذي يظهـــــر مـــــن الروايــــــات    . الفقهيـــــة ومـــــذكورة يف املفصـــــالت   
ــت يف قــــربه         ــع امليــ ــع اجلريــــدة مــ ــق وضــ ــق الغايــــة مبطلــ ــو حتقــ ــوص هــ والنصــ
ــط       ــذا فقــ ــيس هــ ــاىل لــ ــه تعــ ــعة رمحتــ ــف وســ ــروح التخفيــ ــب لــ ــو املناســ وهــ
ــعها    ــع امليــــت وذلــــك بوضــ ــدة مــ ــع اجلريــ ــيان وضــ ــدارك نســ ــن تــ ــه ميكــ ــل انــ بــ

:  قـــال حممـــد بـــن علـــي بـــن احلســـني    (علـــى قـــربه بعـــد الـــدفن ملـــا ورد عـــن      
ــاحبه      ــذب صــ ــرب يعــ ــى قــ ــلم علــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــول ا صــ ــر رســ مــ
ــرى    ــه واالخـــ ــد رأســـ ــدة عنـــ ــل واحـــ ــفني فجعـــ ــقها نصـــ ــدة فشـــ فـــــدعا جبريـــ

انـــه خيفـــف عنـــه العــــذاب    : عنـــد رجليـــه وانـــه قيـــل لـــه مل وضـــعتهما فقـــال       
ــراوين ــا خضــــ ــاري   ) ماكانتــــ ــحيح البخــــ ــاً يف صــــ ــاء ايضــــ ــد جــــ ــذا وقــــ هــــ

ـــ  ــف عــ ــدة يف ختفيـــ ــة اجلريـــ ــد امهيـــ ــاس ان  مايؤكـــ ــن عبـــ ــن ابـــ ــرب عـــ ذاب القـــ
اهنمــــا  : الــــنيب صــــلى ا عليــــه وآلــــه وســــلم مــــر بقــــربين يعــــذبان، فقــــال        

ليعــــذبان ومايعــــذبان يف كــــبري، امــــا احــــدمها فكــــان اليســــترت مــــن البــــول،        
وامــــا االخــــر فكــــان ميشــــي بالنميمــــة، ثــــم اخــــذ جريــــدة رطبــــة فشــــقها         

ــن: بنصـــــفني ثـــــم غـــــرز يف كـــــل قـــــرب واحـــــدة فقـــــالوا عت يارســـــول ا مل صـــ
لعلــــه خيفــــف عنــــهما مــــامل     : فقــــال صــــلى ا عليــــه وآلــــه وســــلم    . هــــذا
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واذا تعـــــذر احلصـــــول علـــــى جريـــــدة فيؤخـــــذ مـــــن الســـــدر واال       ) ييبســـــا
ــود اخلـــــــالف    ــن عـــــ ــو الصفصـــــــاف -فمـــــ ــان وان عجـــــــز   -وهـــــ او الرمـــــ

االنســــان عـــــن اي منــــها او كـــــان ذلـــــك امــــراً صـــــعباً فيجــــزي كـــــل عـــــود     
علـــى اجلريـــدة وانــــه   رطـــب ومـــن االفضـــل كتابـــة اســـم امليــــت واســـم ابيـــه        

ــه   ــه وآلــــ ــلى ا عليــــ ــداً رســــــول ا صــــ ــه اال ا وان حممــــ يشــــــهد ان الالــــ
  ــرع اىل ا ــبيل اىل التــــــربك والتضــــ ــر امســــــاء االئمــــــة كســــ وســــــلم مــــــع ذكــــ

  .ورجاء الرمحة والشفاعة
  .ولبيان االقرار بالشهادتني والتمسك باالمامة  

  
 عذاب القرب

ــلم   ــه وســـ ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــنيب صـــ ــال الـــ ــازل ا: قـــ ن القـــــرب اول منـــ
االخـــرة، فـــان جنـــا منـــه فمـــا بعـــده ايســـر منـــه، وان مل يـــنج منـــه فمـــا بعـــده          

  ).ليس اقلّ منه
ــم    ــع الكلـــ ــة وكـــــذلك جوامـــ ــرة وافيـــ ــوعة خمتصـــ ــول موســـ ــذا القـــ وهـــ

ــة     ــا االمـــ ــرب هبـــ ــلم خيـــ ــه وســـ ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــول ا صـــ ــان رســـ ــيت كـــ ـــ ال
ــاد،    ــبل الرشـــ ــاً اىل ســـ ــة هاديـــ ــا املتعاقبـــ ــالمية واجياهلـــ ــن االســـ ــذراً مـــ ومنـــ

ــر ان     ــة تظهــــ ــه يف موعظــــ ــه ودرئــــ ــى اجتنابــــ ــاً علــــ ــرب، وباعثــــ ــذاب القــــ ـ عـــ
ــة ايضــــاً وان        ــع يف املراحــــل الالحقــ ــذاب القــــرب تنفــ ــاة مــــن عــ ــر النجــ عناصــ
االســــتعداد لعــــامل القــــرب، ميكــــن اعتبـــــاره رصــــيداً يف االخــــرة، وبابــــاً مـــــن        
ـــواب الســـــــالمة يـــــــوم الفـــــــزع االكـــــــرب وان االنســـــــان الحيتـــــــاج اال اىل        ابــــ
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ــ ــذلك    االهتمــ ــتلزمات لــ ــداد املســ ــرب واعــ ــذاب القــ ــن عــ ــاة مــ ــبل النجــ . ام بســ
ــذاب القـــــرب جـــــزء مـــــن الفلســـــفة الدينيـــــة القائمـــــة علـــــى الثـــــواب         ان عـــ
ــرة دار   ــاً، وان االخــــ ــاس عبثــــ ــق النــــ ــل مل خيلــــ ــز وجــــ ــاب وان ا عــــ والعقــــ

واخـــــرج الرتمـــــذي عـــــن   . احلســـــاب، حيـــــث يكـــــون القـــــرب اول منازهلـــــا    
ك يف عـــذاب القـــرب حتـــى نزلـــت    مازلنـــا نشـــ : علـــي عليـــه الســـالم انـــه قـــال    

ــاثر  ــاكم التكـــ ــورة اهلـــ ــذاب      )١(ســـ ــان عـــ ــند فـــ ــحة الســـ ــرض صـــ ــى فـــ وعلـــ
ــة   ــاثر مكيــــــ ــورة التكــــــ ــة الن ســــــ ــه يف مكــــــ ــارة اليــــــ ـــــرب وردت االشــــــ القـــ
ــذار   ــمن االنــــ ــة كانــــــت تتضــــ ــام الــــــدعوة يف مكــــ ــتبعد ذلــــــك الن ايــــ واليســــ

  .والتخويف والوعيد

ــار         ــن مهزيــ ــي بــ ــن علــ ــه عــ ــن ابيــ ــراهيم عــ ــن ابــ ــي بــ ــري علــ ويف تفســ
ــ ــن   عـــ ــابر، عـــ ــن جـــ ــاحل، عـــ ــل بـــــن صـــ ــن املفضـــ ــان عـــ ــن عثمـــ ــرو بـــ ن عمـــ

ــه   ابـــــراهيم بـــــن العـــــالء عـــــن ســـــويد بـــــن غفلـــــة عـــــن امـــــري املـــــؤمنني عليـــ
ــالم ــن     : الســـ ــوم مـــ ــدنيا واول يـــ ــن الـــ ــوم مـــ ــر يـــ ــان يف اخـــ ــن آدم اذا كـــ ان ابـــ

ــول   ــه فيقـــ ــه، فيلتفـــــت اىل مالـــ ــده وعملـــ ــه وولـــ ــه مالـــ ــل لـــ ـــ ــرة مثّ وا : االخـــ
ـــ  ــاً شــــحيحاً، فمـ ــولانــــي كنــــت عليــــك حلريصــ ــذ مــــين : ايل عنــــدك؟ فيقــ خــ

ــول   ــده فيقــ ــت اىل ولــ ــم يلتفــ ــك، ثــ ــي   : كفنــ ــاً، وانــ ــ ــم حملب ــت لكــ ــي كنــ وا انــ
كنـــــت علـــــيكم حملاميـــــاً، فمـــــاذا يل عنـــــدكم؟ فيقولـــــون؟ نـــــود بــــــك اىل        

ــك فيهــــا   ــك ونواريــ ــول  ! حفرتــ ــت اىل عملــــه فيقــ ــم يلتفــ ــي كنــــت  : ثــ وا انــ
ــول      ــدك؟ فيقــ ــاذا عنــ ــيال، فمــ ــي لثقــ ــت علــ ــك كنــ ــداً، وانــ ــك لزاهــ ــا : فيــ انــ
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قرينــــك يف قــــربك، ويــــوم حشــــرك حتــــى أُعــــرض انــــا وانــــت علــــى ربــــك،        
فـــــان كــــــان  وليــــــاً اتـــــاه اطيــــــب النــــــاس رحيـــــاً، واحســــــنهم منظــــــراً،    

ــاً، فيقــــول ــد  : وازينــــهم رياشــ ــيم، قــ ــان وجنــــة نعــ ــروح مــــن ا ورحيــ ــر بــ ابشــ
انــــا عملــــك الصــــاحل   : مــــن انــــت؟ فيقــــول  : قــــدمت خــــري مقــــدم، فيقــــول   

ــــ   ــدنيا اىل اجلن ــن الــ ــل مــ ــه ان   ارحتــ ــد حاملــ ــله، ويناشــ ــرف غاســ ــه ليعــ ة، وانــ
ــرب، جيـــــران         ــا القـــ ــان ومهـــــا فتّانـــ ــاه ملكـــ ــل قـــــربه اتـــ ــاذا ادخـــ ــه، فـــ يعجلـــ
ــواهتما كالرعــــــــــد     ــا، واصــــــــ ــان االرض بانياهبمــــــــ ــعارمها، ويبحثــــــــ اشــــــــ

ــاطف، فيقــــــوالن لــــــه مــــــن ربــــــك؟ : القاصــــــف وابصــــــارمها كــــــالربق اخلــــ
ــول  ــك؟ فيقـــ ــك؟ ومادينـــ ــن نبيـــ ــي، واال: ومـــ ــد نبيـــ ــالم ا ربـــــي، وحممـــ ســـ

       وترضـــــى، وهـــــو قـــــول ا فيمـــــا حتـــــب ديـــــين، ثـــــم يقـــــوالن ثبتـــــك ا :
   ــدنيا ــاة الــــ ــت يف احليــــ ــالقول الثابــــ ــوا بــــ ــذين آمنــــ ــت ا الــــ ــــ يثب ــة . اآليــــ

ــوالن    ــة، ويقــ ــاً اىل اجلنــ ــه بابــ ــان لــ ــره، ويفتحــ ــد بصــ ــربه مــ ــه يف قــ فيفســــحان لــ
ــو قولـــــه : لـــــه ــاب النـــــاعم وهـــ ــوم الشـــ ــر العـــــني نـــ ــة : (من قريـــ اصـــــحاب اجلنـــ

ــذ ــيال  يومئـــ ــن مقـــ ــتقراً واحســـ ــري مســـ ــه   ). خـــ ـــ اً فانّ ــدو ــه عـــ ـــ ــان لرب واذا كـــ
ــه   ــول لــ ــاً، فيقــ ــه رحيــ ــاً، وانتــ ــق ا رياشــ ــبح خلــ ــه اقــ ــن : يأتيــ ــزل مــ ــر بنــ ابشــ

محـــــيم، وتصــــــلية جحــــــيم، وانــــــه ليعـــــرف غاســــــله ويناشــــــد حاملــــــه ان   
ــم قـــاال          ــه، ثـ ــه اكفانـ ــا عنـ ــرب فالقيـ ــا القـ ــاه ممتحنـ ــربه اتيـ ــل قـ ــاذا ادخـ ــه فـ حيبسـ

ــه ــن : لـــ ــك؟ ومـــ ــن ربـــ ــول  مـــ ــك؟ فيقـــ ــك؟ ومادينـــ ــوالن : نبيـــ الادري، فيقـــ
مادريــــت والهــــديت، فيضــــربانه مبرزبــــة ضــــربة مــــاخلق ا دابـــــة اال       : لــــه 
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، ثــــم يفتحــــان لــــه بابــــاً اىل النــــار، ثـــــم      )١(وتــــذعر هلــــا مــــا خــــال الــــثقلني     
ــــرِ حــــال، فهــــو مــــن الضــــيق مثــــل مافيــــه القنــــا مــــن الــــزج  : يقــــوالن لــــه من بِش

ره وحلمــــه، ويســــلط عليــــه حيــــات    حتّــــى ان دماغــــه خيــــرج مــــن بــــني ظفــــ    
ــه       ــربه، وانـــ ــن قـــ ــه ا مـــ ــى يبعثـــ ــه حتـــ ــا فتنهشـــ ــا وهوامهـــ االرض وعقارهبـــ
ــر وروي احلــــديث يف امــــايل         ــه مــــن الشــ ــاعة ممــــا هــــو فيــ ــى قيــــام الســ ليتمنــ

 .الشيخ عن عبد ا بن عباس ايضاً

ــرب ذو     ــذاب القــــ ــام ان عــــ ــواردة يف املقــــ ــات الــــ ــن الروايــــ ــر مــــ ويظهــــ
االخبـــار ملــــا متكنــــا مـــن معرفــــة امجاليــــة   شـــدة وبطــــش عظـــيم ولــــوال تلــــك   

هلــــول مافيــــه مــــن الــــيم العقــــاب ذلــــك انــــه يفــــوق مســــتوى ادراك العقــــول          
ــاقر       ــام البـــ ــن االمـــ ــد روي عـــ ــدنيا فقـــ ــاة الـــ ــلوك يف احليـــ ــار الســـ ــق مســـ وفـــ

ــالم  ــه الســ ــال   . عليــ ــلم قــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــنيب صــ ــت  : ان الــ ــي كنــ انــ
ــر اىل االبــــل والغــــنم وانــــا ارعاهــــا     اال وقــــد رعــــى   ولــــيس مــــن نــــيب  -انظــ

ــنم ــي   -الغـــ ــوة وهـــ ــل النبـــ ــا قبـــ ــر اليهـــ ــت انظـــ ــة  وكنـــ ــة يف املكينـــ متمكّنـــ
ــــــى تــــــذعر فــــــتطري، فــــــأقول       ماهــــــذا؟ : ماحوهلــــــا شــــــيء يهيجهــــــا حتّ

ــــــى حـــــدثين جربئيــــــل عليــــــه الســـــالم ان الكــــــافر يضــــــرب     وأعجـــــب، حتّ
ــــربةً مـــــاخلق ا شـــــيئاً االّ مسعهـــــا ويـــــذعر هلـــــا االّ الـــــثقلني، فقلنـــــا       : ضـ

 .نعوذ با من عذاب القربذلك لضربة الكافر ف

ــائر ام     ــحاب الكبــــ ــار واصــــ ــرب بالكفــــ ــذاب القــــ ــر عــــ ــل ينحصــــ وهــــ
ــة ان    ــذنب واحلقيقـــ ــية والـــ ــم باملعصـــ ــو دوهنـــ ــن هـــ ــم ومـــ ــمل غريهـــ ــه يشـــ انـــ
وقيل مسيا بذلك ملا هلما من ". سنفرغ لكم ايها الثقالن"اجلن واألنس ويف التنزيل : الثقالن) ١(                                                        
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ــون      ــاس معرضـــ ــة النـــ ــاً وان عامـــ ــار ايضـــ ــري الكفـــ ــال غـــ ــرب يطـــ ــذاب القـــ ــ عـ
الهــــوال هــــذا العــــذاب واحتمــــال نزولــــه بســــاحتهم عنــــد ورودهــــم علــــى        

ء بـــــــاهوال احلســـــــاب وشـــــــدته حيـــــــث تنكشـــــــف هـــــــذا العـــــــامل امللـــــــي
ــين آدم  ــال بـــ ــحائف اعمـــ ــن    . صـــ ــران عـــ ــن مهـــ ــفوان بـــ ــن صـــ ــناد عـــ باالســـ

ــال   ــالم قــ ــه الســ ــادق عليــ ــر الصــ ــام جعفــ ــار يف  : االمــ ــن االخيــ ــل مــ ــد رجــ أقعــ
ــه ــل لـــ ــربه، فقيـــ ــال،   : قـــ ــن عـــــذاب ا، فقـــ ــدة مـــ ــة جلـــ ــا جالـــــدوك مائـــ انـــ

ــالوا      ــدة فقــ ــده واحــ ــهوا اىل جلــ ــى انتــ ــه حتّــ ــوا بــ ــم يزالــ ــا، فلــ ــيس  :الاطيقهــ لــ
جنلــــدك النــــك صــــليت يومــــاً    : فبمــــا جتلــــدونيها؟ قــــالوا  : منــــها بــــد قــــال  

ــال  ــره، قــ ــم تنصــ ــعيف فلــ ــررت علــــى ضــ ــوء ومــ ــدة : بغــــري وضــ فجلــــدوه جلــ
 .من عذاب ا عز وجل فامتأل قربه ناراً

ــاب   ويف بيــــــــان اســــــــباب عــــــــذاب القــــــــرب واالرشــــــــاد اىل اجتنــــــ
ــد        ــن حممـــ ــد بـــ ــن امحـــ ــامت عـــ ــن حـــ ــي بـــ ــن علـــ ــدوق عـــ ــدته روي الصـــ شـــ

ــن  اهلمــــدا ــن احلســــني بــــن حممــــد عــــن علــــي بــ ني عــــن املنــــذر بــــن حممــــد عــ
ــن   ــه عــــن جــــده عــ ــن علــــي عــــن ابيــ ــد عــــن زيــــد بــ القاســــم عــــن ابــــي خالــ

عــــذاب القــــرب يكــــون مــــن النميمــــة، والبــــول،      : علــــي عليــــه الســــالم قــــال   
 .)١(وعزب الرجل عن اهله

 
 

 االمل

وعزب -بفتحتني-عزب الرجل يعزب من باب قتل عزبة كفرفة اذا مل يكن له أهل فهو عزب يقال) ١(                                                        
الرجل يف املقام ابتعد عن أهله واعتزل زوجته وغاب عنها غياباً طويال. 
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قــــــد يفكــــــر االنســــــان يف كيفيــــــة النجــــــاة مــــــن عــــــذاب القــــــرب         
ــتخلص م   ــبل الــــ ــن ســــ ــث عــــ ــدنيا   ويبحــــ ــاة الــــ ــه يف احليــــ ــتعد لــــ ــه ليســــ نــــ

باعتبارهــــا دار العمــــل الـــــذي هــــو يف احـــــد وجهيــــه علـــــة ذلــــك العـــــذاب      
ــاً   وســـــببه فيتجـــــه صـــــوب الشـــــريعة عســـــى ان جيـــــد فيهـــــا وقايـــــة وعالجـــ
ــذا العـــــذاب مثلمـــــا دلـــــت عليـــــه ونبـــــهت املســـــلمني اىل لقائـــــه عنـــــد         هلـــ

     ــل ا ــذي فضــ ــز الــ ــل والتمييــ ــة العقــ ــخري مللكــ ــه تســ ــدنيا، انــ ــادرة الــ ــه مغــ بــ
ــواب   ــون الثـــــ ــاره يكـــــ ــات، وباعتبـــــ ــن احليوانـــــ ــريه مـــــ ــــان علـــــــى غـــــ االنســـ
والعقــــاب، وبتوظيفــــه يف اجتنــــاب اهلـــــوى واالبتعــــاد عــــن املعصــــية تكـــــون       

لــــــو كنــــــا نســــــمع او نعقــــــل ماكنــــــا يف     الســــــالمة لــــــذا ورد يف التنزيــــــل   
ــعري ــحاب الســ ــال  ( اصــ ــك قــ ــن مالــ ــس بــ ــن انــ ــديث عــ ــوم  : ويف احلــ ــى قــ اثنــ

 ــلى ا ــول ا صــ ــل عنــــد رســ ــول  علــــى رجــ ــال رســ ــلم فقــ ــه وســ ــه وآلــ  عليــ
: كيــــــف عقــــــل الرجــــــل؟ قــــــالوا   : ا صــــــلى ا عليــــــه وآلــــــه وســــــلم   

ــألنا   ــناف اخلـــــري وتســـ ــادة واصـــ ــهاده يف العبـــ ــن اجتـــ يارســـــول ا خنـــــربك عـــ
ــه؟  ــن عقلـــ ــال. عـــ ــور    : فقـــ ــن فجـــ ــم مـــ ــه اعظـــ ــيب حبمقـــ ــق يصـــ ان االمحـــ

ــن     ــى مـــ ــالون الزلفـــ ــدرجات وينـــ ــداً يف الـــ ــاد غـــ ــع العبـــ ــا يرتفـــ ــاجر، وامنـــ الفـــ
 .)١()على قدر عقوهلم رهبم

ــار     ــابق وادخـــ ــرتاز ســـ ــريم واحـــ ــتعداد كـــ ــائي واســـ ــالح وقـــ ــه ســـ انـــ
 :مبارك، وفيه وجوه وطرق متشعبة منها

 .، طبعة حجرية٢/٤٣٨جممع البيان لعلوم القرآن / الطربسي ) ١(                                                        



 127

ــرب     -١ ــامل القــ ــوج عــ ــد ولــ ــال عنــ ــاحل األعمــ ــيم لصــ ــع العظــ ــريعة النفــ ــر الشــ تظهــ
ــاب       ــه يف حســ ــحائف اعمالــ ــه صــ ــر لــ ــه وحتضــ ــه عملــ ــدخل معــ ــث يــ حيــ

ــان اعال  ــه وبيــــ ــوع اعمالــــ ــايل لنــــ ــتعراض امجــــ ــريته يف أويل واســــ مــــــي لســــ
 .الدنيا واخبار ملكوتي عما ينتظره من اجلزاء يوم القيامة

ــذاب      -٢ ــن عـــ ــاة مـــ ــؤال النجـــ ــه وســـ ــدعاء يف حياتـــ ــان بالـــ ــتغال االنســـ اشـــ
ــرب ــه      . القــ ــه وتلقينــ ــدعاء لــ ــه بالــ ــد موتــ ــيعيه عنــ ــام مشــ ــافة اىل قيــ باالضــ

ــذاب        ــايف العــ ــن جتــ ــك مــ ــا يف ذلــ ــدم ملــ ــا تقــ ــه، كمــ ــدتني معــ ــع اجلريــ ووضــ
 .عنه يف القرب

ــراء-٣ ــر   قـــ ــن ظهـــ ــا عـــ ــا وحفظهـــ ــى تالوهتـــ ــة علـــ ــك واملواظبـــ ــورة امللـــ ة ســـ
      صــــــلى ا قلــــــب فقــــــد روي باالســــــناد عــــــن انــــــس ان رســــــول ا

ان رجــــال ممــــن كــــان قــــبلكم مــــات ولــــيس      : (عليــــه وآلــــه وســــلم قــــال   
ــارك الــــذي بيــــده امللــــك  ــن كتــــاب ا اال تبــ ــع ) معــــه شــــيء مــ فلمــــا وضــ

ــال هلــــ     ــه فقــ ــورة يف وجهــ ــارت الســ ــك فثــ ــاه امللــ ــه اتــ ــن  يف حفرتــ ــك مــ ا انــ
ــي        ــه وال لنفســ ــك وال لــ ــك لــ ــي الاملــ ــقاقك وانــ ــره شــ ــا اكــ ــاب ا وانــ كتــ
ــه       ــفعي لــ ــرب فاشــ ــانطلقي اىل الــ ــه فــ ــذا بــ ــان اردت هــ ــاً فــ ــراً وال نفعــ ضــ
ــك    ــابني كتابـــ ــد اىل مـــ ــاً عمـــ ــارب ان فالنـــ ــول يـــ ــرب فتقـــ ــت اىل الـــ فانطلقـــ
فــــتعلمين وتالنــــي أفمحرقــــه انــــت بالنــــار ومعذبــــه وانــــا يف جوفــــه فــــان        

اذهـــيب فقـــد وهبتـــه   : ذلـــك فـــاحمين مـــن كتابـــك فيقـــول    كنـــت فـــاعال بـــه   
لــــك وشــــفعتك فيــــه فتجــــيء ســــورة امللــــك فيخــــرج كاســــف البــــال مل         
حيـــل منـــه شـــيء فتجـــيء فتضـــع فاهـــا علـــى فيـــه فتقـــول مرحبـــاً هبـــذا           
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ــه فلمــــا        ــة عليــ ــة الوحشــ ــربه خمافــ ــه يف قــ ــي وتؤنســ ــا بــ ــا قامتــ ــنغم فرمبــ لــ ا
ــذا احلـــــديث       ــه وســـــلم هـــ ــلى ا عليـــــه وآلـــ ــدث رســـــول ا صـــ مل حـــ

        يبــــق صــــغري والكــــبري والحــــر والعبــــد اال تعلمهــــا ومساهــــا رســــول ا
 .صلى ا عليه وآله وسلم املنجية

ــه  ــن انـــــس يرفعـــ ــان  : وورد ايضـــــاً عـــ ــات كـــ ــال مـــ ــد رأيـــــت رجـــ لقـــ
ــذاب يف    ــه العـــ ــه اليـــ ــا توجـــ ــه فكلمـــ ــى نفســـ ــرفاً علـــ ــذنوب مســـ ــثري الـــ كـــ
ــا    ــورة الــــيت فيهــ ــه اقبلــــت الســ ــن قبــــل رأســ ــه او مــ ــل رجليــ ــن قبــ قــــربه مــ

طــــري جتــــادل عنــــه العــــذاب انــــه كــــان حيــــافظ علــــي وقــــد وعــــدني         ال
ــا     ــذاب هبــ ــه العــ ــه فانصــــرف عنــ ــي ان اليعذبــ ــن واظــــب علــ ــه مــ ــي انــ ربــ

ــال    ــه قــ ــاس انــ ــن عبــ ــن ابــ ــا ورد عــ ــنيب   : كمــ ــحاب الــ ــض اصــ ــرب بعــ ضــ
صـــلى ا عليـــه وآلـــه وســـلم علـــى قـــرب وهـــو الحيســـب انـــه قـــرب فـــاذا           

ــه بانســــان يقــــرأ ســــور امللــــك حتــــى ختمهــــا فــــأتى الــــنيب صــــلى ا   عليــ
ــلم     ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــول ا صــ ــال رســ ــاخربه فقــ ــلم فــ ــه وســ : وآلــ

 .هي املانعة هي املنجية تنجيه من عذاب القرب

ــائل     ــث يف فضــــ ــع بعــــــض االحاديــــ ــن وضــــ ــاك مــــ وصــــــحيح ان هنــــ
ــه    ــل لــ ــذي قيــ ــمة الــ ــي عصــ ــل ابــ ــرآن مثــ ــور القــ ــن  : ســ ــك عــ ــن لــ ــن ايــ مــ

: عكرمــــة عــــن عبــــاس يف فضــــل ســــور القــــرآن ســــورة ســــورة؟ فقــــال       
رأيــــت النــــاس قــــد اعرضــــوا عــــن القــــرآن واشــــتغلوا بفقــــه ابــــي         انــــي

ــديث    ــذا احلــــ ــعت هــــ ــحاق فوضــــ ــن اســــ ــد بــــ ــازي حممــــ ــة ومغــــ حنيفــــ
حســـــبة ومـــــارواه احلـــــاكم ان رجـــــال مـــــن الزهـــــاد انتـــــدب يف وضـــــع       
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مل فعلـــــت هــــــذا؟  : احاديـــــث يف فضـــــل القــــــرآن وســـــوره  فقيـــــل لــــــه    
ــال ــه   : فقـــ ــهم فيـــ ــت ان ارغبـــ ــرآن فأحببـــ ــدوا يف القـــ ــاس زهـــ ــت النـــ رأيـــ

ــ ــال : هفقيــــل لــ ــه وســــلم قــ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــان الــــنيب صــ ــن كــــذب : فــ مــ
ــار ــده يف النــ ــداً فليتبــــوأ مقعــ ــه : فقــــال. علــــي متعمــ ــا مــــا كــــذبت عليــ انــ

ــه   ــذبت لـــــ ــا كـــــ ــندها   . )١(وامنـــــ ــعف ســـــ ــرح لضـــــ ــا طـــــ اال ان اكثرهـــــ
ــورة    ــل ســــ ــث يف فضــــ ــافة اىل ان االحاديــــ ــها باالضــــ ــاف حقيقتــــ وانكشــــ

ــتى    ــارب شــ ــددة ومشــ ــرق متعــ ــن طــ ــثرية ومــ ــام كــ ــك يف املقــ ــربة  امللــ ومعتــ
ــم     ــؤمنني ثــ ــه ا للمــ ــارك فتحــ ــاب مبــ ــه بــ ــال، انــ ــا عقــ ــع جوازهــ ــنداً مــ ســ
تفضـــل مـــرة اخـــرى فجعلـــه قريبـــاً منـــهم، ومـــع ذلـــك تـــرى اكثـــر النـــاس          
ــادرة دار   ــد مغـــ ــع اال بعـــ ــن النفـــ ــه مـــ ــون اىل مافيـــ ــه واليلتفتـــ ــهلون منـــ الينـــ

ــع النـــــــدم ــه اال . العمـــــــل وحيـــــــث الينفـــــ ــبيل كـــــــريم اليعرفـــــ انـــــــه ســـــ
ــه املســـــلمون، واليســـــلكه  ــان واملعرفـــــة ومحلـــــة القـــــرآن انـــ اال اهـــــل االميـــ

. كنــــز الينفــــد يف متنــــاول النــــاس مجيعــــاً ويف كــــل زمــــان، بصــــره قــــوم        
ــرم   ــاس، وحــ ــن النــ ــه شــــطر مــ ــع منــ ــار آخــــرين، انتفــ ــد ابصــ وعميــــت عنــ
ــه       ــوا منــ ــذين انتفعــ ــه والــ ــروا بــ ــذين بصــ ــني الــ ــه، وبــ ــهم منــ ــرون انفســ آخــ
ــة اىل    ــرف احلاجــ ــر وعــ ــن ابصــ ــل مــ ــيس كــ ــق، فلــ ــوص مطلــ ــوم وخصــ  عمــ

ــل       ــان اىل العمــ ــاج االنســ ــا حيتــ ــه، امنــ ــا منــ ــرب جنــ ــذاب القــ ــن عــ ــة مــ الوقايــ
ــة     ــتجابة والطاعــ ــى االســ ــاً علــ ــيال خارجيــ ــه، ودلــ ــرة لــ ــم ومثــ ــاً للعلــ مالزمــ
ــربه، ومــــن هنــــا يــــدرك املــــرء         ــو الــــذي يــــدخل مــــع االنســــان اىل قــ وهــ
 .١٥٦-١٥٥عن التذكار للقرطيب  ٥/٢٧٥الغدير ) ١(                                                        
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بـــاً ممـــا يف الفــــرائض مـــن نعمــــة وبركـــة ملــــا فيهـــا مــــن احلـــرز والوقايــــة        جان
ــ ــة يف عـــــامل القـــــرب، ســـ ــالة والصـــــوم او املاليـــ واء الفـــــرائض البدنيـــــة كالصـــ

 .كالزكاة واخلمس، او اجلامعة هلما كاحلج

التــــوقي مــــن اســـــباب عــــذاب القــــرب الـــــيت وردت يف الروايــــات، والتنـــــزه      -٤
عمــــا يبعــــد االنســــان عــــن متــــام الطهــــارة ومــــاورد عــــن االمــــام جعفــــر         

. ان جــــلّ عــــذاب القــــرب يف البـــــول   : الصــــادق عليــــه الســــالم مــــن قــــول     
ــ ــد    اشــ ــول اجلســ ــابة البــ ــدم اصــ ــى عــ ــرص علــ ــرورة احلــ ــه اىل ضــ ارة وتنبيــ

ــام التخلـــــي ــن . او اللبـــــاس وامهيـــــة التقيـــــد باحكـــ كـــــذلك روي عـــــن ابـــ
ثلــــث للغيبــــة وثلــــث   . عــــذاب القــــرب ثالثــــة اثــــالث   : عبــــاس انــــه قــــال  
 .للنميمة وثلث للبول

. اتقـــــان الفـــــرائض واداؤهـــــا علـــــى الوجـــــه الصـــــحيح وبصـــــورة تامـــــة      -٥
جزائهــــا لتكــــون ســــالحاً وواقيــــة وعونــــاً يف     واحلفــــاظ علــــى أركاهنــــا وا  
: وباالســــناد عـــن ســـعيد بــــن جنـــاح قــــال   . عـــامل الـــربزخ ومابعــــد املـــوت   

ــدئاً   ــة فقــــال مبتــ ــر عليــــه الســــالم يف منزلــــه باملدينــ ــد أبــــي جعفــ كنــــت عنــ
 .)١(من أمت ركوعه وسجوده مل تدخله وحشة يف القرب

 االســـــتعداد لســـــؤال منكـــــر ونكـــــري وهتيئـــــة االجابـــــة بـــــاقرار اجلنـــــان       -٦
ــوارح    ــا واجلــــ ــق هبمــــ ــى النطــــ ــاد علــــ ــان يعتــــ ــل اللســــ ــهادتني وجعــــ بالشــــ

عـــن الــــنيب صـــلى ا عليــــه وآلــــه   . مســـتجيبة ومــــرددة ملـــا ينطــــق هبمــــا  
نـــــاكر ونكــــري ينـــــزالن علـــــى  : ان  تعـــــاىل ملكــــني يقـــــال هلمــــا  : وســــلم 
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ــاحلق      ــاب بــ ــان اجــ ــه، فــ ــه وامامــ ــه ودينــ ــه ونبيــ ــن ربــ ــأالنه عــ ــت فيســ امليــ
ســـــلّموه اىل مالئكـــــة   )١(ارتـــــج عليـــــه  ســـــلّموه اىل مالئكـــــة النعـــــيم، وان  

  .العذاب
ملـــــا فيهـــــل مـــــن احلـــــرز    ) بســـــم ا الـــــرمحن الـــــرحيم  (تعلـــــم وقـــــراءة  -٧

ــة،        ــوم القيامــ ــار يــ ــر النــ ــون أمــ ــذين يتولــ ــة الــ ــطوة املالئكــ ــن ســ ــان مــ واالمــ
ــد روي       ــرب فقــ ــذاب القــ ــن عــ ــاء مــ ــاة اآلبــ ــبيل لنجــ ــا ســ ــافة اىل اهنــ باالضــ

ــة    ــرأى مآلئكــ ــرب، فــ ــى قــ ــر علــ ــريم مــ ــن مــ ــى ابــ ــذبون ان عيســ ــذاب يعــ العــ
ــة       ــرأى مالئكـــ ــرب فـــ ــى القـــ ــر علـــ ــه، مـــ ــرف يف حاجتـــ ــا انصـــ ــاً، فلمـــ ميتـــ
   ــا ا ــلى ودعــ ــن ذلــــك، فصــ ــور فتعجــــب مــ ــن نــ ــاق مــ ــا أطبــ ــة معهــ الرمحــ

ياعيســــى كــــان هــــذا العبــــد عاصــــياً     : تعــــاىل فــــاوحى ا تعــــاىل اليــــه   
ومـــــذ مـــــات كـــــان حمبوســـــاً يف عـــــذابي، وكـــــان تـــــرك امـــــرأة حبلـــــى        

ــــــاب فلقنـــــه   فولـــــدت ولـــــداً وربتـــــه حتـــــى كـــــرب،      فســـــلمته اىل الكـــتـــ
ــه       ــدي أعذبـــ ــن عبـــ ــتحييت مـــ ــرحيم فاســـ ــرمحن الـــ ــم ا الـــ ــم بســـ املعلـــ

 .)٢(بناري يف بطن االرض وولده يذكر أمسي على وجه االرض

ــلم      ــه وســــ ــه وآلــــ ــلى ا عليــــ ــد صــــ ــنيب حممــــ ــن الــــ ــد ورد عــــ وقــــ
ــة        ــرب وهدايــ ــذاب القــ ــن عــ ــاة مــ ــواب النجــ ــاد البــ ــان وارشــ ــه بيــ ــديث فيــ حــ

ــن  ــون عـــ ــذين يبحثـــ ــرة  للـــ ــدنيا واالخـــ ــاة يف الـــ ــبل النجـــ ــاءت . ســـ ــد جـــ وقـــ
ــــامني احلـــــديث بصـــــورة رؤيـــــا رآهـــــا الـــــنيب صـــــلى ا عليـــــه وآلـــــه          مضـ
ــوز       ــن كنــ ــزء مــ ــا جــ ــاء باعتبارهــ ــد االنبيــ ــالح بيــ ــا ســ ــك ان الرؤيــ ــلم ذلــ وســ
 .اضطرب وايتغلق عليه الكالم: ارتج عليه) ١(                                                        
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ــه الن     ــاء نومــ ــوحي اثنــ ــر الــ ــن ينتظــ ــاء مــ ــن االنبيــ ــه ومــ ــد مفاحتــ ــب واحــ الغيــ
ـــ  ــده مســـــتعداً لتلقـــــي االوامـــــر والنــ ــزء . واهيقلبـــــه يكـــــون عنـــ والرؤيـــــا جـــ

وعـــن االمــــام البــــاقر عليــــه  . مـــن ســــت واربعــــني جـــزءاً مــــن اجــــزاء النبــــوة  
االنبيــــاء علــــى مخســــة انــــواع منــــهم مــــن يســــمع الصــــوت مثــــل  : الســـالم قــــال 

ــل      ــه مثـــ ــأ يف منامـــ ــن ينبـــ ــهم مـــ ــه ومنـــ ــاعين بـــ ــيعلم مـــ ــلة فـــ ــوت السلســـ صـــ
ـــف ومنــــهم مـــــن يعــــاين ومنـــــهم مــــن ينكــــث يف قلبـــــه ويــــوقر يف اذنـــــه        يوسـ

ــول ا  واول مابــــــد ــذلك كــــــان رســــ ء مــــــن يوســــــف الرؤيــــــا الصــــــاحلة وكــــ
 .صلى ا عليه وآله وسلم مارأى رؤيا اال جاءت كفلق الصبح

خــــرج علينــــا   : قــــال  )١(فباالســــناد عــــن عبــــد الــــرمحن بــــن مســــرة      
ــة فقــــام        ــفة باملدينــ ــن يف صــ ــه وســــلم وحنــ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــول ا  صــ رســ

 اني رأيت البارحة عجباً،: علينا فقال

ــاءه  رأيــــت ر  ــه فجــ ــاه ملــــك املــــوت ليقــــبض روحــ ــن امــــيت اتــ ــال مــ جــ
 بره بوالديه فرد ملك املوت عنه،

ورأيــــت رجــــال مــــن امــــيت قــــد احتوشــــته الشــــياطني فجــــاء ذكــــر         
  ا فطري الشياطني عنه،

ــذاب       ــة العــــ ــته مالئكــــ ــد احتوشــــ ــيت قــــ ــن امــــ ــال مــــ ــت رجــــ ورأيــــ
 فجاءته صالته فاستنقذته من ايديهم،

عبد الرمحن بن مسرة بن حبيب بن عبد مشس العبشمي أسلم يوم الفتح وشهد غزوة تبوك مع ) ١(                                                        
 .للهجرة ومات سنة مخسني. النيب صلى ا عليه وآله وسلم ثم شهد فتوح العراق
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ــهث      ــيت يلــ ــن امــ ــال مــ ــت رجــ ــن حــــوض    ورأيــ ــا مــ ــا دنــ ــاً كلمــ عطشــ
 منع وطرد فجاءه صيام شهر رمضان فاسقاه وارواه،

ورأيــــت رجــــال مــــن امــــيت ورأيــــت النبــــيني جلوســــاً حلقــــاً حلقــــاً          
كلمـــا دنــــا اىل حلقـــة طــــرد ومنـــع فجــــاءه غســـله مــــن اجلنابـــة فاخــــذ بيــــده      

 فاقعده اىل جنيب،

ورأيــــت رجــــال مــــن امــــيت بــــني يديــــه ظلمــــة ومــــن خلفــــه ظلمــــة           
ــه   ــن ميينــ ــتحري     وعــ ــو مــ ــة وهــ ــه ظلمــ ــن فوقــ ــة ومــ ــاره ظلمــ ــن يســ ــة وعــ ظلمــ

ــاله يف   ــة وادخــــ ــن الظلمــــ ــتخرجاه مــــ ــه فاســــ ــه وعمرتــــ ــاءه حجــــ ــه فجــــ منــــ
 النور،

ــررها، فجاءتــــه         ــار وشــ ــي وهــــج النــ ــيت يتقــ ــال مــــن امــ ــت رجــ ورأيــ
 صدقته فصارت سرتاً بينه وبني النار وظال على رأسه،

ــه فجاءتـــــه       ــؤمنني واليكلمونـــ ــم املـــ ــن امـــــيت يكلـــ ــال مـــ ــت رجـــ  ورأيـــ
ــه      ــه فكلمتــ ــوالً لرمحــ ــان وصــ ــه كــ ــؤمنني انــ ــر املــ ــت يامعشــ ــه فقالــ ــلته لرمحــ صــ

 املؤمنون وصافحوه وصافحهم،

ــره    ــد احتوشـــــته الزبانيـــــة فجـــــاءه امـــ ورأيـــــت رجـــــال مـــــن امـــــيت قـــ
ـــاملعروف وهنيــــــه عــــــن املنكــــــر فاســــــتنقذه مــــــن ايــــــديهم وادخلــــــه يف        بـــ

 مالئكة الرمحة،

ني ا ورأيــــت رجــــال مــــن امــــيت جاثيــــاً علــــى ركبتيــــه وبينــــه وبــــ         
ــى ا عـــــز        ــده فادخلـــــه علـــ ــه فاخـــــذ بيـــ ــاءه حســـــن خلقـــ ــاب فجـــ حجـــ

 وجل،
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ــه     ــل مشالــ ــن قبــ ــحيفته مــ ــد ذهبــــت صــ ــيت قــ ــن امــ ــال مــ ورأيــــت رجــ
 فجاءه وقوفه من ا عز وجل فاخذ صحيفته فوضعها يف ميينه،

ورأيــــت رجــــال مــــن امــــيت خــــف ميزانــــه فجــــاءه افراخــــه فثقلــــوا         
 ميزانه،

اً علـــــى شـــــفري جهـــــنم   ورأيـــــت رجـــــال مـــــن امـــــيت وكـــــان قائمـــــ      
 فجاءه رجاؤه من ا عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى،

ــه     ــه دمعتـــ ــار فجاءتـــ ــوى يف النـــ ــد هـــ ــن امـــــيت قـــ ــال مـــ ورأيـــــت رجـــ
 اليت بكى من خشية ا عز وجل فاستنقذته من ذلك،

ــد كمـــــا         ــراط يرعـــ ــاً علـــــى الصـــ ــيت قائمـــ ــال مـــــن امـــ ــت رجـــ ورأيـــ
ز وجــــل ترعــــد الســــعفة يف ريــــح عاصــــف فجــــاءه حســــن ظنــــه بــــا عــــ       

 فسكن روعه ومضى،

ورأيــــت رجــــال مــــن امــــيت يزحــــف علــــى الصــــراط حيبــــو احيانــــاً          
 ويتعلق احياناً فجاءته صالته علي فاقامته على قدميه وانقذته،

ــت      ــة فغلقــــ ــواب اجلنــــ ــهى اىل ابــــ ــيت انتــــ ــن امــــ ــال مــــ ــت رجــــ ورأيــــ
ــواب     ــه االبـــ ــت لـــ ــه اال ا ففتحـــ ــهادة ان الالـــ ــاءت شـــ ــه، فجـــ ــواب دونـــ االبـــ

 .)١(وادخلته اجلنة
 
 

 كيفية عذاب القرب

 .١٣٩كتاب الروح / ابن القيم اجلوزية ) ١(                                                        
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ــود       ــى وجـــ ــنص علـــ ــرحية يف الـــ ــة صـــ ــات القرآنيـــ ــاءت االيـــ ــد جـــ لقـــ
ــواترة    ــات املتــــ ــافة اىل الروايــــ ــذا باالضــــ ــوت هــــ ــد املــــ ــاة بعــــ ــال احليــــ ـــ واتصـ
ــزات االميانيـــــــة      ــة ذات املرتكـــــ ــرباهني العقليـــــ ــة والـــــ ــار املستفيضـــــ واالخبـــــ

 .واليت تظهر امكانية بقاء النفس بعد املوت

ـــ   ــاة تعــــ ــدم ان احليـــــ ــد تقـــــ ــه وقـــــ ــض منـــــ اد اىل البـــــــدن او اىل بعـــــ
الجنـــــاز وظيفـــــة الســـــؤال وامتـــــام احلجـــــة يف ترتـــــب الثـــــواب واســـــتحقاق        
ــاب تكــــون        ــائج احلســ ــن نتــ ــرب وغريهــــا مــ ــغطة القــ ــة وان ضــ ــذاب خاصــ العــ
ــاب       ــاس اىل احلســـ ــع النـــ ــرض مجيـــ ــواء تعـــ ــلي وســـ ــان االصـــ ــدن االنســـ يف بـــ
يف القــــرب ومايســــتحق كــــل منــــهم مــــن الثــــواب او العقــــاب او انــــه منحصــــر        

ــر  فقــــــ ــر كمــــــا روي عــــــن االمــــــام جعفــــ ط يف اهــــــل االميــــــان واهــــــل الكفــــ
ــالم   ــادق عليــــه الســ ــان حمضــــاً      : (الصــ ــن حمــــض االميــ ــأل يف قــــربه مــ امنــــا يســ

اي ان ). او حمــــض الكفــــر حمضــــاً، فامــــا ســــوى هــــذين فأنــــه يلــــهى عنــــه        
ــم   ــام الشـــــريعة يعجـــــل هلـــ ــوا مبســـــالك االميـــــان واحكـــ ـــــؤمنني الـــــذين التزمـــ امل

وان الــــذين . قــــرب اىل اجلنــــة ودار النعــــيم  الثــــواب ويفــــتح هلــــم بــــاب مــــن ال    
ــوا     ــا ارتكبـــــ ــذاب مبـــــ ــتحقوا العـــــ ــاللة اســـــ ــر والضـــــ ــلكوا دروب الكفـــــ ـــ ســ
ــن    ــواب مـــ ــتح ابـــ ــم العـــــذاب وتفـــ ــل هلـــ ــرك يعجـــ ــرار الشـــ ــارهم باصـــ والختيـــ

 .قبورهم اىل النار فينظرون اىل منازهلم فيها

ــر      ــام جعفـــــ ــوار ان االمـــــ ــار االنـــــ ــر يف خبـــــ ــاب ذكـــــ ــذا البـــــ ويف هـــــ
ــه الســـــالم ــون   الصـــــادق عليـــ ــن تكـــ ــدار ايـــ ــذه الـــ ــن مـــــات يف هـــ ـــ ــئل عم ســـ

ــال  ــه؟ فقـــ ــاحض    : روحـــ ــاً او مـــ ــان حمضـــ ــاحض لالميـــ ــو مـــ ــات وهـــ ــن مـــ مـــ
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للكفــــر حمضــــاً نقلــــت روحــــه مــــن هيكلــــه اىل مثلــــه يف الصــــورة، وجــــوزي        
باعمالــــه اىل يــــوم القيامـــــة، فــــاذا بعـــــث ا مــــن يف القبـــــور انشــــأ جســـــمه      

ــاملؤمن ين   ــه، فـــــ ــه اعمالـــــ ـــــ ــره ليوفي ــده وحشـــــ ــه اىل جســـــ ــل ورد روحـــــ تقـــــ
ــن       ــات مــ ــل يف جنــ ــورة فيجعــ ــده يف الصــ ــل جســ ــده اىل مثــ ــن جســ ــه مــ روحــ
جنــــان الــــدنيا يتــــنعم فيهــــا اىل يـــــوم املــــآب، والكــــافر ينتقــــل روحــــه مـــــن         
ــة،    ــوم القيامـــ ــا اىل يـــ ــذّب هبـــ ــار فيعـــ ــل يف نـــ ــه وجيعـــ ــه بعينـــ ــده اىل مثلـــ ــ جسـ

ــاىل   ــه تعــ ــؤمن قولــ ــك يف املــ ــاهد ذلــ ــة : وشــ ــل اجلنــ ــل ادخــ ــت . قيــ ــال ياليــ قــ
وشــــاهد ماذكرنــــاه يف الكــــافر قولــــه     )١(يل ربــــي قــــومي يعلمــــون مبــــا غفــــر   

فـــــاخرب ســـــبحانه ان  )٢(النـــــار يعرضـــــون عليهـــــا غـــــدواً وعشـــــياً: تعـــــاىل
ــة    ــل اجلنـــ ــد ادخـــ ــه وقـــ ــد موتـــ ــال بعـــ ــاً قـــ ــون،  : مؤمنـــ ــومي يعلمـــ ــت قـــ ياليـــ

ــاعة        ــوم الســ ــوم تقــ ــياً ويــ ــدواً وعشــ ــه غــ ــد موتــ ــذب بعــ ــافراً يعــ ــرب ان كــ واخــ
ــد      ــه ويعـــ ــهى عنـــ ــن يلـــ ــاك مـــ ــار، وهنـــ ــد يف النـــ ــاد   خيلـــ ــد فســـ ــه عنـــ نفســـ

ــض االميــــان         ــو مــــن مل ميحــ ــث، وهــ ــيء حتــــى يبعــ ــال يشــــعر بشــ ــمه، فــ جســ
اذ : وقــــد بــــين ا تعــــاىل ذلــــك عنــــد قولــــه      . حمضــــاً، والالكفــــر حمضــــاً   

فــــبني ان قومــــاً عنــــد احلشــــر      )٣(يقــــول أمثلــــهم طريقــــة إن لبثــــتم اال يومــــاً    
ــان      ــك كـــ ــهم ان ذلـــ ــن بعضـــ ــى يظـــ ــور حتـــ ــثهم يف القبـــ ــدار لبـــ ــون مقـــ اليعلمـــ

ــراً ا ــهمعشـــ ــن بعضـــ ــون  : و يظـــ ــوز ان يكـــ ــاً، ولـــــيس جيـــ ــان يومـــ ان ذلـــــك كـــ
ــزل        ــن مل يــ ــه، الن مــ ــم اىل بعثــ ــه ونعــ ــذّب اىل بعثــ ــن عــ ــف مــ ــن وصــ ــك مــ ذلــ
 .٢٦سورة يس ) ١(                                                        

 .٤٦سورة غافر ) ٢(
 .١٠٤سورة طه ) ٣(
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ــبس        ــه ،  واليلتـــ ــل بـــ ــا عومـــ ــه فيمـــ ــه حالـــ ــل عليـــ ــذباً الجيهـــ ــاً او معـــ منعمـــ
 .عليه االمر يف بقائه بعد وفاته

ــاىل  ــه تعـــ ــذاب : ويف قولـــ ــوء العـــ ــون ســـ ــآل فرعـــ ــاق بـــ ــار . وحـــ النـــ
ــون ع ــياً  يعرضــ ــدواً وعشــ ــا غــ ــون     ليهــ ــآل فرعــ ــود بــ ــن ان املقصــ ــال احلســ قــ

ــول    ــدي يقــ ــان الســ ــه، وكــ ــى دينــ ــان علــ ــن كــ ــري  : مــ ــواف طــ ــم يف اجــ ارواحهــ
    ــيهم ا ــوز ان حييــــ ــياً وجيــــ ــدواً وعشــــ ــار غــــ ــى النــــ ــون علــــ ــود يعرضــــ ـــ سـ

 .بالغداة والعشي ويعرضهم على النار

ــه،  : لقــــــــد ورد يف احلــــــــديث  ــات امليــــــــت قامــــــــت قيامتــــــ اذا مــــــ
لـــيس بيننـــا وبـــني اجلنـــة    : علـــي عليـــه الســـالم انـــه قـــال    وجـــاء عـــن االمـــام   

ــام    ــل وامتـــ ــاب العمـــ ــانغالق بـــ ــهم بـــ ــا بعضـــ ــد يأوهلـــ ــوت، وقـــ ــار االّ املـــ نـــ او ال
ــا      ــرة، او اهنمــــ ــان يف االخــــ ــام االنســــ ــوح مقــــ ــاب ووضــــ ــتلزمات احلســــ مســــ
ــر   ــامل االخـــ ــال االنســـــان اىل العـــ ــاب وانتقـــ ــى بـــــدء مراحـــــل احلســـ داللـــــة علـــ

 .يت يستحق واجلزاء الذي يواجهال وانقطاع امله من تغيري املنزلة

ــا اىل     ــزاء وانتقاهلــــــــ ــرض االرواح للجــــــــ ــات بتعــــــــ ان ورود الروايــــــــ
ــحاق     ــن اســـ ــراهيم بـــ ــة ابـــ ــا يف روايـــ ــذاب كمـــ ــل العـــ ــواب او حمـــ ــازل الثـــ ــ منـ

ايـــــن : الصـــــادق عليـــــه الســـــالم  -قلـــــت البـــــي عبـــــد ا   : اجلـــــازي قـــــال 
  ارواح املؤمنني؟

ـــــــة، يـــــــأ   : فقـــــــال  كلون مـــــــن ارواح املـــــــؤمنني يف حجـــــــرات يف اجلن
ــا    ــزاورون فيهــ ــراهبا، ويتــ ــن شــ ــربون مــ ــا، ويشــ ــون. طعامهــ ــم : ويقولــ ــا اقــ ــ ربن 

 لنا الساعة لتنجز لنا ماوعدتنا،
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يف حجــــرات النــــار، يــــأكلون مــــن طعامهــــا، ويشــــربون مــــن        : فقــــال  
ــون  ــا، ويقولــ ــزاورون فيهــ ــراهبا ويتــ ــا   : شــ ــز لنــ ــاعة لتنجــ ــا الســ ــم لنــ ــا التقــ ربنــ

 .ماوعدتنا

ــدان  ا  ــواب والعقـــــاب لالبـــ ــاد بوقـــــوع الثـــ ــع مـــــن االعتقـــ ن ذلـــــك المينـــ
ــيم وآالم العـــــــذاب اىل   ــار ذلـــــــك النعـــــ ــول اثـــــ االصـــــــلية يف القـــــــرب او وصـــــ
االبــــدان االصـــــلية وقـــــد تقـــــدم ان عـــــذاب القـــــرب يف يـــــوم واحـــــد وســـــاعة  

 .واحدة

ــاىل  ــه تعــــــ ــبيل ا  : ويف قولــــــ ــوا يف ســــــ ــذين قتلــــــ ــنب الــــــ ــــــ والحتس
قــــال اصــــحاب ابــــي هاشــــم     )١(يرزقــــونامواتــــاً بــــل احيــــاء عنــــد رهبــــم    

ــة  ــن املعتزلــ ــزاءاً     : مــ ــهم اجــ ــد منــ ــل واحــ ــد كــ ــن جســ ــزع مــ ــاىل ينــ ان ا تعــ
ــاىل يــــرزقهم علــــى مانطقــــت بــــه االيــــة          ــدر مــــايتعلق بــــه الــــروح وانــــه تعــ قــ
وماســــوى هــــذا مـــــن اجــــزاء ابـــــداهنم فهــــي يف قبـــــورهم كأجســــاد ســـــائر      

 .املوتى

ــتوى     ــمن مســــ ــيح ضــــ ــبين علــــــى والرتجــــ ــهم مــــ ــول منــــ ــذا القــــ وهــــ
ــافة اىل     ــور باالضــــــ ــدودة يف التصــــــ ــاد احملــــــ ــاني ذي االبعــــــ ــل االنســــــ عقــــــ ال
ــوت       ــد املــــ ــا بعــــ ــاة فيمــــ ــرار احليــــ ــب واســــ ــامل الغيــــ ــوره يف ادراك معــــ ـ قصـــ
ــة للوجــــوه        ــري املنتهيــ ــة املتصــــلة وغــ ــارات البيانيــ ــن متابعــــة االشــ ــزه عــ وعجــ
املتشـــعبة مـــن الـــرزق الواســـع الـــذي يــــنعم بـــه ا عـــز وجـــل علـــى اوليائــــه          
 .١٦٩سورة آل عمران ) ١(                                                        
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يـــــد الفعلـــــي ملضـــــامني االخـــــالص يف العبوديـــــة وهـــــو      واحبائـــــه بعـــــد التوك 
 .القادر على كل شيء والتستعصي عليه مسـألة

فهـــــو القـــــادر علـــــى ان خيلـــــق اجســـــاماً مثاليـــــة يضـــــع فيهـــــا هـــــذه   
ــد    ــن اجلســـ ــردة مـــ ــروح اـــ ــة الـــ ــب هيئـــ ــيم يناســـ ــها يف نعـــ االرواح وان جيعلـــ
ــوانني        ــمن القـــ ــاة ضـــ ــا احليـــ ــح معهـــ ــيت تصـــ ــة الـــ ــن البنيـــ ــر عـــ ــض النظـــ وبغـــ

ــد االنســـــان اليتوجـــــه اليـــــه       التكو ــة يف احليـــــاة الـــــدنيا ســـــيما وان جســـ ينيـــ
ــيت       ــذات الــ ــالروح والــ ــر بــ ــق االمــ ــل يتعلــ ــرة بــ ــف مباشــ ــي والتكليــ ــر والهنــ امــ

 .هي من اجلواهر

ــه آثــــار          ــن قــــربه وعليــ ــاً خــــرج مــ ــا مل نــــر ميتــ ــول قائـــــل انــ ــد يقــ ـ وقـ
ــبة مــــع        ــة متناســ ــنة خمتلفــ ــاغ بالســ ــة وتصــ ــة قدميــ ــي مقولــ ــا هــ ــذاب، اهنــ عــ ال

لتبــــاين منـــــازل النــــاس فقــــد تصـــــدر مــــن جاهــــل مفتقـــــر       جهــــة الصــــدور  
ــة والبينــــة والبيــــان، وقــــد تصــــدر مــــن عــــامل ينتــــهج الفكــــر الــــوثين           للحجــ
تبنــــى مســـــائله وفـــــق املــــذاهب الفلســـــفية الالدينيـــــة ومــــع تلـــــك الســـــعة     وي
ــراً   ــية واالمتـــــداد الطـــــويل هلـــــذا القـــــول مل تـــــر لـــــه عـــــرب العصـــــور اثـــ العرضـــ

ــحابه يرت  ــل ان اصــــ ــزاً، بــــ ــاً متميــــ ــور  خارجيــــ ــد حضــــ ــه عنــــ ــون عنــــ اجعــــ
ــة    ــدة لالدلـــــ ــة املؤيـــــ ــارات العقليـــــ ــافة اىل االمـــــ ــوت، باالضـــــ ــات املـــــ ـــــ عالم

 .الشرعية للحياة بعد املوت

ــت    ــارات واطلــــــ ــان حيــــــــث تــــــــداخلت احلضــــــ ــذا الزمــــــ ويف هــــــ
العقائــــد واالفكــــار بعضــــها علــــى الــــبعض اآلخــــر وحــــدث ارتقــــاء ســــريع         

ــور و      ــذا التطــ ــال هــ ــع اتصــ ــة مــ ــناعات الدقيقــ ــوم والصــ ــلّم العلــ ــراده يف ســ اطــ
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ــول   ــهم ويقـــ ــائل بعضـــ ــد يتســـ ــاعدة قـــ ــرعة متصـــ ــزة  : بســـ ــعت اجهـــ ــو وضـــ لـــ
ــل     ــائه هــ ــخ اعضــ ــه وتفســ ــاء بدنــ ــى فنــ ــربه حتــ ــت يف قــ ــة للميــ ــد ومراقبــ رصــ

  .نرى اثراً هلذا العذاب او لدخول احد اىل القرب

ــوت         ــد املــ ــامل مابعــ ــاجيري يف عــ ــان مــ ــول بــ ــك نقــ ــى ذلــ ــة علــ ولالجابــ
ســـري االمـــور يف احليـــاة    ومنـــه القـــرب بالنســـبة للميـــت امـــر قـــد خيتلـــف عـــن        

ــا  ــال فيهــــ ــام األعمــــ ــدنيا ونظــــ ــؤاله  . الــــ ــاظ امليــــــت وســــ وان اشــــــكال ايقــــ
ــري   ــل البشــــ ــتطيع العقــــ ــور وصــــــيغ اليســــ ــري بصــــ ــابه جتــــ وتطــــــورات حســــ

ــة   ــائل امللكوتيـــ ــن املســـ ــي مـــ ــها وهـــ ــاء اىل معرفتـــ ــحابة . االرتقـــ ــا ان صـــ كمـــ
ـــنيب صــــلى ا عليــــه وآلــــه وســــلم كــــانوا عــــاجزين عــــن رؤيــــة الــــوحي           الـ

ومــــــع ذلــــــك فكــــــانوا مــــــؤمنني حبضــــــور جربئيــــــل وان مل      ســــــاعة نزولــــــه  
ومصـــــدقني ان الــــــنيب صـــــلى ا عليـــــه وآلــــــه وســـــلم كــــــان     . يشـــــاهدوه 

 .يشاهده وحيدثه

ــي       ــدنيا وهـــ ــاة الـــ ــذلك يف احليـــ ــرى لـــ ــة اخـــ ــورة تقريبيـــ ــاك صـــ وهنـــ
مــــاجيري لالنســــان يف منامــــه مــــن الرؤيــــا املكروهــــة  الــــيت يواجــــه خالهلــــا         

المل والضـــــيق واالذى ويســـــتغيث  انواعـــــاً مـــــن العـــــذاب ويشـــــعر معهـــــا بـــــا    
 .ويصرخ من غري ان يشعر بذلك من جيلس جبانبه

ومنـــــها مايســـــتيقظ النـــــائم وهـــــو يشـــــعر باســـــتمرار اثـــــار الرؤيـــــا        
ــا     ــه يف الرؤيــ ــبب لــ ــه او ســ ــدى عليــ ــن اعتــ ــود مــ ــة وجــ ــن حبقيقــ ــا ويظــ واالمهــ
االذى واالمل ممــــا مل يشــــاهده غــــريه ممــــن كـــــان جبــــواره بــــل ان النــــائم نفســـــه        

. تلـــــك االالم واملوجـــــودات الـــــيت كانـــــت تفزعـــــه يف الرؤيـــــا      تغيـــــب عنـــــه  
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ــاىل   ــه تعـــ ــام اىل قولـــ ــالرجوع يف املقـــ ــا   : وبـــ ــني موهتـــ ــس حـــ ــوفى األنفـــ ا يتـــ
ــل       ــوت ويرســـ ــا املـــ ــى عليهـــ ــيت قضـــ ــك الـــ ــا فيمســـ ــت يف منامهـــ ــيت مل متـــ والـــ

 .)١(االخرى اىل اجل مسمى ان يف ذلك اليات لقوم يتفكّرون

يقــــــة وان مل خيــــــرج  ميكــــــن اســــــتقراء وجــــــود عــــــذاب القــــــرب حق    
امليــــت مـــــن قـــــربه او مل ترصــــد ذلـــــك األجهـــــزة احلديثــــة، هـــــذا باالضـــــافة    
ــذا العـــــذاب       ــكال هـــ ــرى الشـــ ــة اخـــ ــود غيبيـــ ــة وجـــ ــال وامكانيـــ اىل احتمـــ
ــول النـــــاس       ــب يناســـــب عقـــ ــات امجـــــاالً بتقريـــ ــذي ورد ذكـــــره يف الروايـــ الـــ

ــلم   ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــنيب صــ ــول الــ ــامهم لقــ ــدارك افهــ ــر : ومــ ــا معاشــ انــ
ــاء ــوهلم    االنبيـــ ــدر عقـــ ــى قـــ ــاس علـــ ــم النـــ ــا ان نكلـــ ــرار  . امرنـــ ــن االســـ ومـــ

ــروح مـــــن الثـــــواب والعقـــــاب عـــــن        ــة اصـــــل احتجـــــاب ماتلقـــــاه الـــ يـــ الكون
 املدارك ولقد اختلف يف صيغ عذاب القرب واحواله على اقوال

 .احياء امليت من غري اعادة الروح فيه-١

 .احياء امليت واعادة الروح فيه-٢

ــزاء البــــــدن  -٣ ــض اجــــ ــروح اىل بعــــ ــادة الــــ ــاءلة  اعــــ ــزي يف املســــ ــا جيــــ ومبــــ
 .واالحساس بالعذاب

 .اعادة الروح من غري ان تبدو معامل احلياة وآثارها-٤

 .اجتماع اآلآلم يف اجلسد ويكون احلشر موعداً لالحساس هبا-٥

ــة      ــاً يف مواجهـــ ــرتاكهما معـــ ــلي واشـــ ــدن االصـــ ــروح للبـــ ــادة الـــ ان اعـــ
ري عـــذاب القـــرب وســـؤاله امـــر غـــري مســـتبعد كمـــا انـــه ظـــاهر يف مفهـــوم كــــث          

 .٤٢سورة الزمر ) ١(                                                        
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ــن   ــد مراحــــل حمــــددة مــ ــــن الروايــــات والمينــــع ذلــــك مــــن مغــــادرة الــــروح بعــ م
ــدل االهلــــي وضــــمن        ــق مــــوازين العــ ــذاب معــــه وفــ ــؤال او باشــــرتاك العــ الســ
ــاحيكم عــــامل القــــرب مــــن احكــــام ومــــايرد مــــن الــــدنيا مــــن عمــــل خيــــص          مــ

 .او وزر وعقاب. امليت وفيه له نفع وثواب
 
 

 على امليت  ءالبكا

ـــ   ــى يبكـــــي بكـــــى وبكــ ــر يقـــــال بكـــ ــل القصـــ ــد، قيـــ ــر واملـــ اء بالقصـــ
ــاعر بــــني         ــد مجــــع الشــ ــى ارادة الصــــوت، وقــ ــدمع واملــــد علــ ــع خــــروج الــ مــ

 :املعنيني فقال

ــا       ومـــــا يغـــــين البكـــــاء وال         ــت عـــــيين وحـــــق هلـــــا بكاهـــ بكـــ
  العويل

 

ــديد عنـــــد        ــزن الشـــ ــة احلـــ ــد حالـــ ــاني جيســـ ــر نفســـ ــاء مظهـــ والبكـــ
ــن اجلــــــ      ــالنفس مــــ ــم بــــ ــا يلــــ ــبري عمــــ ــان للتعــــ ــه العنــــ ــان واطالقــــ ـ زع االنســـ

واالســــى، لــــذا فقــــد ثبــــت يف جتــــارب الطــــب القــــديم ودراســــات الطــــب        
ــن        ــه مــ ــا فيــ ــيبة ملــ ــد املصــ ــاء عنــ ــان يف البكــ ــافع لالنســ ــود منــ ــديث وجــ احلــ

ــنفس    ــى الــ ــا علــ ــن وطأهتــ ــف مــ ــن   . التخفيــ ــيقل عــ ــور الصــ ــن منصــ وورد عــ
االمــــام الصــــادق عليــــه الســــالم     -شــــكوت اىل ابــــي عبــــد ا  : ابيــــه قــــال 

ــك ح  ــن يل هلــ ــى ابــ ــه علــ ــداً وجدتــ ــي وجــ ــى عقلــ ــت علــ ــى خفــ ــال تــ : فقــ
 .إذا أصابك من هذا شيء فأفض من دموعك فانه يسكن عنك



 143

. لــــذا جيــــوز البكـــــاء علــــى امليـــــت ولــــو كـــــان مــــع ارادة الصـــــوت      
 ــاء ا ــا بقضـــ ــزام بالرضـــ ــع االلتـــ ــام  . مـــ ــن االمـــ ــداح عـــ ــن القـــ ــن ابـــ وورد عـــ

ــديث    ــال يف حــ ــالم قــ ــه الســ ــادق عليــ ــر الصــ ــن   : جعفــ ــراهيم ابــ ــات ابــ ــا مــ ملــ
 ــلى ا ــول ا صــــ ــول ا    رســــ ــني رســــ ــت عــــ ــلم مهلــــ ــه وســــ ــه وآلــــ  عليــــ

ــلم    ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــول ا صــ ــال رســ ــم قــ ــدموع ثــ ــني  : بالــ ــدمع العــ تــ
ــاابراهيم حملزونــــون       ــك يــ ــا بــ ــرب وانــ ــخط الــ ــول مايســ ــب والنقــ ــزن القلــ . وحيــ

ــاة   ــه وفـــ ــلم حـــــني جاءتـــ ــه وآلـــــه وســـ ــلى ا عليـــ ــول ا صـــ وقـــــال ان رســـ
ــة كـــان اذا دخـــ       ــن حارثـ ــب وزيـــد بـ ــن ابـــي طالـ ــر بـ ــر بكـــاؤه   جعفـ ل بيتـــه كثـ

 .)١(كانا حيدثاني ويؤنساني فذهبا مجيعاً : عليهما جداً ويقول

وهـــــل ميكـــــن ختصـــــيص مـــــورد احلـــــديثني الســـــابقني بـــــأن بكــــــاء         
ــيبة يف   ــــنيب صــــــلى ا عليــــــه وآلــــــه وســــــلم ملــــــا يف وفــــــاهتم مــــــن مصــــ الــ

ــدين ــول ا صــــلى       . الــ ــاً باخبــــار رســ ــي لكــــان نبيــ ــثال لــــو بقــ فــــأبراهيم مــ
ــه وآلــــه   ــلما عليــ ــة استشــــهدا يف ســــبيل     . وســ ــد بــــن حارثــ وجعفــــر وزيــ

ــة مؤتــــة  ــان جتريــــد االمــــر مــــن اعتبــــار      . ا يف معركــ ان مــــن الصــــعوبة مبكــ
منزلـــــة كـــــل منـــــهم يف نفـــــس رســـــول ا صـــــلى ا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم        

ــدره ــة قـــ ــواز    . وجاللـــ ــايف جـــ ــاك ماينـــ ــيس هنـــ ــد فلـــ ــرض التجريـــ ــى فـــ وعلـــ
 .البكاء عند املصيبة

س واســـــتيالئه علـــــى املبـــــاني احلســـــية ان متكـــــن االميـــــان مـــــن الـــــنف 
ــع    ــرعة مــــ ــل بســــ ــيت تنفعــــ ــه الــــ ــة رداءاً الحاسيســــ ــل الرمحــــ ــان جيعــــ لالنســــ
 .، طبعة حجرية١٧٦-١/١٧٥الوسائل ) ١(                                                        
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ــور      ــن الظهــ ــف مــ ــع العواطــ ــا ومنــ ــيطرة عليهــ ــب الســ ــذا جيــ ــا لــ ــايهجم عليهــ ــ م
  ــر ا ــليم المـــ ــن التســـ ــروج عـــ ــزع او اخلـــ ــروح اجلـــ ــن  . بـــ ــيبة مـــ ــا يف املصـــ ملـــ

ــر و    ــة لالجـــــ ــها فرصـــــ ــي يف حقيقتـــــ ــتالء وهـــــ ــان يف دار االبـــــ ــل امتحـــــ نيـــــ
ــواب ــاىل   . الثــ ــه تعــ ــة منــ ــا عاريــ ــه ا علينــ ــاانعم بــ ــع مــ ــأن مجيــ ــاد بــ وباالعتقــ

ــيئته    ــاىل ومشــــ ــه تعــــ ــاد حلكمــــ ــليم واالنقيــــ ــرد والتســــ ــاهزة للــــ ــة جــــ عــــ وودي
وبـــــديع حكمتـــــه يـــــتم االرتقـــــاء يف مقامـــــات االوليـــــاء والســـــالكني ســـــبل        

 .املعرفة االهلية

ــال    ــدر قـــ ــن املنكـــ ــد بـــ ــن حممـــ ــناد عـــ ــابر : وروي باالســـ مسعـــــت جـــ
ــد  ــن عبــ ــول بــ ــي      : ا يقــ ــيت تبكــ ــت عمــ ــد وجائــ ــوم أُحــ ــابي يــ ــئ بــ ــا جيــ ملــ

فجعلــــت أبكــــي، وجعــــل القــــوم ينــــهوني ورســــول ا صــــلى      : عليــــه، قــــال 
فقـــــال رســـــول ا صـــــلى ا عليـــــه     . ا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم الينـــــهاني    

ــلم ــه وســـــ ــه  : وآلـــــ ــة تظلـــــ ــوا مازالـــــــت املالئكـــــ ــوه فـــــ ــوه أو التبكـــــ ابكـــــ
  .)١(باجنحتها حتى دفنتموه

ــد ورد   ــف او    وقـــ ــى االليـــ ــاء علـــ ــواز البكـــ ــد جبـــ ــار مايفيـــ يف االخبـــ
ــران      ــوت وهــــو يف ضــــاللة وخســ ــب الــــذي وافــــاه املــ باالســــناد عــــن  . القريــ

ــال    ــاني قـــ ــري االرجـــ ــن بكـــ ــد ا بـــ ــاب : عبـــ ــا اخلطـــ ــرت ابـــ ــه  )٢(ذكـــ ومقتلـــ
  ــد ا ــي عبـــ ــد ابـــ ــادق -عنـــ ــام الصـــ ــد   -االمـــ ــت عنـــ ــالم فرققـــ ــه الســـ عليـــ

                                                        
 .٢/٣٤١االستيعاب يف حاشية اإلصابة  (١)

ىل، كـويف كـان مـن اصـحاب االمـام الصـادق عليـه        ابو اخلطاب حممد بن ابي زينـب االسـدي مـو   ) ٢(
بعـث  . السالم ثم أخذ يكذب عليه وهو غال ملعون تـربأ منـه االمـام الصـادق يف روايـات كـثرية      

اليه عيسى بن موسى عندما كان عامل املنصور ملا أظهـر هـو وأصـحابه اإلباحيـات يف الكوفـة      
 .وقتله ومجاعته
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ن مسعتـــــك ال، ولكـــــ: أتأســـــى علـــــيهم؟ فقلـــــت  : ذلـــــك وبكيـــــت، فقـــــال  
ــبح   ــالم قتـــــــل اصـــــــحاب النـــــــهروان فأصـــــ ــاً عليـــــــه الســـــ ــذكر ان عليـــــ تـــــ

ــالم     ــه الســـ ــي عليـــ ــال علـــ ــيهم، فقـــ ــون علـــ ــي يبكـــ ــحاب علـــ ــون : اصـــ أتأســـ
ــالوا ــيهم؟ فقـــ ــيت   : علـــ ــة الـــ ــا والبليـــ ــا عليهـــ ــة الـــــيت كنـــ ــا االلفـــ ــا ذكرنـــ ال، انـــ

 .البأس: اوقعتهم فلذلك رققنا عليهم، قال

ــالم     ــل االســــ ــارف قبــــ ــر متعــــ ــت امــــ ــى امليــــ ــاء علــــ ــث والبكــــ حيــــ
ــكن اليــــه النفــــوس باعتبــــاره عنــــوان رأفــــة ولســــان وفــــاء ورمبــــا كــــان         تســ

ــاء     ــض االنبيـــ ــاة بعـــ ــتغراب يف حيـــ ــري اســـ ــن غـــ ــوداً مـــ ــناد (موجـــ روي باالســـ
ــه   ــر الصـــــادق عليـــ ــن احلســـــن الواســـــطي عـــــن االمـــــام جعفـــ عـــــن حممـــــد بـــ

ــال   ــه قــ ــالم انــ ــه ابنــــة     : الســ ــه ان يرزقــ ــأل ربــ ــرمحن ســ ــل الــ ــراهيم خليــ ان ابــ
 .)١()تبكيه بعد موته

ــت اليعــــــين اختــــــاذه رداء وفعــــــال       ان  ــواز البكــــــاء علــــــى امليــــ جــــ
ــفة      ــدبر يف فلســـ ــر ا والتـــ ــن ذكـــ ــرء عـــ ــه املـــ ــتغال بـــ ــب االشـــ ــاً حيجـــ دائمـــ
مصـــــيبة املـــــوت باعتبارهـــــا ســـــبيال لالميـــــان وبابـــــاً للهدايـــــة وامتحانـــــاً يف       

 .منازل التقوى

ــنيب صــــلى          ــن الــ ــن اخلطــــاب عــ ــر بــ ــر عــــن عمــ ــن عمــ ــن ابــ روي عــ
ـــ  ــلم انــ ــه وســـ ــه وآلـــ ــالا عليـــ ــه : ه قـــ ــيح عليـــ ــا نـــ ــذّب مبـــ ـــ عــت ي ويف ) امليـــ

ــه عليـــــه  ــن  (روايـــــة يعـــــذب ببكـــــاء اهلـــ ــة عـــ ــن ابـــــي مليكـــ ــد نقـــــل ابـــ وقـــ
ــا قالــــت ــلى ا  : عائشــــة اهنــ ــنيب صــ ــمعهم الــ ــةْ ماتــــت فســ امنــــا كانــــت يهوديــ

 .، طبعة حجرية١/١٧٠الوسائل ) ١(                                                        
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فـــان اهلـــها يبكـــون عليهـــا واهنـــا      :عليـــه وآلـــه وســـلم يبكـــون عليهـــا قـــال     
  .)١()تُعذّب يف قربها

  
 النـوح على امليت

. النـــــوح مصــــــدر نـــــاح ينــــــوح نوحـــــاً ويقــــــال نائحـــــة ذات نياحــــــة     
ــات       ــموع وكلمــ ــوت مســ ــه بصــ ــت عليــ ــا اي بكــ ــى زوجهــ ــرأة علــ ــت املــ وناحــ

ــة ــن      . مفهومــ ــال هلــ ــزن ويقــ ــاء للحــ ــاع النســ ــى اجتمــ ــوح مبعنــ ــأتي النــ ــد يــ وقــ
ــال  . النــــوائح ــوح، وقــ ــن ســــجعها علــــى شــــكل النــ ــه مــ ــة ماتُبديــ ــوح احلمامــ ونــ

ــن التنــــــاوح مب الن بعــــــض . عنــــــى التقابــــــلبعضــــــهم ان النــــــوائح مــــــأخوذ مــــ
ــد النــــوح     ــبعض االخــــر عنــ ــاء يقايــــل الــ ــوح. النســ ــون -ونُــ اســــم  -بضــــم النــ

ــــيب وهــــو اعجمــــي لــــذا قيــــل ان امســــه عبــــد الشــــكور او عبــــد الغفــــار          ن
 .وان نوحاً لقب له لكثرة نوحه ولبكائه على ذنوب قومه

        ان بكــــــاء الزهــــــراء البتــــــول عليهــــــا الســــــالم علــــــى رســــــول ا
ــه و  ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــلمني   صـــ ــة املســـ ــب عامـــ ــروف يف كتـــ ــر معـــ ــلم امـــ ســـ

ــواء   ــان النــــوح علــــى امليــــت امــــر جــــائز ســ ــه النــــوح علــــى محــــزة لــــذا فــ ومنــ
ــور       ــل والثبــ ــن الويــ ــاً مــ ــون خاليــ ــرط ان يكــ ــر بشــ ــالنظم او النثــ ــك بــ ــان ذلــ كــ
وان اليكـــــون فيـــــه كـــــذب او جحـــــود، وان الخيـــــرج عـــــن التســـــليم المـــــر       

ــه     ــي عليــ ــام علــ ــال االمــ ــائه وقــ ــا بقضــ ــل والرضــ ــز وجــ ــالما عــ ــروا : الســ مــ
ـــيكم بــــالقول احلســــن عنــــد موتــــاكم فــــان فاطمــــة عليهــــا الســــالم ملــــا           اهلـ
 .١/٥٠٨نن ابن ماجه س) ١(                                                        
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ــداد : قـــــــبض ابوهـــــــا اســـــــعدهتا بنـــــــات هاشـــــــم، فقالـــــــت اتـــــــركن التعـــــ
 .وعليكن بالدعاء

ان النــــوح لــــيس غايــــة وهــــدفاً مقصــــوداً بذاتــــه بــــل هــــو مــــدخل           
جلريــــان الـــــدمع والتخفيـــــف عـــــن الــــنفس وازاحـــــة بعـــــض االحـــــزان ومنـــــع   

ــها علــــى ا  ــلوك هيمنتــ ــون االنســــان    . لبــــدن والســ ذكــــراً -لــــذا جيــــب ان يكــ
ــى  ــان او انثـــ ــوج يف مـــــداخل      -كـــ ــوح والولـــ ــال يف النـــ ــن االسرتســـ ــذراً مـــ حـــ

ــرأة يف      ــاج املــ ــا حتتــ ــالم امنــ ــه الســ ــاقر عليــ ــد البــ ــام حممــ ــال االمــ ــذا قــ ــزع لــ اجلــ
ــأمت اىل النـــــوح لتســـــيل دمعتـــــها، والينبغــــي هلـــــا ان تقـــــول هجـــــراً، فـــــاذا    املــ

ــؤذي امل ــل فالتـــ ــا الليـــ ــالنوحجاءهـــ ــة بـــ ــن  . الئكـــ ــرو بـــ ــن عمـــ ــناد عـــ وباالســـ
ــال ــدام قـــ ــز  : ابـــــي املقـــ ــول ا عـــ ــر يف قـــ ــا جعفـــ ــن وابـــ ــا احلســـ مسعـــــت ابـــ

ــل ــروف : وجـــــ ــينك يف معـــــ ــلى ا   وال يعصـــــ ــول ا صـــــ ــال إن رســـــ قـــــ
اذا انــــــا مــــــت  : لفاطمــــــة عليهــــــا الســــــالم  : عليــــــه وآلــــــه وســــــلم قــــــال   

ــل       ــادي بالويــــ ــعراً والتنــــ ــي شــــ ــي علــــ ــاً والترخــــ ــي وجهــــ ــي علــــ فالختمشــــ
هــــذا املعــــروف الــــذي قــــال ا عــــز     : ثــــم قــــال . قــــيمن علــــي نائحــــة  والت

ــروف ــه واليعصــــــينك يف معــــ ــن  )١(وجــــــل يف كتابــــ ــن يزيــــــد بــــ كمــــــا ورد عــــ
عبــــد ا مـــــوىل الصـــــهباء عــــن شـــــهر بـــــن جوشــــب عـــــن ام ســـــلمة عـــــن    

ــلم  ــه وســــ ــه وآلــــ ــلى ا عليــــ ــنيب صــــ ــال  : الــــ ــروف قــــ ــينك يف معــــ واليعصــــ
الــــــذي جــــــاء يف  وجــــــاء يف الزوائــــــد ان يزيــــــد بــــــن عبــــــد ا     . النــــــوح

 .)٢(اسناده خمتلف فيه
 .١/١٧٤الوسائل ) ١(                                                        

 .١/٥٠٣سنن ابن ماجه ) ٢(
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ــان    ــة بيـــــ ــوص االيـــــ ــراهيم خبصـــــ ــن ابـــــ ــي بـــــ وورد يف تفســـــــري علـــــ
تفصــــيلي حيــــث ذكــــر اهنــــا نزلــــت يف يــــوم فــــتح مكــــة وذلــــك ان رســــول          
ــايع الرجـــــال اىل       ــد يف املســـــجد يبـــ ــلم قعـــ ــه وآلـــــه وســـ ــلى ا عليـــ ا صـــ

والتعـــــارض بـــــني   )١(..صــــالة الظهـــــر والعصـــــر ثـــــم قعـــــد لبيعـــــة النســـــاء  
 .تفسري االية واسباب نزوهلاوجوه 

ــعر      ــجع او الشــــ ــر او الســــ ــيغة النثــــ ــوح بصــــ ــون النــــ ــوز ان يكــــ وجيــــ
 بشرط ان اليكون بالباطل واليتضمن كذباً،

وممـــــا الجيـــــوز اللطــــــم علـــــى امليـــــت واخلــــــدش ملـــــا فيهمـــــا مــــــن        
ــاء     ــا بقضــ ــليم والرضــ ــن التســ ــروج عــ ــك خــ ــان يف ذلــ ــا كــ ــرم ورمبــ ــرار حمــ اضــ

 ــا (ا ــر الصــ ــام جعفــ ــن االمــ ــد ورد عــ ــا  وقــ ــال فيمــ ــه قــ ــالم انــ ــه الســ دق عليــ
ــد، واليشــــقن علــــى         ــن علــــى خــ ــد احتضــــاره بــــأن اليلطمــ ــى بــــه عنــ اوصــ

ــدع    ــها اال صــ ــق جيبــ ــرأة تشــ ــن امــ ــا مــ ــب، فمــ ــدع   جيــ ــنم صــ ــا يف جهــ هلــ
  .)٢()كلما زادت زيدت

 .٤/٢٤٥مهذب االحكام ) ١(                                                        
 .من مستدرك الوسائل ٤/٢٤٦م .ن) ٢(
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  قراءة القرآن
ــور   دأب املســـــلمون علـــــى قـــــراءة القـــــرآن علـــــى القبـــــور وتـــــالوة ســـ

ــن    ــة مـــ ــى املنفعـــ ــل علـــ ــورود دليـــ ــه، لـــ ــة منـــ ــت ويف خمصوصـــ ــا للميـــ قراءهتـــ
ــك      ــورة امللـــ ــس وســـ ــورة يـــ ــور ســـ ــك الســـ ــن تلـــ ــدة ومـــ ــار عديـــ ــك اخبـــ ــ ذلـ

ــة ــورة الواقعـــ ــربة   . وســـ ــل املقـــ ــالم ان اهـــ ــه الســـ ــا عليـــ ــام الرضـــ ــن االمـــ وعـــ
ــامسون ثواهبــــا        ــورة الفاحتــــة فيتقــ ــؤمن فيقــــرأ ســ ــر هبــــم املــ ــدعون ا ان ميــ يــ

وعنـــــه عليـــــه   . دون ان يـــــنقص مـــــن ثـــــواب كـــــل واحـــــد منـــــهم شـــــيء       
ــتحب  ــه يســـ ــالم انـــ ــالث     الســـ ــد ثـــ ــورة التوحيـــ ــة وســـ ــورة الفاحتـــ ــراءة ســـ قـــ

ــرة     ــك مغفـــ ــان يف ذلـــ ــرب فـــ ــى القـــ ــرات علـــ ــبع مـــ ــدر ســـ ــورة القـــ ــرات وســـ مـــ
 .لذنوب امليت

ــاً       ــت عليـــ ــرت اوصـــ ــا احتضـــ ــالم ملـــ ــا الســـ ــة عليهـــ وروي ان فاطمـــ
ــت  ــالم فقالــ ــه الســ ــل   : عليــ ــي وصــ ــلي وجهزنــ ــت غســ ــول انــ ــت فتــ ــا مــ اذا انــ

جلـــــس عنـــــد علـــــي وانـــــزلين يف قـــــربي واحلـــــدني وســـــوي الـــــرتاب علـــــي وا
رأســــي قبالــــة وجهــــي فــــاكثر مــــن تــــالوة القــــرآن والــــدعاء فاهنــــا ســــاعة         

 .حيتاج امليت فيها اىل انس االحياء

  
 زيـارة القبور

ــول      ــة ذات فصـــــ ــة اخرويـــــ ــها مدرســـــ ــور يف شخوصـــــ ــرب القبـــــ تعتـــــ
ــذه      ــور هـــ ــذهن حلضـــ ــى الـــ ــغط علـــ ــار وتضـــ ــى االعتبـــ ــث علـــ ــة تبعـــ روحيـــ

ــان و    ــذات االنســــ ــة بــــ ــوال اخلاصــــ ــاموس االحــــ ــة يف قــــ ــاينتظره يف احلقيقــــ مــــ
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مســــــتقبل ايامــــــه فتســـــــاهم بصــــــورة مباشـــــــرة او غــــــري مباشـــــــرة يف زرع     
ــادراك ضـــــرورة     ــة نزعـــــة اهلدايـــــة وارادة الصـــــالح بـــ االســـــتعداد  وتغذيـــ

ورســـــم الـــــربامج املنهجيـــــة يف الســـــرية والســـــلوك مبـــــا يكـــــون . هلــــذا العـــــامل 
ــث    ــن حيـــ ــول الرهيـــــب مـــ ــاعاته ذات الطـــ ــدة ســـ ــة القـــــرب وشـــ ذخـــــرية حملنـــ

 .حركة دقائق اجزائهالزمان والبطئ يف 

ــه       ــه وآلــــ ــلى ا عليــــ ــد صــــ ــنيب حممــــ ــث الــــ ــد ورد يف احاديــــ ولقــــ
ــناد       ــد ذكــــر باالســ ــارة القبــــور فقــ ــان وعلــــة زيــ ــلم بيــ ــس بــــن   (وســ عــــن انــ

انـــي هنيـــتكم عـــن زيـــارة القبـــور فمـــن شـــاء ان يـــزور قـــرباً         : مالـــك مرفوعـــاً 
فليـــــزره فانـــــه يـــــرق القلـــــب، ويـــــدمع العـــــني ويـــــذّكر اآلخـــــرة، والتقولـــــوا         

 .)١()هجراً

وباالســـــناد عـــــن ابـــــن مســـــعود ان رســـــول ا صـــــلى ا عليـــــه        
كنــــت هنيــــتكم عــــن زيــــارة القبــــور، فزوروهــــا فأهنــــا       : وآلــــه وســــلم قــــال  

 .)٢(تُزهد يف الدنيا، وتُذَكّر اآلخرة

ولعـــــل مـــــاذكر مــــــن النـــــهي عــــــن زيـــــارة القبــــــور الـــــذي اكــــــدت       
ــو    ــلمني حنــ ــه املســ ــل توجيــ ــن اجــ ــان مــ ــة نســــخه كــ ــنة الفعليــ االحاديــــث والســ
ــارة   ــدم االشــــــتغال بزيــــ واجبــــــات اجلهــــــاد وتثبيــــــت اركــــــان االســــــالم وعــــ
ــه       ــريعة والتفقــ ــام الشــ ــام باحكــ ــرآن واالهتمــ ــظ القــ ــن حفــ ــا عــ ــور وحنوهــ القبــ

ــدين  ــواب الـــ ــل    . يف ابـــ ــلمني االوائـــ ــاء املســـ ــور آبـــ ــارة قبـــ ــة دون زيـــ وللحيلولـــ

 .٥/١٦٧، الغدير ٣/٢٣٧مسند أمحد ) ١(                                                        
 .١/٥٠١ابن ماجة ) ٢(
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ــدايات     ــع بـــ ــورهم مـــ ــارة قبـــ ــركني وان زيـــ ــن املشـــ ــهم مـــ ــم يف غالبـــ ــذين هـــ ــ الـ
ــان يف ال ــاء االميـــــ ــكل   منـــــ ــالم تشـــــ ــع االســـــ ــد مـــــ ــة العهـــــ ــدور وحداثـــــ صـــــ

ــل اىل طبيعـــــة حيـــــاهتم       ــدهم الباطلـــــة او ميـــ ــاراً الفعـــــاهلم وعقائـــ استحضـــ
اليوميــــة اخلاليــــة مــــن االمتثــــال اىل الــــدعوة لنشــــر رايــــة االســــالم يف آفــــاق          

 .اجلزيرة العربية

ــي     ــحابة متلـــــ ــن الصـــــ ــل االول مـــــ ــية للرعيـــــ ــائف االساســـــ ان الوظـــــ
ــت  ــلة حتـــ ــة متصـــ ــؤوليات يوميـــ ــيهم مســـ ــا  علـــ ــتغال مبـــ ــن االشـــ ــراض عـــ م االعـــ

ــؤدي اىل الضـــــرر يف الواجبـــــات واالعمـــــال يف نتائجهـــــا     وباالســـــناد عـــــن  (يـــ
قــــال رســــول ا صــــلى ا عليــــه وآلــــه     : (قــــال  )١(ابــــن بريــــدة عــــن ابيــــه   

ــلم ــا    : وســـــ ــان يف زيارهتـــــ ــا فـــــ ــور فزوروهـــــ ــارة القبـــــ ــن زيـــــ ــتكم عـــــ هنيـــــ
ــور  . )٢()تــــــذكرة ــارة القبــــ ــامني زيــــ ــان مضــــ ــنة يف بيــــ ــاءت الســــ كــــــذلك جــــ
ــم ــان ضـــــ ــن ثوبـــــ ــد ورد عـــــ ــان، فقـــــ ــالمية وروح االميـــــ ــعائر االســـــ  ٣ن الشـــــ

هنيــــتكم عـــــن زيــــارة القبـــــور فزوروهــــا واجعلـــــوا زيــــارتكم هلـــــا     : مرفوعــــاً 
  .صالة عليهم واستغفار له

 بريدة بن احلصيب بن عبد ا بن احلرث بن االعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن) ١(                                                        
قال ابن السكن اسلم حني مر به النيب صلى ا عليه وآله وسلم مهاجر . مازن االسلمي

بالغميم واقام يف موضعه حتى مضت بدر واحد ثم قدم بعد ذلك وروي انه غزى مع رسول 
وعلى قول ابن سعد يكون تاريخ وفاته عام . ا صلى ا عليه وآله وسلم ست عشرة غزوة

 . ثالث وستني
 .٣/٢١٨ن ابي داود سن) ٢(

موىل رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم ويقال انه من العرب وقيل من السراة اشرتاه : ثوبان(٣)
وقد قام خبدمة النيب صلى ا عليه وآله وسلم اىل . النيب صلى ا عليه وآله وسلم ثم أعتقه

 .ان مات فتحول ثوبان اىل الرملة ثم مرض ومات هبا سنة اربع ومخسني
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ــتغفار      ــاً لالســــ ــربه بابــــ ــت يف قــــ ــارة امليــــ ــار زيــــ ــن اعتبــــ ــذا ميكــــ لــــ
ـــبباً لنـــــزول الرمحـــــة وجتديــــداً للعهـــــد معـــــه بــــروح االميـــــان، واالعتقـــــاد     وسـ

ــا ــك  بالعــــ ــة ويف ذلــــ ــالك اهلدايــــ ــاجون اىل مســــ ــوات حيتــــ ــر وان االمــــ مل اآلخــــ
ــاحلات،    ــل الصــــ ــات، وفعــــ ــى اداء الطاعــــ ــث علــــ ــوى، وحــــ ــوة اىل التقــــ دعــــ
ــام     ــاء وذوي األرحـــ ــع االبـــ ــة مـــ ــالت الرمحـــ ــرب، وصـــ ــوه الـــ ــن وجـــ ــه مـــ ووجـــ
الـــــذين انقطـــــع عملـــــهم ورجـــــاؤهم مـــــن الـــــدنيا اال مـــــايرد الـــــيهم هبـــــذه         

 .اهلبات

ــلى     ــد صـــ ــنيب حممـــ ــد ورد ان الـــ ــلم كـــــان   لقـــ ــه وســـ ــه وآلـــ ا عليـــ
كــــان الــــنيب صــــلى ا عليــــه وآلــــه وســــلم      : عــــن عائشــــة . يــــزور البقيــــع 

الســــالم علــــيكم دار قــــوم مــــؤمنني، واتــــاكم مــــا      : خيــــرج اىل البقيــــع فيقــــول  
توعــــدون غــــداً مؤجلــــون، انــــا بكــــم ان شــــاء ا الحقــــون، اللــــهم اغفــــر         

ــد  ــع الفرقــ ــل بقيــ ــراء   . الهــ ــة الزهــ ــان فاطمــ ــة بــ ــاءت الروايــ ــذلك جــ ــا لــ عليهــ
ــده    ــة فتصــــلّي وتبكــــي عنــ ــل مجعــ ــا محــــزة كــ الســــالم كانــــت تــــزور قــــرب عمهــ

ــر الصــــادق        ( ــت االمــــام جعفــ ــامل قــــال مسعــ ــام بــــن ســ ــناد عــــن هشــ وباإلســ
ــول ــالم يقـــ ــه الســـ ــول ا  : عليـــ ــد رســـ ــالم بعـــ ــا الســـ ــة عليهـــ ــت فاطمـــ عاشـــ

ــرة وال     ــر كاشـــ ــاً مل تـــ ــبعني يومـــ ــة وســـ ــلم مخســـ ــه وســـ ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ صـــ
يف كـــــل مجعــــة مـــــرتني االثــــنني واخلمـــــيس   ضــــاحكة تــــأتي قبـــــور الشــــهداء    

ــا      ــا كــ ــلم وهيهنــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــول ا صــ ــان رســ ــا كــ ــول هيهنــ فتقــ
 .)١()املشركون

 .، طبعة حجرية١/٤٣٨الوسائل ) ١(                                                        
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 الذي اليدفن

قــــد الحيصــــل بعــــض النــــاس علــــى مــــدفن يقــــرب فيــــه ويكــــون لــــه          
ــوام     ــد االقــ ــا عنــ ــذهب كمــ ــاد ومــ ــبب اعتقــ ــا بســ ــربزخ امــ ــامل الــ ــكناً يف عــ ســ

بغــــض النظــــر عمــــا يف ذلــــك الفعــــل     -الــــذين يبــــادرون اىل حــــرق موتــــاهم    
ــى      ــك علـــ ــاس ذلـــ ــه وانعكـــ ــد موتـــ ــان بعـــ ــرام االنســـ ــن اكـــ ــاد عـــ ــن االبتعـــ مـــ

ــوس الـــــيت الزالـــــت تنـــــبض باحليـــــاة    وامـــــا بســـــبب طبيعـــــة املـــــوت    . النفـــ
فهـــــل ينجــــو مـــــن يســــتحق عـــــذاب القــــرب مـــــن    . وهيئتــــه كـــــالغريق وحنــــوه  

ــن     ــد مــ ــه البــ ــواب انــ ــك؟ اجلــ ــري ذلــ ــرب وغــ ــمة القــ ــبة وضــ ــن احملاســ ــؤالء مــ هــ
ــاة  ــل   مالقـــ ــز وجـــ ــرب وا عـــ ــدخل امليـــــت القـــ ــاب وان مل يـــ ــائلة واحلســـ املســـ

فمــــع وجــــود املقتضــــي وانعــــدام املــــانع ميكــــن تصــــور      . قــــادر علــــى ذلــــك  
تعــــرض اجــــزاء بــــدن امليــــت للعــــذاب وان كانــــت متفرقــــة وكــــل حســــب         

ــوع الكلــــي    ــا مــــن امــ ــايقع عليهــ ــذاب ولــــو مل   . مــ ــدن يتعــــرض للعــ او ان البــ
ــر ا   ــام جعفـــ ــئل االمـــ ــد ســـ ــرب فقـــ ــن يف قـــ ــن   يكـــ ــالم عـــ ــه الســـ ــادق عليـــ لصـــ

ــو رب : املصــــــــلوب يصــــــــيبه عــــــــذاب القــــــــرب؟ فقــــــــال ان رب االرض هــــــ
ــد مــــن        ــغطة أشــ ــغطه ضــ ــواء فيضــ ــلّ اىل اهلــ ــز وجــ ــوحي ا عــ ــواء، فيــ اهلــ

 .ضغطة القرب
 

 شبهة اآلكـل واملأكـول
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ــموهنا      ــماني ومضـــ ــاد اجلســـ ــول باملعـــ ــى القـــ ــبهة علـــ ــذه الشـــ ــرد هـــ تـــ
ــر   ــان آخــ ــذاء النســ ــار غــ ــان اذا صــ ــا  ان االنســ ــه امــ ــأكول منــ ــزء املــ ــان اجلــ فــ

ــام    ــا ينفــــي متــ ــأكول ممــ ــل او يف بــــدن املــ ــم االكــ ــور يف جســ ــوم النشــ ــون يــ ان يكــ
ــاة   ــه يف احليــــ ــان ذاتــــ ــروي لبــــــدن االنســــ ــة البــــــدن االخــــ العينيــــــة اي عينيــــ

ــدنيا ــف . الــ ــذلك كيــ ــاً او     وكــ ــل وثنيــ ــان االكــ ــزاء اذا كــ ــه اجلــ ــون اوجــ تكــ
ــذ     ــزاء عــ ــون يف اجلــ ــد يكــ ــاً فقــ ــه مؤمنــ ــأكول منــ ــافراً واملــ ــؤمن  كــ ــذا املــ اب هلــ

او يكــــون فيــــه ثــــواب للكــــافر او تتــــداخل اوجــــه اجلــــزاء املختلفــــة علــــى         
 .ذات البدن

ــك ان      ــول ذلـــ ــن قـــ ــا مـــ ــد مافيهـــ ــة ومت تفنيـــ ــبهة مدفوعـــ ــذه الشـــ وهـــ
الصــــــورة جــــــوهر ثابــــــت الينقلــــــب وحتــــــتفظ باســــــتقالهلا وان انتقلــــــت اىل 

ــرى ــة اخــ ــة،  . ماهيــ ــورة املائيــ ــين تغــــري صــ ــثال اليعــ ــواء مــ ــاء هــ  فصــــريورة املــ
ــت    ــها اخنلعـــ ــة، ولكنـــ ــري معدومـــ ــودة غـــ ــة موجـــ ــزال باقيـــ ــادة التـــ ــل ان املـــ ــ بـ

لــــذا فــــان بــــدن املــــؤمن    . مــــن شــــكلها االول وصــــارت ذات شــــكل اخــــر    
ــان      ــدن انســـ ــرز بـــ ــعب فـــ ــن ان يصـــ ــروف، والميكـــ ــدد ومعـــ ــم ا حمـــ يف علـــ
    ــتجيب ــل شـــــيء مســـ ــراب، وكـــ ــن تـــ ــوان او عـــ ــن حيـــ ــر او عـــ ــن اخـــ عـــ

ــورة   ــه وان الصــــ ــه ومقامــــ ــرف وظيفتــــ ــل ويعــــ ــز وجــــ ــت عــــ ــة ليســــ اخلاصــــ
ــة يف    ــاد احليثيـــــ ــافة اىل اعتمـــــ ــذا باالضـــــ ــدن، هـــــ ــة البـــــ ــرطاً يف ماديـــــ ـــ شــ
بعـــــث والنشـــــور علـــــى الـــــنفس الـــــيت فيهـــــا يكـــــون تشـــــخص االنســـــان         ال
ــرتاب     ــع الــــ ــا مــــ ــل جزيئاهتــــ ــى وتتفاعــــ ــوتى تبلــــ ــاد املــــ ــة وان اجســــ خاصــــ

 .والنباتات وقد تدخل ابداناً اخرى
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ــدن       ــني بـــ ــو عـــ ــرة هـــ ــر يف االخـــ ــذي حيشـــ ــدن الـــ ــان البـــ ــول بـــ  والقـــ
ــدناه      ــذي عهـــ ــالن الـــ ــذا فـــ ــول هـــ ــرة يقـــ ــه وان رآه يف االخـــ ــان المثليتـــ االنســـ
يف احليــــاة الــــدنيا هــــو امــــر ثابــــت يف الشــــريعة وممكــــن عقــــال وهــــو حبـــــد          

  .ذاته رد على هذه الشبهة وابطال هلا

ــان    ــذا الزمـــــــان وصـــــــعود االنســـــ ومـــــــع االرتقـــــــاء العلمـــــــي يف هـــــ
ـــ    ــال مـ ــو ماحــ ــؤال هــ ــرد ســ ــد يــ ــرى قــ ــب االخــ ــه اىل الكواكــ ــوت ورحالتــ ن ميــ

يف الكواكـــــب االخـــــرى خاصـــــة عنـــــد اســـــتقرار احليـــــاة فيهـــــا وا عـــــز        
ــول  ــل يقـــ ــارة    : وجـــ ــرجكم تـــ ــها خنـــ ــدكم ومنـــ ــا نعيـــ ــاكم وفيهـــ ــها خلقنـــ منـــ

 .)١(أخرى

ــور       ــبق النشــ ــا تســ ــل اهنــ ــة بــ ــى الفوريــ ــدل علــ ــادة التــ ــك االعــ  .إن تلــ
ـــــافة اىل ان أحتمــــــال خــــــروج  نفــــــر عــــــن القاعــــــدة المينــــــع مــــــن         ياالضـ

ـــ   دة املوضــــوع الشـــــاملة لــــذلك النفـــــر الــــذي قـــــد    جرياهنــــا وذكرهــــا، ووحــ
يقطـــــن الكواكـــــب وهـــــي الـــــدفن ومـــــن ثـــــم النشـــــور، وأحتـــــاد ســـــنخية         

 .الرتبة

  
 نشر القبور

تتضــــــمن عمليــــــة دفــــــن امليــــــت اكرامــــــاً للميــــــت وحفظــــــاً لــــــه        
ــه   ــاً كحرمتـــ ــة املـــــؤمن ميتـــ ــه وقـــــد ورد يف احلـــــديث ان حرمـــ وتعاهـــــداً لبدنـــ

 .ملؤمن وعليه االمجاعلذلك افتى الفقهاء حبرمة نبش قرب ا. حياً
 .٥٥سورة طه ) ١(                                                        
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ومـــــا جيـــــب ان يقـــــال يف املقـــــام ان هـــــذا النـــــبش الميكـــــن اعتبـــــاره  
ذلـــــك . مثلــــة بامليـــــت بـــــه وان ذهــــب بعـــــض الفقهـــــاء اىل هــــذا االعتبـــــار   

ان املثلـــــة الــــــيت ورد احلـــــديث بالنــــــهي عنـــــها هــــــي يف خصـــــوص القتيــــــل     
ــا       ــوه، كمـــ ــه او حنـــ ــن اطرافـــ ــيئاً مـــ ــذاكريه او شـــ ــه او مـــ ــة واذنـــ ــدع انفـــ جـــ

ــ( ــال مثلـــ ــوهت   يقـــ ــه وشـــ ــت اطرافـــ ــثال اذا قطعـــ ــه مـــ ــل بـــ ــاحليوان امثـــ ت بـــ
ــا  . )١()بــــه ــن قطــــع يــــد الســــارق وتعزيــــره امنــ ومــــا جــــاء يف بــــاب احلــــدود مــ

ــرق    ــاً ومل يســ ــن نقــــب بيتــ ــة مــ ــو مبنزلــ ــذ فهــ ــن مل يأخــ ــن ومــ ــذه الكفــ ــان الخــ كــ
وقــــد ورد عــــن زيــــد الشــــحام عــــن االمــــام جعفــــر الصــــادق عليــــه         (منــــه 

ــال  ــه قــ ــالم انــ ــن مع : الســ ــاش يف زمــ ــذ نبــ ــاترون   اخــ ــاحبه مــ ــال لصــ ــة فقــ اويــ
ــل   ــن القـــــوم ماهكـــــذا فعـــ ــبيله، فقـــــال رجـــــل مـــ ــالوا نعاقبـــــه وخنلـــــي ســـ فقـــ

ــال  ــب قــ ــي طالــ ــن ابــ ــي بــ ــال: علــ ــل؟ قــ ــو  : ومافعــ ــال وهــ ــاش وقــ ــع النبــ يقطــ
 .)٢()سارق وهتّاك للموتى

ــبش      ــواز النــــ ــا جبــــ ــل فيهــــ ــيت قيــــ ــاالت الــــ ــض احلــــ ــتثنيت بعــــ واســــ
اليشـــــمل هـــــذا و. كــــالعلم بانـــــدراس القـــــرب واضـــــمحالله وصــــريورته ترابـــــاً  

اجلـــــواز قبـــــور االئمــــــة والشـــــهداء واوليــــــاء ا والصـــــاحلني والعلمــــــاء وان     
       ــزاراً وحمـــــال ــاس مـــ ــيت اختـــــذها النـــ ــة الـــ ــرون علـــــيهم خاصـــ ــت القـــ تعاقبـــ

 .لسؤال الربكة ومظان االستجابة من عند ا عز وجل

 .١١/٦١٥لسان العرب ) ١(                                                        
 .٣/٤٨٧الوسائل ) ٢(
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ويتحقـــــق عنـــــوان النـــــبش بظهـــــور اجلســـــد وبـــــروزه فاليـــــتم مبجـــــرد  
ــض تر   ــرب واظهــــار بعــ ــر القــ ــه بــــالعرف     حفــ ــض الفقهــــاء حتققــ ــق بعــ ابــــه وعلــ

 .وهتك احلرمة

وهنـــــاك مــــــوارد تســــــتثنى مــــــن حرمـــــة النــــــبش والــــــيت تعتــــــرب يف    
 :الغالب من صغريات قاعدة االهم واملهم

اذا دفــــن امليــــت يف مكــــان مغصــــوب مــــع العجــــز عــــن احلصــــول علــــى         -١
ــك     ــب للمالــ ــن املناســ ــان مــ ــت وان كــ ــاء امليــ ــاه ببقــ ــك ورضــ ــة املالــ موافقــ

ــذلك و  ــى بـــ ــدوان،    ان يرضـــ ــدم العـــ ــة عـــ ــة يف حالـــ ــة خاصـــ ــل القيمـــ يقبـــ
ــة دون    ــة واحليلولــــ ــذل القيمــــ ــادروا اىل بــــ ــت ان يبــــ ــاء امليــــ وعلــــــى اوليــــ

ــاؤه اوىل   ــم وبقـــ ــه اهـــ ــان حقـــ ــة ان كـــ ــت خاصـــ ــل امليـــ ــذلك اذا . نقـــ وكـــ
ــه       ــد بــ ــا يعتــ ــت ممــ ــع امليــ ــن مــ ــد دفــ ــاالً قــ ــوباً او ان مــ ــن مغصــ كــــان الكفــ

 .همفينبش القرب الخراجه حيث انه يعود اىل الورثة او غري

ــدم صـــــحة  -٢ ــن او اتضـــــح عـــ ــري تغســـــيل او كفـــ اذا دفـــــن امليـــــت مـــــن غـــ
ــة    ــد امليتــ ــن جلــ ــون مــ ــأن يكــ ــرائط كــ ــالف للشــ ــن خمــ ــل او ان الكفــ . الغســ

ــن فيــــه هتــــك للميــــت الــــذي        ــوز النــــبش لتصــــحيح ذلــــك اذا مل يكــ فيجــ
 .يعترب هو االهم يف املقام

 .اذا كان يف رؤية جسد امليت اثبات بعض احلقوق-٣

ــا   -٤ ــان دفنــــه ممــ ــان مكــ ــرعية كــــأن    اذا كــ ــأنه العتبــــارات شــ اليناســــب شــ
 .يدفن يف مقربة كفار او يف مزبلة
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اذا حضــــرت امــــور ضــــرورية تــــدعو اىل النــــبش وكــــذا االمــــر الـــــراجح        -٥
ــن    ــرى ميكـــ ــباب اخـــ ــاك اســـ ــزاحم وهنـــ ــوارد التـــ ــتوجب يف مـــ ــذي يســـ الـــ

 .معها املبادرة اىل النبش مبينة يف املفصالت الفقهية

  
 سفـر الروح

والبنيـــــان اخلفـــــي الـــــذي يرتكـــــز    الـــــروح هـــــي خاصـــــة االنســـــان     
عليــــه يف بقائــــه حيــــاً وهــــي جســــم خبــــاري لطيــــف يســــتمد اســــتمراره يف        
ــام       ــبري يف نظــ ــأثري كــ ــا تــ ــها وهلــ ــة وخباريتــ ــة االغذيــ ــن لطافــ ــوة مــ ــة والقــ احليويــ
ــدن وطبيعـــــة افعالـــــه وقـــــد قـــــوى العلـــــم احلـــــديث حقيقـــــة الظـــــواهر        ـ البــ

ـــ   ــا يف التســـ ــف دورهــــ ــان واكتشــــ ــاة االنســــ ــها يف حيــــ ــية وامهيتــــ بب النفســــ
ــل   ــرد علمـــــاً مســـــتقال لـــــذلك وهـــــو قابـــ ـــثري مـــــن امـــــراض البـــــدن وافـــ يف كــ
ــة ومعاجلــــــة احلــــــوادث البدنيــــــة       ــطارات وتشــــــعبات تتكفــــــل دراســــ النشــــ

 .ذات االرتباط املباشر بالروح

ــه تعـــــاىل  ــن روحـــــي: وقولـــ ــه مـــ ــروح  )١(ونفخـــــت فيـــ ــر إن الـــ يظهـــ
ــب        ــن القلــ ــث مــ ــا ينبعــ ــدم، ممــ ــان الــ ــة وجريــ ــس واحلركــ ــوة احلــ ــري قــ ــي غــ ـ هـ

ــاويف   ويتــــــوزع ــام دائــــــب يف اركــــــان البــــــدن واجزائــــــه وجتــــ حبكمــــــة ونظــــ
ــني،      ــى العــــ ــر علــــ ــياء البصــــ ــها ضــــ ــدر منــــ ــرايني، ويصــــ ــاب والشــــ االعصــــ
ــن     ــك مـــ ــو ذلـــ ــق، وحنـــ ــى النطـــ ــدرة علـــ ــى االذن، والقـــ ــمع علـــ ــة الســـ وملكـــ

 .احلواس وسائر اعضاء البدن مما تشرتك فيه البهائم

 .٢٩سورة احلجر ) ١(                                                        
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ان نســـــــبة الـــــــروح اىل ا عـــــــز وجـــــــل يف حـــــــدوثها، ووقـــــــوف      
ســـــفة واملفكـــــرين عـــــاجزين عـــــن ادراك كنـــــه حقيقتـــــها، مـــــع اقـــــرار       الفال

البشــــر بوجودهـــــا يف تركيــــب االنســـــان وتكوينـــــه باشــــرتاكها مـــــع البـــــدن يف    
ــروح      ــوع الـــ ــة موضـــ ــد امهيـــ ــور تؤكـــ ــوده، امـــ ــان وجـــ ــان وكيـــ ــة االنســـ ماهيـــ

ــاهلا يف املــــــوت عــــــن اجلســــــد      ــة وان االرواح باقيــــــة بعــــــد انفصــــ . خاصــــ
للحـــــديث الـــــذي روي عـــــن    الـــــدالالت اخلاصـــــة  وهـــــذا باالضـــــافة اىل 

ــو     ــلم وهــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــد صــ ــنيب حممــ ــل  : الــ ــق ا االرواح قبــ خلــ
ــام ــالفي عــ ــار  . االجســــاد بــ ــن اخبــ ــه مــ ــيخ املفيــــد انــ ــه الشــ ــال فيــ والــــذي قــ

ــاد ــل     . اآلحــ ــه قبــ ــدر االرواح يف علمــ ــل قــ ــز وجــ ــان ا عــ ــهم بــ ــه بعضــ وأولــ
 .اخرتاع االجساد

ــه الســــــالم     ــول االمــــــام علــــــي عليــــ اح تكــــــل كمــــــا  ان االرو: ان قــــ
ــدن    ــن البـــ ــل عـــ ــوهر منفصـــ ــادة وجـــ ــروح مـــ ــد ان الـــ ــدان، يؤكـــ ــل االبـــ . تكـــ

وممـــــا يثبـــــت ســـــبق االســـــالم يف هـــــذا املضـــــمار هـــــو اعـــــرتاف علمـــــاء         
 .الطب واالخالق بوجود امراض للنفس خاصة هبا نشوءاً وبقاءاً

وهـــــذا الســـــبق امـــــارة اعجـــــاز وبيـــــان ملـــــا جـــــاء بـــــه القــــــرآن          
ــو  ــن حقـــــائق يف النفـــ ــن اخبـــــار عـــ ــع والســـــنة مـــ س الزال العلـــــم احلـــــديث مـــ

تطــــوره مرتبكــــاً يف تشــــخيص ابــــواب الوقايــــة منــــها وعالجهــــا اخلــــايل مــــن        
 .املضاعفات اجلانبية فضال عن معرفة كنهها

ــديث  ــان   : ويف احلــــــــ ــدس وروح االميــــــــ ــة روح القــــــــ االرواح مخســــــــ
وروح القـــــوة وروح الشـــــهوة وروح البـــــدن فمـــــن النـــــاس مـــــن جيتمـــــع فيـــــه       
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الســـــابقون ومنــــهم مـــــن جيتمـــــع فيـــــه اربعـــــة   اخلمســــة ارواح وهـــــم االنبيـــــاء 
ــة    ــه ثالثـــ ــع فيـــ ــن جيتمـــ ــهم مـــ ــؤمنني ومنـــ ــن املـــ ــداهم مـــ ــن عـــ ــم مـــ ارواح وهـــ

ــذوهم  ــن حيــــــذو حــــ ــارى ومــــ ــود والنصــــ ــم اليهــــ ــري . ارواح وهــــ ــن امــــ وعــــ
ــالم قـــــال ــزهلم : املـــــؤمنني عليـــــه الســـ ــاس ثـــــالث طبقـــــات وانـــ خلـــــق ا النـــ

ب واصـــــحا اصــــحاب امليمنــــة  : ثــــالث منــــازل وذلــــك قـــــول ا تعــــاىل    
ــئمة ــابقون املشـــ ــلني    .  )١( والســـ ــاء مرســـ ــاهنم االنبيـــ ــابقون فـــ ــا الســـ فأمـــ

وغــــري مرســــلني جعــــل ا فــــيهم مخســــة ارواح القــــدس هبــــا بعثــــوا انبيــــاء        
ــا   ــياء، وروح االميــــــان وهبــــ ــا علمــــــوا االشــــ مرســــــلني وغــــــري مرســــــلني وهبــــ
ــا جاهـــــدوا       ــوة وهبـــ ــيئاً، وروح القـــ ــه شـــ ــركوا بـــ ــاىل ومل يشـــ ــدوا ا تعـــ عبـــ

ــاجلوا ــام   عـــــدوهم وعـــ ــذ الطعـــ ــابوا لذيـــ ــا اصـــ ــهوة وهبـــ ــهم، وروح الشـــ معاشـــ
ــوا   ــباب النســـــــاء، وروح البـــــــدن وهبـــــــا دبـــــ ــــــوا احلـــــــالل مـــــــن شـــــ ونكحـ
ــيهم       ــل ا فــ ــاً جعــ ــون حقتــ ــم املؤمنــ ــة وهــ ــحاب امليمنــ ــا اصــ ــوا، وامــ ودرجــ
اربعــــــــة ارواح روح االميـــــــــان وروح القــــــــوة وروح الشـــــــــهوة وروح البـــــــــدن   

ــة ح   ــذه االرواح االربعــــ ــتكمل هــــ ــد يســــ ــزال العبــــ ــه  فاليــــ ــأتي عليــــ ــى تــــ تــــ
ــاىل  ــال تعــــ ــا قــــ ــا االوىل فكمــــ ــاالت امــــ ــرد اىل ارذل : حــــ ــن يــــ ــنكم مــــ ومــــ

ــيئاً     ــد علــــم شــ ــيال يعلــــم بعــ ــر لكــ ــه مجيــــع االرواح    العمــ ــذا تنــــتقص منــ فهــ
ــذي رده اىل     ــو الـــ ــه هـــ ــل بـــ ــن ا الن الفاعـــ ــن ديـــ ــرج مـــ ــذي خيـــ ــيس بالـــ ـــ ول
ــاد    ــتطيع جهــــ ــوة فاليســــ ــه روح القــــ ــتقص منــــ ــن ينــــ ــهم مــــ ــر ومنــــ ارذل العمــــ

ــتط  ــدوه واليســ ــهوة     عــ ــه روح الشــ ــتقص منــ ــن ينــ ــهم مــ ــة ومنــ ــب املعيشــ يع طلــ
 .١٠-٩-٨أنظر سورة الواقعة ) ١(                                                        
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ــه       ــدن فيــ ــى روح البــ ــا وتبقــ ــن اليهــ ــات آدم  مل  حيــ ــبح بنــ ــه اصــ ــرت بــ ــو مــ ـ فلـ
ــو    ــه الن ا هــ ــري لــ ــذه احلــــال خــ ــوت فهــ ــه املــ ــرب ويــــدرج حتــــى يأتيــ فهــــو يهــ
ــيهم       ــبابه فـــ ــه وشـــ ــاالت يف قوتـــ ــه حـــ ــأتي عليـــ ــد تـــ ــك وقـــ ــه ذلـــ ــل بـــ الفاعـــ

روح الشــــــهوة وتقــــــوده روح  باخلطيئــــــة فتشــــــجعه روح القــــــوة وتــــــزين لــــــه     
ــيس      ــان فلــ ــه االميــ ــص منــ ــها نقــ ــاذا المســ ــة فــ ــه يف اخلطيئــ ــى توقعــ ــدن حتــ البــ
ــارى      ــود والنصــ ــم اليهــ ــئمة فهــ ــحاب املشــ ــا اصــ ــوب وامــ ــى يتــ ــه حتــ ــود فيــ يعــ
ــة    ــداهنم ثالثــــ ــكن ابــــ ــان واســــ ــلبهم ا روح االميــــ ــاعرفوا فســــ ــدوا مــــ جحــــ
م ارواح روح القــــــوة وروح الشــــــهوة وروح البــــــدن ثــــــم اضــــــافهم اىل االنعــــــا     

 .)١()احلديث.. ان هم إال  كاالنعام : فقال: (وقال

ــاطها        ــادين نشــ ــروح وميــ ــة الــ ــوه فاعليــ ــى وجــ ــذا علــ ــل هــ ــد حيمــ وقــ
والميكــــــــن تصــــــــوره علــــــــى تعــــــــدد االرواح عنــــــــد االنســــــــان ذلــــــــك ان  
ــات      ــل مســـ ــها حتمـــ ــدة ولكنـــ ــا روح واحـــ ــرحية باهنـــ ــاءت صـــ ــث جـــ االحاديـــ

 .اخلري او الشر، ووجوه االرادة والفعل

ــد ان بقـــــاء الـــــروح   ــا وانعـــــدام صـــــورة البـــــدن بعـــ وجاللـــــة جوهرهـــ
ــاع       ــفة اتبــ ــض الفالســ ــع بعــ ــده دفــ ــوت وبعــ ــد املــ ــه عنــ ــروح بــ ــبس الــ ــع تلــ قطــ
ـــائني اىل الظــــــن بـــــان املعــــــدوم اليعـــــود، وان القــــــوى البدنيـــــة تنتفــــــي      املشــ

وقـــــد اجـــــاهبم االســــــالم    . بانتفـــــاء البـــــدن، فـــــأذا زال احملـــــل زال احلـــــال     
فة املســــلمني باملثليــــة يف  جبــــواز اعــــادة املعــــدوم بعينــــه وقــــال بعــــض فالســــ     

ــاب     ــي املثــــ ــنفس وهــــ ــال اىل الــــ ــه اصــــ ــف موجــــ ــك ان التكليــــ ــدن ذلــــ البــــ
 .، طبعة حجرية٤٠٣جممع البحرين ) ١(                                                        
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ــاد   . واملعاقــــــــب ــان املعــــــ ــق بالربهــــــ ــفاء وان مل حيقــــــ ــرئيس  يف الشــــــ والــــــ
ــه  ــه مل ينفيــ ــماني اال انــ ــان    . اجلســ ــاهر اىل االنســ ــل الظــ ــن اهــ ــض مــ ــر بعــ ونظــ

باعتبــــاره هـــــذا الكيــــان اجلســـــدي املتكــــون مـــــن اللحــــم والعظـــــم واجللـــــد     
ــن    وحن ــف عــ ــر متخلــ ــو نظــ ــات وهــ ــراض والكيفيــ ــن االمــ ــيبه مــ ــا يصــ ــا ومــ وهــ

ومـــع االقـــرار ببقـــاء الـــروح بعـــد فنـــاء اجلســـد       . الواقـــع وفيـــه نقـــص ووهـــن   
ــأن        ــأهنا شــ ــاعة شــ ــام الســ ــل قيــ ــاء قبــ ــرى للفنــ ــي االخــ ــرض هــ ــا تتعــ اال اهنــ

ــاىل      ــوت قــــال تعــ ــات وعــــامل امللكــ ــات االخــــرى يف املاديــ كــــل مــــن  : املخلوقــ
ــام ( )١(ذو اجلـــــالل واالكـــــرام عليهـــــا فـــــان ويبقـــــى وجـــــه ربـــــك وقـــــال اإلمـــ

ــالم  ــه الســـ ــي عليـــ ــده   : علـــ ــدنيا وحـــ ــاء الـــ ــد فنـــ ــود بعـــ ــبحانه يعـــ ان ا ســـ
ــد فنائهــــا بــــال          ــذلك يكــــون بعــ ــل ابتــــدائها، كــ ــا كــــان قبــ ــيء معــــه كمــ الشــ
ــال     ــك اآلجــــ ــد ذلــــ ــدمت عنــــ ــان عــــ ــني، والزمــــ ــان، والحــــ ــت والمكــــ وقــــ
واالوقـــــــات وزالـــــــت الســــــــنون والســـــــاعات فالشـــــــيء اال ا الواحــــــــد     

وهـــــذا الينفـــــي وجـــــود   . )٢()لقهـــــار الـــــذي اليـــــه مصـــــري مجيـــــع االمـــــور    ا
ــنيب     ــن الــ ــد روي عــ ــاملوت وقــ ــد بــ ــا للجســ ــد هجراهنــ ــربزخ بعــ ــام الــ ــروح ايــ الــ

ــال   ــه قـــ ــلم انـــ ــه وســـ ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــد صـــ ــل  : حممـــ ــاء بـــ ــاخلقتم للفنـــ مـــ
ــون مــــــن دار اىل دار ــاء وامنــــــا تنقلــــ ــنيب . خلقــــــتم للبقــــ ــاً ان الــــ وروي ايضــــ

ــه  ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــد صـــ ــال    حممـــ ــدر فقـــ ــب بـــ ــى قليـــ ــف علـــ ــلم وقـــ وســـ
ــب   ــوا يف القليــ ــد أُلقــ ــذ وقــ ــوا يومئــ ــذين قتلــ ــركني الــ ــريان  : للمشــ ــتم جــ ــد كنــ لقــ

ــتم   ــم اجتمعــــ ــوه، ثــــ ــه وطردمتــــ ــن منزلــــ ــوه مــــ ــول ا، اخرجتمــــ ــوء لرســــ ســــ
 .٢٧-٢٦سورة الرمحن ) ١(                                                        

 .٢/١٨٨مواهب الرمحن يف تفسري القرآن ) ٢(
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ــدني ربــــي حقــــاً  ــاربتموه، فقــــد وجــــدت ماوعــ ــر. عليــــه فحــ ــه عمــ ــال لــ : فقــ
ــول ا ــديت : يارســـ ــد صـــ ــام قـــ ــك هلـــ ــه. )١(ماخطابـــ ــال لـــ ــاأ: فقـــ ــه يـــ بن مـــ

اخلطـــــاب، فــــــوا ماانـــــت بــــــامسع منـــــهم، ومابينــــــهم وبـــــني ان تأخــــــذهم     
 .)٢(املالئكة مبقامع احلديد اال ان اعرض بوجهي هكذا عنهم

ولقــــــــد وردت اخبــــــــار كــــــــثرية وروايــــــــات واراء مســــــــتنبطة يف       
حمــــل تواجــــد الـــــروح بعــــد املـــــوت وانفصــــاهلا عــــن اجلســـــد حيــــث اهنـــــا       

 :التفنى بفناء اجلسد منها

ــذلك ان الـــــروح تعـــــاد -١ للبـــــدن ســـــاعة الـــــدفن وســـــؤال منكـــــر ونكـــــري لـــ
يــــــافالن بــــــن فالنــــــة وانــــــه يســــــمع     : ورد احلــــــديث بالنــــــداء للميــــــت  

والجييــــب، وهــــذا احلــــديث وبغــــض النظــــر عــــن اســــناده حمــــط عمــــل         
 .املسلمني يف خمتلف البلدان ومع تعاقب االزمان

ــا -٢ ــة قبورهــ ــى افنيــ ــه   . االرواح علــ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــنيب صــ ــم الــ ــد علــ وقــ
ــلم  ــلم املســ ــالم علــــيكم     وســ ــوا ســ ــي ان يقولــ ــارة القبــــور وهــ ــة زيــ ني كيفيــ

 .احلديث...اهل الديار من املسلمني واملؤمنني

وقــــال مالــــك انــــه بلغـــــين    . ان االرواح مرســــلة تــــذهب حيــــث شـــــاءت   -٣
وقــــد ورد عــــن محــــاد بــــن عثمــــان ان االمــــام جعفــــر الصــــادق        (ذلــــك 

. يلتقــــــــون: عليـــــــه الســـــــالم ذكــــــــر االرواح ،  ارواح املـــــــؤمنني فقـــــــال    
ــت ــالي: قلـــ ــون؟ قـــ ــه  : لتقـــ ــى اذا رأيتـــ ــارفون حتـــ ــاءلون ويتعـــ ــم ويتســـ نعـــ

 .ة وهي الرأس وصديت أي ماتتمجع هام: اهلام) ١(                                                        
 .٦/٢٥٤حبار االنوار ) ٢(
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ــال خمـــــــتص . )١()فـــــــالن: قلـــــــت ــات تفيـــــــد ان االرســـــ وهنـــــــاك روايـــــ
 .بارواح املؤمنني

ــث       -٤ ــوت حيــ ــد املــ ــروح بعــ ــتقر الــ ــزم ان مســ ــن حــ ــهم ابــ ــة منــ ــت طائفــ قالــ
 .كانت قبل خلق جسدها

قــــال بعضـــــهم ان مســــتقرها العـــــدم احملــــض علـــــى القــــول باهنـــــا عـــــرض     -٥
ــدن  ــراض البــ ــن اعــ ــت     مــ ــد ثبــ ــاذ وقــ ــول شــ ــو قــ ــالف وهــ ــال العــ ــا قــ كمــ

 .استحالة وجود صفة ال يف حمل

وجــــــاءت الروايــــــات بتفصــــــيل الحــــــوال االرواح يف عــــــامل الــــــربزخ       
ــد يف      ــرة، وتفيــــ ــواب االخــــ ــزاء، واول ابــــ ــدائي للجــــ ــدان ابتــــ ــاره ميــــ باعتبــــ

 :جمموعها

ــؤمنني يف اجلنــــــــة اذا مل حتجبــــــــهم كــــــــبرية والديــــــــن   -١ وان . ان ارواح املــــــ
ــار ــن اســـــــحاق      ارواح الكفـــــ ــراهيم بـــــ ــناد عـــــــن ابـــــ ــار باالســـــ يف النـــــ

عليــــــه  -االمــــــام الصـــــادق -قلــــــت البـــــي عبـــــد ا   : احلجـــــازي قـــــال  
ارواح املــــــؤمنني يف حجــــــرات  : ايــــــن ارواح املــــــؤمنني؟ فقــــــال  : الســــــالم
ــن شـــــراهبا . يف اجلنـــــة ــا ويشـــــربون مـــ ــأكلون مـــــن طعامهـــ ــزاورون . يـــ ويتـــ

: نا، قلــــتربنــــا أقــــم لنــــا الســــاعة لتنجــــز لنــــا ماوعــــدت: ويقولــــون. فيهــــا
ــال   ــار؟ فقـــــ ــاين ارواح الكفـــــ ــأكلون مـــــــن   : فـــــ ــار يـــــ يف حجـــــــرات النـــــ

ــون  ــا، ويقولـــ ــزاورون فيهـــ ــراهبا، ويتـــ ــن شـــ ــربون مـــ ــا، ويشـــ ــا : طعامهـــ ربنـــ
ــة       ــد بروايــ ــام امحــ ــال االمــ ــدتنا وقــ ــا ماوعــ ــز لنــ ــاعة لتنجــ ــا الســ ــم لنــ قــ الت
 .٦/١٣٤حبار االنوار ) ١(                                                        
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ــد ا ــه عبــــــــ ــؤمنني يف  : ابنــــــــ ــار وارواح املــــــــ ــار يف النــــــــ ارواح الكفــــــــ
 .)١(اجلنة

ــابعة ان ار: قــــــــال كعــــــــب-٢ ــماء الســــــ ــؤمنني يف علــــــــيني يف الســــــ واح املــــــ
 .وارواح الكفار يف سجني يف االرض السابعة حتت جند أباليس

قالـــــت طائفـــــة ان ارواح املـــــؤمنني يف بئـــــر زمـــــزم وارواح الكفـــــار ببئـــــر       -٣
 .)٢(برهون

ــده  -٤ ــن منــ ــال ابــ ــالوا بــــأن ارواح     : قــ ــابعني قــ ــحابة والتــ ــة مــــن الصــ ان طائفــ
 .املؤمنني عند ا عز وجل

ــا   ان ار-٥ ــا ونعيمهـــ ــأتيهم روحهـــ ــا يـــ ــى باهبـــ ــة علـــ ــاء اجلنـــ ــؤمنني بفنـــ واح املـــ
 .ورزقها

ان ارواح املــــؤمنني ببئــــر زمــــزم    : روي عــــن ســــلمان الفارســــي انــــه قــــال    -٦
ــه  ــظ عنـــ ــجني ويف لفـــ ــار يف ســـ ــذهب  : وان ارواح الكفـــ ــؤمن تـــ ــمة املـــ نســـ

 .يف االرض حيث شاءت

 .ان ارواح املؤمنني عن ميني آدم وارواح الكفار عن مشاله-٧

ــال ابــــــ -٨ ــرب قــــ ــد الــــ ــة  : ن عبــــ ــة وارواح عامــــ ــهداء يف اجلنــــ ان ارواح الشــــ
 .املؤمنني على افنية قبورهم

ــنيب    -٩ ــوباً اىل الـــ ــر، وورد منســـ ــدان اخـــ ــوت يف ابـــ ــد املـــ ــون االرواح بعـــ تكـــ
حممـــــد صـــــلى ا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم ان ارواح املـــــؤمنني يف حواصـــــل      
 .٦/١٣٤حبار االنوار ) ١(                                                        

 .١٥٥/كتاب الروح البن اجلوزية   ) ٢(
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طـــــري خضـــــر تـــــأتي اىل قناديـــــل معلقـــــة بـــــالعرش هـــــي هلـــــا كاوكـــــار        
ــائر ــ. للطــــ ــورة    واختــــ ــروح يف صــــ ــون الــــ ــريه ان يكــــ ــزم وغــــ ــن حــــ ار ابــــ
ــائر ــه    . طـــ ــادق عليـــ ــام الصـــ ــال  لالمـــ ــه قـــ ــاط أنـــ ــي والد احلنـــ ــن ابـــ وعـــ

ــالم ــور    : الســـ ــل طيـــ ــؤمنني يف حواصـــ ــرون ان ارواح املـــ ــداك يـــ ــت فـــ جعلـــ
ــال ــول العــــــرش، فقــــ ــن ان : خضــــــر حــــ ــؤمن اكــــــرم علــــــى ا مــــ ال، املــــ

اي يف ) لكـــــن يف ابـــــدان كأبــــــداهنم  . جيعـــــل روحـــــه يف حوصـــــلة طــــــري   
 .ان مثاليةابد

ــام     -١٠ ــال لالمـــ ــه قـــ ــر انـــ ــن عمـــ ــد بـــ ــن امحـــ ــا روي عـــ ــالم ملـــ يف وادي الســـ
ان اخــــي ببغـــــداد واخــــاف ان ميـــــوت   : جعفــــر الصــــادق عليـــــه الســــالم   

ــا فقــــال  ــه اليبقــــى مــــؤمن يف شــــرق       : هبــ ــا مــــات، امــــا انــ ماتبــــايل حيثمــ
ــت    ــالم، فقلــــــ ــه اىل وادي الســــــ ــر ا روحــــــ ــا اال حشــــــ االرض وغرهبــــــ

ــه ــال  : لــ ــالم؟ قــ ــن وادي الســ ــر: وايــ ــأني هبــــم     ظهــ ــي كــ ــا انــ ــة، امــ الكوفــ
 .حلق حلق قعود يتحدثون

يف شـــجرة مـــن اجلنــــة ملـــا رواه ابــــو بصـــري عـــن االمــــام جعفـــر الصــــادق       -١١
ــال ــه قـــ ــالم انـــ ــه الســـ ــة  : عليـــ ــن اجلنـــ ــؤمنني لفـــــي شـــــجرة مـــ ان ارواح املـــ

ــون  ــراهبا، ويقولــ ــن شــ ــربون مــ ــا، ويشــ ــن طعامهــ ــأكلون مــ ــا : يــ ــم لنــ ــا اقــ ربنــ
 .آخرنا بأولناالساعة واجنز لنا ما وعدتنا، واحلق 

ان ارواح املـــــؤمنني يف روضـــــة  : عـــــن االمـــــام الصـــــادق عليـــــه الســـــالم   -١٢
 .كهيئة االجساد يف اجلنة
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ــيس جديــــداً       -١٣ ــدن لــ ــذا البــ ــدنيا وهــ ــورته يف الــ ــل صــ ــايل مبثــ ــدن مثــ يف بــ
ــه   ــان وظلــــ ــل يف ذات االنســــ ــوداً يف االصــــ ــان موجــــ ــا كــــ ــخاً وامنــــ والنســــ

ــه ي  ــرى نفســــه وشخصــ ــا حيــــث يــ ــان بالرؤيــ ــل وهــــو الــــذي يــــراه االنســ نتقــ
ــاملوت    ــد بـــ ــروح اجلســـ ــاذا مافارقـــــت الـــ ــو ذلـــــك فـــ ــؤذى وحنـــ ــل ويـــ ويعمـــ

وعـــــن االمـــــام جعفـــــر    (فـــــارق معهـــــا اجلســـــد املثـــــايل فتـتــــــلبس بـــــه      
ــديث   ــالم يف حـــ ــه الســـ ــادق عليـــ ــل   : الصـــ ــز وجـــ ــبض ا عـــ ــاذا قـــ -فـــ

ــؤمن ــأكلون    -روح املـــــ ــدنيا فيـــــ ــه يف الـــــ ــب كقالبـــــ ــك يف قالـــــ ــري تلـــــ صـــــ
الصــــورة الــــيت كانــــت ويشــــربون، فــــاذا قــــدم علــــيهم القــــادم عرفــــوه بتلــــك 

 .)١()يف الدنيا

ــربزخ    -١٤ ــامل الـــــ ــيم يف عـــــ ــا النعـــــ ــب ا هلـــــ ــيت كتـــــ ــلة  الـــــ االرواح املرســـــ
ــى وتتــــذاكر مافارقتــــه مــــن الــــدنيا روي انــــه ملــــا مــــات بشــــر بــــن         تتالقــ

: الــــرباء بـــــن معـــــرور وجـــــدت عليـــــه ام بشـــــر وجـــــداً شـــــديداً فقالـــــت 
ــا    ــل تتعــ ــلمة، فهــ ــن بــــين ســ ــك مــ ــزال اهلالــــك يهلــ ــه اليــ ــول ا انــ رف يارســ

     ــلى ا ــول ا صــــ ــال رســــ ــالم؟ فقــــ ــر بالســــ ــل اىل بشــــ ــوتى فارســــ املــــ
نعـــــم والـــــذي نفســـــي بيـــــده يـــــاأم بشـــــر اهنـــــم       : عليـــــه وآلـــــه وســـــلم  

ــان اليهلــــــك   ــارف الطــــــري يف رؤوس الشــــــجر، وكــــ ــا تتعــــ ليتعــــــارفون كمــــ
ــر فقالـــــت  ــه ام بشـــ ــلمة اال جاءتـــ ــين ســـ ــن بـــ ــك : هالـــــك مـــ ــافالن عليـــ يـــ

 .)٢(لسالماقرأ على بشر ا: فتقول. وعليك: السالم فيقول

 .٦/٢٧٠حبار االنوار ) ١(                                                        
 .٢٨/كتاب الروح البن اجلوزية   ) ٢(
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ــة   -١٥ ــا واالرواح املعذبــــ ــنعم بنعيمهــــ ــة وتتــــ ــيح يف اجلنــــ ــؤمنني تســــ ارواح املــــ
 .يف شغل عن التزاور والتالقي

يف حـــــــديث االســـــــراء رأى الـــــــنيب حممـــــــد صـــــــلى ا عليـــــــه وآلـــــــه -١٦
ــم، كـــــذلك ورد فيـــــه ان       ــدث معهـــــم وصـــــلى هبـــ ــلم االنبيـــــاء وحتـــ وســـ
ــماء اذا هـــــو        ــان يف الســـ ــا كـــ ــه وســـــلم ملـــ ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــنيب صـــ الـــ

ــتقص  ب ــه شــــيء كمــــا ينــ ــق مل يــــنقص مــــن خلقــ رجــــل آدم جســــيم تــــام اخللــ
ــول لبعضــــها خــــرياً        ــه ارواح بــــين آدم فيقــ ــاس تعــــرض عليــ ــن خلــــق النــ مــ
ــلم   ــه وآلـــــه وســـ ــول ا صـــــلى ا عليـــ ــم تـــــال رســـ ويبشـــــرهم بـــــاخلري ثـــ

كــــال إن كتــــاب االبــــرار   (ســــورة املطففــــني علــــى رأس ســــبع عشــــر آيــــة     
ــو    ــاب مرقـــ ــاعليون كتـــ ــاادراك مـــ ــيني ومـــ ــي علـــ ــون لفـــ ــهده املقربـــ ). م يشـــ

ــح خبيــــث      ــبس ويقــــول ريــ ــها شــــراً ويعــ ــول لبعضــ ــال رســــول ا  . ويقــ قــ
ــل   ــلم جلربئيــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــال : صــ ــذا؟ قــ ــن هــ ــوك : مــ ــذا ابــ هــ

ــه  ــه ارواح ذريتــــــ ــرض عليــــــ ــان  . آدم يعــــــ ــراهيم كــــــ ــة ان ابــــــ ويف روايــــــ
ورمبــــا كانــــت احــــوال االنبيـــــاء يف    . مســــنداً ظهــــره اىل البيــــت املعمــــور    

ــن  عــــامل الــــربزخ ختتلــــ ــن النــــاس ملــــا حبــــاهم ا بــــه مــ ف عــــن غريهــــم مــ
 .الكرامات يف الدنيا واالخرة

ــاءت -١٧ ارواح املــــــــؤمنني يف بــــــــرزخ مــــــــن االرض تــــــــذهب حيــــــــث شــــــ
 .وارواح الكفار يف سجني

يظهــــــر مــــــن كــــــل هــــــذا ان االرواح يف الــــــربزخ متفاوتــــــة وعلــــــى       
ــة   درجـــــات وختتلـــــف يف املنزلـــــة الـــــيت تتوقـــــف عليهـــــا ايضـــــاً لكثـــــرة احلركـــ
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ــل  ــرة   والتنقـــ ــبيل اىل االخـــ ــزاء وســـ ــواب اجلـــ ــن ابـــ ــاب مـــ ــك بـــ ــد ان ذلـــ والبـــ
ــة    ــياحة يف اجلنــــ ــا بالســــ ــم ا عليهــــ ــن انعــــ ــؤمنني مــــ ــن ارواح املــــ ــل مــــ ـــ ولعـ

 وزيــــارة االهــــل والــــذهاب اىل القــــرب ورمبــــا زارت بعــــض ارواح االحيــــاء      

ــاهد       ــا او يشـــ ــتكلم فيهـــ ــائم ويـــ ــا النـــ ــا يراهـــ ــك يف الرؤيـــ ــد ذلـــ ا يتجســـ ــ كمـــ
 املقــــام ان امليـــــت يف الرؤيــــا اليكـــــذب   ميتــــاً مــــن معارفـــــه ومــــن اآليـــــات يف   

انــــه مــــن عــــامل اخللــــود كمــــا روي ذلــــك عــــن االمــــام البــــاقر عليــــه            ذلــــك 
ــدت        ــا فوجــ ــائق وخفايــ ــن حقــ ــا عــ ــرب يف الرؤيــ ــت اخــ ــن ميــ ــم مــ ــالم وكــ الســ

 .كما اخرب

ــروح   ان ا عـــــــز وجـــــــل خـــــــالق احلبـــــــة وبـــــــارىء النســـــــمة والـــــ
ح جنــــــود االروا: (خملوقـــــة، وقـــــال الـــــنيب صـــــلى ا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم       

ــف     ــها اختلـــ ــاكر منـــ ــف وماتنـــ ــها ائتلـــ ــارف منـــ ــا تعـــ ــدة فمـــ ــود ) جمنـــ واجلنـــ
 .اندة  التكون اال خملوقة

ــروح خلــــق مــــن خلــــق ا وصــــنع مــــن صــــنعه بــــل هــــي مــــن          والــ
 .بديع خلقه ولطيف صنعه، وآية بينة وحجة

وملـــــا للـــــروح مـــــن ادراك ومعرفـــــة بـــــاملقوالت بـــــل ومعرفـــــة بـــــالنفس  
ــة وان ا  ــت بعــــــرض خاصــــ ــا ليســــ ــل  فاهنــــ ــن ان حيــــ ــرض والميكــــ ــوم عــــ لعلــــ

ــروح        ــأن الــ ــة بــ ــرة القائلــ ــأ النظــ ــى خطــ ــدل علــ ــا يــ ــه، ممــ ــرض مثلــ ــرض بعــ العــ
 .حتل بالقلب كما حيل البياض يف املوضوع

كــــذلك فــــان الــــروح ليســــت جبســــم الن اجلســــم قابــــل للقســــمة يف          
اجلهــــات الثالثــــة الطــــول والعــــرض والعمــــق، وقــــد ثبــــت ان الــــروح التقبــــل        
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ــتلزم  ــمة تســـ ــمة الن القســـ ــني    القســـ ــاع النقيضـــ ــا اجتمـــ ــم ورمبـــ ــطار العلـــ انشـــ
 .اي العلم واجلهل يف حالة واحدة وهو حمال

وبالصــــحيح مــــن املــــذاهب عنــــد اكثــــر علمــــاء االســــالم        : (وقيــــل 
ــزايل      ــد الغــ ــي حامــ ــيخ ابــ ــفهاني والشــ ــب االصــ ــم الراغــ ــي القاســ ــيخ ابــ كالشــ
ــن قــــدماء املعتزلــــة معمــــر بــــن عبــــاد الســــلمي ومــــن الشــــيعة الشــــيخ           ومــ

 ــي ا ــد رضــ ــفة االهلــــيني      املفيــ ــن الفالســ ــة مجاعــــة ومــ ــن الكراميــ  عنــــه ومــ
ــماني وال   ــامل اجلســـ ــل العـــ ــرد لـــــيس داخـــ ــوهر جمـــ ــان جـــ كلـــــهم ان روح االنســـ
خارجــــه، والمتصــــل بــــه وال منفصــــل عنــــه ولكنــــه متعلــــق بالبــــدن تعلــــق         
ــى اال       ــامل االعلـــ ــه بالعـــ ــق لـــ ــامل التعلـــ ــه العـــ ــا ان الـــ ــرف، كمـــ ــدبري والتصـــ التـــ

 .)١()على سبيل التصرف والتدبري

ــماني    ــامل اجلســــــ ــل العــــــ ــروح الداخــــــ ــون الــــــ ــن كيــــــــف تكــــــ ولكــــــ
ــهما   ــط بينـــ ــور وســـ ــن تصـــ ــة وان الميكـــ ــه خاصـــ ــال . والخارجـــ ــم ان املثـــ ثـــ

ــة      ــق كافـــ ــات واخلالئـــ ــري املمكنـــ ــود غـــ ــب الوجـــ ــام فواجـــ ــن املقـــ ــنيب عـــ اجـــ
 .ومنفصل عنها وهي حادثة حمتاجة متميزة

ــة يف الـــــــــروح  ــفة . وللفالســـــــــفة اقـــــــــوال متباينـــــــ فمـــــــــن الفالســـــــ
ــن اع ــانيني مــ ــطو     اليونــ ــال ارســ ــرارة وقــ ــدها حــ ــن عــ ــهم مــ ــاراً ومنــ ــا خبــ تربهــ

ــوة     ــاة القــــ ــع حبيــــ ــي متمتــــ ــم طبيعــــ ــورة االوىل جلســــ ــل والصــــ ــا االصــــ . اهنــــ
وهــــذه االقــــوال وغريهـــــا وان اختلفــــت يف حتديــــد ماهيـــــة الــــروح اال اهنـــــا      
ــة      ــوث العقليــــ ــا البحــــ ــة افرزهتــــ ــروح كنتيجــــ ــود الــــ ــاالقرار بوجــــ ــت بــــ ـ التقـــ
 .٤/٣٢٨دائرة معارف القرن العشرين / حممد فريد وجدي ) ١(                                                        
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ــفة علـــــــى ان .واســـــــتدالالهتا ــن  اذا أمجـــــــع الفالســـــ ــان مركـــــــب مـــــ االنســـــ
البـــــدن والـــــروح  وال فعـــــل الحـــــدمها اآلخـــــر وان الـــــروح مـــــن اـــــردات       

 .والبدن من عامل املادة

ــيم      ــلمني بالتقســــ ــفة املســــ ــن الفالســــ ــو مــــ ــد وهــــ ــن رشــــ ــال ابــــ وقــــ
ــة، الــــروح         ــو الــــروح العاقلــ ــه ارســــطو وهــ ــذي ذهــــب اليــ ــي للــــروح الــ ــ الثالث

ــة  ــة او احليوانيـــ ــروح احلاســـ ــة، الـــ ــو. الغاذيـــ ــارت وهـــ ــال ديكـــ ــوف  وقـــ فيلســـ
ــة دون     ــالروح العاقلـــــ ــيالدي بـــــ ــر املـــــ ــادس عشـــــ ــرن الســـــ ــي يف القـــــ فرنســـــ
ــوهر   ــم جــ ــر، واجلســ ــوهر اخــــص صــــفاته الفكــ ــان الــــروح جــ ــال بــ غريهــــا وقــ

ــفاته التمـــــدد   ــص صـــ ــوف فرنســـــي    . اخـــ ــكال وهـــــو فيلســـ ــرتف باســـ واعـــ
ــتطع    ــان مل يســـــ ــالروح الن االنســـــ ــم بـــــ ــاد اجلســـــ ــن ادراك احتـــــ ــالعجز عـــــ ــــ بـ

ــروح   ــه الــ ــة كنــ ــا  . معرفــ ــفة املــ ــا الفالســ ــبهتني االوىل   امــ ــروا شــ ــد ذكــ ديون فقــ
ــرى، وقـــــال       ــائف البدنيـــــة االخـــ ــائر الوظـــ ــة عضـــــوية كســـ ــر وظيفـــ ان الفكـــ
ــوى اتمعــــة يف        ــع القــ ــر نتيجــــة مجيــ ــاني الفكــ ــز الطبيعــــي االملــ ــتاذ خبنــ االســ
ـــخ وهــــذه النتيجــــة الميكــــن ان تــــرى بــــالعني ومــــاهي كمــــا تــــدل عليــــه           املـ

ــبية ــة العصـــــ ــر الكهربائيـــــ ــواهر اال اثـــــ ــة ا )١(الظـــــ ــدقون والثانيـــــ ــم اليصـــــ هنـــــ
ــاهنم رفضــــوا االقــــرار        ــاس بــــه فــ ــد رؤيتــــه او االحســ ــود شــــيء اال عنــ بوجــ

 .بالروح بسبب عدم االحساس هبا

لقـــــد اعتمــــــدوا قياســـــات فلســــــفية عـــــاجزة عــــــن ســـــرب الواقــــــع      
فبالنســــــبة للشــــــبهة االوىل فقــــــد حصــــــروا    . والغــــــور يف افــــــاق احلكمــــــة  

 .٤/٣٣٠ة معارف القرن العشرين دائر) ١(                                                        
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تركيـــب  فهمهـــم للـــروح بأهنـــا وظيفـــة مـــن وظـــائف البـــدن ومـــا حيتويـــه مـــن           
ــر  ــا الفكــ ــالوا بأهنــ ــر . وقــ ــري الفكــ ــروح غــ ــال ان الــ ــا  . واحلــ ــة ففيهــ ــا الثانيــ امــ

ــا    ــديق بالرؤيــــــ ــر التصــــــ ــرورة ان ينحصــــــ ــيس بالضــــــ ــب فلــــــ ــل مركــــــ ــ خلــــ
واالحســــــاس والعقــــــل االنســــــاني اــــــرد ويقــــــر بالغيــــــب، ومــــــن اهــــــم       
وظــــائف االنســــان االعتقاديــــة واالخالقيــــة هــــي التصــــديق مبــــا جــــاء بــــه          

خلــــق  آيــــة مـــن عنــــد ا وســــره املكنـــون يف   االنبيـــاء واملرســــلون، والـــروح  
  .وسيبقى موضوعها باباً للهداية والرشاد واملعرفة. االنسان

ــادة      ــتنتاج ان اعــــ ــث واســــ ــهم ببحــــ ــاء انفســــ ــب احلكمــــ ــد اتعــــ وقــــ
ــان   ــدوم بعينــــــه ممتنعــــــة، وكــــــذا مــــــن تــــــبعهم مــــــن املــــــتكلمني وان كــــ املعــــ
ــرق     ــث وطــ ــة البحــ ــل يف آلــ ــاك خلــ ــن هنــ ــادة ولكــ ــواز االعــ ــى جــ ــرهم علــ أكثــ

ــتنتاجاال ــيت      . ســ ــادة الــ ــل االعــ ــة مراحــ ــن متابعــ ــر عــ ــاني قاصــ ــل االنســ فالعقــ
ــين يف احلقيقــــــة غيــــــاب االنعــــــدام، فبالنســــــبة للــــــروح يعتــــــرب املــــــوت        تعــــ
ــا البــــدن    ــا، أمــ ــتكمال هلــ ــه أســ ــل أنــ ــل وقيــ ــن البــــدن بــ ــا مــ ــبة خلروجهــ مناســ

ــادة   ــث االعـــ ــوع مبحـــ ــو موضـــ ــان   . وهـــ ــدن االنســـ ــرة ذات بـــ ــه يف اآلخـــ فأنـــ
 .اءه املتفرقة واستجابتها المره تعاىليف الدنيا، وذلك حبضور اجز

ــة     ــوم القيامـــ ــومة يـــ ــزال اخلصـــ ــر التـــ ــيد البشـــ ــن ســـ روي يف اخلـــــرب عـــ
ــروح    ــد للــ ــول اجلســ ــد فيقــ ــروح واجلســ ــم الــ ــى ختتصــ ــق حتــ ــني اخلالئــ ــت : بــ انــ

الــــيت حــــركتين وامــــرتين وصــــرفتين واال انــــا مل اكــــن احتــــرك والافعــــل شــــيئاً        
ــربت   . بــــدونك ــذي اكلــــت وشــ ــت الــ ــه وانــ ــروح لــ ــول الــ ــت فتقــ ــت فانــ ومتتعــ

ــم     ــاً حيكــــ ــاىل ملكــــ ــبحانه وتعــــ ــل ا ســــ ــة فريســــ ــتحق العقوبــــ ــذي تســــ لــــ ا
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ــتاناً      ــال بســ ــي دخــ ــى ميشــ ــري واعمــ ــد بصــ ــل مقعــ ــا مثــ ــول مثلكمــ ــهما فيقــ بينــ
ــام،    ــتطيع القيــ ــن الاســ ــار ولكــ ــن الثمــ ــه مــ ــا ارى فيــ ــى انــ ــد لالعمــ ــال املقعــ ــ فق

ــى ــال االعمــ ــد    : وقــ ــال املقعــ ــيئاً، فقــ ــر شــ ــن الابصــ ــام ولكــ ــتطيع القيــ ــا اســ انــ
ــال فــــ  ــاول  تعــ ــا اتنــ ــي وانــ ــت متشــ ــة؟   . امحلين فانــ ــون العقوبــ ــن تكــ ــى مــ فعلــ

  .)١(فيقول فكذلك انتما. فيقوالن عليهما
  

 عن امليت ءالربزخ والقضـا

لقــــــد اوىل املســـــــلمون امهيــــــة خاصـــــــة الســــــتمرار الصـــــــلة مـــــــع     
االمــــــوات، فحرصــــــوا علــــــى بــــــرهم، وايصــــــال اســــــباب الثــــــواب هلــــــم       

ــم مبـــــ    ــتغفار هلـــ ــى االســـ ــة علـــ ــرهم واملواظبـــ ــد ذكـــ ــهم  وتعاهـــ ــف عنـــ ا خيفـــ
ــذاب، ويكـــــون مـــــدخال للعفـــــو واملغفـــــرة واالحســـــان، وهـــــم بعملـــــهم        العـــ
هـــــذا يقــــــرون ويعرتفـــــون بوجــــــود عـــــامل الــــــربزخ، ومافيـــــه مــــــن اهــــــوال،     

ــواب     ــوه الثــــ ــاحل ووجــــ ــل الصــــ ــه اىل العمــــ ــة فيــــ ــت الدائمــــ ــة امليــــ . وحاجــــ
وبـــــــذلك وردت نصـــــــوص مستفيضـــــــة ومـــــــن طـــــــرق الفـــــــريقني، روي ان     

يارســــول : صــــلى ا عليــــه وآلـــه وســــلم  رجـــال مــــن بـــين ســــلمة قــــال للـــنيب   
ا هـــل بقـــي مـــن بـــر ابـــوي شـــيء ابرمهـــا بـــه بعـــد موهتمـــا؟ فقـــال عليـــه           

ــاذ : الصــــــالة والســــــالم نعــــــم، الصــــــالة عليهمــــــا واالســــــتغفار هلمــــــا، وانفــــ
ــا،     ــل اال هبمــ ــيت التوصــ ــرحم الــ ــلة الــ ــدمها، وصــ ــن بعــ ــدمها مــ ــرام  عهــ واكــ

 .صديقهما
 .٥٨تزيني االسواق اهلامش ) ١(                                                        
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عبـــــاس انـــــه  عـــــن ابـــــن  (واخـــــرج البخـــــاري ومســـــلم والنســـــائي     
ان اخــــيت : اتــــى رجــــل الــــنيب صــــلى ا عليــــه وآلــــه وســــلم فقــــال      : قــــال

ــــذرت الن حتـــــج واهنـــــا ماتـــــت، فقـــــال الـــــنيب صـــــلى ا عليـــــه وآلـــــه          نـ
ــلم ــيه  : وســ ــت قاضــ ــن أكنــ ــا ديــ ــان عليهــ ــو كــ ــال. لــ ــم: قــ ــال. نعــ ــق : قــ فحــ

 .)١()ا أحق بالقضاء

ــار اهـــــل البيـــــت علـــــيهم الســـــالم وردت روايـــــات كـــــثرية        ويف اخبـــ
ــ ــطر منــ ــدارك    وشــ ــت وتــ ــن امليــ ــاء عــ ــى القضــ ــدل علــ ــنداً، تــ ــحيح ســ ها صــ

ــه مــــن العبــــادات منــــها مــــارواه ابــــن أبــــي عمــــري عــــن حفــــص بــــن            مافاتــ
ــال     ــه الســـــالم قـــ ــد ا عليـــ ــن ابـــــي عبـــ ــبحرتي عـــ ــي عنـــــه اوىل  : الـــ يقضـــ

فقــــال عليــــه  . فــــان كــــان اوىل النــــاس بــــه امــــرأة    : قلــــت. النــــاس مبرياثــــه 
 .)٢()ال، االّ الرجال: السالم

ــول بال  ــن ابــــي      ان القــ ــره ابــ ــو املشــــهور، وانكــ ــت هــ ــاء عــــن امليــ قضــ
عقيـــل، وقـــال بالتصـــدق عنـــه مـــن مالـــه او مـــن مـــال الـــويل، ونســـب القـــول          

ــواهر     ــواتر ويف اجلـــ ــدقة اىل التـــ ــب الصـــ ــذوذ، ونســـ ــاء اىل شـــ ــال(بالقضـــ : قـــ
 .)٣()وهو من الغرائب

ــة        ــة ومجاعــ ــي حنيفــ ــحاب ابــ ــض اصــ ــل وبعــ ــن حنبــ ــد بــ ــال امحــ وقــ
ــال او  ــول األعمـــ ــافعية بوصـــ ــداء مـــــن الشـــ ــاق اىل امليـــــت باالهـــ ــواب االنفـــ ثـــ

ان مالكـــــاً والشــــــافعي اليقـــــوالن بوصــــــول   : وقــــــال ابـــــن اهلمــــــام . واهلبـــــة 
 .٥/١١٦أنظر سنن النسائي ) ١(                                                        

 .، طبعة حجرية٢/١٧٠الوسائل ) ٢(
 .١٧/٣٥جواهر الكالم  (٣)
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ــدقة    ــا كالصــــ ــل غريهــــ ــتالوة بــــ ــالة والــــ ــة كالصــــ ــة احملضــــ ــادات البدنيــــ العبــــ
 ).واحلج

ــريه    ــل غـــــ ــان بعمـــــ ــدم اثابـــــــة االنســـــ ــاء بعـــــ وقـــــــال بعـــــــض الفقهـــــ
 وان لــــــــيس لإلنســــــــان اال : مســــــــتندين اىل تفســــــــريهم لقولــــــــه تعــــــــاىل   

ــعى ــراءة     . )١(ماســ ــواب القــ ــوق ثــ ــدم حلــ ــافعي بعــ ــام الشــ ــتدل االمــ ــا اســ وهبــ
 .باالموات

ــه تعـــــاىل        ــوخة بقولـــ ــة منســـ ــاس ان اآليـــ ــن عبـــ ــن ابـــ ــن ورد عـــ ولكـــ
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم باميان احلقنا هبم ذريتهم)٢(. 

ــدنيا      ــان يف الـــ ــعي االنســـ ــن ســـ ــع مـــ ــو يف الواقـــ ــاحل هـــ ــد الصـــ إن الولـــ
ـــ  ــار التكــ ــواء باالعتبـــ ــذا   ســـ ــة لـــ ــب والرتبيـــ ــيم والتأديـــ ــافة التعلـــ ويين او باضـــ

ــال      ــلم قـــ ــه وســـ ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــد صـــ ــنيب حممـــ ــحيح ان الـــ : ورد يف الصـــ
ــم : اذا مـــــات املـــــؤمن انقطـــــع عملـــــه اال مـــــن ثـــــالث صـــــدقة جاريـــــة او علـــ

 .له ينتفع به، او ولد صاحل يدعو

فأمـــــــا ان تكــــــــون هـــــــذه النصــــــــوص خمصوصـــــــة، او ان القــــــــول     
 .من التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية بشمول الباب بالعمومات

ــن       ــالفهم مـــ ــروا اســـ ــذين ذكـــ ــى الـــ ــل علـــ ــز وجـــ ــى ا عـــ ــد اثنـــ لقـــ
ــن     ــاً مــ ــاء معــ ــوات واالحيــ ــاع االمــ ــد انتفــ ــا يؤكــ ــم، ممــ ــتغفروا هلــ ــؤمنني واســ املــ

 .٣٩سورة النجم ) ١(                                                        
 .٨/٢٦٥روح املعاني يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاني / االلوسي ) ٢(



 176

ــا  : الــــدعاء قــــال تعــــاىل الــــذين جــــاءوا مــــن بعــــدهم يقولــــون ربنــــا اغفــــر لنــ
 .)١(والخواننا الذين سبقونا باالميان

ــه قــــال     ويف   ــن االســــقع انــ ــن وائلــــة بــ ــنن عــ ــلى رســــول ا  : الســ صــ
ــول     ــمعته يقــ ــلمني فســ ــن املســ ــل مــ ــى رجــ ــلم علــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ : صــ

ــــهم ان فـــــالن بـــــن فـــــالن يف ذمتـــــك وحبـــــل جـــــوارك، فقـــــه فتنـــــة القـــــرب   اللـ
وعــــذاب النــــار، وانــــت اهــــل الوفــــاء واحلــــق فــــاغفر لــــه وارمحــــه وانــــت         

ــرحيم ــور الــــ ــة ا. الغفــــ ــن عائشــــ ــحيحني عــــ ــلى ويف الصــــ ــول ا صــــ ن رســــ
مـــــن مـــــات وعليـــــه صـــــيام صـــــام عنـــــه      : ا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم قـــــال   

 .)٢()وليه

ــاء الــــدين يســــقطه عــــن ذمــــة         ــد امجــــع املســــلمون علــــى ان قضــ لقــ
ــوع       ــاء املوضــ ــنيب، النتفــ ــه اجــ ــربع بــ ــة او ان املتــ ــن الرتكــ ــان مــ ــو كــ ــت ولــ امليــ
بالقضــــاء، وملــــا ورد مــــن ان الــــنيب صــــلى ا عليــــه وآلــــه وســــلم رضــــي         

 .المام علي عليه السالم لدين ميتبقضاء ا

فمجمــــــوع النصــــــوص يؤكــــــد قبــــــول النيابــــــة يف قســــــمي العبــــــادة       
ــنيب       ــول الــ ــوم قــ ــادات لعمــ ــاء العبــ ــة قضــ ــافة اىل اولويــ ــة باالضــ ــة واملاليــ البدنيــ

  .صلى ا عليه وآله وسلم، فحق ا احق بالقضاء
ــن         ــو متكــ ــا لــ ــت مبــ ــن امليــ ــويل عــ ــاء الــ ــد قضــ ــن قيــ ــاء مــ ــن الفقهــ ومــ

ــن  ــت مـ ــا وجـــب         امليـ ــويل ملـ ــل الـ ــدارك مـــن قبـ ــه تـ ــار أنـ ــائه وأمهلـــه باعتبـ قضـ

 .١٠سورة احلشر ) ١(                                                        
 .٢٠٧-٢٠٣كتاب الروح / ن اجلوزية اب) ٢(
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فلـــو أتصـــل املــــرض مـــثال حتـــى الوفـــاة يســـقط عــــن       . علـــى امليـــت قضـــاؤه   
ــبه اىل      ــهى نســــ ــرض، ويف املنتــــ ــدة املــــ ــاً مــــ ــب عينــــ ــاء ماوجــــ ــويل قضــــ ــــ ال
ــاهر   ــا  يف التهــــــذيب وظــــ ــه يقضــــــى كمــــ ــفر فنــــ ــات بالســــ ــاء اال مافــــ العلمــــ

ر املكلــــف وهــــو لــــيس قهريــــاً     الصــــدوق يف املقنــــع الن الســــفر مــــن أختبــــا    
ــامرض ــن     . كــ ــازم عــ ــن حــ ــور بــ ــرب منصــ ــي خــ ــنص ففــ ــك الــ ــى ذلــ ــدل علــ ويــ

ــه الســــــالم   ــي عبــــــد ا عليــــ ــهر رمضــــــان   : أبــــ ــل ســــــافر يف شــــ يف الرجــــ
يقضـــــى عنـــــه، وان أمـــــرأة حاضـــــت يف شـــــهر رمضـــــان     : قـــــال. فيمـــــوت

ــات       ــى مــ ــح حتــ ــان مل يصــ ــهر رمضــ ــريض يف شــ ــها، واملــ ــى عنــ ــت اليقضــ فماتــ
 .اليقضى عنه

ــاف  ــذا باالضـــ ــاالموات   هـــ ــرب بـــ ــن الـــ ــال مـــ ــذه األعمـــ ــه هـــ ة اىل مامتثلـــ
وقــــد ورد عــــن حممــــد   . وصــــلة الــــرحم واختــــاذ ســــبل العــــارفني مســــلكاً     

ــال      ــه قــ ــالم انــ ــه الســ ــاقر عليــ ــد البــ ــام حممــ ــن االمــ ــلم عــ ــن مســ ــد : بــ ان العبــ
ليكــــون بــــاراً بوالديــــه يف حياهتمــــا ثــــم ميوتــــان فاليقضــــي عنــــهما ديوهنمــــا         

انــــــه ليكــــــون عاقــــــاً هلمــــــا يف    واليســــــتغفر هلمــــــا فيكتبــــــه ا عاقــــــاً، و   
حياهتمـــا غـــري بـــار هلمـــا فـــاذا ماتـــا قضـــى دينـــهما واســـتغفر هلمـــا ليكتبـــه           

 .)١()ا باراً

اهنـــــا مناســـــبة لفعـــــل الصـــــاحلات واالحســـــان عـــــن الفضـــــل بـــــن         
قـــال رســـول ا صـــلى   : ابـــي قـــرة عـــن االمـــام الصـــادق عليـــه الســـالم قـــال       

ــذب    ــرب يعــ ــريم بقــ ــن مــ ــى بــ ــر عيســ ــلم مــ ــه وســ ــه وآلــ ــم  ا عليــ ــاحبه، ثــ صــ
 .، طبعة حجرية ٣/١٨٤الوسائل ) ١(                                                        
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ــال  ــو ال يعــــذب، فقــ ــل فــــاذا هــ ــه مــــن قابــ ــررت هبــــذا القــــرب : مــــر بــ يــــارب مــ
ــذب،       ــيس يعـــ ــو لـــ ــاذا هـــ ــام فـــ ــه العـــ ــررت بـــ ــذب، ومـــ ــو يعـــ ام اول وهـــ ــ عـــ
ــاً،       ــاً واوى يتيمــ ــلح طريقــ ــاحل فاصــ ــد صــ ــه ولــ ــه ادرك لــ ــه انــ ــاوحى ا اليــ ــ ف
ــه      ــلى ا عليــ ــول ا صــ ــال رســ ــم قــ ــه، ثــ ــل ابنــ ــا عمــ ــه مبــ ــرت لــ ــذا غفــ فلهــ

ــلم ــه وســ ــري: وآلــ ــن    مــ ــده مــ ــد يعبــ ــؤمن ولــ ــده املــ ــن عبــ ــل مــ ــز وجــ اث ا عــ
 .بعده

  
 

 االنبيـاء واملوت
ــة  عـــــز        ــر االخـــــرين بالعبوديـــ ــراد البشـــ ــون مـــــع أفـــ ــاء يلتقـــ االنبيـــ

ــا    ــالنبوة ومبـــ ــهم بـــ ــون عنـــ ــهم خيتلفـــ ــاً، ولكنـــ ــاً طبيعيـــ ــا كليـــ ل باعتبارهـــ ــ وجـــ
ــــهم ا عـــــز وجـــــل مـــــن البعثـــــة والشـــــرف املؤبـــــد فبينـــــهم عمـــــوم          خصـ

 .كل نيب عبد  وليس كل عبد  نبياًوخصوص من وجه، ف

ويف . لــــذلك مشلــــت االنبيــــاء ســــنة املــــوت خامتــــة للحيــــاة الــــدنيا         
مــــوهتم باخلصــــوص درس وعــــربة لكــــل النــــاس ذلــــك انــــه لــــو كــــان هنــــاك         
    ــاد ا ــم عبــــ ــلون فهــــ ــاء واملرســــ ــتثنى االنبيــــ ــوت الســــ ــن املــــ ــتثناء مــــ ـــ اسـ

ــون ــاء و   . املخلصــ ــاة االنبيــ ــوع وفــ ــون مبوضــ ــتم املؤمنــ ــذلك اهــ ــاة  لــ ــأريخ وفــ تــ
ــهم ــل منــ ــد    . كــ ــنيب حممــ ــاة الــ ــة وفــ ــأريخ ملحمــ ــم التــ ــلمون ومعهــ ــؤرخ املســ فيــ

ــلى ــه     صـــ ــني وفاتـــ ــكواه اىل حـــ ــة شـــ ــذ بدايـــ ــلم منـــ ــه وســـ ــه وآلـــ ا عليـــ
وتغســـــيله وتكفينــــــه والصــــــالة عليــــــه بتفصــــــيل ووقــــــائع كأهنــــــا حاضــــــرة  
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ــان وتـــــويف وعمـــــره الشـــــريف ثـــــالث وســـــتون ســـــنة بعـــــد ان ثبـــــت        لعيـــ ل
 . ا يف االرضاركان التوحيد والدعوة اىل

فقــــد ورد عــــن الــــنيب حممــــد صــــلى ا      .  امــــا بالنســــبة لالنبيــــاء   
ــنة، ويف       ــني ســ ــعمائة وثالثــ ــاش تســ ــر عــ ــا البشــ ــلم ان آدم ابــ ــه وســ ــه وآلــ عليــ

 .قول ان عمره الف سنة

وذكـــــر الســــــيد ابـــــن طــــــاوس يف ســــــعد الســـــعود مــــــن صــــــحف     
ــس ــة       : ادريــ ــوم اجلمعــ ــه يــ ــاحلمى ووفاتــ ــام بــ ــرة ايــ ــالم عشــ ــه الســ ــرض عليــ مــ

ــيس      ال ــي قبــ ــل ابــ ــار جبــ ــن يف غــ ــرم ودفــ ــن احملــ ــت مــ ــاً خلــ ــر يومــ ــد عشــ حــ
ــت نفــــخ الــــروح اىل        ــه الســــالم مــــن وقــ ــه اىل الكعبــــة وان عمــــره عليــ ووجهــ
ـــــه الـــــف ســـــنة وثالثـــــون وان حـــــواء مابقيـــــت بعـــــده اال ســـــنة ثـــــم         وفات
مرضــــت مخســــة عشـــــر يومــــاً ثــــم توفيـــــت ودفنــــت اىل جنــــب آدم عليـــــه       

 .)١(السالم

اطالعـــــــه يف عـــــــامل الـــــــذر     وروي ان آدم عليـــــــه الســـــــالم بعـــــــد   
ــده  ــن ولــــ ــاء مــــ ــى االنبيــــ ــيس  . علــــ ــالم لــــ ــه الســــ ــر داود عليــــ رأى ان عمــــ

بــــالكثري فرتحـــــم لــــه ووهـــــب لـــــه مــــن مـــــدة عمـــــره املكتــــوب لـــــه ثالثـــــني     
ــنة ــوت     . ســ ــك املــ ــر ملــ ــث حضــ ــره وحيــ ــول عمــ ــع طــ ــه مــ ــان اجلــ ــا حــ فلمــ

ــاىل     ــه تعــ ــده بعلمــ ــاً عنــ ــدد معلومــ ــره احملــ ــان عمــ ــه وكــ ــبض روحــ ــال. لقــ : فقــ
ــري مـــ   ــن عمـ ــي مـ ــد بقـ ــال قـ ــنة قـ ــني سـ ــوت  دة ثالثـ ــك املـ ــها يف  : ملـ ــد وهبتـ قـ

 .٧/ قصص االنبياء ) ١(                                                        
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ــأة     ــذه النشــ ــك يف هــ ــع يف هبتــ ــل ترجــ ــالم فهــ ــه الســ ــك داود عليــ ــذر البنــ . الــ
 .فقال آدم عليه السالم انا الاتذكر ماذكرته

ويف خــــرب عـــــن الـــــنيب صـــــلى ا عليــــه وآلـــــه وســـــلم انـــــه جحـــــد     
 .فجحدت ذريته

ــة   ــز وجـــــــل امـــــــر بالكتابـــــ يف وورد يف بعـــــــض االخبـــــــار ان ا عـــــ
ــدم      ــيان وعـــ ــد النســـ ــة عنـــ ــيال وحجـــ ــون دلـــ ــين آدم لتكـــ ــني بـــ ــامالت بـــ املعـــ
االقــــرار وان مــــن وصــــل رمحــــه زاد يف عمــــره ثالثــــني ســــنة، ومــــن قطعــــه         
ــدم        ــع عــ ــة مــ ــألتني خاصــ ــني املســ ــلة بــ ــدة، والارى صــ ــدر املــ ــه بقــ ــص منــ نقــ

 .وضوح السند

ــث        ــراً حيــ ــاء عمــ ــول االنبيــ ــان اطــ ــد كــ ــالم فقــ ــه الســ ــوح عليــ ــا نــ أمــ
ــني ومخ  ــره الفــ ــغ عمــ ــني    بلــ ــنة اال مخســ ــف ســ ــه الــ ــها يف قومــ ــنة منــ ــمائة ســ ســ

 .عاماً، يدعوهم اىل االميان واهلدى

ويف املـــــرض الـــــذي تـــــويف فيـــــه قـــــال اســـــتقالالً اليامـــــه يف احليـــــاة         
ــن احـــــدمها  : الـــــدنيا ــان دخلـــــت مـــ ــا بابـــ ــدنيا اال مثـــــل دار هلـــ مارأيـــــت الـــ

ويف روايــــة انــــه قــــال ذلــــك جوابــــاً علــــى ســــؤال       . وخرجــــت مــــن االخــــر  
 .)١(ه السالمجلربئيل علي

امــــا ابــــراهيم فقــــد ســــأل ربــــه ان اليقــــبض روحــــه حتــــى يســــأله          
ــة     ــى هيئـــ ــة علـــ ــة الكهولـــ ــال يف غايـــ ــاً رجـــ ــى رأى يومـــ ــك حتـــ ــأله ذلـــ ومل يســـ
ــر   ــبلته وقـــــد حضـــ ــه ويـــــتلطخ بـــــه ســـ ــاب فمـــــه اىل حليتـــ منكـــــرة يســـــيل لعـــ
 .١/١١٩جمموعة ورام ) ١(                                                        
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ــه   ــان كلمــــــا يضــــــع لقمتــــــه يف فيــــ علــــــى ضــــــيافة ابــــــراهيم ومائدتــــــه، وكــــ
الســــــفل مــــــن ســــــاعته بالحتليـــــــل يف    ويزدردهــــــا ســــــقطت اىل اجلانــــــب ا   

ــالم لــــه. اللقمــــة علــــى غــــري اختيــــار مــــن الرجــــل ــيخ : فقــــال عليــــه الســ ياشــ
انــــي ابتليــــت بغايــــة   : فقــــال. مــــا حالــــك ومابالــــك حتــــى صــــرت كــــذلك    

فــــزال مــــين القــــوة املاســــكة واهلاضــــمة والقــــوى االخــــرى       . اهلــــرم والكــــرب 
ــرى  ــا تــ ــرت كمــ ــال. فصــ ــورى   : فقــ ــن الــ ــل مــ ــرم لكــ ــر اهلــ ــذا اخــ ــال. هــ : قــ

ــم ــن     . نعــ ــذ مــ ــأل حينئــ ــال وســ ــذا احلــ ــالم هــ ــه الســ ــراهيم عليــ ــتنكر ابــ فاســ
 .وكان الرجل ملكاً اتى اليه على تلك اهليئة. ا املوت واالرحتال

ويف خـــــرب آخـــــر ان ابـــــراهيم عليــــــه الســـــالم ســـــأله عـــــن عمــــــره        
ــا اصــــري    ــال انــ ــنة فاســــرتجع وقــ ــر ابــــراهيم بســ ــد علــــى عمــ ــا يزيــ ــــاخربه مبــ ف

  .وت من ا سبحانهبعد سنة اىل هذه احلالة فسأل امل
ــدور     ــة الصـــ ــنده وجهـــ ــديث وســـ ــة احلـــ ــاؤل يف داللـــ ــن التســـ . وميكـــ

خاصـــــة وان ابـــــراهيم الــــــذي اســـــتطاع ان يواجـــــه مبفــــــرده اعتـــــى قــــــوى      
ــز  ــه ان مييـــ ــعب عليـــ ــان اليصـــ ــر والطغيـــ ــواهلم   الكفـــ ــاس وان احـــ ــني النـــ بـــ

ــة وان تســـــاوت االعمـــــار اال علـــــى فـــــرض هتيئـــــة اســـــباب االجـــــل        خمتلفـــ
 .مفعوالليقضي ا امراً كان 

ــرب ان ابـــــراهيم مل يـــــرض بقـــــبض ملـــــك املـــــوت لروحـــــه يف اول       وورد يف اخلـــ
ــر ــاء   . االمـــ ــل بلقـــ ــل اال يرضـــــى اخلليـــ ــاابراهيم اخلليـــ ــوت يـــ ــال ملـــــك املـــ فقـــ

 .اخلليل فرضي بعده
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ــه مل يــــــرض    ــالم فقــــــد روي انــــ ــه الســــ ــبة ملوســــــى عليــــ امــــــا بالنســــ
ــك املــــوت         ــع ملــ ــوت قابضــــاً، فرجــ ــك املــ ــا جــــاءه ملــ ــه حينمــ ــبض روحــ بقــ

ــال اىل ا ــل قـــ ــز وجـــ ــوت :  عـــ ــب املـــ ــد الحيـــ ــلتين اىل عبـــ ــك ارســـ . رب انـــ
  .انته اىل امر ربك فقبضه: فقال مللك املوت

ــدك    ــع يـــــ ــى ان ضـــــ ــى اىل موســـــ ــل أوحـــــ ــز وجـــــ وروي ان ا عـــــ
ــال       ــنة فقــ ــر ســ ــا عمــ ــدك عليهــ ــعرة دارت يــ ــل شــ ــك بكــ ــور فلــ ــنت ثــ ــى مــ علــ

فقــــال موســــى مللــــك املــــوت    . املــــوت: ثــــم مــــاذا؟ فقــــال  : عليــــه الســــالم 
 .مر ربك فقبضهانته اىل ا

ــوت       ــك املـــ ــم ملـــ ــالم لطـــ ــه الســـ ــى عليـــ ــن روى ان موســـ ــاك مـــ وهنـــ
ــالوحي   يف بـــــادىء االمـــــر او وكـــــزه فـــــاعوره فاعطـــــاه ا عينـــــه وارجعـــــه بـــ

 .وهذا بعيد وحيتاج اىل دليل. إىل آخر الرواية.. 

ــوت يف    ــع ملـــــك املـــ ــا مل يطـــ ــالم ملـــ ــه الســـ ــة ان موســـــى عليـــ ويف روايـــ
أى شخصــــاً حيفــــر قــــرباً، فقــــال    قــــبض روحــــه ســــار ذاهبــــاً يف االرض فــــر    

ــال  ــرب؟ قــ ــذا القــ ــر هــ ــاء ا : مل حتفــ ــن اوليــ ــد مــ ــه  . لواحــ ــى عليــ ــال موســ قــ
ــالم ــره : الســـ ــى حفـــ ــك علـــ ــر . فاعينـــ ــا مت احلفـــ ــه  . فلمـــ ــى عليـــ ــال موســـ قـــ
فلمـــا رقـــد  . فانـــا ارقـــد فيـــه فـــانظر هـــل بقـــي مـــن نقصـــان لنتمـــه       : الســـالم

فر يف القــــرب مســــتلقياً نــــزل ملــــك املــــوت فقبضــــه هنــــاك وكــــان هــــذا احلــــا       
 .واحداً من املالئكة

 .وحديث موت سليمان ودابة االرض معروف 
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ــرب نــــيب         ــى قــ ــين اال علــ ــجد بــ ــامن مســ ــه مــ ــرب انــ ــاء يف اخلــ ــد جــ وقــ
ــب ا ان    ــه فاحـــ ــن دمـــ ــة مـــ ــة رشـــ ــابت تلـــــك البقعـــ ــي نـــــيب فاصـــ او وصـــ

ــا ــذكر فيهـــ ــاء    . يـــ ــاء االنبيـــ ــارة دمـــ ــول بطهـــ ــة اىل القـــ ــب مجاعـــ ــذلك ذهـــ لـــ
ــر  ــو امــــــ ــلح  بتقريــــــــب ان ا الحيــــــــب الــــــــرجس وهــــــ ــاري اليصــــــ اعتبــــــ

 .لالستدالل

ــديث  ــور    : ويف احلـــــ ــن قبـــــ ــحون مـــــ ــام مشـــــ ــركن واملقـــــ ــابني الـــــ مـــــ
  .)١(االنبياء

  
 جمالس الفاحتة

تعــــارف النــــاس يف هــــذا الزمــــان علــــى اقامــــة جملــــس فاحتــــة ملــــن         
ــاس        ــد النــ ــام تتوافــ ــة ايــ ــايكون ثالثــ ــاً مــ ــارب غالبــ ــل او االقــ ــن االهــ ــوت مــ ميــ

ــي     ــة وتعزيتــــهم مبصــ ــورة الفاحتــ ــراءة ســ ــيهم لقــ ــول فيــــه،   علــ ــف القــ بتهم واختلــ
ــد       ــة وقــ ــاء خاصــ ــردد يف االفتــ ــض تــ ــة، وبعــ ــك بدعــ ــان ذلــ ــال بــ ــالبعض قــ فــ

 .ونفر مل يرى فيه بأساً. قوبل مبوضوع البدعة

البدعـــــة يف . وقبـــــل اخلـــــوض يف موضـــــوعه تـــــرى مـــــاهي البدعـــــة      
االصــــطالح احلــــدث يف الــــدين ممــــا لــــيس لــــه اصــــل يف الكتــــاب او الســـــنة         

بتــــدعها وابتكرهــــا مــــن غــــري تشــــريع     وامنــــا مسيــــت بدعــــة الن صــــاحبها ا   
ــا ــاء هبـــ ــل . جـــ ــالل  (وقيـــ ــة ضـــ ــة هـــــدى وبدعـــ ــة بـــــدعتان بدعـــ ان البدعـــ

فمـــا كـــان يف خـــالف مـــا امـــر ا بـــه ورســـوله فهـــو يف حيـــز الـــذم وماكـــان           
 .، طبعة حجرية٤٨٩جممع البحرين ) ١(                                                        
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حتــــت عمــــوم مــــا نــــدب ا اليــــه وخــــص عليــــه او رســــوله فهــــو يف حيــــز         
ــدح ــه     . )١()املـــ ــى اتيانـــ ــاد علـــ ــث العبـــ ــه وحـــ ــدب ا اليـــ ــذي نـــ ــن الـــ ولكـــ

ــةال ــمى بدعــ ــتنبط او    . يســ ــه اســ ــريعة او انــ ــل يف الشــ ــه اصــ ــا لــ ــرب ممــ ــل يعتــ بــ
واخللــــــط يف العنــــــاوين وعــــــدم الدقــــــة يف فهــــــم احلــــــديث . اســــــتقرأ منــــــها

 .وحتديد املصطلح يسبب ارباكاً

وعلــــــى التعريـــــــف املتقــــــدم للبدعـــــــة هــــــل ان جمـــــــالس الفاحتـــــــة     
ــراءة   ــاع لــــذكر ا بقــ ــل هــــي اجتمــ ــة بــ ــا مصــــداق البدعــ ــيس فيهــ بدعــــة؟ لــ

آن وباالعتبـــــار بـــــاملوت وهـــــو فرصـــــة للموعظـــــة، ومناســـــبة لزيـــــارة       القـــــر
  .االخوان ومواساهتم

ــا       ــق فيهـــ ــار تنفـــ ــض االمصـــ ــة يف بعـــ ــالس الفاحتـــ ــال أن جمـــ ــد يقـــ وقـــ
ــأ يف فكــــرة        ــك اليعــــين اخلطــ ــن االســــراف، ان ذلــ ــة وهــــذا مــ ــوال الطائلــ االمــ
ــد ورد      ــه، وقـــ ــهي عنـــ ــذموم ومنـــ ــه مـــ ــراف يف ذاتـــ ــة، فاالســـ ــس الفاحتـــ جملـــ

ــه  عـــــن الـــــنيب حممـــــد  صـــــلى ا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم انـــــه قـــــال حـــــني بلغـــ
ــاً  ــر ثالثــــ ــوا آل جعفــــ ــار اطعمــــ ــر الطيــــ ــهاد جعفــــ ــري يف . استشــــ ــا جيــــ ومــــ

ونقــــول ان الــــذي امــــر بــــه الــــنيب صــــلى      . جمــــالس الفاحتــــة عكــــس ذلــــك   
ــة     ــدة الكليـــ ــوب والقاعـــ ــبيل الوجـــ ــى ســـ ــيس علـــ ــلم لـــ ــه وســـ ــه وآلـــ ا عليـــ

آل جعفـــــر  والســـــنة، امنـــــا كـــــان بيانـــــاً للمواســـــاة وانـــــه عمـــــل بانشـــــغال        
ــاهنم     ــان فـــــ ــذا الزمـــــ ــت يف هـــــ ــل امليـــــ ــالف اهـــــ ــا خبـــــ ــيبة وهوهلـــــ باملصـــــ

  .يستعدون ملستلزمات جملس الفاحتة
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ــاً    ــها كليـــ ــة اي جبعلـــ ــالس الفاحتـــ ــام ـــ ــاء العـــ ــذا االمضـــ واليعـــــين هـــ
ــى      ــا تبقــ ــم اهنــ ــوعها، ثــ ــل موضــ ــأس يف أصــ ــي البــ ــول لنفــ ــه قــ ــاً، ولكنــ طبيعيــ

حنســـــاراً  خمتلفـــــة مـــــن بلـــــد اىل اخـــــر ومـــــن اســـــرة اىل اخـــــرى ســـــعة وا       
ــل تلــــك اــــالس مناســــبة الســــتذكار        ــتحق االشــــارة هنــــا هــــو جعــ ومايســ
ــتغفار    ــاحلات وباالســـ ــل الصـــ ــرائض وفعـــ ــاداء الفـــ ــه بـــ ــتعداد لـــ ــوت واالســـ املـــ

ان املـــــوتى يفتنـــــون يف   : وباالســـــناد عـــــن ســـــعيد قـــــال طـــــاوس    (للميـــــت 
 ).قبورهم سبعاً فكانوا يستحبون ان يطعم عنهم تلك االيام



 186

 ءيف رحاب الدعا

ــام  ــاء اذا      لالمــ ــالم دعــ ــه الســ ــدين عليــ ــن العابــ ــني زيــ ــن احلســ ــي بــ علــ
ــحيفة    ــواب الصــــ ــمن ابــــ ــوت ورد ضــــ ــه املــــ ــر لــــ ــه ميــــــت او ذكــــ ــي اليــــ نُعــــ
ــن    ــمنته مــ ــا تضــ ــر االســــالمي مبــ ــائر الفكــ الســــجادية الــــيت تعتــــرب احــــدى ذخــ
مفــــاهيم اســــالمية وجســــدته مــــن احكــــام اخالقيــــة تضــــفي علــــى احليــــاة        

ــة   ــبغة اميانيـــ ــاً ذا صـــ ــاً روحيـــ ــانية طابعـــ ــلمني االنســـ ــة املســـ ــاهم يف اعانـــ تســـ
ــاة ا وطلــــــب   ــبل الســــــالكني اىل مرضــــ ــازل التقــــــوى وســــ لالرتقــــــاء يف منــــ
ــم     ــل يف حمكــ ــو القائــ ــله وهــ ــن فضــ ــد مــ ــوه واملزيــ ــه وعفــ ــؤال مغفرتــ ــه وســ حمبتــ

 .ادعوني استجب لكمكتابه ايد 

ــحيفة     ــة الصــــ ــل ادعيــــ ــني يف تسلســــ ــرقم اربعــــ ــدعاء الــــ ــل الــــ وحيمــــ
ــة الـــــــدعاء وتعلـــــــق  ــوع الســـــــجادية والمهيـــــ ــامينه مبوضـــــ ــه ومضـــــ مفرداتـــــ

  .الكتاب نسرد نص الدعاء مع شرح فقراته
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  .)١(وأكفنا طول االمل. اللهم صل على حممد وآله
كفــــاك الشــــيء يكفيــــك   : اذا قــــام االمــــر، ويقــــال  : كفــــى يكفــــي كفايــــة  -١

 .واكتفيت به

   واالمـــــل تطلـــــع  . رجـــــاه ضـــــد يـــــأس منـــــه   : وأملـــــه يأملـــــه أمـــــال
 .ية يف املستقبلاالنسان لتحقيق حمبوب او حصول غا

ــة       ــور الدنيويــــ ــاء االمــــ ــه رجــــ ــاج اليــــ ــوان حيتــــ ــل عنــــ ــول االمــــ وطــــ
ــاة      ــام حيــ ــتوفيه ايــ ــد التســ ــيح قــ ــت فســ ــدة ووقــ ــدة مديــ ــن مــ ــال مــ واالمــ

ــك االنســــان  لذاتــــه وللطــــرق املؤديــــة اليــــه    : وهــــو مكــــروه لســــببني  . ذلــ
ــه ــة خلفــــ ــارات الكامنــــ ــاحملبوب  . ولالعتبــــ ــتغال الــــــذهين بــــ ــان االشــــ فــــ

ــو   ــعي الــــدائم لتحقيــــق حصــ ــن اداء مــــا عليــــه    والســ له مينــــع االنســــان مــ
مــــن واجبــــات عباديــــة او حيــــول دون امتامهــــا علــــى الوجــــه املناســـــب        
واملطلــــــوب حتــــــى ان تلــــــك االحــــــالم واالفكــــــار تــــــداهم العبــــــد يف       
ــواب اىل جانــــــب   ــاك وقلــــــة الثــــ ــبب لــــــه الشــــــك واالربــــ صــــــالته فتســــ
حجبــــها عــــن ســــبيل التوبــــة والــــتفكري بوجــــوب االســــتعداد ملــــا بعــــد         

لالقبــــال علــــى األعمــــال االخرويــــة وان اســــتحث لــــه       املــــوت واحلاجــــة 
ســـــبب للتـــــذكري بضـــــرورة التوبـــــة وهتيئـــــة مســـــتلزماهتا فانـــــه يؤجـــــل        
ــــك ويعــــرض عنــــه تســــويفاً بلغــــة االيــــام ثــــم االشــــهر ثــــم الســــنوات           ذل
ــهل       ــنوات اىل ان اكتـــ ــب الســـ ــأخري وتعاقـــ ــرار التـــ ــع تكـــ ــول مـــ ــا يقـــ ورمبـــ

ــتعدا   ــة واالســــ ــل التوبــــ ــد يؤجــــ ــباب وقــــ ــاء ســــــين الشــــ ــد انقضــــ د وبعــــ
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ـــيت    ــال الـــ ــن تلـــــك االمـــ ــض مـــ ــول اىل بعـــ ــتطيع الوصـــ ــرة حتـــــى يســـ لالخـــ
  استولت على قلبــه ومــألت 

  .)٢(وقصره عنا بصدق العمل
أركــــان اإلرادة والفعــــل منــــه وهكــــذا فكلمــــا يــــنعم ا عليــــه بتحقيــــق       
بعــــض ممــــا اشــــتغل بالســــعي واالجتــــهاد الجنــــازه فانــــه ينتقــــل اىل امــــر         

صـــــطباغ قلبـــــه بالـــــدوام علـــــى    اخـــــر غـــــريه مـــــن االمـــــور الدنيويـــــة ال    
ــة  ــل(التخصــــــص بوظيفــــ ــاً ) طــــــول االمــــ ــوت مفاجئــــ ــى يغــــــزوه املــــ حتــــ

ويأتيــــــه بغتــــــة لتطــــــول يف االخــــــرة حســــــرته ويشــــــتد آملــــــه، روي إن       
أســــامة بـــــن زيــــد اشـــــرتى وليــــده مبائـــــة دينــــار اىل شـــــهر فبلــــغ ذلـــــك      

  النيب صلى ا عليه وآله 
ــال ــلم فقـــــ ــهر ان  : وســـــ ــامة املشـــــــرتي اىل شـــــ ــن اســـــ ــون مـــــ اال تعجبـــــ

  .اسامة لطويل االمل
 

ــراً-٢ احنســــــر ونقــــــص امتــــــداده، خــــــالف : قصــــــر الشــــــيء يقصــــــر قصــــ
  .طال، وقصرتّه تقصرياً اذا صريته قصرياً وليس بطويل

ــال   ــذب يقـــ ــيض الكـــ ــدق نقـــ ــداقاً أي  : والصـــ ــدقاً وتصـــ ــدق صـــ صـــ
ــاء بالفعــــل وذات العمــــل  ــا هــــو واقــــع وجــ ــاء . قــــال احلــــق ونطــــق مبــ والبــ

  .لالستعانة
رتن بالقصــــد وتصــــاحبه النيــــة فهــــو    والعمــــل هــــو الفعــــل الــــذي يقــــ   

والـــــدعاء ســـــؤال ورجـــــاء للتوفيـــــق اىل    . أخـــــص مـــــن عمـــــوم الفعـــــل   
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ــدقاً    ــاني صـــ ــق االمـــ ــعي املخلـــــص الـــــدؤوب لتحقيـــ ــاد والســـ ــل اجلـــ العمـــ
واجنـــــاز مـــــاخيطر بالبـــــال مـــــن املشـــــاريع يف الواقـــــع ودائـــــرة االمكـــــان        
يكــــون ذلــــك النفــــــع واملواظبــــــة علــــــى العمــــــــل سبيـــــال للتخلـــــــص         ول

  مـــن االستغــراق 
بعد ساعة ساعة ـل استتمام٣(حتى النؤم(  

ــع      ــعاعات ويضـــ ــدعاء اشـــ ــث الـــ ــذلك يبعـــ ــل وبـــ ــول االمـــ ــام وطـــ باالوهـــ
ــوم   ــمونه اليـــ ــالج مايســـ ــس عـــ ــة(اســـ ــاحالم اليقظـــ ــا ) بـــ ــين اخطارهـــ ويبـــ

ــل     ــز وجـــــ ــالم اىل ا عـــــ ــه الســـــ ــام عليـــــ ــزع االمـــــ ــرارها اذ يفـــــ واضـــــ
  .تهامستغيثاً للتخلص منها والنجاة من مضاعف

ان ورود الـــــــدعاء بلســـــــان اجلماعـــــــة يكشـــــــف الســـــــتار عـــــــن      
االثــــار االجتماعيــــة البليغــــة لوجــــود ظــــاهرة طــــول االمــــل والتشــــعبات        
املتعـــــددة للحالـــــة املنفـــــردة منـــــها اىل جانـــــب مـــــاتفرزه مـــــن حجـــــب       

ــا   ــات يف اوقاهتـــ ــن اداء الطاعـــ ــر ا وعـــ ــن ذكـــ ــد عـــ ــريح (للعبـــ ــن جـــ عـــ
ــال  ــا عـــــن ابـــــي ذر يف حـــــديث قـــ ــول: عـــــن عطـــ ــا  قلـــــت يارســـ ا فمـــ

ــال   ــراهيم؟ قـــ ــحف ابـــ ــت صـــ ــك   : كانـــ ــا امللـــ ــها ايهـــ ــاالً كلـــ ــت امثـــ كانـــ
املبتلــــى املغــــرور انـــــي مل  ابعثــــك لتجمــــع الـــــدنيا بعضــــها علــــى بعـــــض       
ولكــــن بعثتــــك لــــرتد عــــين دعـــــوة املظلــــوم فــــأني الاردهــــا وان كانـــــت        

ــاعات     ــه ســ ــون لــ ــاً ان تكــ ــون مغلوبــ ــامل يكــ ــل مــ ــى العاقــ ــافر وعلــ ــن كــ : مــ
ــاعة   ــه وســـ ــا ربـــ ــاجي فيهـــ ــاعة ينـــ ــاعة  ســـ ــه وســـ ــا نفســـ ــب فيهـــ حياســـ

يتفكــــر فيهـــــــا صــــنع ا اليــــــه وســـــاعة خيلـــــو فيهـــــــا حبــــظ نفســــــــه        
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ــــن الـــــــحالل فــــــــــان هــــــــذه الساعـــــــة عــــــون لتلــــــك الســــــاعات        مــــ
  .واستجمام للقلوب وتفريغ هلا

 
ــمى -٣ ــى(تســ ــها     ) حتــ ــا قبلــ ــة ملــ ــة وهنايــ ــدها غايــ ــة، الن مابعــ ــرف غايــ حــ

  ياء والمتال يف اللفظ، حتى مشددة تكتب بال: وقال االزهري(
  

ــع    ـــانت مــــ ـــاء، وإذا كــــ ـــع األمســــ ـــا اىل مــــ ـــة إىل معناهــــ ـــون غايــــــ وتكـــــ
واملـــــه  . )١()ولـــــذلك نصـــــبوا هبـــــا الغـــــابر   . األفعــــــال فمعناهـــــا اىل ان 

ــأميال ــه     : تــ ــتتمه ومتّمــ ــاً واســ ــتم متامــ ــيء يــ ــه، ومت الشــ ــع فيــ ــاه وطمــ : رجــ
ــام  ــال والتمــ ــفة الكمــ ــزه بصــ ــت   . اجنــ ــن الوقــ ــدار مــ ــاعة مقــ ــزء والســ وجــ

ـــــن الليـــــل او النـــــهار، والعـــــرب تطلقهـــــا وتريـــــد هبـــــا احلـــــني والوقـــــت،   م
ــرة منــــها اربعــــون        ــان واربعــــني مــ ــاعة يف القــــرآن مثــ ــد ورد لفــــظ الســ وقــ

ــه    ــان حدوثــــ ــده وزمــــ ــة وموعــــ ــوم القيامــــ ــاً ليــــ ــزاً وعنوانــــ ــر . رمــــ وكثــــ
اطالقهــــا علــــى كــــل جــــزء مــــن اجــــزاء الليــــل والنــــهار البالغــــة اربعــــة         

ــان امل ــيهم وعشــــــرون جــــــزءاً، وكــــــذلك كــــ عنــــــى يف زمــــــن االئمــــــة علــــ
ــذي      ــديث الــ ــا يف احلــ ــه، كمــ ــب منــ ــو قريــ ــدعاء او هــ ــاء الــ ــالم وانشــ الســ
ــن اي    ــئل عـــ ــد ســـ ــالم وقـــ ــه الســـ ــاقر عليـــ ــد البـــ ــام حممـــ ــن االمـــ روي عـــ

ــهار    ــاعات النــ ــن ســ ــل وال مــ ــاعات الليــ ــن ســ ــاعة ال مــ ــاً. ســ ــال جميبــ : قــ
ــاعات   بأهنـــــا مـــــابني طلـــــوع الفجـــــر اىل طلـــــوع الشـــــمس وهـــــي مـــــن ســـ

 .١٤/١٦٤لسان العرب ) ١(                                                        
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ــة  ــل اجلنــ ــذا . اهــ ــاعة    وهــ ــتغرق الســ ــوعني يســ ــني الطلــ ــد بــ ــت املمتــ الوقــ
 .باصطالح الطبيعيني ومفهوم العرف ويزيد عليها

ــول اىل      ــة والوصـــــ ــق الغايـــــ ــبيل لتحقيـــــ ــال كســـــ ــة األعمـــــ ان مزاولـــــ
ــوب حيـــــول دون البطالـــــة ويطـــــرد الكســـــل ويســـــاهم يف اســـــتثمار       احملبـــ
ــتخلص   ـــرة وللــــ ـــا واآلخــــــــ ـــج الدنيــــــ ــاء حوائــــ ــه لقضــــ الوقــــــت وتوظيفــــ

  ن مـــــــ
  .)٤(والاستيفاء يومِ بعد يومٍ 

ـــوف    ـــع اجــــــ ـــون وطمــــــ ـــه بسكـــــــ ـــل وسرابــــــــ ـــاع اىل االمــــــ . االنقطــــــ
ــاحبه ــال لصـــ ـــاد قـــ ــر املـــــك؟ : روي ان احـــــــد العبــــ ــن قصـــ ـــغ مـــ مابلـــــ

املـــــــي اذا اصـــــــبحت ان الامســـــــي واذا امســـــــيت ان     :فقـــــــــــال
ــبح ــال. الاصــ ــدخل يل   : فقــ ــل ان يــ ــا فالأؤمــ ــا انــ ــل، امــ ــل االمــ ــك لطويــ انــ

  .س اذا خرج والخيرج يل نفس اذا دخلنف
 

  .وامتامه كامال. اخذه وافياً: استيفاء الشيء-٤
ــوع      ــني طلـــ ــد بـــ ــان املمتـــ ــن الزمـــ ــت مـــ ــو الوقـــ ــروف وهـــ ــوم معـــ واليـــ
الشـــــمس اىل غروهبـــــا واســـــتعمل ايضـــــاً عنوانـــــاً لليـــــل مـــــع هنـــــاره مـــــن  
ــرع       ــوم يف الشــ ــرف واليــ ــائع يف العــ ــو شــ ــا هــ ــهار كمــ ــاص بالنــ ــري اختصــ غــ

ــر  ــوع الفجــ ــن طلــ ــوم   مــ ــظ اليــ ــين لفــ ــد يعــ ــروب الشــــمس وقــ ــاني اىل غــ الثــ
  .مطلق الوقت
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ــده، : كلمــــة دالــــة علــــى الشــــيء التــــايل كمــــا تقــــول: وبعــــد جــــاء بعــ
ومهـــــا امســــان يكونـــــان ظـــــرفني  : قــــال اجلـــــوهري . وبعــــد نقـــــيض قبـــــل 

  .اذا اضيفا، واصلهما االضافة
ــل     ــول االمـــ ــار طـــ ــتخلص اثـــ ــن الـــ ــاء مـــ ــدعاء رجـــ ــن الـــ ــرة مـــ والفقـــ

فباالجتـــــــهاد . ان وطريقــــــة تفكــــــريه  ونتائجــــــه علــــــى ســــــلوك االنســـــــ   
ــام       ــار ايـــ ــف مثـــ ــافع نقتطـــ ــر النـــ ــل املثمـــ ــل والفعـــ ــى العمـــ ــة علـــ واملواظبـــ
احليـــــاة الـــــدنيا كـــــدار امتحـــــان ونســـــتثمر ماســـــخر ا لنـــــا فيهـــــا يف       

  سعـي ودأب 
  .)٥(والاتّصال نفسٍ بنفسٍ

ــزاً       ــول عجــــ ــار اهــــ ــول وانتظــــ ــل واخلمــــ ــن الكســــ ــداً عــــ ــالح بعيــــ وفــــ
املقدســـــة علـــــى العمـــــل والســـــعي     وتقصـــــرياً وقـــــد حثـــــت الشـــــريعة    

ــرة    ـــوز يف اآلخـــــــ ـــا وحتقيـــــــــق الفــــــــ ــان يف الدنيـــــــــ ـــــــــالح االنســـــــ ولصــ
ـــرية   ــال (واألخبــــــار يف ذلــــــك كثـــــ ويف وصيتـــــــه البــــــي ذر الغفــــــاري قــــ

ــلم   ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــد  صــ ــنيب حممــ ــك  : الــ ــويف بأملــ ــاك والتســ ايــ
ــد    ــن يف الغــ ــداً فكــ ــن لــــك غــ ــده فــــان يكــ ــا بعــ فانــــك بيومــــك ولســــت مبــ

يف اليـــــوم وان مل تكـــــن غـــــداً مل تنـــــدم علـــــى مـــــافطرت يف     كمـــــا كنـــــت  
ــوم ــداً     . اليــ ــر غــ ــتكمله ومنتظــ ــاً اليســ ــتقبل يومــ ــن مســ ــم مــ ــا ذر كــ ــا ابــ يــ

ــه ـــل    .. اليبلغــ ــت االمــــ ــره ألبغضــ ــل وســ ــرت اىل االجــ ــو نظــ ــا ذر لــ ــا ابــ يــ
ــروره ــب او عابـــــــر ســــبيل      . وغــ ــك يف الــــدنيا غريــ ــا ذر كــــن كأنــ يــــا ابــ

ـــاب القبـــــور ــبحت  يـــــا ابــ.. وعـــــد نفســـــك مـــــن اصحـــ ـــــــا ذر اذا اصـــ
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ــك     ــدث نفســــ ــيت فالحتــــ ـــاء واذا امســــ ــك باملســـــــ ــدث نفســــ ــال حتــــ فــــ
  .بالصباح

 
واتصــــــل الشـــــــيء  . ارتبــــــاط االشـــــــياء بعضــــــها بـــــــبعض  : االتصــــــال -٥

  .مل ينقطع: اتصاالً
ــنفس ــم    : والـــ ــف والفـــ ــرب االنـــ ــب عـــ ــى القلـــ ــرد علـــ ــذي يـــ ــريح الـــ الـــ

ــزفري   ــهيق والـــ ــة الشـــ ــا يف عمليـــ ــن خالهلمـــ ــرج مـــ ــاس . وخيـــ ــع أنفـــ واجلمـــ
ــل ــس   وكــ ــني شــــربتني نفــ ــة متــــنفّسٌ بالضــــرورة   . تــــروح بــ . وكــــل ذي رِئــ

ــس    ـــة نفـــ ــني اآلذان واإلقامــــــ ــزي بـــ ــديث جيـــ ــظ  . ويف احلـــ ـــأتي لفـــ ويـــــــــ
  عنوانــــــاً) نفس(

  .)٦(والَ لُحوقَ قَدمٍ بقدمٍ
ــرب ــع او    .للقـــ ــن الواقـــ ــد عـــ ــه البعيـــ ــومي باملـــ ــان اليـــ ــتغال االنســـ ان اشـــ

ــتثما   ــة اســـ ــه فرصـــ ــيع عليـــ ـــ ــق يضّ ــاعات  التحقيـــ ــت وســـ ــزاء الوقـــ ر اجـــ
العمــــــر لقضــــــاء حاجــــــات الـــــــدنيا وضــــــرورياهتا وحيجبــــــــــــه عـــــــن      
ــرتاب      ــاحلة لالقـــ ــال الصـــ ــن األعمـــ ــب مـــ ـــدار املناســـ ـــول اىل املقــــ الوصــــــ

  .من ادراك سبل النجاة يوم الفزع االكرب
ــرص علــــــى ذكــــــر الــــــنفَس يف الــــــدعاء بعنوانــــــه الزمــــــاني       ان احلــــ

ــه  ــام عليــ ــة الوقــــت وحــــرص االمــ ــن  يظهــــر امهيــ ــاع مــ الســــالم علــــى االنتفــ
ــالم     ــه الســـ ــؤمنني عليـــ ــري املـــ ــن امـــ ــة عـــ ــج البالغـــ ــه ويف هنـــ ــع اجزائـــ مجيـــ

ــال ــه   : قــ ــاه اىل اجلــ ــرء خطــ ــس املــ ــد   (نفــ ــن عبــ ــناده عــ ــايف باســ ويف الكــ
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 -الصــــــادق-قلـــــت البـــــي عبـــــد ا    : االعلـــــى مـــــوىل آل ســـــام قــــــال   
ــل   ــز وجــ ــول ا عــ ــالم قــ ــداًعليــــه الســ ــم عــ ــد هلــ ــه  امنــــا نعــ ــال عليــ قــ

ــالم ــا: الســ ــتمــ ــدك؟ قلــ ــام : هو عنــ ــد االيــ ــال. عــ ــات  : قــ ــاء واالمهــ اآلبــ
  ).حيصون ذلك ولكنه عدد االنفاس

 

  .ادركه متابعة: حلق الشيء وأحلقه حلوقاً-٦
ــــدم . رِجــــل االنســــان مــــن لــــدن الرســــغ ممــــا يطــــأ بــــه االرض      : والقَ
  .واجلمع اقدام

ــل    ــول االمـــ ــاب طـــ ــل واجتنـــ ــدق العمـــ ــا بصـــ ــاىل علينـــ ــه تعـــ ان انعامـــ
ــا بابــــاً يف    ــتح لنــ ــتخلص مــــن     يفــ ــور والــ ــل والتدبـــــــر يف االمــ ــم والتمهــ احللــ

ـــة   ــة ومضـــاعفاهتـــــــا السلبيـــــ ــار العجلـــ ــد االنســـــــــان   . آثـــ وخيلـــــق عنـــ
  سالمـــــة 

ن غُرورِهلّمنا مس٧(و(.  
ــــــهل الطريــــــق ملعرفــــــة احليــــــاة        ـــتفكري والرزانــــــــــة يف السلــــــــوك ويس الـــ

ــدنيا وحقيقـــــــــة زخرفهـــــــــــا ومعاشرهتـــــــــا بالصـــــــــرب واحل    كمـــــــــة الــــــ
ــائه    ــالم لقضــ ـــى ا واالستســ ـــل علــ ــن    (والتوكــ ــد بــ ــن حممــ ــد بــ ــن امحــ عــ

    ــد ا ــي عبـــ ــه اىل ابـــ ــن رواه يرفعـــ ــض مـــ ــن بعـــ ــد عـــ ــادق-خالـــ  -الصـــ
ــال  ــالم قــ ــه الســ ــان يف     : عليــ ــني واميــ ــزم يف لــ ــن وحــ ــوة يف ديــ ــه قــ ــؤمن لــ املــ

يقـــــني وحـــــرص يف فقـــــه ونشـــــاط يف هـــــدى وبـــــر يف اســـــتقامة وعلـــــم يف 
ــق و   ــخاء يف حـــ ــق وســـ ــيس يف رفـــ ــم وكـــ ــل  حلـــ ــى وتَجمـــ ــد يف غنـــ قصـــ

يف فاقـــــة وعفـــــو يف قـــــدرة وطاعـــــة ا يف نصـــــيحة وانتـــــهاء يف شـــــهوة      
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ــغل وصـــــــرب يف      ــاد وصـــــــالة يف شـــــ ــة وحـــــــرص يف جهـــــ وورع يف رغبـــــ
ــاء   ــبور، ويف الرخــــــ ــاره صــــــ ــور، ويف املكــــــ ــز وقــــــ ــدة، ويف اهلزائــــــ شــــــ
شــــكور، واليغتــــاب واليتكــــرب واليقطــــع الــــرحم ولــــيس بــــواهن والفـــــظ        

ــره واليف ــبقه بصـــــ ــيظ واليســـــ ــه  والغلـــــ ــه فرجـــــ ــه واليغلبـــــ ضـــــــحه بطنـــــ
ــرحم     ــوم ويـــ ــر املظلـــ ــرف بنصـــ ــري واليســـ ــري واليعـــ ــاس، يعـــ ــد النـــ والحيســـ
ــب     ــة، اليرغـــ ــه اىل راحـــ ــاس منـــ ــاء والنـــ ــه يف غنـــ ــه منـــ ــكني، نفســـ املســـ
ــه    ــه ولــ ــوا عليــ ــد اقبلــ ــم قــ ــاس هــ ــا، للنــ ــن ذهلــ ــزع مــ ــدنيا والجيــ ــز الــ يف عــ
ــه      ــن وال يف دينــ ــه وهــ ــص وال يف رأيــ ــه نقــ ــرى يف حلمــ ــغله اليــ ــد شــ ــم قــ هــ

رشـــــد مـــــن استشـــــاره ويســـــاعد مـــــن ســـــاعده ويكيـــــع عـــــن ضـــــياع، ي
  .)١()اخلنا واجلهل

  وقاه اياه وحفظه منه،: سلّمه ا من االمر-٧
ن شرورِها منآم٨(و(.  

ــر     ــرور وغريــ ــو مغــ ــروراً فهــ ــراً وغــ ــره غــ ــره يغــ ــه  : غــ ــه واطمعــ خدعــ
ــرور ــل، والغـــــ ــيطان  : بالباطـــــ ــان او شـــــ ــن انســـــ ــخص مـــــ ــاغر الشـــــ مـــــ

  .وكذلك احلياة الدنيا وزينتها
ــاء(و ــافة  ) اهلـــ ــر باالضـــ ــل جـــ ــروره يف حمـــ ــول  . يف غـــ ــود اىل طـــ وتعـــ

ــة    ــاني الكاذبــــــ ــاً باالمــــــ ــه غارقــــــ ــان ويعجلــــــ ــر االنســــــ ــر اذ يغــــــ ـ العمـــــ
ـــا     ــن الدنيــــ ــه مـــ ـــ ــم حظّ ــون معظـــ ـــ ــيت تكّ ــل الـــ ــلماً اىل االباطيـــ . ومستســـ

 .٢/٤٩٤الوسائل ) ١(                                                        



 196

رمبــــا يــــود الــــذين كفــــروا لــــو كانــــــوا مســــلمني فــــذرهم        : قــــال تعــــاىل 
  .)١(يعلمونيأكلوا ويتمتعوا ويلههم االملُ فسوف 

 
  .واالمن ضد اخلوف. وفرت له االمن واالمان: آمنت غريك-٨

ــرور ــوء والفســـــاد وفعـــــل القبـــــيح     : والشـــ . مجـــــع شـــــر وهـــــو الســـ
  .والشر ضد اخلري

ان طـــــول االمـــــل ســـــبب الخنـــــداع االنســـــان باالباطيـــــل وانقيـــــاده       
ــر      ــن ذكـــ ــده عـــ ــاوة تصـــ ــه غشـــ ــى قلبـــ ــم علـــ ــاني لرتســـ ــه االمـــ ـــ ــا تزين ملـــ

ــام   ــن متـــــ ــه مـــــ ــرة ومتنعـــــ ــه االخـــــ ــة ا واداء فرائضـــــ ــياع لطاعـــــ االنصـــــ
ــالح ويف     ــريات والفــــــ ــدان اخلــــــ ــادرة يف ميــــــ ــة واملبــــــ ــحيحة كاملــــــ صــــــ
احلــــديث القدســـــي ياموســـــى التطـــــول يف الـــــدنيا املـــــك فيقســـــو لـــــذلك  

  .قلبك، وقاسي القلب مين بعيد
 

  .)٩(وانصب املوت بني ايدينا نصبآ
ــباً -٩ ــبه نصــــ ــبه ينصــــ ــباً،   : نصــــ ــاً منتصــــ ــه قائمــــ ــه وجعلــــ ــعه ورفعــــ وضــــ

ــه : مـــــات االنســـــان ميـــــوت موتـــــاً ويعـــــدى بـــــاهلمزة فيقـــــال: لويقـــــا اماتـــ
ــية    . ا ــوة احلســــ ــد وزوال القــــ ــروح للجســــ ــادرة الــــ ــو مغــــ ــوت هــــ واملــــ

  .وانعدام احلركة، واملوت ضد احلياة
ان تكـــــون ظـــــرف مكـــــان كمـــــا يف املقـــــام، وقـــــد     ) بـــــني(واصـــــل 

ان يف ذكــــر االنســــان   . تكــــون للزمــــان وذلــــك حبســــب ماتضــــاف اليــــه      
 .٣سورة احلجر ) ١(                                                        
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ــاره  ــوت باعتبـــ ــاة   للمـــ ــه يف احليـــ ــة اليامـــ ــة وجوبيـــ ــة وخامتـــ ــة حتميـــ نتيجـــ
الـــــدنيا بـــــأمر اهلـــــي أزيل دائـــــم يف أصـــــناف اخللـــــق وأفـــــراد اجلـــــنس        
بشــــري يفــــتح لــــه ابوابــــاً مــــن املعرفــــة وســــبال يف اهلدايــــة وزيــــادة يف           ال
البصـــــرية وحتصـــــناً بالقناعـــــة فيمـــــا آتـــــاه ا وحيثـــــه علـــــى التعجيـــــل       

ــا  ــانواع الطاعـــ ــاط بـــ ــة والنشـــ ــن بالتوبـــــة واإلنابـــ ــاحلات مـــ ــان الصـــ ت واتيـــ
ــاً   ــاهراً وباطنــــ ــاله ظــــ ــه واتصــــ ــذا الــــــذكر ودوامــــ ــون يف هــــ دون ان يكــــ

ــل  ــديم االجــــ ــبب لتقــــ ــر او ســــ ــاب  . اثــــ ــاً يف اجتنــــ ــان نافعــــ ــا كــــ ولرمبــــ
ــها      ــل زخرفتــ ــوال لنيــ ــوب االهــ ــدنيا وركــ ــب الــ ــن حــ ــة مــ ــار النامجــ االخطــ
ـــــادة يف متاعهـــــا وزينتـــــها مثلمـــــــا يكـــــون وســـــيلة للنجــــــــاة مـــــن         والزي

ــذاب االخـــــــــ  ــه،    عــــ ــني خالقــــ ــه وبــــ ــالح مابينــــ ــى إصــــ ــعيه علــــ ـرة لســــ
ــذلك    ــوت لـــ ــد املـــ ــا بعـــ ــتعداد ملـــ ــى االســـ ــه علـــ ـــام (وحرصـــ ــال االمـــــ قـــ

مــــــن اكثــــر ذكــــر املــــوت أظلــــه ا     : جعفــــر الصــــــادق عليــــه الســــــالم   
ومـــــن اكثــــر ذكـــــر املــــوت احبــــــه   : وقــــال يف حـــــديث اخــــر  . يف جنتــــه 

١()ا( .  
  .)١٠(والتَجعل ذكرنا لَه غباً

ــ ــد   وللمنـــ ــامل مابعـــ ــان لعـــ ــار االنســـ ــة الستحضـــ ــة والالحقـــ افع العاجلـــ
ــن   ــه االمــــام علــــي بــ املــــوت واثــــر ذلــــك يف صــــالح الــــنفس واتمــــع يتوجــ
ــاء ذكـــــر       ــز وجـــــل لبقـــ ــرع اىل ا عـــ ــذا الـــــدعاء بالتضـــ ــني يف هـــ احلســـ
املـــوت يـــرتدد علـــى البـــال واســـتعانة بـــه تعـــاىل ملنـــع غلبـــة حـــب الـــدنيا          

ــؤدي   ــا يـــ ــلوك ملـــ ــاط الســـ ــى أمنـــ ــه علـــ ــن   وهيمنتـــ ــل مـــ ــول االمـــ ــه طـــ إليـــ
 .طبعة حجرية، ٢/٥٠٥الوسائل ) ١(                                                        
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ــه      ــف فيــ ــت خيفــ ــدنيا يف وقــ ــأمور الــ ــام بــ ــز االهتمــ ــرة وتركيــ ــيان لالخــ نســ
ذكــــر املــــوت مـــــن وطــــأة املصـــــائب وحيجــــب االنســـــان عــــن الطغيـــــان      

  .واإلسراف يف الغرور
 

ــذكر-١٠ ــان    : الــــ ــى اللســــ ــه علــــ ــذهن او جريانــــ ــر يف الــــ ــار االمــــ استحضــــ
ــراً    ــراً وذُكـــ ــذكره ذكـــ ــره يـــ ــال ذكـــ ــب  . يقـــ ــه يغـــ ــيء يف نفســـ ــب الشـــ  غـــ

ــــاً غب . ــــبيــــوم، وظمــــأ آخــــر، وقيــــل   : والغ هــــو ليــــوم وليلــــتني  : ورد .
 .)١()أغبوا يف عيادة املريض وأربعوا: ويف احلديث(

ــى استحضـــــــار حتميـــــــة املـــــــوت        ــهم اجعلنـــــــا حنـــــــرص علـــــ اللـــــ
ــاعة      ــل ســ ــل يف كــ ــد االجــ ــول موعــ ــه وحلــ ــع حدوثــ ــه وتوقــ ــال قربــ واحتمــ

ــريع    ــر ســـ ــه او ميـــ ــداً يف زمانـــ ــأتي متباعـــ ــره يـــ ــل ذكـــ ــه والجتعـــ اً الن غيابـــ
ــان       ــد االنســـ ــعيفاً ويفقـــ ــأثريه ضـــ ــل تـــ ــذهن جيعـــ ــن الـــ ــدائم عـــ ــبه الـــ شـــ
ــبط الســـــلوك       ــة الـــــنفس وضـــ ــاً علـــــى مراجعـــ ــة وســـــالحاً وعونـــ فرصـــ

ــرورية  ــات الضــ ــق احلاجــ ــالم  . (وفــ ــه الســ ــام عليــ ــال االمــ ــن  : قــ ــروا مــ اكثــ
  ذكر هادم اللــذات 

ــه املصــــــري        ــتبطئ معــــ ــال نســــ ــال عمــــ ــاحل األعمــــ ــن صــــ ــا مــــ ــل لنــــ ـــ واجعـ
  .)١١(اليك

ــه  ــعة اال  فأنـــــ ــه وال يف ســـــ ــع عليـــــ ــيق اال وســـــ ــد يف ضـــــ ــاذكره أحـــــ مـــــ
  ).ضيقها عليه

 

 .١/٦٣٦لسان العرب ) ١(                                                        
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مافيــــــه اخلــــــري والفــــــالح    : صــــــلح يصــــــلح صــــــالحاً وهــــــو صــــــاحل     -١١
ــاد ــباب الرشــــ ــد. واســــ ــيض فاســــ ــن  . نقــــ ــاحل عــــ ــوا بالصــــ ــا كنــــ ورمبــــ

  .الشيء الذي هو اىل الكثرة
    ــيء ــو بطــ ــأ وهــ ــأ وتباطــ ــاء وأبطــ ــأً وبِطــ ــؤ بطــ ــية يبطــ ــأ يف مشــ : وبطــ

 .رأيته واحتسبته بطيئاً: واستبطأته. علتأخر وختلف يف الف

رجــــع  : وصــــار االمــــر اىل كــــذا يصــــري صــــرياً ومصــــرياً وصــــريورة        
  .وانتهى

ــل اىل   ــال الـــــيت توصـــ ــان االفعـــ ــاحلات واتيـــ ــل الصـــ ــا لفعـــ ــهم وفقنـــ اللـــ
ــل جزيـــــل الثـــــواب يف اآلخـــــرة وتبعـــــث يف   مرضـــــاتك تكـــــون ســـــبيال لنيـــ

ــوقاً اىل     ــاب وشــــ ــوم احلســــ ــتعداداً ليــــ ــة واســــ ــنفس طمأنينــــ ــن الــــ حســــ
ــه     ــؤمنني عليــــ ــري املــــ ــال امــــ ــيم قــــ ــاء يف دار النعــــ ــريم العطــــ ــزاء وكــــ ـــ اجلـ

ــه ــة لــــ ــع: (الســــــالم يف خطبــــ ــل يرفــــ ــاعملوا والعمــــ ــع، . فــــ ــة تنفــــ والتوبــــ
ــمع ــدعاء يســـــ ــادروا   . والـــــ ــة، وبـــــ ــالم جاريـــــ ــة واالقـــــ ــال هادئـــــ واحلـــــ

باالعمـــــال عمـــــراً ناكســـــاً، ومرضـــــاً حابســـــاً او موتـــــاً خالســـــاً فـــــان        
كـــــــــــــم، ومباعــــــــــد  املـــــــــوت هـــــــــادم لــــــــــذّاتكم، ومكـــــــــدر شهوات   

  فعليكم باجلــــــــد : إىل أن يقـول.. طياتكــم
  

بِك اللّحاق لى وشكع لَه نَحرِص١٢(و(. 
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ــزل   ــزود يف منــــــــ ــتعداد، والتــــــــ ــب واالســــــــ ــهاد والتأهــــــــ واالجتــــــــ
  .)١()الزاد

  
: واحلـــــرص. رغـــــب فيـــــه طمعـــــاً  : حـــــرص عليـــــه حيـــــرص حرصـــــاً   -١٢

  .شدة االرادة والشره اىل املطلوب
ــيك ــب : والوشــــــ ــريع والقريــــــ ــك  : الســــــ ــــــ ــاكةً ووش ــك وشــــــ وشــــــ

  .وأوشك
ــاً      ــق لَحاقــــ ــه واحلــــ ــق بــــ ــــ ــذلك لَح ــه وكــــ ــيء وأحلقــــ ــق الشــــ : وحلــــ

  .واملصدر اللّحاق. ادركه
ــاحلات الـــــيت      ــل الصـــ ــلحنا الداء الفـــــرائض وفعـــ ــدنا واصـــ ــهم اهـــ اللـــ
نطمـــــع معهـــــا باالنتقـــــال احملتـــــوم اىل الـــــدار اآلخـــــرة، واخلـــــالص مـــــن دار 

  امتحــاهنا واجتيــاز الدنيا بفالح وســداد وجنـاح يف
ــا   ــا واغوائهــ ــن غرورهــ ــالمة مــ ــا وســ ــه   . البتالئهــ ــؤمنني عليــ ــري املــ ــال امــ قــ

فســــــابقوا رمحكــــــم ا اىل منــــــازلكم الــــــيت    : الســــــالم يف خطبــــــة لــــــه  
واســـــتتموا . والــــيت رغّبـــــتم فيهــــا ودعيـــــتُم اليهــــا   . أمــــرمت ان تعمروهـــــا 

ــداً      ــأن غــ ــيته فــ ــة ملعصــ ــه واانبــ ــى طاعتــ ــرب علــ ــيكم بالصــ ــم ا علــ  نعــ
ــب  ــوم قريـــ ــن اليـــ ــام يف   . مـــ ــرع االيـــ ــوم، واســـ ــاعات يف اليـــ ــرع الســـ ماأســـ

  .)٢(الشهر، واسرع الشهور يف السنة، واسرع السنني يف العمر
 

 .٢٢٤-٢/٢٢٣شرح الشيخ حممد عبده / هنج البالغة ) ١(                                                        
 .٢/١٢٨م .ن) ٢(
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  ــه ــ ــأنس بِ ــذي نــ ــنا الــ ــوت مأنســ ــون املــ ــى يكــ ــتاقُ  .)١٣(حتــ ــذي نشــ ــا الّــ ومألفنــ
ليه١٤(ا(.  
وهــــي ممـــــا يضـــــمر  ) اىل(حتــــى جـــــاءت لالنتـــــهاء وهــــي مرادفـــــة لــــــ    -١٣

ــاً ) أن(بعــــــدها  ــأنس أنســــ ــه يــــ ــدوام، وانــــــس بــــ ــا الــــ ــون معناهــــ : فيكــــ
ــور   ــري نفــ ــن غــ ــاً مــ ــه مطمئنــ ــه اليــ ــكن قلبــ ــأنس. ســ ــذي : واملــ ــع الــ املوضــ

ــان  ــه االنســــ ــأنس بــــ ــدنيا  . يــــ ــاة الــــ ــة للحيــــ ــاره خامتــــ ــوت بأعتبــــ ان املــــ
وبدايــــة للفــــراق االبــــدي مــــع االحبــــة، وعنــــوان احلرمــــان مــــن اعتــــاده         

عب اليهــــون االنســــان مــــن متــــاع الــــدنيا ونعيمهــــا امــــر صــــعب مستصــــ      
ــا     ــامل مــ ــع اىل عــ ــاً ويتطلــ ــان اميانــ ــتأل االنســ ــدما ميــ ــه اال عنــ ــف وطأتــ وختفــ
ــن     ــار مــــ ــارعاً اىل االكثــــ ــه مســــ ــتعداد لــــ ــداً باالســــ ــوت جمتهــــ ــد املــــ عــــ ب

وليصـــــــبح املــــــوت وســـــــاعته  . الصــــــاحلات لتمــــــتأل صـــــــحيفته منــــــها   
ــري     ــالم المــــ ــن كــــ ــيم ومــــ ــرمدية يف دار النعــــ ــاة ســــ ــاً حليــــ ــدخال كرميــــ مــــ

وا البــــن ابـــي طالــــب انــــس بــــاملوت مــــن  : لاملـــؤمنني عليــــه الســــالم قــــا 
   .الطفل بثدي امه

 
ــه -١٤ ــاً وألفــــــت الشــــــيء اذا أنســــــت بــــ ــه أيالفــــ ــع أولفــــ . الفــــــت املوضــــ

  .موضع أنس االنسان ومايألفه ويسكن اليه: واملألف
ــاق اليــــــه وتشــــــوق واشــــــتاق اشــــــتياقاً    مالــــــت نفســــــه اىل  : وشــــ

  . الشيء رغبة فيه وحباً
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ــوس    ــة للنفــ ــوت حمطــ ــل املــ ــهم اجعــ ــه اللــ ــكن اليــ ــه  . لتســ ــزع للقائــ وتنــ
ــاهدنا مــــــــن دروســــــــه       ــى اللســــــــان او شــــــ ــاء ذكــــــــره علــــــ اذا جــــــ

  واجعـــــل .وعــربه
نُو منها الد بتنا الّيت نُح١٥(وحام(.  

ــورته يف   ــور صـــ ــروي عنـــــد حضـــ ــيم االخـــ ــوقاً للنعـــ ــيج شـــ العواطـــــف هتـــ
 .الذهن او عند جريان ذكره

حــــني ان عــــدم النفــــور مــــن املــــوت وغيــــاب الفــــزع عــــن االنســــان         
ــة      ــلّم اهلدايــ ــاء يف ســ ــوى وارتقــ ــن التقــ ــة مــ ــة عاليــ ــاج اىل درجــ ــره حيتــ ذكــ

ــاحلني   ــاده الصــ ــد ا لعبــ ــا اعــ ــوق مبــ ــان ووثــ ــازل االميــ ــأتي . ومنــ ــذلك يــ لــ
الــــــدعاء بالتضــــــرع اىل ا عــــــز وجــــــل وســــــؤال نــــــزوع النفــــــوس اىل      

ــها  ــع انســـ ــاره موضـــ ــوت باعتبـــ ــه  . املـــ ــؤمنني عليـــ ــري املـــ ــالم المـــ ــن كـــ ومـــ
ــه ــل موتــــ ــالم قبــــ ــه  وا: الســــ ــوت وارد فكرهتــــ ــن املــــ ــئين مــــ ــا فجــــ  مــــ

ــد    ــد وماعنـــ ــب وجـــ ــارب ورد وطالـــ ــت اال كغـــ ــه وماكنـــ ــالع انكرتـــ والطـــ
  .ا خري لالبرار

 
ــة-١٥ ــادل      : احلامــ ــن يتبــ ــه ممــ ــده وذي قرابتــ ــه وولــ ــن اهلــ ــل مــ ــة الرجــ خاصــ

اللـــــهم هـــــؤالء أهـــــل   : معهـــــم الشـــــفقة والـــــود والعطـــــف ويف احلـــــديث    
  .)١()رياًبييت وحاميت أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطه

اً ودناوةنوودنا منه يدنو د :بقَر.  

 .١٢/١٥٣لسان العرب ) ١(                                                        
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ــة    ــوق ورغبـــ ــوت بشـــ ــر املـــ ــار امـــ ــل اىل استحضـــ ــا منيـــ ــهم اجعلنـــ اللـــ
ــايف    ــراض والتجـــ ــة لالعـــ ــور والحماولـــ ــري نفـــ ــن غـــ ــا  . مـــ ــلم برضـــ ونستســـ

ـول ملـــــا تفعلـــــه االيـــــام يف تعاقبـــــها مـــــن تقريـــــب لســـــاعة الوفــــــاة          وقبــــ
ــى التعلــــ      ــرص علــ ــي الحنــ ــدنيا لكــ ــاة الــ ــادرة احليــ ــد مغــ ــها وموعــ ق حببائلــ

ــا   ــاع اليهـــ ـــالم    (واالنقطـــ ـــه الســـ ــني عليـــ ــن احلســـ ــي بـــ ــام علـــ ــال االمـــ : قـــ
  وليس يعــرف تصرف أيامــها 

  .)١٦(فإذا أوردته علينا، وانزلته بنا
    ــمه ا ــن عصــــ ــها اال مــــ ــرر فتنتــــ ــة ضــــ ــا وعاقبــــ ــب حاالهتــــ وتقلــــ
وهنـــج ســــبيل الرشــــاد وســـلك طريــــق القصــــد ثـــم اســــتعان علــــى ذلــــك    

 وزهـــــد يف عاجـــــل هبجـــــة الـــــدنيا    بالزهـــــد والفكـــــر واتعـــــظ بالصـــــرب   
ــا     ــعى اليهـــ ــرة وســـ ــيم االخـــ ــم نعـــ ــب يف دائـــ ــذهتا ورغـــ ــن لـــ ــافى عـــ وجتـــ

 .)١()سعيها

  
ــه  -١٦ ــريه ورداً ووروداً وورد عليــــــ ــاء وغــــــ ــه،  : ورد املــــــ ــرف عليــــــ اشــــــ

: ورد فــــــالن وروداً، حضــــــر : قــــــال اجلــــــوهري . دخلــــــه او مل يدخلــــــه 
  .واورده غريه واستورده اي احضره

ــول: والنـــــزول ــز. احللـــ ــزل وقـــــد نـــ ــزهلم ينـــ ــزل هبـــــم ونـــ ل علـــــيهم ونـــ
  .وانزله غريه واستنزله مبعنى. نزوالً ومنزالً

 .، طبعة حجرية٢/٥١٩الوسائل ) ١(                                                        
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ــاء يف   ــا ان الفـــ ــاذا(ومبـــ ــذكري   ) فـــ ــب الـــ ــاءت للرتتيـــ ــتئنافية جـــ اســـ
ــرف      ــوان ظـــ ــذا العنـــ ــي يف هـــ ــة وهـــ ــري جازمـــ ــرطية غـــ ــة شـــ واذا ظرفيـــ
ــة       ــان احلاجـــ ــرعاً لبيـــ ــؤاالً وتضـــ ــى ســـ ــون املعنـــ ــتقبل فيكـــ ــان املســـ للزمـــ

ــة الشخصـــــية املناســـــ   بة عنـــــد حلـــــول موعـــــد مغـــــادرة الـــــدنيا    واحلالـــ
ــور ملــــك املــــوت واعوانــــه وقــــدوم املــــوت الــــذي وصــــفه االمــــام        وحضــ

  .علي عليه السالم بالغائب املنتظر
 

  
  .)١٨(وآنسنا به قادماً. )١٧(فَاسعدنا بِه زائراً

ــاء-١٧ ــب   : الفـــ ــى الطلـــ ــدل علـــ ــواب يـــ ــرط الن اجلـــ ــواب الشـــ ــة جلـــ . رابطـــ
ــعد ــنحس  : والســ ــيض الــ ــو نقــ ــيمن وهــ ــالي. الــ ــعداً  : قــ ــعد ســ ــعد يســ ــ س

وقـــــد اســـــعده ا اي وفّقــــه واعانـــــه وصـــــيره  . وســــعادة فهـــــو ســــعيد  
  .سعيداً

  .للسببية: والباء
ــراً ــمري   : وزائـــ ــن الضـــ ــوب مـــ ــال منصـــ ــاء(حـــ ــرور) اهلـــ ــو . اـــ وهـــ

ــده  ــن زاره يــــــــزوره زيــــــــارة وزوراً وزوارة اي قصــــــ اســــــــم فاعــــــــل مــــــ
  .وعاده وحلّ ضيفاً عليه

رســــله بســــرور وغبطــــة وســــعادة    اللــــهم اجعلنــــا نســــتقبل املــــوت و   
ــار      ــاف مثـــ ــاعة اقتطـــ ــروي وســـ ــيم االخـــ ــدخول النعـــ ــة لـــ ــاره بدايـــ باعتبـــ

  .االجتهاد يف العبادة واحلرص على اختزان الصاحلات
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ــاً -١٨ ــذا ايناســـ ــته بكـــ ــه    : انســـ ــر بـــ ــه ويستبشـــ ــكن اليـــ ــه مايســـ ــرت لـــ ـــ وفّ
ــه ــر منـــ ــادم. والينفـــ ــد : وقـــ ــدم قـــــدوماً اذا قصـــ ـــ ــن قَ ــل مـــ ــم فاعـــ . اســـ

ــذ  ــر كــ ــالن اىل امــ ــدم فــ ــه وقــ ــد لــ ــده وقصــ ــفره  . ا اي تعمــ ــن ســ ــدم مــ وقــ
ــان ان . آب: يقــــــدم قــــــدوماً ومقــــــدماً فهــــــو قــــــادم والبــــــد لكــــــل انســــ

ــد   ــر عنـــ ــه بعـــــد فســـــحة مـــــن العمـــ ــدم إليـــ ــوت زائــــــــراً ويقـــ ــــه املـــ يأتيــــ
ــاجز     ــده حـــ ــاب واليصـــ ــه حجـــ ــدنيا المينعـــ ــاة الـــ ــه يف احليـــ ــاء مدتـــ انقضـــ
ــيئة     ــوتي مبشــــ ــل ملكــــ ــو عمــــ ــه فهــــ ــاج اليــــ ــه الحيتــــ ــأل االذن النــــ واليســــ

  لذا جيب االستعـــداد له بالعمـــل . الهيةا
  . )١٩(والتشقنا بضيافته

الصــــاحل وإتيــــان العبــــادات وفعـــــل الصــــاحلات الــــيت تكــــون مســـــتلزمات       
ــامل       ــول عــ ــاعة دخــ ــل وســ ــو االجــ ــد دنــ ــة عنــ ــعادة الروحيــ ــباب الســ واســ

  .اجلزاء
ــقاء-١٩ ــعادة  : الشـــ ــد الســـ ــرة ضـــ ــدة والعســـ ــقاً   . الشـــ ــقى شـــ ــقي يشـــ ـــ ش

ملــــت : وضــــفت الرجــــل ضــــيفاً وضــــيافة   . وشــــقاء وشــــقاوة وشــــقوة  
ان تشـــــبيه املـــــوت بالضـــــيف اســـــتعارة ملـــــا . اليــــه ونزلـــــت بـــــه ضـــــيفاً 

ــداد   ــردات االكــــــرام واعــــ حيتاجــــــه حلــــــول الضــــــيف ونزولــــــه مــــــن مفــــ
  .ماحيتاج اليه

ــخاء   ــة الســـــ ــل علـــــــى امهيـــــ ــان ودليـــــ ــيافة بيـــــ ــل بالضـــــ ان التمثيـــــ
ــق       ــراً ووفــ ــأتي زائــ ــن يــ ــل مــ ــه لكــ ــوة ووجوبــ ــت النبــ ــد آل بيــ ــرم عنــ والكــ
مـــا يناســــب مقامــــه حتــــى بالنســــبة للمــــوت الــــذي يــــأتي قابضــــاً عازمــــاً   
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ــادرة     ــوب مغـــ ــاً يف وجـــ ــروح ،  حازمـــ ــزاع الـــ ــى انتـــ ــالص علـــ ــد واخـــ جبـــ
ــاً  ــاً او كرهــــ ــدنيا طوعــــ ــاة الــــ ــتقبل،  . احليــــ ــتقبل او مل يســــ ــواء اســــ وســــ

اخــــرب عــــن قــــرب جميئــــه مبــــرض او اصــــابة او جــــاء مفاجئــــاً وعلــــى          
ــيب    ــن نصـــ ــه مـــ ــقاء حبلولـــ ــون الشـــ ــة فيكـــ ــني غفلـــ ــذين مل   حـــ ــك الـــ اولئـــ

ــتغفار   ــادروا اىل االســــ ــل الصــــــاحل ومل يبــــ ــه بــــــالتقوى والعمــــ يســــــتعدوا لــــ
  .والتوبة النصوح

ــف الـــــذين ينـــــزل       ــؤمنني عليـــــه الســـــالم يصـــ ــة المـــــري املـــ ويف خطبـــ
 ــائال ــوت قــ ــم املــ ــوت  : هبــ ــرة الفــ ــوت وحســ ــكرة املــ ــيهم ســ ــت علــ . اجتمعــ

ففـــــرتت هلـــــا اطـــــرافهم، وتغـــــريت هلــــــا الـــــواهنم، ثـــــــم ازداد املــــــوت        
  .يهـم ولوجــاًف

  .)٢٠(والختزنا بزيارته
فحيــــل بـــــني أحــــدهم وبـــــني منطقــــه، وانـــــه لــــبني اهلـــــه ينظــــر ببصـــــره      
ــيم        ــر فــ ــه، يفكــ ــ ــن لُب ــاء مــ ــه وبقــ ــن عقلــ ــحة مــ ــى صــ ــه علــ ــمع باذنــ ويســ
افنــــى عمــــره، وفــــيم اذهــــب دهــــره، ويتــــذكر امــــواالً مجعهــــا اغمــــض         
ـــه    ــد لزمتــــ ــتبهاهتا، قــــ ــرحاتها ومشــــ ــن مصــــ ــذها مــــ ــها، واخــــ يف مطالبــــ

ــــــات مجعهــــــا، واشــــرف علــــى فراقهــــــا، تبقــــى ملــــن وراءه ينعمــــون       تبع
. فيكــــون املهنــــأ لغــــريه، والعــــبء علــــى ظهــــره     . فيهــــا ويتمتّعــــون هبــــا  

واملــــرء قــــد علقــــت رهونــــه هبــــا، فهــــو يعــــض يــــده ندامــــةً علــــى مــــا         
  .اصحر له عند املوت من امره
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ــال: اخلـــــزي-٢٠ ــيحة بالســـــوء، يقـــ ــوان والـــــذل والفضـــ ــلُ : اهلـــ خـــــزِي الرجـــ
  .زي خزياًخي

  .للسببية: والباء
  .عاده وحلّ بساحته: وزاره يزوره زَوراً وزيارة

ــوت   والـــــــدعاء ســـــــؤال لالعانـــــــة علـــــــى االســـــــتعداد لقـــــــدوم املـــــ
ــوى     ــن التقــ ــالتزود مــ ــرة بــ ــهيء لالخــ ــن التــ ــال وحســ ــاحل األعمــ ــه بصــ وجميئــ
واملبــــادرة اىل التوبــــة واالنابــــة فــــان حلــــول املــــوت واوان االجــــل أثنــــاء        

تكـــــاب الفــــــواحش ومــــــن غـــــري اســــــتعداد لــــــه   ركـــــوب الســــــيئات وار 
ــوء   ــوان، وســـ ــة جملبـــــةً للـــــذل واهلـــ ــات العباديـــ ــرائض والواجبـــ بـــــاداء الفـــ
العاقبـــــة، والفضـــــيحة بـــــني اخلالئـــــق يـــــوم الينفـــــع املـــــرء اال ماقـــــدمت        

  .يداه
  

  .)٢١(وأجعله باباَ من أبواب مغفرتك
وقــــد جــــاء القــــرآن باالنــــذار والتحــــذير مــــن اخلــــزي يف دار الــــدنيا       

ــذلك يف ا ــف ان   وكـــ ــك وكيـــ ــايؤدي اىل ذلـــ ــاب مـــ ــوب اجتنـــ ــرة ووجـــ الخـــ
ــن   االنبيـــــاء والصـــــاحلني يتضـــــرعون اىل ا عـــــز وجـــــل طلبـــــاً للنجـــــاة مـــ

ــنعم   ــز ودوام الــ ــال العــ ــألونه اتصــ ــة ويســ ــوم القيامــ ــزي يــ ــاىل. اخلــ ــال تعــ : قــ
    والـــذين آمنــــوا معــــه نـــورهم يســــعى بــــني ايــــديهم يبالــــن يـــوم الخيــــزي ا
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نــــا نورنــــا واغفــــر لنــــا انّــــك علــــى كــــل      وباميــــاهنم يقولــــون ربنــــا امتــــم ل   
شيء قدير)١(.  

 
ــل(-٢١ ــاه   ) جعــ ــأن معنــ ــل وكــ ــدء بالفعــ ــاء والبــ ــروع واالنشــ ــال الشــ ــن افعــ مــ

  ) أوجد(يف االصل 
املوضــــع الــــذي جيــــري الــــدخول منــــه اىل املكــــان كبــــاب       : والبــــاب

ــاب املدينـــــة   ــت وبـــ ــان  . البيـــ ــع ابـــــواب وبيبـــ ــوز فيـــــه   . واجلمـــ ثـــــم جتـــ
ــل اىل ال   ــه التوصــ ــايتم بــ ــمل مــ ــيءليشــ ــي   . شــ ــاىل هــ ــه تعــ ــواب مغفرتــ وابــ

ـــو    ــى العفـــ ـــول علـــ ــبيال للحصـــ ــون ســـ ــلوكها لتكـــ ــتعني ســـ ــرق الـــــيت يـــ الطـــ
  .والفـوز باملغفرة اإلهلية

ــاس        ــل النــ ــه كــ ــراً يلجــ ــوم امــ ــرد احملتــ ــه اــ ــوت بعنوانــ ــان املــ ــا كــ وملــ
ــه     ــتقال مبالكــــــ ــاً مســــــ ــاهلم وعاملــــــ ــهم واعمــــــ ــتالف مللــــــ ــى اخــــــ ــــــ عل

لالنابــــة والتوبــــة فانــــا    وخصوصــــياته قــــد الميهــــل االنســــان وقتــــاً كافيــــاً    
ــد   نغتـــــنم الفســـــحة مـــــن العمـــــر لســـــؤال االمهـــــال واتاحـــــة الفرصـــــة عنـــ

  حلــول الــــــموت بتقـــدم 
كمتحفاتيحِ رن مفتاحاً مم٢٢(و(.  

ــية    ــتغفار والوصـــ ــتثمارها باالســـ ــة اســـ ــله بغيـــ ــه ورســـ ــه وعالماتـــ انذاراتـــ
ــر      ــام جعفـــــ ــن االمـــــ ــرعية، عـــــ ــاحلقوق الشـــــ ــاء بـــــ ــامل والوفـــــ ورد املظـــــ

ــال  ا ــالم قــ ــيهم الســ ــه علــ ــن آبائــ ــه الســــالم عــ ــادق عليــ ــول : لصــ ــا رســ بينمــ
: ا صـــــلى ا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم جـــــالس يف اهـــــل بيتـــــه اذ قـــــال       

 .٨سورة التحريم ) ١(                                                        
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ــل   ــه فقيـــ ــتوثق لنفســـ ــف يســـ ــب يوســـ ــال : احـــ ــول ا؟ قـــ ــاذا يارســـ : مبـــ
ــبس ثــــوبني جديــــدين نظــــيفني وخــــرج اىل         ــا عــــزل لــــه عزيــــز مصــــر لــ ملــ

ــماء  فـــــالة مـــــن االرض فصـــــلى ركعـــــات فلمـــــا فـــــرغ رفـــــع يـــــده اىل الســـ
رب قـــــد اتيـــــتين مـــــن امللـــــك وعلمـــــتين مـــــن تأويـــــل االحاديـــــث (فقــــال  

ــرة   ــدنيا واالخــــ ــت ويل يف الــــ ــموات واالرض انــــ ــاطر الســــ ــال. )١()فــــ : قــــ
رب : فقـــــال . يايوســـــف حاجتـــــك  : فهـــــبط اليـــــه جربئيـــــل فقـــــال لـــــه    

ــاحلني ( ــين بالصـــ ــلماً وأحلقـــ ــوفين مســـ ــه   )٢()تـــ ــادق عليـــ ــام الصـــ ــال االمـــ قـــ
  .)٣(خشي الفنت: السالم
 

ــاح-٢٢ ــه   : املفتــ ــاتيح مجعــ ــتغلق، ومفــ ــل مســ ــاب وكــ ــتح البــ ــة فــ ــتح . آلــ والفــ
وهــــو آلــــة  . فتحــــه يفتحــــه فتحــــاً وافتتحــــه فــــانفتح    . نقــــيض االغــــالق 

واجلمــــــع . الوصـــــول اىل املخــــــزون واملغلـــــق ممــــــا يصـــــعب اســــــتخراجه   
ــر   ــريم ورد ذكــــ ــرآن الكــــ ــاتح ويف القــــ ــاتيح ومفــــ ــاتح(مفــــ ــة ) مفــــ يف ثالثــــ

ــه وعلو   ــب وخزائنـــــ ــدها يف الغيـــــ ــع احـــــ ــهمواضـــــ ــرآن يف .)٤(مـــــ واآلخـــــ
  املعنـى 

نر ضاليـتنا مهتَديِن غَي٢٣(اَم(.  

 .١٠١/ سورة يوسف ) ١(                                                        
 .١٠١/ سورة يوسف ) ٢(
 .١٢٧/ تفسري سورة يوسف للمؤلف ) ٣(
 .٥٩/ سورة االنعام  أنظر) ٤(
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ــاح  ـــارف للمفتـــــــ ــي املتعـــــــــ ــوج اىل . )١(احلقيقـــــــ ــتعماالته يف الولـــــــ واســـــــ
ــاب     ــا بـــ ــه وهلـــ ــوال خمزونـــ ــول اىل امـــ ــه والوصـــ ــتح بابـــ ــدار بفـــ ــل الـــ داخـــ

 .مغلق

ــنى   ــاء ا احلســ ــن امســ ــاده   : ومــ ــى عبــ ــتح علــ ــذي يفــ ــو الــ ــاح فهــ الفتّــ
يم والرمحــــــة الواســـــعة ويــــــنعم علـــــيهم باهلدايــــــة   ابـــــواب الــــــرزق الكـــــر  

ــها  ــل منــ ــبيال للنيــ ــول    . ســ ــاً للحصــ ــوت طريقــ ــون املــ ــاىل ان يكــ ــأله تعــ نســ
ــانا    ــبة تتغشــــ ــخطه ومناســــ ــه وســــ ــن عذابــــ ــاً مــــ ــه وأمانــــ ــى مغفرتــــ علــــ

وعــــــن رســــــول ا صــــــلى ا   (خالهلــــــا رمحتــــــه وســــــحائب عفــــــوه    
ــديث  ــال يف حــ ــلم قــ ــه وســ ــه وآلــ ــال  : عليــ ــيت فقــ ــي يف امــ ــت ربــ ــي نازلــ انــ

  .)٢(ان باب التوبة مفتوح حتى ينفخ يف الصوريل 
 

ــات ميـــــوت موتـــــاً، وميـــــات، االخـــــرية طائيـــــة وأماتـــــه ا وموتـــــه      -٢٣ : مـــ
ــة ــدد للمبالغــــ ــث،   . شــــ ــذكر واملؤنــــ ــه املــــ ــتوي فيــــ ــت يســــ ــظ امليــــ ولفــــ

واملـــــوت خلـــــق جعلـــــه ا هنايـــــة وخامتـــــة اليـــــام االنســـــان يف احليـــــاة        
مل الــــربزخ ليبـــــدأ  الــــدنيا وبدايــــة لدخولـــــه احليــــاة االخـــــرة وولوجــــه عـــــا    

مراحــــل احلســــاب اخلاليــــة مــــن العمــــل اال عمــــال جــــاء بــــه معــــه مــــن          
ــاحلاً      ــان صـــ ــالحاً اذا كـــ ــة ســـ ــوم القيامـــ ــه يـــ ــون لـــ ــدنيا يكـــ ــاة الـــ . احليـــ

  .ويكون العمل عوناً عليه وشاهداً ان كان قبيحاً سيئاً
  

 .٧٦سورة القصص ) ١(                                                        
 .، طبعة حجرية٢/٥٢٩الوسائل ) ٢(
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ــدى ــالل : واهلـــ ــد الضـــ ــاد ضـــ ــدياً  . الرشـــ ــدى وهـــ ــداه هـــ ــد هـــ وقـــ

ــة ــور  . وهدايـــ ــن منظـــ ــال ابـــ ــدى(قـــ ــى وهـــ ــدى مبعنـــ ــن . )١()واهتـــ ولكـــ
االهتـــــداء لـــــه معـــــان اخـــــرى تتعلـــــق بالقصـــــد والســـــعي اىل اهلـــــدى        
ــال    ــيال قـــ ــهجاً ودلـــ ــا منـــ ــها واختاذهـــ ــة ومالزمتـــ ــري اهلدايـــ ــب وحتـــ وطلـــ

كلمـــــة ) غـــــري(و. )٢(فمـــــن اهتـــــدى فإمنـــــا يهتـــــدي لنفســـــه    : تعـــــاىل
ــا       ــايرة جمرورهــ ــد مغــ ــفة تفيــ ــا صــ ــلها اهنــ ــايرة واصــ ــوم املغــ ــز اىل مفهــ ترمــ

ــوفها ــا يف    . ملوصـــ ــفة كمـــ ــذات او بالصـــ ــون بالـــ ـــا ان تكـــ ـــايرة امـــــ واملغـــــ
  .املقام

ــالون ــال  : وضــ ــدي يقــ ــيض مهتــ ــالّ نقــ ــع ضــ ــالالً  : مجــ ــلّ ضــ ــلّ يضــ ضــ
  .مل يعرف طريق اهلداية والرشاد: وضاللة

والفقـــــرة مـــــن الـــــدعاء ســـــؤال حلســـــن العاقبـــــة وحلـــــول ســـــاعة         
ــات       ــة والثبـــ ــوت بالتوبـــ ــتقبلة للمـــ ــان مســـ ــة باالميـــ ــنفس ممتلئـــ ــل والـــ االجـــ

ــه واحكامـــــهعلـــــ ــايل . (ى احلـــــق ومعرفـــــة طريقـــ ــزة الثمـــ ــن ابـــــي محـــ عـــ
كـــان علــــى بـــن احلســـني يقــــول ابـــن ادم انـــك التــــزال خبـــري ماكــــان       : قـــال 

ــان     ــك وماكـــ ــن مهتـــ ــبة مـــ ــت احملاســـ ــك وماكانـــ ــن نفســـ ــظ مـــ ــك واعـــ لـــ
ـــــوف لــــــك شــــــعاراً واحلــــــزن لــــــك دثــــــاراً، ابــــــن ادم انــــــك ميــــــت   اخلـ

  .)٣()ومبعوث وموقوف بني يدي ا فأعد جواباً
 .١٥/٣٥٤لسان العرب ) ١(                                                        

 .٩٢/ سورة النمل ) ٢(
 .، طبعة حجرية٢/٥٣٠الوسائل ) ٣(
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  .)٢٤( غير مستَكرهينطائعني

ــائعون-٢٤ ــائع: طـــ ــع طـــ ــال. مجـــ ــه والن  : يقـــ ــاد لـــ ــة اي انقـــ ــه اطاعـــ أطاعـــ
  .وخفّض له اجلناح واستجاب المره

مجــــع مســــتكره وهــــو الــــذي    : ومســــتكرهون بصــــيغة اســــم مفعــــول   
ــة      ــة وكراهيــ ــاً وكراهــ ــاً وكُرهــ ــه كَرهــ ــد كرهــ ــل، وقــ ــى اداء فعــ ــره علــ يكــ

  .ومكرهاً ومكرهةً
ــتقبل    ــا نســـ ــهم اجعلنـــ ــة االنقيـــــاد    اللـــ ــة وزينـــ ــرداء الطاعـــ ــوت بـــ املـــ

ــرائض     ــاداء الفـــ ــام بـــ ــااللتزام التـــ ــدنيا اال بـــ ــاة الـــ ــادر احليـــ ــرك فالنغـــ مـــ الوا
ــوة       ــدق النبـــ ــهادة بصـــ ــد والشـــ ــدأ التوحيـــ ــت مببـــ ــيب الثابـــ ــرار القلـــ واالقـــ
ــة   ــور كارهــــ ــها علــــــى االمــــ ــنفس، الن محلــــ ــام للــــ ــراه او ارغــــ ــري اكــــ بغــــ

ــتكرة يـــــؤثر ســـــلباً يف ادائهـــــا واخالصـــــها وا عـــــز     وجـــــل يعلـــــم   مســـ
ــوس   ــا النفـــ ــرائر وخفايـــ ــال   (الســـ ــزوي قـــ ــد اجلـــ ــن واقـــ ــثم بـــ ــن اهليـــ : عـــ

ان ا عــــز وجــــل بعــــث   : مسعــــت ابــــا عبــــد ا عليــــه الســــالم يقــــول    
يـــاً مـــن انبيائـــه اىل قومـــه واوحـــى اليـــه ان قـــل لقومـــك انـــه لـــيس مـــن            نب
اهـــــل قريـــــة والنـــــاس كـــــانوا علـــــى طـــــاعيت فاصـــــاهبم فيهـــــا ســـــراء         

اال حتولــــت هلــــم عمــــا حيبــــون اىل    فتحولــــوا عمــــا احــــب اىل مــــا اكــــره     
مايكرهـــــــون ولـــــيس مـــــن اهــــــل قريـــــة والاهـــــل بيـــــت كانــــــوا علـــــى        
معصــــييت فاصــــاهبم فيهــــا ضــــراء فتحولــــوا عمــــا اكــــره اىل مــــا احــــب        
ــيت     ــم ان رمحـــ ــل هلـــ ــاحيبون، وقـــ ــون اىل مـــ ــا يكرهـــ ــم عمـــ ــت هلـــ اال حتولـــ
ــب       ــدي ذنــ ــاظم عنــ ــه اليتعــ ــيت فانــ ــن رمحــ ــوا مــ ــيب فالتقنطــ ــبقت غضــ ســ
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تتعرضـــــوا معانديــــــن لســـــخطي وال يستخفــــــــــوا    اغفـــــره، وقـــــل هلـــــم ال  
  باوليائي فان يل سطــــوات عنـــد غضيب 

نير عاص٢٥(تائبني غي(.  
  .)١()اليقوم هلا شيء من خلقي

 
مجـــــع تائـــــب وهـــــو الراجـــــع عـــــن الـــــذنب والنـــــادم علـــــى        : تـــــائبون-٢٥

ماســـــبق مـــــن فعلـــــه للســـــيئات وارتكابـــــه االثـــــام، وتـــــاب اىل ا يتـــــوب 
ــاً و ــة وتوبـــ ــاًتوبـــ ــر  : متابـــ ــة اوامـــ ــية اىل طاعـــ ــن املعصـــ ــع عـــ ــاب ورجـــ انـــ

ا.  
ــياً . مجـــــع عـــــاصٍ: وعاصـــــون وعصـــــى فـــــالن امـــــريه يعصـــــيه عصـــ

   ــي ـــ ــاصٍ وعص ــو عـــ ــه، فهـــ ــية اذا مل يطعـــ ــياناً ومعصـــ ــيان . وعصـــ والعصـــ
  .خالف الطاعة

ــن      ــه مـــ ــوت ومايليـــ ــالح للمـــ ــؤال لالستصـــ ــدعاء ســـ ــن الـــ ــرة مـــ والفقـــ
اً واالنابــــة فيهــــا نــــوراً عـــامل واهــــوال تكــــون التوبــــة فيهــــا ســــالحاً وشــــفيع 

ــنى      ــه احلســـ ــاىل، ويف امسائـــ ــه تعـــ ــل رمحتـــ ــبيال لنيـــ ــواب(وســـ ــو ) التـــ فهـــ
الــــذي يقبــــل التوبــــة ويهــــدي اليهــــا ويصــــلح النفــــوس الختاذهــــا منــــهجاً        
وحــــرزاً وظهــــرياً للعزميــــة علــــى تـــــرك الــــذنوب وعونــــاً علــــى اجتنـــــاب        

وهـــــو الــــــذي خيلـــــق يف النفــــــوس   . ارتكاهبـــــا وعــــــدم املعـــــاودة اليهــــــا  
ــن  ــة مـــ ــربز   حالـــ ــيئات لتـــ ــن الســـ ــه مـــ ــرتأت عليـــ ــا اجـــ ــم ملـــ ــدم والغـــ النـــ

 .، طبعة حجرية٢/٥٠٩الوسائل ) ١(                                                        
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ــن االثـــــام        ــرز مـــ ــة التحـــ ــؤثرة باجيـــــاب ملكـــ ــلة مـــ ــة متصـــ ــدها ناميـــ ـــ عن
واحلــــرص الــــواعي علــــى االبتعــــاد عــــن الــــذنوب ومواطنــــها واالســــباب        

  .املؤدية اليها
  
 
ينرصالم٢٦(و(.  
ــه      ــؤدي بـــ ــاً تـــ ــا طريقـــ ــي باعتبارهـــ ــة املعاصـــ ــد حلقيقـــ إن إدراك العبـــ

ميلــــــي عليـــــه الــــــتفكري حبكمـــــة والســــــعي جبـــــد الجتناهبــــــا    اىل النـــــار  
ــذ      ــباهبا واملنافـــ ــن اســـ ــة مـــ ــذر واحليطـــ ــة واحلـــ ــاذ اليقظـــ ــرورة اختـــ وضـــ
ـــواء     ــة اغـــــ ـــان ملواجهـــ ــلح باالميــــ ــزوم التســـ ــع لـــ ــا مـــ ــة اىل ارتكاهبـــ املؤديـــ

وتلـــــك مهـــــام صـــــعبة وتســـــتلزم تســـــخري      . أبـــــاليس واختـــــاذه عـــــدواً   
ها عــــن الســــوء   اجلــــوارح واملقــــدرة ومنــــع الــــنفس عــــن اهلــــوى وحجبــــ      

ــز وجــــل لســــؤال        ــد املــــؤمن للتوجــــه اىل ا عــ ــر الــــذي يــــدفع بالعبــ االمــ
ــن    ــأتي مـــ ــي اليـــ ــة كـــ ــة والتوبـــ ــه باالنابـــ ــام عليـــ ــاد واالنعـــ ــة والرشـــ اهلدايـــ

عــــن ابـــــي  . (يشــــهد عليــــه بشــــيء مـــــن الــــذنوب حتــــى يلقـــــاه تعــــاىل      
 ــري قلـــــت البـــــي عبـــــد ا ــادق-بصـــ ــه الســـــالم -الصـــ ــا : (عليـــ ــا ايهـــ يـــ

ــوا اىل ــوا توبـــ ــذين امنـــ ــوحاً الـــ ــة نصـــ ــال. )١()ا توبـــ ــذنب  :قـــ ــو الـــ هـــ
يــــا ابــــا حممــــد : فقـــال . واينــــا مل يعــــد: قلــــت. الـــذي اليعــــود فيــــه ابـــداً  

  .)٢()ان ا حيب من عباده املفنت التواب

 .٨/ سورة التحريم ) ١(                                                        
 .، طبعة حجرية٢/٥٢٧الوسائل ) ٢(
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الثقـــــل والشـــــد ثـــــم اطلـــــق علـــــى االرادة والعزميـــــة      : اصـــــل االصـــــر -٢٦
ــيق       ــاد وضــ ــك بعنــ ــان ذلــ ــه وان كــ ــيء ومالزمتــ ــى الشــ ــاء علــ ــى البقــ علــ

ــك دو ــن ذلــــ ــم   ومــــ ــو االثــــ ــر هــــ ــل ان االصــــ ــذنوب وقيــــ ــاب الــــ ام ارتكــــ
ــه  ــييعه عملــــ ــوه وتضــــ ــة للغــــ ــال. والعقوبــــ ــره : يقــــ ــر الشــــــيء يأصــــ اصــــ

ــراً ــه: أصــ ــا    .حبســ ــة عليهــ ـــو اإلقامــ ــذنوب هــ ــان الــ ــى اتيــ ــرار علــ واالصــ
ـــون   ــل فيكــــ ــدم أو ذم لــــــذات الفعــــ ــار للنــــ ــتغفار والاظهــــ ـــن دون اســــ مــــ

  االثم بذلـــــــك
ننياملُحس جزاء ن٢٧(ياضام(.  

ـــــل قســــط مــــن أوزارهــــم يلحـــــق       مركبــــ  اً وبابــــاً الغــــواء االخــــرين وحتم
  .بعضها باإلنسان بعد موته

ــه الســــالم اىل ا عــــز        ــي بــــن احلســــني عليــ ــد تضــــرع االمــــام علــ لقــ
ــذنوب     ــوب الــــ ــتمرار ركــــ ــاالت اســــ ــن حــــ ــتغيثاً مــــ ــائال مســــ ــل ســــ وجــــ
ــة وســـــرعة       ــة والتوبـــ ــة اإلنابـــ ــوفر ملكـــ ــاً تـــ ــيئات وراجيـــ ــرتاف الســـ واقـــ

  .بول النصيحةاالستجابة للطاعات وق
حتــــــريم االصــــــرار علــــــى   (ويف الوســــــائل بــــــاب مســــــتقل عنوانــــــه    

ــتغفار    ــذنب ووجـــــوب املبـــــادرة بالتوبـــــة واالســـ عـــــن جـــــابر عـــــن   )  الـــ
ـــل   ـــول ا عــــــــز وجــــــ ــاقر عليـــــه الســـــالم يف قـــــ ومل االمـــــام حممـــــد البـــ

ــــروا علــــى مــــافعلوا وهـــــــم يعلمـــــــون     يص االصــــرار ان يــــذنب  : قـــــــال
ــذنب فاليســـــتغفر   . ا والحيـــــدث نفســـــه بالتوبـــــة فـــــذلك االصـــــرار   الـــ

ــاب  ــا   (ويف ذات البـــ ــه عليهمـــ ــن ابيـــ ــد عـــ ــن حممـــ ــر بـــ ــام جعفـــ ــن االمـــ عـــ
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ــال ــالم قـــ ــلم : الســـ ــه وســـ ــه وآلـــ ــلى ا عليـــ ــول ا صـــ ــال رســـ ــن : قـــ مـــ
  .)١()اذنب ذنباً وهو ضاحك دخل النار وهو باكي

 
ــا(-٢٧ ــه   ) يـــ ــوباً النـــ ــدها منصـــ ــادى بعـــ ــم املنـــ ــاء االســـ ــداء وجـــ حـــــرف نـــ

ــاف ــمن. مضــ ــمني     ضــ ــامن وضــ ــو ضــ ــماناً فهــ ــمناً وضــ ــه ضــ ــيء وبــ الشــ
  .والشيء مضمون. اي كافل وكفيل

  
ــزاء ــاً   : واجلـــ ــون عقابـــ ــاً ويكـــ ــون ثوابـــ ــيء ويكـــ ــى الشـــ ــأة علـــ املكافـــ

وقــــال  . جزيتــــه مبــــا صــــنع جــــزاءاً وجازيتــــه مبعنــــى     : قــــال اجلــــوهري (
ــون يف اخلـــــــري  : الفـــــــراء ــون جزيتـــــــه اال يف اخلـــــــري وجازيتـــــــه يكـــــ اليكـــــ
ــر ــاهر ر. )٢()والشــــ ــاً  والظــــ ــري ايضــــ ــه يف اخلــــ ــتعمال جزيتــــ ــان اســــ جحــــ

ــه   ــواب والعقــــــاب بقولــــ ــة جامعــــــة للثــــ ــرآن جــــــاء بآيــــ خاصــــــة وان القــــ
ــاىل ــبت ان ا ســـــــــريع    : تعـــــــ ــس ماكســـــــ ــل نفـــــــ ــزي ا كـــــــ ليجـــــــ

ــاب ــاكثر      )٣(احلســـ ــوانني بـــ ــن العنـــ ــل مـــ ــيص كـــ ــب ختصـــ ــذا اىل جانـــ هـــ
ليجــــزِي الــــذّين أســــائُوا مبــــا عملــــوا وجيــــزي      : قــــال تعــــاىل . مــــن آيــــة 
  .)٤(نوا باحلُسنىالذّين أحس

وقرينــــــة املقـــــــام وصـــــــيغة الـــــــدعاء والتضـــــــرع بلســـــــان الســـــــؤال  
وطلـــــب االجـــــر واالفضـــــال واالحســـــان والتوســـــل اليـــــه تعـــــاىل باحـــــب 

 .ية، طبعة حجر٢/٥١٣الوسائل ) ١(                                                        
 .١٤٤-١٤/١٤٣لسان العرب ) ٢(
 .٥١/ سورة ابراهيم ) ٣(
 .٣١/ سورة النجم ) ٤(
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ــد ان    ــاء اليـــــه يؤكـــ ــواب واملكافـــــأة   ) اجلـــــزاء(االمســـ ــام هـــــو الثـــ يف املقـــ
جــــزاه بــــه وعليــــه    : يقــــال . علــــى فعــــل الطاعــــات واتيــــان الصــــاحلات    

وجازاه جمازاة وجز. جزاءاء.  
مجـــــــع حمســـــــن وهـــــــو الـــــــذي يبـــــــادر اىل اتيـــــــان      : واحملســـــــنون

ــوائج    ـــاء حـــــ ــد يف قضـــــــ ــريات وجيتهـــــ ـــارع اىل اخلـــــ ـــات ويســـــــ الطاعـــــــ
ــان  ــواب اإلحســـــ ــدى البـــــ ـــرين ويتصـــــ ــرآن اال . االخـــــــ ــرد يف القـــــ ومل تـــــ

ــدهم       ــه ووعــ ــع منــ ــيهم يف مواضــ ــل علــ ــز وجــ ــى ا عــ ــع واثنــ ــة اجلمــ بلغــ
  .رحبسن اجلزاء وبشرهم بالثواب وعظيم األج

يندل املُفسمع لحستَصم٢٨(و(.  
ــافة اىل   ــاء اضـــ ــان املـــــدح والثنـــ ــل بلســـ ــن الـــــدعاء توســـ والفقـــــرة مـــ
ــرون     ــان املقـــ ــاحلات واالطمئنـــ ــل الصـــ ــاىل الهـــ ــده تعـــ ــة بوعـــ ــار الثقـــ اظهـــ
ــاد     ــه العبــ ــد مايعملــ ــذي يتعاهــ ــو الــ ــاىل فهــ ــه تعــ ــل عليــ ــل وروح التوكــ باالمــ

ــا    ــاعف اجرهــــ ــا ويضــــ ــرب فينميهــــ ــال الــــ ــات واعمــــ ــن الطاعــــ ويف ( .مــــ
وجــــدنا يف كتــــاب  : حــــديث لالمــــام حممــــد البــــاقر عليــــه الســــالم قــــال      

ــال      ــلم قــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ــول ا صــ ــالم ان رســ ــه الســ ــي عليــ علــ
والـــذي الالـــه اال هـــو مـــا اعطـــي مـــؤمن قـــط خـــري الـــدنيا         : علـــى منـــربه 

ــه    ــه لـــ ــا ورجائـــ ــه بـــ ــن ظنـــ ــرة اال حبســـ ــلى  .. واالخـــ ــال صـــ اىل ان قـــ
ــلم  ــه وســـ ــه وآلـــ ــذي : ا عليـــ ــد  والـــ ــن عبـــ ــن ظـــ ــو الحيســـ ــه اال هـــ الالـــ

ــده     ــريم بيــ ــؤمن الن ا كــ ــده املــ ــن عبــ ــد ظــ ــان ا عنــ ــا اال كــ ــؤمن بــ مــ
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اخلــــري يســــتحي ان يكــــون عبــــده املــــؤمن قــــد احســــن بــــه الظــــن ثــــم          
  .)١()خيلف ظنه ورجاءه فاحسنوا با الظن وارغبوا اليه

 
ــاد -٢٨ ــيض االستفســــ ــالح نقــــ ــالحاً  . االستصــــ ــلح صــــ ــلح يصــــ ــال صــــ يقــــ

ومعنــــى مستصــــلح يف املقــــام آمــــرهم    . صــــاحل وصــــليح وصــــلوحاً فهــــو  
وقـــــــد ورد يف  . بالصـــــــالح ومعينـــــــهم عليـــــــه وهـــــــاديهم اىل اســـــــبابه    

بــــــدل مستصــــــلح مــــــن اصــــــلح ) مصــــــلح(روايــــــة الدعيــــــة الصــــــحيفة 
 .الشيء اذا جعله مستقيماً وحسناً يف سالمة

  
جيـــــيء (مجـــــع مفســــد وهـــــو مصــــدر ميمـــــي حيــــث    : واملفســــدون  

ــرد واي  ــي اّــ ــن الثالثــ ــدر مــ ــرداً املصــ ــاً مطــ ــلٍ قياســ ــى مفعــ ــاً علــ . )٢()ضــ
ــالح  ــيض الصــــ ــاد نقــــ ــاداً  . والفســــ ــد فســــ ــــ ــد وفَس ــد يفســــ ــال فســــ يقــــ
ــد ـــون ) وفســــــــوداً فهــــــــو فاســــــ ــم الــــــــذين يعملــــــــــ واملفســـــــــدون هــــــ

السيئـــــــات ويــــأتون بــــالقبيح مــــن االفعــــال ويشــــيعون املنكــــر ويســــعون         
عامــــدين او مــــن غــــري عمــــد يف االضــــالل بــــالقيم االخالقيــــة الراســــخة       

ــ ــام     واملبنيـــــ ــن االحكـــــ ــتنبطة مـــــ ــة مســـــ ــارات عقائديـــــ ــى اعتبـــــ ة علـــــ
 .السماوية والكتب املنزلة ويعيثون يف االرض فساداً

لقــــــد وســــــعت رمحــــــة ا كـــــــل شــــــيء فقــــــد انــــــزل الكتـــــــب        
الســـــماوية وبعــــــث االنبيــــــاء والرســــــل مـــــن اجــــــل اصــــــالح بــــــين آدم،   

 .، طبعة حجرية٢/٤٩٩الوسائل ) ١(                                                        
 .١/١٦٨شرح شافية ابن احلاجب / االسرتاباذي ) ٢(
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ــن    ــاهم عــــ ــريات وهنــــ ــل اخلــــ ــيهم فعــــ ــب الــــ ــاملعروف وحبــــ ــرهم بــــ وأمــــ
ــره الــــيهم الف   ــر وكــ ــالم دينــــاً     املنكــ ــد الــــيهم االســ ــاد والفســــوق وتعاهــ ســ

باقيــــاً علــــى ســــطح االرض حتــــى يــــوم القيامــــة وجعــــل مناهــــل وروده         
ــيهم ســــهلة ميســــرة   فلــــيس مــــن بيــــت اال ويعــــرف اهلــــه االســــالم     . علــ

وبعــــض احلقــــائق عنــــه، وحتمــــل االيــــام يف تعاقبــــها انبــــاءاً واكتشــــافات        
ــة للب  ــافع العظيمـــ ــة للمنـــ ــرار الغيبيـــ ــن االســـ ــدة عـــ ــة جديـــ ــرية علميـــ -شـــ

الكامنـــــة يف احكـــــام الشـــــريعة االســـــالمية    -افـــــراداً و مجاعـــــات واممـــــاً  
ــرية   ــاة االســـــــ ــيم احليـــــــ ــة يف تنظـــــــ ــة الرفيعـــــــ ــدلوالت االعتباريـــــــ ـــــــ وامل

  واملعامالت التجارية وغري ذلـك من امناط السلـــــوك 
  

ــال     ــن اعمـــ ــهم عـــ ــبين آدم وحلجبـــ ــة لـــ ــك واقيـــ ــون ذلـــ ــاعي وليكـــ االجتمـــ
ــو    ــرت يف حضـــــرية النـــ ــيت حصـــ ــاد الـــ ــغري علـــــى   الفســـ ــب الصـــ اهي يشـــ

ــن   ــها ويشـــــيب الكـــــبري علـــــى االزدراء منـــــها وممـــ اجتناهبـــــا واحلـــــذر منـــ
ــك ان       ــا ذلــــ ــن ابواهبــــ ــاه مــــ ــا اتــــ ــتغفار ممــــ ــد يف االســــ ــها وجيتهــــ يرتكبــــ
ــة ويف   ــة والصــــــالح واهلدايــــ ــه ا للتوبــــ ــر فتحــــ ــتغفار طريــــــق اخــــ االســــ

ــرين   ــة لآلخــــ ــربة ودرس وموعظــــ ــك عــــ ــاحلة  . ذلــــ ــا الصــــ ــى الرؤيــــ وحتــــ
ــة  ــاً رادعـــ ــأتي احيانـــ ــة  تـــ ــق هاديـــ ــق احلـــ ــرة ولطريـــ ــات . زاجـــ ان افاضـــ

ــن   ــواب توفيقـــــه لعبـــــاده متعـــــددة ومتنوعـــــة يعجـــــز عـــ لطفـــــه تعـــــاىل وابـــ
  .احصائها كما واهنا متصلة يف ازدياد
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ـــه      ــري لقولـــ ــى والتفســ ــايف املعنــ ــا ينــ ــدعاء مــ ــن الــ ــرة مــ ــيس يف الفقــ ولــ
ــاىل ــدين: تعــــــ ــل املفســــــ ــلح عمــــــ ــدم  )١(ان ا اليصــــــ ذلــــــــك ان عــــــ

. دم االكثــــار وخــــالف االمضــــاء واالثبــــات   االصــــالح يف اآليــــة هــــو عــــ   
ــــوا بالصــــاحل عــــن الشــــيء الــــذي هــــو اىل       (ويبطلــــه واليدميــــه   ورمبــــا كن

ــر  . )٢()الكثــــرة ــام جعفــ ــربه عــــن االمــ ــنان عمــــن اخــ ــن ســ ــن حممــــد بــ وعــ
ــاليس احتــــــال       ــديث ملخصــــــه ان أبــــ ــه الســــــالم يف حــــ ــادق عليــــ الصــــ
ــد الزنــــا         ــاجرة يريــ ــى ذهــــب اىل فــ ــرائيل حتــ ــن بــــين اســ ــد مــ ــى عابــ علــ

ان تـــرك الـــذنب ايســـر مـــن طلـــب التوبـــة ولـــيس كـــل       : الـــت لـــه فق. هبـــا
ـــاصبحت      ــها فــ ــن ليلتــ ــت مــ ــرف وماتــ ــدها فانصــ ــة وجــ ــب التوبــ ــن طلــ مــ

  واذا علــى باهبـــا مكتــــوب 
  

ــاً    ــوا ثالثــ ــاس فمكثــ ــاب النــ ــة فارتــ ــل اجلنــ ــن اهــ ــا مــ ــة فاهنــ احضــــروا فالنــ
ــا  ــاً يف امرهــــ ــدفنوها ارتيابــــ ــاء  . اليــــ ــن االنبيــــ ــيب مــــ ــاوحى ا اىل نــــ فــــ

مــــه اال موســــى بــــن عمــــران ان ائــــت فالنــــة فصــــل عليهــــا ومــــر        والاعل
النــــاس فليصــــلوا عليهــــا انــــي قــــد غفــــرت هلــــا واوجبــــت هلــــا اجلنــــة         

  . )٣()بتثبيتها عبدي فالناً عن معصييت



 .٨١/ سورة يونس ) ١(                                                        
 .٢/٥١٦لسان العرب ) ٢(
 .٢/٥٣٤الوسائل ) ٣(
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  الفهرست
  الصفحة  املوضــوع

  ٣  املقدمة
  ٥  الربزخ 

  ٦  ملك املوت
  ١٩  احلضور املبارك 

  ٢٧  املوت
  ٣٢  لذاكرةاملوت وا
  ٤٣  احملتضر

  ٤٨  حاضر احملتضر
  ٥٢  املكروهات
  ٥٤  غسل امليت

  ٥٦  شرائط التغسيل
  ٥٧  آداب غسل امليت

  ٦٠  تكفني امليت
  ٦٢  قاعدة احلرمة الآلحقة
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  ٦٣  التشييع
  ٦٨  الصالة على امليت

  ٧٦  الدفن
  ٨٠  من مسائل الدفن

  ٩٠  يف ضيافة القرب
  ٩٦  منكر ونكري

  ١٠٢  القرب
  ١٠٦  ة القربضغط

  ١١٢  اجلريدتان يف القرب
  ١١٥  عذاب القرب

  ١١٩  األمل
  ١٢٨  كيفية عذاب القرب
  ١٣٥  البكاء على امليت
  ١٣٩  النوح على امليت

  ١٤٢  قراءة القرآن
  ١٤٢  زيارة القبور
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  ١٤٥  الذي اليدفن
  ١٤٦  شبهة اآلكل واملأكول

  ١٤٨  نشر القبور
  ١٥٠  سفر الروح

  ١٦٥  لى امليتالربزخ والقضاء ع
  ١٧٠  األنبياء واملوت
  ١٧٥  جمالس الفاحتة

  ١٧٧  يف رحاب الدعاء
  


  

  نشكر مساحة
يف نشـــــر هـــــذا  حجــــة االســـــالم الســـــيد طــــاهر الســـــلمان ألياديـــــه الكرميــــة   
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