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سلسلة على منبر القائم |

ق�ضايا تالم�س حاجة النا�س في الفكر 

وال�سلوك وت�سيء على طريق �سعادة 

ح برنامجها تناولها ال�سيخ د.  الإن�سان، وتو�سّ

اأكرم بركات على منبر م�سجد القائم | 

في ال�ساحية الجنوبّية لبيروت ثّم األب�سها ثوَب 

الكلمات المكتوبة بين يديك ع�سى اأن 

تكون محالًّ للقبول.

بسم الله الرحمن الرحيم



مة الطبعة الثالثة مقدَّ

الث�لثة  الكت�ب في طبعته  تمَّ ت�سحيح  تع�لى  بتوفيق اهلل 

هذه، لتكون بم� ت�سمنته من مع�رف الع�سمة المب�ركة منهاًل 

اإلى  حي�ة  ع�برين  كم�لهم  على طريق  ال�س�ئرون  منه  د  يتزوَّ

حي�ة، ب�أج�س�د م�دية اإلى اأج�س�م مث�لية، ي�ست�سعرون ال�سع�دة 

الأف�سل، اآملين ال�سع�دة الأكمل.

راجيً� اأن يكون هذا الكت�ب زادًا لي في تلك الرحلة الآتية 

ل مح�لة.

مة الطبعة الثانية مقدَّ

بعد حمد اهلل تع�لى على م� منَّ من الّنعم، ل �سيَّم� بنف�ذ 

الطبعة الأولى في كت�ب »نداء الرحيل« )الموت والبرزخ(، 

الطبعة  الأع���ّزاء  اء  ال��ق��رَّ خدمة  في  ن�سع  قي��سي،  وق��ت  في 

الث�نية من هذا الكت�ب، راجين من اهلل تع�لى اأن يكون محاّلً 
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للقبول وذخرًا يوم القي�مة:{يَْوَم َل يَنَفُع َماٌل َوَل بَنُوَن * �إِلاَّ 

 ِبَقْلٍب �َسِليٍم}.
َ
تَى اهلل

َ
َمْن اأ

مقدمة الطبعة الأولى

في زمن تتث�قل فيه نفو�س الن��س ب�أثق�ل الم�دية الج�ذبة 

ال�سليمة  الإن�س�نية  فطرة  تن�سدُّ  الزائفة  العتب�رات  واأوه�م 

الغ�برة،  الأزمنة  وقرون  الغبراء،  الكوفة  اخترق جدر  لنداٍء 

انطلق من نف�ٍس لم ت�ستطع ق�سب�ن الدني� بج�هه� و�سلطته� 

ة تن�دي كّل الن��س  اأن ت�أ�سر منه� �سيئً�، فبقيت وم� زالت حرَّ

التّواقين اإلى الحرية الحقيقية:

»تجّهزوا رحمكم اهلل، فقد ن�دي فيكم بالرحيل، واأقل�ا 

من  بح�ضرتكم  م��ا  ب�ضالح  وانقلب�ا  الدنيا  على  العرجة 

الزاد؛ فاإنَّ اأمامكم عقبة ك�ؤوداً، ومنازل مخ�فة مه�لة، ال 

بد من ال�رود عليها وال�ق�ف عندها«.

فيه�  نعي�س  ك�أنن�  الدني�  نعمل في  اأن  علَّمن�  َمْن  نداُء  اإّنه 

اأبدًا واأن نعمل لالآخرة ك�أّنم� نرحل عنه� غدًا.

لقي 
ُ
اإّنه نداء الحي�ة، واإّنه »نداء الرحيل« الذي دع�ني اأن اأ
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كلم�ته على الموؤمنين الذين اآَخْوا روحي في اأحّب الم�س�جد 

هذا  بحلَّة  ذلك  بعد  لأقّدمه�  المق�وم؛  وطني  في  قلبي  اإلى 

الكت�ب ال�سغير حجمً� الوا�سع في محتواه لع�لم يمتّد ويمتّد 

اإلى يوم النفخة الأولى.

الق�ئم  ر�س�  ين�ل  واأن  تع�لى عملي،  اهلل  يتقّبل  اأن  ع�سى 

المهدي|.

   اأكرم بركات

بيروت 1431ه�





اإلنسان يف رحالته األربع

ال�سئلة الأولى

»اأنا م�ج�د« حقيقة ل تقبل ال�سّك والنكران.

الحي�ة،  معترك  في  اإليه�  التفت  بل  نف�سي،  اأخلق  لم  اأن� 

اأول  اإل��ى  اأج���دادي  اأب��ي وج��دي بل و�سل�سلة  ده  ي��ردِّ وه��ذا م� 

اإن�س�ن.

يمكن  ك�ن  كلُّن� �سعف�ء ع�جزون؟  ونحن  اإذًا من خلقن�، 

اأن نكون واأن ل نكون ل بد اأن يكون الذي خلقن� لي�س مثلن�، 

لي�س بح�جة اإلى اأن يخلقه اأحد، ل بد اأن يكون، ول ينفكُّ عنه 

اإلى وجود، فهو  �سرمديٌّ في وج��وده، ل يحت�ج  الوجود، فهو 

يعطيه، فال  ل  ال�سيء  ف�قد  اأّن  اأعلم  اإني  يكون،  غنيٌّ مطلق 

يمكنك اأن تعطيني م�ًل واأنت ف�قد له:
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ف���م���ع���ط���ي ال����ح����ي�����ة ح��ي وف����ي ه����ذا ال���وج���ود ح��ي���ة 

ف���م���ع���ط���ي ال����ع����ل����م ع����ل���موف�����ي ه�����ذا ال����وج����ود ع��ل��م

ف��م��ع��ط��ي ال�����ق�����درة ق�����دروف����ي ه����ذا ال����وج����ود ق���درة

ف���م���ع���ط���ي ال�����ك�����رم ك���ري���موف�����ي ه�����ذا ال����وج����ود ك���رم

اإذًا من خلقني هو حكيم؛ لأّن الحكيم من ي�سع الأمور 

محدد،  هدف  عنده  عمل  فكل  المن��سبة،  موا�سعه�  في 

ف�إنم�  المن��سبة  الموا�سع  تلك  في  الأم��ور  ي�سع  ل  وم��ن 

ق�در،  وخ�لقي  لعجز  اأو  ع�لم،  وخ�لقي  لجهل،  ذلك  يفعل 

اأو لبخل وخ�لقي كريم، اإذًا فخ�لقي حكيم، وكوُنه حكيمً�، 

مع  م� هو هدف خلقي،  ترى  لأجل هدف  اأنه خلقني  يعني 

الهدف  يكون  اأن  بد  ل  مني؟  �سيء  اإلى  يحت�ج  ل  غني  اأنه 

الكم�ل. �َسْيري على طريق    اإنه  يتعلق بي، 

لكن هل اأ�ستطيع -اأن�- بم� وهبني من �سبل المعرفة من 

ف اإلى تلك الطريق؟ ح�سٍّ وخي�ل ووهم وعقل، اأن اأتعرَّ

ير�سدني  اأن  للحكيم من  بدَّ  اإذًا، ل  اأ�ستطيع ذلك،  كال، ل 

بطريقة م� اإلى تلك الطريق؛ لأ�سير عليه� واأحقق غ�ية وجودي.
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التي  الو�سيلة  ف�إنه�  والر�س�لة؛  النبوة  �سرَّ  فهمت  الآن 

اإلى طريق  ويهديني  ير�سدني  اأن  خ�لقي  اأراد  من خالله� 

كم�لي.

بحثت في الر�س�لت والنبوات، فوجدت واحدًة فقط منه� 

يواكبه� دليله� المعجزة في زمني، ولي�س في زمن غ�بر، األ 

وهي ر�س�لة الإ�سالم ونبّوة خ�تم الر�سل محمد بن عبد اهلل

P، ف�آمنت به�؛ لأ�سيف اإلى اآلي�ت معرفتي التي على راأ�سه� 

العقل اآليًة اأخرى، هي ن�س القراآن الكريم ون�سُّ من ع�سمه 

اهلل ليكمل الهداية اإلى طريق الكم�ل.

ن�سٍّ �س�دق  اإلى  واأرجعه�  اأ�سئلتي  اأكمل  اأن  اأ�ستطيع  الآن 

اأن�  اأ�ستطيع  ل  بم�  ويخبرن�  المغلق،  الواقع  ب���ب  لي  يفتح 

وغيري الق��سرون اأن نجيب عنه.

اإلى  بدايته  من  الإن�س�ن  عن  ال��ق��راآن  ن�س�أل  معي  وا  هلمُّ

�سع�دة  نر�سم  وكيف  �سنذهب؟  اأي��ن  اإل��ى  لنعرف  م�سيره 

الم�ستقبل؟
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م�سيرة الإن�سان في رحالته الأربع

ڳ  {گ  »الم�ؤمن�ن«:  �سورة  في  تع�لى  اهلل  ق���ل 

ڻ،  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ،  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۉ  ۉ  ۅ،  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆ،  ۆ  ۇ  ۇ 

.
)1(

ې ې ې}

�إنها م�ضيرة تت�ضمن رحالت:

علقة،  نطفة،  طين،  الم�دة،  رحلة  هي  االأول���ى:  الرحلة 

م�سغة، عظ�م، عظ�م ولحم.

الرحلة الثانية: هي رحلة الحي�ة الدني� من خالل ن�س�أة 

النف�س مع الج�سد ومواكبته� له.

الرحلة الثالثة: هي رحلة الإم�تة من خالل ف�سل النف�س 

عن الج�سد، لتكون روحً�.

الرحلة الرابعة: هي رحلة البعث من خالل عودة الروح 

اإلى الج�سد لمواجهة الم�سير.

)1(  �سورة »الموؤمنون«: الآي�ت 16-12.
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كتلك  نكون  ل  حتى  الرحالت  هذه  ا�ستح�س�ر  من  بد  ل 

المربع�ت  م��ن  الكثير  فيه�  �س�حة  ف��ي  ُرِم��ي��ت  التي  النملة 

الملونة، كل لون يختلف عن الآخر، ف�أول م� وقع نظره� على 

هو  الأ�سفر  اأّن  تظن  وهي  فيه  ت�سير  اأخذت  الأ�سفر  المربع 

لون كل ال�س�حة، وكل الحي�ة، فج�أة دخلت في اللون الأخ�سر، 

ف�أخذت تم�سي فيه فظنت اأّن ال�س�حة والحي�ة اأ�سبحت كله� 

خ�سراء، ول يوجد لون اآخر...

كذلك  نكون  ل  الرحالت حتى  هذه  ا�ستح�س�ر  من  بد  ل 

ره، وك�أنه اأعطي  الجنين في ق�سيدة اأحد ال�سعراء الذي ي�سوِّ

الحي�ة؟  حجم  ترى  كم  له:  فقيل  الحوار،  ولغة  الفهم،  قوة 

ف�أج�ب بثقة: اإّن حجمه� حجُم رحم اأمي، فقيل له: اإّن هن�ك 

اأطعمة  فيه�  حي�ة  اإنه�  هذه،  حي�تك  من  بكثير  اأو�سع  حي�ة 

وا�سعة  األع�ب لطفولتك فيه� م�س�ح�ت  واأ�سربة لذيذة، فيه� 

ق، لأنه ل يعتقد اأّن هن�ك طع�مً� و�سرابً�  لحركتك، فلم ي�سدِّ

اأطيب واألّذ من الدم الذي يتغذى به من رحم اأمه، ول يعتقد 

ر ذلك ال�س�عر  بوجود ف�س�ء اأو�سع من ذلك الرحم. لذا ي�سوِّ
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رحم  من  اإخ��راج��ه  تريد  الق�بلة  ت�أتي  حينم�  الجنين  ح���ل 

اأمه، ب�أنَّه يت�سبَّث ب�لرحم، اأنه ل يريد الخروج لأنه ل يعتقد 

بوجود اآخر غير الرحم، ولكنه حينم� تخرجه الق�بلة ب�لقوة 

ويرى ح�ل الحي�ة الكبرى خ�رج الرحم ف�إنه ي�سرخ �سرخة 

المف�ج�أة.

غير  الإن�س�ن  ح�ل  ر  لي�سوِّ ق�سيدته  في  ال�س�عر  وينتقل 

ق بوجود ع�لم اآخر غير  الموؤمن كح�ل هذا الجنين، ل ي�سدِّ

هذه الحي�ة الدني�، وحينم� ي�أتيه ملك الموت يريد اإخراجه 

اإلى تلك الحي�ة، ف�إنه يت�سبَّث بروحه فتكون النزعة الق��سية.

الجنين  وهذا  النملة  كتلك  المعرفة  �سيِّقي  نكون  ل  حتى 

علين� اأن ن�ستح�سر كل الرحالت، ونحن الآن في خ�سم الرحلة 

على  نتعرف  معي  فهلّموا  الج�سد  مع  النف�س  رحلة  الث�نية، 

حقيقتن� في هذه المرحلة لنعرف بعد ذلك اإلى اأين ن�سير؟

حقيقة الإن�سان

ت�سير الآي�ت ال�س�بقة اإلى اأّن الإن�س�ن بعد تكوينه الم�دي 

الخلق  غير  اآخ��ر  خلقً�  تع�لى  اهلل  اأن�����س���أه  ولحم  عظم  م��ن 
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القراآن  ي�سميه  م�  وه��و  الآي����ت  عنه  تحدثت  ال��ذي  ال��م���دي 

نظريت�ن  الجديد  الإن�س�ء  هذا  تحليل  وفي  ب�لنف�س،  الكريم 

اأ�س��سيت�ن:

اأودعه�  ثم  م�ستقل،  ب�سكل  ُخلقت  النف�س  اأّن  االأول����ى: 

.
)1(

خ�لقه� في رحم الأم ليح�سل تزاوج بين النف�س والج�سد

الم�دي  التكوين  ذل��ك  من  انبثقت  النف�س  اأّن  الثانية: 

الجديد  ل��الإدراك  الم�دة  ا�ستعداد  تحّول  من حين  لالإن�س�ن 

.
)2(

اإلى فعلية لالإدراك

هذا  بعد  اأ�سبحت  النف�س  ف����إّن  النظريتين  كلت�  وعلى 

ر األب�سته�  ر عن الحقيقة الإن�س�نية مع تغيِّ الإن�س�ء هي التي تعبِّ

ح�ل  مراقبة  ذل��ك  على  والدليل  ممتد،  ب�سكل  الج�سم�نية 

الإن�س�ن منذ الولدة.

اأحمد  وزن  ك�ن  »اأحمد«،  اأب��وه  �سّم�ه  فالن  ولد  م�  ف���أول 

اأحمد،  وكبر  ن�عمة،  ومالمحه  �سغير،  وحجمه  كلغ  ثالثة 

الهيئة  م�سر،  ط(،  )ل،  مدكور،  اإبراهيم  د.  مراجعة  ال�سف�ء،  �سين�،  ابن  راجع:    )1(

الم�سرية الع�مة للت�أليف، )ل، ت(، ج3 �س 403. 

)2(  راجع: ال�سيرازي، �سدر الدين، الحكمة المتع�لية في الأ�سف�ر العقلية الأربعة، )ل، 

ط(، طهران، دار المع�رف الإ�سالمية، 1378 ه�، ج8 �س 331-330.
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واأ�سبح عمره �ست �سنوات ودخل المدر�سة، ثم كبر ونجح في 

ال�سه�دة المتو�سطة في عمر خم�َس ع�سرَة �سنة، وكبر بعده� 

بعد  وكبر  �سنة،  ع�سرة  ثم�ني  عمر  في  الث�نوية  من  وتخرج 

ذلك ح�ماًل اإج�زة في الطب الع�م في عمر خم�سة وع�سرين 

ع�مً�، وكبر بعده� وكبر..

اأتدرون كم مرة تغيرت خالي� ج�سد اأحمد؟ الطب يوؤكد اأّن 

يدي اأحمد الآن وكذا �س�ق�ه وكذا اأكثر اأع�س�ء ج�سده، لم تعد 

هي نف�سه� حينم� ك�ن �سغيرًا بل تبّدلت عدة مرات.

ومع ذلك بقي اأحمد هو اأحمد، فلو اأّن اأحمد ال�سغير ك�ن 

قد  ع�مً�  ع�سرين  بعد  الأخير  ف�إّن  اأحدهم،  بيده  �سرب  قد 

يذّكره حين �سربه بيده مع اأّن يد اأحمد قد تغيرت غيَر مرة، 

ويده اليوم غير يده حينم� �سرب به�، لكن اأحمد الذي �سرب 

هو اأحمد الآن.

ج�سد  اأّن  اأي  تغّيرت،  قد  اأحمد  خالي�  اأكثر  ك�نت  ف���إذا 

اأحمد قد تبّدل عدة مرات، اإذًا من هو اأحمد؟

اإنه لي�س الج�سد القديم ول الجديد، بل هو النف�س التي م� 
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زالت تنمو وتنمو من دون اأن تتبّدل في حقيقته� ببدل اآخر.

الج�سد  لي�ست  هي  الإن�س�ن  حقيقة  اأّن  على  ي��دل  وه��ذا 

الخ��س، بل هي هذه النف�س التي تحركه وتواكبه وتبقى مع 

تغير ح�ل الج�سد مهم� ط�ل الزمن وتعددت الأ�سك�ل. هذه 

النف�س هي محور تحقيق الإن�س�ن لغ�ية وجوده في هذه الحي�ة 

.
)1(

{ٹ ٹ ڤ}

اأرقى  اإلى  ي�سل  ب�لكم�لت  وغّذاه�  الإن�س�ن  �ه�  نمَّ ف�إذا 

الإن�س�ن  لّوثه�  واإذا   ،
)2(

{ ڄ  ڄ  ڦ  {ڦ  كم�لية  مرحلة 

ب�إغم��سه� في المع��سي ي�سل اإلى اأ�سفل ح�سي�س {ڄ ڃ 

.
)3(

ڃ ڃ }
فقد  للتغيُّر،  ق�بلة  الث�نية  الإن�س�ن  رحلة  في  والنف�س 

{پ پ پ  ب�ل�سوء  اأّم���رة  فت�سبح  نف�سه�  اإلى  ت�سيء 

.
)4(

پ}

)1(  �سورة ال�سم�س، الآية 7.

)2(  �سورة ال�سم�س، الآية 9.

)3(  �سورة ال�سم�س، الآية 10.

)4(  �سورة يو�سف: الآية 53.
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{ٺ  م�ستقرة  ه�دئة  فت�سبح  كم�له�،  في  ترتقي  وقد 

 وقد تكون في ح�ٍل بين الح�لتين ترتكب 
)1(

ٿ ٿ}
.

)2(

ال�سوء، وتلوم ذاته� بعد ذلك {ک ک ک گ}

في رحلته� هذه قد ُت�سدم النف�ُس بلحظة القرار، بتوقُّف 

الرحلة، وف�سله� عن الج�سد، من دون اإمه�ل:

لني يومً�  ق�ل: مهِّ

اأج�ب: قد �سّيعَت الأي�م

لني �س�عة  ق�ل: مهِّ

اأج�ب: قد �سيعت ال�س�ع�ت.

ۋ  ۋ  ٴۇ  {ۈ  منه�  بد  ل  التي  الموت  لحظة  اإنه� 

 وهي بوابة الرحلة الث�لثة.
)3(

ۅ}

)1(  �سورة الفجر: الآية 27.

)2(  �سورة القي�مة: الآية 2.

)3(  �سورة »الموؤمنون«: الآية 15.



حتمية املوت

مراحل الإن�سان في الدنيا

اأرب��ع  ف��ي  الإن�����س���ن  م�سيرة  الكريم  ال��ق��راآن  لّخ�س  كم� 

الإم�تة  رحلة  الدني�،  الحي�ة  رحلة  الم�دة،  رحلة  رح��الت: 

} تع�لى:  بقوله  الث�نية  الرحلة  لّخ�س  فقد  البعث،  ورحلة 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

.
)1(

ڇ ڇ ڇ ڇ}
ب�أنه� المراحل المتت�لية  يف�سر ثلة من العلم�ء هذه الآية 

في حي�ة الإن�س�ن في الدني�.

االأولى: مرحلة اللعب، وتكون في عمر الأطف�ل.

والثانية: مرحلة اللهو، وتكون في عمر الن��سئة. 

والثالثة: مرحلة الزينة، وتكون في عمر ال�سب�ب.

)1(  �سورة الحديد: الآية 20.
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والرابعة: مرحلة التف�خر والتك�ثر في الأموال والأولد، 

وتكون في زمن ال�سيخوخة.

العمر ال�سريع

لكّن هذه المراحل كيف تتم؟ ب�أية �سرعة تجري؟

ع��س  ال��ذي  نوحً�  اهلل  نبي  �س�أل   Qجبرئيل اأّن  ورد 

عمره  اأم�  قومه،  تبليغ  زمن  اإنه  قيل  ع�مً�،  اإل خم�سين  األفً� 

وجدت  كيف  عمرًا،  الأنبي�ء  اأط��ول  ي�  ذلك:  من  اأكثر  فك�ن 

وخرجت  اأحدهم�  من  دخلت  ب�ب�ن  له�  ك��دار  ق���ل:  الدني�؟ 

. األ ي�سّدق كل من� في وجدانه م� ورد عن اأمير 
)1(

من الآخر

واأ���ض��رع  ال��ي���م،  ف��ي  ال�ضاعات  اأ���ض��رع  »م��ا   :Qالموؤمنين

االأيام في ال�ضهر، واأ�ضرع ال�ضه�ر في ال�ضنة، واأ�ضرع ال�ضنين 

؟.
)2(

في العمر«

ال�سالمي،1412،  العالم  قم، مكتب  الحكمة، ط2،  ميزان   ، الري�سهري، محمدي    )1(

ج3،�س339

 ،188 خطبة  بدم�سق،  اليرانية  ال�سالمية  الجمهورية  �سف�رة  اإ�سدار  البالغة،  نهج   )2(

�س 408.
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وقد ُن�سب اإلى اأمير الموؤمنينQ �سعر يق�سم فيه عمر 

الإن�س�ن ال�سريع بقوله:

ع�مً� �ستين  الفتى  ع��س   فن�سُف العمر تمحقه اللي�ليفَلْو 

�سم�لون�سُف العمر يذهب لي�س يدري ِم��ن   يمينً�  ِلَغفلِته    

و�سيٌب اأ�سق�ٌم  العمر  ����مٌّ   ب���رت��ح���ٍل   وانتق�لوب�قي  وَهَ

المث�لفحبُّ المرء طوَل العمر جهٌل ه��ذا  على   وق�سمُته  

وتاأتي �ساعة الموت:

حينه�  الموت،  ملك  ي�أتيه  الإن�س�ن  من  غفلة  حين  وعلى 

ورد  وقد  اأ�س�عه،  الذي ط�لم�  الوقت  اأهمية  الإن�س�ن  يعرف 

�س�عة  يعي�س  اأن  يتمّنى  ف�إّنه  اأجله  بحلول  يعرف  حينم�  اأنه 

يتدارك فيه� تفريطه ولو ك�ن مق�بله� كّل الدني� لو ك�نت له، 

لكنه ل يجد لذلك �سبياًل. يقول لملك الموت: اأمهلني يومً�، 

له:  ق�ئاًل  اأخرى  مّرة  يح�ول  ثم  الأي�م،  �سّيعت  قد  فيجيبه: 

مرة  يح�ول  ثم  الأي����م،  �سيعت  قد  فيجيبه:  يومً�،  اأمهلني 



يسألونك عن القبر 22

قد  فيجيبه:  فيه�،  اأت��دارك  �س�عة،  اأمهلني  له:  ق�ئاًل  اأخرى 

.
)1(

�سّيعت ال�س�ع�ت

حينه� يعرف الإن�س�ن الحقيقة التي ط�لم� هرب منه�، األ 

وهي حتمية الموت.

الموت  قبل  الحقيقة في حي�ته  اإلى هذه  الإن�س�ن  ليلتفت 

الإن�س�ن  م�سيرة  من  الث�لثة  المرحلة  الكريم  القراآن  �س�غ 

في  ف�لالفت   ،
)2(

ۅ} ۋ  ۋ  ٴۇ  {ۈ  تع�لى:  بقوله 

د  ف� »اإّن« حرف توكيد و»الالم«  هذه الآية هو الت�أكيد الم�سدَّ

الموت  اأّن حتمية  مع  توكيد،  اأي�سً� حرف  »لميت�ن« هي  في 

الموت من  مع  يتع�ملون  الن��س  لكّن  نظرية،  ولي�ست  بديهية 

مع  يتع�ملون  كم�  بذلك  وهم  اأنف�سهم،  نحو  به  تحديق  غير 

اآث�ره� على  ال�سم�س من غير تحديق به� بل من خالل روؤية 

خالل  من  الموت  الن��س  اأكثر  يرى  وهكذا  فقط،  الآخرين 

حلوله في غيرهم ل فيهم وقد لفت ر�سول اهللPاإلى ذلك 

الأخب�ر، )ل، ط(، طهران، جه�ن، )ل، ت(، ج5،  لآلئ  نبي،  التو�سيرك�ني، محمد    )1(

�س3.

)2(  �سورة »الموؤمنون«: الآية 15.
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وهو يخطب على ن�قته ق�ئاًل: »اأيها النا�س، كاأّن الم�ت فيها 

وك��اأّن ما  الحّق على غيرنا وج��ب،  وك��اأّن  ُكتب،  على غيرنا 

ُئهم  ُنب�ِّ اإلينا راجع�ن،  �َضْفٌر عما قليل  ن�ضمع من االأم���ات 

.
)1(

اأجداثهم، وناأكل ُتراثهم كاأنا مخّلدون بعدهم«

وكم� يقول ال�س�عر: 

كله ذل��ك  بعد  ي�أتي  �سوان�والموت  ب���ذاك  يعني  وك���أن��ه 

اأمير  الموت  تج�ه  الإن�س�ني  الم�سلك  هذا  عن  عّبر  لقد 

الموؤمنين عليQ بكلمة في غ�ية البالغة ق�ل فيه�: »لم 

اأ�ضبه ب�ضكٍّ ال يقين فيه، من  يخلق اهلل يقيناً ال �ضك فيه 

.
)2(

الم�ت«

للبق�ء  ه  حبَّ لكن  الإن�س�ن،  عند  يقينيً�  ك�ن  واإن  ف�لموت 

فيه�  وال�سلوك  الحي�ة  مع  التع�مل  مق�م  في  يجعله  والخلود 

ال�سلوك خوفه  يزيد في هذا  ومم�  �سيبقى حّيً� خ�لدًا،  ك�أنه 

هكذا  َم��ْن  يجيب   Qالموؤمنين اأمير  ولكّن  الموت،  من 

المو�سوي الخر�س�ني،  الأنوار، ت�سحيح محمد مهدي  ب�قر، بح�ر  المجل�سي، محمد    )1(

)ل، ط(، طهران، دار الكتب الإ�سالمية، 1396 ه�. �س، ج74 �س 175..

)2(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج75 �س246. 
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ح�ُلهم، وهم اأكثر الن��س »فما ينج� من الم�ت من خافه، 

.
)1(

وال ُيعطى البقاَء من اأحبه«

الهروب من الموت

تدفع  و�سيلة  عرفوا  لو  الن��س  من  كثيرًا  اأّن  الموؤكد  من 

ولو  جهدهم  ك�مل  عليه�  للح�سول  لبذلوا  ال��م��وت  عنهم 

بخو�س البح�ر و�سعود القمم وبذل الغ�لي والنفي�س، لكن – 

كم� ورد عن اأمير الموؤمنينQ-: »ل� اأّن اأحداً يجد اإلى 

البقاء �ضّلماً، ولدْفع الم�ت �ضبياًل، لكان ذلك �ضليمان بن 

داود الذي �ُضّخر له ُمْلُك الجن واالإن�س مع النب�ة وعظيم 

ُق�ِضيُّ  وا�ضتكمل مدته رمته  ا�ضت�في طعمته،  الزلفة، فلما 

الفناء بنبال الم�ت واأ�ضبحت الديار منه خالية، والم�ضاكن 

.
(((

معطلة، وورثها ق�م اآخرون

الحقيقة  هذه  يعرف  ك�ن   Qسليم�ن� اهلل  نبي  ولأّن 

)1(  الإم�م علي، نهج البالغة، اإعداد ال�سريف الر�سي، )ل، ط(، بيروت، دار التع�رف، 

)ل، ت(، خطبة 38، �س 140.

)2(  الم�سدر ال�س�بق ،خطبة 182، �س 388.
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خير  تعالى  اهلل  يقبلها  واح��دة  »َلت�ضبيحٌة  يقول:  ك�ن  ف�إنه 

مما اأوتي اآل داود؛ الأّن ث�اب الت�ضبيحة يبقى وملك �ضليمان 

.
)1(

يفنى«

�سلطة ملك الموت

اهلل  اأعط�ه  وقد  الموت،  ملك  من  الإن�س�ن  يهرب  وكيف 

ث عنه� خ�تم الأنبي�ءPفي  تع�لى ال�سلطة الوا�سعة التي تحدَّ

�ضرَي بي اإلى ال�ضماء راأيت َملَكاً 
ُ
رواية الإ�سراء ق�ئاًل: »لما اأ

من المالئكة بيده ل�ح من ن�ر ال يلتفت يميناً وال �ضمااًل، 

مقباًل عليه كهيئة الحزين، فقلت: من هذا يا جبرائيل؟! 

فقال: هذا َملَك الم�ت م�ضغ�ل في قب�س االأرواح، فقلت: 

اأدنني منه يا جبرائيل الأكلمه، فاأدناني منه، فقلت له: يا 

َملَك الم�ت، اأكلُّ من مات اأو ه� ميِّت فيما بعد اأنت تقب�س 

روحه؟ قال: نعم، قلت: وتح�ضرهم بنف�ضك؟ قال: نعم، ما 

الدنيا عندي فيما �ضخرها اهلل لي، ومكنني منها اإال كدرهم 

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج14، �س81.
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في كف الرجل يقلبه كيف ي�ضاء، وما من داٍر في الدنيا اإال 

واأدخلها في كل ي�م خم�س مرات، واأق�ل اإذا بكى اأهل البيت 

على ميتهم: ال تبك�ا عليه، فاإن لي اإليكم ع�دة وع�دة حتى 

.
)1(

ال يبقى اأحد منكم«

لحظة  �سئل عن  اأبي جعفرQ حينم�  الإم�م  ورد عن 

ملك ال��م��وت، ق����ل: »اأم�����ا راأي�����ت ال��ن��ا���س ي��ك���ن���ن ج��ل������ض��اً 

فتعتريهم ال�ضكتة فما يتكلم اأحٌد منهم، فتلك لحظة ملك 

.
)2(

الم�ت حيث يلحظهم«

لقد بيَّن الإم�م اله�ديQحتمية الموت لالإن�س�ن مهم� 

عال �س�أنه وارتفع مق�مه، من خالل ق�سيدة وعظ به� المتوكل 

المتغطر�س ق�ئاًل:

ُغْلُب الرج�ل فم� اأغنتهم الُقَلُلب�توا على ُقلل الأجب�ل تحر�سهم

وِدعوا ُحَفرًا ي� بئ�َس م� نزلوا!وا�سُتنِزلوا بعد عزٍّ عن مع�قلهم
ُ
ف�أ

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج6، �س 141.

ط(،  )ل،  الغف�ري،  اأكبر  علي  تحقيق  الك�في،  فروع  يعقوب،  بن  محمد  الكليني،    )2(

بيروت، دار الأ�سواء،  1985م، ج3، �س 259.
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اأين الأ�سرُة والتيج�ُن والُحَلُل؟ن�داهُم �س�رٌخ من بعد م� ُقبروا

التي ك�نت منّعمًة الوجوُه  من دونه� ُت�سَرب الأ�ست�ر والكلُلاأين 

تلك الوجوه عليه� الدود يقتتلف�أف�سح القبر عنهم حين �س�ءلهم

كلواقد ط�لم� اأكلوا دهرًا وم� �سربوا
ُ
ف�أ�سبحوا بعد طول الأكل قد اأ

فف�رقوا الدور والأهلين وانتقلواوط�لم� عّمروا دورًا لتح�سنهم

فخلفوه� على الأعداء وارتحلواوط�لم� كنزوا الأموال وادخروا

و�س�كنوه� اإلى الأجداث قد رحلوااأ�سحت من�زلهم قفرًا معطلًة

ۋ  ٴۇ  اإنه تطبيق ق�س�ئدي لقوله تع�لى: {ۈ 

.
)1(

{ ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
�سالم اهلل تع�لى على اأمير الموؤمنينQ الق�ئل: اأنتم 

طرداء الموت، اإن اأقمتم له اأخذكم واإن فررتم منه اأدرككم، 

.
)2(

وهو األزم لكم من ظلكم، الموت معقود بنوا�سيكم

)1(  �سورة الن�س�ء، الآية 78.

)2(  نهج البالغة، الخطبة 27، �س 538.
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ِعبرة طريفة

م�  الموت  من  الهروب  ح��ول  المنقولة  الِعَبر  جميل  من 

ُيحكى عن رجل ك�ن في مجل�س نبّي اهلل �سليم�نQ، وفي 

ذلك المجل�س اأر�سل اهلل تع�لى ملك الموت في �سورة ُيمكن 

لالآخرين م�س�هدته� ومعرفته من خالله�، ف�إذا بملك الموت

وانبه�ر،  بتعجب  به  ق  ويحدِّ الرجل  ذلك  اإل��ى  ينظر   Q

لحظ الرجل تحديق ملك الموتQ به، فهلع قلبه، وذهب 

الهند؛  اإلى  اأن ينقله  اإلى نبي اهلل �سليم�نQ ط�لبً� منه 

اأن  الري�ح  المك�ن، ف�أمر نبي اهلل  ال�س��سع عن ذلك  لبعده� 

 Qسليم�ن� النبي  ق�بل  بفترة  ذلك  بعد  ثم  اإليه�،  تنقله 

ملك الموت، ف�س�أله عن �سبب ذلك، ف�أج�به: ل ي� نبي اهلل، 

لكّن اهلل تع�لى ك�ن قد اأمرني اأن اأقب�س روحه بعد �س�عة في 

الهند، فحينم� راأيته في مجل�سك اأ�س�بني العجب من ذلك، 

.
)1(

لكني بعد �س�عة ذهبت اإلى الهند وقب�ست روحه هن�ك

)1(  التو�سيرك�ني، محمد نبي، لآلئ الأخب�ر، ج4، �س 245.
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لماذا الهرب من الموت؟

من يعتقد اأّن الموت عدٌم لحي�ته ف�إنه يهرب من التخلي 

عن الوجود، ولكن م� ب�ل من يوؤمن ب�أّن الموت »قنطرة« اأي 

ج�سر لحي�ة اأخرى كم� هو تعبير الإم�م الح�سينQ؟

 Qاإّن الجواب الوا�سح اأتى من الإم�م الح�سن المجتبى

الموت  نكره  ب�لن�  م�  اهلل،  ر�سول  بن  ي�  بع�سهم:  �س�أله  حين 

وعمرتم  اآخرتكم  اأخربتم  »اإنكم   :Qف�أج�بهم نحبه؟  ول 

.
)1(

دنياكم، فاأنتم تكره�ن النقلة من العمران اإلى الخراب«

اإّن الكراهة لي�ست للموت واإنم� لعدم الجهوزية وال�ستعداد 

لم� بعد الموت.

وفي تطبيق عملي لهذا الأمر ورد اأّن رجاًل اأتى ر�سول اهلل

اأحب الموت؟ فق�لPله، »األك مال«؟  Pفق�ل: م� لي ل 

َثمَّ  ق�ل، نعم، ق�لP: »فقدمته«؟ ق�ل، »ال، قالPفمن 

.
)2(

ال تحب الم�ت«

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج6-�س 129.

)2(  ال�سدوق، محمد بن علي، الخ�س�ل، تحقيق علي اأكبر الغف�ري، )ل، ط(، قم، جم�عة 

المدر�سين، 1403 ه�، �س 13.
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ذكر الموت

وبم� اأّن كره الإن�س�ن وهروبه من الموت لي�س لنف�س الموت، 

بل لمع��سيه واآث�مه التي يخ�ف من نت�ئجه� اأراد اهلل تع�لى 

له اأن يذكر الموت كرادع عن تلك المع��سي والآث�م، فورد عن 

واأف�ضل  الم�ت،  ذكر  الدنيا  في  الزهد  »اأف�ضل   :Pالنبي

العبادة ذكر الم�ت، واأف�ضل التفكر ذكر الم�ت، فمن اأثقله 

.
)1(

ذكر الم�ت وجد قبره رو�ضة من ريا�س الجنة«

وي�م  الم�ت  ذك��ر  »اأكثروا   :Qالموؤمنين اأمير  وعن 

خروجكم من القب�ر وقيامكم بين يدي اهلل عز وجل يه�ن 

.
)2(

عليكم الم�ضاب«

P: »اإّن هذه القل�ب ت�ضداأ كما ي�ضداأ الحديد،  وعنه 

.
)3(

قيل: فما جالوؤها؟ قال: ذكر الم�ت وتالوة القراآن«

�سالم اهلل على اأمير الموؤمنينQ حينم� ذكر الموت 

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج6، �س 137.

)2(  ال�س�هرودي، علي، م�ستدرك �سفينة البح�ر، تحقيق ح�سن النم�زي، )ل، ط(، قم، 

موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي، 1409ه�، ج9 �س 455.

)3(  اأ�سفه�ني، محمد مهدي، ترانيم الرحيل اإلى الع�لم الآخر، تعريب زهراء يك�ن�، ط1، 

بيروت، دار اله�دي، 2005م، �س 16.
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اأ�سح�به من معركة �سفين، فتوقف  واأهله وهو ع�ئد برفقة 

عند مقبرة الكوفة وراح يخ�طب اأ�سح�ب القبور فيه� ق�ئاًل:

والقب�ر  المقفرة  والمحاّل  الم�ح�ضة  ال��دي��ار  اأه��ل  »يا 

المظلمة، يا اأهل التربة، يا اأهل الغربة، يا اأهل ال�حدة، يا 

تبع الحق.  لكم  �ضابق ونحن  لنا فَرط  اأنتم  ال�ح�ضة،  اأهل 

اأّما الدور فقد �ضكنت واأّما االأزواج فقد ُنكحت واأّما االأم�ال 

فقد ق�ضمت. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟

ذن لهم في الكالم 
ُ
ثم التفت اإلى اأ�سح�به، فق�ل: »اأما ل� اأ

.
)1(

الأخبروكم اأّن خير الزاد التق�ى«

ِـّرة ق�سة معب

ذلك  ق�سة  الموت  ذاك��ري  �ِسَير  في  ورد  م�  لطيف  ومن 

العب��س،  بن  ي�أتي عبد اهلل  ك�ن  الذي  الأن�س�ر،  ال�س�ب من 

وك�ن عبد اهلل يكرمه وُيدنيه، فقيل له: اإنك تكرم هذا ال�س�ب 

وُتدنيه، وهو �س�ب �سوء ي�أتي المق�بر فينب�سه� ب�للي�لي، فق�ل 

)1(  نهج البالغة ج4، �س 678.
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عبد اهلل بن العب��س: اإذا ك�ن ذلك ف�أعلموني. فخرج ال�س�ب 

علم عبد اهلل بن العب��س 
ُ
في بع�س اللي�لي يتخلل القبور، ف�أ

اأمره، ووقف ن�حية ينظر  بذلك، فخرج لينظر م� يكون من 

اإليه من حيث ل يراه ال�س�ب، فدخل ال�س�ب قبرًا قد ُحفر، ثم 

ا�سطجع في اللحد، ون�دى ب�أعلى �سوته: »يا ويحي اإذا دخلت 

لحدي وحدي، ونطقت االأر�س من تحتي فقالت: ال مرحباً 

واأن��ت على ظهري، فكيف  اأبغ�ضك  اأه��اًل، قد كنت  بك وال 

االأنبياء  اإل��ى  اإذا نظرت  بل ويحي  وقد �ضرت في بطني؟! 

وق�فاً والمالئكة �ضف�فاً، فِمْن عدلك غداً َمْن يخل�ضني، 

النا�س من  ع��ذاب  ي�ضتنقذني، ومن  َم��ْن  المظل�مين  وِم��ن 

يجيرني، ع�ضيُت من لي�س باأهٍل اأن ُيع�ضى، عاهدت ربي مرة 

بعد اأخرى، فلم يجد عندي �ضدقاً وال وفاًء«، وجعل يردد 

هذا الكالم ويبكي، فلم� خرج من القبر التزمه ابن العب��س 

وع�نقه، ثم ق�ل: ِنعَم النّب��س! ِنعَم النّب��س! م� اأنب�سَك للذنوب 

.
)1(

والخط�ي�

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج6، �س 131..



نظرة املؤمن إىل املوت

حقيقة الموت

اإّن م� يدل عليه العقل وت�سهد له الن�سو�س الدينية اأنه ل بدَّ 

من وجود حي�ة اأخرى ل يغلب في �س�حة منه� التعب، يع�قب فيه� 

م�  مع  الإن�س�ن  فيه�  ويبقى  حقه،  للمظلوم  فيه�  ويوؤخذ  الظ�لم 

جن�ه في هذه الدني�.

»ما  عنه:  ورد  الأنبي�ءPحينم�  خ�تم  اأك��ده  م�  وه��ذا 

اإلى  دار  ُتنقل�ن من  اإنما  للبقاء،  ُخلقتم  بل  للفناء  ُخلقتم 

.
)1(

دار«

وحقيقة الموت اأنه الب�ب بين الدارين كم� ُروي عن اأمير 

.
)2(

الموؤمنينQ »الم�ت باب االآخرة«

به  �سي�سعر  ف�إنه  للثواب  ب�بً�  موته  ك�ن  من  ف���إّن  هن�  من 

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج6 �س 249. 

)2( الري�سهري، محمدي، ميزان الحكمة، ط2، قم، مكتب العالم ال�سالمي، 1412، ج9، 

�س225.
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»كاأطيب ريح ي�ضمه فينع�س بطيبه وينقطع التعب واالألم 

 ومن ك�ن موته ب�بً� للعق�ب فقد ي�سعر به »كل�ضع 
)1(

كله عنه«

.
)2(

االأفاعي ولذع العقارب اأو اأ�ضد«

نى الموؤمن اأن يموت؟ هل يتمَّ

اإن تمّني الم�ت تابع الأمرين:

االأول: يتعلق ب�طمئن�ن الموؤمن اإلى اآخرته ال�سعيدة.

الثاني: يرتبط بطموحه في زي�دة ح�سن�ته لتكون حي�ته 

الآخرة اأف�سل.

لذلك   Qال�س�دق الإم���م  ج��واب  �سّر  نفهم  هن�  من 

الرجل الذي ق�ل له: �سئمت الدني� ف�أتمنى على اهلل الموت. 

ْن تعي�س 
َ
ف�أج�بهQ: »تمنَّ الحياة لتطيع ال لتع�ضي، فالأ

.
)3(

فتطيع خير لك من اأن تم�ت فال تع�ضي وال تطيع«

ونفهم اأي�سً� �سر قول ر�سول اهللPلذلك الرجل المري�س 

)1(  �سّبر، عبد اهلل، ت�سلية الفوؤاد في بي�ن الموت والمع�د، تحقيق عالء الدين الأعلمي، 

ط1، بيروت، الأعلمي، 1995م، �س 39.

)2(  الم�سدر ال�س�بق، �س 39.

)3(  الم�سدر ال�س�بق، �س 17.
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فاإنك  الم�ت،  تتمنَّ  »ال  له:  فق�ل  الموت،  يتمنى  ك�ن  الذي 

اإح�ضانك واإن كنت م�ضيئاً  اإلى  اإح�ضاناً  اإن تك مح�ضناً تزدد 

.
)1(

ر لت�ضتعتب فال تمن�ا الم�ت« فت�ؤخَّ

وقد علمن� ر�سول اهللPالدع�ء ال�سحيح المتعلق ب�لموت 

بقوله - في م� ورد عنه: »يدُعَ�ّن اأحدكم بالم�ت ل�ضرٍّ نزل 

به، ولكن ليقل اأحِيني ما كانت الحياة خيراً لي، وت�ّفني اإذا 

.
)2(

كانت ال�فاة خيراً لي«

الع�بدين زي��ن  الإم����م  يدعو  ك���ن  المعنى  ه��ذا  وبنف�س 

رني ما كان  ال�سج�دية، »... وعمِّ Q كم� في ال�سحيفة 

عمري بذلة في طاعتك، فاإذا كان عمري مرتعاً لل�ضيطان 

ي�ضتحكم  اأو  اإل���ّي،  مقتك  ي�ضبق  اأن  قبل  اإل��ي��ك،  فاقب�ضني 

.
)3(

غ�ضبك علّي«

نعم حين يطمئّن الموؤمن اإلى م�سيره بعد الموت، ويعلم 

ر�سوان  مراتب  اأعلى  في  �سيكون  له  �سُيفتح  الذي  الب�ب  اأّن 

)1(  الم�سدر ال�س�بق، �س 18.

)2(  الري�سهري، محمدي، ميزان الحكمة، ج9، �س255. 

)3(  ال�سحيفة ال�سج�دية – دع�ء رقم 20- في مك�رم الأخالق ومر�سي الأفع�ل.
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اهلل تع�لى ف�إنه �سيتمّنى الموت، لذا ق�ل اهلل تع�لى مخ�طبً� 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  {ۀ  اليهود: 

نفهم  هن�  من   .
)1(

ڭ} ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

�سرَّ �سعي الموؤمنين المج�هدين حّقً� نحو قتل ال�سه�دة، فهم 

Pالأكرم النبي  عنه�  تحدث  التي  ال�سهيد  مرتبة  يعرفون 

بقوله الوارد عنه: لل�سهيد �سبع خ�س�ل من اهلل:

»االأولى: اأول قطرة من دمه مغف�ر له كلُّ ذنب.

الثانية: يقع راأ�ضه في حجر زوجتيه من الح�ر العين 

بك،  مرحباً  وت��ق���الن  وجهه  ع��ن  الغبار  وتم�ضحان 

ويق�ل ه� مثل ذلك لهما.

والثالثة: ُيك�ضى من ُك�ض�ة الجنة.

اأيهم  طيبة  ري��ح  بكل  الجنة  خ��َزن��ة  وال��راب��ع��ة:ت��ب��ت��دره 

ياأخذه معه.

والخام�ضة: اأن يرى منزله.

وال�ضاد�ضة:ُيقال لروحه: ا�ضَرْح في الجنة حيث �ضئت.

)1(  �سورة الجمعة: الآية 6.
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وال�ضابعة: اأن ينظر في وجه اهلل، واإنها لراحة لكل نبي 

.
(1(

و�ضهيد«

من هذا نفهم �سرَّ تمّني الموؤمنين المج�هدين في �سبيل 

اهلل القتل، بل اأكثر من ذلك، فعن نبين� الأكرم P: »ما من 

ها اأنها ترجع اإلى الدنيا،  نف�س تم�ت لها عند اهلل خير ي�ضرُّ

وال اأّن لها الدنيا وما فيها اإال ال�ضهيد، فاإنه يتمنى اأن يرجع 

.
)2(

فُيقتل في الدنيا لما يرى من ف�ضل ال�ضهادة«

لأّن ال�سهيد هكذا ح�له نه�ن� اهلل عن العتق�د ب�أنه ميت 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  {گ  وجل:  عّز  فق�ل 

.
)3(

ڻ} ڻ  ں  ں  ڱ 

ُحبُّ لقاء اهلل

اإّن �سعي ال�سهيد اإلى خروج روحه من �سجن البدن ليالقي 

في  نقراأه  الذي  اهلل  لق�ء  حبِّ  من  ينطلق  الأب��دي،  مع�سوقه 

)1(  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، تحقيق عبد الرحيم ال�سيرازي، ط2، بيروت، دار اإحي�ء 

التراث العربي، ج11، �س10.

ج5،   ،2001 الحديث،  دار  بيروت،  ط1،  الحكمة،  ميزان  محمدي،  الري�سهري،    )2(

�س2009.

)3(  �سورة اآل عمران: الآية 169.
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�سيرة الأنبي�ء والأولي�ء العظ�م، فقد األفت اهلل تع�لى خليله 

ابراهيمQ اإلى حب لق�ئه اإذ »لما اأراد اهلل تبارك وتعالى 

قب�س روح اإبراهيمQاأهبط اهلل ملك الم�ت فقال: ال�ضالم 

عليك يا اإبراهيم، قالQ: وعليك ال�ضالم يا ملك الم�ت، 

اأداع اأنت اأم ناع؟ قالQ: بل داع يا اإبراهيم، فاأجب، قال 

فرجع  خليله؟  يميت  خلياًل  راأي���ت  فهل   :Qاإبراهيم

ي��دي اهلل ج��ل جالله فقال:  ال��م���ت حتى وق��ف بين  ملك 

اإلهي �ضمعت ما قال خليلك اإبراهيم، قال اهلل جل جالله: 

يكره  راأي��ت حبيباً  اإليه وقل له: هل  اإذه��ب  يا ملك الم�ت 

.
)1(

لقاء حبيبه، اإّن الحبيب يحب لقاء حبيبه«

مع  ح�سلت  اهلل  للق�ء  الحب  هذا  عن  معّبرة  ق�سة  وفي 

م�أمورًا  الموت  ملك  ك�ن  وق��ٍت  في  اإ�سرائيل  بني  من  موؤمن 

اإلى  اأن يركب  اأراد  الذي  الملوك  اأحد  وروح  يقب�س روحه  اأن 

حّتى  غيره�  فطلب  تعجبه  فلم  ليلب�سه�  بثي�ب  فدع�  الأر���س 

ات وكذلك طلب داّبة فلم يعجبه حّتى  لب�س م� اأعجبه بعد مرَّ

منخريه  في  فنفخ  اإبلي�س  فج�ء  اأح�سنه�،  فركب  ب��دواّب  اآتى 

)1(  �سبر، عبد اهلل، ت�سلية الفوؤاد، �س 17.
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نفخة فمالأه كبرًا، ثم �س�ر و�س�رت معه الجنود، وهو ل ينظر 

اإلى الن��س كبرًا، فج�ءه رجل رثُّ الهيئة، ف�سّلم عليه، فلم يردَّ 

ال�سالم، ف�أخذ بلج�م داّبته فق�ل له الملك: اأر�سل اللج�م فقد 

تع�طيت اأمرًا عظيمً�، ف�أج�به ذلك الرجل: اإنَّ لي اإليك ح�جة 

ق�ل: ا�سبر حتى اأنزل، ق�ل: ل، الآن، فقهره على لج�م داّبته 

ه فق�ل:  ، ف�أدن� اإليه راأ�سه ف�س�رَّ فق�ل: اذكره�، ق�ل: هي �سرٌّ

اأن� ملك الموت، فتغّير لون الملك وا�سطرب ل�س�نه، ثم ق�ل: 

ق�ل:  عهم.  واأودِّ ف�أق�سي ح�جتي  اأهلي  اإلى  اأرجع  دعني حّتى 

ك�أنه  فخرَّ  روح��ه  فقب�س  اأب��دًا.  وثقلك  اأهلك  ترى  ل  واهلل  ل 

خ�سبة. ثم لقي موؤمنً� في تلك الح�ل، ف�سّلم عليه فردَّ ال�سالم 

ه  فق�ل: اإن لي اإليك ح�جة اأذكره� في اأذنك فق�ل: ه�ت، ف�س�رَّ

فق�ل: اأن� ملك الموت، فق�ل: مرحبً� واأهاًل بمن ط�لت غيبته 

، فواهلل م� ك�ن في الأر�س غ�ئب اأحبَّ اإليَّ اأن األق�ه منك.  عليَّ

عنده� عر�َس عليه ملك الموت اأن يذهب لق�س�ء ح�جته ثم 

بعد ذلك يقب�س روحه، لكّن ذلك الرجل الموؤمن اأج�به: م�لي 

ح�جة اأكبر عندي ول اأحّب من لق�ء اهلل. ق�ل: ف�ختر على اأيِّ 

ح�ل �سئت اأن اأقب�س روحك. فق�ل: تقدر على ذلك؟ ق�ل: نعم، 
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ركعتين  واأ�سلي  �أ  اأتو�سّ حّتى  فدعني  ق�ل:  بذلك.  مرت 
ُ
اأ اإّني 

.
)1(

ف�قب�س روحي، واأن� �س�جد. فقب�س روحه وهو �س�جد

وقد تجّلى حب لق�ء اهلل في مجتمع النبيPفي ال�سح�بي 

ك�ن  فلم�  اأع��رج،  الذي ك�ن رجاًل  الجموح  بن  الجليل عمرو 

حد وك�ن له بنون اأربعة ي�سهدون مع النبي Pالم�س�هد 
ُ
يوم اأ

اأمث�ل الأ�سد، اأراد قومه اأن يحب�سوه وق�لوا: اأنت رجل اأعرج، 

بخ،  ق���ل:   ،P النبي  مع  بنوك  وقد ذهب  عليك،  ول حرج 

بنت  هند  فق�لت  عندكم؟  اأن�  واأجل�س  الجنة،  اإلى  يذهبون 

يً� قد اأخذ درقته وهو يقول:  عمرو امراأته: ك�أني اأنظر اإليه مولِّ

ني اإلى اأهلي. فخرج ولحقه بع�س قومه يكلمونه  اللهم ل تردَّ

في القعود ف�أبى وج�ء اإلى ر�سول اهلل Pفق�ل: ي� ر�سول اهلل، 

اأن يحب�سوني هذا الوجه، والخروج معك،  اإّن قومي يريدون 

Pفق�ل الجنة.  في  هذه  بعرجتي  اأط�أ  اأن  لأرجو  اإني  واهلل 

له: »اأما اأنت فقد عذرك اهلل وال جهاد عليك«، ف�أبى، فق�ل 

اهلل  لعّل  تمنع�ه،  اأن  »ال عليكم  وبنيه:  لقومه   P النبي  

)1(  الأ�سفه�ني، اأبو نعيم اأحمد بن عبد اهلل، حلية الأولي�ء وطبقة الأ�سفي�ء، )ل، ط(، 

بيروت، دار الفكر، )ل، ت(، ج6 �س 202.
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فحملته  �سهيدًا،  يومئذ  فُقتل  عنه،  فخلَّوا  ال�ضهادة«  يرزقه 

بعير،  على  اهلل  عبد  واأخ�ه�  وابنه� خالد  �سه�دته  بعد  هند 

توجهه  كلم�  فك�ن  البعير،  ب��رك  الحرة  منقطع  بلغت  فلم� 

حد اأ�سرع، فرجعت اإلى 
ُ
اإلى المدينة برك، واإذا وجهته اإلى اأ

P: »اإن الجمل لماأم�ر،  Pف�أخبرته بذلك، فق�ل  النبي 

ُحد 
ُ
اأ اإلى  توّجه  لم�  اإنه  نعم،  ق�لت:  �ضيئاً؟«  عمرو  ق��ال  هل 

وارزقني  اأهلي  اإلى  تردني  ل  اللهم  ق�ل:  ثم  القبلة  ا�ستقبل 

منكم  اإّن  يم�ضي،  الجمل ال  »فلذلك   :P فق�ل  ال�سه�دة. 

يا مع�ضر االأن�ضار من ل� اأق�ضم على اهلل الأبّره، منهم عمرو 

 .
)1(

بن الجم�ح«

ولعل اأروع �سورة في تجّلي حب لق�ء اهلل من خالل ال�سه�دة 

هي في اأمير الموؤمنين علي بن اأبي ط�لبQ الذي �سك� اإلى 

 :P اأّنه لم ُي�سَت�ْسَهد ف�أج�به  ُحد 
ُ
اأ Pبعد معركة  ر�سول اهلل 

اأخرى وانتهت  واأتت معركة  ال�ضهادة من ورائك«،  »اأب�ضر فاإّن 

»يا  م��ذّك��رًا:  P�س�كيً�  اهلل  ر�سول  اإل��ى  فذهب  �سه�دته  دون 

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج20 �س 130.
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ا�ضت�ضهد من  ُح��د حيث 
ُ
اأ ي���م  اأولي�س قد قلت لي  ر�ض�ل اهلل 

ذلك  ف�ضّق  ال�ضهادة،  عني  وم��ي��زت  ا�ضت�ضهد  م��ن  الم�ضلمين 

علّي، فقلت لي: اأب�ضر فاإّن ال�ضهادة من ورائك«؟.

ف�أج�به ر�سول اهلل P »اإّن ذلك لكذلك فكيف �ضبرك اإذاً«؟

فق�ل عليQ: »يا ر�ض�ل اهلل، لي�س هذا من م�اطن 

.
)1(

ال�ضبر، ولكن من م�اطن الب�ضرى وال�ضكر«

ومّرت ال�سنون وبقي علّيQ ينتظر لق�ء اهلل اإلى اأن دخل 

الم�سجد في �سهر اهلل، وفيم� هو ي�سّلي �سعر ب�سربة ال�سيف 

على راأ�سه، فق�ل معّبرًا عن ذلك الحّب: »فزُت ورّب الكعبة«.

الموت  اإل��ى  ينظر   Qالح�سين الإم����م  ول��ده  هو  وه��� 

نظرة جم�ل، فيراه في اإح�طته لالإن�س�ن ك�لقالدة على جيد 

القالدة  مخطَّ  اآدم  ُول��د  على  الم�ت  »ُخ��ّط  فيقول:  الفت�ة، 

ا�ضتياق يعق�ب  اأ�ضالفي  اإلى  اأولهني  الفتاة، وما  على جيد 

)2(

لي��ضف..«!.

)1(  نهج البالغة ج2 خطبة 156 من كالم له خ�طب به اأهل الب�سرة.

)2(  المقّرم، عبد الرّزاق، مقتل الح�سين، ط2، قم، دار الثق�فة، 1411ه�، �س 166.
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وحينم� يقترب من رحيل ال�سه�دة ويتعجب من يراه، لم� 

بني  ي�س�هده من به�ئه وهدوئه و�سكينته يقول لهم: »�ضبراً 

الكرام، فما الم�ت اإال قنطرة يعبر بكم عن الب�ؤ�س وال�ضّراء 

اإلى الجنان ال�ا�ضعة والنعيم الدائمة، فاأيكم يكره اأن ينتقل 

من �ضجن اإلى ق�ضر؟ وما ه� الأعدائكم اإال كمن ينتقل من 

 :Pق�ضر اإلى �ضجن وعذاب، اإّن اأبي حّدثني عن ر�ض�ل اهلل

اإّن الدنيا �ضجن الم�ؤمن وجنة الكافر، والم�ت ج�ضر ه�ؤالء 

.
)1(

اإلى جنانهم، وج�ضر ه�ؤالء اإلى جحيمهم«

قبيل   Qالح�سين الإم���م  به  ق�م  فعل  اآخ��ر  ك�ن  ول��ذا 

حزِّ راأ�سه ال�سريف اأّنه ابت�سم، كم� ورد في بع�س الرواي�ت.. 

حّتى  للموت،  يبت�سمون  كيف  بيته  اأه��ل  علَّم  اأن  بعد  ابت�سم 

يبلغ  لم  ال��ذي  الح�سن  ابن  الق��سم  هو  فه�  منهم،  ال�سغ�ر 

الِحلم �س�أله عّمه الح�سينQ: »كيف ترى الم�ت يا عّم؟« 

ف�أج�ب: »اإّني اأرى الم�ت اأحلى من الع�ضل«.

ابت�سم الإم�م الح�سينQ للموت في كربالء بعد اأن علَّم 

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج6، �س 154 )وفيه: الوا�سطة بدل الوا�سعة(.
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اأ�سح�به كيف يبت�سمون له، فه� هو برير قبيل �سه�دته ي�س�حك 

م�  برير،  ي�  الرحمن:  عبد  له  فق�ل  الأن�س�ري،  الرحمن  عبد 

هذه �س�عة ب�طل، فق�ل برير: »لقد علم ق�مي اأّني ما اأحببت 

اأفعل ذلك ا�ضتب�ضاراً بما ن�ضير  الباطل كهاًل وال �ضاّباً، واإّنما 

اإليه، ف�اهلل ما ه� اإالَّ اأن نلقى ه�ؤالء الق�م باأ�ضيافنا نعالجهم 

.
)1(

بها �ضاعة، ثم نعانق الح�ر العين«

 Qرحم اهلل �سهداءن� الذين تعلموا من اأمير الموؤمين

كيف   Qالح�سين الإم����م  وم��ن  تع�لى،  اهلل  ل��ق���ء  ح��ّب 

رة. يبت�سمون للموت، ف�سّطروا ذلك الحّب في و�س�ي�هم المعبِّ

قراأت في و�سّية اأحد �سهداء المق�ومة الإ�سالمية في لبن�ن: 

»يجب اأن اأطرق باب الم�ت، اأولي�ضت المنية تداهم االإن�ضان 

مرة واحدة، فلماذا ال اأذهب وراءها؟! وكم ه� جميل وعْذب 

الم�ت في �ضبيل اهلل.. ما وجدت طريقاً اأق�ضر من ال�ضهادة 

الأ�ضل اإلى الجّنة«.

)1(  الأمين، مح�سن، اأعي�ن ال�سيعة، تحقيق ح�سن الأمين، )ل، ط(، بيروت، دار التع�رف، 

)ل، ت(، ج 1، �س 601 - 602.



سكرة املوت

ال�ستعداد ل�سفر الآخرة

من البديهي للحكيم الع�لم ب�سفره اأن يهيِّئ زاده للرحلة، 

لكّن هذه البديهية في رحلة الآخرة طم�سته� ال�سهوات والغفلة 

عند اأكثر الن��س، فك�ن ل بد من التذكير. 

لذا ك�ن اأمير الموؤمنينQ يرفع �سوته في لي�لي الكوفة 

وهو ين�دي:»تجّهزوا رحمكم اهلل؛ فقد ن�دي فيكم بالرحيل 

واأقل�ا العرجة على الدنيا، وانقلب�ا ب�ضالح ما بح�ضرتكم 

من الزاد؛ فاإّن اأمامكم عقبة ك�ؤوداً، ومنازل مخ�فة مه�لة، 

)1(

ال بد من ال�رود عليها، وال�ق�ف عندها«. 

»ا�ضتعد  بقوله:  اأبيه  و�سية   Qالمجتبى نجله  وك��ّرر 

.
)2(

ل زادك قبل حل�ل اأجلك« ل�ضفرك وح�ضِّ

)1(  نهج البالغة خطبة 204، �س 459-458..

)2(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر النوار، ج44 �س 139.
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ولأّن الأجل يب�غت الإن�س�ن، ك�نت �سرخة اأمير الموؤمنين

ي في اآذان اأ�سح�ب القلوب: Q  الم�ستعجلة تدوِّ

وال�����ض��راج  مطلقاً،  ال���ث��اق  دام  م��ا  االآن،  ال��ن��ا���س،  »اأي��ه��ا 

منيراً، وباب الت�بة مفت�حاً، قبل اأن يجفَّ القلم، وُتط�ى 

ال�ضحف، فال رزَق ينزل، وال عمَل ي�ضعد، الم�ضماُر الي�َم، 

وال�ضباُق غداً، واأنكم ال تدرون اإلى جنة اأو اإلى نار. واأ�ضتغفر 

.
)1(

اهلل لي ولكم«

وجاءت �سكرة الموت

.
)2(

{ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ}

اأمير  تعبير  بح�سب  ك���وؤودًا  تكون  قد  التي  العقب�ت  من 

الموؤمنينQ  ال�س�بق هي ح�لة الحت�س�ر التي قد تكون 

و�سط بك�ء الأهل وعويلهم، بينم� يكون المحت�سر في مقلب 

اآخر ُيراهن، يتذكر، ي�س�رع.

)1(  المحمودي، محمد ب�قر، نهج ال�سع�دة في م�ستدرك نهج البالغة، ط1، بيروت، دار 

التع�رف، 1977م، ج3 �س169.

)2( �سورة ق، الآية 19.
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رهان المحت�سر

الحي�تية،  م�سيرته  اأثن�ء  ورط��ة  في  الإن�س�ن  يقع  حينم� 

ف�إنه يبحث عن نق�ط قوة تخرجه من تلك الورطة، ويبدو اأّن 

فيه�  يجد  لعله  في حي�ته؛  القوة  نق�ط  ي�ستح�سر  المحت�سر 

م� ينقذه من تلك العقبة، وهذا م� يذكره لن� اأمير الموؤمنين

الدنيا  ي�م من  اآخ��ر  في  كان  اإذا  اآدم  ابن  بقوله:»اإّن   Q

��ل ل��ه م��اُل��ه وول���ُده وعمُله،  واأول ي���م م��ن اأي���ام االآخ���رة، ُم��ثِّ

حري�ضاً  عليك  كنت  اإن��ي  واهلل،  فيق�ل:  ماله  اإل��ى  فيلتفت 

�ضحيحاً، فما لي عندك؟ فيق�ل: خذ مني كفنك. فيلتفت 

اإلى ُولده فيق�ل: واهلل، اإني كنت لكم محباً، واإني كنت لكم 

محامياً، فماذا لي عندكم؟ فيق�ل�ن: ن�ؤديك اإلى حفرتك 

كنت  اإن��ي  واهلل  فيق�ل:  عمله،  اإل��ى  فيلتفت  فيها.  ن�اريك 

اأنا  لثقيل، فماذا عندك فيق�ل:  واإن��ك عليَّ  ل��زاه��داً،  فيك 

عر�س اأنا واأنت على 
ُ
قرينك في قبرك، وي�م ن�ضرك حتى اأ

.
)1(

ربك«

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج6 �س 224.



يسألونك عن القبر 48

ر ذكريات المحت�سَ

ي�ستح�سر  اأن  الطبيعي  من  الق�دمة  الإلهية  المحكمة  اأم�م 

الحقة،  العدل  ُيدينه في محكمة  قد  اقترفه مم�  م�  ر  المحت�سَ

يتحدث  وهو   Qالموؤمنين اأمير  عن  ورد  م�  يتذكره  ومم� 

وح�ضرة  الم�ت،  �ضكرة  عليهم  بقوله:»اجتمعت  المحت�سر  عن 

ازداد  ثم  األ�انهم،  لها  وتغيَّرت  اأطرافهم،  لها  الف�ت، ففترت 

الم�ت فيهم ول�جاً، فحيل بين اأحدهم وبيَن منطقه، واإنه بين 

اأهله ينظر بب�ضره، وي�ضمع باأذنه على �ضحة من عقله وبقاء 

ُر  اأذهب ده��رُه؟ ويتذكَّ اأفنى ُعمرُه؟ وفيَم  من لبه، ُيفكُر فيم 

اأغم�س في مطلبها، واأخذها في م�ضرحاتها  اأم�ااًل جمعها، 

وم�ضتبهاتها، قد لزمته تبعات جمعها، واأ�ضرف على فراقها، 

تبقى لمن وراءه، ينعم�ن فيها، ويتمتع�ن بها، فيك�ن المهناأ 

لغيره والعبُء على ظهره. والمرُء قد غلقت ره�نه بها، فه� 

اأم��ره،  الم�ت من  له عنَد  اأ�ضحر  ما  ن��دام��ًة على  ي��ده  يع�سُّ 

الذي  اأّن  ويتمنى  عُمره،  اأي��ام  فيه  ك��ان يرغب  ما  ويزهد في 

يزل  فلم  ُدوَن���ُه،  حازها  قد  عليها  ويح�ضده  بها،  يغبطه  ك��ان 

الم�ت يتبالغ في ج�ضده حتى خالط ل�ضاُنه �ضمَعُه، ف�ضار بين 
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اأهله ال ينطق بل�ضانه، وال ي�ضمع ب�ضمعه، ُيردُد طْرَفُه والنظَر 

كالمهم،  رجع  وي�ضمع  األ�ضنتهم،  حركات  يرى  وج�ههم  في 

به، فُقب�س ب�ضُره كما قب�س �ضمُعُه،  ثم ازداد الم�ت التياطاً 

وخرجت الّروُح من ج�ضده وه� يح�ّس بها وبخروجها«. 

اأوح�ُض�ا من جانبه،  اأهله، قد  حتى ق�ل:»ف�ضار جيفة بين 

وتباعدوا من قربه ال ُي�ضعُد، وال يجيب داعياً ثم حمل�ُه اإلى 

.
)1(

مخطٍّ االأر�س، فاأ�ضلمُ�ُه منه اإلى عمله وانف�ض�ا عن زورته«

ذلك  ق�سة  ر  المحت�سَ خواطر  في  ورد  م�  لطيف  وم��ن 

وهو  ق�ل  اأب��ي  اإّن  له:  النبيPوق�ل  اإل��ى  ج�ء  ال��ذي  الرجل 

ر »ليته كان بعيداً، ليته كان جديداً، ليته كان كاماًل«  ُيحت�سَ

ف�أخبره النبي Pب�أنه راأى ف�سل الخطو اإلى الم�سجد، فق�ل: 

ثوبً�  ف�أعط�ه  البرد،  يت�ألم من  به رجل  ومرَّ  بعيدًا،  ليته ك�ن 

به  ومرَّ  ك�ن جديدًا،  ليته  ق�ل:  الثوب،  ف�سل  راأى  فلم�  ب�ليً� 

� راأى  ج�ئع وهو يطعم، ف�أعط�ه رغيفً� ك�ن قد اأخذ منه، فلمَّ

 .
)2(

ف�سله ق�ل: ليته ك�ن ك�ماًل

)1(  نهج البالغة الخطبة 109، �س 263-262.

)2(  الجميلي، ال�سيد، �سكرات الموت، ط2، بيروت، دار ومكتبة الهالل، 1992م، �س 14.
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ر) العديلة( �سراع المحت�سَ

ورد في الدع�ء الم�أثور:»اللهم، اإني اأع�ذ بك من العديلة 

.
)1(

عند الم�ت«

والعديلة هي عنوان لمح�ولة يقوم به� اإبلي�س في ح�ل احت�س�ر 

الميت حينم� يفقد الأمل ممن حوله في الدني�، فيح�ول عنده� 

اأن يعطيه اأماًل ب�لنج�ة ب�سرط اأن يعدل عن الحق اإلى الب�طل، 

اإال  الم�ت  يح�ضره  اأحد  من  ال�س�دقQ:»ما  الإم�م  فعن 

اإبلي�س من �ضياطينه من ياأمره بالكفر، وي�ضككه في  ل به  وكَّ

.
)2(

دينه حتى تخرج نف�ضه، فمن كان م�ؤمناً لم يقدر عليه«

خالل  من  هو  الموؤمن  تعديل  على  اإبلي�س  ق��درة  وع��دم 

ر قوله تع�لى،  تثبيت اهلل تع�لى له على الإيم�ن، من هن� ُف�سِّ

 
)3(

{ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ}

وح�سور  الموت  ملك  مع�ينة  هو  التثبيت  ه��ذا  ظ��رف  ب���أّن 

مر�س  اأنه  ورد  العديلة  اأ�سب�ب  وحول  لإ�سالله.  ال�سيط�ن 

)1(  القمي، عب��س، مف�تيح الجن�ن، ط2، بيروت، الأعلمي، �س 128.

)2(  الكليني، محمد بن يعقوب، فروع الك�في، ج3، �س123.

)3(  �سورة اإبراهيم، الآية 27.
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وجل�س  الف�سيل  فج�ء  عي��س،  بن  للف�سيل  تلميذ  يوم  ذات 

لأ�ست�ذه:  يقول  ب�لتلميذ  ف�إذا  ي��سين  �سورة  يقراأ  راأ�سه  عند 

ل تقراأ هذه ال�سورة، ف��ستج�ب الأ�ست�ذ، وق�ل: لتلميذه: قل 

ل اإله اإل اهلل اأج�ب: ل اأقوله�؛ لأني اأكرهه� ثم م�ت. تعجب 

بيته، فراآه في نومه، و�س�أله عن �سبب  اإلى  الف�سيل، وذهب 

نّم�مً�،  كنت  الأول  اأم��ور:  ثالثة  ذلك  �سبب  ف�أج�ب:  ذلك، 

وذلك  الخمر؛  اأ�سرب  كنت  والث�لث  ح�سودًا،  كنت  الث�ني 

قدح  ب�سرب  الطبيب  اأو�س�ني  وقد   ، فيَّ ك�ن  مر�س  ب�سبب 

من الخمر في كل ع�م، وق�ل: اإن لم ت�سرب ذلك فال �سف�ء 

.
)1(

لعلَّتك. هذه الأمور الثالثة ك�نت �سبب �سوء ع�قبتي

قب�ض الروح

يعّبر القراآن الكريم عن المرحلة الأخيرة لالحت�س�ر:

ڃ   , ڃ  ڃ  ڄ   , ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   , ڦ  ڤ  ڤ  {ڤ 

.
)2(

چ چ, چ ڇ ڇ ڇ}
)1(  القمي، عب��س، من�زل الآخرة والمط�لب الف�خرة، ترجمة ح�سين كوراني، )ل، ط(، 

بيروت، دار التع�رف، 1991م، �س 122.

)2(  �سورة القي�مة، الآي�ت من 26 اإلى 30.
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وقيل: هل  ب�لحلق،  المكتنفة  العظ�م  الروح  بلغت  اإذا  اأي 

من طبيب ي�سفيه؟ ولكن اأّنى ينفع الطبيب وقته�!.

ف�أ�سبح  قوته  ذهبت  اأي  قيل:  بال�ضاق«  ال�ضاق  »والّتفت 

الدني�  اأمر  �سدة  التّفت  وقيل:  ببع�س،  بع�سه  يلتف  ك�لجلد 

ب�أمر الآخرة.

قد  والن��س  الموت  ملك  فيه�  يع�ين  التي  اللحظة  اإنه� 

يكونون حوله ول ي�سعرون، وكيف ي�سعرون!! واأمير الموؤمنين 

اإذا دخل  به  »هل تح�ّس  الإن�س�ن:  �س�ئاًل  الموت  ي�سف ملك 

منزاًل؟ اأم هل تراه اإذا ت�فى اأحداً، بل كيف يت�فى الجنين 

في بطن اأمه؟ اأيلج من بع�س ج�ارحها؟ اأم الروح اأجابته 

 
)1(

باإذن ربها؟ اأم ه� �ضاكن معه في اأح�ضائها«؟

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ,  ڄ  ڄ  ڦ,  ڦ  ڦ  {ڤ 

ڃ چ چ چ, ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ, ڌ ڌ ڎ 

.
)2(

ڎ}

)1(  نهج البالغة، الخطبة 112، �س 271.

)2(  �سورة الواقعة، الآي�ت من 83 اإلى 87.
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ثالث  اآدم  ابن  �ضاعات  »اأ�ضد   :Qال�سج�د الإم�م  عن 

وال�ضاعة  الم�ت،  ملك  فيها  يعاين  التي  ال�ضاعة  �ضاعات: 

بين  فيها  يقف  التي  وال�ضاعة  قبره،  من  فيها  يق�م  التي 

.
)1(

يدي اهلل تبارك وتعالى، فاإما اإلى الجنة واإما اإلى النار«

كيفية قب�ض الروح

ف�أج�ب الموت.  لن�  �سف   :Qال�س�دق لالإم�م  قيل 

بطيبه،  فينع�س  ي�����ض��ّم��ه  ري���ح  ك��اأط��ي��ب  »للم�ؤمن   :Q

االأفاعي  كل�ضع  وللكافر  عنه،  كله  واالأل���م  التعب  وينقطع 

.
)2(

ولدغ العقارب اأو اأ�ضد«

الموت:  لملك  ق���ل   Qالخليل اإبراهيم  اأّن  ورد  وق��د 

الكافر.  التي تقب�س فيها روح  ال�ضفة  اأراك على  اأن  »اأريد 

اإبراهيم ال تقدر. فقالQ: اأحب ذلك. فقال  فقال: يا 

قال:  ثم  ب�جهه،  فاأعر�س  ب�جهك،  اأعر�س  الم�ت:  ملك 

وقامته  المظلم،  كالليل  اأ�ض�د  ه�  ف��اإذا  اإليه،  فنظر  انظر، 

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 6، �س 159.

)2(  الم�سدر ال�س�بق، ج70، �س351.
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كالنخلة الط�يلة، والنار والدخان يخرجان من منخريه، 

وفمه اإلى عنان ال�ضماء، فلما نظر اإليه غ�ضي على اإبراهيم

الخليل اأف��اق  اإلى حالته، فلما  الم�ت  Q، فرجع ملك 

Q ق��ال: يا ملك ال��م���ت، ل� لم يكن للكافر ه���ل من 

.
)1(

الم�ت اأال روؤيتك لكفاه عن �ضائر االأه�ال«

وفي المق�بل ورد عن الإم�م ال�س�دقQ: »دخل ر�ض�ل 

 :Pبنف�ضه، فقال اأ�ضحابه وه� يج�د  اهلل على رجل من 

رِفق ب�ضاحبي، فاإنه م�ؤمن، فقال: اأب�ضر يا 
َ
يا ملك الم�ت اأ

.
)2(

محمد، فاإني بكل م�ؤمن رفيق«

الإن�س�ن  ت�سبث  بمقدار  مرتبطة  الروح  قب�س  ق�سية  لعل 

اأخرى يتم�سك بروحه  بروحه، ف�لك�فر الذي ل يوؤمن بحي�ة 

اأم� الموؤمن،  تم�سكً� �سديدًا، فتح�سل �سدة النزاع الق��سية، 

العدة  له�  واأع���دَّ  ب���لآخ��رة،  اآم��ن  فمن  درج����ت،  ف���إن��ه على 

الموت  ملك  اأّن  النتيجة  فتكون  روحه  ي�سلِّم  ف�إنه  المن��سبة، 

)1(  التو�سيرك�ني، محمد نبي، لآلئ الأخب�ر، ج 5، �س 115.

)2(  الكليني، محمد بن يعقوب، فروع الك�في، ج 3، �س 136.
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�ت الدقيق، نعم قد يكون  ي�سّله� كم� ُت�َسلُّ ال�سعرة من بين حبَّ

اأعم�لهم  بع�س  نتيجة  ذلك  من  خوف  الموؤمنين  بع�س  عند 

التي يخ�فون من اآث�ره�، ولعل ذلك الموؤمن الذي زاره الإم�م 

مو�سى الك�ظمQ من هوؤلء، وك�ن قد غرق في �سكرات 

الموت، وهو ل يجيب داعيً�، فق�ل من ح�سر  لالإم�م الك�ظم: 

الموت؟ وكيف ح�ل  لو عرفن� كيف  ي� بن ر�سول اهلل، وددن� 

�س�حبن�؟ فق�لQ: »الم�ت ه� م�ضفاة ي�ضّفي الم�ؤمنين 

.
)1(

من ذن�بهم فيك�ن اآخر وزر بقي عليهم«

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج6، �س155.





املنقذ من سكرة املوت

الموت في  �سكرات  تنقذ من  التي  الأم��ور  ن�سع  اأن  يمكن 

عن�وين ثالثة:

ر عقيدة المحت�سَ

يت�أّثر  ل  ث�بتة  عقيدة  والآخ���رة  تع�لى  ب���هلل  المعتقد  اإّن 

بمح�ولة اإبلي�س اأن يعدل به عن الحق اإلى الب�طل.

ر�سول  بولية  الإعتق�د  الموت  �سكرات  في  ينفع  ومم� 

واأنهم  تع�لى،  اهلل  عند  بيتهRومق�مهم  اهللPواأهل 

الموؤمنين في حي�تهم، وهذا  يواكبون  برزخهم،  اأحي�ء في 

رة.  م� نالحظه ب�لت�أمل في  كيفية زي�رة مراقدهم المطهَّ

اأردت  اإذا  اأن��ه  الكفعمي  ال�سيخ  الكبير  العالمة  ذكر  فقد 

لأحد  ال�سريفة  الم�س�هد  اأحد  النبيPاأو  م�سجد  دخول 

اأب��واب  من  ب���ب  على  وقفت  اإن��ي  اللهم  الأئمةRفقل: 
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اأن  الن��س  منعت  وق��د  واآل���ه،  عليه  �سلواتك  نبّيك  بيوت 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  {گ  فقلت:  ب���إذن��ه،  اإل  يدخلوا 

 اللهم اإني اأعتقد حرمة 
)1(

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں}
�س�حب هذا الم�سهد ال�سريف في غيبته، كم� اأعتقده� في 

عندك  اأحي�ء   Rوخلف�ءه ر�سولك  اأّن  واأعلُم  ح�سرته، 

�سالمي،  وي��ردون  كالمي  وي�سمعون  مق�مي  يرون  يرزقون 

واأنك حجبت عن �سمعي كالمهم وفتحت  ب�ب  فهمي بلذيذ  

.
)2(

من�ج�تهم

وم� يدل على الح�سور الحي لر�سول اهللPاأنن� في قلب 

ال�سالة وقبل ختمه� ن�سّلم عليهP بلغة المخ�طب الح��سر، 

فنقول: ال�سالم عليك اأيه� النبي ورحمة اهلل وبرك�ته. 

ال�سديدة،  اللحظ�ت  تلك  ف��ي  ينفع  العتق�د  ه��ذا  اإّن   

 Qالموؤمنين ب�ّسر فيه� ر�سول اهللPاأمير  ب�سرى  وهذه 

حينم� ق�لPله: »يا علي، اإّن محبيك يفرح�ن في ثالثة 

)1( �سورة الأحزاب، الآية 53.

)ل.ت(،  الر�س�،  قم،  )ل.ط(،  الكفعمي،  م�سب�ح  ابراهيم،  الدين  تقي  الكفعمي،    )2(

�س 472.
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ت�ضهدهم، وعند  واأن��ت هناك  اأنف�ضهم  م�اطن: عند خروج 

الم�ضاءلة في القب�ر واأنت تلقنهم، وعند العر�س على اهلل 

.
)1(

واأنت هناك تعرفهم«

الحميري  البيتRا�سم�عيل  اأهل  �س�عر  انتفع   وقد 

في  فبدت  الإحت�س�ر،  ح�لة  في  ك�ن  حينم�  الب�سرى،  بهذه 

تزيد  تزل  لم  ثم  المداد،  من  نقطة  مثل  �سوداء  نكتة  وجهه 

وتنمى حتى طبَّق وجَهه �سواُده�، ف�غتمَّ لذلك من ح�سره من 

يه، فلم يلبث بذلك اإّل قلياًل حتى بدت في ذلك المك�ن  محبِّ

من وجهه لمعة بي�س�ء، فلم تزل تزيد اأي�سً� وتنمى حّتى اأ�سفر 

وجهه واأ�سرق، وافترَّ ا�سم�عيل �س�حكً� م�ستب�سرًا وق�ل:

عليً� اأّن  ال��زاع��م��ون  هن�ِتك���ذب  من  محبه  ُينّجي  لن   

ع��دٍن جنة  دخلت  ورّب���ي  �سيئ�تي ق��د  ع��ن  الإل���ه  ل��ي  وعف� 

عليٍّ اأول��ي���ء  اليوم  المم�ِتف�ب�سروا  حّتى  الو�سي  وتوّلوا 

����ْوا بنيه ت����ولَّ ب��ع��ده  ب�ل�سف�ِتث���م م���ن  واحٍد  بعد  واح��دًا 

حقً�،  حقً�  اهلل  اإل  اإل��ه  ل  اأن  اأ�سهد  ه��ذا:  قوله  اأتبع  ثم   

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج6، �س 200.
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واأ�سهد اأّن محمدًا ر�سول اهلل حقً� حقً�، واأ�سهد اأّن عليً� اأمير 

.
)1(

الموؤمنين حقً� حقً�، وقب�ست روحه

البيتRعند  اأه���ل  ح�سور  ف��ي  ورد  م���  جميل  وم��ن 

الع�سكريQفي  الح�سن  الإم����م  ع��ن  ورد  م���  ال��م��وؤم��ن 

الرحيل  في  يرغب  ل  وهو  الموت  ملك  ح�سره  موؤمن  ة  ق�سّ

عن الدني� فتكون النتيجة الت�لية: »وجد عند راأ�ضه محمداً 

اآخر  جانب  وم��ن  جانب،  من  النبيين  اهللP�ضيد  ر�ض�ل 

علياQً�ضيد ال��ضيين، وعند رجليه من جانب الح�ضن

الح�ضين  اآخ����ر  ج��ان��ب  وم���ن  ال��ن��ب��ي��ي��ن،  ���ض��ي��د  Q�ضبط 

اأجمعين، وح�اليهم بعدهم خيار خ�ا�ضهم  ال�ضهداء  �ضيد 

ومحبيهم الذين هم �ضادات  هذه االأمة بعد �ضاداتهم من 

اآل محمد �ضل�ات اهلل عليهم، ينظر  اإليهم العليل الم�ؤمن، 

حا�ضريه،  اآذان  عن  �ض�ته  اهلل  يحجب  بحيث  فيخاطبهم 

كما يحجب روؤيتنا اأهل البيت وروؤية خ�ا�ضنا عن عي�نهم؛ 

ليك�ن اإيمانهم بذلك اأعظم ث�اباً ل�ضدة المحنة عليهم منه. 

)1(  الم�سدر ال�س�بق، �س 194.
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العزة!  يا ر�ض�ل اهلل رب  اأن��ت  واأم��ي  باأبي  الم�ؤمن:  فيق�ل 

باأبي اأنت واأمي يا و�ضي ر�ض�ل اهلل رب الرحمة! باأبي واأمي 

يا  و  يا �ضبلي محمد و�ضرغاميه وولديه و�ضبطيه،  اأنتما  

�ضيدي �ضباب اأهل الجنة المقّربين من الرحمة والر�ض�ان! 

مرحباً بكم معا�ضر خيار اأ�ضحاب محمد وعلي وولديه، ما 

في  االآن  بكْم  �ضروري  اأ�ضّد  وم��ا   اإليكم،  �ض�قي  اأعظم  ك��ان 

لقائكم. يا ر�ض�ل اهلل! هذا ملك الم�ت قد ح�ضرني، وال اأ�ضك 

في جاللتي في �ضدره؛ لمكانك ومكان اأخيك مني. فيق�ل 

على   Pاهلل ر�ض�ل  يقبل  ثم  ه���.  كذلك   :Pاهلل ر�ض�ل 

اإ�ضت��س ب��ضية اهلل  الم�ت فيق�ل: يا ملك الم�ت،  ملك 

في االإح�ضان اإلى م�النا وخادمنا ومحبنا وم�ؤثرنا. فيق�ل 

ملك الم�ت: يا ر�ض�ل اهلل، ُمره اأن ينظر اإلى ما قد اأعدَّ اهلل 

له في الجنان. فيق�ل له ر�ض�ل اهللP: انظر اإلى العل�، 

فينظر في العل� اإلى ما ال تحيط به االألباب، وال ياأتي عليه 

بمن  اأرف��ق  ال  الم�ت: كيف  فيق�ل ملك  والح�ضاب.  العدد 

ذلك ث�ابه، وهذا محمد وعترته زواره؟! يا ر�ض�ل اهلل،  ل�ال 
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اأّن اهلل جعل الم�ت عقبة ال ي�ضل اإلى تلك الجنان اإال من 

�ض�ة 
ُ
قطعها لما تناولت روحه، لكّن لخادمك ومحبِّك هذا اأ

ذيق�ا الم�ت 
ُ
بك وب�ضائر اأنبياء اهلل ور�ضله واأوليائه الذين اأ

بحكم اهلل. ثم يق�ل محمدP: يا ملك الم�ت! هاك اأخانا 

به خيراً. ثم يرتفع ه� ومن  فا�ضت��س  اإليك،  �ضّلمناه  قد 

معه اإلى رو�س الجنان، وقد ُك�ضف الغطاء والحجاب لعين 

ذلك الم�ؤمن العليل، فيراهم الم�ؤمن هناك بعد ما كان�ا 

ح�ل فرا�ضه« فيقول: »يا ملك الم�ت! ال�حا ال�حا، تناول 

تبقني هنا، فال �ضبر لي على محمد وعترته،  روح��ي وال 

األحقني بهم. فعند ذلك يتناول ملك الم�ت روحه، في�ضلُّها 

.
)1(

كما ُت�َضلُّ ال�ضعرة من الدقيق«

اأعمال المحت�سر

و ردت جملة من الأعم�ل التي تخّفف من �سكرات الموت، 

منه�:

اأن  اأح���ب  »م��ن   :Qال�س�دق فعن  ال��رح��م:  �ضلة  ا- 

)1(  �سبر، عبد اهلل، ت�سلية الفوؤاد، �س 59-57.
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لقرابته  فليكن  ال��م���ت،  �ضكرات  عنه  وج��ل  ع��ّز  اهلل  يخّفف 

َو�ض�اًل، وب�الديه باراً، فاإذا كان ذلك هّ�ن اهلل عليه �ضكرات 

 .
)1(

الم�ت، ولم ي�ضبه في حياته فقٌر اأبداً«

اهللPح�ضر  ر���ض���ل  »اأّن  ُروي:  الم�سمون  نف�س  وح��ول 

�ضاباً عند وفاته، فقال له: قل ال اإله اإال اهلل، فاعتقل ل�ضانه 

اأنا  اأم؟ قالت نعم  م��راراً فقال الم��راأة عند راأ�ضه، هل لهذا 

اأنت عليه؟ قالت: نعم ما كلمته  Pاأف�ضاخطة  اأمه. فقال 

منذ �ضت ِحجج، قالP: اإر�ضي عنه.

»قالت: ر�ضي اهلل عنه بر�ضاك يا ر�ض�ل اهلل. فقال ر�ض�ل 

ت��رى؟  م��ا   :Pالنبي �ضاأله  فقالها،  اهلل.  اإل��ه  ال  ق��ل  اهلل: 

نتن  الثياب،  و�ضخ  المنظر،  قبيح  اأ�ض�د،  رج��اًل  اأرى  فقال: 

الريح، قد وليني، فاأخذ بكظمي، فقالPله، قل: يا من 

واعُف  الي�ضير  اقبل مني  الكثير،  ويعف� عن  الي�ضير  يقبل 

عني الكثير، اإنك اأنت الغف�ر الرحيم. �ضاأله النبيP ماذا 

ال�جه، طيب  الل�ن، ح�ضن  اأبي�س  رج��اًل  اأرى  ق��ال:  ت��رى، 

)1(  ال�سدوق، محمد بن علي، اأم�لي ال�سدوق، ط5، بيروت، الأعلمي، 1980م، �س 318.
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الريح، ح�ضن الثياب...، ل�ضت اأرى االأ�ض�د واأرى االأبي�س قد 

 .
)1(

وليني«

ب-اإطعام االأخ: فعن النبيP: »من اأطعم اأخاه حالوة 

.
)2(

اأذهب اهلل عنه مرارة الم�ت«

ج- ُك�ض�ة االأخ: فعن الإم�م ال�س�دقQ: من َك�َس� اأخ�ه 

ُك�سوة �ست�ء اأو �سيف ك�ن حقً� على اهلل اأن يك�سوه من ثي�ب 

الجنة واأن يهّون عليه �سكرات الموت واأن يو�ّسع عليه في قبره 

.
)3(

واأن يلقى المالئكة اإذا خرج من قبره ب�لب�سرى

المنقذ من العديلة

ورد في خ�سو�س م� ُينجي من العديلة جملة اأعم�ل يقوم 

به� الموؤمن في حي�ته، نعر�س منه�:

ملك  عن  حديث  ففي  اأوقاتها:  في  ال�ضل�ات  تاأدية   -1

مدر  بيت  اأه���ل  غربها  ف��ي  وال  �ضرقها  ف��ي  »لي�س  ال��م���ت: 

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج71 �س 75.

)2(  الم�سدر ال�س�بق، ج 63، �س288.

)3(  الم�سدر ال�س�بق، �س379.



65 الملق  من تورل الموا

وال وبر اإال واأنا اأت�ضفحهم في كل ي�م خم�س مرات، والأنا 

اأعلم ب�ضغيرهم وكبيرهم منهم باأنف�ضهم«. وعن ر�سول اهلل

P: »اإنما يت�ضفحهم في م�اقيت ال�ضالة، فاإن كان ممن 

اإله اإال اهلل  ي�اظب عليها عند م�اقيتها لقنه �ضهادة اأن ال 

.
)1(

واأّن محمداً ر�ض�ل اهلل ونّحى عنه ملك الم�ت اإبلي�س«

 )- الت�ضبيح بت�ضبيح الزهراءO: »فعن االإمام اأبي 

ثم ا�ضتغفر   Oمن �ضّبح ت�ضبيح الزهراء :Qجعفر

ال��م��ي��زان وتطرد  ف��ي  واأل����ٌف  بالل�ضان،  ل��ه، وه��ي مئة  ُغ��ف��ر 

.
)2(

ال�ضيطان وتر�ضي الرحمن«

3- عدم بذل نعم اهلل في معا�ضيه وعدم االغترار بِحلم 

اأو ينتحل م�دتهم: فقد  اأه��ل البيت  اهلل واإك��رام من يذكر 

اأن  اأردت  »اإن  الن��س  بع�س  اإلى   Qال�س�دق الإم���م  كتب 

ُيختم بخير عملك حتى ُتقب�س، واأنت في اأف�ضل االأعمال 

م هلل حقه اأن ال تبذل نعماءه في معا�ضيه، واأن تغتر  فعظِّ

اأو ينتحل  ي��ذك��رن��ا  ك��ل م��ن وج��دت��ه  واأك����رم  بحلمه ع��ن��ك، 

)1(  الكليني، محمد بن يعقوب، فروع الك�في ج3، �س 136.

)2(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج82 �س 332.
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م�دتنا، ثم لي�س عليك �ضادقاً كان اأو كاذباً انما لك نيتك 

.
(1(

وعليه كذبه«

د-التختم بالعقيق: وخ�سو�سً� العقيق الأحمر.

اآداب الإحت�سار

احت�س�ر  ح�ل  ُتفعل  اأن  ُي�ْسَتَحبُّ  الأم��ور  من  جملة  وردت 

الموت،  �سكرات  من  تخفف  اأنه�  منه�  بع�س  ن�ّس  الميت، 

منه�:

ك�ن  جل�س  لو  بحيث  القبلة:  اإل��ى  المحت�ضر  ت�جيه   -1

الأمر يجب كف�يًة  اأّن هذا  الفقه�ء  اإليه�، وعند بع�س  وجهه 

.
)2(

على الأحوط بل ل يخلو من قوة

)- تلقين المحت�ضر ال�ضهادتين واالإقرار باالأئمة االأثني 

ع�ضر و�ضائر االعتقادات الحقة.

اإال  اإل��ه  »ال  وه��ي:  ال��ف��رج،  كلمات  المحت�ضر  تلقين   -3

�ضبحان  العظيم،  العلي  اإال اهلل  اإله  الكريم، ال  الحليم  اهلل 

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار،  ج75، �س195.

الجمهورية  �سف�رة  دم�سق،  ط(،  )ل،  الو�سيلة،  تحرير  اهلل،  روح  الخميني،  الإم�م    )2(

الإ�سالمية الإيرانية، 1998م، ج1، �س61.
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اهلل رب ال�ضم�ات ال�ضبع، ورب االأر�ضين ال�ضبع، وما فيهّن 

المر�ضلين  على  و�ضالم  العظيم،  العر�س  ورب  بينهّن،  وما 

والحمد هلل ربِّ العالمين«

اللهم اغفر لي الكثير من  4- تلقين المحت�ضر دع��اء: 

ويا من يقبل  الي�ضير من طاعتك،  واقبل مني  معا�ضيك، 

عني  واعف  الي�ضير  مني  اقبل  الكثير،  عن  ويعف�  الي�ضير 

الكثير، اإنك اأنت العف�ُّ الغف�ر. واللهم ارحمني فاإنك رحيم.

النزع  عليه  ا�ستد  اإذا  م�ضاّله:  اإل��ى  المحت�ضر  نقل   -5

ب�سرط اأن ل يوجب اأذاه.

اإلى  الكر�ضي:  واآي��ة  وال�ضافات،  يا�ضين  �ض�رة  ق��راءة   -6

.
)1(

قوله تع�لى: هم فيه� خ�لدون

)1(  الم�سدر ال�س�بق، �س 61.





على طريق القرب

اإّن الغريب غريب اللحد والكفِنلي�س الغريُب غريَب ال�س�م واليمِن

وقوتي �سعفت والموت يطلبني�سفري بعيد وزادي لن يبّلغني

اهلل يعلمه� في ال�س���رِّ والعلِنولي بق�ي� ذنوب ل�ست اأعلمه�

واأقطع الدهر ب�لتذكير والَحَزِندعني اأنوح على نف�سي واأندبه�

فهل ع�سى عبرٌة منه� تخّل�سنيدعني اأ�سيح دموعً� ل انقط�ع له�

على الفرا�س واأيديهم ُتقلِّبنيك�أنني بين تلك الأهل منطرٌح

يبكي عل���يَّ وينع�ني ويندبني ك�أنني وحول���ي من ينوح ومن

ولم اأَر الطبيب اليوم ينفعنيوقد اأتوا بطبيب كي يع�لجني

من كلِّ عرق بال رفق ول هونوا�ستدَّ نزعي و�س�ر الموت يجذبه�

و�س�ر ريقي مريرًا حين غرغرنيوا�ستخرج الروح مني في تغرغره�
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في  الإن�س�ن  تواكب  ن��داءات  اأّن هن�ك  الأح�ديث  في  ورد 

تجهيزه وم�سيره اإلى القبر.

نداء مفارقة الروح

النداء الأول عند مف�رقة الروح، اإذ ُين�َدى عنده� بثالث 

�سيح�ت:

• يا ابن اآدم، اأتركت الدنيا اأم الدنيا تركتك؟	

• اأجمعت الدنيا اأم الدنيا جمعتك؟	

• 	(1(
اأقتلت الدنيا اأم الدنيا قتلتك؟

الإن�س�ن  بين  ال�سراع  نتيجة  ع��ن  ر  تعبِّ �سيح�ت  اإن��ه��� 

والدني�، من هو الغ�لب؟ ومن هو المغلوب؟

وقد ورد في الأح�ديث اأّن روح الإن�س�ن بعد مف�رقته� الج�سد 

تبقى حوله ت�س�هد، لكن هذه المرة ل ب�لعين، ت�سمع، لكن هذه 

ُذن.
ُ
المرة ل ب�لأ

بع�س  اهللPمن  ر���س��ول  م  ت��ق��دَّ غ���زوات���ه  بع�س  ف��ف��ي 

)1(   التو�سيرك�ني، محمد نبي، لآلئ الأخب�ر، ج4 �س 240.
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الم�سركين القتلى وق�ل لهم: »هل وجدتم ما وعد اهلل حقاًً«؟

اأموات فكيف  اإنهم  ي� ر�سول اهلل  اأ�سح�به:  اأحد  له  فق�ل 

.
)1(

تن�ديهم؟ ف�أج�بP »اإنهم اأ�ضمع منكم«

رة م� حدث بين العاّلمة الجزائري  ومن الق�س�س المعبِّ

تع�هدا  اللذين  البح�ر  �س�حب  المجل�سي  ال�سيخ  واأ�ست�ذه 

على اأن يجيء من يموت قبل الآخر اإلى �س�حبه في المن�م، 

ويخبره عن حقيقة م� انك�سف له من ال�سواب.

وال�سبب في هذه المع�هدة هو اأّن العاّلمة المجل�سي، مع 

عي�سة  حي�ته  في  يعي�س  ك�ن  ال�سديدة،  وتقواه  الغزير  علمه 

العاّلمة  الأغني�ء من كثرة الح�سم والخدم والق�سور، وك�ن 

الجزائري يع�ر�س هذا النمط من الحي�ة.

وك�ن ق�س�ء اهلل تع�لى اأن يموت المجل�سي قبل الجزائري، 

وبعد اأ�سبوع وفيم� ك�ن الأخير يزور قبر اأ�ست�ذه ويقراأ القراآن 

الروؤي�  ع�لم  في  ف��راأى  فن�م،  النع��س  غلبه  ويبكي،  ويدعو 

ال�سيخ المجل�سي على اأجمل �سورة، ف�س�أله عن ح�له، ف�أج�به: 

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج6 �س 207.
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العلة  اأخذت  الموت،  مر�س  مر�ست  لم�  اأني  اعلم  ولدي،  ي� 

اإذ  الح�لة،  هذه  في  اأن�  فبينم�  ف�آنً�،  اآنً�  وت�ستد  تتزايد  مني 

اأ�س�بع  اآت في زي رجٍل جليل، وجل�س وو�سع كفه على  اأت�ني 

رجلي، وق�ل: م� ترى؟ هل �سكن الوجع منك؟ قلت: اأرى خفة 

من  يعلوه  م�  في  و�سدة  عليه،  راحتك  و�سعت  م�  في  وراح��ة 

بدني، ف�أخذ يرتقي �سيئً� ف�سيئً� اإلى الفوق...اإلى اأن بلغ مو�سع 

القلب من �سدري، فراأيت الألم قد انتقل ب�لمرة من ج�سدي، 

واأن� واقف بحذائه  واإذا بج�سدي جثة ملق�ة في ن�حية بيتي، 

ب الحيران، والأهل والأحبة والجيران  اأنظر اإليه مثل المتعجِّ

من حول النع�س في ال�سراخ والعويل يبكون ويندبون ويلتزمون 

الج�سد ب�أنواع ال�سجون، واأن� كلم� اأقول لهم: ويحكم اإنكم كنتم 

م�  ارتفع  وقد   ، عليَّ وتنوحون  تندبون  م�سغولين عني...والآن 

ك�ن بي من األم، ولي�س بي والحمد هلل من ب�أ�س، ول من �سقم، 

وهم ل ي�ستمعون قولي ول ي�سغون اإلى ن�سيحتي.

ي�  ين�دي:  بمن�ٍد  ف�إذا  القبر  في  نزل 
ُ
اأ اأن  اإلى  ق�سته  وت�بع 

اليوم؟  مثل هذا  للق�ء  اأعددت  م�ذا  الب�قر،  ي� محمد  عبدي، 
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د له م� �سدر عني من الأعم�ل الح�سنة وهو ل يقبل  وجعلُت اأعدِّ

اأني  فتذكرت  م�سطرب،  واأن���  النداء  هذا  علي  ويعيد  مني... 

اجتمعوا  قد  الن��س  فراأيت  الكبير،  ال�سوق  في  ا  م�رًّ يومً�  كنت 

منه  ويط�لبون  وي�سبونه  ي�سربونه  الموؤمنين  من  رج��ل  ح��ول 

وي�ستمهلهم وهم  �سيئً�،  اإعط�ئهم  يقدر على  ل  وهو  حقوقهم، 

حتى  معي  هلموا  ويحكم  وجوههم:  في  يمهلونه...ف�سحُت  ل 

اأق�سي م� ك�ن لكم عليه من الدين، وحملته معي اإلى المنزل، 

واأخذت في اإعزازه واإجالله، وق�سيت ديونه... عر�ست تف�سيل 

ذلك على ربي فتّقبله مني، وغفر لي، و�سكن النداء، واأمر لي 

بفتح ب�ب من الرحمة تلق�ء وجهي اإلى جن�ت الخلود، يجيئني 

ع  ْوُح والريح�ن، وطريق هواء الجن�ن في كل حين، وُو�سِّ منه الرَّ

م منذ  لي في م�سجعي الذي تراه اإلى حيث �س�ء اهلل، واأن� متنعِّ

زي�رتي  اإلى  يجيء  بمن  اأ�ست�أن�س  النعم...  ب�أنواع  الوقت  ذلك 

من الموؤمنين، واأنتفع بدعوات ال�س�لحين، وقراءات المتقين، 

»فيا  الأمين  المق�م  واأن� في هذا  يرونني  واأراه��م من حيث ل 

ة والعظمة في الدنيا،  اأيها ال�ضيد ال�ضريف ل� لم يكن لي العزَّ
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راأي���َت ف��يَّ من النعيم االأوف���ى، كيف ك��ان يمكنني تاأييد  وم��ا 

مثل ذلك الم�ؤمن الفقير، وتخلي�ضه من اأيدي ذلك الخلق 

؟!. 
)1(

الكثير«

نداء التغ�سيل

اإذ  المغت�َسل،  على  وهو  ي�أتي  ال�سم�ء  من  الث�ني  النداء 

ُين�دى بثالث �سيح�ت:

ي� ابن اآدم:

• اأين بدنك الق�ي؟ ما اأ�ضعفك! 	

• واأين ل�ضانك الف�ضيح؟ ما اأ�ضكتك!	

• 	 .
(((

و اأين اأحباوؤك؟ ما اأوح�ضك!

عليه  ي��دخ��ل  حين  الميت  ح���ل  ���س��دة  ال��رواي���ت  ت�سف 

قمي�س  وينزع  اأ�س�بعه،  من  ال�سب�ب  خ�تم  فيخرج  الغ�ّس�ل 

عن  والفقه�ء  الم�س�يخ  عم�مة  ويرفع  بدنه�،  عن  العرو�س 

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج102، �س155 )هذا الجزء لي�س من ت�أليف 

ن تعريف الكت�ب،  العاّلمة المجل�سّي}، بل ملحق بكت�به بح�ر الأنوار، وهو يت�سمَّ

وترجمة موؤّلفة(.

)2(  التو�سيرك�ني، محمد نبي، لآلئ الأخب�ر، ج5، �س240.
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روؤو�سهم، فعند ذلك تن�دي روحه ب�سوت ي�سمعه كل الخالئق 

�ل، ب�هلل عليك اأن تنزع ثي�بي برفق؛ ف�أني  اإل الثقلين: ي� غ�سَّ

بَّ  �سُ ف�إذا  الموت،  ملك  مح��سبة  من  ا�سترحت  قد  ال�س�عة 

�ل ُتِعدُّ م�ءك عليَّ  عليه الم�ء �س�ح كذلك: ب�هلل عليك ي� غ�سَّ

�ل ل تمرَّ  ل حر ول برد، ف�إذا ُغ�ّسل يقول: ب�هلل عليك ي� غ�سَّ

قويً�، ف�إن ج�سدي مجروح بخروج الروح.

نداء التكفين

واإذا ُو�سع على الكفن نودي بثالث: 

• تذهب ب�ضفر بعيد بغير زاد.	

• وتخرج من منزلك، فال ترجع اأبداً.	

• 	.
(1(

وت�ضير اإلى بيت اأه�ل

اإّن الكفن هو جواب الم�ل حينم� ي�س�أل الإن�س�ن في اآخر 

لي  م�ذا  يديه:  بين  المتمثَل  م�َله  الدني�  �س�ع�ت  من  �س�عة 

ك�ن  فمهم�   ،
)2(

كفنك مني  خذ  ال��ج��واب:  في�أتيه  عندك؟ 

)1(  الم�سدر ال�س�بق، ج5، �س240.

)2(  الكليني، محمد بن يعقوب، فروع الك�في، ج3، �س231.
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الإن�س�ن غنيً� مليئً� ب�لثروات ف�إّن م� ي�أخذه من م�له اإلى قبره 

يقت�سر فقط على هذا الكفن الذي ينبغي للموؤمن اأن يزينه 

ب�لعقيدة الطيبة والعمل ال�س�لح.

الكبير  الجو�سن  دع�ء  كت�بة  ا�ستحب�ب  من  ورد  م�  ولعّل 

اإلى  التوحيدية  ب�لعقيدة  التو�سل  اإط���ر  في  هو  الكفن  على 

المب�ركة فقد، ورد في  الألف  الأ�سم�ء  اهلل تع�لى من خالل 

اأّن من كتب هذا الدع�ء على كفنه ا�ستحى اهلل اأن  الحديث 

.
)1(

يعذبه ب�لن�ر

كفن �سلم�ن)ر�ض(

ومن لطيف م� ورد اأنه ُكِتب على الكفن م� كتبه اأمير الموؤمنين

Q على كفن �سلم�ن المحمدي)الف�ر�سي( »ر�س«  وهو:

زاٍد الكريم بغير  من الح�سن�ت والقلِب ال�سليِموفدُت على 

�سيء كل  اأقبُح  ال��زاد  وحمُل 
)2(

اإذا ك�ن الوفود على الكريم

)1(  النوري، ح�سين ، م�ستدرك الو�س�ئل، ج2 �س232.

)2( الحكيم، مح�سن، م�ستم�سك العروة الوثقى، ط3، بيروت، دار اإحي�ء التراث العربي، 

1968، ج4، �س182.
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نداء الت�سييع

واإذا حمل الميت على الجن�زة نودي بثالث:

• ط�بى لك اإن كان عملك خيراً. 	

• ِحبك ر�ض�اُن اهلل.	 وط�بى لك اإن كان �ضَ

• ِحَبك �َضَخُط اهلل.	 وويل لك اإن كنت �ضَ

الم�ؤمن  م��ات  »اإذا   Qال�س�دق الإم���م  عن  ورد  وقد 

.
)1(

�ضّيعه �ضبع�ن األف ملك اإلى قبره«

 Qق�ل لأمير الموؤمنينPوعن هذا الأمر ورد اأّن النبي

األف  �ضبع�ن  �ضيَّعه  »قد  الموتى:  اأحد  الم�سلمون  ع  �سيَّ اأن  بعد 

قبيل من المالئكة، كل قبيل �ضبع�ن األف ملك، واهلل ما نال 

.
)2(

ذلك اإال بحبك يا علي«

مات  »اإذا   :Lال�س�دقين الإم�مين  عن  ورد  وب�لمق�بل 

لينا�ضد  واإنه  قبره،  اإلى  الزبانية  من  األفاً  �ضبع�ن  �ضيَّعه  الكافر 

اأّن لي  اإاّل الثقلَْين، ويق�ل: ل�  حامليه ب�ض�ت ي�ضمعه كل �ضيء 

)1(  التو�سيرك�ني، محمد نبي، لآلئ الأخب�ر، ج4، �س242..

)2(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج39، �س289.
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ًة فاأك�ن من الم�ؤمنين، ويق�ل: ارجع�ني َلعّلي اأعمل �ضالحاً  كرَّ

قائلها،  اأن���ت  كلمة  اإن��ه��ا  ك��ال  ال��زب��ان��ي��ة،  فتجيبه  ت��رك��ت،  فيدما 

.
)1(

ويناديهم ملك: ل� ُردَّ لعاد ِلما نهي عنه...«

اأكيدًا في  الموؤمنين من الأمور الم�ستحبة  وت�سييع جن�ئز 

ال�سرع الإ�سالمي فقد ورد في الحديث: »من �ضيَّع جنازة فله 

بكل خط�ة حتى يرجع مئة األف األف ح�ضنة، وُيمحى عنه 

.
)2(

مئة األف األف �ضيئة، وُيرفع له مئة األف األف درجة«

نداء ال�سالة على الميت 

واإذا ُو�سع الميت لل�سالة نودي عليه بثالث:

ي� ابن اآدم،

• كل عمل عملته تراُه ال�ضاعة.	

• اإن كان عملك خيراً َتَرُه خيراً.	

• واإن كان �ضراً َتَرُه �ضراً.	

وقد �سّرع اهلل تع�لى ال�سالة على الميت رحمة به، م�سجعً� 

)1(  الم�سدر ال�س�بق، ج6، �س222.

)2(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج78 �س 384.
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»من  الحديث:  في  نالحظ  كم�  حثيثً�  ت�سجيعً�  اأدائه�  على 

�ضلَّى على ميت �ضلى عليه �ضبع�ن األف األف ملك وُغفر له 

.
)1(

ما تقدم من ذنبه«

وهي عب�رة عن خم�س تكبيرات ُيذكر بعد الرابعة الدع�ء 

للميت ل �سّيم� »اللهم اإنا ال نعلم منه اإال خيراً« بحيث يق�سد 

الم�سّلي ال�سه�دة ب�لنق�ط الم�سيئة في حي�ة الميت ولو ك�نت 

عب�رة عن عقيدته فقط.

الميت  ح�ضر  »اإذا   :Qال�س�دق الإم���م  عن  ورد  وقد 

اأربع�ن رجاًل فقال�ا: اللهم اإنا ال نعلم منه اإال خيراً، قال 

اهلل تعالى: قد قبلت �ضهادتكم وغفرت له ما علمت مما ال 

 .
)2(

تعلم�ن«

نداء القبر  

واإذا ُو�سع الميت على �سفير القبر نودي بثالث:

ي� ابن اآدم،

)1(  الم�سدر ال�س�بق، ج78، �س348.

)2( الكليني، محمد بن يعقوب، فروع الك�في، ج3 �س254.
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• كنت على ظهري �ضاحكاً ف�ضرت في بطني باكياً. 	

• وكنت على ظهري فرحاً ف�ضرت في بطني حزيناً.	

• وكنت على ظهري ناطقاً ف�ضرت في بطني �ضاكناً.	

ثالثة  اأو  بذراعين  القبر  قبل  الميت  يو�سع  اأن  ُي�ستحب 

ُم وُي�سَبر عليه ُهنيهة ثم يو�سع  ُيَقدَّ وُي�سَبر عليه ُهنيهة ثم 

على �سفير القبر اإمه�ًل له قبل اأن ي�سكن ج�سده مّقره الجديد.

ر�سوان اهلل على يون�س الذي ق�ل: حديث �سمعته عن اأبي 

 :Qاإل �س�ق عليَّ يقول الح�سنQم� ذكرته في بيت 

فاإّنه  �ضاعة؛  فاأمهله  القبر،  �ضفير  اإل��ى  بالميت  اأتيت  »اإذا 

  .
)1(

هبته لل�ض�ؤال«
ُ
ياأخذ اأ

ال�سيرازي،  الرحيم  ال�سيعة، تحقيق عبد  و�س�ئل  الح�سن،  بن  الع�ملي، محمد  الحّر    )1(

ط5، بيروت، دار اإحي�ء التراث العربي، 1983م، ج2 �س 838.



وحشة القرب

دنيواأنزلوني اإلى قبري على مَهٍل موا واحدًا منهم ُيلحِّ  وقدِّ

�سِبَل الدمع في عينيه اأغرقنيويك�سُف الثوب عن وجهي لينظرني
ُ
واأ

ح�سن الثواب من الرحمن ذي المنٍنوق�ل هّلوا عليه التراب واغتنموا

يوؤان�سنيفي ظلمة القبر ل اأمٌّ هن�ك ول اأٌخ  ول  �سفيق  اأٌب 

اأ�سح�به:  ف�س�أل  مجتمعين  اهللPاأن��سً�  ر�سول  راأى 

النبيPفي  ف�أ�سرع  قبر،  على  ف�أج�بوا:  اجتمعوا؟  عالم 

حتى  وبكى  ركبتيه  على  ب��ج��واره  جل�س  ثم  نحوه  ال��ذه���ب 

الي�م  ه��ذا  لمثل  اإخ���ان��ي  »يا  ق�ل:  ثم  الثوب  دموعه  بّلت 

 .
)1(

فا�ضتعدوا«

القبر،  ال��م���ت  م��ن  »اأ�ضد   :Qالموؤمنين اأمير  وع��ن 

يق�ل  القبر  اإّن  فاحذروا �ضيقه و�ضنكه وظلمته وغربته: 

)1( القمي، عب��س، من�زل الآخرة، �س 44.
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كل ي�م: اأنا بيت الغربة، اأنا بيت التراب، اأنا بيت ال�ح�ضة، 

.
)1(

اأنا بيت الدود واله�ام«

التح�سير ل�ساعة الوح�سة

اأولي�ء اهلل يتحدثون عن التح�سير والتهيئة  من هن� ك�ن 

الزهراء ف�طمة  ال�سيدة  عن  ورد  فقد  ال�س�عة  ه��ذه  لمثل 

»اإذا  فق�لت:   Q�ًعلي اأو�ست  احت�سرت   � لمَّ اأنه�   O

واأنزلني   ، عليَّ و�ضلِّ  زني،  وجهِّ غ�ضلي،  اأن��ت  فت�لَّ  مت  اأن��ا 

راأ�ضي قبالة  ، واجل�س عند  في قبري، واألحدني، و�ض�ِّ عليَّ

�ضاعة  فاإنها  وال��دع��اء؛  ال��ق��راآن  ت���الوة  م��ن  فاأكثر  وج��ه��ي، 

 .
)2(

يحتاج الميت فيها اإلى اأن�س االأحياء«

بعد   Oمريم اأم��ه  ن���دى   Qعي�سى اأّن  ُروي  كم� 

وف�ته�: »يا اأماه هل تريدين اأن ترجعي اإلى الدنيا؟ قالت 

نعم، الأ�ضلي هلل في ليلة �ضديدة البرد، واأ�ض�م ي�ماً �ضديد 

)1( التو�سيرك�ني، محمد نبي، لآلئ الأخب�ر، ج5، �س18.

)2( القمي، عب��س، من�زل الآخرة، �س 44.
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 .
)1(

الحر، يا بني، فاإّن الطريق مخ�ف«

ر  تح�سَّ اأنه  الحكم�ء  بع�س  عن   Mبه�ئي ال�سيخ  ونقل 

عند موته، فقيل له: م� بك؟

فق�ل: م� ظنكم بمن يقطع �سفرًا طوياًل بال زاد، وي�سكن 

.
)2(

قبرًا موح�سً� بال موؤن�س ويقدم على حكم عدل بال حجة

الموؤن�ض في وح�سة القبر

� يوؤن�س الموؤمن من وح�سة القبر �سمن  يمكن الحديث عمَّ

ثالثة عنواين:

الأول: عقيدة الميت:

Pفقد ُروي عن اأبي �سعيد الخدري: �سمعت ر�سول اهلل

ر، فلي�س على �ضيعتك ح�ضرة  يقول لعلي: »يا علي، اأب�ضر وب�ضِّ

 .
)3(

عند الم�ت، وال وح�ضة في القب�ر وال حزن ي�م الن�ض�ر«

ې  {ې  عمله  اإليه�  ي�سيف  التي  الإن�س�ن  عقيدة  اإّن 

)1( الم�سدر ال�س�بق، �س130.

)2( الم�سدر ال�س�بق، �س 44.

)3( المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج7، �س198.
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د لالإن�س�ن قبره  ُتعبِّ  
)1(

ى ى ائ ائ ەئ}
الإم���م  عن  الحديث  ففي  وريح�ن،  َرْوح  اإل��ى  م�سلكه  وتذلِّل 

ال�س�دقQ: »ما من قبر اإال وه� ينطق ثالث مرات كل 

اأن��ا بيت ال��دود، فاإذا  اأن��ا بيت البالء،  اأن��ا بيت التراب،  ي���م: 

اأم��ا واهلل لقد كنت  واأه��اًل،  دخله عبد م�ؤمن ق��ال: مرحباً 

بطني،  دخلت  اإذا  فكيف  ظهري،  على  تم�ضي  واأن��ت  اأحبك 

باب يرى  له  ويفتح  الب�ضر،  مّد  له  فيف�ضح  ذل��ك،  ف�ضترى 

مقعده من الجنة، ويخرج من ذلك رجل لم تر عيناه �ضيئاً 

قط  �ضيئاً  راأي��ت  ما  اهلل،  عبد  يا  فيق�ل:  منه،  اأح�ضن  قط 

عليه،  كنت  ال��ذي  الح�ضن  راأي��ك  اأن��ا  فيق�ل:  اأح�ضن منك، 

وعملك ال�ضالح الذي كنت تعمله. ثم ت�ؤخذ روحه، فت��ضع 

في الجنة حيث راأى منزله، ثم ُيقال له: نم قرير العين، 

ي��ج��د لذتها  ال��ج��ن��ة ت�ضيب ج�����ض��ده  م��ن  ي����زاُل نفحة  ف��ال 

 .
)2(

وطيبها حتى يبعث«

اأم�  ال�سحيحة،  العقيدة  هو  ال�س�لح  ب���ل��راأي  وال��م��راد 

)1( �سورة ف�طر: الآية 10.

)2( المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج6، �س266.
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العمل ال�س�لح فم�س�ديقه واإن ك�نت كثيرة، لكن جملة منه� 

تنفع ب�سكل خ��س في وح�سة القبر وهي الت�لية:

الث�ني: اأعم�ل الميت

1- الأن�س باهلل تعالى

لعل اأول م� ينفع الموؤمن لوح�سته في قبره هو عالقته ب�هلل 

تع�لى، وقي�مه بين يديه، ودع�وؤه له، بحيث ي�سعر من اأعم�قه 

ب�أن�س اهلل تع�لى، وب�سحبته، حيث يدعوه في اأ�سح�ر اللي�لي 

وحده دون �س�مع غيره:»يا عدتي في كربتي ويا �ضاحبي في 

 .
)1(

�ضدتي«

بني منك عملي،  يقرِّ ول��م  اأجلي،  دن��ا  ك��ان قد  اإن  »اإلهي 

اإن  اإلهي  عللي،  و�ضائَل  بذنبي  اإليك  االعتراف  جعلت  فقد 

عف�ت فمن اأولى منك بالعف�، واإن عذبت فمن اأعدل منك 

في الحكم، ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الم�ت كربتي 

 .
)2(

وفي القبر وحدتي وفي اللحد وح�ضتي«

)1( القمي، عب��س، مف�تيح الجن�ن، �س225.

)2( الم�سدر ال�س�بق، �س222.
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اهلل  يدعو  ك�ن  اأن��ه   Qال�س�دق الإم���م  عن  ورد  وقد 

تع�لى: »اللهم بارك لي في الم�ت، اللهم اأِعّني على �ضكرات 

الم�ت، اللهم اأعنِّي على غمِّ القبر، اللهم اأعني على �ضيق 

القبر، اللهم اأعني على ظلمة القبر، اللهم اأعني على وح�ضة 

 .
)1(

القبر...«

2- اإتمام الركوع

ُروي عن الإم�م الب�قرQ: »من اأتم رك�عه لم تدخله 

 .
)2(

وح�ضة القبر«

يه �سحيحً� على الم�ستوى  اأن يوؤدِّ اإتم�م الركوع هو  واأدنى 

النبيPفي  راآه  ال��ذي  ال��رج��ل  كذلك  يكون  ف��ال  الفقهي 

مخلَّة  ب�سرعة  يقوم  حتى  ي�سجد  حتى  يركع  اأن  م�  الم�سجد 

كنقر  »نقر  ق�ئاًل:  على �سالته  النبي  فعّلق  ال�سالة  ب�سحة 

.
)3(

الغراب لئن مات و�ضالته هكذا ليم�تن على غير ديني«

)1( الطو�سي، محمد بن الح�سن، تهذيب الأحك�م، تحقيق ح�سن الخر�س�ن، ط3، بيروت، 

دار الأ�سواء، 1985، ج3، �س93.

)2( الكليني، محمد بن يعقوب، فروع الك�في، ج3، �س321.

)3( الم�سدر ال�س�بق، ج3، �س268.
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الحقيقة  ب�لركوع على  ُعّبر عنه  الت�م هو م�  الركوع  واأرقى 

الوارد في م�سب�ح ال�سريعة عن الإم�م ال�س�دقQ في قوله: 

تعالى  اهلل  زيَّنُه  اإال  الحقيقة،  على  رك�عاً  هلل  عبد  يركع  »ال 

بن�ر بهائه، واأظله في ظالل كبريائه، وك�ضاه ك�ض�ة اأ�ضفيائه.

االأول،  بمعنى  اأت��ى  فمن  ث��اٍن:  وال�ضج�د  اأوٌل،  وال��رك���ع 

�ضلح الثاني.

اأدٌب وف��ي ال�ضج�د ق���رٌب، وم��ن ال يح�ضن  ال��رك���ع  وف��ي 

االأدب ال ي�ضلح للقرب.

فاركع رك�َع خا�ضٍع هلل بقلبه، متذلل َوِجل تحت �ضلطانه، 

خاف�ٍس له بج�ارحه خف�س خائٍف َحِزٍن على ما يف�ته من 

.
)1(

فائدة الراكعين«

3- ذكر التوحيد 100 مرة

فقد ورد اأنه »من قال في كل ي�م مئة مرة: )ال اإله اإال 

ومن  الفقر  م��ن  اأم���ان  ل��ه  ك��ان  المبين(  الحق  الملك  اهلل 

.
)2(

وح�ضة القبر وا�ضتجلب الغنى وُفتحت له اأب�اب الجنة«

اآل  موؤ�س�سة  ون�سر  تحقيق  الم�س�ئل،  وم�ستنبط  الو�س�ئل  م�ستدرك  ح�سين،  النوري،   )1(

البيت لإحي�ء التراث، ط1، قم، 1407ه�، ج2، �س484.

)2( المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج84 �س 4.
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4- �سورة يا�سين قبل النوم 

»من ق��راأ �ض�رة ي�س يريد بها وج��ه اهلل ع��زَّ وج��ل غفر 

عطي من االأج��ر كاأنما قراأ القراآن اثنتي ع�ضرة 
ُ
اهلل له، واأ

مرة، واأيما مري�س ُقرئت عنده �ض�رة ي�س نزل عليه بعدد 

كل حرف منها ع�ضرة اأمالك، يق�م�ن بين يديه �ضف�فاً، 

وي�����ض��ت��غ��ف��رون ل���ه، وي�����ض��ه��دون ق��ب�����ض��ه، وي��ت��ب��ع���ن ج��ن��ازت��ه، 

وي�ضل�ن عليه، وي�ضهدون دفنه، واأيما مري�س قراأها وه� 

ف��ي ���ض��ك��رات ال��م���ت، اأو ُق��رئ��ت ع��ن��ده ج���اءه ر���ض���ان خ��ازن 

.
)1(

الجنة ب�ضربة من �ضراب الجنة...«

5- عيادة المري�س

ل اهلل به ملكاً يع�ده  ففي الحديث: »من عاد مري�ضاً وكَّ

في قبره اإلى مح�ضره«. 

وعن اأبي جعفرQ: »كان في ما ناجى به م��ضى Qربه 

اأنه قال: يا رب اعلمني ما بلغ من عيادة المري�س من االأجر؟ 

.
)2(

قال عز وجل: اأُوكُل به ملكاً يع�ده في قبره اإلى مح�ضره«

)1( النوري، ح�سين، م�ستدرك الو�س�ئل، ج4، �س322.

)2( المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج78، �س217.
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الث�لث: اأعم�ل الم�ؤمنين لأجل الميت

1- ال�سدقة

فعن ر�سول اهللP: »ال ياأتي على ميت �ضاعة اأ�ضد من 

.
)1(

اأول ليلة فارحم�ا م�تاكم بال�ضدقة«

2- �سالة ليلة الوح�سة

»فاإن لم تجدوا، فلي�ضلِّ  ال�س�بقة:...  الرواية  اإكم�ل  في 

م��رة،  ال��ك��ت��اب  بفاتحة  االأول����ى  ف��ي  ي��ق��راأ  ركعتين  اأح��دك��م 

الثانية فاتحة الكتاب مرة  اأحد مرتين، وفي  وقل ه� اهلل 

�ضلِّ  اللهم  ويق�ل:  وي�ضلِّم  م��رات،  ع�ضر  التكاثر  واألهاكم 

على محمد، واآل محمِد وابعث ث�ابها اإلى قبر ذلك الميت 

فالن بن فالن فيبعث اهلل من �ضاعته األف ملك اإلى قبره 

اإلى  ال�ضيق  مع كل ملك ث�ب وحلة وي��ضع في قبره من 

ي�م ُينفخ في ال�ض�ر وُيعطى الم�ضلي بعدد ما طلعت عليه 

 .
)2(

ال�ضم�س ح�ضنات وُترفع له اأربع�ن درجة«

)1( الم�سدر ال�س�بق، ج88، �س 219.

)2( القمي، عب��س، من�زل الآخرة، �س45-44.
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اأن:  هي  الوح�سة  ليلة  ل�سالة  اأخ��رى  �سيغة  وردت  وق��د 

ي�سلي ركعتين يقراأ في الأولى الحمد واآية الكر�سي مرة وفي 

الركعة الث�نية الحمد مرة واإن� اأنزلن�ه ع�سرًا ف�إذا �سّلم ق�ل: 

»اللهم �ضلِّ على محمد واآل ِ محمد واأبعث ث�ابها اإلى قبر 

.
)1(

فالن« ويذكر بدل فالن ا�سم الميت

حك�ية عن اأثر �سالة ال�ح�سة

حكى ال�سيخ النوري}عن اأ�ست�ذه ال�سيخ اآب�دي}اأنه 

ق�ل:

ك�نت ع�دتي اأني كلم� �سمعت خبر وف�ة �سخ�س من محبي 

كنت  �سواٌء  دفنه  ليلة  ركعتين  له  اأ�سلي   Rالبيت اأه��ل 

اأعرفه اأم ل ولم يكن يعرف اأحد اأني اأفعل ذلك..

فق�ل:  اأ�سدق�ئي  ب�أحد  الطريق  في  التقيت  ي��وم  وذات 

الأي�م،  هذه  في  توفي  الذي  فالنً�  المن�م  في  الب�رحة  راأيت 

في  كنت  فق�ل:  الوف�ة  بعد  له  وعم� جرى  ح�له  ف�س�ألته عن 

)1( الم�سدر ال�س�بق، �س 45.
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�سدة وبالء.. وقد ُحكم علي ب�لعق�ب.. اإل اأّن الركعتين اللتين 

�سالهم� فالن- وذكر ا�سمك- خل�س�ني من العذاب. رحم 

اهلل والديه على هذا الإح�س�ن الذي اأح�سنه اإلي.

ق�ل ال�سلط�ن اآب�دي: ثم �س�ألني �سديقي عن ال�سالة التي 

.
)1(

�سليته� ف�أخبرته بع�دتي الم�ستمرة تج�ه الأموات

)1( الم�سدر ال�س�بق، �س45.





ضغطة القرب

ب�  �ُسمي  م�  ال��ك��وؤود  وعقب�ته  المهولة  القبر  من�زل  من 

العديد  من  ُي�ستف�د  م�  وه��ذا  القبر،  و�سمة  القبر  �سغطة 

بيتهR فقد  النبيPواأهل  المنقولة عن  الرواي�ت  من 

ورد عن الإم�م ال�س�دقQ اأّن رقية )بنت ر�سول اهلل اأو 

ربيبته -على الخالف-( لم� م�تت ق�م ر�سول اهللPعلى 

قبره� فرفع يده تلق�ء ال�سم�ء ودمعت عين�ه، فق�لوا: له ي� 

ر�سول اهلل، اإن� قد راأين�ك رفعت راأ�سك اإلى ال�سم�ء ودمعت 

عين�ك، فق�لP: »اإني �ضاألت ربي اأن يهب لي رقية من 

 .
)1(

�ضمة القبر«

اأّن  مع�ذ  بن  �سعد  الجليل  ال�سح�بي  ق�سة  في  و�سي�أتي 

اأ�ضابته  قد  �ضعداً  »اإن  القبر:  في  لحده  بعد  النبيPق�ل 

 .
)2(

�ضمة«

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 6، �س217.

)2(  الم�سدر ال�س�بق، �س220.
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بنت  ف�طمة  الجليلة  ال�سيدة  دفن  ق�سة  في  ورد  واأي�سً� 

وعّلل  دفنه�،  قبل  لحده�  في  النبيPن�م  اأّن  اأ�سد)ر�س( 

Pذلك ب�أنه اأراد اأن يكفيه� �سغطة القبر بل ورد عن النبي

 .
)1(

اأنه ق�ل: »اإنه لي�س من م�ؤمن اإال وله �ضمة«

و�سي�أتي ا�ستثن�ء لهذا التعميم.

�سغطة غير المدفون

ويبدو اأّن القبر ل ينح�سر ب�لمو�سع الأر�سي التحتي، بل 

ي�سمل الظرف الذي يكون فيه الإن�س�ن حتى لو ك�ن هوائيً�، 

فقد ورد عن يون�س اأنه �س�أل الإم�مQ عن الم�سلوب هل 

وجل  ع��ز  اهلل  اإّن  »نعم،   :Qفق�ل القبر؟  ع��ذاب  ُيعذب 

.
)2(

ياأمر اله�اء اأن ي�ضغطه«

كيفية �سغطة القبر

في  ال��واردة  الن�سو�س  من  العلم�ء  من  العديد  ا�ستظهر 

)1(  الم�سدر ال�س�بق، �س232.

)2(  االكليني، محمد بن يعقوب، فروع لك�في، ج3، �س241.
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�سغطة القبر اأنه� عب�رة عن �سم القبر لبدن الإن�س�ن الم�دي 

بحيث ي�سغطه �سغطً� قويً�.

»اإذا   :P الأكرم  النبي  ورد عن  م�  الن�سو�س  تلك  ومن 

اأهله  ي��ق���ل  عليه  ال��ت��راب  ه��ي��ل 
ُ
واأ القبر  ف��ي  الميت  ُو���ض��ع 

الم�كل:  الملك  فيق�ل  وا���ض��ري��ف��اه!  ��داه،  وا���ض��يِّ وع��ي��ال��ه: 

كنت  اأن���ت  ل��ه:  فيق�ل  ن��ع��م،  فيق�ل:  ي��ق���ل���ن؟  م��ا  اأت�ضمع 

ال�ضريف؟ فيق�ل العبد: هم يق�ل�ن ذلك، يا ليتهم �ضكت�ا، 

قبره:  في  وينادي  اأ�ضالعه  فيختلف  القبر  عليه  في�ضيق 

واعنف  ندامتاه،  وام��ضع  م�قفاه،  واُذلَّ  عظماه،  واك�ضَر 

.
)1(

�ض�ؤاله!....«

ُدفن  اإذا  الكافر  »اإّن   :Qالموؤمنين اأمير  ورد عن  وم� 

قالت االأر�س: ال مرحباً وال اأهاًل، لقد كنت من اأبغ�س من 

يم�ضي على ظهري، فاإذا وليتك ف�ضتعلم كيف �ضنعي بك، 

 .
)2(

فت�ضمه حتى تلتقي اأ�ضالعه«

)1(  التو�سيرك�ني، محمد نبي، لآلئ الأخب�ر، ج5، �س29.

)2(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج6، �س219.
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اإل اأّن هن�ك اتج�هً� اآخر يذهب اإلى تف�سير ال�سغطة ب�أنه� 

الآخر  الع�لم  اإلى  النتق�ل  المف�ج�أة عند  عب�رة عن �سدمة 

لالإن�س�ن  ك  المحرِّ كون  من  ينطلق  ذلك  وتف�سير  الجديد، 

وانفع�لته تج�ه اأي �سيء هو مدى معرفته بذلك ال�سيء، فلو 

تتجه  قربك  �س�مة  اأفعى  وهن�ك  م�  مك�ن  في  ج�ل�سً�  كنَت 

نحوك، ف�أنت لن تنفعل مع هذا الحدث ط�لم� ل تعرفه، ولم 

تلتفت اإليه، ولم تحتمله، بينم� لو علمت ذلك لأخذت حذرك، 

ولعلك تقوم مرتعدًا.

وحينم� يكون الموؤمن الموالي الذي �سغف قلبه ب�س�حب 

الع�سر والزم�ن| في الحج يطوف حول الكعبة ال�سريفة، 

يكون  ق��د  ب��ل  جنبه،  ي��ط��وف  المهدي|  الإم����م  ي��ك��ون  ق��د 

هذا  اأّن  ط�لم�  ذلك  ومع  المب�رك،  بمنكبه  ل�سيقً�  المنكب 

الموؤمن لم يعرف من يطوف قربه، ف�إنه ل يتف�عل، لكن م�ذا 

يكون موقفه لو عرف اأّن خ�تم الأو�سي�ءQ اإلى ج�نبه؟!!!

اإذًا الذي يحرك الإن�س�ن لي�س الوجود الواقعي لل�سيء، بل 

معرفته بهذا الوجود.
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معه�  والتف�عل  والنفع�ل  درج���ت،  على  المعرفة  وه��ذه 

بح�سب كل درجة.

فلو اأّن اإن�س�نً� فتح ب�بً� مغلقً� فوجد اأم�مه حيوانً� مفتر�سً� 

مت�أهبً� ف�إّن ح�لت انفع�لته تختلف على اأ�س��س ال�سور الت�لية:

1- اأن ل يكون لديه اأدنى احتم�ل بوجود مثل هذا الحيوان، 

اإلى  ت��وؤدي  وق��د  ج��دًا،  ع�لية  �ستكون  انفع�له  درج��ة  ف���إّن 

اإغم�ئه وربم� اأكثر.

الطبيعي  من  وهن�  الحيوان،  هذا  مثل  وجود  يحتمل  اأن   -2

ذلك  قيمة  بح�سب  ال�ستعداد  من  درج��ة  عنده  يكون  اأن 

الحتم�ل، ومن الوا�سح اأّن درجة انفع�له �ستكون بح�سب 

احتم�له، ولكنه� ع�دًة �ستكون اأقل من ال�سورة الأولى.

3- اأن يكون مطلعً� على وجود حيوان مفتر�س محنَّط ل حي�ة 

فيه لكن لم يره من قبل، فهن� حينم� يفتح الب�ب ويراه ف�إّن 

درجة من النفع�ل قد تح�سل عنده بح�سب درجة اعتق�ده، 

بل بح�سب تحول ذلك العتق�د النظري العقلي اإلى معرفة 

قلبية والتي هي الأ�س��س في انفع�ل الإن�س�ن وتف�عله.
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 اإّن هذه ال�سور قد تو�سح ذلك التج�ه الق�ئل ب�أّن �سغطة 

القبر عب�رة عن �سدمة المف�ج�أة.

فمن ل يكون معتقدًا ب�لأ�سل ب�لع�لم الآخر، ف�إّن �سغطة 

القبر �ستكون عليه �سديدة جدًا جدًا؛ لأنه� المف�ج�أة ال�سعبة 

التي من خالله� يدخل اإلى ع�لمه الجديد الذي لم يتهي�أ له.

ومن يكون لديه احتم�ل بوجود ع�لم اآخر لكنه غير يقيني، 

وب�لت�لي ل يكون قد اأعد العدة الالزمة له، ف�إنه اأي�سً� �سيتف�ج�أ 

وبقدر احتم�له �ستكون مف�ج�أته اأي �سغطة القبر، بخالف من 

لوح  على  عقله  قلم  كتبه  وقد  الع�لم،  بذلك  يقين  على  يكون 

يكون  فال  يتف�ج�أ  ل  قد  فهن�  المن��سب،  الزاد  له  ف�أعدَّ  قلبه، 

الأر�س  قبل  من  له  عرائ�سي  ا�ستقب�ل  بل  قبر،  �سغطة  اأم���م 

المرحبة بقدومه والع�لم الجديد الت�ئق لنت�س�به اإليه.

الإم���م  ب�سير  اأب��و  عنهم  �س�أل  الذين  القلة  هم  وه��وؤلء 

 :Qاأيفلت من �سغطة القبر اأحد؟ فق�ل ،Qال�س�دق

 .
)1(

»نع�ذ باهلل منها، ما اأقّل من يفلت من �ضغطة القبر«

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج6، �س261.
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اأ�سباب �سغطة القبر

القبر،  �سغطة  كيفية  في  ال�س�بق  الت��ج���ه  اأ�س��س  على 

ف�إّن ال�سبب الأ�س��س له� هو عق�ئدي معرفي، لكّن الرواي�ت 

اأن  يمكن  والتي  ال�سغطة،  لهذه  م�سلكية  اأ�سب�ب  اإلى  اأ�س�رت 

الم�سلكي  النحراف  اأّن  ب�عتب�ر  التف�سير  ذلك  مع  تتم��سى 

في  �سعف  عن  خلفيته  في  ر  يعبِّ الم�ستقيم  الكم�ل  خط  عن 

العقيدة، ووهن في المعرفة. ومن هذه الأ�سب�ب نذكر:

1- ت�سييع النعم: 

لما  كفارة  للم�ؤمن  القبر  اهللP:»�ضغطة  ر�سول  فعن 

 .
)1(

كان منه من ت�ضييع النعم«

2- �س�ء الخلق مع الزوجة

تي ر�ض�ل اهللPفقيل له: 
ُ
 فعن الإم�م ال�س�دقQ »اأ

اإّن �ضعد بن معاذ قد مات، فقام ر�ض�ل اهللPوقام اأ�ضحابه 

معه، فاأمر بغ�ضل �ضعد، وه� قائم على ع�ضادة الباب، فلما 

)1(  الم�سدر ال�س�بق، ج1، �س221.
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Pاهلل ر�ض�ل  تبعه  �ضريره،  على  وُحمل  وُكفن  ُحنط  اأن 

بال حذاء وال رداء، ثم كان ياأخذ يمنة ال�ضرير مرة، وي�ضرة 

ر�ض�ل اهلل فنزل  القبر،  اإل��ى  به  انتهى  م��رة، حتى  ال�ضرير 

Pحتى لحده و�ض�َّى اللبن عليه، وجعل يق�ل: ناول�ني 

حجراً، ناول�ني تراباً رطباً، ي�ضد به ما بين اللبن، فلما اأن 

 :Pر�ض�ل اهلل قال  و�ض�ى قبره،  التراب عليه  فرغ وحثا 

اإليه؛ ولكّن اهلل يحب  البلى  اأنه �ضيبلى، وي�ضل  اإني الأعلم 

عبداً اإذا عمل عماًل اأحكمه، فلما اأن �ضّ�ى التربة عليه قالت 

م �ضعد: يا �ضعد هنيئاً لك الجنة. فقال ر�ض�ل اهللP: يا 
ُ
اأ

اأ�ضابته  ف��اإّن �ضعداً قد  اأم �ضعد، مه! ال تجزمي على ربك؛ 

يا  ل��ه:  فقال�ا  النا�س؛  اهللPورجع  ر�ض�ل  فرجع  �ضمة. 

ل��م ت�ضنعه  م��ا  �ضعد  راأي��ن��اك �ضنعت على  لقد  ر���ض���ل اهلل، 

Pعلى اأحد، اإنك تبعت جنازته بال رداء وال حذاء. فقال

اإن المالئكة كانت بال رداء وال حذاء، فتاأ�ضيت بها. قال�ا: 

ال�ضرير مرة. قال:  ال�ضرير مرة وي�ضرة  تاأخذ يمنة  وكنت 
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كانت يدي في يد جبرائيل اآخذ حيث ياأخذ. قال�ا: اأمرت 

بغ�ضله، و�ضليت على جنازته، ولحدته في قبره، ثم قلت: 

في  ك��ان  اإن��ه  نعم   :Pفقال �ضمة!  اأ�ضابته  ق��د  �ضعداً  اإّن 

 .
(1(

خلقه مع اأهله �ض�ء

3- النميمة:

ي���ك����ن من  ال��ق��ب��ر  »ع������ذاب   :Qالإم������م علي ف��ع��ن   

 .
)2(

النميمة«

4- عدم الهتم�م ب�لطه�رة:

البول  من  الحتراز  عدَم  القبر،  اأ�سب�ب عذاب  من  اأّن  ورد 

وعدم الهتم�م ب�لطه�رة منه، ففي تكملة للحديث ال�س�بق عن 

.
)3(

الإم�م عليQ: »عذاب القبر يك�ن من النميمة والب�ل«

الذي  اأه��ل��ه«  ع��ن  ال��رج��ل  »وع���زب  ق�ئاًل  الحديث  ويت�بع 

يعني البتع�د عنه� وهذا م� يرجع اإلى �سوء الخلق مع الأهل.

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج6، �س220.

)2(  ال�سدوق، محمد بن علي، علل ال�سرائع، ط1، بيروت، الأعلمي، 1988، ج1، �س360.

)3(  الم�سدر ال�س�بق.





املنجيات من ضغطة القرب

يزيل  مم�  الآخ��رة  بع�لم  العتق�د  اأث��ر  على  الت�أكيد  بعد 

ف�إّن  عنه�،  الكالم  مر  التي  المف�ج�أة  �سدمة  من  يخفف  اأو 

ف من �سغطة القبر  ثت عن اأعم�ل عديدة تخفِّ الرواي�ت تحدَّ

وعذابه، ويمكن اأن نعر�سه� �سمن العن�وين الت�لية:

اأ- اأعم�ل الم�ؤمن

1- �سالة الليل

فهي  الليل،  �سالة  ف�س�ئل  تبين  كثيرة  رواي����ت  وردت 

�سرف الموؤمن كم� وردت عن الإم�م ال�س�دقQ: »�ضرف 

، وهي �سراج الأر�س لأهل ال�سم�ء 
)1(

الم�ؤمن �ضالة الليل«

فيها  ُي�ضّلى  التي  البي�ت  ال�س�دقQ: »اإّن  الإم�م  فعن 

ت�ضيء  كما  ال�ضماء  الأه��ل  ت�ضيء  ال��ق��راآن  بتالوة  بالليل 

)1(  الكليني، محمد بن يعقوب، فروع الك�في، ج3، �س488.
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ال�جه،  ن  »تح�ضِّ وه��ي:   ،
)1(

االأر�����س« الأه��ل  ال�ضماء  نج�م 

وتق�ضي  ال��رزق،  وتقدر  الريح،  وُتطيِّب  الخلق،  ن  وتح�ضِّ

الب�ضر« كم� ورد ذلك كله  بالهّم، وتجل�  الدين، وتذهب 

.Qعن الإم�م ال�س�دق

اإ�س�فة اإلى ذلك ف�إّن ل�سالة الليل اأثرًا في نج�ة الموؤمن 

من �سغطة القبر، فعن الإم�م الر�س�Q: »عليكم ب�ضالة 

الليل، ما من عبد يق�م اآخر الليل، في�ضلي ثماني ركعات، 

وركعتي ال�ضفع، وركعة ال�تر، وا�ضتغفر هلل في قن�ته �ضبعين 

جير من عذاب القبر ومن عذاب النار، وُمدََّ له في 
ُ
مرة، اإال اأ

 .
)2(

ع له في معي�ضته« عمره، وُو�ضِّ

2- الو�سوء

فعن النبي الأكرمP: »راأيت رجاًل من اأمتي قد ُب�ضط 

 .
)3(

عليه عذاب القبر، فجاءه و�ض�وؤه فمنعه منه«

)1(  ال�سدوق، محمد بن علي، من ل يح�سره الفقيه، تعليق ح�سين الأعلمي، ط1، بيروت، 

1986، ج1، �س317.

)2(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار،  ج84، �س161.

)3(  الم�سدر ال�س�بق، ج7، �س290.
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3- الإدمان على قراءة الزخرف

فعن الإم�م الب�قرQ: »من اأدمن قراءة حم الزخرف 

.
)1(

اآمنه اهلل في قبره من ه�اّم االأر�س و�ضغطة القبر«

4- قراءة »ن والقلم« في ال�سالة

فعن الإم�م ال�س�دقQ: »من قراأ �ض�رة ن والقلم في 

فري�ضة اأو نافلة اآمنه اهلل عز وجل من اأن ي�ضيبه فقر اأبداً، 

.
)2(

واأعاذه اهلل اإذا مات من �ضمة القبر«

5- ركعتان ليلة الجمعة

ركعتين  الجمعة  ليلة  �ضلى  »من   :Pاهلل ر�سول  فعن 

زلزالها  االأر����س  زلزلت  واإذا  الكتاب،  بفاتحة  فيهما  يقراأ 

اأه�ال  اآمنه اهلل من عذاب القبر ، ومن  خم�س ع�ضرة مرة 

.
(3(

ي�م القيامة

)1( القمي، عب��س، من�زل الآخرة، �س 54.

1368ه�.�س،  قم،  ط2،  الأعم�ل،  وعق�ب  الأعم�ل  ثواب  علي،  بن  محمد  ال�سدوق،    )2(

�س119.

)3(  القمي، عب��س، من�زل الآخرة، �س57.
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Q6- زيارة الإمام الح�سين

فعن الإم�م اأبي جعفرQعن ثواب زائر الإم�م الح�سين

Q: »من اأتاه ت�ض�قاً كتب اهلل له األف حجة متقبلة، واألف 

عمرة مبرورة واأج��ر األ��ف �ضهيد من �ضهداء ب��در، واأج��ر األف 

�ضائم، وث�اب �ضدقة مقب�لة وث�اب األف ن�ضمة اأريد بها وجه 

اهلل، ولم يزل محف�ظاً �ضنَته من كل اآفة اأه�ُنها ال�ضيطان، 

ل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه، وعن  وُوكِّ

يمينه وعن �ضماله، ومن ف�ق راأ�ضه ومن تحت قدمه، فاإن 

مات �ضنَته ح�ضرته مالئكة الرحمة يح�ضرون غ�ضله واأكفانه 

واال�ضتغفار له، وي�ضيع�نه اإلى قبره باال�ضتغفار له، ويف�ضح 

له في قبره مّد ب�ضره، وي�ؤمنه اهلل من �ضغطة القبر ومن 

اإلى الجنة، وُيعطى  اأن يروِّعاُه، وُيفتح له باب  منكر ونكير 

كتابه بيمينه، وُيعطى له ي�م القيامة ن�ر ي�ضيء لن�ره ما 

بين الم�ضرق والمغرب، وينادي مناد: هذا من زوار الح�ضين 

�ض�قاً اإليه، فال يبقى اأحد ي�م القيامة اإال تمنى ي�مئذ اأنه 

.»
(1(
Qكان من زوار الح�ضين

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج98، �س18.
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7- قراءة �سورة التكاثر عند النوم

عند  التكاثر  األهاكم  ق��راأ  »من   :Pالأكرم النبي  فعن 

.
)1(

الن�م ُوقي فتنة القبر«

ما  القبر  �سغطة  من  المنجية  الأعمال  ومن   -15-8

ورد عن الفقيه

 من اأراد اأن ينجو من عذاب القبر فعليه اأن يالزم اأربعة 

اأ�سي�ء ويجتنب عن اأربعة اأ�سي�ء.

اأم� الأربعة التي يالزمه� فهي:

• مح�فظة ال�سالة.	

• وال�سدقة. )وفي خ�سو�س ال�سدقة ورد في الحديث 	

ال�سريف: »�ضدقة الم�ؤمن تدفع عن �ضاحبها اآفات 

الدنيا وفتنة القبر وعذاب ي�م القيامة(.

• وقراءة القراآن.	

• وكثرة الت�سبيح.	

)1(  التو�سيرك�ني، محمد نبي، لآلئ الأخب�ر، ج5، �س27.
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واأم� الأربعة التي يجتنبه� فهي:

• الكذب.	

• والخي�نة.	

• والنميمة.	

• ذكرن�ه 	 كم�  البول  من  الطه�رة  مراع�ة  )اأي  والبول 

�س�بقً�(.

ب- اأعم�ل الم�ؤمنين لأجل الميت

به�  يقوم  نج�ة  بف�سحة  قبره  في  الموؤمن  تع�لى  اهلل  رحم 

غيره من الموؤمنين الذين ي�سير اهتم�مهم ب�لميت اإلى كرامة له 

عندهم تكون محاًل لرحمة اهلل تع�لى، ومن جملة هذه الأعم�ل:

1- الجريدتان:

مع  يو�سع�ن  ال��ذراع  بمقدار عظم  رطب�ن  ع��ودان  وهم�   

ب�لجلد،  قًة  مال�سِ اليمنى  الترقوة  من  اإحداهم�  الميت، 

اأن  والأف�سل  القمي�س.  فوق  الي�سرى  الترقوة  من  والأخ��رى 

تكون من جريد النخيل. 

ب �س�حبه فطلب  وقد ورد اأّن النبيP مرَّ على قبر ُيعذَّ
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والآخر  راأ�سه،  اأحدهم� فوق  ه� ن�سفين، فو�سع  جريدة ف�سقَّ

 .
)1(

عند رجليه، وق�ل: »ُيخفَّف عنه العذاب ما داما رطبين«

2- ر�س الماء على قبره 

ر�س  عن  الحديث  مق�م  في   Qال�س�دق الإم���م  فعن 

الندى  دام  العذاب ما  »يتجافى عنه  ق�ل:  القبر  الم�ء على 

.
)2(

في التراب«

3- قراءة �سورة الملك على القبر:

 فقد روى الراوندي عن ابن عب��س اأّن رجاًل �سرب خب�ءه 

على قبر، ولم يعلم اأنه قبر، فقراأ »تبارك الذي بيده الملك« 

اهلل لر�سول  ذلك  فذكر  المنجية،  هي  يقول:  �س�ئحً�  ف�سمع 

.
)3(

Pفق�ل: »هي المنجية من عذاب القبر«

4- الدعاء عند الدفن

فقد ُروي عن ر�سول اهللP: »ما من اأحد يق�ل عند قبر 

)1(  اليزدي، العروة الوثقى، ج1، �س 442.

)2(  ال�سدوق، علل ال�سرائع، ج1 �س357.

)3(  القمي، عب��س، من�زل الآخرة، �س57.
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ميت اإذا ُدفن -ثالث مرات - اللهم اإني اأ�ضاألك بحق محمد 

واآل محمد اأن ال تعذب هذا الميت، اإال رفع اهلل عنه العذاب 

.
)1(

اإلى ي�م ينفخ في ال�ض�ر«

5- تربة كربالء

فقد ورد في الن�س���و�س ال�س���ريفة الآث�ر الخ��س���ة للتربة 

الح�س���ينية المب�ركة، فعن الإم�م ال�س�دقQ: »ال�ضج�د 

 .
)2(

عل���ى ترب���ة  الح�ضي���نQ يخ���رق الحج���ب ال�ضبع���ة«

وعنهQ: »ال�ُضبحة التي هي من طين قبر الح�ضين

 .
)3(

Q ت�ضبِّح بيد الرجل من غير اأن ي�ضبِّح«

 .
)4(

وعنهQ: »حنك�ا اأوالدكم بتربة الح�ضين فاإنه اأمان«

الح�ضين بن علي اأنت عن طين قبر  »اأين   :Qوعنه

 .
)5(

Q �ضفاء من كل داء«

)1(  الم�سدر ال�س�بق.

)2(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 82، �س153.

)3(  الم�سدر ال�س�بق، ج98، �س133.

)4(  الم�سدر ال�س�بق، �س124.

)5(  الم�سدر ال�س�بق، �س118.
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اأنت عن طين قبر الح�ضين بن علي »اأي��ن   :Qوعنه

 .
)1(

Q فاإن فيه اأمناً من كل خ�ف«

على  الموؤمنون  يحر�س  التربة  ه��ذه  خ�سو�سية  ولأج��ل 

و�سع  �سيء منه� مع الميت في قبره؛ لي�أمن من اأهوال القبر 

وعذابه.

ق�سة معبِّرة

ق�سة  للعذاب  ودفعه�  كربالء  تربة  برك�ت  في  ورد  وقد 

لأهل  مع�دية  اأ�سرة  من  اأم��ره  بداية  في  ك���ن  لرجل  رة  معبِّ

يعي�س  ل  اأم  له  ك�نت  الذي  الخلعي  علي  ال�سيخ  وهو  البيت، 

الأ�سم�ء  لأولده���  تخت�ر  اأنه�  ع�دته�  ك�ن من  لذا  اأولده���، 

حتى  وخنف�س،  و�سب  وجح�س  وكب�سه  كب�س  مثل  الممقوتة، 

الخلعي  ُولد  فلم�  غيره،  من  موته  بعد  له  �سم�عه�  يتكرر  ل 

لم تجد من ا�سمٍ  اأبغ�س اإلى قلبه� من ا�سم  علي، ف�إنه اإذا 

م�ت لم تحزن على موته واإن ع��س اأمكن ا�ستبدال غيره به. 

وع��س حتى  الحي�ة  له  اهلل  كتب  الكريم  الإ�سم  وببركة هذا 

)1(  الم�سدر ال�س�بق، �س118.
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اإذا بلغ  اأنه  اأمه  ي فيه� اإخوته، فنذرت  تج�وز ال�سن التي توفِّ

مب�لغ الرج�ل اأن تحب�سه وقفً� على القي�م بم� تعتقد اأنه اأف�سل 

.Qالأعم�ل، وهو يتعلق بمواجهة زائري الإم�م الح�سين

تدخل  التي  الطريق  اإل��ى  ال��ن��ذر  لأداء  اأم��ه  ب��ه  وج����ءت 

كربالء من ن�حية الم�سّيب ليلة الجمعة، ومعه ال�سالح والعدة 

لمه�جمة الزائرين اإذا قدموا اإلى كربالء، ف�أ�سند ظهره اإلى 

ال��زوار  اأح��د من  ق��دوم  ينتظر  الطريق  تلك  نخلة على  جذع 

النتظ�ر  لطول  النع��س  عليه  فغلب  اإليه،  �سند 
ُ
اأ بم�  ليقوم 

ون�م، فمرت به ق�فلة من قوافل الزائرين، فوقع عليه غب�ر 

دواّبهم،  وهو في نومه فراأى في المن�م ك�أّن القي�مة ق�مت، 

وقد احتو�سته الزب�نية ت�سوقه اإلى جهنم لعزمه على م�س�ءة 

زوار قبر الح�سين، واأنزلوه في �سعلة منه� موثقً� فلم  يح�ّس 

اإل وث�قه اأحرقته، ف�نطلق منه ولم ت�سل اإلى ج�سمه اأو ثي�به، 

عن  )م�لك(  رئي�سهم  و�س�ألت  ذل��ك  من  المالئكة  فتعجب 

ح�سن  في  اإنه  ق�ل:  ح�سر  فلم�  اإليَّ  اح�سروه  فق�ل:  ال�سر، 

ج�سده  على  وقع  ال��ذي  الغب�ر  هذا  وهو  الن�ر،  من  وحج�ب 
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وثي�به من تراب كربالء فهو تراب امتزج من دم�ء ال�سهداء 

من العترة الط�هرة فكيف ت�سل الن�ر اإليه؟!

ى  ريد له، ودخل كربالء، وت�سيع واأدَّ
ُ
فلم� انتبه عدل عم� اأ

نذر اأمه بقي�مه في �سدانه م�سهد الح�سينQ، وك�نت له 

موهبة �سعرية مجيدة فوقفه� على مدح اأهل البيت ومراثيهم 

وك�ن اأول م� اأن�سد: 

النج�ة فزر ح�سينً� �سئت  عيِناإذ  قرير  الإل���ه  تلقى  غ��دًا 

الن�ر ج�سمً� فلي�س يم�س حر 
)1(

الح�سين زوار  غب�ر  عليه 

ج- زمن الم�ت 

ومب�ركة  معنوية،  الأزمنة خ�سو�سية  لبع�س  اأّن  يخفى  ل 

خ��سة من اهلل تع�لى، ف�لأ�سهر كله� هلل، لكّن �سهر رم�س�ن 

لكّن  والأي�م كله� هلل،  تع�لى،  اإلى اهلل  انت�س�به  الأول في  هو 

يوم الجمعة هو �سيد الأي�م، واللي�لي كله� هلل، لكّن ليلة القدر 

اأعظم اللي�لي.

دار  بيروت،  والأدب،)ل،ط(،  وال�سنة  الكت�ب  في  الغدير  الح�سين،  عبد  الأميني،   )1(

الكت�ب العربي،)ل،ت( ج6، �س13،12.
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ومن �سمن الأوق�ت المب�ركة هو الوقت الواقع بين زوال 

الخمي�س وزوال الجمعة، وقد ورد اأّن له بركة خ��سة في رفع 

عذاب القبر.

زوال  ب��ي��ن  م��ا  م���ات  »م���ن   :Qال�س�دق الإم����م  فعن 

ي���م  م��ن  ال�ضم�س  زوال  اإل���ى  الخمي�س  ي����م  م��ن  ال�ضم�س 

 .
)1(

الجمعة اأعاذه اهلل من �ضغطة القبر«

د- مك�ن الدفن

تع�لى  اهلل  لكّن  تع�لى،  هلل  فكله�  ك�لأزمنة  الأمكنة  ح�ل 

اخت�ر من كل �سيء �سيئً�، ف�خت�ر من الأر�س مكة، واخت�ر من 

مكة الم�سجد الحرام، واخت�ر من الم�سجد الحرام المو�سع 

اأثر في  له  م�  المب�ركة  الأمكنة  تلك  ومن  الكعبة.  فيه  الذي 

رفع عذاب القبر األ وهو الدفن في النجف الأ�سرف، و�سي�أتي 

الحديث عنه لحقً� ب�إذنه تع�لى.

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج6، 221.



أسئلة القرب

اأكدت الرواي�ت الواردة عن اأهل الع�سمةR اأّن هن�ك 

الإم���م  فعن  قبره،  في  الميت  اإل��ى  ه  ُتوجَّ الأ�سئلة  من  جملة 

ال�س�دقQ:»من اأنكر ثالثة اأ�ضياء، فلي�س من �ضيعتنا: 

 .
)1(

المعراج والم�ضاءلة في القبر وال�ضفاعة«

من هو ال�سائل؟

ملك�ن  قبره  في  الميت  ي�س�أل  الذي  اأّن  الرواي�ت  تحدثت 

اأّن  الأخب�ر  وبع�س  ونكير،  ن�كر  اأو  ونكير  منكر  لهم�  ُيق�ل 

ونكير،  ن�كر  الك�فر  على  ي��ن��زلن  اللذين  الملكين  ا�سمي 

وب�سير؛  ر  مب�سِّ الموؤمن  على  ينزلن  اللذين  الملكين  وا�سمي 

ر من اهلل  الموؤمن يب�سَّ اأّن الك�فر ينكر الحق، بينم�  ب�عتب�ر 

.
)2(

تع�لى ب�لر�س� والثواب المقيم

ط1،  الق�ئيني،  محمد  تحقيق  الأئمة،  اأ�سول  في  المهمة  الف�سول  الع�ملي،  الحر    )1(

بيروت، دار اإحي�ء التراث العربي، 2003، ج1 �س 360.

)2(  �سبر، عبد اهلل، ت�سلية الفوؤاد، �س103-102.
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من ُي�ساأل في القبر؟

هة في القبر ل تعّمُ  كل الموتى  كم� ورد اأّن الأ�سئلة الموجَّ

في  �سون  المتمحِّ هم  الأول��ى:  منهم،  ط�ئفتين  خ�سو�س  بل 

�سون في الكفر، اأم� غير ه�تين  الإيم�ن والث�نية: هم المتمحِّ

الط�ئفتين فيبقون في قبورهم دون م�س�ءلة اإلى يوم النفخ في 

ال�سور، ففي �سحيحة محمد بن م�سلم عن الإم�م ال�س�دق

اأو من  االإيمان  اإال من مح�س  القبر  ُي�ضاأل في  »ال   Q

ُي�ضاأل  ال   «:Qال�س�دق الإم���م  وعن   ،
)1(

الكفر« مح�س 

في القبر اإال من مح�س االإيمان مح�ضاً، اأو مح�س الكفر 

 .
)2(

مح�ضاً، واالآخرون يله�ن عنهم«

الم�سوؤول: الج�سد اأو الروح؟

ورد اأّن الملكين قبل �سوؤال الميت يلقي�ن ب�إذن اهلل تع�لى 

 .
)3(

الروح اإلى حقويه، فيقعدانه وي�س�ألنه

)1(  الكليني، محمد بن يعقوب، فروع الك�في، ج3، �س235.

)2(  الم�سدر ال�س�بق، ج3، �س235..

)3(  الم�سدر ال�س�بق، ج3، �س239.
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ما هي اأ�سئلة القبر؟

ه  ُتوجَّ اأ�سئلة عق�ئدية  اأربعة  اأنَّ هن�ك   ورد في الأح�ديث 

اإلى الميت وهي:

من رّبك؟. 1

م� دينك؟. 2

من نبيُّك؟. 3

من اإم�مك؟. 4

في  للم�ؤمن  »ُيقال   :Qالك�ظم الإم�م  ورد عن  فقد 

قبره: من ربك؟ قال: فيق�ل: اهلل. فُيقال له: ما دينك؟ 

محمد.  فيق�ل:  نبيك؟  من  له:  فيقال  االإ�ضالم.  فيق�ل: 

ف��ي��ق��ال: م��ن اإم��ام��ك؟ ف��ي��ق���ل:ف��الن. ف��ُي��ق��ال كيف علمت 

بذلك؟ يق�ل: اأمر هداني اهلل له وثبَّتني عليه. فُيقال له: 

نم ن�مة ال حلم فيها، ن�مة العرو�س.  ثم ُيفتح له باب اإلى 

َرْوحها وريحانها، فيق�ل: يا رب،  الجنة فيدخل عليه من 

. ...
(1(

ل قيام ال�ضاعة عجِّ

ب���أّن   :Qال�س�دق الإم���م  ح�َله  في�سف  الك�فر  اأم��� 

)1( �سبر، عبد اهلل، ت�سلية الفوؤاد، �س 95 - 96.
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الملكين »يقعدانه ويلقيان فيه الروح اإلى حق�يه، فيق�الن 

له: من ربك؟ فيتلجلج ويق�ل: قد �ضمعت النا�س يق�ل�ن. 

ل��ه: ما دينك؟ فيتلجلج،  دري��ت، ويق�الن  ل��ه: ال  فيق�الن 

ف��ي��ق���الن ل��ه: ال دري���ت، وي��ق���الن ل��ه: م��ن نبيك؟ فيق�ل 

النا�س يق�ل�ن، فيق�الن له: ال دري��ت، وُي�ضاأل عن  �ضمعت 

اإمام زمانه. فينادي منادي ال�ضماء: كذب عبدي، افر�ض�ا له 

في قبره من النار، واألب�ض�ه من ثياب النار، وافتح�ا له باباً 

اإلى النار، حتى ياأتينا وما عندنا �ضّر له، في�ضربانه بمزربة 

ل�  ن��اراً  يتطاير قبره  اإال  لي�س منها �ضربة  ثالث �ضربات 

 .
(1(

�ضرب بتلك المرزبة جبال ِتهامة لكانت رميماً 

وقفة مع الأ�سئلة العقائدية

ال�ض�ؤال االأول: من رّبك؟ ولي�س من خ�لقك؟ 

الت�ريخ لم تكن  الإن�س�ن عبر  الأ�س��سية في  الم�سكلة  لأّن 

اإليه  ه  ُيتوجَّ ومن  والرب  المدير  في  بل  ب�لخ�لق  الإيم�ن  في 

في اإدارة �سوؤون الحي�ة. لذا نالحظ اأّن القراآن الكريم حينم� 

)1(  الم�سدر ال�س�بق، �س 97.
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ۇ  ۇ  ڭ  {ڭ  ي��ق��ول  مكة  م�سركي  ع��ن  يتحدث 

 .
)1(

ۆ ۆ ۈ ۈ}
في  ي�سركون  ك���ن��وا  ب��ل  الخ�لقية،  ف��ي  ي�سركوا  ل��م  فهم 

دون  م�ستقلون  اأرب���ب  هم  الأ�سن�م  اأّن  ب�عتق�دهم  الربوبية 

اهلل �سبح�نه وتع�لى.

م�سلكية،  اآث���ر  من  ب�لربوبية  لالعتق�د  م�  الوا�سح  ومن 

واأم��ور كل  اأم��وره  رّب��ه ومدير  تع�لى هو  ب���أّن اهلل  يوؤمن  فمن 

الحي�ة ف�إنه �سيتوجه اإليه في كل �سيء، ويقت�سر على تع�مله 

يريده من  م�  لهم في  تو�سيط اهلل  اأ�س��س  الآخرين على  مع 

نت�ئج.

ق�سة معبِّرة 

رة عن ال�سعور بربوبية اهلل تع�لى، وهي  وردت ق�سة معبِّ

اأنَّ اأحد الأ�سخ��س ك�نت له ح�جة قيل له: ل يق�سيه� لك اإل 

الملك وك�ن ق�سر الملك بعيدًا جداَ ً عن بلدته، فقطع ال�سهول 

)1(  �سورة لقم�ن: الآية 25.
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اإلى ق�سر الملك، واأراد لق�ءه،  والأودية والجب�ل حتى و�سل 

الق�سر،  ب�ب  على  انتظ�ره  وط�ل  ف�نتظر  انتظر،  له:  فقيل 

وحينم�  ي�سلِّي،  الملك  اإّن  له:  فقيل  ذلك،  �سبب  عن  ف�س�أل 

ر  ينتهي من �سالته ن�أذن لك في الدخول. تف�ج�أ الرجل، فكَّ

في الأمر، ثم همَّ ب�لرحيل، �سئل عن �سبب ذلك، ولَم اأعر�س 

اإّن  ف�أج�ب:  الطويلة؟  الم�س�فة  ع  قطَّ بعدم�  الملك  لق�ء  عن 

لي ح�جة اعتقدت اأنه� ل ُتق�سى اإل من خالل الملك، فجئت 

اإلى الملك فوجدته يطلب ح�جته من اهلل، فقررت اأن اأطلب 

ح�جتي ممن يطلب الملك منه ق�س�ء ح�جته.

ال�ض�ؤال الثاني: م� دينك؟

كل  ت�سمل  التي  والم�سلكي�ت  المعتقدات  يمثل  ال��دي��ن 

للفرد  الدارين  اإلى �سع�دة  به�  التدين  ويوؤدي  الحي�ة،  اأنح�ء 

والمجتمع. والدين هو الذي يجيب عن ال�سوؤال الأ�س��س الذي 

مّر في البداية، فهو الذي ير�سد اإلى م� يحت�ج اإليه ال�س�لك 

للو�سول اإلى الكم�ل. ودين اهلل واحد منذ اآدم اإلى اليوم، اإل 
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الر�س�لت  تتعدد  اأن  اقت�ست  الب�سرية  المجتمع�ت  تدرج  اأّن 

و�سل  اأن  اإل��ى  المجتمع�ت،  تلك  تتحمل  م�  بح�سب  الإلهية 

الر�س�لة  تحّمل  فيه�  ي�ستطيع  مرحلة  اإلى  الب�سري  المجتمع 

الخ�لدة، فك�نت ر�س�لة الإ�سالم بقراآنه� المعجزة الخ�لدة.

ال�ض�ؤال الثالث: من نبّيك؟

لقد بعث اهلل النبيين المت�سلين ب�هلل تع�لى ليبلغوا دين 

هذا  تفعيل  في  الأ�س��سي  ال��دور  لهم  وليكون  ور�س�لته،  اهلل 

المجتمع�ت  فتغيير  تع�لى،  اهلل  اإل��ى  الن��س  وه��دي  الدين، 

هي  التي  المعلوم�ت  وج��ود  خالل  من  فقط  يتم  ل  الب�سرية 

بمث�بة خريطة طريق اإلى الكم�ل الإن�س�ني، بل ل بد من قدوة 

ر  يكون له� الأثر في �سير الن��س على تلك الطريق. من هن� عبَّ

اأحد الم�ست�سرقين عن �سرِّ امتداد وانت�س�ر الدين الإ�سالمي، 

ب�أنه لو اقت�سر الإ�سالم على القراآن الكريم دون �سيرة النبي 

الأعظمPلم� ك�ن الإ�سالم قد خط� تلك الخطوات.

اأكثر على  التعّرف  اأم�م م�سوؤولية في  الأمر يجعلن�  وهذا 

نبين� محمدPوعلى �سيرته الحي�تية في الجوانب المتعددة، 



يسألونك عن القبر 122

الحي�تي نحو  لن� ولأولدن��� في �سيرن�  ليكون قدوة  واأن نعمل 

Pمحمد ب��سم  الأبن�ء  ت�سمية  من  ورد  م�  ولعل  الكم�ل، 

ي�س�عد على هذا الإقتداء، فقد ورد عن النبي الأكرم Pاأنه 

ق�ل: »من ولد له ثالثة بنين ولم ي�ضمِّ اأحدهم محمداً فقد 

  وفي حديث اآخر عنهP: »البيت الذي فيه ا�ضم 
)1(

جفاني«

 .
)2(

محمد ي�ضبح اأهله بخير ويم�ض�ن بخير«

اإل  لن� مولود  يولد  الإم�م ال�س�دقQ: ل  بل ورد عن 

غيَّرن�،  �سئن�  ف�إذا  اأي�م،  �سبعة  م�سى  ف�إذا  محمدًا،  �سمين�ه 

.
)3(

واإل تركن�

ال�ض�ؤال الرابع: من اإم�مك؟

بعدة عوامل منه�  ترتبط  الإ�سالم  الإم�مة في  اإّن ق�سية 

اإلى  يعود  م�  ومنه�  الأكف�أ،  الجتم�عية  القي�دة  اإلى  الح�جة 

الدين وهو حفظ ال�سريعة وتبليغه�، ف�إّن اإلق�ء نظرة ف�ح�سة 

اأمر  اأم�م  يوقفن�  المب�ركة  النبوية  ة  ال�سنَّ تبليغ  مرحلة  على 

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 101، �س130.

)2(  الم�سدر ال�س�بق، ج 101، �س130.

)3(  الم�سدر ال�س�بق، ج 101، �س131.
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مهم جدًا، فمرحلة تبليغ ال�سّنة النبوّية دامت ثالثً� وع�سرين 

مّكة،  في  �سنًة  ع�سرَة  ثالَث  الأعظم  النبيُّ  منه�  ق�سى  �سنة 

وع�سَر �سنوات في المدينة المنّورة.

ة الثالَث ع�سرة، فلم يوؤمن ب�لنبّي   اأّم� في ال�سنوات المّكيَّ

.
)1(

اإّل عدد قليل لم يتج�وز عددهم اأربعم�ئة م�سلم على الأكثر

اأّدى   � ممَّ الم�سطهدين  الم�ست�سعفين  من  اأغلبهم  وك�ن 

مّرتين،  الحب�سة  اإلى  ع�ئلة(   70( منهم  الكثير  هجرة  اإلى 

وب�لت�لي انف�س�لهم المب��سر عن تلّقي الدعوة الإ�سالمّية من 

الم�سركون  المّكيَّة ك�ن  ال�سنوات  النبّي محّمدP وفي هذه 

ت�سييقً�  معه  الب�قين  والم�سلمين   Pالنبّي على  قون  ي�سيِّ

�سديدًا، ويمنعونه من تبليغ دعوته لالآخرين، حتى و�سل الأمر 

اأبي  �ِسْعِب  في  اله��سمّيين  اإلى مح��سرته مع جملة من  بهم 

ط�لب ثالث �سنوات حيث ك�نت المج�عة ال�سديدة...

اأّن  بو�سوح  ُي��درك  ة  المّكيَّ المرحلة  ه��ذه  في  الن�ظر  اإّن 

القرى،  اأم  �ر ط1، قم، من�سورات  الإم�مة، ترجمة ك�سَّ )1(   انظر: المطهري، مرت�سى، 

�س 77.
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العتق�دات  اأ�س��سّي�ت  تبليغ  اإّل  للنبّي  ت�سنح  لم  الفر�سة 

الق�رئ  ُيالحظ  كم�  ال�سريعة،  جوانب  من  القليل  والبع�س 

لالآي�ت القراآنّية الن�زلة في مّكة.

ومّم� يوؤّكد هذا الواقع اأّن فري�سة ال�سوم، وهي من اأوائل 

فروع الدين، لم تنزل في مّكة بل في المدينة.

يثرب  اإل��ى  النبّي  بهجرة  المّكيَّة  ال�سنوات  ه��ذه  وانتهت 

ليق�سي فيه� ع�سر �سنوات ك�نت مليئة ب�لحروب والغزوات وم� 

من  القب�ئل  بين  ح�سلت  التي  الخالف�ت  اإل��ى  اإ�س�فة  �س�به، 

داخل المجتمع الإ�سالمّي الجديد. وقد �سّجل الت�ريخ في الفترة 

واإر�س�ل  وغزوة  معركة  ثم�نين  من  اأكثر  وقوع  النبوّية  المدنّية 

�سراي� وم� �س�به، وك�ن النبّي هو الق�ئد الع�سكرّي المب��سر له�.

ق�ت  معوِّ لت  �سكَّ والغزوات  الحروب  هذه  اأّن  والوا�سح  ومن 

ة النبوّية ال�سريفة. اأم�م تبليغ تف��سيل ال�سريعة الإ�سالمّية وال�سنَّ

النظر  نغ�سَّ  اأن  اأردن���ا  »واإذا  المطّهري:  ال�سهيد  يقول 

اأّن ر�ض�ل  الكائن في مّكة والمدينة، ونفتر�س  عن ال�اقع 

اهلل �ضلك في هذه ال�ضن�ات الثالث والع�ضرين من البعثة 
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نهج المعلِّم الذي ال �ضاأن له اإالَّ الذهاب اإلى ال�ضّف وتعليم 

النا�س، فمع ذلك لم يكن هذا ال�قت وافياً كي ُيبيِّن النبّي 

اأ�ضفنا  اإذا  فكيف  االإ���ض��الم،  عليه  ينط�ي  ما  للنا�س جميع 

Pاأوق�����ات النبّي ال���ذي ام��ت�����سَّ ج���لَّ  ال��ت��اري��خ ...  ل��ذل��ك 

خ�ض��ضاً ب�ضاأن دين كاالإ�ضالم يب�ضط حاكميَّته على جميع 

.
)1(

�ض�ؤون حياة الب�ضر؟«

الحّل: ولية الُحَجج

اإذًا ل بدَّ من حلٍّ يت�سنَّى من خالله للنبّي اأن يبلِّغ ويحفظ 

الت�سيُّع  ت��واأم  الكريم  القراآن  مع  تمّثل  التي  ال�سريفة  ته  �سنَّ

الك�مل.

فك�ن الحّل الإلهّي يتمّثل بتربية اإلهّية ل�سخ�سٍ ا�ستثن�ئّي 

للدين  وح�فظً�  ته  ل�سنَّ وم�ستودعً�  النبّي  لعلم  وع���ًء  يكون 

 ،Qالحنيف. وك�ن هذا ال�سخ�س هو علّي بن اأبي ط�لب

فك�ن محلَّ الفي�س الإلهّي والتعليم النبوّي.

)1(  المطهري، مرت�سى،  الإم�مة، �س 77.
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وهذا م� يعطين� التف�سير الوا�سح لتلك الجل�س�ت الطويلة 

التي  بينهم�  ال�سديدة  المالزمة  وعلّيPوتلك  محّمد  بين 

ر عنه� اأمير الموؤمنينQبقوله: »ولقد كنت اأتبعه  ك�ن يعبِّ

ه«، وك�ن النبّي كم� يخبر عنه علي: »اإذا  مِّ
ُ
َثَر اأ

َ
اّتباع الف�ضيِل اأ

.
)1(

�ضاألت ر�ض�ل اهلل اأجابني واإن فنيت م�ضائلي ابتداأني«

دت الرواي�ت اأّن هذا التعليم الخ��ّس ك�ن ب�أمر اإلهي،  واأكَّ

ب�إ�سن�ده  430ه�(  )ت  ال�س�فعي  الح�فظ  ُنَعْيم  اأبو  روى  فقد 

عن ر�سول اهلل: »يا علي، اإّن اهلل عّز وجّل اأمرني اأن اأدنيك 

واأعّلمك لتعَي واأنزلت هذه االآية )وتعيها اأذن واعية( واأنت 

.
)2(

اأذن واعية للعلم«

ولأجل هذا الدور الإلهّي في اإكم�ل تبليغ ال�سريعة الإلهية 

اآل محمد، تعليق ميرزا  )1(   ال�سف�ر، محمد بن الح�سن، ب�س�ئر الدرج�ت في ف�س�ئل 

مح�سن التبريزي )ل.ط( قم،  ب�سيرتي، 1404ه�، �س198.

)2(  اأبو نعيم، حلية الأولي�ء، ج 1، �س67.

1409ه�،  الر�س�لة،  موؤ�س�سة  بيروت،  المحمودي،   تحقيق  ال�سمطين،  فرائد  الجويني،   -

ج 13، �س 136.

- الحلي، ك�سف اليقين، تحقيق علي اآل كوثر، مجمع اإحي�ء الثق�فة الإ�سالمية، ط1، قم، 

�س 52.

اأكرم، حقيقة م�سحف ف�طمة عند ال�سيعة، ط4، بيروت، دار ال�سفوة،  - انظر: برك�ت، 

�س 146.
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د النبّي اأّن لل�سريعة مدخاًل واأّن لعلمه ب�بً�،  ة النبوّية حدَّ وال�سنَّ

مدينة  »اأن��ا  فق�ل:  منه  يدخل  اأن  بدَّ  ل  يغترف  اأن  اأراد  من 

.
)1(

العلم وعليٌّ بابها«

ولم تكن فترة حي�ة اأمير الموؤمنين-ل �سيَّم� في الظروف 

اإكم�ل  في  الكبير  الدور  هذا  لأداء  به�-ك�فية  اأح�طت  التي 

ال�سيعة  الموؤمنين تف��سيل  اأمير  ن  النبوّية، فخزَّ ة  ال�ُسنَّ تبليغ 

الط�هرة في الح�سن والح�سين ليكون� الح�فظين ل�سنة ر�سول 

النبّي  الذي  لن� �سرَّ قول  اهللPومبلغيه�، وهذا م� يك�سف 

.
)2(

ا�سُتهر به: »الح�ضن والح�ضين اإمامان قاما اأو قعدا«

ة المطّهرة من  و�س�ءت الإرادة الإلهّية اأن تنتقل هذه ال�سنَّ

ف�أودع  الرائد،  ب��دوره  اإم���م  كّل  يقوم  اأن  بعد  ط�هرة  �سدور 

الح�سين علوم الإ�سالم في ابنه زين الع�بدين، وهو في الب�قر، 

في  والك�ظم  الك�ظم،  في  وال�س�دق   ال�س�دق،  في  والب�قر 

)1(   الترمذي، الج�مع ال�سحيح، بيروت، دار اإحي�ء التراث، ج 5، �س 637.

ة، بيروت، دار الكت�ب الإ�سالمي، ج 1،  - الحلي، ك�سف اليقين، �س 57، الأربلي، ك�سف الُغمَّ

بيروت،  المودة،  ين�بيع  القندوزي،   ،148 �س  ج 13،  العم�ل،  كنز  الهندي،   ،113 �س 

الأعلمي، �س 70.

)2(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 10، �س 78.
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الّر�س�، والّر�س� في الجواد، والجواد في اله�دي، واله�دي في 

المهدّي،  الُحّجة  البيت  اأهل  والع�سكري في ق�ئم  الع�سكري، 

Rالبيت اأه��ل  ��ة  اأئ��مَّ وليكون  ال��ن��ور،  �سل�سلة  به  لتكتمل 

اأمته  واأمر  اهلل  ر�سول  خلَّفه  الذي  الت�سريع  تواأم  القراآن  مع 

ب�لتم�ّسك به حينم� ق�ل: »اإّني تارك فيكم الثَّقلَْين كتاب اهلل 

كتم بهما لن ت�ضّل�ا بعدي  اإن تم�ضَّ اأهل بيتي )ما  وعترتي 

 .
)1(

اأبداً( ولن يفترقا حتى يردا عليَّ الح��س«

َمْن ربُّك؟ ما ديُنك؟ من نبيُّك؟ من اإماُمك؟

اأربعة اأ�سئلة عق�ئدية يواجهه� الإن�س�ن في قبره، ف�إذا نجح 

في المتح�ن ُيق�ل له كم� ورد عن الإم�م الك�ظمQ: نم 

نومة ل حلم فيه�، نومة العرو�س، ثم ُيفتح له ب�ب اإلى الجنة، 

.
)2(

فيدخل عليه من رّوحه� وريح�نه�

)1(  الطبري، الم�ستر�سد، تحقيق المحمودي، قم، موؤ�ّس�سة الثق�فة الإ�سالمية، �س 560، 

انظر: كت�ب »حديث الثقلين« الذي طبع في الق�هرة من قبل دار التقريب بين المذاهب 

ة. الإ�سالمية، وقد جمع فيه اأ�س�نيد هذا الحديث في كتب اأهل ال�سنَّ

)2(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج6، �س263.



املنجيات من املساءلة

ونكير  منكر  م�س�ءلة  من  المنجي�ت  عن  الحديث  يمكن 

�سمن العن�وين الت�لية:

اأ- اأعم�ل الم�ؤمنين لأجل المْيت

اء اأن يقوم الموؤمنون بجملة من الأعم�ل  دعت ال�سريعة الغرَّ

منه�  التي  والقبر  الموت  اأه��وال  الميت  عن  تزيل  اأو  لتخفف 

م�س�ءلة منكر ونكير، من هن� ك�ن امتث�ل ال�سح�بي الجليل اأبي 

� م�ت ولده اإذ وقف على قبره، وم�سحه بيده وق�ل: ذر الغف�ري لمَّ

ل���ب���اراً، ولقد  ب��ي  ك��ن��ت  اإن����ك  ذر، واهلل  ي��ا  »رح��م��ك اهلل 

ُقب�ضت واإني عنك لرا�ِس، واهلل ما بي فقدك، وما عليَّ من 

غ�ضا�ضة، ومالي اإلى اأمر ر�ض�ل اهلل من حاجة، ول�ال ه�ل 

اأك�ن مكانك، ولقد �ضغلني الحزن لك  اأن  لع ل�ضرني  المطَّ

عليك،  بكيت  ولكن  لك،  بكيت  ما  واهلل  عليك،  الحزن  من 

فليت �ضعري ما قلت وما قيل لك؟
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اللهم اإني قد وهبت له ما افتر�ضت عليه من حقي، فهب 

.
)1(

له ما افتر�ضت عليه من حقك، فاإنك اأحق بالج�د والكرم«

الوف�ة  ه��ذه  بعد  يتف�عل  )ر����س(  ذر  اأب���  اأّن  ف�لمالحظ 

ر،  المحزنة بم� يعود في النفع  على ولده الذي م�ت، فهو كم� عبَّ

قد �سغله الحزن له عن الحزن عليه، اأي ك�ن م�سغوًل ب�لعب�دات 

والط�ع�ت الن�فعة له مم� ح�ل بينه وبين الحزن على فراقه.

وهذا الأمر هو الذي ينبغي للموؤمنين المحبين للميت اأن 

ومنه�  اآخرته،  في  تنفعه  التي  ب�لأعم�ل  ين�سغلوا  ب�أن  يفعلوه 

الأعم�ل التي تنجيه من هول م�س�ءلة منكر ونكير والتي منه�:

تلقين الميت

�سّيم�  ل  الميت  تلقين  على  اء  ال��غ��رَّ ال�سريعة  اأّك����دت 

ال�سه�دتين والإقرار ب�لأئمة الثني ع�سر، وقد ورد ا�ستحب�ب 

:
)2(

هذا التلقين في ثالثة موارد

االأول: ح�ل الحت�س�ر.

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج22، �س435.

)2(  الإم�م الخميني، تحرير الو�سيلة، ج1 �س 61. 
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الثاني: عند و�سعه في القبر، وفي اآداب هذا التلقين ورد 

ل��ه و���ض��ادة من  »ُيجعل  ق���ل:  اأن��ه   Qعن الإم���م ال�س�دق

تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئال ي�ضتلقي، وُيحل عقد 

اللهم  ويقال:  له  ُيدعى  ثم  ويك�ضف عن وجهه،  كلها،  كفنه 

عبدك وابن عبدك )و( ابن اأمتك، نزل بك واأنت خير منزول 

به، اللهم اأف�ضح له في قبره، ولقنه حجته، واألحقه بنبيه، وقه 

�ضر منكر ونكير. ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه االأيمن 

تحريكاً  وتحركه  االأي�ضر  منكبه  على  الي�ضرى  يدك  وت�ضع 

�ضديداً، وتق�ل: يا فالن بن فالن، اهلل ربك، ومحمد نبيك، 

االأئمة وت�ضمي   - واإم��ام��ك،  وليك  وعلي  دي��ن��ك،  واال���ض��الم 

اإلى اآخرهم - اأئمتك اأئمة هدى اأبرار،  R واحداً واحداً 

اأخرى، واإذا و�ضعت عليه اللبن  ثم تعيد عليه التلقين مرة 

وح�ضته،  واآن�����س  وح��دت��ه،  و�ضل  غربته،  ارح��م  »اللهم  فقل: 

واآمن روعته، واأ�ضكن اإليه من رحمتك رحمة ي�ضتغني بها عن 

.
)1(

رحمة من �ض�اك، واح�ضره مع من كان يت�اله«

)1(  ال�سدوق، محمد بن علي، من ل يح�سره الفقيه، تعليق محمد جعفر �سم�س الدين، 

)ل.ط(، بيروت، دار التع�رف، 1990 ج1، �س 180.
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ال�سيدة  بتلقين  بنف�سه  اهللPق�م  ر�سول  اأّن  ورد  وق��د 

ف�طمة بنت اأ�سد مع جملة من الأعم�ل الالفتة فقد ورد عن 

الإم�م ال�س�دقQ ق�ل:

»لما ماتت فاطمة بنت اأ�ضد اأم اأمير الم�ؤمنين، جاء علي 

اإلى النبيPفقال له ر�ض�ل اهلل P: يا اأبا الح�ضن مالك؟ 

قال: اأمي ماتت، فقال النبيP: واأمي واهلل، ثم بكى، وقال: 

وااأماه، ثم قال لعليQ: هذا قمي�ضي فكفنها فيه، وهذا 

خرجت �ضلى 
ُ
ردائي فكفنها فيه، فاإذا فرغتم فاأدن�ني، فلما اأ

اأحد  على  بعدها  وال  قبلها  ي�ضلِّ  لم  النبيP�ضالة  عليها 

مثلها، ثم نزل اإلى قبرها فا�ضطجع فيه... وطالت مناجاته 

بها  �ضنعت  لقد  اهلل  ر���ض���ل  ي��ا  قيل:  خ��رج  فلما  القبر،  ف��ي 

اإياها ثيابك، ودخ�لك في قبرها، وط�ل  �ضيئاً في تكفينك 

قبلها،  باأحد  �ضنعته  راأيناك  ما  مناجاتك، وط�ل �ضالتك، 

قال: اأّما تكفيني اإياها فاإني لّما قلت لها: يعرى النا�س ي�م 

فلبَّ�ضتها  وا�ض�اأتاه،  وقالت  يح�ضرون من قب�رهم، ف�ضاحت 

ثيابي، و�ضاألت اهلل في �ضالتي عليها اأن ال يبلي اأكفانها حتى 
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ف��ي قبرها  دخ���ل��ي  واأم���ا  ذل��ك،  اإل��ى  فاأجابني  الجنة  تدخل 

دخل قبره وان�ضرف 
ُ
فاإني لما قلت لها ي�ماً: اإّن الميت اإذا اأ

النا�س عنه دخل عليه ملكان منكر ونكير في�ضاأالنه، فقالت: 

ُفتح لها  اأ�ضاأل ربي في قبرها حتى  واغ�ثاه باهلل، فما زلت 

 .
)1(

باب من قبرها اإلى الجنة ف�ضار رو�ضة من ريا�س الجنة«

وفي رواية اأّن الن��س �سمعوا ر�سول اهلل P يقول لف�طمة

ابنك، ال جعفر، وال عقيل،  »ابنك،  القبر:  O وهي في 

اأبي طالب«، وحينم� �س�ألوه عن معنى  ابنك، ابنك علي ابن 

وال  ابنك، ال جعفر،  ابنك،  لها  ق�لي  »اأما   Pاأج�ب ذلك 

ربها  ع��ن  و���ض��اأاله��ا،  الملكان  عليها  ن��زل  لما  فاإنها  عقيل، 

قالت: اهلل ربي، قاال لها: من نبيك، قالت: محمد نبيِّي، 

اأن ت��ق���ل: ول��دي،  ق���اال: م��ن ول��ي��ك واإم��ام��ك؟ فا�ضتحيت 

.
)2(

فقلت لها: ق�لي ابنك علي بن اأبي طالب«

بح�ر  المجل�سي،  ب�قر  محمد  �س307،  الدرج�ت،   ب�س�ئر  ح�سن،  محمد  ال�سف�ر،    )1(

الأنوار، ج6، �س232.

 ،1962 الحيدرية  المكتبة  ال�سرف،  النجف  ط2،  العلوية،  النوار  جعفر،  النقدي،   )2(

�س14.
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الثالث: بعد الدفن

فقد ورد اأنه ُي�ستحّب بعد دفن الميت اأن يبقى اأقرب ذويه 

الراأ�س  ن�حية  فيجل�س  الن��س  ين�سرف  اأن  بعد  القبر  عند 

ويلقنه العق�ئد ب�سوت ع�ل وقد ُروي اأّن الميت اإذا ُلقن بهذه 

ن هذا حّجته..  الطريقة ق�ل منكر ونكير: ان�سرف بن� فقد ُلقِّ

.
)1(

فين�سرف�ن.. ول ي�س�ألنه

ب- اأعم�ل الم�ؤمن في حي�ته

اأّن بع�س الأعم�ل التي يقوم به� الإن�س�ن تنفعه  فقد ورد 

في دفع هول منكر ونكير منه�:

1- اإحياء ليلة القدر الكبرى

فعن الإم�م الب�قرQ: »من اأحيا ليلة ثالث وع�ضرين 

عليه  اهلل  ع  و�ضَّ ركعة  مائة  فيها  و�ضلَّى  رم�ضان،  �ضهر  من 

ي��ع��ادي��ه، واأع����اذه من  اأم���ر م��ن  معي�ضته، ف��ي الدنيا وك��ف��اه 

ه�ل  عنه  ودف��ع  ال�ضباع،  �ضر  وم��ن  وال�ضرق  والهدم  الغرق 

)1(  الكليني، محمد بن يعقوب، فروع الك�في، ج3، �س201.
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ي��ت��الأالأ الأه���ل الجمع،  ن���ر  ق��ب��ره  منكر ونكير، وخ���رج م��ن 

وُيعطى كتابه بيمينه، وُيكتب له براءة من النار، وج�از على 

الجنة بغير ح�ضاب،  العذاب، وُيدخل  واأمان من  ال�ضراط، 

وال�ضهداء  وال�ضديقين  النبيين  رفقاء  من  فيها  وُيجعل 

.
)1(

وال�ضالحين، وح�ضن اأولئك رفيقاً«

2- ال�سالة والزكاة والبر وال�سبر والحج والولية

قبره  ال��م���ؤم��ن  دخ��ل  »اإذا   :Qال�س�دق الإم���م  فعن 

مطلٌّ  والبر  ي�ضاره،  عن  والزكاة  يمينه  عن  ال�ضالة  كانت 

الملكان  عليه  دخ��ل  ف��اإذا  ناحية،  ال�ضبر  فيتنحى   .. عليه، 

اللذان يليان م�ضاءلته قال ال�ضبر لل�ضالة والزكاة: دونكما 

.
)2(

�ضاحبكما فاإن عجزتما عنه فاأنا دونه«

ال�سبر  تف�سير  بلح�ظ   ال�سوم  ال�سبر  من  المراد  ولعل 

 ب�ل�سوم.
)3(

في قوله تع�لى: {ۓ ۓ ڭ}

ت�سعة  ك�سوم  م�س�ديقه  لبع�س  خ�سو�سية  ال�سوم  وفي 

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج95، �س 168.

)2(  الكليني، محمد بن يعقوب، فروع الك�في، ج3، �س240.

)3(  �سورة البقرة، الآية: 45.
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اأي�م من �سهر �سعب�ن فقد روى ال�سيخ ال�سدوق في اأثر ذلك 

.
)1(

ب�أّن من �س�مه� »عطف عليه منكر ونكير عندما ي�ضاأالنه«

والبّر ب�لإخوان،  ف�إّن لل�سالة وال�سوم والزك�ة  وعلى كلٍّ 

ل  وال��ذي  الموؤمن  قبر  في  النورانية  الآث����ر  الحّج  وكذلك 

ورد  واآل محمدPكم�  الولية لمحمد  اإل  النور  يف�سله� في 

ذلك عن اأحد الإم�مين الب�قر وال�س�دق في قوله: 

»اإذا مات العبد الم�ؤمن دخل معه في قبره �ضتُّ �ض�ر، 

واأطيبهن  هيئة،  واأب��ه��اه��ن  وج��ه��اً،  اأح�ضنهن  ���ض���رة  فيهن 

يمينه،  ع��ن  ���ض���رة  فتقف  ق���ال:  ���ض���رة.  واأنظفهن  ري��ح��اً، 

واأخ����رى ع��ن ي�����ض��اره، واأخ����رى ب��ي��ن ي��دي��ه، واأخ����رى خلفه، 

اأح�ضنهن ف�ق راأ�ضه.  واأخ��رى عند رجليه. وتقف التي هي 

فاإن اأوتي عن يمينه منعته التي عن يمينه، ثم كذلك اإلى 

اأن ي�ؤتى من الجهات ال�ضت. قال: فتق�ل اأح�ضنهن �ض�رة: 

يمين  عن  التي  فتق�ل  خيراً؟  عني  اهلل  جزاكم  اأنتم  ومن 

ال��زك��اة.  اأن��ا  ي�ضاره:  ع��ن  التي  وت��ق���ل  ال�ضالة.  اأن��ا  العبد: 

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج94، �س69.
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خلفه:  التي  وتق�ل  ال�ضيام.  اأن��ا  يديه:  بين  التي  وتق�ل 

ب��ر من  اأن��ا  التي عند رجليه:  وت��ق���ل  وال��ع��م��رة.  اأن��ا الحج 

و�ضَل من اإخ�انه. ثم يقلن: من اأنِت؟ فاأنِت اأح�ضننا وجهاً 

واأطيبنا ريحاً، واأبهانا هيئة. فتق�ل: اأنا ال�الية الآل محمد 

.
)1(

�ضل�ات اهلل عليهم اأجمعين«

بل ورد اأّن اأكثر العن�وين ال�س�بقة هي مورد للم�س�ءلة في 

القبر، فعن الإم�م ال�س�دقQ: »ُي�ضاأل الميت في قبره 

و�ضيامه  وحجه  وزك��ات��ه  �ضالته  ع��ن  خ�ضال:  خم�س  ع��ن 

وواليته اإيانا اأهل البيت�، ، فتق�ل ال�الية من جانب القبر 

.
)2(

لالأربع: ما دخل فيكن من نق�س فعليَّ تمامه«

ج- مك�ن الدفن

ورد اأّن من خوا�س تربة النجف الأ�سرف - اإ�س�فة اإلى م� 

تقّدم في اإنج�ئه� من �سغطة القبر- اإعف�ء المدفون فيه� من 

ح�س�ب منكر ونكير.

)1(  القمي، عب��س، من�زل الآخرة، �س 63.

)2(  الكليني، محمد بن يعقوب، فروع الك�في، ج3، �س241.
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وقد �سّطر بع�س ال�سعراء هذا الم�سمون في اأ�سع�رهم كم� 

في قول ال�س�عر:

و�سبيراإذا مّت ف�دفّني اإلى جنب حيدٍر ب��ه  اأك���رم  �سّبر  اأب���ي 

فل�ست اأخ�ف الن�ر عند جواره
)1(

ونكير منكر  من  اأتقي  ول 

)1( القمي، عب��س، من�زل الآخرة، �س 65.



أحياء الربزخ

منذ  الإن�س�ن  له�  يتعر�س  ومن�زل  مراحل  عن  تحدثن� 

اإطاللة ملك الموت عليه من العديلة، وح�سور الأولي�ء، اإلى 

قب�س الروح، اإلى �سغطة القبر، وم�س�ءلة منكر ونكير، لكن 

يبقى ال�سوؤال عم� بعد هذه المراحل، فهل تنتهي حي�ة الإن�س�ن 

في هذه المرحلة وت�ْسُبت اإلى يوم القي�مة اأم اأنه� ت�ستمر؟

الجواب نجده في القراآن الكريم الذي يعر�س لن� نوعين 

من الن��س ت�ستمر حي�ُتهم، في ع�لم م� بعد الموت وقبل يوم 

القي�مة:

الأول: عب�د الرحمن 

اأ- ق�ل تع�لى {ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   ، ەئ  ەئ  ائ 
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جن�ت  في  ذلك  اإبراهيم:  بن  علي  تف�سير  في   .
)1(

ىئ}
وع�ضياً،  »بكرة  قوله  ذلك  على  والدليل  القي�مة،  قبل  الدني� 

الخلد،  جنات  في  االآخ��رة  في  يك�نان  ال  والع�ضي  فالبكرة 

تنتقل  التي  الدنيا  جنات  في  والع�ضي  الغداة  يك�ن  واإنما 

اإليها اأرواح الم�ؤمنين وتطلع فيها ال�ضم�س والقمر«.

ال�سهداء  تع�لى  اهلل  خ�سَّ  العب�د  ه��وؤلء  بين  وم��ن  ب- 

اإذ  الموت،  بعد  المتف�علة  الم�ستمرة  حي�تهم  عن  بحديثه 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  {گ  تع�لى  يقول 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ ,  ڻ  ں  ں 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
الحي�ة  تو�سح  الآي���ت  فهذه   ،

)2(

ۉ} ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
الف�علة المتف�علة لل�سهداء فهم »يرزق�ن«، و�سيغة  الم�س�رع 

تدل على ال�ستمرار، وهم ي�ستب�سرون ب�لذين لم يلحقوا بهم، 

)1(  �سورة مريم، الآيت�ن: 61، 62.

)2(  �سورة اآل عمران، الآي�ت 171-169.
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بل ي�ستب�سرون بنعمة ق�دمة من اهلل تع�لى وف�سل منه، وهذا 

دليل وا�سح على الحي�ة في ع�لم م� بعد القبر.

ال�سهيد  تع�لى  اهلل  خ�سَّ  ال�سهداء  ه��وؤلء  بين  ومن  ج- 

بعد  حي�ته  ق�سة  بذكر  الم�سهور-  ح�سب   – النج�ر  حبيب 

} ق�ل  ي�سعى  المدينة رجل  اأق�سى  وج�ء من  فق�ل:«  الموت 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   * ہ  ۀ  ۀ 
 * ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے*  ھ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې ې ې ى * ائ ائ ەئ ەئ وئ * ۇئ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   * ۆئ  ۆئ  ۇئ 
ٻ  ٻ  ٱ  يئ*  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی* 
ٺ  ٺ   * ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
، فقوله تع�لى »قيل ادخل 

)1(

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ}
بلح�ظ  ولي�س  مب��سرة،  ا�ست�سه�ده  بعد  م�  اإلى  راجع  الجنة« 

يوم  لهم  يحدث  م�  ذكر  تع�لى  اهلل  اأّن  بدليل  القي�مة،  يوم 

وجل  عز  بقوله  وذلك  الجنة«  »ادخل  له  قيل  بعدم�  القي�مة 

)1(  �سورة ي�س، الآي�ت 29-20.
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{وما اأنزلنا على قومه من بعده من جند...} فك�أّن اهلل تع�لى 

يقول لم نكن بح�جة اإلى جند من ال�سم�ء لإهالك قومه، بل 

كفتهم �سيحة واحدة، ف�إذا هم خ�مدون، اإذًا الآية تخبر عن 

جنة  بوجود  اإل  يكون  ل  وهذا  ا�ست�سه�ده  فور  الجنة  دخوله 

البرزخ التي ي�أتي الحديث عنه�.    

الث�ني: الظ�لم�ن 

 } ف��رع��ون،  اآل  م��ن  الظ�لمين  ع��ن  تع�لى  اهلل  ق���ل  اأ- 

ڻ  ڻ  ں  ڱ*ں  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
تف�سير  عن   Qال�س�دق الإم���م  �سئل  فقد   ،

)1(

ڻ}
قبل  ال��دن��ي��ا  ف��ي  »ذل����ك   :Qفق�ل الكريمة  الآي���ة  ه��ذه 

القيامة، وذلك الأّن في القيامة ال يك�ن غدو وال ع�ضي، الأّن 

الغدو والع�ضي اإنما يك�نان في ال�ضم�س والقمر ولي�س في 

.
)2(

جنان اهلل ونيرانها �ضم�س وال قمر«

كون  تتحدث عن  التي  الآية  ذيل  المعنى  يوؤكد هذا  ومم� 

)1(  �سورة غ�فر، الآيت�ن: 46-45.

)2(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج6، �س285.
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وهو  البرزخي،  العذاب  ذلك  من  اأ�سد  القي�مة  يوم  ع��ذاب 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  تع�لى:{ۀ  ق��ول��ه 

.
)1(

ھ}
الظ�لمين  م�سير  ع��ن  ت��ع���ل��ى  اهلل  ت��ح��دث  ك��م���   – ب 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  بقوله:{... 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

.
)2(

وئ}

ف�لذي يظهر من الآية اأّن عذاب الهون يكون بعد اإخراج 

الأنف�س مب��سرة.

ج – وفي نف�س اإط�ر الآية ال�س�بقة ورد قوله تع�لى:{ے 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
.

)3(

ۆ ۈ ۈ ٴۇ}
اإذًا هن�ك نعيم وعذاب بعد الموت، وقبل يوم القي�مة، 

)1( �سورة غ�فر، الآية 46.

)2(  �سورة الأنع�م، الآية 93.

)3(  �سورة الأنف�ل، الآية 50.



يسألونك عن القبر 144

ب�لبرزخ  ر عنه  المعبَّ العذاب هو  وذلك  النعيم  وع�لم هذا 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  {ہ  تع�لى:  قوله  في 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   *
 .

)1(

ۅ ۅ ۉ ۉ ې}
واهلل  ل��ك��ن��ي   ...«  Qال�س�دق الإم����م  ع��ن  ورد  وق��د 

اأتخّ�ف عليكم في البرزخ.. �ضاأله الراوي: وما البرزخ؟ قال

 .
)2(

Q: القبر منذ حين �ض�رته اإلى ي�م القيامة«

من يحيا في البرزخ؟

�س من ُي�س�أل في قبره  مّر معن� بع�س الرواي�ت التي تخ�سِّ

ب�سنفين من الن��س: من مح�س الإيم�ن ومن مح�س الكفر، 

كرواية عبد اهلل بن �سن�ن عن الإم�م ال�س�دقQ: »اإنما 

االإيمان مح�ضاً، ومن مح�س  قبره من مح�س  ُي�ضاأل في 

 .
)3(

الكفر مح�ضاً، واأما ما �ض�ى ذلك فُيلهى عنهم«

)1(  �سورة الموؤمنون، الآيت�ن 100-99.

)2(  الكليني، محمد بن يعقوب، فروع الك�في ج 3، �س242.

)3(  الم�سدر ال�س�بق، ج3، �س235.
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ونعيمه  القبر  ع��ذاب  عن  تحدثت  التي  ال��رواي���ت  اأّن  اإل 

ب�سكل ع�م لم تلحظ هذا التخ�سي�س بل هي مطلقة ت�سمل 

جميع الموؤمنين والف��سقين من قبيل م� ورد عن الإم�م زين 

اأو  الجنة  ري��ا���س  م��ن  رو���ض��ة  القبر  »اإّن   :Qالع�بدين

ال�س�دق الإم���م  عن  ورد  وم�   ،
)1(

النيران« حفر  من  حفرة 

Q: »اإّن اأرواح الم�ؤمنين لفي �ضجرة من الجنة، ياأكل�ن 

اأق��م  رّب��ن��ا  وي��ق���ل���ن:  �ضرابها،  م��ن  وي�ضرب�ن  طعامها  م��ن 

 .
)2(

ال�ضاعة لنا، واأنجز لنا ما وعدتنا، واألحق اآخرنا باأولنا«

وم� ورد عن الإم�م ال�س�دقQ: »اإّن االأرواح في �ضفة 

االأج�ضاد في �ضجرة في الجنة، تعارف وت�ضاءل، فاإذا قدمت 

الروح على االأرواح يق�ل: دع�ها؛ فاإنها قد اأفلتت من ه�ل 

عظيم، ثم ي�ضاأل�نها: ما فعل فالن؟ وما فعل فالن؟ فاإن 

قالت لهم: تركته حّياً ارتج�ه، واإن قالت لهم: هلك، قال�ا 

 .
)3(

قد ه�ى، ه�ى«

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج6، �س214.

)2(  الكليني، محمد بن يعقوب، فروع الك�في ج3، �س244.

)3(  الم�سدر ال�س�بق.
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محاولة للتوفيق

اإّن الجمع بين الط�ئفتين من الرواي�ت  البع�س  قد يقول 

ب���لأول��ى  المطلقة  الث�نية  الط�ئفة  تقييد  خ��الل  م��ن  ي��ت��ّم 

والنتيجة اأن من يحي� في ع�لم البرزخ هم من مح�س الإيم�ن 

ومن مح�س الكفر.

وال�س�هد على هذا الجمع العديد من الآي�ت القراآنية التي 

ح ب�أّن الكثير من الن��س يوم القي�مة يتخّيلون عدم مرور  ت�سرِّ

زمن طويل عليهم وذلك من قبيل الآي�ت الت�لية:

 * چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  {ڄ   -1

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ *ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
 .

)1(

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ًک}
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ*  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  {گ   -2

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   * ڻ  ڻ  ں 
 .

)2(

ھ}
ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  {گ   -3

)1(  �سورة طه، الآي�ت: 104-102.

)2(  �سورة الموؤمنون، الآي�ت: 114-112.
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ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں*  ں  ڱ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭ*  ڭ  ڭ  ڭ 

 .
)1(

ٴۇ ۋ ۋ ۅ}
ٱ  ىث*  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  {جت   -4

ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   * پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڃ   * ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
 .

)2(

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ}
عذاب  يثقلهم  لم  �سب�ت،  في  اأنهم  وا�سحة  الآي�ت  فهذه 

الطويل،  الزمن  بمرور  ي�سعروا  لم  ل��ذا  ه��وان؛  يذلهم  ول��م 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  {ڱ  الكهف  اأ�سح�ب  كح�ل  فح�لهم 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

 .
)3(

ۅ ۅ ۉ ۉ}

)1(  �سورة الروم، الآي�ت: 57-55.

)2(  �سورة الإ�سراء، الآي�ت: 52-49.

)3(  �سورة البقرة، الآية: 259.
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نقد المحاولة

الط�ئفتين  بين  للتوفيق  ي�سلح  ل  ال�س�هد  ه��ذا  اأّن  اإل 

الكف�ر  ه��وؤلء  اأّن  اأ�س��س  على  حمله�  لأّن  ال��رواي���ت،  م��ن 

ورد  م�  مع  يتن�فى  دون عذاب  �سب�ت  في  ك�نوا  والمجرمين 

في تعذيب اآل فرعون، وعليه ف�لظ�هر اأّن تلك الآي�ت الدالة 

ع�لم  اإل��ى  ن�ظرة  لي�ست  العذاب  وع��دم  ال�سب�ت  ح�لة  على 

المتعلقتين  النفختين  بين  م�  اإلى  فيه�  النظر  بل  البرزخ، 

ر اهلل تع�لى عنهم� بقوله: {ٱ  بيوم القي�مة، واللتين عبَّ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
 .

)1(

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ}
ف�ل���ذي يظهر من اإط���الق هذه الآية اأّن ال�س���عق الذي 

يح�س���ل عل���ى اأ�س�����س النفخ���ة الأول���ى ي�س���مل كل من في 

ال�س���م�وات والأر����س، بم���ن فيه���م اأهل الب���رزخ، وهذا م� 

اأف�دت���ه الرواية عن الإم�م ال�س����دقQ حينم� �س���ئل: 

افتتال�س���ى ال���روح بعد خروجه عن ق�لب���ه اأم هو ب�ق؟ ق�ل

)1(  �سورة الزمر، الآية 68.
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Q: »ب���ل ه���� ب���اق اإل���ى وق���ت ُينفخ ف���ي ال�ض����ر، فعند 

ذل���ك تبطل االأ�ضي���اء، وتفنى فال ح����س وال مح�ض��س، ثم 

عي���دت االأ�ضياء كم���ا بداأها مدّبرها، وذل���ك اأربعمئة �ضنة 
ُ
اأ

 .
)1(

ي�ضب���ت فيه���ا الخل���ق، وذل���ك بي���ن النفختي���ن«

الجواب ال�سحيح

يمكن الجمع بين الط�ئفتين ال�س�بقتين عبر تف�سير معنى 

الإله�ء )ُيلهى عنهم(، فلو ف�سرن�ه بمعنى فقدان الإح�س��س 

لوقع  والعق�ب  للثواب  التعر�س  وع��دم  البرزخية  ب�لحي�ة 

التع�ر�س بين الط�ئفتين.

نفهمه من خالل  اآخر  بمعنى  الإله�ء  تف�سير  يمكن  ولكن 

الإم���م  عن  الكن��سي  �سري�س  رواه���  ال�سند  �سحيحة  رواي��ة 

الب�قرQ ت�سلح ك�س�هد للجمع بين الط�ئفتين وهي: قلت 

بنبوة محمد المقّرين  الموّحدين  م� ح�ل  له: جعلت فداك، 

اإم�م  لهم  ولي�س  يموتون  الذين  المذنبين  الم�سلمين  Pمن 

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج6، �س217.
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في  فاإنهم  ه����ؤالء  »اأم���ا   :Qفق�ل وليتكم؟  يعرفون  ول 

له عمل �ضالح، ولم  حفرهم ال يخرج�ن منها، فمن كان 

يظهر منه عداوة، فاإنه يخّد له خّداً اإلى الجنة التي خلقها 

بالمغرب، فيدخل عليه الَرْوح في حفرته اإلى ي�م القيامة، 

حتى يلقى اهلل فيحا�ضبه بح�ضناته و�ضيئاته، فاإما اإلى الجنة 

واإما اإلى النار، فه�ؤالء الم�ق�ف�ن الأمر اهلل، وكذلك يفعل 

الذين  الم�ضلمين  واأوالد  واالأطفال  والبله  بالم�ضت�ضعفين 

.
)1(

لم يبلغ�ا الحلم...«

ر  فهذه الرواية ت�سلح لتف�سير الذين »يلهى عنهم« بم� ُعبِّ

عنه في هذه الرواية ب� »ه�ؤالء الم�ق�ف�ن الأمر اهلل«، وعليه 

ب�لح�لة  اإح�س��سهم  نفي  عنهم  ب�لإله�ء  المق�سود  يكون  ل 

من  م�س�ءلة  دون  من  تركهم  هو  المق�سود  بل  البرزخية، 

البرزخ  اإلى جنة  القبر  من  ال��روح  اإخ��راج  دون  ومن  ن�حية، 

في  َرْوح  عليهم  يدخل  بل  اأخ��رى،  ن�حية  من  البرزخ  ن�ر  اأو 

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج6، �س286.
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.
)1(

حفرتهم من جنة البرزخ، وُيتركون هكذا اإلى يوم القي�مة

والنتيجة: اأّن حي�ة البرزخ هي ع�مة لجميع الن��س، اإل اأّن 

الم�س�ءلة في القبر واإخراج الروح اإلى جنة البرزخ اأو جهنم 

الن��س، بل لمن مح�س الإيم�ن  اأمرًا ع�مً� لكل  البرزخ لي�س� 

ومح�س الكفر.

-316 1424ه�، �س  التف�سير،  اأ�سول الدين، ط1، قم، دار  اأنظر: الح�ئري، ك�ظم، 
 

 )1(

.325





مصري األرواح يف الربزخ

البدن المثالي

روح  ي�سع  تع�لى  اهلل  اأّن  ال��رواي���ت  بع�س  م��ن  ُي�ستف�د 

الق�لب  ي�سبه  مث�لي  ق�لب  ف��ي  ال��ب��رزخ  ع�لم  ف��ي  الإن�����س���ن 

الم�دي، وعليه يكون لالإن�س�ن في ذلك الع�لم روح مجردة، 

لكّن تجرده� لي�س ك�ماًل بل يكون له� حظ من الم�دية، وهذا 

اإلى  مك�ن  من  وتحّركه�  المك�ن  من  حّيزًا  اأخذه�  يف�ّسر  م� 

العق�ب عن طريق ذلك  الثواب  ويكون  اإلى ذلك،  وم�  اآخر، 

الق�لب المث�لي.

مم� يدل على هذا البدن المث�لي اأو الق�لب البرزخي:

 ،Qاأ- �سحيحة اأبي ولد الحن�ط، عن الإم�م ال�س�دق

في  الموؤمنين  اأرواح  اأّن  يروون  فداك،  ُجعلت  له:  قلت  ق�ل: 

حوا�سل طيور خ�سر حول العر�س، فق�لQ»ال، الم�ؤمن 
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اأكرم على اهلل من اأن يجعل روحه في ح��ضلة طير، ولكن 

.
)1(

في اأبدان كاأبدانهم«

 ،Qب- وفي معتبرة اأبي ب�سير ق�ل: قلت لأبي عبد اهلل

اإن� نتحدث عن اأرواح الموؤمنين اأنه� في حوا�سل طيور خ�سر 

ترعى في الجنة، وت�أوي اإلى قن�ديل تحت العر�س، فق�ل:»ال، 

ما هي في ح�ا�ضل طير، قلت: فاأين هي؟ قال: في رو�ضة 

.
)2(

كهيئة االأج�ضاد في الجنة«

»اإذا   :Qال�س�دق الإم���م  اأخ��رى عن  رواي��ة  وف��ي  ج- 

الدنيا،  كقالبه في  قالب  ال��روح في  تلك  اهلل �ضّير  قب�ضه 

بتلك  عرف�ه  القادم  عليهم  ق��دم  ف��اإذا  وي�ضرب�ن،  فياأكل�ن 

.
)3(

ال�ض�رة التي كانت في الدنيا«

جنة البرزخ

م�ؤمن  من  »ما  ق�ل:  اأنه   Qالموؤمنين اأمير  عن  ورد 

)1(  الكليني، محمد بن يعقوب، فروع الك�في، ج3 �س 244.

)2(  الم�سدر ال�س�بق ج23 �س 245.

)3(  الم�سدر ال�س�بق.
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اإلحقي  اإال قيل لروحه:  االأر���س  بقاع  بقعة من  يم�ت في 

 .
)1(

ب�ادي ال�ضالم، واإنها لبقعة في جنة عدن«

وقد ورد اأّن اأحدهم ق�ل لالإم�م ال�س�دقQ: اإّن اأخي 

تبالي  »م��ا   :Qف�أج�به به�،  يموت  اأن  واأخ����ف  ببغداد 

اإن��ه ال يبقى م�ؤمن في �ضرق االأر���س وال  حيثما م��ات، اأم��ا 

غربها اإال ح�ضر اهلل روحه اإلى وادي ال�ضالم«.

الك�فة،  »ظهر   :Qق�ل ال�سالم؟  وادي  واأين  ف�س�أله: 

 .
)2(

اأما اإنني كاأني بهم حلق حلق قع�د يتحدث�ن«

ومن اأ�سم�ء تلك البقعة المب�ركة »الغري«، كم� اأّن المدينة 

التي يقع فيه� وادي ال�سالم هي »النجف االأ�ضرف«.

اأنه   Rالبيت اأهل  عن  المروية  الأخب�ر  في  ج�ء  وقد 

دفن في هذه البقعة المب�ركة الكثير من الأنبي�ء، والأو�سي�ء، 

منهم اآدم ونوح وهود و�س�لح.

فقد ورد عن المف�سل الجعفي: »دخلت على اأبي عبد اهلل

ال��غ��ري، فقالQ: فما  اإل��ى  اأ�ضتاق  اإن��ي  له  Q فقلت 

)1(  الم�سدر ال�س�بق ج 3، �س243.

)2(  الم�سدر ال�س�بق.
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اأزور اأمير الم�ؤمنين اأن  اأح��ب  اإن��ي  اإل��ي��ه؟! فقلت له:  �ض�قك 

Q فقالQ: هل تعرف ف�ضل زيارته؟ فقلت: ال، يا بن 

ر�ض�ل اهلل، اإال اأن تعرفني ذلك قالQ: فاإذا اأردت اأن تزور 

قبر اأمير الم�ؤمنينQ، فاعلم اإنك زائر عظام اآدم وبدن 

 Qاآدم اإن  اأبي طالبQ، فقلت:  ن�ح وج�ضد علي بن 

هبط ب�ضرانديب في مطلع ال�ضم�س، وزعم�ا اأّن عظامه في 

 :Qبيت اهلل الحرام، فكيف �ضارت عظامه بالك�فة؟ قال

اإّن اهلل عز وجل اأوحى اإلى ن�ح، وه� في ال�ضفينة- اأن يط�ف 

بالبيت اأ�ضب�عاً، فطاف بالبيت، كما اأوحى اإليه، ثم نزل في 

 ،Qاآدم عظام  فيه  ت��اب���ت��اً  فا�ضتخرج  ركبتيه  اإل���ى  ال��م��اء 

فحمله في ج�ف ال�ضفينة، ثم طاف ما �ضاء اهلل اأن يط�ف، 

ثم ورد اإلى باب الك�فة في و�ضط م�ضجدها، ففيها، قال اهلل 

م�ضجد  م��ن  م��اءه��ا  فبلعت  م���اءك«،  »ابلعي  ل��الأر���س  تعالى 

ق الجمع الذي كان مع ن�ح  الك�فة كما بداأ الماء منه، وتفرَّ

في ال�ضفينة، فاأخذ ن�حQ التاب�ت فدفنه في الغري، وه� 

قطعة من الجبل الذي كلَّم اهلل عليه م��ضى تكليماً، وقد�س 
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واتخذ  خلياًل،  اإب��راه��ي��م  عليه  واتخذ  تقدي�ضاً  عي�ضى  عليه 

�ضكن  ما  واهلل  م�ضكناً،  للنبيين  وجعله  حبيباً  عليه  محمداً 

فيه بعد اأب�يه الطيبين اآدم ون�ح اأكرم من اأمير الم�ؤمنين 

عليQ، واإذا زرت جانب النجف، فزر عظام اآدم وبدن ن�ح 

وج�ضم علي بن اأبي طالبQ فاإنك زائٌر االأنبياء االأولين 

ومحمداً خاتم النبيين وعلياً �ضيد ال��ضيين، فاإّن زائره ُتفتح 

.
)1(

اماً« له اأب�اب ال�ضماء عند دع�ته فال تكن عن الخير ن�َّ

لّم�  ق���ل  اأن��ه   Qالإم���م علي التهذيب عن  في  وج���ء 

ابن ملجم: »فاإذا مت فادفن�ني في هذا الظهر في  �سربه 

.
)2(

قبر اأخ�ي ه�د و�ضالح«

اأنن�   Qالموؤمنين لأمير  الزي�رات  كتب  في  ورد  وقد 

نخ�طبه ق�ئلين:

»ال�ضالم عليك وعلى �ضجيعيك اآدم ون�ح، وعلى جاريك 

ه�د و�ضالح ورحمة اهلل وبركاته«.

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج97 �س259.

)2(  الم�سدر ال�س�بق، ج97، �س239.
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اهتمام اأمير الموؤمنينQ بالنجف

كثير  ك�ن   Qالموؤمنين اأمير  اأّن  الرواي�ت  من  ي�ستف�د 

الهتم�م ب�لغري، فقد ورد اأنه زاره� ذات يوم مع الأ�سبغ بن نب�تة 

الذي حدثن� عم� جرى ق�ئاًل: اإن اأمير الموؤمنين خرج من الكوفة 

ومّر حتى اأتى الغريين، فج�زه فلحقن�ه وهو م�ستلق على الأر�س 

األ  اأمير الموؤمنين،  بج�سده، لي�س تحته ثوب، فق�ل له قنبر: ي� 

اأب�سط ثوبي تحتك؟ ق�ل: ل، هل هي اإل تربة موؤمن اأو مزاحمته 

في مجل�سه، ق�ل الأ�سبع لتربة موؤمن قد عرفن�ه� ك�نت اأو تكون، 

فم� مزاحمته في مجل�سه؟ فق�لQ: »يا بن نباتة، ل� ك�ضف 

يتزاورون  حلقاً  الظهر  هذا  في  الم�ؤمنين  اأرواح  لراأيتم  لكم 

.
)1(

ويتحدث�ن، اإّن في هذا الظهر روح كل م�ؤمن«

كم� ورد اأنهQ  نظر ذات مرة اإلى الكوفة )والنجف 

اللهم  قعرك،  واأطيب  منظرك  اأح�ضن  »ما  وق�ل:  ظهره�( 

.
)2(

اجعل قبري بها«

)1(  الم�سدر ال�س�بق، ج6، �س242.

)2(  الم�سدر ال�س�بق، ج97، �س232.
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اأتى  بنف�سه  الخلوة  اأراد  اإذا  ك�ن  اأنه   Qعنه ُروي  بل 

برجل  اإذا  هن�ك،  هو  وبينم�  مرة  وذات  الغري،  طرف  اإلى 

وقدامه جن�زة، فحين  ن�قته  راكبً� على  البرية  اأقبل من  قد 

فرد  عليه،  ف�سلَّم  اإليه،  و�سل  حتى  ق�سده   Q�ًعلي راأى 

وم�  ق�ل:  اليمن،  ق�ل: من  اأين؟  من  له:  وق�ل   Qالأمير

هذه  في  لأدفنه�  اأبي  جن�زة  ق�ل  معك؟  التي  الجن�زة  هذه 

اأو�سى  ق�ل:  اأر�سكم؟  في  دفنته  ل  ِلَم   :Qفق�ل الأر���س 

�سف�عته  في  يدخل  رجل  هن�ك  يدفن  اإنه  وق�ل:  بذلك،  اإلي 

مثل ربيع وم�سر فق�لQ: اأتعرف ذلك الرجل؟ ق�ل: ل، 

.
)1(

فق�لQ: اأن� واهلل ذلك الرجل«

وعن اأثر الدفن في جوار اأمير الموؤمنين كتب الف��سل مال 

:M مهدي المعروف ب�لنراقي اإلى العالمة اآل بحر العلوم

الغري اأر���س  ل�سك�ن  قل   هنيئً� لكم في الجن�ن الخلوداأل 

وروداأفي�سوا علين� من الم�ء في�سً�  واأنتم  عط��سٌى  فنحن   

)1(  التميمي، محمد علي جعفر، مدينة النجف �س95 )نقاًل عن مكتبة اأهل البيت(.
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 :M فاأجابه العالمة

بعيد  من  يرى  لمولى  قل  ال�سهود األ  بعين  الحبيب  دي���ر 

على ح��سر غ�ئب ب�ل�سدودلك الف�سل من غ�ئب �س�هد

فنحن على الم�ء ن�سكو الظم�
)2(

وفزتم على بعدكم ب�لورود

والمق�سود من البيت الث�ني اأنك واإن كنت غ�ئبً� عن اأر�س 

الغري ولكن كنت بحكم الح��سر لأنك تحب المج�ورة )ومن 

اأحب عمل قوم �س�ركهم(.

جهنم البرزخ

ورد اأّن ملك الروم �س�أل الإم�م الح�سن بن علي عن اأرواح 

الكف�ر اأين تجتمع؟

وراء  م����ت  وادي ح�ض���ر  ف���ي  »تجتم���ع   :Qف�أج����ب

 .
)2(

مدينة اليمن«

النار بره�ت،  بئر في  »�ضّر   :Qالموؤمنين اأمير  وعن 

 .
)3(

وه� الذي فيه اأرواح الكفار«

)1( نف�س الم�سدر �س92

)2(  �سبر، عبد اهلل، ت�سلية الفوؤاد، �س 118.

)3(  الكليني، محمد بن يعقوب، فروع الك�في ج3 �س246.
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اآخر لهQ: »�ضر م��اء على وج��ه االأر���س  وفي حديث 

.
)1(

ماء بره�ت، وه� الذي بح�ضر م�ت يرد هام الكفار«

اأرواح  منه�  وال��م��راد  ه�مة،  جمع  ب�أنه  اله�م  ف�ّسر  وق��د 

 .
)2(

الكف�ر واأبدانهم المث�لية

وعن الإم�م ال�س�دقQ... »اإّن عدونا اإذا ت�في �ضارت 

طعمت من 
ُ
خلدت في عذابه، واأ

ُ
اإلى وادي بره�ت فاأ روحه 

ذلك  م��ن  ب��اهلل  فا�ضتعيذوا  حميمه،  م��ن  و�ُضقيت  زق���م��ه، 

 .
)3(

ال�ادي«

اأهل البرزخ يزورون اأهليهم

اأّن   Rاأهل البيت ُي�ستف�د من عدة رواي�ت واردة عن 

اأهليهم، واإن كن� ل  اأهل البرزخ في ق�لبهم المث�لي يزورون 

نح�س بو�سول �سيء اإلين� من ع�لمهم، فقد ورد في �سحيحة 

حف�س بن البختري عن الإم�م ال�س�دقQ، »اإّن الم�ؤمن 

ليزور اأهله، فُيرى ما يحب وُي�ضتر عنه ما يكره، واإّن الكافر 

)1(  الم�سدر ال�س�بق. 

)2(  �سبر، عبد اهلل، ت�سلية الفوؤاد، �س 113.

)3(  ال�سف�ر، محمد ح�سن، ب�س�ئر الدرج�ت �س 374.
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 .
)1(

ليزور اأهله فُيرى ما يكره وُي�ضتر عنه ما يحب«

في اأي يوم يزورون؟

ورد ع���ن ا�س���ح�ق ب���ن عم����ر: قلت لأب���ي الح�س���ن )اأي 

الإم�م الك�ظ���مQ(، يزور الموؤمن اأهل���ه؟ فق�ل، نعم: 

فقل���ت في ك���م؟، ق����ل: »عل���ى ق���در ف�ضائله���م، منهم من 

يزور في كل ي�م، ومنهم من يزور في كل ي�مين، ومنهم 

م���ن يزور في كل ثالثة اأي���ام )اإلى اأن قال( اأدناهم منزلة 

 .
)2(

ي���زور كل جمع���ة«

في اأية �ساعة يزورون؟

وه�  اإال  كافر  وال  م�ؤمن  من  »ما  ال�س�دق:  الإم���م  عن 

اأهله  ال��م���ؤم��ُن  راأى  ف���اإذا  ال�ضم�س،  زوال  عند  اأه��ل��ه  ي��اأت��ي 

الكافر  راأى  واإذا  بال�ضالحات حمد اهلل على ذلك،  يعمل�ن 

 .
)3(

اأهله يعمل�ن بال�ضالحات كانت عليه ح�ضرة«

)1(  الكليني، محمد بن يعقوب، فروع الك�في ج3، �س230.

)2(  الم�سدر ال�س�بق، ج3، �س231.

)3(  الم�سدر ال�س�بق ج3، �س230.
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فقد  كم�له،  ويتوقف  عمله  ينقطع  الإن�س�ن  يموت  حينم� 

انتهى بموته وقت الزرع، وه� هو ُيقبل على وقت الح�س�د، لكّن 

اهلل تع�لى برحمته جعل ا�ستثن�ء لتك�مل الإن�س�ن بعد الموت من 

رقّيَ�ً  تنفعه  بروافد  قبره  في  ترفده  الأعم�ل  نوعين من  خالل 

وتك�ماًل فيه وهم�: اآث�ر الميت في حي�ته، وهداي� الموؤمنين له.

اآثار الميت في حياته

ورد عن النبي الأكرمP: »اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله 

اإال من ثالث: �ضدقة جارية، اأو علم ينتفع به، اأو ولد �ضالح 

.
)1(

يدع� له«

ف�لعلم ك�لكت�ب الذي يتركه ينتفع به الآخرون.

وال�سدقة الج�رية ك�لم�سجد ي�س�هم في بن�ئه.

)1(  ورد الحديث ب�أكثر من �سيغة )اأنظر: الح�ئري، ك�ظم، اأ�سول الدين، �س333-332(.
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م�سير  غّير  ال��ذي  الولد  كذلك  فهو  ال�س�لح  الولد  اأم��� 

عي�سى اهلل  نبي  ق�سة  في  ورد  كم�  البرزخ،  ع�لم  في  وال��ده 

ب �س�حبه، ثم مرَّ به من ق�بل ف�إذا  Qالذي مرَّ بقبر ُيعذَّ

االأول  ع��ام  القبر  بهذا  م��ررت  »يا رب  فق�ل:  ب  ُيعذَّ لي�س  به 

فكان �ضاحبه يعذب، ثم مررت به العام فاإذا ه� لي�س يعذب، 

اأدرك له ولد �ضالح فاأ�ضلح  يا روح اهلل،  اإليه:  فاأوحى اهلل 

.
)1(

طريقاً، واآوى يتيماً، ً فغفرت له بما فعله ابنه«

اأن  يمكن  بوالديه  الع�ّق  الولد  اأّن  الأح�ديث  في  ورد  وقد 

يتحول اإلى ب�رٍّ بهم� من خالل الأعم�ل التي يقوم به� لأجلهم� 

بعد موتهم�، فعن الإم�م ال�س�دقQ: »يك�ن الرجل عاقاً 

ل�الديه في حياتهما، في�ض�م عنهما بعد م�تهما، وي�ضلي 

عنهما، ويق�ضي عنهما الدين، فال يزال كذلك حتى يكتب 

ب��اراً بهما، واإن��ه ليك�ن ب��اراً بهما في حياتهما، ف��اإذا ماتا ال 

يق�ضي دينهما، وال يبّرهما ب�جٍه من وج�ه البر، فال يزال 

 .
)2(

كذلك حتى ُيكتب عاقاً«

)1(  الكليني، محمد بن يعقوب، فروع الك�في، ج6، �س3.

)2(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج74، �س84.
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عن  ورد  ال�س�بق  النبوي  الحديث  م�سمون  نف�س  وح��ول 

مع�وية بن عم�ر اأنه ق�ل: قلت لأبي عبد اهللQ: م� يلحق 

بها بعد م�ته فيك�ن  »�ضّنة يعمل  بعد موته؟ فق�ل:  الرجل 

له مثل اأجر من عمل بها من غير اأن ينق�س من اأج�رهم 

�ضيء، وال�ضدقة الجارية تجري من بعده، وال�لد الطّيب 

يدع� ل�الديه بعد م�تهما، ويحّج ويت�ضّدق ويعتق عنهما 

قال:  �سركهم� في حّجتي؟ 
ُ
اأ فقلت:  وي�ض�م عنهما،  وي�ضّلي 

.
)1(

نعم«

هدايا الموؤمنين للميت

اأنه فتح له راف��دًا من خالل  من رحمة اهلل تع�لى للميت 

الأعم�ل التي يهديه� له اأهل الإيم�ن، فقد ورد عن ر�سول اهلل

ر�ض�ل  يا  ف�ضاأل�ا  لم�تاكم.  »اأه��دوا  لأ�سح�به:  ق�ل  Pاأنه 

االأم���ات؟ قالPال�ضدقة والدعاء، وقال اهلل، وما هدية 

P:  اإّن اأرواح الم�ؤمنين تاأتي كل جمعة اإلى ال�ضماء الدنيا 

)1(  الح�ئري، ك�ظم، اأ�سول الدين، �س333-332.
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ب��ح��ذاء دوره���م وب��ي���ت��ه��م، ي��ن��ادي ك��ل واح���د منهم ب�ض�ت 

واأقربائي،  اأم��ي،  اأب��ي، ويا  ول��دي، ويا  اأهلي، ويا  يا  حزين: 

اأعطف�ا علينا يرحمكم اهلل بالذي كان في اأيدينا، وال�يل 

والح�ضاب علينا، والمنفعة لغيرنا، وينادي كل واحد منهم 

بك�ض�ة،  اأو  برغيف،  ب��دره��م،  علينا  اعطف�ا  اأق��رب��ائ��ه:  اإل��ى 

يك�ضكم اهلل من لبا�س الجنة«. 

ثم بكى النبيP، وبكى اأ�سح�به، فلم ي�ستطع اأن يتكلم 

الدين  في  اإخ�انكم  »اأولئك   :Pق�ل ثم  بك�ئه،  كثرة  من 

ف�ضاروا تراباً رميماً بعد ال�ضرور والنعيم، فينادون بال�يل 

اأنفقنا ما في  ل�  يا ويلنا،  اأنف�ضهم، يق�ل�ن:  والثب�ر على 

اأيدينا في طاعة اهلل ور�ضائه، ما كنا نحتاج اإليكم، فيرجع�ن 

 .
)1(

بح�ضرة وندامة وينادون: اأ�ضرع�ا �ضدقة االأم�ات«

وعن »لب اللباب« للرواندي:

اإّن الموتى ي�أتون في كل جمعة من �سهر رم�س�ن فيقفون 

وين�دي كل واحد منهم ب�سوت حزين ب�كيً�: 

)1(  النوري، ح�سين، م�ستدرك الو�س�ئل، ج2، �س484.
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»يا اأهاله، ويا ولداه، ويا قرابتاه، اإعطف�ا علينا ب�ضيء 

وارح��م���ا  ب��ال��دع��اء،  تن�ض�نا  وال  واذك���رون���ا  اهلل،  يرحمكم 

وغمٍّ  �ضيق،  �ضجن  في  بقينا  قد  فاإّنا  وعلى غربتنا،  علينا، 

ط�يل و�ضدة، فارحم�نا، وال تبخل�ا بالدعاء وال�ضدقة لنا، 

لعّل اهلل يرحمنا قبل اأن تك�ن�ا مثلنا، ف�اح�ضرتاه قد كنا 

قادرين مثل ما اأنتم قادرون، فيا عباد اهلل، ا�ضمع�ا كالمنا 

في  التي  الف�ض�ل  ف��اإّن  غ��داً  �ضتعلم�ن  فاإنكم  تن�ض�نا،  وال 

اأيديكم كانت في اأيدينا، فكنا ال ننفق في طاعة اهلل، ومنعنا 

فاعطف�ا  لغيرنا،  ومنفعة  علينا،  وب��ااًل  ف�ضار  الحق،  عن 

علينا بدرهم اأو رغيف اأو بك�ض�ة، ثم ينادون:

ما اأ�ضرع ما تبك�ن على اأنف�ضكم، وال ينفعكم كما نحن 

.
)1(

نبكي، وال ينفعنا فاجتهدوا قبل اأن تك�ن�ا مثلنا«

ق�ل العالمة المجل�سي في زاد المع�د: يجب اأن ل ُين�سى 

وهم  الخير..  ب�أعم�ل  القي�م  عن  ع�جزون  لأنهم  الأم��وات 

واإخوانهم  واأق�ربهم  اأولده��م  من  �سيء  ي�سلهم  اأن  ي�أملون 

)1(  الم�سدر ال�س�بق، ج2، �س163.
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في  خ�سو�سً�َ  ال�سبر،  بف�رغ  ذل��ك  وينتظرون  الموؤمنين، 

الدع�ء في �سالة الليل، وبعد �سالة الفري�سة، وفي الم�س�هد 

ب�لدع�ء  والهتم�م  والأم  الأب  وينبغي تخ�سي�س  الم�سرفة، 

.
)1(

لهم� والأعم�ل ال�س�لحة عنهم� اأكثر من غيرهم�

ورد  ال�س�دقQالذي  الإم���م  على  تع�لى  اهلل  �سالم 

اأنه ك�ن ي�سلي في كل ليلة لأولده وفي كل يوم لأبويه ركعتين 

يقراأ بعد الحمد في الركعة الأولى »اإنا اأنزلناه«، وفي الركعة 

الث�نية »اإنا اأعطيناك الك�ثر« وهو الذي عّلمن� اأّن من عمل 

اأجره ونفع  اأ�سعف له  من الم�سلمين عن ميٍت عماًل �س�لحً� 

اهلل به الميت.

ثمار هدايا الموؤمنين للميت

�س�أله: ي�سلَّى  اأحدهم  ال�س�دقQاأّن  الإم�م  ُروي عن  اأ- 

ليكون في �سيق فيو�سع  اإنه  نعم حتى  الميت؟ فق�ل،  عن 

عنك  خفف  له:  فُيق�ل  ُيوؤتى  ثم  ال�سيق،  ذلك  عليه  اهلل 

هذا ال�سيق ب�سالة فالن اأخيك عنك، ثم �س�أله: ف�أ�سرُك 

)1( القمي، عب��س، من�زل الآخرة، �س 73.
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بين رجلين في ركعتين؟ فق�لQ، نعم، ثم ق�ل: »اإّن 

يفرح  له كما  واال�ضتغفار  م عليه،  بالترحُّ ليفرح  الميت 

 .
(1(

الحي بالهدية ُتهدى اإليه

ب- وعن الر�سول الأكرمP، »ما ت�ضدقت لميت فياأخذها 

ملك الم�ت في طبق من ن�ر �ضاطع، �ض�وؤها يبلغ �ضبع 

القبر(،  )اأي  ال��خ��ن��دق  �ضفير  على  ي��ق���م  ث��م  ���ض��م��اوات، 

اأه��دوا  اأهلكم  القب�ر،  اأه��ل  ي��ا  عليكم  ال�ضالم  فينادي: 

اإل��ي��ك��م ب��ه��ذه ال��ه��دي��ة، ف��ي��اأخ��ذه��ا وي��دخ��ل ب��ه ف��ي قبره، 

  .
)2(

فت��ضع عليه م�ضاجعه«

ح- وفي الحديث النبوي ال�سريف: »اإذا ت�ضدق الرجل بنية 

الميت اأمر اهلل جبرئيل اأن يحمل اإلى قبره �ضبعين األف 

ملك، في يد كل ملك طبق فيحمل�ن اإلى قبره ويق�ل: 

ف��الن بن فالن  ه��ذه هدية  ول��ي اهلل،  يا  ال�ضالم عليك 

 .
)3(

اإليك، فيتالأالأ قبره«

)1(  ال�سدوق، محمد بن علي، من ل يح�سره الفقيه، ج1، �س183.

)2(  القمي، عب��س، من�زل الآخرة، �س73.

)3(  الم�سدر ال�س�بق، �س75.
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عوائد الهدايا على الحّي الُمهدي

اإ�س�فة اإلى تلك البرك�ت والرحم�ت الرب�نية على الميت، 

ف�إّن من ُيهدي الموتى ب�أعم�ل الخير يثيبه اهلل تع�لى ويجزيه 

ب�أف�سل جزاء.

على  »يدخل   :Qال�س�دق الإم����م  عن  ورد  فقد  اأ- 

والبر  وال�ضدقة  والحج  وال�ض�م  ال�ضالة  قبره  في  الميت 

 .
)1(

والدعاء، وُيكتب اأجره للذي يفعله وللميت«

ب- في حديث اآخر عن الإم�م ال�س�دقQ:»من عمل 

اأج��ره،  له  اأ�ضعف  �ضالحاً  عماًل  ميت  عن  الم�ضلمين  من 

 .
)2(

ونفع اهلل به الميت«

فله  ب�ضدقة  لميت  عطف  من  »اأال   :Pالنبي وعن  ج- 

عند اهلل من االأجر ويك�ن ي�م القيامة في ظل عر�س اهلل 

 ...
)3(

ي�م ال ظلَّ اإال ظلُّ العر�س«

)1(  ال�سدوق، محمد بن علي، من ل يح�سره الفقيه، ج1، �س185.

)2(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج88، �س311.

)3(  القمي، عب��س، من�زل الآخرة �س 73.
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ختام الكالم

الع�بدينQ ق�ل  وخت�م الكالم بموعظة لالإم�م زين 

اإليه ُترَجع�ن،  اأنكم  فيه�: »اأيها النا�س، اتق�ا اهلل، واعلم�ا 

راً،  فتجد كل نف�س ما عملت في هذه الدنيا من خيٍر ُمح�ضَ

بعيداً،  اأم���داً  وبينه  بينها  اأّن  ل�  ت���ّد  �ض�ء،  من  عملت  وم��ا 

ويحذركم اهلل نف�ضه. ويحك ابن اآدم الغافل ولي�س بمغف�ل 

عنه، ابن اآدم، اإّن اأجلك اأ�ضرع �ضيء اإليك، قد اأقبل نح�ك حثيثاً 

وفيت اأجلك، وقب�س 
ُ
يطلبك وي��ضك اأن يدركك، وكاأن قد اأ

اإليك فيه  ف��رّد  اإل��ى منزل وح��ي��داً،  الملك روح��ك، و�ضرت 

روحك، واقتحم عليك فيه ملكاك: منكر ونكير لم�ضاءلتك 

و�ضديد امتحانك، اأال واإّن اأول ما ي�ضاأالنك عن ربك الذي 

ر�ضل اإليك، وعن دينك الذي 
ُ
كنت تعبده، وعن نبيك الذي اأ

اإمامك  كنت تدين به، وعن كتابك الذي كنت تتل�ه، وعن 

الذي كنت تت�اله، ثم عن عمرك في ما اأفنيته؟ ومالك من 

اأين اكت�ضبته؟ وفي ما اأتلفته؟ فخذ حذرك وانظر لنف�ضك، 

واأعدَّ للج�اب قبل االمتحان والم�ضاءلة واالختبار، فاإن تك 
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م�ؤمناً تقياً عارفاً بدينك متبعاً لل�ضادقين م�الياً الأولياء 

اهلل لّقاك اهلل حجتك، واأنطق ل�ضانك بال�ض�اب، فاأح�ضنت 

والخيرات  اهلل  م��ن  وال��ر���ض���ان  بالجنة  فُب�ّضرت  ال��ج���اب، 

لم  واإن  والريحان،  بالَرْوح  المالئكة  وا�ضتقبلتك  الح�ضان، 

وُدح�ضت حجتك، وعميت عن  ل�ضانك،  تلجلج  تكن كذلك 

العذاب بنزل  بالنار، وا�ضتقبلتك مالئكة  رت  وُب�ضِّ الج�اب، 

اأّن من وراء  اآدم:  . فاعلم ابن 
(1(

من حميم وت�ضلية جحيم

هذا ما ه� اأعظم واأفظع واأوجع للقل�ب ي�م القيامة، ذلك 

.
)2(

ي�م مجم�ع له النا�س، وذلك ي�م م�ضه�د...«

هّلموا بن� نت�بع الكت�ب الت�لي: نداء الرجوع)يوم القي�مة(. 

والحمد هلل رب الع�لمين.

)1(  المجل�سي، محمد ب�قر، بح� ر الأنوار، ج6: �س224-223.

)2(  الم�سدر ال�س�بق ج 78: �س146-143.
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للثق�فة - 1 ال�سراج  بيت  بيروت،  ال�سيعة،  عند  الجفر  حقيقة 

والن�سر.

حقيقة م�سحف ف�طمة عند ال�سيعة، بيروت، بيت ال�سراج - 2

لع�م  كت�ب  اأف�سل  ج���ئ��زة  على  ح�ئز  والن�سر.  للثق�فة 

2003م، في مهرج�ن الولية الدولّي في اإيران.

ولية الفقيه، بين البداهة والختالف، بيروت، بيت ال�سراج - 3

للثق�فة والن�سر. ر�س�لة م�ج�ستير ح�زت على درجة ممت�ز، 

مع التنويه والتو�سية ب�لن�سر.

للثق�فة - 4 ال�سراج  بيت  ب��ي��روت،  ال��دراي��ة،  علم  ف��ي  درو����س 

والن�سر. معتمد في المن�هج الدرا�سية الحوزوّية.

ال�سراج - 5 بيت  بيروت،  ع��سوراء(،  وحي  )من  ع�سر  ولي�ٍل 

للثق�فة والن�سر.
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برقية الح�سينQ، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر.- 6

مترجم اإلى االإنكليزية والفرن�ضّية: 

The Telegram of Hussein (pbuh).
Le Télégramme d’Al-Houssein (Qu’Allah le salue).

بيت - 7 ب��ي��روت،  ع������س��وراء(،  وح��ي  )م��ن  بع�سر  واأتممن�ه� 

ال�سراج للثق�فة والن�سر.

اأحك�م الطه�رة وال�سالة فوز دو - 8 الم�س�ئل الم�سطف�ة في 

ايغوا�سو.

اأحك�م الن�س�ء. فوز دو ايغوا�سو.- 9

 التبليغ من وحي التجربة، قّم.- 10

عن - 11 الب�حث  )»ب���ول��و«   Paulo em busca da verdade  

الحقيقة - ب�للغة البرتغ�لية(.

في - 12 )ال�����س��الة   «Assalat» A ORACAO NO ISLAM  

الإ�سالم ب�للغة البرتغ�لية(.

13 - UM RESUMO DOS( الإ�سالم  في  الواجب�ت  مخت�سر 

)DEVERES NO ISLAM

خيوط القبعة، بيروت، دار ال�سفوة.- 14
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ح�ئك القبعة )الإم�م ال�سّيد عبد الح�سين �سرف الدين(، - 15

بيروت، دار ال�سفوة.

التكفير، �سوابط الإ�سالم وتطبيق�ت الم�سلمين، دار الأمير - 16

للثق�فة والعلوم. 

المهدّي|، - 17 دول��ة  اإل��ى  ن��وح  �سفينة  من  الب�سرية،  ق�فلة 

بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر. 

هذا ر�سول اهلل P، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر.- 18

ال�سراج - 19 بيت  بيروت،  الإ�سالمية  الثق�فة  في  مح��سرات 

للثق�فة والن�سر. 

مجم�عة ي�س�أل�نك, وت�سم:

ي�س�ألونك عن اهلل، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر.- 20

مترجم اإلى االإنكليزية والفرن�ضّية:

They ask you about Allah.
Ils t’interrogent à propos Allah.

للثق�فة - 21 ال�سراج  بيت  بيروت،   ،Rالأنبي�ء ي�س�ألونك عن 

والن�سر. 

مترجم اإلى االإنكليزية والفرن�ضية:

 They ask you about prophets
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Ils t›interrogent sur les prophetes 

للثق�فة - 22 ال�سراج  بيت  بيروت،   ،Rالأئمة عن  ي�س�ألونك 

والن�سر.

مترجم اإلى االإنكليزية والفرن�ضية:

They ask you about Imams.
ils t›interrogent sur les imams

ي�س�ألونك عن الولّي، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر. - 23

ي�س�ألونك عن التقليد، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر. - 24

للتاأليف  ن���ن  )مركز  والفرن�ضّية  االإنكليزية  اإل��ى  مترجم 

والترجمة(: 

They ask you about Imitation.
Il t’interrogent sue le Taqlid.

ي�س�ألونك عن القبر، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر. - 25

)بين يدي الق�رىء(.

مترجم اإلى االإنكليزية:

They ask you about Death & the Barrier (The Call for 
Departure)

ي�س�ألونك عن القي�مة، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر. - 26
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مترجم اإلى االإنكليزية والفرن�ضية:

They Ask You about Resurrection
Ils t›interrogent sur la resurrection

مجم�عة تع�رف�ا, وت�سم:

بيت - 27 ب��ي��روت،  وال��زف���ف،  الخطوبة  بين  العرو�سين  دليل 

ال�سراج للثق�فة والن�سر. 

مترجم اإلى االإنكليزية:

Bride & Bridegroom Manual From Engagement to Marriage

ال�سراج - 28 بيت  بيروت،  كلم�ت،  ثالث  في  الزوجين  �سع�دة 

للثق�فة والن�سر.

3 حقوق لحي�ة زوجّية ن�جحة، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة - 29

والن�سر.

كيف تجعل ولدك �س�لًح�؟ بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر.- 30

كيف نتوا�سل مع الن��س؟ بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر.- 31

للثق�فة - 32 ال�سراج  بيت  بيروت،  اأرق��ى؟  مجتمًع�  نبني  كيف 

والن�سر.

اآية الو�س�ي� الع�سر، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر.- 33
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مجم�عة يزّكيهم, وت�سم:

ميزان ال�سير وال�سلوك، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر.- 34

برن�مج ال�سير وال�سلوك، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر.- 35

هكذا تكون �سعيًدا، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر.- 36

.Finding Happiness :مترجم اإلى االإنكليزية

كيف ترجع كم� ولدتك اأمك؟ بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر.- 37

�سهر اهلل اآدابه - من��سب�ته - اأولي�وؤه، بيروت، بيت ال�سراج - 38

للثق�فة والن�سر.

ل َتقَرُبوا، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر.- 39

كيف نتوا�سل مع اهلل، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر.- 40

 يمكنك ت�سفح جميع هذه الكتب وغيره�

على موقع �سراج الق�ئم|

www.sirajalqaem.com
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