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المقدمة
يعتبر العتق�د ب�لمع�د والحي�ة الآخرة من اأهّم الأ�سول العق�ئدية في جميع الأدي�ن 

اأكّد الأنبي�ءR كثيرًا على هذا الأ�سل وتحّملوا الكثير من المت�عب  ال�سم�وية. وقد 

والتحّدي�ت في �سبيل تر�سيخ هذه العقيدة وتثبيته� في النفو�س.

يوّفر  به  العتق�د  كون  الإن�س�ن،  نف�س  على  ب�لغة  اأهمية  ب�لمع�د  لالعتق�د  اأّن  كم� 

لالإن�س�ن الجواب حول �سوؤال مهّم في حي�ته، وهو: م�ذا بعد موته؟ هل اأّن الدني� تنتهي 

عند الموت؟ هل الموت هو نه�ية الحي�ة الب�سرية؟ اأم اأنَّ هن�ك ع�لمً� اآخر ي�س�فر اإليه 

الإن�س�ن ب�لموت؟

في الإ�سالم، اعتبر القراآن الكريم العتق�د ب�لمع�د عدًل وقرينً� لالعتق�د ب�لتوحيد 

 ،(1(
{ ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   }

اآية في  األفي  اأكثر من  واأخب�ره� في  الآخرة  �سوؤون  الكريم تحّدث عن  القراآن  واإّن  كم� 

�سوره المختلفة.

اأ�سل  عن  تتحّدث  ت���رة  وه��ي  تح�سى،  اأن  من  اأكثر  فهي  ال�سريفة  ال��رواي���ت  اأم��� 

مو�سوع�ت المع�د، اأو تقوم بتف�سير الآي�ت ال�سريفة التي تتحّدث عن الآخرة وم� يجري 

فيه� على الإن�س�ن.

وانطالقً� من هذا المو�سوع وح�س��سيته، ك�ن ل بد من تن�ول مو�سوع المع�د والحي�ة 

الآخرة ب�لبحث والتحليل من وجهة نظر القراآن الكريم والرواي�ت ال�سريفة، لم� لهذا 

النه�ئي بعد  الحي�ة، وم�سيره  الإن�س�ن في هذه  ت�أثير مب��سر على �سلوك  العتق�د من 

)1)  �سورة الم�ئدة، الآية 69.

المقدمة
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النتق�ل اإلى الع�لم الآخر.

لذا ك�ن هذا الكت�ب »الحياة الآخ��رة« مح�ولة ن�سعى من خالله� اإلى تلبية الح�جة 

الم��سة اإلى معرفة نظرة الإ�سالم اإلى المع�د والحي�ة الآخرة.

وقد �سعين� في هذا الكت�ب اإلى تحقيق عدة اأهداف، هي:

بي�ن دور العتق�د ب�لمع�د واأهميته وت�أثيره على الإن�س�ن من وجهة نظر الإ�سالم. -

التعّرف اإلى اأهّم الأدلة التي تثبت �سرورة المع�د والحي�ة الخ�لدة في الآخرة.  -

بي�ن حقيقة الموت واأّنه انتق�ل من دار اإلى دار ل اأنه فن�ء وزوال. -

بي�ن م� يجري على اأهل الجّنة والن�ر من ِنَعٍم واأهوال. -

التعّرف اإلى مراتب ودرج�ت الآخرة المختلفة وخ�سو�سي�ت كل واحدة منه�. -

مورد  - هي  والتي  والمّيت  ب�لموت  المتعّلقة  ال�سرعية  الأحك�م  اأهم  اإلى  التعّرف 

ابتالء.



المحور األول

عقيدتنا في الموت والمعاد





الكفايات:
التعّرف اإلى حقيقة المعاد واالآثار المترّتبة على االعتقاد به. - 1

االآخ����رة وع��ل��ى ق�ضّية تجّرد  - 2 ال��ح��ي��اة  اال���ض��ت��دالل على ���ض��رورة 

الروح.

بيان معنى الموت وحقيقته وعّلة الخوف منه. - 3

معرفة حقيقة البرزخ، والحكمة من وجوده. - 4

اإلى  - 5 ال�ضور  في  النفخ  من  القيامة  ي��وم  مراحل  اإل��ى  التعّرف   

الجّنة والنار.

بيان اأّن النا�س ينق�ضمون في االآخرة بح�ضب كتب اأعمالهم. - 6  

بيان معنى الرجعة وحقيقتها واالأدّلة على اإثباتها. - 7





أهداف الدرا: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

ب�لحي�ة  - 1 الإن�س�ن  المترّتبة على اعتق�د  الآث�ر  اأهم  يبّين 

الآخرة.

المختلفة  - 2 الأبع�د  في  العتق�د  هذا  ت�أثير  اأوج��ه  يذكر 

لحي�ة الإن�س�ن.

ل الدرس األوَّ

 دور االعتقاد
بالمعاد في حياة اإلنسان





تمهيد
حي�ة  وبين  الدينّية،  والعتق�دات  الدين  بين  الجتم�عّية  النظري�ت  بع�س  ل  يف�سّ

الإن�س�ن الجتم�عّية، وتعتبره�  اأمورًا منف�سلة عن حي�ة  اإذ ترى العتق�دات  الإن�س�ن، 

النظرّية  تخ�لف  بينم�  ورّب��ه.  الإن�س�ن  بين  الفردّية  ب�لعالقة  ترتبط  �سخ�سّية  اأم��ورًا 

الإ�سالمّية ذلك فترى في المع�د اأمرًا مهّمً� يلعب دورًا اأ�س��سّيً� في حي�ة الإن�س�ن يوجب 

اختالفً� في نمط الحي�ة بين الإن�س�ن الذي يمتلك اعتق�دًا ب�لمع�د ومن ل يمتلك مثل 

هذا العتق�د. ون�سير اإلى بع�س اأوجه هذا الختالف:

االختالف في النظرة إلى الدنيا 
يراه�  �سوف  لأّنه  مختلفة،  نظرًة  الدني�  اإلى  الإن�س�ن  نظرة  يجعل  ب�لمع�د  الإيم�ن 

مرحلًة تمهيدّية غير ب�قية، و�سوف يرى نف�سه في ح�ل �سفٍر وت�أمين الزاد للحي�ة الأبدّية 

بهذه  منح�سرًة  حي�ته  يرى  �سوف  ف�إّنه  المع�د،  ينكر  الذي  الإن�س�ن  اأم�  الموت.  بعد 

الدني�، ويرى اأّن الدني� هي كّل م� لديه، فتنح�سر الحي�ة عنده في هذه المّدة المحدودة 

مع م� فيه� من م�س�ئٍب وم�س�عٍب وابتالءات، والتي تلقي بظالله� عليه، فيعي�س الي�أ�س 

وال�سطراب، وعدم ال�سعور ب�لم�سوؤولّية والخمول.

اإّل ب�سبب الم�س�عب التي تواجهه في الحي�ة   ولن يكون �سعيه نحو الّلذائذ الف�نية 

الدني�، فُيقدم على القم�ر وال�سراب وال�سهوات كنوٍع من الحتي�ل على النف�س لكي تمّر 

هذه الدني� التي ل هدف منه� ب�أي نحٍو ك�ن. ويتحّدث القراآن عن ذلك بقوله: {ڻ ڻ 

.
(1(

ڻ ۀ           ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  } 

)1)  �سورة القي�مة، الآية 5.
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واأّم� في ح�لة اإيم�ن الإن�س�ن ب�لمع�د، ف�إنه �سوف يرى الدني� ممّرًا لالآخرة ومزرعًة 

له�، ول بدَّ له اأن يزرع فيه� بذرًا ي�ستفيد منه في الحي�ة الأخرى، ويرى كلَّ �سيء في هذه 

الدني� و�سيلًة للو�سول اإلى الرقّي والكم�ل في تلك الحي�ة؛ و�ستمتلئ حي�ته كّله� ب�لأمل 

والن�س�ط.

في البعد االقتصادي
اأهمه�  ومن  القت�س�دّية،  الإن�س�ن  حي�ة  في  وا�سعٌة  اآث���ٌر  له  ب�لمع�د  العتق�د  اإّن 

القت�س�د  على  اإيج�بً�  ينعك�س  م�  ال�سرعّية.  الأحك�م  اإط���ر  في  المنتج  عمله  ت�أطير 

بمختلف مكّون�ته، ول �سيم� م� يرتبط ب�لحر�س ال�سديد والدقة في ا�ستثم�ر كل الموارد 

والإمك�ني�ت التي ت�س�هم في نمو القت�س�د.

وكذا م� يرتبط بجنبة الحذر التي يعي�سه� الإن�س�ن تج�ه كل م� يح�سل عليه  ف�لموؤمن 

ب�لمع�د يعرف اأّنه �سوف ُي�س�أل عن كل م� َيدخُل في يده: كيف ج�ءه؟ وكيف �سرفه؟

فعن النبيP: »ال يزول قدم عبد يوم القيامة حتى ُي�ضاأل عن اأربع... وعن ماله 

.
مما اكت�ضبه وفيما اأنفقه«)1)

كم� اأّنه �سيحجم عن الت�سّرف في م�ل الآخرين، لم� في ذلك من التعّر�س للعقوبة 

اأموال اليت�مى، وقد ورد عن الإم�م ال�س�دقQ في  ف في  الإلهّية، ل �سّيم� الت�سرُّ

�ضري 
ُ
اأ »لما   :Pاهلل ر�سول  ق�ل   ،

(2(
کک }  ڑ  ڑ  ژ  ژ   } تع�لى:  قوله  تف�سير 

بي اإلى ال�ضماء راأيت قوماً ُتقذف في اأفواههم النار وتخرج من اأدبارهم، فقلت: من 

.
(3(

هوؤالء يا جبرائيل؟ فقال: هوؤالء الذين ياأكلون اأموال اليتامى ظلماً«

 في الميزان، ق�ل تع�لى: 
(4(

والأثر الآخر لالإيم�ن ب�لمع�د هو الحذر من التطفيف

)1)  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار: ج27، �س134، موؤ�س�سة الوف�ء - بيروت - لبن�ن - الطبعة الث�نية الم�سّححة، 1983م.

)2)  �سورة الن�س�ء، الآية 10.

)3)  الحّر الع�ملي، محمد بن الح�سن، و�س�ئل ال�سيعة، ج17، �س247. موؤ�س�سة اآل البيت ع لإحي�ء التراث، الطبعة الث�لثة، 1414 ه�. 

ق، مطبعة مهر، قم.

)4)  التطفيف، بخ�س المكي�ل والميزان.
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ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ    ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   }

.
(1(

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  }
ق الأثر مع  «، وهذا يعني اأّنه اكتفى ب�لظن في تحقُّ وقد ا�ستخدم القراآن هن� كلمة »ظنَّ

اأّن الإيم�ن ب�لقي�مة والمع�د ل بدَّ اأن يكون قطعّيً�، وفي ذلك اإ�س�رة اإلى اأّن مجرد الظن 

 .
(2(

بيوم القي�مة يكفي لجتن�ب التطفيف

في البعد األخالقي
ة وم�س�عدة المظلومين  ولالإيم�ن ب�لمع�د دوره اأي�سً� في تربية الأخالق الف��سلة، ك�لمحبَّ

والمحرومين، لأّن الموؤمن ب�لمع�د �سوف يرى في كّل عمٍل يقوم به ف�ئدًة ترجع اإليه.

        .
(3(

ق�ل تع�لى: { ک گ گ گ گ ڳ   ڳ ڳ ڳ }

ثت الآي�ت والرواي�ت العديدة عن اآث�ر العتق�د ب�لمع�د، وهن� نكتفي بذكر  وقد تحدَّ

اآيٍة من القراآن تتحّدث عن ت�أثير الإيم�ن ب�لمع�د في ذكر اهلل وال�سالة والزك�ة حيث 

ق�ل تع�لى:

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   }

            .
(4(

ٿ} 
وقد �سّرحت الآية ب�أّن الخوف من يوم القي�مة هو �سبب الآث�ر الواردة في الفقرات 

ال�س�بقة.

ب�سكٍل ع�م اإّن المجتمع الذي يوؤمن بيوم الح�س�ب، ويخ�ف العق�ب، وي�أمل ب�لثواب لن 

يقوم ب�أي عمٍل �سّيئىٍء وقبيح، بل �سيكون رحيمً� ب�لفقراء والم�ست�سعفين.

)1)  �سورة المطففين، الآي�ت 1 - 5.

)2)  الطب�طب�ئي، محمد ح�سين: الميزان، في تف�سير القراآن، قم المقد�سة، موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي الت�بعة لجم�عة المدر�سين، 

1996م، الطبعة الث�لثة، ج2، �س380.

)3)  �سورة البقرة، الآية 272.

)4)  �سورة النور، الآية 37.
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وعلى العك�س من ذلك، من يَر اأّن الحي�ة الدني� هي الهدف النه�ئي له �سوف يرى في 

الم�ل والثروات اأ�س��س الحي�ة وال�سع�دة الكبرى. وكح�ل قوم مو�سىQ، عندم� ق�لوا:

    .
(1(

{ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ       ڍ ڌ } 

واأّم� ل�س�ن ح�ل من يوؤمُن ب�لمبداأ والمع�د فهو قوله تع�لى: 

    .
(2(

{ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  گ گ  } 

العواطف  لموت  وقطعيٍّ  وا�سٍح  ك�سبٍب  المع�د  اإنك�ر  عن  الكريم  القراآن  ث  ويتحدَّ

الإن�س�نّية، ق�ل تع�لى:

.
(3(

{ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ}

ف�إذًا ال�سبب الأ�س��س لت�سديد �سعي الإن�س�ن في التج�ه ال�سحيح هو الإيم�ُن ب�لمع�د 

والخوُف من العق�ب الإلهي. وقد و�سف القراآن من ينكر المع�د ب�لمعتدي الأثيم: { ٹ 

.
(4(

ڤ ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ   } 

 في الجهاد والقتال
يعتقد الموؤمنون ب�لمع�د ب�أنّ القتل في �سبيل اهلل ل يعني الفن�ء واأّن كل م� يبذلونه من 

م�ٍل ونف�س ل يذهب هدرًا. فهو اإْن قتل عدّوًا فقد اأحي� نف�سً�؛ لأّنه �سيخرجه� من الظلم 

والجور، واإن هو ُقِتل و�سل اإلى الحي�ة الحقيقّية؛ فهو منت�سٌر على اأي ح�ل.  بل يعتقد 

الموؤمنون اأّن في الجنة درجًة ل ُتن�ل اإل ب�ل�سه�دة، واأّن ال�سه�دة ت�سّكل انتق�ًل من ع�لم 

عم اإلى ع�لم النعمة الكبرى، والحي�ة الخ�لدة. الم�س�ئب، والآلم، والأمرا�س، وزوال النِّ

فال ينظرون اإلى النتق�ل من الع�لم الأول اإلى الع�لم الث�ني بمنظ�ر الق�نع اأو المغلوب 

على اأمره، بل يندفعون اإليه ب��ستي�ٍق وع�سق.

)1)  �سورة الق�س�س، الآية 79.

)2)  �سورة الق�س�س، الآية 80.

)3)  �سورة الم�عون، الآية 3.

)4)  �سورة المطففين، الآية 12.
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يرى  اأن  في  هو  الأع��داء،  ومح�ربة  والقت�ل  الجه�د  �س�حة  في  التفكير  هذا  اأثر  اإّن 

المج�هد �س�حَة الجه�د كم� راآه� اأ�سح�ب الإم�م الح�سينQ �س�حًة لالأعرا�س. اإّن 

ت�ريخ الإ�سالم مليءٌ بق�س�س الفداء لمج�هدي جبهة الحق الذين ل يخ�فون الموت، 

القليلة على  الفئة  الن�سر حليف  اإجب�ر عدّوهم على النهزام. وك�ن  تمّكنوا من  وبهذا 

الفئة الكثيرة، ق�ل تع�لى:

{ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ 

.
(1(

ک ک ک } 
بينم� ك�نت عقيدة فئة اأخرى من جي�س ط�لوت:

.
(2(

{ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ }

في المسائل السياسيّة واالجتماعيّة
يريده  م�  اإلى  الو�سول  من  خالله�  من  يتمّكن  اجتم�عّية  حي�ة  من  لالإن�س�ن  بّد  ل 

ف�إّن  واإل  ق�نون،  وج��ود  من  بّد  ل  �سحيحة  اجتم�عّية  عالق�ٍت  اإيج�د  ولأج��ل  ويبتغيه. 

ق و�ست�سعى كل فئة من الن��س لكت�س�ب م� تريد  العالق�ت الجتم�عّية ال�سحيحة لن تتحقَّ

 ،
(3(

من م�س�لٍح على ح�س�ب الفئ�ت الأخرى. وم� يهّمن� هن� اأّنه مع عدم الإيم�ن ب�لمع�د

ف�إّن هذه القوانين �سوف تفقد �سم�نة الإجراء والتنفيذ. 

الفردّية  الإلهّية  العدالة  اإج���راء  اأهمّية  على  ي��وؤّك��د  الكريم  ال��ق��راآن  في  والمولى 

والجتم�عية عبر حفظ الوحدة، وعدم الظلم والتعّدي:

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ   }

.
(4(

ڈ ژ ژ }

)1)  �سورة البقرة، الآية 249.

)2)  م. ن.

ن واأ�س��سي في عقيدة الم�سلم واإيم�نه ب�لدين الإ�سالمي فروعً� واأ�سوًل. الإيم�ن ب�لمع�د بم� هو جزء مكوِّ  (3(

)4)  �سورة النحل، الآية 90.
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فال بّد لأفراد المجتمع من التع�مل بعدالة فيم� بينهم والمتن�ع عن التعّدي على حقوق 

الآخرين، والتع�طي مع كل فرد ب�لنحو الذي ي�ستحّقه، وو�سعه في المك�ن المن��سب له 

لأجل الو�سول اإلى مجتمع موّحد، م�ستقل ومن�سجم، والعمل على تربية واإ�سالح الأفراد. 

وهذا كله اإّنم� يتحّقق عبر الإيم�ن ب�لمبداأ والمع�د. 

اإّن هذه الدعوى ي�سهد على �سّحته� مالحظة المجتمع�ت الب�سرّية، ف�إّن م� ي�سعى اإليه 

ع في �سبيل الو�سول اإلى هدفه عن �سفك  الُمنِكر للمع�د هو ال�سلطة، ولأجل ذلك ل يتورَّ

الدم�ء وفر�س اإرادته على الم�ست�سعفين، ق�ل تع�لى: 

.(1(
{ ې ى    ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ } 

اإليه�  و�سل  ومتى  ال�سلطة،  اإلى  الو�سول  هدفه  لي�س  والمع�د  ب�لقي�مة  الموؤمن  اإّن 

 Qاعتبره� طريقً� لتح�سيل الآخرة لنف�سه ولالآخرين ولن� في اأمير الموؤمنين علي

خير قدوة واأ�سوة.

اأمير الموؤمنينQ بذي ق�ر وهو يخ�سف  ق�ل عبد اهلل بن العب��س: دخلت على 

نعله فق�ل لي: »ما قيمة هذه النعل؟ فقلت: ال قيمة لها، فقالQ: واهلل لهي اأحب 

  .
اإلي من اإمرتكم اإال اأن اأقيم حقاً اأو اأدفع باطاًل«)2)

اإّن من النت�ئج المترّتبة على الإيم�ن الحقيقي: اأداء الحقوق، اإيج�د المجتمع الع�دل، 

الإلهّية  القوانين  واإط�عة  الم�ستكبرين  مح�ربة  الم�ست�سعفين،  ن�سرة  الحكومة،  ثب�ت 

ب�سكل ع�م. وكلَّم� ازداد اإيم�ن الإن�س�ن ازداد عمله ب�سريعة الإ�سالم. والثمرة المترّتبة 

على ذلك هي المجتمع ال�س�لح الذي يملك رقّيً�. وعلى العك�س من ذلك ف�إّن عدم الإيم�ن 

ب�لمبداأ والمع�د موجٌب لأنواع الظلم والجن�ية.

)1)  �سورة الق�س�س، الآية 83.

)2)  الر�سي، ال�سيد محمد بن الح�سين بن مو�سى، نهج البالغة، تحقيق �سبحي ال�س�لح، موؤ�س�سة دار الهجرة، قم اإيران، الطبعة 

الرابعة، 1427 ه�، الخطبة 33.
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المفاهيم الرئيسة:
يرى من ينكر المع�د اأّن الحي�ة تنح�سر في هذه الدني�، فيم� يرى من يعتقد ب�لمبداأ  - 1

والمع�د اأّن الحي�ة الحقيقّية تتعلَّق بع�لم الآخرة. 

ل في الآي�ت والرواي�ت. - 2 الدور الأ�س��س لالإيم�ن ب�لآخرة يظهر وا�سحً� ب�لت�أمُّ

لو لم يكن لدى الإن�س�ن اعتق�ٌد ب�لمع�د والوعد والوعيد ف�سيكون �سعيه فقط في �سبيل  - 3

الأهداف الم�دّية والحيوانّية، و�سي�سعى لتحقيقه� حتى لو اأّدى ذلك اإلى ارتك�به الظلم 

يه على حقوق الآخرين، الأمر الذي �سيوؤّدي ب�لمجتمع اإلى النحط�ط. وتعدِّ

لإق�مة  - 4 وال�ّسعي  الآخرين،  تج�وز حقوق  الن��س على عدم  �سيحمل  ب�لمع�د  العتق�د 

المجتمع الع�دل. 

ل م�س�عب الجه�د والقت�ل ومواجهة القوى الظ�لمة �سوف يكون من اأهم ثم�ر  - 5 اإّن تحمُّ

الإيم�ن ب�لمع�د واليوم الآخر. 

ل�سّخر ذلك  - 6 ولو و�سل  ب�لآخرة،  يوؤمن  لمن  يكون هدفً�  لن  ال�ّسلطة  اإلى  الو�سول  اإّن 

لإحق�ق الحق والعدالة في اإط�ر القوانين الإلهّية.
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للمطالعة:

الدنيا �صورة الآخرة

واإّن م�  اإن الدني� وم� فيه� هي جهنم التي يظهر ب�طنه� في نه�ية الطريق،  بنّيتي! 

وراء الدني� حتى اآخر مراتبه� جنة، وهي تظهر في نه�ية الم�سير بعد الخروج من حج�ب 

الطبيعة، ف�إّنن� جميعً� نتحّرك نحو جهنم اأو الجنة والمالأ الأعلى.

لقد ورد في الحديث اأّن النبي P ك�ن ج�ل�سً� يومً� بين اأ�سح�به فج�ء �سوت مخيف 

فقيل له: من اأين هذا ال�سوت؟ ق�ل: اإّن حجرًا وقع من ح�فة جهنم قبل �سبعين ع�مً� 

ال�سبعين  يبلغ  ك�ن  ك�فرًا  رجاًل  اأّن  �سمعن�  اإنن�  المعنى:  اأهل  فق�ل  الآن.  قعره�  فبلغ 

من العمر قد توفي الآن وبلغ قعر جهنم. اإنن� جميعً� في ال�سراط واإّن ال�سراط ج�سٌر 

على متن جهنم يمرُّ عليه الخالئق ويظهر ب�طنه في ع�لم الآخرة، واإّن لكل اإن�س�ن في 

الموؤدي  ال�سراط  في  ي�سير  اأن  اإم�  فهو  فيه  ي�سير  وهو  به  خ��سً�  �سراطً�  الع�لم  هذا 

ينتهي�ن  اللذين  اليمين  اأو  الي�س�ر  اإلى  اأو في �سراط النحراف  واأعلى منه�  الجنة  اإلى 

الم�ستقيم {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ال�سراط  ن�س�أل اهلل  واإنن�  اإلى جهنم. 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ} الذي هو انحراف وكذلك {ڄ ڄ} الذي هو 
واإّن هذه الحق�ئق تظهر في الح�سر للجميع. وقد و�سف �سراط جهنم  اآخر.  انحراف 

ب�لدقة والحدة والظالم وهو ب�طن ال�سراط الم�ستقيم في هذا الع�لم. م� اأ�سد دقة هذا 

الطريق وظالمه وم� اأ�سعب اجتي�زه لأمث�لن� من الم�س�كين. اإّن من �سلكوا الطريق دون 

اأدنى انحراف يقولون )جزن�ه� وهي خ�مدة( ف�إّن كيفية �سير كل �سخ�س في ال�سراط 

هن� تظهر هن�ك اأي�سً�.

دعي الغرور والآم�ل ال�سيط�نية الك�ذبة ج�نبً� واعملي للتهذيب والتربية اإذ اإّن الرحيل 

قريب وكلم� مّر يوم واأنت غ�فلة ف�إّن الوقت �سينق�سي. ول ت�س�ألي لم�ذا اأنت بنف�سك ل�ست 

م�سوؤولية  بنف�سه  يتحّمل  مّن�  واحد  فكّل  ق�ل(  من  اإلى  ل  ق�ل  م�  اإلى  )انظر  م�ستعّدًا؟ 
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اأعم�له ف�إّن جهنم ك�لجنة نتيجت�ن لأعم�ل ال�سخ�س فكل م� زرعن�ه ح�سدن�ه. اإّن فطرة 

الن�س�ن وجبّلته على ال�ستق�مة والخير، واإّن حب الخير من جبّلة الإن�س�ن، واإنن� نعرف 

هذه الفطرة ونب�سط الحجب ونن�سج الخيوط من حولن�.

.
(1(

من و�ضية االإمام الخميني )اإلى فاطمة زوجة ال�ضيد اأحمد( 

)1)  �سحيفة الإم�م الخميني }، ج 18، �س 355.





أهداف الدرا: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

الدرس الثاني

المعاد وتجرّد الروح

�سلوك  - 1 على  ذل��ك  واأث��ر  ب�لمع�د  العتق�د  اأهّمية  يبّين 

الإن�س�ن واأفع�له الدنيوية.

العقلية  - 2 الأدّل���ة  خ��الل  من  ال��روح  تجّرد  ق�سّية  ي�سرح 

والنقلية، والربط بينه� وبين حقيقة المع�د.

وتجّرد  - 3 المع�د  اإثب�ت  على  الكريم  القراآن  من  ي�ستدل 

الروح.





أهميّة معرفة النفس
غب�ت، وتحقيق  �س�ط�ت والأعم�ل الحي�تيَّة هو اإ�سب�ع الح�ج�ت والرَّ اإنَّ الب�عث على النَّ

موح�ت، وب�لّت�لي الو�سول لل�سع�دة والكم�ل الّنه�ئي. الأهداف والطُّ

كم� اأنَّ تقويَم الأفع�ل، وكيفّيَة توجيهه� مرتبط بتحديد الأهداف التي ت�سعى جميع 

الجهود والن�س�ط�ت الحي�تية لبلوغه�، ومن هن� ك�ن لمعرفة الهدف النه�ئي للحي�ة دور 

اأ�س��س في توجيه الن�س�ط�ت، واختي�ر الأعم�ل وتعيينه�.

نوع  يكُمن في  الحي�ة وم�سيرته�،  ئي�س في تحديد طريقة  الرَّ الع�مل  اإنَّ  الواقع  وفي 

نظرة الإن�س�ن وروؤيته ومعرفته بحقيقته وكم�له و�سع�دته. فمن يعتقد اأنَّ حقيقته لي�ست 

القليلة  الأي�م  بهذه  دة  ويَر حي�ته محدَّ ة،  الم�ديَّ والتف�عالت  العن��سر  اإل مجموعة من 

والمك��سب  المن�فع  هذه  وراء  اآخر  كم�ًل  اأو  �سع�دًة  اأو  ة  لذَّ يعرف  ول  نيوّية،  الدُّ للحي�ة 

نيوية  الدُّ ح�ج�ته  ي�سبُع  بم�  و�سلوكه  اأعم�له  م  ينظِّ �سوف  ف�إنَّه  الحي�ة،  بهذه  المرتبطة 

ومتطلِّب�ت هذا الع�لم.

� ذلك الذي يوؤمن ب�أّن حقيقته اأو�سع واأبعد من الظواهر الم�دية، ول يرى في الموت  اأمَّ

اإلى  الع�بر،  ت  الموؤقَّ الع�لم  هذا  من  خالله  من  ينتقل  منعطفً�  يراه  بل  الحي�ة،  نه�ية 

ع�لم خ�لٍد ب�ٍق، ويوؤمن ب�أنَّ اأعم�له ال�س�لحة و�سيلة للو�سول ل�سع�دته وكم�له الأبديين، 

ط وي�سبط نظ�م حي�ته بطريقة تكون معه� اأكثر عط�ًء واأف�سل ت�أثيرًا  ف�إّنه �سوف يخطِّ

على حي�ته الموؤبَّدة، التي �سيعي�س فيه� حي�ته الحقيقية ج�سدًا وروحً�، ويتمتع ب�للذائذ 

الم�دية والمعنوية الموعودة.
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 أسباب إنكار المعاد
اأح�ديث  من  الأكبر  الق�سم  اأّن  ن�ستنتج  اأي�سً�  ة  القراآنيَّ الآي�ت  في  الت�أّمل  خالل  من 

اإّن  القول  يمكن  بل  المع�د،  مو�سوع  حول  يدور  ك�ن  الن��س  مع  ومن�ظراتهم  الأنبي�ء، 

الجهود التي بذلوه� لإثب�ت هذا الأ�سل ك�نت اأكثر من جهودهم لإثب�ت التوحيد، وذلك 

لأّن اأغلب الن��س ك�نوا يّتخذون موقفً� اأكثر عن�دًا وت�سّددًا من هذا الأ�سل.

ويمكن اأن نلّخ�س ال�سبب في عن�دهم وت�سّددهم هذين، في اأمرين: 

الأول: ع�مل م�سترك يتج�ّسد في اإنك�ر كل اأمر غيبي وغير مح�سو�س.

الث�ني: ع�مل مخت�س بمو�سوع المع�د، وهو الرغبة ب�لتحّلل وعدم تحّمل الم�سوؤولية. 

ودافعً�  الم�سوؤولية،  لتحّمل  و�سلبة  قوية  دع�مة  يعتبر  والح�س�ب  ب�لقي�مة  العتق�د  لأّن 

قويً� للكف عن الظلم والعتداء والف�س�د والمع�سية. وب�إنك�ره، �سوف يفتح الطريق اأم�م 

اأ�س�ر  الت�سرف�ت المتحّللة، وعب�دة ال�سهوات والأن�ني�ت وغيره� من النحراف�ت. وقد 

القراآن الكريم اإلى هذا الع�مل في قوله: {گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

.
(1(

ں    ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ           ۀ } 

تجرّد الروح وارتباطها بالمعاد
لو  الموت �سورًة �سحيحًة ومقبولًة، فيم�  ر للحي�ة بعد  اأن نت�سوَّ مم� ذكرن�ه يمكنن� 

ه واأعرا�سه. بل علين� عدم اعتب�ر الّروح �سورة م�دية  اعتبرن� الّروح غير البدن وخوا�سّ

تحّل في البدن وتنعدم اإذا تال�سى هذا البدن. اإذن علين� في البداية اأن نعترف بوجود 

الّروح، وث�نيً� ل بدَّ من اأن نعتقد ب�أّن الّروح ق�بلٌة لال�ستقالل والبق�ء اإذا تال�سى البدن.

وح  الرُّ من  الإن�س�ن  تركيب  اأّن  هي  هن�،  عليه�  الّتنبيه  يلزم  التي  الأخرى  والمالحظة 

من  الم�ء  تركيب  مثل  عن�سرين،  من  كيمي�ئّية  ة  م���دَّ تركيب  قبيل  من  لي�س  وال��ب��دن، 

اإّن الّروح هي العن�سر الأ�سلّي والأ�س��س في الإن�س�ن، وم�  الأوك�سجين والهيدروجين، بل 

)1)  �سورة القي�مة، الآي�ت 3 � 5.
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دامت الروح ب�قية، ف�إّن الإن�س�ن ب�ٍق اأي�سً�. وعليه ف�إّن تغّير خالي� البدن وتبّدله� ل ي�سّر 

اأ�س�ر  وقد  الف�ني.  ببدنه  ل  الخ�لدة  بروحه  الإن�س�ن  حقيقة  لأن  وذلك  الإن�س�ن،  بحقيقة 

القراآن الكريم اإلى هذه الحقيقة، عند جوابه عن المنكرين للمع�د، حين �س�ألوا: كيف يمكن 

لالإن�س�ن اأن يكت�سب حي�ًة جديدًة بعد اأن تتال�سى اأجزاء بدنه؟ اأج�ب: { ی ی  ی ی 

. اإذن، ف�إن�س�نيَّة كلِّ اإن�س�ن متقّومة بذلك ال�سيء الذي 
(1(

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب } 

يقب�سه ملك الموت وي�ستوفيه، ل اأجزاء بدنه التي تتفّرق وتتبعثر في الأر�س. اإذن م�س�ألة 

المع�د تبتنى ب�سكل اأ�س��س على م�س�ألة الروح وتجّرده� وبق�ئه� بعد انعدام البدن الم�دي.

الشواهد القرآنية على وجود الروح وتجرّدها
يذهب القراآن الكريم اإلى وجود الّروح الإن�س�نية. وهذه الحقيقة القراآنيَّة مم� ل تقبل 

اأ�سل وجود الروح قوله تع�لى: {وئ وئ ۇئۇئ ۆئ  د. ومم� يدل على  ال�سّك والتردُّ

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی}.
في  الكريم  ال��ق��راآن  يقول  كم� 

(2(
ه�  و�سموِّ �سرفه�  ل�سّدة  تع�لى،  هلل  تن�سب  وال���ّروح  

ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى   } الإن�س�ن:  خلق  كيفية 

وئ وئ ۇئ  تع�لى: {  يقول اهلل   Qاآدم الحديث عن خلق  وفي مج�ل   .
(3(

ى}

.
(4(

ۇئ} 
واأنَّه�  واأعرا�سه،  ه  البدن، وخوا�سّ الّروح غير  اأن  اأخرى،  اآي�ت  ُي�ستف�د من  وكذلك، 

تمتلك ق�بلية البق�ء بدون البدن، ومن هذه الآي�ت، م� ينقله القراآن على ل�س�ن الكّف�ر: 

اأجزاء  تفّرقت  اإذا  اأي   
(5(

 { ائ ەئ ەئ وئ وئ   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ     }

)1)  �سورة ال�سجدة، الآية 11.

)2)  الكليني، ال�سيخ محمد بن يعقوب: الك�في، ج 1، �س 134، ت�سحيح وتعليق علي اأكبر غف�ري، طهران، دار الكت�ب الإ�سالمية؛ 

مطبعة حيدري، 1365 ه�. �س، ط2.

)3)  �سورة ال�سجدة، الآية 9.

)4)  �سورة الحجر، 29. و�س، 72.

)5)  �سورة ال�سجدة، الآية 10.
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اأبدانن� في التراب، ويجيبهم القراآن الكريم بقوله: { ی ی  ی ی جئ حئ مئ ىئ 

.
(1(

يئ جب حب } 

اإذن، فمالك هوية الإن�س�ن وحقيقته هي روحه، التي يقب�سه� ملك الموت، والتي تظلُّ 

ب�قيًة، ولي�س اأجزاء البدن التي تتال�سى وتتفرق في الأر�س.

ٹ ٹ ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ  يقول: {  اآخر  مو�سٍع  وفي 

 .
(2(

ڍ}  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چچ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڭ ڭ ڭ    ۇ ۇ ۆ ۆ    ۈ ۈ   } يقول:  �لمين  الظَّ موت  مج�ل  وفي 

ەئ  ەئ  ائ     ائ  ى  ى  ې  ې        ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ      ۋۅ  ۋ  ٴۇ 

.
(3(

وئ وئ } 

د بذلك ال�سيء الذي  اأنَّ نف�َس كلِّ امرٍئ تتحدَّ اأخرى  ونفهم من هذه الآي�ت، واآي�ت 

يقب�سه ملُك الموت اأو المالئكة الموكلون بقب�س الأرواح، واأّن انعدام البدن ل ت�أثيَر له 

في بق�ء الّروح ووحدة الإن�س�ن ال�سخ�سية. 

ونتيجة ذلك كّله: 

اأواًل: اأّنه يوجد في الإن�س�ن �سيء يدعى ب�لّروح.

قبيل  من  هي  ولي�ست  البدن،  عن  وال�ستقالل  للبق�ء  ق�بلة  الإن�س�نية  ال��ّروح  وثانياً: 

الأعرا�س وال�سور الم�دية التي تنعدم حين يتال�سى المحل.

اإن�س�ن هي  كلِّ  اإّن حقيقة  اأخرى:  وبعب�رٍة  بروحه،  مرتبطة  امرٍئ  كلِّ  هوّية  اإّن  وثالثاً: 

�سبة للّروح.  روحه، اأّم� البدن ف�إّنه يقوم بدور الآلة ب�لنِّ

)1)  �سورة ال�سجدة، الآية 11.

)2)  �سورة الزمر، الآية 42.

)3)  �سورة الأنع�م، الآية 93.
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المفاهيم الرئيسة:
ليم. وهو لو تمَّ فال يحت�ج  - 1 ال�سَّ الب�سرّي  الإيم�ن ب�لمع�د �سرٌط من �سروط المجتمع 

ة في �سبيل تنفيذ القوانين والأحك�م الع�دلة  بعده� الإن�س�ن كثيرًا اإلى ا�ستخدام القوَّ

ومك�فحة الّظلم والعتداء على الآخرين. 

ة  - 2 خروية، اإّنم� يكوُن له ت�أثيره في توجيه ال�ّسلوك والأفع�ل الفرديَّ
ُ
العتق�د ب�لحي�ة الأ

والجتم�عّية، فيم� لو تّم الّت�سليم بوجود نوع من عالقة بين م� يتحّقق في هذا الع�لم 

من المواقف والأفع�ل، وال�سع�دة وال�سق�ء في ع�لم الآخرة.

في  - 3 الأبدية  عم  النِّ وذكَر  وم�س�عف�ته،  المع�د  اإنك�ر  اآث�ر  اإلى  الكريم  القراآن  اأ�س�ر 

�س القراآن اإلى اأنواع العذاب الأبدي والعالقة بين الأعم�ل الح�سنة  الآخرة، كم� وتعرَّ

وال�سيئة مع نت�ئجه� واآث�ره� الأخروّية.

اإن�س�نّية  - 4 ف�إّن  ب�قية،  دامت  وم�  الإن�س�ن،  في  والأ�س��س  الأ�سلّي  العن�سر  هي  الّروح 

الإن�س�ن ب�قية، كم� واإّن تغير خالي� البدن وتبدله� ل ي�سر بروح الإن�س�ن. 

وح الإن�س�نية. وهذه الحقيقُة القراآنيَّة مم� ل تقبل  - 5 يذهب القراآن الكريم اإلى وجود الرُّ

د، فهي الّروح التي تن�سب هلل تع�لى، ل�سّدة �سرفه� و�سمّوه�. ال�سكَّ والتردُّ

والتي تظّل  - 6 الموت،  يقب�سه� مَلك  التي  الإن�س�ن وحقيقته هو روحه،  اإّن مالك هوية 

ب�قية، ولي�س اأجزاء البدن التي تتال�سى وتتفرق في الأر�س.
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للمطالعة:

ال�شفاعة الحقيقية)1)

يعلموا  اأن  اأي�سً�  ال�سيوخ  على  ال�سب�ب..  في  نف�سك  واأ�سلح  الفر�سة  ت�سّيع  ل  بنّي! 

الأمر  ولكن  والمع��سي  الذنوب  يتالفوا  اأن  الع�لم  هذا  في  دام��وا  م�  ي�ستطيعون  اأّنهم 

اإّن التعلق ب�سف�عة الأولي�ء-R- والتجّروؤ  اإذا انتقلوا من هن�.  اأيديهم  �سيخرج من 

في المع��سي هم� من الخدع ال�سيط�نية الكبيرة. انظروا في ح�لت اأولئك الذين عّلقوا 

ت�أّوه�تهم واأدعيتهم ولو اعجهم وخذوا العبر. وقد  اإلى  الآم�ل على �سف�عتهم، انظروا 

ج�ء في الحديث م� م�سمونه اأّن عليكم اأن تتوّجهوا غدًا اإلى مح�سر اهلل ب�لعمل ول تظّنوا 

اأّن تعّلقكم بي ينفعكم في �سي ء.

وف�ساًل عن ذلك ف�إّن من المحتمل اأن تكون ال�سف�عة من ن�سيب الذين يكون ارتب�طهم 

لديهم  يكون  بحيث  معهم  الإلهية  رابطتهم  تكون  والذين  ح��ساًل،  ال�سفيع  مع  المعنوي 

ي�ستحقون  فربم�  الع�لم  الأمر في هذا  لم يح�سل هذا  م�  واإذا  ال�سف�عة،  لنيل  ال�ستعداد 

ال�سف�عة بعد الت�سفي�ت والتزكي�ت في عذاب�ت البرزخ، بل جهّنم، واهلل يعلم مقدار اأمدهم.

اأخذن�ه�  اإذا  ال�سف�عة  اآي�ت حول  الكريم  القراآن  في  وردت  فقد  وف�ساًل عن ذلك، 

بنظر العتب�ر ف�إّن من غير الممكن اأن يكون هن�ك اطمئن�ن لالإن�س�ن، كقوله تع�لى { ۆ 

، واأمث�لهم�.  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ } ، وكقوله { ڃ چ چ چ چ } 
ولأي  �ستكون  لمن  نعلم  ل  اأنن�  اإل  ث�بتة  ال�سف�عة  فيه  تكون  الذي  الوقت  نف�س  ففي 

جم�عة وفي اأية ظروف وفي اأي وقت، وهو اأمر ل يمكنه اأن ُيغري الإن�س�ن وي�سّجعه. 

نعم اإّن لن� الأمل ب�ل�سف�عة ولكن هذا الأمل يجب اأن يقودن� اإلى ط�عة الحق تع�لى ل 

اإلى مع�سيته!

االإمام الخميني }

)1)  �سحيفة الإم�م الخميني }، ج 16، �س 170.



أهداف الدرا: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

ي�ستدّل على المع�د بدليل العدل والحكمة. - 1

ي�ستدّل على المع�د بدليل الفطرة. - 2

ي�ستدّل على المع�د بدليل الإمك�ن. - 3

إثبات ضرورة المعاد

الدرس الثالث





دليل العدل على إثبات المعاد
لقد ثبت لدين� ب�لأدّلة العقلية اأّن اهلل عّز وجّل ع�دل. وبمقت�سى العدل الإلهي ل بدَّ 

 يح��سُب فيه الن��س على م� يقومون به من اأعم�ل ليج�زى الم�سيء ويث�ب 
ٍ
من وجود يوم

المح�سن. لأنه ل يمكن تحقيق مج�زاٍة وافيٍة للمجرم وب�لمقدار الذي ي�ستحّقه في دار 

مق�بل  الوافي  ب�لقدر  اإث�بته  تمكن  فال  الموؤمن  لمك�ف�أة  ب�لن�سبة  الأمر  وكذلك  الدني�، 

اأعم�له وذلك نظرًا لمحدودية هذه الدني�. فلو لم يكن هن�ك مع�ٌد فهذا يعني اأّن الأفراد 

عم الإلهّية التي ي�ستحّقونه�، وكذلك لن يرى الم�سيء اآث�ر  المح�سنين لن ت�سل اإليهم النِّ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   } ينبغي:  كم�  وتج�وزه  ظلمه 

.
(1(

ڦ ڦ             } 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ  واأي�سً�: { 

.
(2(

وئ } 
ف�إنَّ ت�س�وي الموؤمن مع الك�فر، المظلوم مع الظ�لم، الأعمى مع الب�سير يوم القي�مة 

من�ٍف للعدالة الإلهّية. اإّنن� في معظم الأحي�ن نرى الك�فر في هذه الدني� في ح�لة نعمٍة 

ورخ�ء، والموؤمن في ح�لة �سق�ء، ومقت�سى العدالة الإلهّية اأن يكون هن�ك يوٌم يقطف فيه 

الإن�س�ن ثم�ر عمله.

.
(3(

ق�ل تع�لى: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ } 

.
(4(

وق�ل تع�لى اأي�سً�: { ېئ ىئ        ىئ ىئ ی ی ی ی } 

)1)  �سورة �س، الآية 28.

)2)  �سورة غ�فر، الآية 58.

)3)  �سورة غ�فر، الآية 59.

)4)  �سورة الج�ثية، الآية 22.
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دليل الحكمة على إثبات المعاد
ع�لٌم  الخلقة  ع�لم  اإّن  للخلق.  وغ�ية  هدٌف  يوجد  اأن  الإلهّية  الحكمة  مقت�سى  اإّن 

عجيب التنظيم ي�سير نحو هدٍف معّين. والإن�س�ن كمخلوق في هذا الع�لم- بل اأ�سرف 

المخلوق�ت في هذا الع�لم- ي�سير اأي�سً� نحو هدفه وهو الكم�ل. اإذ ل يمكن اأن تكون هذه 

الدني� المحدودة والمقرونة ب�لم�س�عب هي الهدف من خلق الإن�س�ن، فال بّد بمقت�سى 

الحكمة التي ت�ستوجب وجود هدٍف لخلق الإن�س�ن والع�لم، من وجود ع�لم اآخر يتحّقق 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ   } اهلل.  لق�ء  وهو  الهدف  هذا  فيه 

.
(1(

ٺ ٺ      ٺ ٿ } 
ف�إن لم يكن هن�ك قي�مة ولم يكن هن�ك مع�د فهذا يعني اأّن الخلق ك�ن عبثً�، واهلل تع�لى 

حكيم ل ي�سدر عنه اأي فعل دون غ�ية. وتبّين الآية الكريمة هذه الحقيقة: { ے ے 

.
(2(

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ } 

دليل الفطرة على إثبات المعاد
ت�أّمل  فلو  والقي�مة.  المع�د  م�س�ألة  الإن�س�ن  عليه�  ُجِبل  التي  الفطرّية  الم�س�ئل  من 

الإن�س�ن في نف�سه وفي وجدانه ف�إّنه �سوف يرى فيه� مياًل نحو الحي�ة الأبدّية الدائمة 

يخت�ّس  ل  اإر�س�ئه  نحو  ك  والتحرُّ الميل  وهذا  الداخلي.  الميل  هذا  لإر�س�ء  ك  فيتحرَّ

بزم�ٍن معّين بل هو دائم، ولذا ل يحّب الإن�س�ن الموت مهم� كُبر في ال�سن. وحيث ك�نت 

فيه  الحي�ة  تكون  اآخر  ع�لٍم  وجود  بدَّ من  ل  ك�ن  دائمة  ف�نيًة غير  الدني� حي�ًة  الحي�ة 

خ�لدًة اأبدّية ل موت فيه�، حتى ُي�سبع الإن�س�ن فطرته هذه. وهذا الع�لم هو ع�لم الآخرة. 

من  القديم  الإن�س�ن  اّتخذه  م�  نالحظ  اأن  يمكن  الفطري  الأمر  هذا  تجّلي�ت  ومن 

تتحّقق في  ال�سع�دة  ب�أّن  يعتقدون  القدامى  الم�سريُّون  الأموات. فمثاًل ك�ن  تدابيَر مع 

)1)  �سورة �س، الآية 27.

)2)  �سورة الموؤمنون، الآية 115.
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وجعله�  وتحنيطه�  موت�هم  اأبدان  على حفظ  ب�لعمل  ق�موا  ولذلك  الموت،  بعد  الحي�ة 

ببع�س  قبورهم  م��الأوا  اأّنهم  حتى  توابيتهم،  على  �سغيرًا  مً�  مج�سَّ و�سعوا  اأو  مومي�ء، 

الت�سلية  وو�س�ئل  والم�سروب�ت  الم�أكولت  واأن��واع  ك�لأث�ث  والم�ستلزم�ت  الحتي�ج�ت 

والري��سة والحي�ة، واإن ك�ن الميِّت من اأك�برهم جعلوا معه بع�س الأ�سي�ء الأخرى ك�آلت 

.
(1(

الزينة ذات القيمة الع�لية

يوم  اأو  المع�د  اإّن  الت�لي:  النحو  على  الدليل  هذا  الخميني}  الم���م  قّرر  وقد 

القي�مة من الأمور الفطرية المجبولة عليه� طينة الب�سر...

الب�سرية ك�فة هي فطرة  الع�ئلة  ُفِطرت عليه�  التي  الإلهية  الفطري�ت  اأّن من  اعلم 

حب الراحة. فلو اأنك في كل اأدوار التمّدن والتوّح�س، والتدّين والعن�د، رجعت اإلى هذا 

الإن�س�ن، الج�هل والع�لم، والو�سيع وال�سريف، والمدني والبدوي، و�س�ألته: ِلَم كل هذا 

وال�سعوب�ت  الم�سق�ت  هذه  كل  تحّمل  من  الغ�ية  وم�  ال�ستى؟  والأه��واء  ع  المتنوِّ التعّلق 

يجيبون  ال�سريح  الفطرة  وبل�س�ن  واحدة  وبكلمة  جميعً�  ف�إنهم  الحي�ة؟  في  والمع�ن�ة 

ق�ئلين: اإّن كل م� يتوخونه اإنم� هو لراحتهم، والغ�ية النه�ئية والمرام الأخير واأق�سى م� 

يتمنونه هو الراحة المطلقة الخ�لية من العن�ء. فلم� ك�نت هذه الراحة التي ل تم�زجه� 

م�سقة والتي ل ي�سوبه� األم ونقمة هي مع�سوقة الجميع، وك�نت هذه المع�سوقة المفقودة 

اإن�س�ن مق�سورة في �سيء، لذلك فهو عندم� يحب �سيئً� يت�سور محبوبه فيه،  لدى كل 

مع اأّن مثل هذه الراحة المطلقة ل وجود له� في كل اأرج�ء الع�لم وزواي�ه. اإذ لي�س من 

الممكن اأن تعثر على راحة غير م�سوبة ب�لألم. اإّن جميع ِنعم هذا الع�لم ي�س�حبه� العن�ء 

والعذاب الم�سني، وم� من لذة اإّل وفيه� األم. اإّن العذاب والتعب والألم والحزن والهم 

والغم تمالأ اأرج�ء الأر�س.

وعلى امتداد حي�ة الإن�س�ن لن تجد فردًا واحدًا يت�س�وى عذابه وراحته، ونعمته توازي 

تعبه ونقمته ون�سبه، ن�هيك عن الراحة الخ�ل�سة المطلقة. وبن�ًء على ذلك ف�إّن مع�سوق 

)1)  ت�ريخ الأدي�ن الج�مع، ترجمة علي اأ�سغر حكمت، �س41.
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الإن�س�ن ل يوجد في هذا الع�لم الدنيوي. اإّن الع�سق الفطري الذي جبل عليه اأبن�ء الب�سر 

ل يكون من دون مع�سوق موجود فعاًل.

اأن يكون هن�ك في دار التحّقق وع�لم الوجود ع�لم ل ت�سوب راحته  ُبدَّ من  اإذًا، ل 

�س�ئبة من األم وعذاب وتعب، راحة مطلقة ل يخ�لطه� �سيء من العن�ء وال�سق�ق، �سرور 

دائم خ�ل�س ل يعتوره حزن ول هّم. ذلك الع�لم هو »دار نعيم اهلل«ع�لم كرم ذات اهلل 

المقّد�سة.

وهو ع�لم يمكن اإثب�ته بفطرة الحرية ونفوذ الإرادة الموجودة في فطرة كل اإن�س�ن. 

ولم� ك�نت مواد هذا الع�لم وم� به من الع�سر وال�سيق مم� ي�ستع�سي على حرية الإن�س�ن 

واإرادته، فال ُبدَّ اإذًا، اأن يكون هن�ك ع�لم اآخر تكون لالإرادة فيه كلمة ن�فذة، ول ت�ستع�سي 

مواده على اإرادة الإن�س�ن، ويكون الإن�س�ن في ذلك الع�لم فّع�ًل لم� ي�س�ء والح�كم بم� 

يريد، ح�سبم� تقت�سيه الفطرة.

الإن�س�ن،  لدى  المودعين  الج�نبين  للحرّية  والع�سق  للراحة  الع�سق  يعتبر  اإذًا، 

بموجب فطرة اهلل التي ل تتبدل، فيحلق بهم� في ع�لم الملكوت الأعلى متقربً� اإلى 

.
(1(

اهلل«

دليل اإلمكان على إثبات المعاد
من اأهمِّ اأدلَّة اإمك�ن ال�سيء وقوعه في الخ�رج. اإّنن� وبنظرة �سريعة اإلى الطبيعة نرى 

اأّن الأر�س وال�سجر والنب�ت في ف�سل ال�ست�ء تفقد حي�ته� الظ�هرّية، وعند بداية الربيع 

د القراآن الكريم على م�س�ألة حي�ة الأر�س لأجل  تعود لت�ستعيد حي�ته� من جديد. وقد اأكَّ

نفي ا�ستبع�د وقوع المع�د، وذلك في مق�بل منكري المع�د الذين لم يكن لديهم اأيُّ دليٍل 

ع�هم. على مدَّ

ق�ل تع�لى:

 الإم�م الخميني}، روح اهلل المو�سوي، الربعون حديثً�، �س230-229.
 (1(
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ىبيب  مب  خب  حب  يئجب  ىئ   مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  {ىئ 

.
(1(

جت حت خت       مت ىت } 
وفي روايٍة اأّن اأحد اأ�سح�ب النبيP �س�أل النبي P: كيف يحيي اهلل الموتى؟ ق�ل 

النبيP: »اأما مررت باأر�ٍس لك مجدبة ثم مررت بها مخ�ضبة ثم مررت بها مجدبة 

.
ثم مررت بها مخ�ضبة؟ قال: بلى. قال: { ۈ     ۈ }«)2)

)1)  �سورة الروم، الآية 50.

)2)  القرطبي، تف�سير القرطبي، ج1، �س195، ت�سحيح اأحمد عبد العليم البردوني، دار اإحي�ء التراث العربي، بيروت، لبن�ن.
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المفاهيم الرئيسة:
اإّن من لوازم العدل الإلهي، وبمالحظة عدم اإمك�ن مج�زاة المح�سن والم�سيء في  - 1

هذه الدني�، اأن يكون هن�ك ع�لٌم اآخر ت�ستوفي فيه كل نف�س م� ت�ستحقه.

اإّن المولى الحكيم لم يخلِق الإن�س�ن عبثً� ودون غ�يٍة وهو ي�سل اإلى غ�يته عند المع�د  - 2

والقي�مة.

اإر�س�ء  - 3 نحو  دائٍم  ب�سكٍل  وي�سعى  الأبدّية،  الحي�ة  نحو  مياًل  نف�سه  في  الإن�س�ُن  يرى 

رغب�ته الداخلّية، ورغبته هذه ل تتحّقق اإل في ع�لم الآخرة، ف�لإيم�ن اإذًا ب�لمع�د من 

الأمور التي فطر عليه� الإن�س�ن.

الإحي�ء  - 4 تدّلن� عملية  الأر�س بعد موته� حيث  ك�إحي�ِء  المع�د  اأخرى على  اأدّلٌة  توجد 

هذه على وجود حي�ٍة بعد الموت.
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للمطالعة:

اأحقاب العذاب)1)

اإّن اهلل تب�رك وتع�لى ذو عن�ية بعب�ده، اأعط�هم العقل، واأعط�هم القدرة على تهذيب 

اأنف�سهم، ولم يكتف بذلك، بل اأر�سل اليهم الأنبي�ء، واأنزل عليهم الكتب، واأر�سل الأولي�ء، 

واأر�سل المهذبين. واإذا لم يحّقق كلُّ ذلك اأثرًا على العب�د، ف�إّن اهلل تع�لى يعر�س عبيده 

للقيد والخن�ق، ويعّر�سهم لل�سجن، فيمنعونهم من بع�س الأعم�ل، ويخلعون عم�ئمهم، 

ويهينونهم اآلف الإه�ن�ت. اإن ذلك كله عن�ية من اهلل بكم، غير اأنن� ل ندرك مدى اللطف 

في ذلك. ومع كل ذلك اإذا لم ي�سلح اأمر الإن�س�ن ف�إن اهلل تع�لى يبتليه ب�لأمرا�س، واإذا 

لم يوؤّثر ذلك اأي�سً�، ف�إنه تع�لى ي�سيق عليه كثيرًا عند النزع، واإذا لم تنفع تلك الأمور 

اأي�سً�، ف�إن هن�ك مه�لك وعقب�ت في البرزخ، اإن لم تنفع هي الأخرى يتعّر�س في يوم 

القي�مة اإلى �سغوط عظيمة، كل ذلك من اأجل األ ينتهي به الأمر اإلى جهنم، ولكن م�ذا 

لو لم ينفع معه كل ذلك؟ حينه� �سينتهي به الأمر اإلى »اآخر الدواء الكي«- ل �سمح اهلل -.

ورد في الحديث اأّن هذه الآية {ۓ ڭ ڭ } ت�سف ح�ل اأولئك الذين هم من 

اأهل الهداية، اأي من اأمث�لي واأمث�ل �سم�حتكم، هوؤلء يلبثون في جهنم اأحق�بً�، كل حقبة 

من تلك الأحق�ب عدة اآلف من ال�سنين.

اإخواني، اإّن اأحدكم اليوم ل يمكنه الإم�س�ك بحجر محّمى، فكيف هن�ك؟ اإنه� الن�ر، 

ف�حذروا الن�ر، اأخرجوا هذه النيران من الحوزات، اأخرجوا هذه الختالف�ت من قلوبكم، 

هّذبوا اأنف�سكم، ف�أنتم تهدفون اإلى العودة اإلى المجتمع لتهذيبه، واإن لم يح�سل منكم 

التهذيب، فهل يتمكن من ل ي�ستطيع ال�سيطرة على نف�سه اأن ي�سيطر على الآخرين؟

االإمام الخميني}

)1) �سحيفة الإم�م الخميني}، ج2، �س28.





أهداف الدرا: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

الدرس الرابع

حقيقة الموت

يبّين م�هية وحقيقة الموت. - 1

يذكر العّلة الحقيقية للخوف من الموت. - 2

ي�سرح كيفّية مع�لجة اآّفة الخوف من الموت. - 3





الموت فناء أو انتقال؟
ي�أتي الإن�س�ن اإلى هذه الدني� دون اختي�ر منه، ويكون في بداية ولدته بال اإدراك ول 

اإدراكه للجزئّي�ت يتمّكن  اإلى الع�لم حوله. وبعد  قدرة. ومع مرور الأي�م ينمو ويتعّرف 

من اإدراك الكلّي�ت. وعبر ال�ستف�دة من الط�ق�ت التي وهبه� اهلل تع�لى له يتمّكن من 

الو�سول اإلى اأعلى الرتب ويحوز اأف�سل العلوم. وفي بع�س الأحي�ن يعر�س عليه م� يوجب 

انته�ء حي�ته في بداية ولدته اأو في مقتبل ال�سب�ب.

وال�سوؤال هن�: هل ينتهي كل �سيء بمجّرد الموت وانته�ء الحي�ة الدني�؟ وهل تدفن 

الآلف من عالم�ت ال�ستفه�م مع موت هذا الإن�س�ن؟ اأو اأن الجواب ال�سحيح يح�سل 

عبر التفكير العميق من خالل ال�ستع�نة ب�لعقل وب�لرواي�ت الواردة عن المع�سومين؟

والجواب: اإّن الموت لي�س عدمً� بل هو انتق�ل من دني� محدودٍة اإلى ع�لٍم وا�سٍع غير 

محدود، بل ع�لٍم اأكمل من هذا الع�لم. ق�ل الإم�م عليQ في و�سيته لبنه الإم�م 

في  ف�لموت   .
للدنيا...«)1) ال  لالآخرة  ُخلقت  اإّنما  اأنك  ُبنّي  يا  »واعلم   :Qالح�سن

واقعه مرحلة من ال�سير التك�ملي لالإن�س�ن نحو الآخرة ورجوع اإلى اهلل عّز وجّل. ك�لجنين 

الذي يعي�س مّدة من الزمن في ظلم�ت الرحم ثم يخرج اإلى الحي�ة لي�سير في تك�مله.

الذي  النوم  »ه��و  فق�ل:  �ُسئل عنه  لّم�  الموت  الجوادQ عن  الإم���م  اأج���ب  وقد 

ياأتيكم كل ليلة اإال اأّنه طويٌل مّدُته ال ينتبه منه اإال يوم القيامة، فمن راأى في نومه 

من اأ�ضناف الفرح ما ال ُيَقاِدُر َقْدَرُه ومن اأ�ضناف االأهوال ما ال يقادر قدره؟ فكيف 

)1)  ال�سيد الر�سي، نهج البالغة، خ21.
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. وعن الإم���م زين 
النوم ووج��ٍل فيه؟ هذا هو الموت، فا�ضتعّدوا له«)1) ف��ِرٍح في  ح��اُل 

الع�بدينQ اأّن النبيP ق�ل:

اإلى جّناتهم وج�ضر  »اإّن الدنيا �ضجن الموؤمن وجّنة الكافر والموت ج�ضر هوؤالء 

 .
هوؤالء اإلى جحيمهم«)2)

علّة الخوف من الموت
اإّن ال�سبب الأ�س��سي لخوف الإن�س�ن من الموت هو �سعف الإيم�ن واليقين القلبي ب�هلل 

وبيوم القي�مة، والنظر اإلى الموت على اأّنه فن�ٌء وعدٌم. كم� يقول الإم�م الخميني }: 

والبقاء  االأزلية  الحياة  نحو  قلوبنا  االآخ��رة وال تطمئن  بعالم  نوؤمن  اإننا ال  »وحيث 

. وال�سبب الآخر اأي�سً� 
ال�ضرمدي لذلك العالم، نحّب هذا العالم ونهرب من الموت«)3)

»واأم��ا خوف  اإلى الأر�س.  في الخوف من الموت هو الن�سغ�ل ب�لحي�ة الدني� والإخالد 

وكراهة المتو�ضطين للموت فالأن قلوبهم ان�ضدت اإلى تعمير الدنيا وغفلت عن تعمير 

االآخرة، ولهذا ال يرغبون في االإنتقال من مكان فيه العمران واالزدهار اإلى مكان فيه 

، كم� يقول الإم�م} اأي�سً�. وقد اأ�س�رت الرواي�ت اإلى بع�س العلل 
الدمار والخراب«)4)

اأبيه الأخرى منه� عدم تمهيد طريق الآخرة، فقد ورد عن الإم�م ال�س�دقQ عن 

Q: »اأتى اإلى النبيP رجٌل فقال: ما لي ال اأحب الموت؟ فقال له: األك مال؟ 

.
قال: نعم. قال: فقّدمته؟ قال: ال. قال: فمن ثم ال تحب الموت«)5)

وهذا م� اأ�س�ر اإليه الإم�م عليQ بقوله: »اآٍه من قلة الزاد وطوِل الطريق وبعِد 

 .
ال�ضفر وعظيِم المورد«)6)

الن�سر  اأكبر غف�ري، موؤ�س�سة  289، ت�سحيح وتعليق علي  ب�بويه، مع�ني الأخب�ر، ال�سدوق، �س  )1)  ال�سدوق، محمد بن علي بن 

الإ�سالمي الت�بعة لجم�عة المدر�سين بقم الم�سرفة.

)2)  مع�ني الأخب�ر، �س 289، ح 3.

)3)  الإم�م الخميني }، الأربعون حديثً�، �س 405.

)4)  م�سدر نف�سه.

)5)  بح�ر الأنوار، ج 6، �س 127.

)6)   نهج البالغة، الحكمة 74.
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وقد ج�ء رجٌل اإلى الإم�م الح�سنQ فق�ل له: ي� ابن ر�سول اهلل م� لن� نكره الموت 

الَنْقلَة  فاأنتم تكرهون  اآخرتكم وعّمرتم دنياكم  اأْخربتم  »اإنكم   :Qول نحّبه؟ ق�ل

.
(1(

من العمران اإلى الخراب«

ن�ستفيد من هذه الرواية اأن �سبب كراهّية الموت هو عدم ال�سعي لالآخرة، بل عدم 

اللتف�ت اإلى الآخرة. اإّن التوّجه المح�س اإلى الدني� هو الموجب لخراب الآخرة. وخراب 

الآخرة �سببه الأعم�ل ال�سيئة والذنوب والمع��سي، لذا يذكر القراآن عّلة خوف اليهود من 

.
(2(

ۅ }  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ     الآخرة: { ۇ 

ويف�ّسر العلم�ء ذلك ب�أن المراد به: م� قّدمت اأيديهم من الذنوب وم� نتج عنه� من 

الكفر. ف�رتك�ب الذنوب هو من العوامل الموؤدية اإلى الخوف من الموت.

كي ال نخاف من الموت
اإّن الخطوة الأولى التي ينبغي اأن يقوم به� الإن�س�ن ليتخّل�س من خوفه من الموت هو 

اأن يدرك حقيقة الموت كم� تقّدم معن�ه.

اإّن اللتف�ت اإلى حقيقة الموت يقّلل واإلى حدٍّ كبير من م�س�ألة الخوف من الموت، ولذا 

.
وا له«)3) روي عن الإم�م الجوادQ بعد بي�نه لحقيقة الموت: »هذا هو الموت فا�ضتعدُّ

»قيل لمحمد بن عليQ: ما بال هوؤالء الم�ضلمين يكرهون  اأخرى:  وفي رواية 

الأحّبوه  وج��ّل  عّز  اهلل  اأولياء  وكانوا  عرفوه  ولو  فكرهوه  جهلوه  الأنهم  ق��ال:  الموت؟ 

ولعلموا اأّن االآخرة خيٌر لهم من الدنيا، ثم قالQ:....  ما بال ال�ضبي والمجنون 

يمتنع من الدواء المنّقي لبدنهم والنافي لالألم عنه؟ قيل: لجهلهم بنفع الدواء. قال: 

اإّن من ا�ضتعّد للموت حق اال�ضتعداد فهو اأنفع له من  والذي بعث محمداً بالحق نبّياً 

هذا الدواء لهذا التعالج، اأما اإّنهم لو عرفوا ما يوؤّدي اإليه الموت من النعم ال�ضتدعوه 

)1)  بح�ر الأنوار، ج 6، �س 129.

)2)  �سورة الجمعة، الآية 7.

)3)  بح�ر الأنوار، ج 6، �س 155.
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.
واأحّبوه اأ�ضّد ما ي�ضتدعي العاقل الحازم الدواء لدفع االآفات واجتالب ال�ضالمات«)1)

ب�لمبداأ  الإيم�ن  تكون في:  الموت  الخوف من  لإزالة ح�لة  الأ�س��سية  الأرك�ن  اإذًا 

ب اإلى اهلل. وكلَّم� زاد اإيم�ن الإن�س�ن قّل خوفه من  والمع�د، والعمل ال�س�لح، والتقرُّ

الموت، ولذا يبقى �سعيف الإيم�ن دائم الخوف من الموت لأن عقيدته �سعيفة ب�ليوم 

الآخر، ولأنه يرى الموت عدمً� وفن�ًء. وهو اإن ك�ن يحتمل وجود الآخرة اإل اأّن �سجّله 

خ�ٍل من اأي عمٍل �س�لح.

المعصومون وتذّكر الموت
في طريق  المقّدمة  الإن�س�ن من هذه  ا�ستف�د  وكلم�  لالآخرة،  مقّدمة  الدني�  الحي�ة 

اأف�سل، لأّنه� تزيد من كم�ل الإن�س�ن وتفتح له المج�ل لنيل  التك�مل، ك�ن طول مّدته� 

الدرج�ت الرفيعة في الآخرة. لذا نرى دع�ء الأئمةR لأنف�سهم بطول العمر، وقد 

ورد عن الإم�م ال�سج�دQ قوله في الدع�ء:

لل�ضياطين  ك��ان عمري مرتعاً  ف���اإذا  ف��ي طاعتك  ب��ذل��ًة  ك��ان عمري  م��ا  ��رن��ي  »وع��مِّ

.
فاقب�ضني اإليك«)2)

:Oوفي دع�ء ال�سيدة الزهراء

»اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق اأحيني ما علمت الحياة خيراً لي وتوّفني 

.
اإذا كانت الوفاة خيراً لي«)3)

ف�لحي�ة في هذه الدني� مطلوبة ولكن بعنوان كونه� فر�سة لنيل الكم�ل الأف�سل. عن 

.
الإم�م عليQ: »اإّن عمرك مْهُد �ضعادتك اإن اأْنَفْذتُه في طاعة ربك«)4)

)1)  مع�ني الأخب�ر، �س 290.

)2)  الإم�م زين الع�بدينQ، ال�سحيفة ال�سج�دية: من دع�ء مك�رم الأخالق.

)3)  بح�ر الأنوار، ج 94، �س 225.

)4)  الري ال�سهري، ال�سيخ محمدي، ميزان الحكمة، تحقيق ون�سر وطبع دار الحديث، الطبعة الأولى، 1375، قم، طهران، ج 6، 

�س 225.
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طريقً�  الموت  يكون  عندم�  وذل��ك  الأحي�ن،  بع�س  في  الحي�ة  على  راج��ٌح  ف�لموت 

�سيره  الح�سينQ عند  الإم�م  ق�ل  �سبيل اهلل، وقد  ك�ل�سه�دة في  الكم�ل  لكت�س�ب 

.
اإلى العراق: »وما اأولهني اإلى اأ�ضالفي ا�ضتياق يعقوب اإلى يو�ضف«)1)

واأ�سح�ب الأئمةR اأي�سً� ك�نوا كذلك. اإّن برير بن خ�سير الهمداني اأحد اأ�سح�ب 

الإم�م الح�سينQ لم� و�سل اإلى اليقين بلق�ء اهلل عّز وجّل وال�سه�دة، ول�سّدة فرحه، 

.
(2(

اأخذ يم�زح اأ�سح�به مع اأّنه لم يكن يومً� من اأ�سح�ب المزاح

فال بّد من ال�سعي لتهيئة اأنف�سن� للموت. وقد ورد عن الإم�م عليQ جوابً� لمن 

ر للموت كيف يكون، فق�لQ: »اأداء الفرائ�س واجتناب المحارم  �س�أله عن التح�سّ

.
واال�ضتمال على المكارم، ثم ال يبالي وقع على الموت اأو وقع الموت عليه«)3)

)1)  بح�ر الأنوار، ج 44، �س 466.

)2)  م. ن، �س 41.

)3)  بح�ر الأنوار، ج 41، �س 7.



ال�������������ح�������������ي�������������اة اآلخ����������������������رة56

المفاهيم الرئيسة:
اإّن روح الإن�س�ن خ�لدة، والموت انتق�ل ومرحلة من ال�سير التك�ملي نحو ع�لم الآخرة،  - 1

ول بّد لالإن�س�ن من اأن يمّهد لذلك.

الك�فر يرى الموت عدمً� وفن�ء ولذا يخ�ف من الموت. - 2

و�سعف  - 3 ب�لموت،  ال�سحيحة  المعرفة  كعدم  متعّددة  الموت  من  الخوف  اأ�سب�ب  اإّن 

الإيم�ن، وارتك�ب الذنوب وعدم تمهيد الطريق ب�سكل �سليم لالآخرة.

كّلم� ازداد اإيم�ن ال�سخ�س وعمله ال�س�لح قّل خوفه من الموت. - 4

ك�نت  - 5 فكّلم� ط�لت  الكم�ل  وك�سب  اهلل  �سبيل ط�عة  في  ك�نت  اإذا  الدني�  الحي�ة  اإّن 

مق�م  هو  وه��ذا  ب�لموت  الإن�س�ن  كم�ل  يكون  قد  الأحي�ن  بع�س  في  ولكن  اأف�سل، 

ال�سه�دة.



57 ايييا الاقل

للمطالعة:

في بيان �شبب ازدياد حب الدنيا

اعلم اأّنه ولم� ك�ن الإن�س�ن وليد هذه الدني� الطبيعية، وهي اأمه، وهو ابن هذا الم�ء 

والتراب، ف�إّن حب الدني� يكون مغرو�سً� في قلبه منذ مطلع ن�سوئه ونموه، وكلم� كبر في 

العمر، كبر هذا الحب في قلبه ونم�. وبم� وهبه اهلل من القوى ال�سهوانية وو�س�ئل التلّذذ 

للحف�ظ على ذاته وعلى الب�سرية، يزداد حبه ويقوى تعّلقه، ويظن اأّن الدني� اإّنم� هي دار 

اللذات واإ�سب�ع الرغب�ت، ويرى في الموت ق�طعً� لتلك اللذات، وحتى لو ك�ن يعرف من 

اأدلة الحكم�ء اأو اأخب�ر الأنبي�ء )�سلوات اهلل عليهم( اأّن هن�ك ع�لمً� اأخرويً� ف�إّن قلبه 

يبقى غ�فاًل عن كيفية ع�لم الآخرة وح�لته وكم�لته ول يتقّبله، ف�ساًل عن بلوغه مق�م 

الطمئن�ن. ولهذا يزداد حّبه وتعّلقه بهذه الدني�.

وبم� اأّن حب البق�ء ِفطري في الإن�س�ن، فهو يكره الزوال والفن�ء، ويظّن اأّن الموت 

فن�ء. ولو اأّنه اآمن بعقله ب�أّن هذه الدني� دار فن�ء ودار ممر، واأّن الع�لم الآخر ع�لم بق�ء 

ولم  بل  قلبه،  الإيم�ن  يدخل  ولم  يكون موجودًا،  العقلي هذا  اإيم�نه  دام  فم�  �سرمدي، 

يح�سل الطمئن�ن الذي هو المرتبة الك�ملة لالإيم�ن القلبي. فهو ل يزال يميل فطرًة اإلى 

الدني� والبق�ء فيه� كم� طلب اإبراهيم خليل الرحمن من الحق المتع�ل هذا الطمئن�ن، 

به�  واإن كن� ن�سّدق  ب�لآخرة، مثل قلوبن�،  توؤمن  القلوب ل  اأّن  اإّم�  اإذًا،  به عليه.  ف�أنعم 

ت�سديقً� عقليً�، واإم� اأنه� ل اطمئن�ن فيه�، فيكون حب البق�ء في هذا الع�لم، وكراهة 

الدني�  اأّن هذه  القلوب  اأدركت  ولو  القلب موجودًا.  الع�لم في  الموت والخروج من هذا 

واأنه� دار الهالك ودار  الفن�ء والزوال والت�سّرم والتغّير،  واأّنه� دار  اأدنى العوالم،  هي 

النق�س، واأّن العوالم الأخرى التي تكون بعد الموت عوالم ب�قية واأبدية، واأنه� دار كم�ل 

وثب�ت وحي�ة وبهجة و�سرور، لح�سل فيه� ب�لفطرة حب تلك العوالم، ولنفرت من هذه 

وراأى  والوجدان  ال�سه�دة  مق�م  اإلى  وو�سل  الع�لم  هذا  عن  الإن�س�ن  ارتفع  ولو  الدني�. 
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ال�سورة الب�طنية لهذا الع�لم وللتعّلق به، وال�سورة الب�طنية لذلك الع�لم � ع�لم الآخرة � 

ة في حلقه ولنفر منه، وا�ست�ق للتخّل�س  والتعّلق به، لأ�سبح هذا الع�لم ثقياًل عليه، وغ�سّ

من هذا ال�سجن المظلم ومن �سل�سلة قيود الزم�ن والتغّير، كم� ج�ء في كثير من كالم 

الأولي�ء.

ِبَثدِي  ْفِل  الطِّ ِم��َن  ِبالَمْوِت  اآَن�ُس  َطاِلٍب  ِب��ي 
َ
اأ الْب��ُن  »َواهلِل   :Qعلي الإم�م  يقول 

.
ِه«)1) مِّ

ُ
اأ

الحق  يوؤثر على مج�ورة رحمة  الدني�، فال  الولية حقيقة هذه  بعين  راأى  لأّنه  ذلك 

المتع�ل �سيٌء اأبدًا. ولول الم�س�لح لم� ثبتت نفو�سهم الط�هرة، لحظة واحدة، في �سجن 

الطبيعة المظلمة. اإّن الوقوع في الكثرة ون�س�أة الظهور وال�ستغ�ل ب�لتدبرات الُملكية بل 

األمً� وعذابً� لي�س بقدورن� اأن  الت�أييدات الملكوتية، يعّد كل ذلك للمحبين والمنجذبين 

نت�سّورهم�.

اأ�س�روا  اإّنم� هو لألم فراق المحبوب والبعد عن كرامته، كم�  اأنين الأولي�ء  اأكثر  اإّن 

اأو  ُملكي  حج�ب  يحجبهم  ل  اأّنهم  من  الرغم  على  من�ج�تهم،  في  ب�أنف�سهم  ذلك  اإلى 

ملكوتي، وقد اجت�زوا جحيم الطبيعة الذي ك�ن خ�مدًا غير م�ستعر، وقد خلوا من التعّلق 

هو  الطبيعة  ع�لم  في  الوقوع  اأّن  اإّل  الطبيعية.  الخطيئة  من  قلوبهم  وتطّهرت  ب�لدني� 

بذاته تلّذذ طبيعي وق�سري، مم� ك�ن يح�سل لهم، ولو ب�أقل مقدار، فك�ن ذلك من ب�ب 

�ْضَتغِفُر اهلل ِفي 
َ
الحج�ب. وفي ذلك يقول ر�سول اهللP: »اإّنما لَيُغاُن َعلَى َقْلِبي واإّني الأ

(3(
.

ًة«)2) َيْوٍم �َضْبعيَن َمرَّ

)1)  بح�ر الأنوار، ج28، �س 233.

)2)   م. ن، ج67، �س 44.

)3)   الأربعون حديثً�، �س158-156.



أهداف الدرا: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يذكر الحكمة من الموت وكيفية التخفيف من �سكراته. - 1

يبّين معنى وحقيقة �سكرات الموت. - 2

يبّين ح�ل الن��س عند �سكرات الموت. - 3

الموت وسكراته

الدرس الخامس





الحكمة من الموت
الموت في الروؤية الإ�سالمية هو عب�رة عن مرحلة يتّم فيه� النتق�ل من دار �سّميت 

بدار الدني� وهي مك�ن لالختب�ر والبتالء، اإلى دار اأخرى هي دار المع�د حيث يتم فيه� 

الك�سف عن مجهود الإن�س�ن وح�سيلة عمله الذي �سعى به في الدار ال�س�بقة.

والحكمة من الموت هي النتق�ل به اإلى الدار الحقيقية التي ك�ن يبنيه� حجرًا حجرًا، 

اأداة  هو  ف�لموت  الدني�.  الحي�ة  في  وم�سلكي�ته  واأعم�له  اأفع�له  خالل  من  �سبرًا،  و�سبرًا 

الك�سف عن الآخرة، والحي�ة الحقيقية، وهي التي و�سفه� اهلل تع�لى بقوله: { ٱ ٻ ٻ 

م�سدر  الحيوان   .
(1(

ٺ }  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ 
وفي هذه   .

(2(
الموت يعقبه�  ل  التي  الدائمة  الحي�ة  وهي  الحي�ة،  في  المب�لغة  وهي  »حي« 

لأنه�  والمن�سودة،  المق�سودة  الحي�ة  الأخرى هي  الحي�ة  كون  على  الت�أكيد  يفيد  م�  الآية 

، ثم  دائمة ل زوال فيه� ول ا�سمحالل. والت�أكيد في الآية ب� {ڻ }، وب�لالم في { ڀ } 

ب�سمير الف�سل )هي(، وا�ستخدام الجملة ال�سمية اأي�سً�، كله� تفيد الت�أكيد ال�سديد على 

كون الحي�ة الآخرة هي الحي�ة الحقيقية. عن اأمير الموؤمنين علي Qق�ل: »اإّن الدنيا 

.
دوا منها االأعمال اإلى دار القرار«)3) لم تخلق لكم دار مقام، بل خلقت لكم مجازاً ِلَتزوَّ

لذلك ل بد من النتب�ه اإلى عدم الوقوع في الخط�أ، واعتب�ر اأّن الحي�ة كلفظ يقع في 

مق�بل لفظ الموت. ف�لموت لي�س �سوى محطة نحو حي�ة اأخرى، غير اأنه� محطة مهولة 

و�سعبة تحت�ج اإلى تح�سير واإعداد م�سبق لعبوره� بي�سر و�سالمة.

)1)  �سورة العنكبوت، الآية 64.

)2)  الم�سطفوي التبريزي، ال�سيخ ح�سن، التحقيق في كلم�ت القراآن الكريم، طبع موؤ�س�سة الطب�عة والن�سر، الطبعة الأولى، 1477 

ه�. ق، طهران اإيران، ج 2، �س 336.

)3)  نهج البالغة، خ 132.
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سكرات الموت
اإّن حتمية الموت، �سّنة اإلهية وق�نون رّب�ني، لأّنه من جهة يرتبط ب�إظه�ر قدرة اهلل 

تع�لى في اإفن�ء مخلوق�ته، ثم في اإع�دة بعثه� من جديد، ومن جهة اأخرى يرتبط بمبداأ 

والثواب.  والجزاء  المح��سبة  فيه  تتم  اآخر  ع�لم  اإب��داع  في  الإلهيين  والعدل  الحكمة 

لذلك ك�ن الموت حتميً�. وانتق�ل الروح من ع�لم اإلى ع�لم اآخر اأمر حتمي اأي�سً�، وفي 

ذلك يقول اهلل تع�لى: { ۉ ۉ    ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

المبداأ والق�نون الإلهي  ر الإم�م عليQ هذا  . ويقرِّ
(1(

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ           ۈئ } 

.
الن�فذ، بكلم�ت وا�سحة وب�سيطة حينم� يقول »لكّل حيٍّ موت«)2)

اأن تج�وز  اأحد  يت�سّورّن  الموت. لكن ل  بتج�وز مرحلة  تبداأ  الآخرة  اإّن بداية رحلة 

اإلى �سعوبة  اأمر �سعب و�سديد. وت�سير الآي�ت القراآنية  اأمر هّيٌن، بل هو  هذه المرحلة 

ب�لعقل  كر هو كل م� يذهب  وال�سُّ كر،  ال�سُّ »بال��ضكرة«، وهي من  المرحلة فت�سفه�  هذه 

ر القراآن الموَت ب�أّنه يزيل العقل ب�سبب �سدة الآلم والأوج�ع التي ترافقه.  والر�سد. ف�سوَّ

فلي�ست العملية �سهلة حينئذ، خ��سة حينم� تكون الروح متعّلقة ومتجّذرة ب�لج�سد، ب�سبب 

في�سبح  و�سهواته،  الترابي  البدن  هذا  نحو  الدائم  والتوّجه  الدني�  الحي�ة  حب  طغي�ن 

اقتالعه� من الج�سد من اأكثر الأمور اإيالمً�، لدرجة اأنَّ العقل يك�د ُيذَهب به اإل من رحم 

)3) فعندم� 
اهلل. ق�ل تع�لى في كت�به المنير: { ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ         چ چ } 

تحين منية الإن�س�ن ويبداأ بمع�ينة ملك الموت واأعوانه، الذين وّكلهم اهلل تع�لى بقب�س 

الأرواح، اأرواح الموؤمنين والك�فرين، عنده� �سوف تبداأ الرحلة المهولة وال�سعبة. يقول 

ٹ ڤ  ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ   } تع�لى:  اهلل 

.
(4(

ڃ ڃ چ } 

)1)  �سورة الجمعة، الآية 8.

)2)  الآمدي، غرر الحكم، �س 161.

)3)   �سورة ق، الآية 19.

)4)  �سورة الأنع�م، الآية 61.
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المؤمن عند سكرات الموت
اإّن كرامة الإن�س�ن الموؤمن المطيع لأمر اهلل تع�لى والن�ئي بنف�سه عن مع��سيه، اأعظم 

الموبق�ت  وارتكب  ال�سهوة،  درب  �سلَك  الذي   والف�جر  الف��سق  بكرامة  ت�س�وى  اأن  من 

للموؤمن من  م�  وع��الوة على  لذلك  ورحمته.  �سقط من عين اهلل  القب�ئح حتى  واأل��وان 

الكرامة والمنزلة الرفيعة عند اهلل تع�لى اإل اأّنه اخت�سه اأي�سً� بكرامة اأخرى تظهر له 

اآخر لحظة في المح�سر. ف�لموؤمن في �سكرات الموت وقب�س  حين موته وترافقه حتى 

الروح، ح�له غير ح�ل الك�فر والف��سق والذي خلط في عمله بين الحالل والحرام. ولكي 

ل  تف�سّ  ،Rوالطهر الع�سمة  بيت  اآل  عن  الرواي�ت  ف�إّن  الكالم،  في  الدقة  نتحّرى 

ح�ل الموؤمن حين الموت اإلى ح�لين: ح�لة اأولى تعّبر عن الق�عدة الع�مة في ح�لة موته 

وكيفيته�، والث�نية هي ا�ستثن�ء لتلك الق�عدة:

الحالة الأولى: الراحة وال�شرور

وهي ح�ل الموؤمنين الذين ك�نوا ي�ستترون بلب��س التقوى في الدني�: { ڇ ڇ 

، وك�نت اأعم�لهم تر�سي ربهم، وقّلم� وقعوا في ذنب فالزموه اإل واأقلعوا عنه 
(1(

ڇ ڇڍ} 
ورجعوا اإلى ربهم خ��سعين منيبين. فهذه الثلة ل ير�سى اهلل له� اإل كل ثن�ء جميل ولطف 

عميم. لذلك فح�ل هوؤلء )ح�ل الموت( هي ح�ل جميلة ولطيفة ل وجع فيه� ول األم، 

اللهم اإل م� ي�سعرون به من م�س الفراق وترك الإخوان والأهل والأحبة، لكنه� هنيه�ت 

قليلة �سرع�ن م� يتبعه� راحة، وذلك كم� يقول اهلل تع�لى عن هوؤلء الثلة الف�ئزة: { ٺ 

.
(2(

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ     ڦ } 
عن ر�سول اهللP ق�ل: »اإّن اأ�ضّد �ضيعتنا لنا حباً يكون خروج نف�ضه ك�ضرب اأحدكم 

.
في يوم ال�ضيف الماء البارد الذي ينَتِقُع به القلوب«)3)

)1)  �سورة الأعراف، الآية 26.

)2)  �سورة الفجر، الآي�ت 27 � 30.

)3)  بح�ر الأنوار، ج 6، �س 161.



ال�������������ح�������������ي�������������اة اآلخ����������������������رة64

وعن �سدير ال�سيرفي ق�ل: »قلت الأبي عبد اهللQ: جعلت فداك يا ابن ر�ضول 

اهلل هل ُيْكرُه الموؤمن على قب�س روحه؟ قالQ: ال واهلل اإّنه اإذا اأتاه ملك الموت 

لقب�س روحه َجِزَع عند ذلك، فيقول له ملك الموت: يا وليَّ اهلل ال تجزع فوالَّذي بعث 

محّمداPً الأنا اأبّر بك واأ�ضفق عليك من والٍد رحيٍم لو ح�ضرك، افتح عينك فانظر، 

قال: وُيَمثَُّل له ر�ضول اهللP  واأمير الموؤمنين وفاطمة والح�ضن والح�ضين واالأئمة 

والح�ضن  وفاطمة  الموؤمنين  واأمير  اهلل  ر�ضول  ه��ذا  ل��ه:  فيقال   ،Rذّرّيتهم من 

والح�ضين واالأئمةR رفقاوؤك، قال: فيفتح عينه فينظر فينادي روحه مناٍد من 

اإِلى   ُتَها النَّْف�ُس اْلُمْطَمِئنَُّة اإلى محّمٍد واأهل بيته اْرِجِعي  اأيَّ قبل رّب العّزة فيقول: يا 

بيته  واأهل  يعني محّمداً  ِعباِدي  ِفي  َفاْدُخِلي  بالثواب  يًَّة  َمْر�ضِ بالوالية  َيًة  را�ضِ َربِِّك 

.
واْدُخِلي َجنَِّتي، فما �ضي ء اأحّب اإليه من ا�ضتالل روحه والّلحوِق بالمنادي«)1)

الحالة الثانية: الشدة والوجع
واألمً�،  ووجعً�  م�سقة  الروح  نزع  اأثن�ء  يواجهون  الذين  للموؤمنين  اأخرى  هن�ك ح�لة 

حيث ُيقب�س روح اأحدهم ولكنه يتوّجع في نزعه اأ�سد الوجع والألم، فيت�س�ءل البع�س عن 

المغزى وراء هذا النزع ال�سديد!

يف�ّسر الإم�م الك�ظم Qهذه الح�لة التي تح�سل للموؤمن والتي هي على خالف 

الق�عدة الع�مة التي تقت�سي اأن يتم نزع روحه ب�سهولة وي�سر، حيث اإّنه دخل يومً� على رجل 

من �سيعته الموؤمنين وقد غرق في �سكرات الموت و�سّدته� فق�ل: »الموت هو الم�ضفاة 

.
ي�ضّفي الموؤمنين من ذنوبهم فيكون اآخر األم ي�ضيبهم كفارة اآخر وزر بقي عليهم«)2)

اإذن، عندم� يكون الموت مرفقً� ب�آلم واأوج�ع ب�لن�سبة للموؤمن، فم� هو اإل كف�رة لم� 

بقي عليه من بع�س ذنوب و�سيئ�ت واآث�م ارتكبه� ولم يتطّهر منه� قبل حلول اأجله.

)1)  الك�في، ج 3، �س 128.

)2)  مع�ني الأخب�ر، �س 289.
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الكافر عند سكرات الموت

الحالة االأولى: �ضدة النزع

اأخبر اهلل تع�لى عن  اإّن ح�ل الك�فر عند الموت والنزع هو غير ح�ل الموؤمن، وقد 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ  ح�ل الك�فر ب�لقول { 

.
(1(

ڃ ڃ ڃ چ چ             چ}
اهلل  غ�سب  لأّن  الجب�ل،  حمله�  على  تقوى  ل  �سكرات  يواجه  الموت  حين  ف�لك�فر 

ونقمته على الك�فر تبداأ منذ النزع وحتى ن�ر جهنم. وفي هذا ال�س�أن يقول ر�سول اهلل

فاإذا  ملّقباً،  باألقابنا  والأ�ضدادنا  موالياً،  والأعدائنا  معادياً،  الأوليائنا  كان  »واإن   :P

جاءه ملك الموت لنزع روحه مّثل اهلل عز وجل لذلك الفاجر �ضادته الذين اتخذهم 

اإليهم يهلكه، وال يزال  اأن��واع العذاب ما يكاد نظره  اأرباباً من دون اهلل، وعليهم من 

ي�ضل اإليه من حّر عذابهم ما ال طاقة له به. فيقول له ملك الموت: يا اأيها الفاجر 

الكافر تركت اأولياء اهلل اإلى اأعدائه، فاليوم ال يغنون عنك �ضيئاً، وال تجد اإلى منا�س 

.
(2(

�ضبياًل َفَيِرُد عليه من العذاب ما لو ق�ّضم اأدناه على اأهل الدنيا الأهلكهم«

والف�جر:  الك�فر  موت  و�سف  في  ق�ل  اأّن��ه   Qال�س�دق لالإم�م  اآخ��ر  خبر  وفي 

اأ�ضد من  اإّن��ه  يقولون  ف��اإّن قوماً  اأ�ضد، قيل  اأو  العقارب  ول��دغ  االأفاعي  »للكافر كل�ضع 

ن�ضر بالمنا�ضير! وقر�س بالمقاري�س! ور�ضخ باالأحجار! وتدوير قطب االأرحية على 

الك�فر  . هذا هو ح�ل 
والفاجرين«)3) الكافرين  بع�س  قال: كذلك هو على  االأح��داق 

المكثر من المع��سي والمع�دي لأولي�ء اهلل، وم� ذكرن�ه من �سدة النزع هو عب�رة عن 

ق�عدة ع�مة في نزع الروح، ولكن هن�ك ا�ستثن�ء.

)1)  �سورة النحل، الآية 28.

)2)  بح�ر الأنوار، ج 6، �س 175.

)3)  م. ن، �س 152.
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الحالة الثانية: النزع المي�ّضر

اأحي�نً� نرى بع�س الكّف�ر وحتى الف�ّس�ق يكون نزع روحهم ي�سيرًا، بل ل يك�دون يح�ّسون 

يت�أّلم  اأّن الك�فر  ب�لنزع ل�سهولته وي�سره. فم� هو ال�سبب في ذلك وقد علمن� منذ قليل 

بالنا  »فما  الإم�م ال�س�دقQ عن ذلك حين �س�أله �س�ئل:  في موته ونزعه؟ يجيب 

نرى كافراً ي�ضهل عليه النزع فينطفئ وهو يحدث وي�ضحك ويتكّلم، وفي الموؤمنين 

الموت  �ضكرات  عند  يقا�ضي  من  والكافرين  الموؤمنين  وفي  كذلك،  يكون  من  اأي�ضاً 

هذه ال�ضدائد ؟ فقال: ما كان من راحة للموؤمن هناك فهو عاجل ثوابه، وما كان من 

�ضديدة فتمحي�ضه من ذنوبه ليرد االآخرة نقياً، نظيفاً، م�ضتحقاً لثواب االأبد، ال مانع 

له دونه، وما كان من �ضهولة هناك على الكافر فليوّفى اأجر ح�ضناته في الدنيا ليرد 

االآخرة ولي�س له اإال ما يوجب عليه العذاب، وما كان من �ضدة على الكافر هناك فهو 

ابتداء عذاب اهلل له بعد نفاد ح�ضناته ذلكم باأّن اهلل عدل ال يجور«)1).

ف من سكرات الموت؟ كيف نخفِّ
اإّن �سكرات الموت واآلمه ل يطيقه� بدن الإن�س�ن ول يحمله� ج�سده، اللهم اإل من اآمن 

واتقى وجعل من حي�ته في الدني� مزرعة لالآخرة، فزرع عماًل �س�لحً� ع�سى اأن يلقى ربه 

وهو را�ٍس عنه. وهن�ك بع�س الأعم�ل اإذا داوم عليه� اإن�س�ن، ف�إّن اهلل �سبح�نه وتع�لى 

�سيخّفف عنه تلك الآلم التي تحدث عند �سكرات الموت، وفيم� يلي بع�سه�: 

قِلْل من ال�ضهوات  - 1
َ
التقليل من ال�ضهوات: عن ر�سول اهللP لرجل وهو يو�سيه: »اأ

.
ي�ضهل عليك الفقر، واأقلل من الذنوب ي�ضهل عليك الموت«)2)

�ضلة الرحم: عن الإم�م ال�س�دقQ: »من اأحب اأن يخّفف اهلل عز وجل عنه  - 2

�ضكرات الموت، فليكن لقرابته َو�ضواًل وبوالديه باراً، فاإذا كان كذلك هّون اهلل 

)1)  ال�سدوق، ال�سيخ محمد بن علي بن الح�سين بن ب�بويه، علل ال�سرائع، �س 151 � 152.

)2)  بح�ر الأنوار، ج 74، �س 189.
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.
عز وجل عليه �ضكرات الموت ولم ي�ضبه في حياته فقر اأبداً«)1)

قراءة القراآن: عن الر�سولP: »من قراأ �ضورة { ڤ } وهو في �ضكرات الموت  - 3

اأو قرئت عنده جاء ر�ضوان خازن الجنة ب�ضربة من �ضراب الجنة ف�ضقاها اإياه 

وهو على فرا�ضه، في�ضرب فيموت رّيان وُيبعث رّيان، وال يحتاج اإلى حو�س من 

.
حيا�س االأنبياء«)2)

الدعاء: عن اأبي جعفرQ: »اإذا دخلت على مري�س وهو في النزع ال�ضديد  - 4

دُع بهذا الدعاء يخّفف اهلل عنه: اأعوذ باهلل العظيم رب العر�س الكريم 
ُ
فقل له: اأ

من كل عرق نّفار ومن �ضر حر النار �ضبع مرات، ثم لّقنه كلمات الفرج، ثم حّول 

وجهه اإلى م�ضاله الذي كان ي�ضلي فيه، فاإّنه يخّفف عنه وي�ضهل اأمره باإذن 

.
اهلل تعالى«)3)

ال�ضدقة: عن جميل بن دراج، عن اأبي عبد اهللQ ق�ل: »من ك�ضا اأخاه ك�ضوة  - 5

�ضتاء اأو �ضيف كان حقاً على اهلل اأن يك�ضوه من ثياب الجنة، واأن يهّون عليه من 

�ضكرات الموت، واأن يو�ّضع عليه في قبره، واأن يلقى المالئكة اإذا خرج من قبره 

بالب�ضرى، وهو قول اهلل عز وجل في كتابه: { ٺ ٺ ٿ ٿ 

.
ٿ ٿ ٹ }«)4)

)1)  م. �س، ج71، �س 66.

المحققة،  الأولى  الطبعة  التراث،  لإحي�ء   Rالبيت اآل  موؤ�س�سة  الو�س�ئل،  م�ستدرك  ح�سين،  الميرزا  الطبر�سي،  النوري،    (2(

1987م. موؤ�س�سة اآل البيتR لإحي�ء التراث، بيروت، لبن�ن، ج 1، �س 322.

)3)  و�س�ئل ال�سيعة، ج 2، �س 465.

)4)  م. ن، ج 5، �س 114.
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المفاهيم الرئيسة:
الموت في الإ�سالم هو انتق�ل من دار اإلى دار، من دار البتالء والعمل اإلى دار الجزاء. - 1

الموت اأمر حتمي ل مفّر منه على الإطالق، والإن�س�ن اإّنم� خلق ليموت وينتقل اإلى دار  - 2

الحي�ة الحقيقية.

عند الموت قد يواجه الإن�س�ن م� ي�سمى ب�سكرات الموت اأو النزع. - 3

�سدة النزع و�سهولته مرّدهم� ب�سكل اأ�س��س اإلى تعّلق القلب ب�لدني�، ف�لقلب المحّب  - 4

للدني� �سوف يع�ني األم الفراق، وهو ال�سبب الرئي�س لالألم.

ف من �سكرات الموت والنزع من خالل اإفراغ القلب من حب  - 5 يمكن لالإن�س�ن اأن يخفِّ

الدني�، والتقليل من ال�سهوات، وعدم ارتك�ب المحّرم�ت، وال�سدقة، ب�لإ�س�فة اإلى 

المواظبة على قراءة القراآن والإكث�ر من الدع�ء.
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للمطالعة:

حب الدنيا في مراآة الموت)1)

ُبنّي! اإنَّ الهدف من هذه الإ�س�رات لي�س اأن يجد اأمث�لي واأمث�لك طريقً� اإلى معرفة 

اأنَّه قد ُنقل عن اأعرف الموجودات ب�لحّق تع�لى وحّق  اهلل وعب�دته كم� هو حّقه، رغم 

عب�دته وعبوديته قوله: »ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك»، بل لكي 

نفهم عجزن� وندرك تف�هتن� ونحثو التراب على اأن�نيتن� واإّنيتن�.. بل لكي نحّد من تمّرد 

هذا الغول، عّلن� اأن نوفق اإلى اأن ُنم�سك بزم�مه ونكبح جموحه، حتَّى نتخلَّ�س من الخطر 

الكبير الذي ُيحرق ذكره الأرواح.

واحذر من الخطر الذي يحّل في اللحظ�ت الأخيرة من النف�س�ل عن هذا الع�لم 

ني�-  الدُّ وحبِّ  ف�س  النَّ بحبِّ  المبتلى  الإن�س�َن  اأنَّ  وهو  الأب��دي،  الم�ستقر  اإلى  والرحيل 

ب�أبع�ده� المختلفة- على اإثر ذلك من الممكن اأن يكت�سف ويدرك في ح�ل الحت�س�ر، 

وعال-  جل   - اهلل  ع���داه  وقد  ليرحَل  ومع�سوقه،  محبوبه  عن  �سيف�سله  اهلل  م�أمور  اأنَّ 

ف�س والّدني�. وقد وردت الإ�س�رة اإليه� في  وغ�سَب عليه وتنّفر منه وهذه هي ع�قبُة حبِّ النَّ

الرواي�ت. نقل �سخ�س متعّبد وموثوق به اأّنه وقف عند �سريِر �سخ�سٍ ك�ن ُيحت�سر فق�ل 

المحت�سر: »اإّن الظلم الذي يمار�ضه اهلل علّي لم يفعله اأحٌد اآخر، اإّنه يريد اأن يف�ضلني 

عن اأطفالي هوؤالء الذين رّبيتهم بدم قلبي. فقمت وغادرت. ثم مات».

طبعً� من الممكن اأن تختلف روايتي بع�س الختالف عم� ق�له ذلك الع�لم المتعّبد، 

وعلى اأي ح�ل ف�إّن م� قلته على فر�س �سحته، مهّم اإلى درجة بحيث اإن الإن�س�ن يجب اأن 

يفّكر في حّل له.

اإّنن� لو فكرن� ل�س�عة في موجودات الع�لم، التي نحن منه� واكت�سفن� اأنَّ كلَّ موجود 

لي�س له من نف�سه �سي ء، اأّن كّل م� و�سل اإليه، هو األط�ف اإلهية ومواهب م�ستع�رة، واأن 

)1) �سحيفة الإم�م الخميني}، ج 16، �س 165.
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ل به� علين� اهلل المّن�ن �سواء قبل مجيئن� اإلى الدني� اأو في ح�ل الحي�ة  الألط�ف التي تف�سّ

مروا بهدايتن�، 
ُ
من الطفولة وحتى نه�ية العمر و�سواء بعد الموت بوا�سطة الهداة الذين اأ

فربم� تظهر فين� ب�رقة من حّبه - جل وعال- الذي ُحجبن� عنه وندرك خواءن� وانعدام 

قيمتن� وينفتح اأم�من� طريق اإليه - جل  وعال- اأو نتحّرر على الأقل من الكفر الجحودي 

ول نعتبر اإنك�ر المع�رف الإلهية والتجّلي�ت الرحم�نّية مرتبة لأنف�سن� ول نفتخر بذلك 

كي ل ُن�سجن اإلى الأبد في بئِر ويل الأن�نية والعجب. 

االإمام الخميني}



أهداف الدرا: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

الدرس السادس

اأو فقر على  - 1 الم�دية من غنى  لالأمور  ت�أثير  اأّنه ل  يبّين 

م�سير الن�س�ن الأخروي.

يوم  - 2 وال�سيئة  الح�سنة  الأع��م���ل  تج�ّسم  حقيقة  ي�سرح 

القي�مة.

الح�سن�ت  - 3 واأّن  الح�سنة،  الأعم�ل  الكفر يحبط  اأّن  يبّين 

تمحو ال�سيئ�ت.

عالقة الدنيا باآلخرة





الرؤية الصحيحة لعالقة الدنيا باآلخرة
لي�س هن�ك روؤية واحدة في بي�ن العالقة بين الدني� والآخرة وكيفية الرتب�ط بينهم�. 

حيث يرى البع�س اإّن م� ي�سل اإليه الإن�س�ن في هذه الدني� هو م� �سيالقيه في الآخرة، 

ف�إن و�سل في هذه الدني� اإلى الم�ل والثروة فهو م� �سيجده في الآخرة. وحكى قول هوؤلء 

.
(1(

القراآن الكريم: { ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ } 

اأّن كل م� ي�سل لالإن�س�ن في هذه الدني� من الثروة  ويعتقد البع�س عك�س ذلك، اأي 

والنعم �سوف يحرم منه في الآخرة، واأنه اإن ك�ن في الدني� فقيرًا ف�سوف يكون في الآخرة 

.
(2(

غنّيً�. وب�لجملة، اإّن كل �سروٍر في الدني� يق�بله �سق�ٌء في الآخرة

الن��س  العتق�د هذا هو خط�أ، فكم من  نوعي  اأّن كال  والرواي�ت على  الآي�ت  تدّلن� 

لأتب�عهم  األيٌم  عذاٌب  لهم  الآخرة  وفي  الدني�  في هذه  وال�ست�سع�ف  الحرم�ن  يع�نون 

ۈئ     ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائ  ى  ى        ې  ې   } الم�ستكبرين: 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  جئ حئ 
ع��س  مّمن  الكثير  ن�سيب  �سيكون  اأخ��رى،  جهة  ومن   .

(3(
حب }  جب  ىئ يئ  مئ 

مً� في هذه الدني� النعيم في الآخرة والجّنة اأي�سً�. والمث�ل الب�رز لذلك هو النبي  متنعِّ

�سليم�نQ، حيث اأعط�ه اهلل عّز وجّل ُملكً� في هذه الدني� لم يح�سل لأحٍد من بعده 

وفي نف�س الوقت ك�ن نبّيً� وخليفًة هلل ومن الأفراد المقّربين.

وقد روي اأّن �سخ�سً� يهودّيً� تعّر�س للح�سن بن عليQ وهو في �سظٍف من ح�له وك�سوٍف 

)1)  �سورة الكهف، الآية 36.

)2)  م�سب�ح اليزدي، ال�سيخ محمد تقي، مع�رف القراآن، �س 501.

)3)  �سورة �سب�أ، الآية 31.
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»اإّن  من م�له بينم� الح�سنQ راكٌب بغلًة ف�رهًة وعليه ثي�ٌب ح�سنة، فق�ل: جّدك يقول: 

لو   :Qفقال الجنة ؟                  في  واأن��ت  ال�ضجن  في  فاأنا  الكافر،  وجنة  الموؤمن  �ضجن  الدنيا 

علمت ما لك وما يترّتب لك من العذاب لعلمت اأّنك مع هذا ال�ضّر ههنا في الجّنة، ولو 

.
نظرت اإلى ما اأعّد لي في االآخرة لعلمت اأني معّذب في ال�ضجن هنا«)1)

وقد بّين القراآن الكريم هذه الحقيقة في الكثير من اآي�ته:

ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ    ڱ  ڱ   }

.
(2(

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ } 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  {ڇ 

.
(3(

ڑ ک} 

العالقة بين العمل ونتيجته في اآلخرة
هل الرتب�ط بين العمل ال�س�لح في الدني�، وبين ال�سع�دة في الآخرة، وبين العمل 

الط�لح في الدني�، وبين العذاب وال�سق�ء في الآخرة حقيقي اأم اعتب�ري؟ وبعب�رة اأخرى 

هل يوجد عالقة بين العمل ونتيجته الأخروية؟ اأو اأّنه ل يوجد عالقة ورابطة بينهم�؟ 

اإّن الم�ستف�د من الآي�ت والرواي�ت هو اأن الرتب�ط بين الدني� والآخرة ارتب�ط حقيقي 

بمعنى اأّنه لي�س اأمرًا وهميً� بل هو اأمر حقيقي وله تحّقق في الخ�رج . واأم� م� يكون من 

ل والإح�س�ن منه عز وجّل. ورد  اأجٍر زائٍد وم�س�عٍف من قبل اهلل تع�لى فهو مح�س التف�سُّ

في القراآن الكريم:

.(4(
{ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ} 

وتخ�طب المالئكة الظ�لمين بقوله�:

)1)  الحّراني، ال�سيخ ابن �سعبة، تحف العقول، ت�سحيح وتعليق علي اأكبر غف�ري، الطبعة الث�نية، 1404ه�. ق، موؤ�س�سة الن�سر الت�بعة 

لجم�عة المدّر�سين بقم الم�سرفة، اإيران، �س 54.

)2)  �سورة البقرة، الآيت�ن: 81 - 82.

)3)  �سورة الن�س�ء، الآية 124.

)4)  �سورة البقرة، الآية 110.
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.
(1(

{ ڳ ڳ ڳ         ڱ } 

وفي حديث لقم�ن لبنه:

{ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ 

.
(2(

ۋ ۅ ۅ ۉ}

وفي الرواي�ت اأّن المذنب يعّذب بنف�س الحقوق التي ي�أكله�.

فقد ورد عن الإم�م الب�قرQ: »ما من عبد منع زكاة ماله اإال جعل اهلل ذلك يوم 

.
قاً في عنقه«)3) القيامة ثعباناً من ناٍر مطوَّ

تجّسم األعمال في اآلخرة
اإّن اآث�ر عمل الإن�س�ن تمحى �سريعً� بح�سب الظ�هر ولكّنه� بح�سب الواقع ب�قية غير 

.
(4(

زائلة، ق�ل تع�لى: { گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ } 

.
(5(

{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ }

ال�سّيئة  وال�سف�ت  الح�سنة  وال�سف�ت  والأفك�ر،  العق�ئد  تتج�ّسم  الآخرة  ع�لم  ففي 

وجميع اأعم�ل الإن�س�ن ب�سورة خ��سة، وتالزم الإن�س�ن وترافقه. وقد بّين القراآن وكتب 

.
(6(

التف��سير ذلك

وكمث�ل على ذلك م� ورد من الرواي�ت من اأّن من اأدخل ال�سرور على اأخيه الموؤمن اأ�سّره 

.
(7(

اهلل في قبره ويكون معه يوم القي�مة ويب�ّسره ويوؤمنه من الخوف اإلى اأن يدخل الجنة

)1)  �سورة الزمر، الآية 24.

)2)  �سورة لقم�ن، الآية 16.

)3)  العي��سي، محمد بن م�سعود، تف�سير العي��سي، ت�سحيح وتعليق وتحقيق، ال�سيد ه��سم الر�سولي المحالتي، طبع المكتبة العلمية 

الإ�سالمية، طهران، اإيران، ج 1، �س 207.

)4)  �سورة الكهف، الآية 49.

)5)  �سورة الج�ثية، الآية: 33.

)6)  راجع، الآي�ت: البقرة، 275. الحجرات، 12. الن�س�ء، 10. الحديد، 12. التوبة، 35. بح�ر الأنوار، ج 7، �س 228، و�س�ئل ال�سيعة: 

ج 4، اأ�سول الك�في، ج 3، اإدخ�ل ال�سرور على الموؤمن.

)7)  الك�في، ج 3، �س 289.
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:P ومث�ٌل اآخر م� يرد في حديث المعراج وبي�ن م�س�هدات النبي

»ثم م�ضيت فاإذا بقوٍم بين اأيديهم موائد لحٍم طيٍِّب ولحٍم خبيٍث ياأكلون الخبيَث 

ويدعون الطيِّب، فقلت من هوؤالء يا جبرائيل؟ فقال: هوؤالء الذين ياأكلون الحرام 

ويدعون الحالل وهم من اأّمتك يا محمد، ثم م�ضيت فاإذا باأقوام لهم م�ضافر كم�ضافر 

االإبل يقر�س اللحم من جنوبهم ويلقى في اأفواههم فقلت: من هوؤالء يا جبرائيل 

.
فقال: هوؤالء الهّمازون اللّمازون«)1)

الحبط والتكفير
الحبط اأو الإحب�ط بمعنى بطالن العمل وعدم ترّتب اأثٍر عليه. ق�ل تع�لى: { ۇ    ۇ 

.
(2(

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ } 
ف�لكفر من الأمور الموجبة لإحب�ط الأعم�ل، لأّن الذنب المترّتب على الكفر يفوق 

الثواب المترّتب على الأعم�ل الح�سنة، ق�ل تع�لى:

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  {ڭ 

ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
.

(3(
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ}

واأم� »التكفير عن الذنوب« فهو محوه� بوا�سطة الأعم�ل الح�سنة.

.
(4(

ق�ل تع�لى: { ۓ ڭ ڭ ڭڭ } 

ويقول تع�لى: { چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

.
(5(

ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک } 

)1)  القمي، علي بن ابراهيم، تف�سير القمي، تحقيق وتعليق وتقديم ال�سيد طيب المو�سوي الجزائري، موؤ�س�سة دار الكت�ب للطب�عة 

والن�سر، قم، اإيران، الطبعة الث�لثة، 1404 ه�. ق، ج 2، �س 7.

)2)  �سورة الزمر، الآية 65.

)3)  �سورة اآل عمران، الآيت�ن، 21 - 22.

)4)  �سورة هود، الآية 114.

)5)  �سورة الأنف�ل، الآية 29.
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گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ     ڳ ڱ ڱ ڱ  وق�ل تع�لى: { 

.
(1(

ڱ    } 
.

وقد ورد عن النبيP: »اتبع ال�ضّيئَة الح�ضنة تمُحها«)2)

)1)  �سورة الن�س�ء، الآية 31.

)2)  تف�سير الميزان، ج 2، �س 269.
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المفاهيم الرئيسة:
اإّن مالك ال�سع�دة وال�سق�ء الأخروّيين هو الإيم�ن والتقوى. والغنى والفقر ل ت�أثير  - 1

لهم� في هذا المج�ل. 

الآي�ت والرواي�ت ترى اأجر الآخرة بتبع العمل ال�س�لح والإيم�ن �سواء ك�ن الإن�س�ن  - 2

غنّيً� اأو فقيرًا. 

اإّن الرتب�ط بين اأعم�ل الن�س�ن في الدني� والآخرة هو ارتب�ط تكويني ل اعتب�ري، اأي  - 3

اأّن عمل الإن�س�ن في الدني� له اأثٌر في �سع�دته اأو �سق�ئه في الآخرة، و�سع�دة الإن�س�ن 

في الآخرة معلولٌة لعمله الح�سن في الدني�.

اإّن كل قوٍل اأو عمٍل يقوم به الإن�س�ن له �سورته المتن��سبة معه في ع�لم م� بعد الموت،  - 4

وهو �سوف يتج�ّسم بهذه ال�سورة ويكون رفيقً� لهذا ال�سخ�س. 

الإن�س�ن  - 5 ُتبطل عمل  عنه�  المنهي  والأعم�ل  ال�سف�ت  و�س�ئر  بل  والكفر  ال�سرك  اإّن 

الح�سن. وفي مق�بل ذلك ف�إن الخوف من اهلل والبتع�د عن كب�ئر الذنوب والقي�م 

ب�لأعم�ل الح�سنة موجبة للتكفير عن الأعم�ل ال�سيّئة.
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للمطالعة:

خطر الل�شان! )1)

بنيتي! اإّن اآف�ت الطريق كثيرة واإّن لكل ع�سو ظ�هر فين� اأو ب�طن اآف�ت، وكل واحد 

منه حج�ب واإن لم نتج�وزه ف�إنن� ل ن�ستطيع اأن نخطو الخطوة الأولى في ال�سلوك اإلى 

اهلل. اإّنني اأع�ني واإّن ج�سمي وروحي األعوبت�ن بيد ال�سيط�ن واأود الإ�س�رة اإلى بع�س اآف�ت 

هذا الع�سو ال�سغير اأي الل�س�ن الذي اإن خنته خ�نك وعندم� يتحّول اإلى لعبة لل�سيط�ن 

وي�سبح األعوبة بيده ف�إّنه يف�سد نف�سه وروحه وفوؤاده. 

ل تغفلي عن عدو الإن�س�نية والمعنوي�ت هذا، فعندم� تجمعك مع �سديق�تك مج�ل�س 

الأن�س اذكري الأخط�ء الكبيرة لهذا الع�سو ال�سغير قدر الإمك�ن وانظري م�ذا ي�سنع 

هذا الع�سو ب�س�عة واحدة من عمرك التي يجب اأن تنق�سي لك�سب ر�س� المحبوب، وم� 

به� لالإن�س�ن عند اغتي�ب الإخوة والأخوات! انظري م�ذا ت�سنعين  هي الم�س�ئب التي ي�سبِّ

تخد�سين  وكيف  تف�سينه�  التي  الم�سلمين  اأ�سرار  هي  وم�  الأ�سخ��س،  بع�س  ب�سمعة 

�سخ�سي�ت الأفراد وتهدمينه�. ثم اجعلي هذا الجتم�ع ال�سيط�ني مقي��سً� لتنظري م�ذا 

�سنعت في هذه ال�سنة، وم�ذا �سوف ت�سنعين في الخم�سين اأو ال�ستين �سنة الق�دمة وم� 

هي الم�س�ئب التي �ستخلقينه� لنف�سك ولكّنك في نف�س الوقت ت�ست�سغرينه�، واإّن ذلك 

من مك�ئد اإبلي�س التي اأرجو اأن يحفظن� اهلل منه�.

بنّيتي! اإّن نظرة على م� ورد من كالم حول الغيبة واأذّية الموؤمنين والبحث عن عيوبهم 

وك�سف اأ�سرارهم واته�مهم تربك القلوب التي لم يختمه� ال�سيط�ن وتحّول طعم الحي�ة 

من الحالوة اإلى المرارة. وانطالقً� من حبي لك ولأحمد اأحذركم� من الآف�ت ال�سيط�نية 

وبخ��سة اآف�ت الل�س�ن الكثيرة وح�ول �سونه. اإّنه يبدو �سعبً� في بداية الأمر ولكنه يهون 

ب�لعزيمة والتفكير في عواقبه.

)1)  �سحيفة الإم�م الخميني}، ج 18، �س 360.
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ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ   } ق���ل:  حيث  للغ�ية  المعّبر  القراآني  التعبير  من  اعتبري 

لهذا  البرزخية  ال�سورة  عن  اإخب�رًا  يكون  قد  وهذا   .{ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
العمل. وقد يكون في الحديث الذي روي عن �سيد الموّحدين في مواعظه لنوف البك�لي 

اإ�س�رة اإلى هذا الأمر ح�سب اأحد الحتم�لت، فقد ج�ء في الحديث اأّن نوفً� طلب منه 

وعظً� فق�ل له: »اجتنب الغيبة فاإّنها اإدام كالب النار« ثم ق�ل: »يا نوف كذب من زعم 

اأنه ولد من حالل وهو ياأكل لحوم النا�س بالغيبة« وقد روي عن ر�سول اهلل P اأنه 

ق�ل: »وهل ُيَكّب النا�س في النار يوم القيامة اإاّل ح�ضائد األ�ضنتهم؟«. ف�إّنن� نفهم من 

هذا الحديث وغيره من الأح�ديث اأّن جهنم هي ال�سورة الب�طنية لأعم�لن�.

االإمام الخميني}



أهداف الدرا: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يذكر معنى البرزخ والحكمة من وجوده. - 1

ي�ستدل على البرزخ بوا�سطة الآي�ت والرواي�ت ال�سريفة. - 2

يبّين الت�سّور والمعتقد ال�سحيح للحي�ة البرزخية. - 3

عالم البرزخ وحقيقته

الدرس السابع





تمهيد
واأن��ت تقول كّل  »اإّن��ي �ضمعتك   :Qعن عمرو بن يزيد ق�ل: قلت لأبي عبد اهلل

�ضيعتنا في الجنّة على ما كان فيهم، قالQ: �ضَدَقْتُكَ كلّهم واهلل في الجنّة، قلت: 

ُجِعْلُت فداك اإّن الّذنوب كثيرة كبائر، فقالQ: اأّما في القيامة فكّلكم في الجّنة 

ُف عليكم في البرزخ، قلت:  اأَتَخوَّ الّنبّي ولِكّني واهلل  اأو و�ضّي  ب�ضفاعة النَّبي الُمطاع 

.
وما البرزخ، قالQ: القبر منذ حين موته اإلى يوم القيامة«)1)

ماهيّة البرزخ ومعناه
، ثّم تو�ّسع ال�ستعم�ل لهذا اللفظ واأطلق 

(2(
البرزخ لغًة هو ال�سيء الح�جز بين �سيئين

 ،
(3(

على كلِّ م� يحول بين ال�سيئين، وهذا م� ورد في �سورة الّرحمن { ٺ ٺ ٺ ٿ}

ي�سّمى  م�  هو  ح�جز  والعذب،  الم�لح  البحرين،  بين  فيوجد  ح�ئل،  بينهم�  يوجد  اأي 

ب�لبرزخ، بحيث ل يطغى اأحدهم� على الآخر. وا�سطالحً�؛ هو الع�لم الذي يتو�ّسط بين 

يوم  ث�نيً�  اإليه  عودته�  وقبل  الج�سد  انف�س�له� عن  بعد  ال��ّروح  اأّن  اأي  والآخ��رة،  الّدني� 

ط الع�لمين ويطلق عليه ا�سم البرزخ. يقول العالمة  القي�مة، �سوف تبقى في ع�لم يتو�سَّ

الطب�طب�ئي �س�حب تف�سير الميزان: »اإّن الحياة البرزخّية وهي الم�ضّماة بعالم القبر، 

عالم متو�ّضط بين الموت والقيامة، ينعم فيه الميِّت اأو يعّذب حتى تقوم القيامة«)4). 

)1)  بح�ر الأنوار، ج 6، �س 267.

)2)  المنجد، �س 34.

)3)  �سورة الرحمن، الآية 20.

)4)  تف�سير الميزان، ج 1، �س 349.
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الّدنيا  بين  والعقاب  ال��ث��واب  وه��و  القبر  »ال��ب��رزخ  ق���ل:   Qال�س�دق الإم���م  وعن 

.
واالآخرة«)1)

اأّن  اإل  وتف��سيله�،  البرزخ  لم�س�ألة  اإجم�ًل  اإل  يتعّر�س  لم  القراآن  اأّن  من  غم  وب�لرَّ

نة  الأدّلة الرئي�سة التي يمكن العتم�د عليه� لإثب�ته، هي الأدّلة النقلّية الواردة في ال�سُّ

ال�ّسريفة. وبغ�سِّ النَّظر عن الختالف الموجود بين علم�ء الم�سلمين في تف��سيل ع�لم 

البرزخ، ف�إّنهم اّتفقوا جميعً� على اأ�سل وجود هذا الع�لم.

نة البرزخ في الكتاب والسُّ

الآيات الكريمة:   1

 ورد لفظ البرزخ في جملِة اآي�ت كريمة، نذكر منه� قوله تع�لى: { ہ ہ ھ ھ 

ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ            ۆ  ۇۆ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ 
. ف�لآيت�ن �سرعت� ب�لحديث عن و�سع الكّف�ر والظلمة والمجرمين، ق�ل 

(2(
ۉ  ې } 

ثّم  له: { ۇۆ }   �سلبي فيق�ل  يواجه بجواب  ہ ہ ھ ھ }  و�سرع�ن م�  تع�لى: { 

ه�تين  من  الأول��ى  الآية  فبدايًة  ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې }    } الجواب:  اإلى  ي�س�ف 

الآيتين ت�سير اإلى المنزل الأّول »الموت«، والث�نية منهم� ت�سير اإلى المنزل الثَّ�ني، اأي 

»البرزخ«. وجملة { ڄ  ڄ ڃ  } تعتبر قرينًة وا�سحًة على اأنَّ ع�لم البرزخ هو مرحلٌة 

ت�سبق يوم القي�مة بعد الموت. 

گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   } تع�لى:  اهلل  ويقول 

ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ    ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
 .

(3(
ڭ} 

)1)  بح�ر الأنوار، ج 6، �س 218.

)2)  �سورة الموؤمنون، الآيت�ن 99 � 100.

)3)  �سورة اآل عمران، الآيت�ن 169 � 170.
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.
(1(

يقول تع�لى: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ } 

الآي�ت من الأدّلة الوا�سحة على وجود ع�لم البرزخ، ف�لمالحظ فيه� اأّنه� تتحّدث 

»اأحياء«، ولي�ست الحي�ة هن� هي الحي�ة المج�زّية - كم� تخّيل  هداء بم� هم  عن ال�سُّ

البع�س- كبق�ء اأ�سم�ئهم واآث�رهم وذكرهم ونحوه، لأّن هذا ل يتن��سب مع �سي�ق الآي�ت 

والأو�س�ف الواردة فيه�، واإّنم� المق�سود هو الحي�ة الحقيقّية، واإلى هذا اأ�س�ر ال�سيد 

الطب�طب�ئي في تف�سير الميزان فق�ل: »والمراد بالحياة في االآية هو الحقيقية دون 

.
التقديرية«)2)

لأّن  اإّنم� ذلك  �سبيل اهلل،  في  قتلوا  الذين  لل�سهداء  الآي�ت  في  الخط�ب  توجيه   � اأمَّ

الكثير من الن��س في اأوا�سط عهد ر�سول اهللP، ك�نوا يجهلون هذه الحي�ة البرزخية 

م� بين الموت اإلى الح�سر، ف�لث�بت عندهم ك�ن هو البعث للقي�مة، ب�لإ�س�فة اإلى اعتق�د 

وجوده  يبطل  الإن�س�ن  واأّن  الم�ّدة،  عن  مجّردة  غير  النف�س  كون  يرون  والذين  البع�س 

هذين  على  بن�ًء  القي�مة.  يوم  الق�س�ء  اإلى  اهلل  يبعثه  ثّم  التركيب،  وانحالل  ب�لموت، 

اأف�سل من  اأّن حي�ة ال�سهداء في ذلك الع�لم  اأن يكون المراد هو بي�ن  الأمرين، يمكن 

حي�ة غيرهم، فحي�تهم ت�ستمل على اأنواع النعم والرزق الإلهّي.

ولهذا ف�لم�ستف�د من الآية { ٱ ٻ ٻ ٻ }  في هذا الخط�ب الموّجه للموؤمنين، 

اأي ل تعتقدوا فيهم الفن�ء والبطالن كم� يفيد لفظ الموت عندكم، ومق�بلته مع الحي�ة. 

كم فهم لي�سوا ب�أموات بمعنى البطالن، بل اأحي�ء ولكن  وكم� يعين على هذا القول حوا�سُّ

حوا�سكم ل ت�سعر بهم، واإلق�ء هذا القول على الموؤمنين اإّنم� هو لإيق�ظهم وتنبيههم بم� 

هو معلوم عندهم من الحي�ة بعد الموت.

)1)  �سورة البقرة، الآية 154.

)2)  الميزان في تف�سير القراآن، ج 1، �س 347.
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 في الن�شو�ص ال�شريفة:   2

البرزخ  »اإّن رواي��ات  البرزخ فقد ذكر الخواجة الطو�سي:  الواردة في  الرواي�ت  اأّم�   

الم�سركين  قتلى  من  ع��ددًا  ن�دى   Pاهلل ر�سول  اأنَّ  وورد  لكثرتها«.  المتواترات  من 

ب�أ�سم�ئهم، وق�ل: هل وجدتم م� وعد رّبكم حقً�؟ ف�إّني وجدت م� وعد ربي حقً�، فق�لوا: 

اأنتم  »والذي نف�ضي بيده ما  ي� ر�سول اهلل: اأم� تكّلم من اأج�س�د ل اأرواح فيه�؟ فق�ل: 

. وروي هذا الحديث ب�سيغ 
اأّنهم ال ي�ضتطيعون جواباَ«)1) باأ�ضمع لما اأقول منهم غير 

مختلفة كّله� تدّل على نف�س الم�سمون، وهذا اأو�سح في الدللة على وجود ع�لم البرزخ، 

بل قد ي�ستف�د منه� اأمور اأخرى من ن�حية ارتب�طهم بهذا الع�لم.

 ،
وعن النبّيP: »القبر اإما رو�ضة من ريا�س الجّنة اأو حفرة من حفر النيران«)2)

ودللته وا�سحة على حي�ة وع�لم البرزخ. وروي عن النبيP في �سرورة زي�رة اأهل القبور 

م� هن�لك من  اإلى   
(3(

فيهم عبرة« لكم  ف��اإّن  و�ضّلموا عليهم  قبور موتاكم  »زوروا  وق�ل: 

الرواي�ت الكثيرة في هذا الخ�سو�س، خ�سو�سً� تلك التي تتحّدث عن تف��سيل حي�ة القبر، 

كّله� تدّل على حي�ة القبر وع�لم البرزخ. واإّن الذي يتتّبعه� بكّل جزئّي�ته� وتف��سيله� يت�سح 

له اأّن تلك الحي�ة هي ع�لم اآخر ق�ئم بذاته قبل يوم البعث والح�سر الأكبر.

تصوير عالم البرزخ
بن�ًء على م� ورد في الآي�ت والّرواي�ت من تف��سيل حول ع�لم البرزخ، نجُد اأّنه ل 

يوجُد اختالٌف في اأ�سل وجود ع�لم البرزخ. ولكن عندم� نح�ول الّطالع على �سورة 

هذا الع�لم نجد اأّن العلم�ء قد طرحوا ت�سّورات مختلفة، اإل اأّن اأو�سحه� وم� ين�سجم 

مع الرواي�ت الواردة في المق�م م� ذكر بع�س العلم�ء من اأّن روح الإن�س�ن بعد انته�ء 

الحي�ة الّدني�، تحّل في ج�سٍم لطيٍف يفتقد الكثير من اأعرا�س الج�سم الم�دّية، ولكن 

)1)  بح�ر الأنوار، ج 6، �س 207.

)2)  م. ن، ج 6، �س 205. 

)3) بح�ر الأنوار، ج 79، �س 64. 
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المثالي«.  »القالب  المثالي«اأو  »الج�ضم  ا�سم  عليه  اأطلق  ب�لم�دة  الج�سم  هذا  ل�سبه 

وقيل اإّن له نوعً� من التجّرد البرزخي. ولكن بم� اأّن اإدراك حقيقة الحي�ة الآخرة غير 

البرزخ ل  الك�مل على ع�لم  الم�ّدة، ف�لطالع  اأ�س�رى ع�لم  لن� نحن  ب�لن�سبة  ممكن 

يكون ممكنً� اأي�سً�، لأّن ع�لم البرزخ هو اأعلى مرتبة من هذا الع�لم. ولتو�سيح المق�م 

تتجّول  ال�س�دقة  الأحالم  في  الإن�س�نية  ف�لّروح  الروؤي�،  بع�لم  ت�سبيهه  يمكنن�  نقول: 

في نق�ط مختلفة بوا�سطة الج�سم المث�لي، وت�س�هد المن�ظر وتتلّذذ ب�لنعم، كم� اأّنه� 

وهن�  نومه�.  من  وت�سحو  وت�سرخ  ب�سّدة  فت�سجر  المرعبة  الم�س�هد  ت�س�هد  اأحي�نً� 

والروؤيا  النوم  بحالة  البرزخ  عالم  ت�ضبيه  »اإّن  البح�ر:  في  المجل�سي  العالمة  يذكر 

كثيراً ما ورد في االأخبار«)1).

عن  ينف�سل  لكّنه  اإن�س�ن  كل  ج�سم  في  موجود  المث�لي  الق�لب  اأّن  البع�س،  يعتقد 

الج�سم بعد الموت ويبداأ حي�ته في البرزخ. ف�لّروح تكون في ح�لة التنويم المغن�طي�سي، 

اإلى  ال�سفر  القوّية يتمّكن من  اإّن بع�س الأرواح  اإلى من�طق مختلفة. بل  تتجّول وتذهب 

من�طق بعيدة في ع�لم اليقظة فيّطلع على اأ�سرار تلك المن�طق، وكّل هذا يتم بوا�سطة 

.
(2(

الق�لب المث�لي

اإّن هذا الق�لب المث�لي، لي�س م�ّدًة كثيفًة ول يت�سّكل من العن��سر  وخال�سة الكالم 

الم�دّية، بل هو ج�سٌم لطيف نوراني ل يحتوي على العن��سر الم�دّية المعروفة في هذا 

الع�لم الم�دي.

فقد ورد في المق�م عن الإم�م ال�س�دقQ قوله: »فاإذا قب�ضه )اأي الموؤمن( اهلل 

.
عّز وجل �ضّير تلك االأرواح في قالب كقالبه في الّدنيا«)3)

)1)  بح�ر الأنوار، ج 6، �س 261.

)2)  ال�سيرازي، ال�سيخ ن��سر مك�رم، الأمثل في تف�سير كت�ب اهلل المنزل، ج 10، �س 514.

)3)  بح�ر الأنوار، ج 58، �س 50.
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»في  اأج���ب:  الموؤمنين  اأرواح  عن  �سئل  عندم�   ،Qعنه اآخ��ر  حديث  في  وج���ء 

اأقم  رّبنا  ويقولون  �ضرابها،  من  وي�ضربون  طعامها  من  ياأكلون  الجّنة  في  حجرات 

.
ال�ضاعة لنا، واأنجز لنا ما وعدتنا«)1)

القي�مة.  قي�م  يتمّنون  لذلك  البرزخ،  ع�لم  في  تعي�س  الأرواح  اأّن  في  وا�سٌح  وهذا 

هذا ب�لإ�س�فة اإلى اأنَّ وجودهم في البرزخ المك�ني يدّل على حلول اأرواحهم في الق�لب 

المث�لّي، وذلك لأّنه� ف�رقت الأج�س�م التي ك�نت تعي�س فيه� في هذه الّدني�.

)1)  الك�في، ج 3، �س 244.
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المفاهيم الرئيسة:
، ثّم تو�ّسع ال�ستعم�ل لهذا الّلفظ واأطلق  - 1

(1(
يء الح�جز بين �سيئين البرزُخ لغًة هو ال�سَّ

يئين. على كّل م� يحول بين ال�سَّ

بعد  - 2 ال��ّروح  اأّن  اأي  والآخ���رة،  الّدني�  بين  ط  يتو�سَّ ال��ذي  الع�لم  ا�سطالحً�  البرزخ 

ع�لٍم  في  تبقى  �سوف  القي�مة،  يوم  ث�نيً�  اإليه  عودته�  وقبل  الج�سد  عن  انف�س�له� 

ط الع�لمين ويطلق عليه ا�سم البرزخ. يتو�سَّ

ہ ہ ھ ھ  - 3 تع�لى: {  قوله  نذكر منه�  اآي�ٍت كريمٍة  البرزخ في جملة  لفظ  ورد 

ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ            ۆ  ۇۆ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ 
.

(2(
ۉ  ې } 

الّدني� تحّل في ج�سٍم لطيٍف  - 4 الحي�ة  انته�ء  الإن�س�ن بعد  اأّن روح  العلم�ء  ذكر بع�س 

اأطلق  ب�لم�ّدة  الج�سم  هذا  ل�سبه  ولكن  الم�دّية،  الج�سم  اأعرا�س  من  الكثيَر  يفتقد 

عليه ا�سم »الج�ضم المثالّي اأو »القالب المثالّي«.

عن  - 5 ينف�سل  لكّنه  اإن�س�ٍن  كّل  ج�سم  في  موجود  المث�لّي،  الق�لب  اأّن  البع�س  يعتقد 

الج�سم بعد الموت ويبداأ حي�ته في البرزخ. وهذا الق�لب المث�لّي لي�س م�دًة كثيفًة 

ول يت�سّكُل من العن��سر الم�دّية، بل هو ج�سٌم لطيٌف نورانيٌّ ل يحتوي على العن��سر 

الم�دّية المعروفة في هذا الع�لم الم�دّي.

)1)  المنجد، �س 34.

)2)  �سورة الموؤمنون، الآيت�ن: 99 � 100.
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للمطالعة:

الحياُة خطواٌت نحو الموت)1)

اإنَّ كل قدم تخطونه� الآن تقودكم نحو القبر، فال مج�ل للت�أخير اأبدًا، ولي�س هن�ك 

م� يمنعكم من ذلك اأبدًا. كلُّ دقيقة تمّر من اأعم�ركم ال�سريفة تقّربكم من القبر ومن 

المك�ن الذي �ستتعّر�سون فيه اإلى الم�س�ءلة، وكلُّكم �سُت�س�ألون، واأنتم تقتربون تدريجيً�. 

روا م�ئة  فّكروا في اأّن الق�سية هي القتراب من الموت، واأّن اأحدًا لم ي�سمن لكم اأْن ُتعمِّ

ف�لإن�س�ن قد  �سنة،  اأحدن� م�ئة وع�سرين  ر  يعمَّ اأن  بينن�  فلي�س متع�رفً�  �سنة،  وع�سرين 

يموت وهو في الخ�م�سة والع�سرين من عمره اأو في الخم�سين اأو ال�ستين، لي�س هن�ك من 

�سم�ن، لعّل الأجل يحّل بن� الآن- ل �سمح اهلل- فال �سم�ن.

اإن �س�ء  اأكثر-  اأخالقكم، هّذبوه�  الأمور. هّذبوا  وتت�أّملوا في هذه  تفّكروا  اأن  يجب 

اهلل- ولتكن اأعم�لكم مط�بقًة لالإ�سالم، مط�بقة لأحك�م الإ�سالم، لكي توّفقوا- اإن �س�ء 

اهلل- واأنتم تحت القبة المطّهرة للمولى -�سالم اهلل عليه- ب�لتنّعم ب�أنوار العلم الذي 

ير�سي اهلل  تع�لى، العلم الذي هو نور، العلم الذي يقربكم من اهلل تب�رك وتع�لى.

االإمام الخميني}

)1) �سحيفة الإم�م الخميني}، ج 2، �س 38.



أهداف الدرا: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

من�زل  - 1 اأول  واأّن��ه  القبر  لع�لم  ال�سحيح  الت�سّور  يبّين 

الآخرة.

والم�س�ءلة  - 2 وال�سوؤال  واأنواعه  القبر  عذاب  حقيقة  يذكر 

في البرزخ.

يبّين كيفّية ارتب�ط الأرواح في البرزخ بع�لم الدني�. - 3

حساُب القبر

الدرس الثامن





القبر
وال�ضوم  ال�ضالة  قبره  في  الميِّت  على  »يدخل   :Qال�س�دق الإم���م  عن  روي 

.
(1(

والحج وال�ضدقة والبّر والّدعاء وُيكتب اأجره للذي يفعله للميت«

من ال�سعب علين� اأن ندرك حقيقة الحي�ة في القبر. وب�سكٍل ع�م ي�سعب علين� اأن 

اأن يدرك  اأّمه  ندرك حقيقة هذا الع�لم، تم�مً� كم� ي�سعب على الجنين وهو في بطن 

الموت،  الوحيد الذي بين يدين� لت�سّور عوالم م� بعد  ف�إّن الطريق  الّدني�. لذا  حقيقة 

اأّول من�زل البرزخ، واأّن  اأّن القبر  يتمّثل فيم� تعك�سه الآي�ت والرواي�ت؛ ف�لث�بت عندن� 

اأن  اإم�  القبر  واأّن  اأفن�ه،  فيم�  وعقيدته وعن عمره  دينه  اأ�سول  ُي�س�أل حتمً� عن  الميِّت 

يكون رو�سة من ري��س الجّنة، اأو حفرة من حفر النيران. ففي الحديث النبوي ال�سريف: 

»القبر اإّما حفرة من حفر النيران اأو رو�ضة من ريا�س الجّنة«)2).

أّول منازل القبر
الإن�س�ن،  روح  الموت  ملك  يقب�س  اأن  فبعد  القبر،  �سوؤال  هو  البرزخ  من�زل  اأّول  اإّن 

اإلى منزله�  ويرقى به� نحو ال�سم�ء، لي�سعه� في مح�سر اهلل �سبح�نه، تعود بعد ذلك 

الأ�سلي في القبر، وهو اأّول منزلٍة من المن�زل التي يم�سيه� الميِّت في القبر.

والنبّوة  التوحيد  عن  في�س�ألنه  ونكير«  »منكر  ب��سم  َملك�ن  ي�أتي  اأّنه  الأخب�ر  وتوؤّكد 

والإم�مة والعدل. والمعلوم اأّن هذين المَلكين ي�أتي�ن الكّف�ر على �سورٍة مفزعٍة ُمخيفٍة، 

)1)  ال�سدوق، محمد بن علي بن الح�سين بن ب�بويه القمي، من ل يح�سره الفقيه، ت�سحيح وتعليق علي اأكبر غف�ري، الطبعة الث�نية، 

موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي الت�بعة لجم�عة المدر�سين بقم الم�سرفة، ايران، ج 1، �س 185.

)2)  الفي�س الك��س�ني، محمد مح�سن، علم اليقين، ج 2، �س 873.
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القا�ضف،  كالرعد  اأ�ضواتهما  غليظان،  ف��ّظ��ان  »ملكان  اأّنهم�:  الخبر  في  ج�ء  حيث 

 Qالإم�م الرواي�ت عن ح�سور  اأخبر بع�س  . وقد 
الخاطف«)1) واأب�ضارهما كالبرق 

.
(2(

في مثل هذا الموطن

الّسؤال في القبر

ولكن عن اأي �ضيٍء ُي�ضاأل االإن�ضان في القبر؟

لم يتعّر�س القراآن الكريم لذكر هذه الخ�سو�سي�ت. وكل م� تعّر�س له هو اأّن هن�ك 

ال�سنة  اأّن  اإل  العذاب.  في  اآخر  وفريقً�  تع�لى،  اهلل  بنعم  يتنّعم  فريقً�  فيه  واأّن  برزخً� 

المب�ركة تحّدثت ب�إ�سه�ب عن هذه التف��سيل، فقد ُذكر في الرواي�ت اأّن الإن�س�ن عندم� 

يو�سع في القبر ي�أتي اإليه اثن�ن من مالئكة اهلل في�س�ألنه عن اأ�سول دينه، حتى اأّن بع�س 

الرواي�ت اأ�س�ر اإلى اأّنه ُي�س�أل حتى عن كيفية عمره من جوانب عّدة، ك�ُسبل ك�سب الم�ل 

ونحوه، واإن ك�ن من الموؤمنين ف�إّنه �سوف يجيب ب�سهولة، وتغمره الرحمة الإلهّية، واإل 

ا�سم  الملكين  اأطلق على هذين  وقد  العذاب.  ويغرق في  الإج�بة  يف�سل في  �سوف  ف�إّنه 

»ناكر ونكير، وفي رواية »منكر ونكير«، فيروى عن الإم�م زين الع�بدينQ اأّنه ك�ن 

يعظ الن��س ويذّكرهم بح�سور »منكر ونكير« في القبر ق�ئاًل: »اأال واإّن اأّول ما ي�ضاأالنك 

ر�ضل اإليك، وعن دينك الذي كنت تدين 
ُ
عن رّبك الذي كنت تعبد، وعن نبيك الذي اأ

به، ثّم عن عمرك فيما اأفنيته، ومالك من اأين اكت�ضبته، وفيما اأتلفته، فخذ حذرك 

.
واأعّد للجواب قبل االمتحان والم�ضاءلة«)3)

»ُي�ضاأل الميِّت في قبره عن خم�س: عن �ضالته وزكاته   :Qاأبو عبد اهلل وق�ل 

وحّجه و�ضيامه وواليته اإّيانا اأهل البيت، فتقول الوالية من جانب القبر لالأربع: ما 

)1)  بح�ر الأنوار، ج 6، �س 223.

ْنَت ُهَن�َك 
َ
ْنُف�ِسِهْم َواأ

َ
يَك َيْفَرُحوَن ِفي َثاَلَثِة َمَواِطَن ِعْنَد ُخُروِج اأ )2)  اإ�س�رة اإلى حديث ر�سول اهللP وهي قوله لعلي: »َي� َعِليُّ اإِنَّ ُمِحبِّ

ْنَت ُهَن�َك َتْعِرُفُهْم« بح�ر الأنوار، ج 6، �س 200. 
َ
ِ َواأ

َّ
ُنُهْم َوِعْنَد اْلَعْر�ِس َعَلى اهلل ْنَت ُهَن�َك ُتَلقِّ

َ
َت�ْسَهُدُهْم َوِعْنَد اْلُم�َس�َءَلِة ِفي اْلُقُبوِر َواأ

)3)  م. �س.
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.
دخل فيكّن من نق�س فعلّي تمامه«)1)

وكيف يتم هذا ال�سوؤال؟ ومع من؟ مع الّروح في ع�لم البرزخ، اأم مع نف�س هذا الج�سم 

والّروح؟ وم� هي نوعية الأ�سئلة التي ُت�س�أل هن�ك؟

وفي الإج�بة عن ال�سوؤال الأّول قولن:

الأول: اأن يتوّجه ال�سوؤال اإلى نف�س هذا الج�سم والّروح على نحو اأّنه� تع�د الّروح اإلى 

الّروح  لي�س عودة  المق�سود هن�  اأّن  البديهي  الم�دي ب�سورة موؤقّتة. ومن  الج�سم 

ب�سورة ت�مة بحيث يعود الإن�س�ن كم� لو ك�ن في الّدني�، بل تعود على قدر م� يمّكنه 

من الإج�بة عن الأ�سئلة. ف�لم�ستف�د من مو�سوع بع�س الرواي�ت هو اأّن الّروح تتعّلق 

وترتبط بنف�س هذا الج�سم الم�دي بنوع من التعّلق على قدر م� يتمّكن الميِّت من 

ف�س اإلى هذا  فهم الأ�سئلة والإج�بة عنه�. ولكن يبقى الث�بت عندن�، عدم عودة النَّ

الج�سم الم�دي بعينه كم� هو الح�ل في الآخرة.

هذا  واإلى  والبرزخي.  المث�لي  الق�لب  في  التي  الّروح  اإلى  ال�ّسوؤال  يتوّجه  اأن  الثاني: 

اأ�س�ر العاّلمة المجل�سي في تحقيقه حول اأح�ديث هذا الب�ب في البح�ر: »فالمراد 

بالقبر في اأكثر االأخبار ما يكون الّروح فيه في عالم البرزخ«)2). اأم� نوعية الأ�سئلة 

في القبر فيّت�سح من الرواي�ت اأّنه� لي�ست اأ�سئلة واأجوبة ع�دّية يتمّكن الإن�س�ن من 

الإج�بة عنه� بم� يحلو له، بل هي اأ�سئلة تنبع اإج�بته� من اأعم�ق روح الإن�س�ن ومن 

�سحيح معتقداته، وم� تلقين الأموات لل�سه�دة اإّل لالإ�س�رة اإلى هذه الأمور. وي�س�ف 

اأحي�نً� تف��سيل  اأّن ال�سوؤال يتن�ول  اإلى  اإلى هذا الكالم وجود رواي�ت اأخرى ت�سير 

اأّن  يعني  وهذا  �سرفه،  وكيفية  لرزقه،  وتح�سيله  عمره،  ك�س�ع�ت  الإن�س�ن  حي�ة 

�سوؤال القبر ل يتعّلق فقط ب�لكفر والإيم�ن على م�ستوى العقيدة والفكر اأو ب�لأمور 

العق�ئدية فقط.

)1)  بح�ر الأنوار، ج 21، �س 260.

)2)  بح�ر الأنوار، ج 6، �س 270.
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ارتباط الرّوح في هذا العالم
ن�سير هن� اإلى اأمرين ه�مين:

عدم انف�س�ل الّروح عن الّدني� مطلقً�. - 1

انتف�ع الأرواح ب�لأعم�ل ال�س�لحة. - 2

في  الكليني  ال�سيخ  ذكره�  رواي���ت  خم�س  من  في�ستف�د  الأّول،  لالأمر  ب�لن�سبة  اأّم��� 

اإلى ع�لم البرزخ ل تنف�سل عن الّدني� ب�لمّرة بل تزور  اأّن الّروح عندم� تنتقل  الك�في 

الدني� بين الحين والآخر، فروي عن الإم�م ال�س�دقQ اأّنه ق�ل: »اإّن الموؤمن ليزور 

اأهله فيرى ما ُيحب وُي�ضتر عنه ما يكره، واإّن الكافر ليزور اأهله فيرى ما يكره وُي�ضتر 

.
عنه ما يحّب«)1)

�لحة، فقد دّلت الرواي�ت  اأّم� الأمر الث�ني؛ وهو انتف�ع الأرواح ب�أعم�ل الآخرين ال�سّ

عليه بكثرة، حيث اأ�س�رت الن�سو�س اإلى اأّن عمل الخيرات لأرواح الأموات ت�سل اإليهم 

على �سكل هداي�.

ج�ء عن الإم�م الر�س�Q: »ما من عبد زار قبر موؤمن فقراأ عليه اإّنا اأنزلناه في 

.
ليلة القدر �ضبع مّرات اإاّل غفر اهلل له ول�ضاحب القبر«)2)

اأحد القبور فوجد �س�حبه في العذاب،  اأنَّ ال�سيد الم�سيحQ، مّر على  ويروى 

وعندم� مّر في الع�م المقبل وجده في النعيم، فعندم� �س�أل اهلل عن ذلك اأخبره ب�أّن 

واإي��واوؤه  الطرق  اإ�سالحه لأحد  له، وهو  ابن موؤمن  اأّداه  ال�سبب في هذا هو فعل خير 

يتيمً�.

هذا وي�ستف�د من رواي�ت عّدة اأّن اآث�ر بع�س الأعم�ل ترافق الميِّت اأو تت�سل به اإلى 

�لح الذي ي�ستغفر  قبره وهي مثل الح�سن�ت الج�رية: من �سّن �سنًة ح�سنًة، والولد ال�سّ

لوالده، غر�س يغر�سه، �سدقة م�ء ُيجريه�، اإلخ...

)1)  الك�في، ج 3، �س 230.

)2)  بح�ر الأنوار، ج 79، �س 169.
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روي عن ر�سول اهللP اأنه ق�ل:

»ما ت�ضّدقت لمّيت فياأخذها ملك في طبق من نور �ضاطع �ضووؤها يبلغ �ضبع 

القبور،  اأه��ل  يا  عليكم  ال�ضالم  فينادي:  الخندق  �ضفير  على  يقوم  ث��ّم  �ضماوات. 

عليه  ع  فيو�ضِّ قبره،  في  بها  ويدخل  فياأخذها  الهدية،  بهذه  اإليكم  اأه��دوا  اأهلكم 

.
م�ضاجعه«)1)

الن�سر  موؤ�س�سة  1419 ه�. ق،  الأولى،  الطبعة  المو�سوي،  ي��سين  ال�سيد  تعريب وتحقيق  الآخرة،  ال�سيخ عب��س، من�زل  القمي،    (1(

الإ�سالمي الت�بعة لجم�عة المدر�سين بقم الم�سرفة، اإيران، �س 163.
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المفاهيم الرئيسة:
تعك�سه  - 1 فيم�  يتمّثل  الموت،  بعد  م�  عوالم  لت�سّور  يدين�  بين  الذي  الوحيد  الّطريق 

الآي�ت والرواي�ت من مع�لم لذلك الع�لم، اإذ اإّن الث�بت عندن� اأّن القبر اأّول من�زل 

 � ه اإمَّ البرزخ. ُي�س�أل الميِّت حتمً� عن اأ�سول دينه وعقيدته وعن عمره فيم� اأفن�ه، واأنَّ

الّنبوي  الّنيران، ففي الحديث  اأو حفرة من حفر  الجّنة  اأن يكون رو�سة من ري��س 

ال�ّسريف: »القبر اإّما حفرة من حفر النيران اأو رو�ضة من ريا�س الجّنة«.

والنبّوة  - 2 التوحيد  عن  ونكير«في�س�ألنه  »منكر  ب��سم  َملك�ن  ي�أتي  اأّن��ه  الأخب�ر  توؤّكد 

مفزعة  �سورة  على  الكّف�ر  ي�أتي�ن  المَلكين  هذين  اأّن  والمعلوم  والعدل.  والإم�مة 

ُمخيفة.

يتوّجه ال�سوؤال في القبر اإّم�: اإلى نف�س هذا الج�سم والّروح على نحو اأن الّروح تع�د  - 3

اأن  اأو  الأ�سئلة،  الإج�بة عن  الم�دي ب�سورة موؤقّتة وبقدر م� يمّكنه من  اإلى الج�سم 

يتوّجه ال�سوؤال اإلى الّروح التي في الق�لب المث�لي والبرزخي.
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للمطالعة:

�شرُّ النَّ�شر)1)

اإنَّ �سرَّ ن�سركم هو الإيم�ن الث�بت اأوًل، ثم وحدة الكلمة، ف�حفظوا هذين الأمرين، 

خوا اإيم�نكم، ف�أنتم ل�ستم مخلوق�ت م�دية كم� يقول اأولئك اإّن الإن�س�ن موجود م�دي،  ور�سِّ

اأ�سمى  وله�  الم�دي،  بعده�  له�  ف�أنتم مخلوق�ت  الحيوان�ت،  ك�س�ئر  الإن�س�ن  ويعتبرون 

اأنف�سً� مجردة. واإذا كنتم  اإنَّ فيكم  اأنف�سً� قدو�سية.  اإنّ  فيكم  من ذلك البعد المعنوي. 

في خدمة الإ�سالم وط�عة اهلل تب�رك وتع�لى، ف�إّن هذه الأنف�س �ست�سبح اأنف�سً� ط�هرة 

الط�هر،  الإن�س�ن  الإن�س�ن،  اإّن موت  اأي هيئة ك�نت.  اأينم� ك�نت وعلى  وزكية و�سعيدة، 

الحي�ة  تلك  اأم�  المحدودة،  وحي�ته  الحيوانية،  فهن� حي�ته  الإن�س�نية،  بداية حي�ته  هو 

وطهّرتموه�،  اأنف�سكم  نّزهتم  ولو  محدود.  غير  ولع�لم  المحدودة  غير  فهي  الإن�س�نية 

ولو جعلتم اأعم�لكم من�سجمة مع القراآن الكريم ومع اأحك�م الإ�سالم، وجعلتم اأخالقكم 

قراآنية، اإذا طهّرتم اأنف�سكم فال تخ�فوا �سيئً�.

اإنَّ الموت اأمٌر ي�سيٌر ولي�س ذا ب�ل. ف�إّن اأمير الموؤمنين �سالم اهلل عليه مولى الجميع، 

اأمه«، فالأّنه فهم حقيقة  ياأن�س الطفل بثدي  »اإّني الآن�س بالموت مثلما  حينم� يقول: 

ال�سهداء،  اأعطين�  لقد  الحي�ة.  وحقيقة  الموت  فهم حقيقة  وراءه�،  م�  وحقيقة  الّدني� 

قن� لل�سه�دة،  اأْن يوفِّ اأحي�ء يرزقون، وخ�لدون. ونحن ندعو اهلل  اأحي�ء،  ولكن �سهداءن� 

فهي عن�ء لحظة و�سع�دة دائمة، تعب لحظة وبعده� �سع�دة دائمة، �سع�دة مطلقة.

االإمام الخميني}

)1)  �سحيفة الإم�م الخميني}، ج 6، �س 248.





أهداف الدرا: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

ور والنفخ فيه. - 1 يبّين معنى وحقيقة ال�سّ

ور حتمّي الوقوع واأّن العتق�د به من  - 2 يبّين اأّن النفخ ب�ل�سّ

ال�سروري�ت.

ونفخ  - 3 الإم�تة  نفخ  وهم�  ور؛  ب�ل�سّ النفخ  مرحلتي  يذكر 

الإحي�ء، واأّنهم� تقع�ن بغتًة.

ور نفخ الصُّ

الدرس التاسع





تمهيد
 ،

(1(
ور« في العديد من الآي�ت القراآنّية لقد طرح القراآن الكريم مو�سوع »نفخ ال�سُّ

. وفي بع�سه� الآخر ورد التعبير ب� 
(2(

ور ب�{ې  }  وفي بع�سه� ورد التعبير عن ال�سُّ

.
 اأي ال�سوت ال�سديد، كم� ورد التعبير عنه ب� »ال�ضيحة«)4)

(3(
{ ېئ }

ور الذي هو عب�رة عن نفخ  اإّنن� وب�للتف�ت اإلى هذه المع�ني يمكن اأن نو�سح نفخ ال�سُّ

اإ�سرافيل في بوٍق ، م�سدرًا �سوتً� موِجاًل وموح�سً� ومهيبً� يوؤّدي اإلى موت جميع الخلق في 

ال�سموات والأر�س ثم اإحي�ئهم ب�لنفخة الث�نية.

حقيقة صور إسرافيل
:P في بي�ن حقيقة �سور ا�سرافيل قوله Pورد عن النبي

»هو قرن  البح�ر:  المجل�سي في  العالمة  وق�ل   .
اإ�ضرافيل«)5) التقمه  نور  »قرٌن من 

.
ينفخ فيه اإ�ضرافيل«)6)

.
وفي حديث اآخر ق�لQ: »قرٌن ُينفخ فيه«)7)

)1)  راجع: الكهف، 99. الموؤمن، 101. ي�س، 51. الزمر، 68. ق، 20. الح�قة، 13.

)2)  �سورة المدثر، الآية 8.

)3)  �سورة عب�س، الآية 33.

)4)  �سورة ي�س، الآية 49.

)5)  علم اليقين، الك��س�ني، ج 2، �س 892.

)6)  بح�ر الأنوار، ج6، �س 312.

)7)  الترمذي، محمد بن عي�سى، �سنن الترمذي، تحقيق وت�سحيح عبد الوه�ب عبد اللطيف، الطبعة الث�نية 1983 ه�. ق، دار الفكر 

للطب�عة والن�سر والتوزيع، بيروت، لبن�ن، ج 4، �س 41.



ال�������������ح�������������ي�������������اة اآلخ����������������������رة104

:Qوعن الإم�م علي بن الح�سين

ور قرٌن عظيم له راأ�س واحد وطرفان، وبين الطرف االأ�ضفل الذي يلي  »اإّن ال�ضّ

االأر�س اإلى الطرف االأعلى الذي يلي ال�ضماء مثل ما بين تخوم االأر�ضين ال�ضابعة اإلى 

.
فوق ال�ضماء ال�ضابعة فيه اأثقاب بعدد اأرواح الخالئق«)1)

والت�سبيه بقرن الثور هو من قبيل ت�سبيه المعقول ب�لمح�سو�س لأجل تقريب المعنى 

للذهن وذلك لأّن الألف�ظ التي يمكن للب�سر اإدراكه� ل يمكنه� اأن تحيط بع�لم م� وراء 

الطبيعة واأن تحكي عنه.

ولذا ل ينبغي حمل م� ورد من األف�ٍظ ل�سرح وتو�سيح ع�لم الغيب على م� هو موجود 

ور له معنًى ل نعلم واقعه ول يمكن لن� اأن نحمله على معن�ه  عندن� من مع�ٍن. فنفُخ ال�سّ

الظ�هري بل ل بّد واأن نقول: اإّن هذا التعبير هو كن�ية لطيفة عن ح�دثتين عظيمتين؛ في 

النفخة الأولى يكون موت كل من في ال�سم�وات والأر�س وفي النفخة الأخرى بعث جديد.

ور حتميّة وقوع نفخ الصُّ
، بل هو من الم�س�ئل  ور يدّلن� على اأّن وقوعه حتميٌّ اإّن الدور الذي يوؤّديه النفخ في ال�سّ

الموؤّكدة الوقوع يوم القي�مة والح�س�ب. ولذا فهو من �سرورّي�ت الدين ول بّد من العتق�د 

به ك�لعتق�د ب�أ�سل المع�د، ق�ل تع�لى:

.
(2(

{ ەئ ەئ وئ وئ   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی  ی } 

.
(3(

{ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ}

ور فتزهق كل مهجة، وتبكم كل لهجة،  روي عن الم�م عليQ: »وينفخ في ال�ضّ

.
)5) الروا�ضخ«)6)

)4) ال�ضوامخ، وال�ضمُّ
وتذل ال�ضمُّ

)1)  لآلئ الأخب�ر، ج 5، �س 53.

)2)  �سورة النمل، الآية 87.

)3)  �سورة ق، الآية 20.

ال�سم، من الأ�سم، اأي الع�لي والمرتفع، اأي الجب�ل الع�لية.  (4(

ال�سّم، اأي ال�سلب وال�سديد ال�سالبة.  (5(

)6)  نهج البالغة، خطبة 186.
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وعن الإم�م ال�سج�دQ في الدع�ء الث�لث من ال�سحيفة ال�سج�دية يقول:

ور ال�ضاخ�س الذي ينتظر منك االإذن وحلول االأمر فينّبه  »واإ�ضرافيل �ضاحب ال�ضّ

.
بالنفخة �ضرعى رهائن القبور«)1)

أقسام النفخ في الّصور
االإماتة«،  ب�»نفخ  والم�سمى:  الحّية  الموجودات  لموت  موجٌب  نفٌخ  نفخت�ن:  ور  لل�سّ

ونفٌخ موجٌب لإحي�ئهم جميعً� وهو »نفخ الإحي�ء«.

نفخ الإماتة:   1

.
(2(

ق�ل تع�لى: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   ڀ ڀ ڀ ٺٺ } 

روي عن الإم�م علي بن الح�سينQ ق�ل:

»فينفخ )اإ�ضرافيل( فيه نفخة فيخرج ال�ضوت من الطرف الذي يلي االأر�س فال 

يبقى في االأر�س ذو روح اإال �ضعق ومات، ويخرج ال�ضوت من اإ�ضرافيل، قال: فيقول 

اإ�ضرافيل، فيمكثون في ذلك ما �ضاء اهلل ثم  اإ�ضرافيل مت، فيموت  اهلل الإ�ضرافيل يا 

ۈ ۈ ٴۇ     ۋ ۋ   } الجبال فت�ضير وهو قوله:  وياأمر  ال�ضموات فتمور  ياأمر اهلل 

.
ۅ ۅ ۉ } «)3)

وت�سّرح الآي�ت القراآنّية بهذه النفخة حيث ق�ل تع�لى:

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   }

.
(4(

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ } 
الع�لم  هذا  كل  يتغّير  �سوف  الأولى  النفخة  وعبر  اأّنه  الآي�ت  هذه  من  الم�ستف�د  اإّن 

فتتبّدل ال�سموات غير ال�سموات والأر�س غير الأر�س.

)1)  ال�سحيفة ال�سج�دية، الدع�ء الث�لث.

)2)  �سورة الزمر، الآية: 68.

)3)  �سورة الطور، الآيت�ن: 9 � 10. بح�ر الأنوار، ج 6، �س 324.

)4)  �سورة الح�قة، الآي�ت: 13 � 16.
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الحّية حتى  الموجودات  اأّن جميع  هو  المذكورة  والرواي�ت  الآي�ت  والذي يظهر من 

ر بعد ذلك  اإ�سرافيل �سوف يموت ول يبقى اإل اهلل تع�لى. ولكن القراآن في كلت� الآيتين يعبِّ

بقوله: { ڀ ٺ ٺ}  فهن�ك من هم م�ستثنون من نفخة الإم�تة ومن الفزع، اأفال يقع 

التن�ق�س مع المف�د ال�س�بق؟

ور، اأي اأّن جم�عًة من المخلوق�ت ومنهم  والجواب: اإّن ال�ستثن�ء هو في مورد نفخ ال�سّ

لموتهم  موجبً�  النفخ  هذا  يكون  ول  اآمنون،  ور  ال�سّ نفخ  فزع  من  هم  اإ�سرافيل 

ولكّن اهلل عّز وجّل يقوم بعد ذلك بقب�س اأرواحهم فال يبقى في الوجود اإل اهلل 

عّز وجّل.

نفخ الإحياء:   2

كل  اإلى  الحي�ة  تعود  وفيه�  اهلل،  ب�أمر  تتّم  اأخ��رى  نفخة  هن�ك  الأول��ى  النفخة  بعد 

.
(1(

المخلوق�ت وي�أتي الن��س للح�س�ب. ق�ل تع�لى: {  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ } 

روي عن الإم�م ال�سج�دQ بعد بي�ن نفخة الإم�تة يقول: »فنفخ الجّبار نفخًة في 

ال�ضور يخرج ال�ضوت من اأحد الطرفين الذي يلي ال�ضموات فال يبقى في ال�ضموات 

وُيح�َضر  وال��ن��ار،  الجّنة  ر  وُيح�ضَ العر�س،  حملة  ويعود  ك��ان،  كما  وق��ام  حي  اإال  اأح��ٌد 

الخالئق للح�ضاب. قال الراوي: فراأيت علي بن الح�ضينQ يبكي عند ذلك بكاًء 

.
�ضديداً«)2)

اإّن نفخ الإحي�ء واإن ك�نت ن�سبته اإلى اهلل عّز وجّل ولكن م� نقلن�ه �س�بقً� من الدع�ء 

الث�لث من ال�سحيفة ال�سج�دّية، وم� دّل عليه بع�س الرواي�ت اأّن نفخ الإحي�ء يكون اأي�سً� 

النفخ  عبر  يقوم  وهو  اإ�سرافيل  يحيي  الجميع  موت  بعد  وجّل  عّز  ف�هلل  اإ�سرافيل.  من 

ور مجّددًا ب�إحي�ء الموتى. ب�ل�سّ

)1)  �سورة الزمر، الآية 68.

)2)  بح�ر الأنوار، ج 6، �س 325.
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وقوع النفختين بغتًة
اأم� الأولى فتقع  اأّن كلت� النفختين تقع�ن فج�أة،  اإّن الم�ستف�د من الآي�ت والرواي�ت 

ق�ل  و�سراء،  وبيٍع  وج��داٍل  عمٍل  من  الدنيوية  بم�س�غلهم  م�سغولون  غفلٍة  في  والن��س 

{ھ ھ ھ   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ   ۆ  تع�لى: 

.
(1(

ۈ} 
.

(2(
وعن ال�سيحة الث�نية ق�ل تع�لى: { ٿ ٿ ٹ ٹ } 

ترد  الث�نية  النفخة  وبعد  فج�أة.  تكون  اأي�سً�  الث�نية  النفخة  اأّن  على  الآي��ة  وتدّلن� 

الخالئق كله� �س�حة المح�سر وينتظر كلٌّ م�سيره ف�إّم� اإلى الجّنة واإّم� اإلى جهّنم، {ڤ 

.
(3(

ڤ ڤ ڦ ڦ}

)1)  �سورة ي�س، الآيت�ن: 49 � 50.

)2)  �سورة الزمر، الآية 68.

)3)  �سورة الكهف، الآية 99.
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المفاهيم الرئيسة:
ور لتموت كل الموجودات الحّية. - 1 ور هو قي�م اإ�سرافيل ب�لنفخ في ال�سّ نفخ ال�سّ

م� ورد في الرواي�ت ال�سريفة في حقيقة �سور اإ�سرافيل واأنه قرٌن من نور هو من ب�ب  - 2

الت�سبيه بم� ن�ألفه، لأّنه ل اّطالع لدين� ول معرفة بحق�ئق ذلك الع�لم.

ور اأمر حتمي وقطعي، وهو من  - 3 اإن الوارد في الآي�ت والرواي�ت من وقوع النفخ في ال�سّ

معتقدات الدين ال�سرورية.

ور نفختين: - 4 اإن لل�سّ

اأ - نفخ اإم�تة.

ب - نفخ اإحي�ء.

في نفخ الإم�تة تموت جميع المخلوق�ت الحّية، وفي نفخ الإحي�ء ُتبعث من جديد. - 5

ور يقع ب�سكٍل مف�جىٍء غير متوّقع. - 6 اإّن النفخ في ال�سّ
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للمطالعة:

الإن�شان وعالم البرزخ)1)

ل بد اأن تعرف اأن ع�لم برزخ كل �سخ�س، اأنموذج من ن�س�أته يوم القي�مة، والبرزخ 

ة من الجنة اأو  ع�لم يتو�ّسط بين هذا الع�لم وع�لم القي�مة، وتنفتح على هذا الع�لم كوَّ

اإليه في نه�ية هذا الحديث ال�سريف، وفي الحديث النبوي المعروف  اأ�سير  الن�ر. كم� 

 .
(2(

يراِن« ِة اأْو ٌحْفَرٌة ِمْن ٌحَفِر النِّ ٌة ِمْن ِرَي��ِس الَجنَّ »اْلَقْبُر اإّم� َرْو�سَ

واآث�ره�،  اأعم�له  �سور  ي�س�هد  والحت�س�ر  الموت  �سكرات  لدى  الإن�س�ن  اأن  فتبّين 

وي�سمع من ملك الموت ب�س�رة الجنة اأو الوعيد ب�لن�ر. وكم� اأن هذه الأمور تنك�سف عليه 

النورانية  من  قلبه،  في  واأفع�له  اأعم�له  تركته�  التي  الآث�ر  عليه  تنك�سف  كذلك  قلياًل، 

في  و�سيق  وال�سغط  والكُدورة  الظالم  من  اأي�سً�  اأ�سداده�  اأو  ورح�بته  ال�سدر  و�سرح 

ال�سدر، ف�إن ك�ن من اأهل الإيم�ن وال�سع�دة، ي�ستعد قلبه عند مع�ينه البرزخ لم�س�هده 

اآث�ر تجّلي�ت اللطف والجم�ل، في�أخذ  النفح�ت اللطيفة الُلطفّية والجم�ل، وتظهر فيه 

القلب في الحب للق�ء اهلل، وت�ستعل في قلبه، جذوة ال�ستي�ق اإلى جم�ل المحبوب، اإن 

ك�ن من اأهل الح�سنى وحّب اهلل والج�ذبة الربوبية، ول يعرف اأحد اإّل اهلل، مقدار الّلذات 

والكرام�ت الموجودة في هذا التجّلي وال�ستي�ق! 

واإن ك�ن من اأهل الإيم�ن والعمل ال�س�لح، اأغدقت عليه من كرام�ت الحق المتع�لي 

الحق  كرام�ت  ولق�ء  الموت  اإلى  فيتوق  الحت�س�ر،  لدى  ويراه�  واأعم�له،  اإيم�نه  بقدر 

ويرتحل من هذا الع�لم مع البهجة وال�سرور والروح والريح�ن، ول تطيق الأعين الُملكية 

والذائقة الم�دية، لروؤية هذه الكرام�ت وم�س�هدة هذه البهجة والفرح. 

واإن ك�ن من اأهل ال�سق�ء والجحود والكفر والنف�ق والأعم�ل القبيحة والأفع�ل ال�سيئة، 

)1) الإم�م الخميني}، الأربعون حديثً�، الحديث الث�من والع�سرون.

)2) بح�ر الأنوار، ج6، �س275.
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انك�سف عليه بقدر ن�سيبه من دار الدني� وم� وّفره واكت�سبه لنف�سه منه�، من اآث�ر ال�سخط 

ل  بدرجة  نف�سه  في  والهلع  الذعر  فيدخل  الأ�سقي�ء،  دار  من  ونموذجً�  والقهر،  الإلهي 

يكون عنده �سيء اأبغ�س من التجلي�ت الجاللية والق�هرة للحق المتع�لي وي�ستولي عليه 

والعذاب. ل  ال�سغوظ والظالم وال�سع�ب  ال�سديدين،  والعداوة  البغ�س  من جّراء هذا 

يعرف حجمه� اأحد اإّل الذات الحق المقد�س، وهذه المحن تكون لمن ك�ن من الج�حدين 

والمن�فقين ومن اأعداء اهلل واأعداء اأولي�ئه في هذه الدني�. وينك�سف على اأهل المع��سي 

والكب�ئر، بقدر اجتراحهم لل�سيئ�ت، نوذجً� من جهنمهم، فال يكون �سيء عندهم اأبغ�س 

من الرحيل من هذا الع�لم، فُيرحلون بكل عنف وق�سوة وعذاب، وفي نفو�سهم ح�سرات 

لم تتحقق في هذه الأحوال.

االإمام الخميني }



أهداف الدرا: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

جميع  - 1 فيه  المالئكة  ت�سّجل  كت�بً�  اإن�س�ن  لكل  اأّن  ي�سرح 

اأعم�له بدقة.

كتب  - 2 بح�سب  القي�مة  ي��وم  ينق�سمون  الن��س  اأّن  يبّين 

اأعم�لهم.

وبع�س  - 3 واأح��داث��ه��م���  وال�����س��راط  المح�سر  معنى  يبّين 

خ�سو�سي�تهم�.

 كتاب االعمال
والمحشر والصراط

الدرس العاشر





كتاب األعمال
لكل اإن�س�ن كت�ٌب ُت�سبط فيه اأعم�له، وفي يوم القي�مة �سوف يقراأ كت�ب اأعم�له الذي 

اأعم�ل  تم�م  ت�سّجل  �سوف  الأعم�ل هذا  كت�ب  وفي  دّقته.  �سّدة  مث�ر عجب من  �سيكون 

الإن�س�ن والآث�ر المترّتبة عليه�. وهذا الأمر هو من مظ�هر القدرة الإلهّية الالمتن�هية. 

واإّن العتق�د والإيم�ن بهذا الأمر له اأثره العميق في ح�سول التقوى عند الإن�س�ن، لأّن 

الإن�س�ن الذي يعتقد اأّن تم�م اأعم�له مكتوب وم�سّجل �سوف يراقب كل م� يقوم به ومن ل 

يعتقد بذلك �سوف يقدم على اأّي عمل دون ح�س�ب اأو رادع.

تسجيل المالئكة أعمال العباد
اإّنن� وبغ�ّس النظر عن ال�سوؤال حول كيفية ت�سجيل اأعم�ل العب�د )عن طريق الكت�بة 

اأو الت�سوير اأو الحفظ( نعلم ب�أّن المالئكة تقوم بت�سجيل اأعم�ل الخلق، كم� ق�ل تع�لى: 

.
(2(

. {ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ        ڌ ڎ ڎ ڈ } 
(1(

{ ڎ ڈ ڈ } 

وهوؤلء المالئكة يّطلعون على كل اأعم�ل العب�د، ولو خفي عنهم �سيٌء ف�إّنه ل يخفى 

على اهلل. يقول اأمير الموؤمنينQ في دع�ء كميل: »وكل �ضّيئة اأمرت باإثباتها الكرام 

الكاتبين الذين وّكلتهم بحفظ ما يكون مّني وجعلتهم �ضهوداً عليَّ مع جوارحي وكنت 

.
اأنت الرقيب عليَّ من ورائهم وال�ضاهد لما خفي عنهم«)3)

.
(4(

وق�ل تع�لى: { ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ }

)1)  �سورة الزخرف، الآية 80.

)2)  �سورة الإنفط�ر، الآي�ت 10 � 12.

)3)  مف�تيح الجن�ن، دع�ء كميل.

)4)  �سورة الن�س�ء، الآية 1.
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ڇ ڇ  ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  وق�ل اأي�سً�: { 

.
(1(

ژ ژ ڑ ڑ ک    ک کک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ}
يدّل ظ�هر الآية اأّن الأعم�ل التي يقوم به� الإن�س�ن خالل عمره تح�سر بعينه� اأم�مه، 

اأي اأّن اأعم�ل الإن�س�ن م�سّجلة يقينً� واإن ك�نت كيفّية ذلك غير وا�سحة ب�لن�سبة اإلين�.

تسجيل اآلثار
اإّن اأعم�ل الإن�س�ن واآث�ر اأعم�له كله� ُت�سّجل وبعد ذلك �سوف يتذّكره� الإن�س�ن { ۉ 

.
(2(

ۉ ې ېې } 
كت�ب  في  �ست�سّجل  اآث���ٌر  لأعم�له  يبقى  ولكن  الدني�  هذه  عن  الإن�س�ن  يرحل  �سوف 

الأعم�ل. وقد ورد عن الإم�م ال�س�دقQ: »خير ما يخّلفه الرجل بعده ثالثة: ولٌد 

.
بارٌّ ي�ضتغفر له، و�ضّنة خيٍر ُيقتدى به فيها، و�ضدقٌة تجري من بعده«)3)

 ق�ل: 
(4(

وعن الإم�م الب�قرQ في تف�سير قوله تع�لى: { ې   ى ى ائ ائ ەئ } 

»بما قّدم من خير و�ضر، وما اأّخر مّما �ضنَّ من �ُضّنة لي�ضتّن بها من بعده، فاإن كان �ضّراً 

كان عليه مثل وزرهم وال ينق�س من وزرهم �ضيء. واإن كان خيراً كان له مثل اأجرهم 

.
وال ينق�س من اأجورهم �ضيء«)5)

وكذلك مّم� ي�سّجل في كت�ب الأعم�ل، م� ير�سى عنه الإن�س�ن من اأعم�ٍل يقوم به� 

الآخرون وير�سى هو عنه�، فقد ورد عن اأمير الموؤمنينQ: »اأّيها النا�س اإّنما يجمع 

لما  بالعذاب  ناقة ثمود رجٌل واحد فعّمهم اهلل  َعَقر  واإنما  وال�ضخط،  الر�ضا  النا�س 

.
عّموه بالر�ضا«)6)

)1)  �سورة الكهف، الآية 49.

)2)  �سورة ي�س، الآية 12.

)3)  تف�سير القمي، ج 2، �س 398.

)4)  �سورة القي�مة، الآية 13.

)5)  تف�سير القمي، ج 2، �س 397.

)6)  بح�ر الأنوار، ج 60، �س 213.
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اأّن ر�سى الإن�س�ن عن الط�عة والمع�سية وغ�سبه له� م�سّجٌل  اإّن دين الإ�سالم يرى 

من  بين  الزم�نّية  اأو  المك�نّية  الف��سلة  تكن  مهم�  عليه�  و�سيح��سب  اأعم�له  كت�ب  في 

ق�م ب�لعمل وبين من ر�سي به. بل قد يقوم الإن�س�ن بعمل خيٍر ولكّنه ي�سّجل في كت�ب 

اأ�سخ��ٍس اآخرين اأو العك�س.

تقسيم الناس بحسب كتاب األعمال
يق�ّسم الن��س بح�سب اأعم�لهم اإلى اأ�سح�ب اليمين واأ�سح�ب ال�سم�ل. ق�ل تع�لى: 

.
(1(

{ چ چ چ چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ } 

ژ ژ ڑ ڑ        ک ک ک ک گ گ   } ال�سم�ل:  اأ�سح�ب  حق  في  وجل  عز  ويقول 

.
(2(

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ        ڱ ڱ  ڱ  ڱ ں    ں ڻ ڻ ڻ    ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ  ہ } 
ڳ ڳ ڱ ڱ     ڱ ڱ ں ں ڻ     ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  اأي�سً�: {  تع�لى  ويقول 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
.

(3(
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ      ۉ ۉ ې ې ې ې           ى ى ائ ائ ەئ } 

في  هو  ب�سم�له�  واأخ��رى  بيمينه�  كت�به�  ت�أخذ  فئٍة  وجود  من  الآي���ت  تذكره  م�  واإّن 

حقيقة الأمر كن�ية عن ال�سع�دة وال�سق�ء.

وقد ورد التعبير عن طريقة تلّقي �س�حب ال�سم�ل لكت�به بنحوين: اأحدهم� تلّقيه من 

واأن�سب  اآراء  لبي�ن ذلك عّدة  المف�ّسرون  اأبدى  تلقيه ب�سم�له. وقد  وراء ظهره وث�نيهم� 

هذه الآراء اأن نقول: اإّنه عندم� يتلّقى اأحد اأ�سح�ب ال�سم�ل كت�به ب�سم�له يخفي كت�به 

بيده وراء ظهره ب�سبب الذّلة والخجل، ليخفي �سند جرائمه، ولكّن ل ف�ئدة من ذلك لأنه 

لن يتمّكن من اإخف�ئه.

)1)  �سورة الإن�سق�ق، الآي�ت 7 � 9.

)2)  �سورة الإن�سق�ق، الآي�ت 10 � 15.

)3)  �سورة الح�قة، الآي�ت 19 � 26.
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المحشر
��س يوم القي�مة وفيه يكون ح�س�بهم، اأي بعد ح�سول الَنفخ الًث�ني  ع النَّ هو مك�ن تجمُّ

ور واإحي�ء الموتى ي�أتي الن��س جميعً� وب�أمٍر من اهلل اإلى �س�حة المح�سر. وهن�ك  في ال�سُّ

اإلى  اأو  الجّنة  اإلى  ُير�سل  بدقة  الم�سبوطة  اأعم�له  اأ�س��س  وعلى   ، �سخ�سٍ كل  يح��سب 

ىئ يئ       جب حبخب مب ىب يب   } .
(1(

ڱ ڱ ں }  جهّنم. ق�ل تع�لى: { 

.
(2(

جت حت } 

وقد ذكرت الآي�ت والرواي�ت بع�س خ�سو�سّي�ت المح�سر، نتعّر�س لبع�سه� هن�:

يح�شر النا�ص مع اإمامهم:   1

.
(3(

ق�ل تع�لى: { ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ } 

وقد ج�ء في تف�سير مجمع البي�ن: اأّنه ورد عن الإم�م علي بن مو�سىQ عن ر�سول 

.
اهللP ق�ل: »ُيدعى كل اأنا�س باإمام زمانهم وكتاب ربهم و�ضنة نبّيهم«)4)

فدعا  القيامة  يوم  كان  اإذا  اهلل،  تمّجدون  »ال   :Qال�س�دق الإم���م جعفر  وعن 

كل اأنا�س اإلى من يتوّلونه، وفزعنا اإلى ر�ضول اهلل P وفزعتم اإلينا فاإلى اأين ترون 

.
ُيذهب بكم؟ اإلى الجّنة وربِّ الكعبة، قالها ثالثاً«)5)

كل اإن�شان تهّمه نف�شه:   2

تع�لى: { ىئ ىئ    ی ی ی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حبخب مب ىب  ق�ل 

. عن ر�سول اهلل P اأّنه ق�ل له بع�س اأهله: ي� ر�سول اهلل، هل يذكر الرجل 
(6(

يب  جت } 
يوم القي�مة حميمه؟ فق�لP: »ثالثة مواطن ال يذكر اأحد اأحداً، عند الميزان حتى 

)1)  �سورة الأنع�م، الآية 22.

)2)  �سورة الواقعة، الآيت�ن: 50- 49.

)3)  �سورة الإ�سراء، الآية 71.

)4)  بح�ر الأنوار، ج 8، �س 8.

)5)  م. ن.

)6)  �سورة عب�س، الآي�ت 34 � 37.
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ينظر اأيثقل ميزانه اأم يخّف، وعند ال�ضراط حتى ينظر اأيجوزه اأم ال، وعند ال�ضحف 

، فهذه ثالثة مواطن ل يذكر فيه� 
حتى ينظر بيمينه ياأخذ ال�ضحف اأم ب�ضماله...«)1)

اأحد حميمه ول حبيبه ول قريبه ول �سديقه ول بنيه ول والديه، وذلك قول اهلل تع�لى: 

، م�سغوٌل بنف�سه عن غيره من �سّدة م� يرى من الأهوال 
(2(

{ حب خب مب ىب يب  جت } 

العظ�م. ن�س�أل اهلل تع�لى اأن ي�سّهله� لن� برحمته ويهّونه� علين� براأفته ولطفه.

وؤال والح�شاب:   3 ال�شُّ

الح�س�ب يوم القي�مة لجميع الخلق اإل من ا�ستثني مم� �سي�أتي، ق�ل تع�لى: { پ 

.
(3(

پ پ پ ڀ ڀ         ڀ } 

عن الإم�م عليQ في و�سفه يوم القي�مة ق�ل: »يجتمعون في موطن ي�ضتنطق 

الر�ضل  َفُيقام  اأذن له الرحمن وقال �ضواباً،  اإال من  اأحد  فيه جميع الخلق ال يتكّلم 

فُي�ضاأل فذلك قوله لمحمدP {ڎ ڈ  ڈ ژ ژ         ڑ ڑ    ک ک ک ک 

.
(4(»Rگ}  وهو ال�ضهيد على ال�ضهداء وال�ضهداء هم الر�ضل

 :Pولقد وعد اهلل تع�لى جم�عًة بعدم الح�س�ب في يوم القي�مة، فقد ورد عن النبي

»اإّن اهلل عّز وجّل ُيحا�ضب كلَّ َخلٍق اإال من اأ�ضرك باهلل عّز وجّل فاإّنه ال يحا�ضب ويوؤمر 

.
به اإلى النار«)5)

.
(6(

وق�ل تع�لى: { ىث يث حج مج جح مح} 

ف�ل�س�برون ل يح��سبون على اأعم�لهم، وال�س�برون هن� المراد بهم الذين ي�سبرون 

العزيز:  كت�به  محكم  في  تع�لى  اهلل  يقول  كم�  وفتنه�،  وم�س�ئبه�  الدني�  بالءات  على 

)1) البره�ن في تف�سير القراآن، ج5، �س 586.

)2)  �سورة عب�س، الآية 37.

)3)  �سورة الحجر، الآيت�ن 92 � 93.

)4)  بح�ر الأنوار، ج 7، �س 313.

)5)  م. ن، ج 7، �س 260.

)6)  �سورة الزمر، الآية 10.
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  {ٺ 

. وج�ء في الحديث المعروف الذي رواه 
(1(

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ }
»اإذا ن�ضرت الدواوين  الإم�م ال�س�دقQ عن ر�سول اهللP في تف�سير هذه الآية: 

ون�ضبت الموازين لم ين�ضب الأهل البالء ميزان، ولم ين�ضر لهم ديوان، ثّم تال هذه 

االآية: {ىث يث حج مج جح مح}«.

الآية: وقوله: {ىث يث حج مج  ويقول العالمة الطب�طب�ئي في تف�سيره لهذه 

توفية الأجر اإعط�وؤه ت�مً� ك�ماًل، وال�سي�ق يفيد اأن الق�سر في الكالم متوّجه 
 
جح مح}

ى« �سفة لم�سدر يدل عليه  اإلى قوله: »ِبَغْيِر ِح�ضاٍب« ف�لج�ر والمجرور متعلق بقوله: »ُيَوفَّ

والمعنى ل يعطى ال�س�برون اأجرهم اإل اإعط�ء بغير ح�س�ب، ف�ل�س�برون ل يح��سبون 

على اأعم�لهم ول ين�سر لهم ديوان ول يقدر اأجرهم بزنة عملهم. وقد اأطلق ال�س�برون 

في الآية ولم يقّيد بكون ال�سبر على الط�عة اأو عن المع�سية اأو عند الم�سيبة واإن ك�ن 

الذي ينطبق على مورد الآية هو ال�سبر على م�س�ئب الدني� وخ��سة م� ي�سيب من جهة 

 .
(2(

اأهل الكفر وال�سوق من اآمن ب�هلل واأخل�س له دينه واتق�ه«

كم� واأنه من خ�سو�سّي�ت ال�سهداء والمج�هدين في �سبيل اهلل اأّنهم ل يح��سبون في 

القبر وفي القي�مة بل يدخلون الجّنة بال ح�س�ب، فعن الإم�م ال�س�دقQ: »من ُقتل 

. اأي اأّنه يكون مورد العفو الإلهي ول 
في �ضبيل اهلل لم يعّرفه اهلل �ضيئاً من �ضيئاته«)3)

يح��سب على اأعم�له ب�سرط اأن ل تكون مرتبطة بحقوق الن��س التي في ذمته. كم� ورد في 

بع�س الرواي�ت اأن اهلل يعفو عن ال�سهيد في كل �سيٍء اإل في حقوق الن��س.

فعن الإم�م الب�قرQ: »كل ذنب يكّفره القتل في �ضبيل اهلل اإاّل الّدين فاإنه ال 

.
كّفارة له اإاّل اأداءه اأو يق�ضي �ضاحبه اأو يعفو الذي له حق«)4)

)1) �سورة البقرة، الآيت�ن 156-155.

)2)  الميزان في تف�سير القراآن،17، �س244.

)3)  و�س�ئل ال�سيعة، ج 11، �س 9.

)4)  بح�ر الأنوار، ج 100، �س 10.
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الصراط
، والمراد به ج�سر على جهّنم )اأو في داخله�( ل بّد لالإن�س�ن 

(1(
ال�سراط يعني الطريق

الأنبي�ء  يعبره حتى  اأن  اإن�س�ن  لكل  بّد  ل  اأّنه  ال�سراط  ومن خ�سو�سّي�ت   .
(2(

من عبوره

والأو�سي�ءR، ق�ل تع�لى:

.
(3(

{ ک ک گ گگ گ          ڳ ڳ    ڳ ڳ } 

اإله  اأن اهلل ال  االأمين  ال��روح  »اأخبرني  ق�ل:  ال�سراط؛  تو�سيح  النبيP في  وعن 

عليها  يو�ضع  ث��م  بجهنم  اأت��ى  واالآخ��ري��ن  االأول��ي��ن  الخالئق وجميع  وق��ف  اإذا  غيره 

االأمانة  االأول��ى عليها  ال�ضيف عليه ثالث قناطر  واأح��ّد من  ال�ضعر  اأدّق من  �ضراط 

والرحمة، والثانية عليها ال�ضالة والثالثة عليها رب العالمين ال اإله غيرُه فيكّلفون 

.
الممّر عليها...«)4)

اإّن الم�ستف�د من مجموع الرواي�ت اأّن ال�سراط يتن��سب واأعم�ل الإن�س�ن، لذا يكون 

عبوره للبع�س من اأهل الإيم�ن والعمل ال�س�لح �سهاًل ي�سيرًا، ويكون عبوره للبع�س الآخر 

من الكّف�ر والمجرمين �سعبً� جّدًا وع�سيرًا.

»يرد  ق�ل:  اأّن��ه   Pالأكرم النبي  عن  روي  فقد  عبوره  وكيفّية  ال�سراط  اأح��وال  اأم� 

ِر  كُح�ضْ ثّم  الّريح  كمرِّ  ثّم  البرق  كلَْمِع  فاأّولهم  باأعمالهم  ُدُروَن  َي�ضْ ثّم  الَنار  النا�س 

.
الفر�س ثّم كالّراكب ثّم ك�ضدِّ الّرجل ثّم َكَم�ْضيِه«)5)

في  تف�وتهم  اإلى  يرجع  ال�سراط  على  الع�برين  �سرعة  اختالف  اأّن  الوا�سح  ومن 

مراتب الإيم�ن والعمل ال�س�لح.

)1)  ل�س�ن العرب، ج 7، �س 340.

)2)  علم اليقين، الك��س�ني، ج 2، �س 967.

)3)  �سورة مريم، الآية 71.

المحالتي،  الر�سولي  ه��سم  ال�سيد  عليه  وعّلق  الثقلين، �سححه  نور  تف�سير  العرو�سي،  بن جمعة  علي  عبد  ال�سيخ  الحويزي،    (4(

موؤ�س�سة ا�سم�عيلي�ن للطب�عة والن�سر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 1411 ه�. ق، قم اإيران، ج 5، �س 572.

)5)  بح�ر الأنوار، ج 8، �س 249.
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ويبقى ال�سوؤال عن فل�سفة دخول الموؤمن اإلى جهنم وخروجه منه� وعبور ال�سراط

والجواب: اإّن م�س�هدة جهنم وعذاب�ته� �سوف تكون مقّدمة ليتنّعم الموؤمنون بلذائذ 

الم�سيبة.  راأى  اإذا  اإل  الع�فية  قدر  يعرف  ل  الإن�س�ن  لأّن  واأكبر،  اأف�سل  ب�سكل  الجّنة 

ف�لموؤمن عند عبوره جهّنم ل ي�س�ب بعذابه� واإّنم� يرى العذاب الذي فيه� وي�س�هده، 

اأّن اأهل جهّنم  اإلى  اأّن جهّنم ت�سبح عليهم بردًا و�سالمً�، م�س�فً�  وكم� تدّلن� الرواي�ت 

عندم� يمّر عليهم الموؤمن في طريقهم اإلى الجنة يزدادون ح�سرًة وعذابً�.

شفاعة الشفعاء
 .

(1(
ق�ل اهلل تع�لى في كت�به الكريم: {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ }

وق�ل عّز وجل: { ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

.
(2(

ڄ }
ال�سف�عة من الم�س�ئل الحتمّية في القي�مة. وال�سف�عة ك�س�ئر اأمور القي�مة هي بيد اهلل 

.
(3( P عّز وجّل وكل من يرى له �سالحّية ال�سف�عة، وهو ممن ير�سى عنه اهلل ور�سوله

ال�سف�عة - وعلى خالف م�  �س�أن  الواردة في  الآي�ت والرواي�ت  الذي يظهر من  اإن 

يظّنه بع�س اأتب�ع الب�طل- اأّنه� ل ت�سمل جميع الن��س، واإّنه� لي�ست نوعً� من التالعب. 

بل من ت�سمله هذه الخ�سو�سّية هو مّمن ك�ن من اأ�سح�ب الإيم�ن والعمل ال�س�لح ولكنه 

للجّنة. عن  ا�ستحق�قه  تمنع  لم  التي  الذنوب  بع�س  ارتكب  اأو  الأعم�ل  بع�س  في  ر  ق�سّ

َدْعَوِتي  ْخ��َب��اأُْت 
َ
اأ َوَق��ْد  َل �ُضوؤْاًل 

َ
َوَق��ْد �َضاأ ِبَها  َدَعا  َقْد  َدْع��َوٌة  َنِبيٍّ  »ِلُكلِّ  ر�سول اهللP ق�ل: 

.
ِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة«)4) مَّ

ُ
ِل�َضَفاَعِتي اِلأ

)1) �سورة مريم، الآية 87.

)2) �سورة الأعراف، الآية 57.

)3)  �سورة طه، الآية 109.

)4)  بح�ر الأنوار، ج8، �س34.
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 ولغيره 
(1(

وال�سف�عة ب�لأ�سل هلل تع�لى كم� في قوله تع�لى: {گ گ ڳ ڳ }.

ب�لتبع. والآي�ت التي تنفي ال�سف�عة عن غير اهلل تع�لى اإنم� تنفيه� على نحو الإ�ستقالل 

في الملك والت�سّرف. اأم� اإذا ثبتت ب�إذن اهلل وتمليكه فال اإ�سك�ل فيه�. ومن المعلوم اأن 

كل م� ب�لغير ل بد ان ينتهي اإلى م� ب�لذات، ف�هلل تع�لى هو المبد واإليه المنتهى.

اعتب�طيً� ومن دون  يكون  اأن  يمكن  لديه، ل  الم�سّفع  ال�سفيع عند  ت�أثير  اأن  ول ريب 

مق�يي�س و�سوابط محددة، واإنم� ل بد من اأن يتوّفر لدى ال�سفيع �سف�ت محّددة تكون 

المولى وعلو منزلته لديه وكرامته عنده وا�سطف�ئه من قبله. وهذه  ُموجبة لقربه من 

المرتبة ل ين�له� اإل نبي مر�سل اأو ولّي منتجب، اأو موؤمن امتحن اهلل قلبه ب�لإيم�ن، اأو 

�سهيد في �سبيل اهلل، كم� ي�ستف�د من ذلك من بع�س الآي�ت والرواي�ت وال�سريعة.

)1) �سورة طه، الآية 109.



ال�������������ح�������������ي�������������اة اآلخ����������������������رة122

المفاهيم الرئيسة:
اإّن اأعم�ل كل اإن�س�ن ت�سّجل في كت�به من قبل المالئكة الموّكلين به. - 1

ومحفوٌظ،  - 2 م�سّجٌل  وكب�ئره�  ب�سغ�ئره�  الإن�س�ن  اأعم�ل  تم�م  اأّن  به  م�سّلم  هو  م� 

و�سيراه� يوم القي�مة مدّونة في كت�به. 

اإّن م� ير�سى الإن�س�ن به من اأعم�ل الآخرين �سوف ي�سّجل اأي�سً� في كت�ب اأعم�له. - 3

اليمين  - 4 اأ�سح�ب  فريقين:  اإلى  اأعم�لهم  كت�ب  بح�سب  القي�مة  يوم  الن��س  ينق�سم 

واأ�سح�ب ال�سم�ل.

اأ�سح�ب اليمين كت�ب اأعم�لهم موجب ل�سع�دتهم و�سرورهم، واأ�سح�ب ال�سم�ل كت�ب  - 5

اأعم�لهم موجب لحزنهم وغّمهم، وهم من خجلهم يخفونه وراء ظهورهم.

المح�سر هو المك�ن الذي يجتمع فيه الن��س يوم القي�مة للح�س�ب، فبعد نفخ الإحي�ء  - 6

ي�س�ق الن��س وهم في ح�لة وح�سة وا�سطراب اإلى �س�حة المح�سر، ويح�سر كلُّ اأن��س 

مع اإم�مهم.

ل ينظر يوم القي�مة اأحٌد اإلى �س�أن الآخرين بل يهتم فقط بنج�ته. - 7

اأعم�ل الإن�س�ن. وهو لق�سٍم من الن��س  - 8 ال�سراط ج�سٌر على جهنم وهو يتن��سب مع 

�سهل العبور ووا�سٌع ولآخرين رفيٌع طويٌل و�سعب العبور.
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للمطالعة:

َراط الُم�ْشَتِقيم)1) ال�شِّ

لكم اأن تخت�روا اأحد الطريقين: �سراط الإن�س�نية الم�ستقيم، اأو النحراف يمينً� اأو �سم�ًل، 

ف�إلى اأيِّ الجهتين ينحرف الإن�س�ن يبتعد عن الإن�س�نية، وكّلم� تقدم في اإحداهم� ازداد بعدًا 

عن اإن�س�نيته. ومن ينحرف عن ال�سراط الم�ستقيم يبتعد عن طريق الإن�س�نية الذي ج�ء به 

فوه للن��س. واهلل - تب�رك وتع�لى- يقول في �سورة الحمد المب�ركة:  الأنبي�ء واأمروا اأن ُيَعرِّ

الهداية،  بنعمة  عليهم  لت  تف�سّ الذين  ف�أولئك  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ }    }

ورحمتهم ب�ل�ستق�مة على هذا ال�سراط {ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ }  والمغ�سوب عليهم 

ط�ئفة منحرفة، وال�س�ّلون اأي�سً� ط�ئفة منحرفة. وهم كّلم� �س�روا اإلى الأم�م ازدادوا ُبعدًا.

وكّلم�  الم�ستقيم،  ال�سراط  ابتعدتم عن  ېئ ېئ }   در�سكم {  يكن  ولم  در�ستم،  كّلم�  واأنتم 

در�ستم اأكثر بغير هذا ال�سم ازددتم بعدًا، ولو �سرتم اأعلم من في الأر�س ولم يكن علمكم {ب��سم 

ب} ف�أنتم اأبعد َمن عليه� عن اهلل - تب�رك وتع�لى- والأبعد عن ال�سراط الم�ستقيم.  الرَّ

الجّنة،  طرفه  اأو  الطبيعة،  الآخر  وطرفه  جهّنم،  ج�سر  راأ�ُسه  الم�ستقيم  وال�سراط 

ة لق�ء اهلل حيث ل �سبيل لأحد هن�ك غير الإن�س�ن، ال�سبيل لالإن�س�ن  واآخر مراتب الجنَّ

فقط. وكّلن� الآن واقعون في ج�سر جهّنم، الطبيعة متن جهّنم. ففي ذلك الع�لم الذي 

ك في متن جهّنم. ف�إذا طوين�  يظهر فيه �ستكون الطبيعة بمث�بة جهنم ونحن الآن نتحرَّ

م لأعين الن��س هذه، ففي ذلك  هذا الطريق في ذلك اليوم الذي  يظهر فيه ج�سر جهنَّ

الطريق  هذا  يطِو  لم  ومن  جهنم،  ج�سر  يعبر  الطريق  هذا  طوى  وَمن  يتجّلى،  الع�لم 

اأي�سً�  اأو�س�فه  ذكروا  الذي  الم�ستقيم  والطريق  الج�سر.  عن  وي�سقط  جهّنم،  في  يقع 

و�سمعتموه� هو اأدّق من ال�سعرة وهو طريق �سيِّق ومظلم.

 االإمام الخميني}

)1)  �سحيفة الإم�م الخميني }، ج 8، �س 256.





أهداف الدرا: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يذكر معنى الجّنة وحقيقته�. - 1

يبّين اأو�س�ف الجّنة ودرج�ته�. - 2

يذّكر بع�س نعم الجّنة ولذائذه�. - 3

الجنّة ونعيمها

الدرس الحادي عشر





تمهيد
زائلة،  ف�لدني�  الدني�،  في  ك�ملة  �سع�دة  توجد  ل  ولكن  ال�سع�دة،  عن  يبحث  كلّن� 

وال�سع�دة الحقيقية في الجّنة ونعيمه�...

والجّنة دار جعله� اهلل تع�لى م�ستقّرًا لمن اأط�عه: { گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

.
(1(

ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ      } 
وهي المرحلة النه�ئّية لرحلة الإن�س�ن الموؤمن، حيث هي دار القرار، ومبداأ الحي�ة 

الأبدية، التي ل زوال عنه�، وهي غ�ية الموؤمنين، وله� يعملون اإذ ل نعيم يدانيه�، بل كّل 

.
نعيٍم دونه� محقور، كم� ق�ل اأمير الموؤمنينQ: »وكّل نعيٍم دون الجّنة محقور«)2)

عم الموجودة فيه� من  وهن�ك اآي�ٌت كثيرٌة تتحدث عن خوا�س الجنة واأ�سح�به�، والنِّ

الحدائق، والأنه�ر، والعيون، والأطعمة، والأ�س�رب�ة ال�ط�ه�ورة، والألب�سة، والحور العين، 

المالئكة،  من  النظير  المنقطع  والإك��رام  والحترام،  والخدم،  المخّلدين،  والولدان 

وكذلك المواهب المعنوّية واللذائذ الروحية.

فم� هي الجنة؟ وم�ذا اأعّد اهلل لأهله�؟ وم� �سبب وروده� والفوز به�؟

معنى الجنّة 
واأ�سج�ر،  وثم�ر  زرع  فيه  اّلذي  والمك�ن  الب�ست�ن،  بمعنى  فهي  اللغوي:  المعنى  اأم� 

تواري من �س�ر فيه� وت�ستره، اأّم� في الم�سطلح ال�سرعي، ف�إّنه� الدار التي اأعّده� اهلل 

تع�لى لثواب الموؤمنين في الآخرة.

)1)  �سورة البروج، الآية 11.

)2)  الك�في، ج 8، �س 22.
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الوصف العام للجنّة
لأّن الجّنة فيه� م� ل عين راأت، ول اأذن �سمعت، ول خطر على قلب ب�سر، ولأّنه� كم� 

، لذلك ل ي�سف اهلل 
(1(

ق�ل تع�لى: { ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ    ہ ھ ھ          ھ } 

تع�لى الجنة بم� هو واقعه�، واإّنم� ي�سفه� على نحو التقريب فيقول عّز وجّل: { ٻ ٻ 

ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ 
.  ويقول في اآية اأخرى: { ڎ ڎ     ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

(2(
ٹ } 

ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ         ہ ہ ہ ہھ ھ          ھ ھ   
.

(3(
ے ے         ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ } 

ف�هلل تع�لى ي�سرب لن� المثل فقط، لأّن الألف�ظ التي نتخ�طب به� نحن قد و�سعت 

لمع�ٍن نعرفه�، واإذا ك�نت في الجنة اأ�سي�ء لم تره� عين ولم ت�سمعه� اأذن، ولم تخطر 

األف�ظ عندن� توؤدي معنى م� هن�ك،  اإّنه ل توجد  اأن نقول  على ب�ل ب�سر، فمن الممكن 

وبهذا نعرف اأّن هن�ك ف�رقً� بين »مثل الجّنة« وبين »الجّنة«.

األف�ٌظ تعّبر عن معنى م� هو موجود في  اأن توجد فيه�  وهن� يتجّلى عجز اللغة عن 

اأحد مّن� لم ير  اأحد فين� يعلم م� هي الأ�سي�ء الموجودة في الجنة م� دام  الجنة، فال 

الجّنة.

خصائص نعيم الجنّة
اإّن الجّنة ل تفنى ول تبيد، والدليل على هذا ظ�هر في كت�ب اهلل عّز وجّل، ق�ل تع�لى 

عّز  وق�ل   ،
(5(

 { ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   } �سبح�نه:  وق�ل   ،
(4(

 { حت خت مت   } الجنة:  عن 

)1)  �سورة ال�سجدة، الآية 17.

)2)  �سورة الرعد، الآية 35.

)3)  �سورة محمد، الآية 15.

)4)  �سورة هود، الآية 108.

)5)  �سورة �س، الآية 54.
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 .
(2(

، وق�ل تع�لى عن ف�كهة الجّنة: { ڳ ڱ ڱ   ڱ } 
(1(

وجّل: { ڀ ٺ ٺٺ} 

الدني�،  تنتهي ول تزول، ولي�ست كذلك جن�ت  اإق�مٌة دائمة ل  الجّنة  والإق�مة في 

هي  التي  والب�س�تين  الحدائق  في  والق�سور  ب�لدور  الدني�  في  يتمّتع  واحدًا  اأّن  فهب 

جّنة الدني�، فهل تدوم له؟ اإّن جن�ت الدني� مهم� عظم نعيمه�، اإم� اأن تفوتك، واإم� 

اأن تفوته�. 

نعيم محض
اإّن الجّنة نعيم مح�س، فال يعتريه� م� في الدني� من الكدورة وال�سق�ء، ف�لمي�ه في 

الدني� عندم� تجري، تكون حلوة ورائقة و�س�فية، واإن ركدت فهي ت�أ�سن )عطن: كلمة 

تكون  واأّنه�  اآ�سنة،  الجنة غير  في  المي�ه  اأّن  �سبح�نه  الحّق  لن�  يو�سح  ولذلك  ع�مية(. 

يتغّير  لمدة طويلة،  بقي  اإذا  اللبن  ف�إّن  ره�. وكذلك  يكدِّ م�  اأنه�رًا منزوعً� من مي�هه� 

طعمه، ولذلك ي�سرب لهم المثل بوجود اأنه�ر من لبن لم يتغّير طعمه.

اأنه�ر من ع�سٍل م�سّفى، وبذلك يقدم لن� خير م� كن�   واأي�سً� ي�سرب المثل بوجود 

ره.  نحبه من ع�سل الدني�، ولكن بدون م� يكدِّ

ويو�سح �سبح�نه اأي�سً� اأّن في الجنة اأنه�رًا من خمر، ولكّنه� خمٌر تختلف عن خمِر 

لذة  فيه�  لي�س  الدني�  خمر  اأّن  كم�  للعقل،  الع�سوي  التكوين  على  توؤّثر  ل  فهي  الدني�، 

اأنه�ر  خمر  عن  �سبح�نه  الحّق  ويقول  ويل�سعه.  الفم  يكوي  كحول  من  لأّنه�  لل�س�ربين، 

الجنة: 

ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ       ائ      ائ  ى  ى  ې  ې   }

(3(
ىئ  ىئ ىئ  ی ی ی } 

اأي اأّنه �سبح�نه ينفي عن خمر اأنه�ر الجّنة كل المكّدرات التي ت�سوب خمر الدني�. 

)1)  �سورة الرعد، الآية 35.

)2)  �سورة الواقعة، الآية 33.

)3)  �سورة ال�س�ف�ت، الآي�ت 43 – 47.



ال�������������ح�������������ي�������������اة اآلخ����������������������رة130

أبواب الجنّة
تحّدثت الرواي�ت ال�سريفة عن اأهل البيتR عن اأبواب الجنة، ومن ذلك م� رِوي 

 :Qعن اأبيه، عن جّده، عن اأمير الموؤمنين علي ،Qعن الإم�م ال�س�دق

يقون، وباٌب يدخل منه  »اإّن للجّنة ثمانية اأبواب: باٌب يدخل منه النبّيون وال�ضدِّ

اأزال واقفاً  �ضيعتنا ومحّبونا، فال  اأبواب يدخل منها  ال�ضهداء وال�ضالحون، وخم�ضة 

راط اأدعو، واأقول: رّب �ضّلم �ضيعتي ومحبّي، ومن تواّلني في دار الدنيا، فاإذا  على ال�ضِّ

عت في �ضيعتك. وي�ضفع كل رجل  النداء من بطنان العر�س: قد اأجيبت دعوتك و�ُضفِّ

من �ضيعتي ومن تواّلني، ون�ضرني، وحارب من حاربني بفعل اأو قول، في �ضبعين األفاً 

من جيرانه واأقربائه. وباب يدخل �ضائر الم�ضلمين مّمن ي�ضهد اأن ال اإله اإاّل اهلل ولم 

يكن في قلبه مقدار ذّرة من بغ�ضنا اأهل البيت«)1).

للجّنة  اأّن  واعلموا  ب��اهلل،  الظّن  »اأح�ضنوا  ق�ل:  اأّنه   Qالب�قر الإم���م  وروي عن 

.
ثمانية اأبواب، عر�س كل باب منها م�ضيرة اأربعين �ضنة«)2)

درجات الجنّة وأنواعها
للجّنة درج�ت بع�سه� فوق بع�س، واأهله� متف��سلون فيه� بح�سب من�زلهم فيه�، ق�ل 

.
(3(

اهلل تع�لى: {حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت     } 

ڇ ڇ      ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ   } اأخ��رى:  اآية  في  وتع�لى  �سبح�نه  ويقول 

.
(4(

ڈ ڈ ژ } 
عة، فهن�ك جّن�ت الفردو�س، وجّن�ت عدن، وجّن�ت نعيم... وهن�ك  الجّن�ت نف�سه� متنوِّ

ون التي هي اأعلى واأف�سل الجّن�ت. دار الخلد، ودار ال�سالم، وجّنة الم�أوى، وهن�ك عليِّ

)1)  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، موؤ�س�سة الوف�ء، الطبعة الث�نية الم�سححة، ج 8، �س 39.

)2)  م. ن، �س 131.

)3)  �سورة طه، الآية 75.

)4)  �سورة الإ�سراء، الآية 21.
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غرف الجنّة
طلق ذلك على الق�سم العلوي للبن�ء 

ُ
اأ ُي�رف�ع وُيتن�ول ثم  يق�ل )غرفة( لل�سيء الذي 

)الغرفة كم� قيل: البن�ء فوق البن�ء فهو الدرجة الع�لية من البيت وهي كن�ية عن الدرجة 

الع�لية في الجّنة(.

وللجّنة غرف بع�سه� فوق بع�س كم� في ج�ء في القراآن الكريم: ق�ل تع�لى: { ې 

.
(1(

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ } 

اأمير  به  �س�أل  فيم�   :Qالب�قر الإم���م  عن  رِوي  م�  الآي��ة  هذه  تف�سير  وفي 

الموؤمنينQ ر�سول اهلل P عنه »... فقال عليQ: بماذا بنيت يا ر�ضول 

اهلل؟ فقال P: يا علي تلك غرف بناها اهلل عّز وجّل الأوليائه بالدرِّ والياقوت 

من  باب  األف  منها  غرفة  لكلِّ  بالف�ضة،  محبوكة  الذهب،  �ضقوفها  والزبرجد، 

.
الذهب، على كلِّ باب منها ملك موّكل به«)2)

نساء الجنّة
ذكر تع�لى اأو�س�فً� عديدة لن�س�ء الجّنة، اإذ يقول عّز من ق�ئٍل في محكم اآي�ته:

، والي�قوت حجر كريم ثمين جدًا، وهن�ك الي�قوت الأبي�س 
(3(

{ ڭ ۇ    ۇ } 

ه ولم�سه ل تعدمه بريقه وت�أّلقه.  والأحمر والأ�سفر والأخ�سر، ومن خ�س�ئ�سه اأّن كثرة م�سِّ

واأحد دواعي ت�سبيه الحور ب�لي�قوت هو ج�نب ال�سف�ء والت�أّلق، اأم� الج�نب الث�ني في عّلة 

ت�سبيه الحور ب�لي�قوت فهو ج�نب اللون، فهن حمراوات ك�لي�قوت، بي�س�وات ك�لمرج�ن.

.
(4(

ويقول تع�لى في و�سف الحور العين: { ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ        ڦ } 

رين  والمف�سِّ اللغة  اأرب���ب  الكثير من  قول  وعلى  و)اأح��ور(،  )ح��ور( جمع )ح��وراء( 

)1)  �سورة الزمر، الآية 20.

)2)  الك�في، ج 8، �س 97.

)3)  �سورة الرحمن، الآية 58.

)4)  �سورة الواقعة، الآيت�ن 22 – 23.
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البع�س  ف�ّسره  ولقد  العين،  جم�ل  غ�ية  وهذا  �سواده�(  �سدة  في  العين  بي��س  )�سدة 

ببي��س جميع الج�سم، اأّم� ك�ل�م�ة )ع�ي�ن( جمع )اأعين(، )على وزن اأف�سل(، و)عين�ء( 

عينين  تمتلك  التي  المراأة  على  الكلمة  وتطلق هذه  ال�و�س�يعة،  العين  بمعنى  الأ�سل  في 

وا�سعتين جميلتين وجّذابتين، اأو الرجل كذلك.

اإّن الحور العين تت�سف بجميع ال�سف�ت والمح��سن وح�سن الظ�هر والب�طن -

والف�س�ئل الج�سم�نية والروح�نية والأخالقية، وبذلك فيت�سفن بكل م� هو ح�سن. -

 .
(1(

ويقول جّل وعال في و�سفهن: { ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے } 

 .
(2(

ويقول �سبح�نه وتع�لى اأي�سً� { ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ } 

فكم� يدّل التعبير على نق�ئه� و�سف�ئه� من كل النق�ئ�س والأقذار الج�سمية وال�خ�لقية، 

كذلك ي�سمل اأي�سً� نزاهته� من العيوب والأدران المعنوية والخلقية، ف�لزوجة في الآخرة 

مطّهرة من كل م� يكرهه الزوج فيه�، وم� لم يحّبه في الدني� يختفي. 

ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ }  - ومن �سف�تهن م� في قوله تع�لى: { 

 .
(3(

ب�ع��س  من  وي�ستف�د  اأبك�رًا.  وجدوهن  اأزواجهن  اأت�هن  كلم�  عذارى،  خلقن�هن  اأي 

رين اأّن هذه الح�لة ح�لة دائمة ل تتغّير، و)عرب( اأي متحّنن�ت  ال�رواي�ت وكلم�ت المف�سِّ

ب�ت اإليهم، وق�ي�ل: ع���س�ق��ت لأزواجهّن، وقيل: العروب، اللعوب مع  على اأزواجهّن متحبِّ

زوجه�، وف�ّسره� البع�س اأي�سً� بمعنى الدلل.

طعام أهل الجنّة وشرابهم
اأم� طع�م اأهل الجّنة، فهو ف�كهة مّم� يتخّيرون، ولحم طير مم� ي�ستهون، ول يكون اأثر 

الطع�م هن�ك ك�أثر الطع�م في الدني�.

)1)  �سورة الرحم�ن، الآي�ت 56.

)2)  �سورة البقرة، الآية 25.

)3)  �سورة الواقعة، الآي�ت 35 – 37.
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اإّن الجّنة تحتوي على جميع ثم�ر وفواكه الدني� من حيث ال�سكل، ولكّنه� تختلف تم�مً� 

عم� في الدني� من حيث طعمه�، وقد ُذكر من ثم�ر الجنة التين - العنب - الرم�ن - 

وتع�لى  تب�رك  اهلل  م� خلق  وجميع  )النبق(  وال�سدر  )النخيل(  والبلح  )الموز(  الطلح 

لأهل الدني� من ثم�ر.

وفواكه الجنة وثم�ره� في متن�ول اأي�دي اأهل الجنة، واأّنى �س�ءوا، فم� اأن ي�ستهي 

الموؤمن ف�كهة م� حتى يهبط اإليه غ�سنه� وتقترب الثمرة المطلوبة عند فمه، فهو ل 

يحت�ج اإلى النطق والإف�س�ح عن ح�جته اأو رغبته اأبدًا كم� ق�ل تع�لى: { ڱ ں 

الجنتين  ثم�ر  ف���إّن  الدنو  من  م�ستقة  وهي  قريب،  هو  )دان(  كلمة  ومعنى   ،
(1(

 { ں 
وفواكههم� قد دنت اإلى الموؤمن واأ�سحت في متن�ول يده وعند رغبته.

متاع أهل الجنّة وملبسهم
واأم� لب��س اأهله�، فهو الحرير والذهب وال�سند�س والإ�ستبرق، ق�ل تع�لى: { ی 

{ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   ،
(2(

جئ حئ} 
.

(3(
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ} 

واأم� فر�سه�، فمن اإ�ستبرق مفرو�سة في اأعلى الرتب، يقول �سبح�نه وتع�لى: { ڳ 

 .
(4(

ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ }
ڱ ڱ  ڱ   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   } الأ�سّرة  فهي  الأرائ��ك  واأم��� 

.
(5(

ہ } 

أنهار الجنّة وعيونها

)1)  �سورة الرحمن، الآية 54.

)2)  �سورة الحج، الآية 23.

)3)  �سورة الكهف، الآية 31.

)4)  �سورة الرحمن، الآية 54.

)5)  �سورة الغ��سية، الآي�ت 13 – 16.
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وهي مطلب لراحة النف�س في الدني� على م� فيه� من مكّدرات، فكيف اإذا ك�نت م� ل 

عين راأت ول اأذن �سمعت ول خطر على قلب ب�سر؟ وقد تكّرر في القراآن الكريم في عدة 

.
(1(

موا�سع قوله تع�لى {پ پ ڀ ڀ ڀڀ } 

وهذا يدّل على اأّنه� اأنه�ٌر حقيقية، واأّنه� ج�رية ل واقفة، واأّنه� تحت ق�سورهم، وقد 

ذكر تع�لى في اآية واحدة اأربعة اأجن��س من الأنه�ر، ق�ل عّز وجّل: 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ      ڎ   }

.
(2( 

ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ         ہ ہ ہ ہھ... }
وقد نفى تع�لى عن كلِّ واحٍد منه� الآفة التي تعر�س له في الدني�، ف�آفة الم�ء اأن ي�أ�سن 

اأن يتغّير طعمه الى الحمو�سة، واآفة الخمر كراهة مذاقه�  اللبن  من طول مكثه، واآفة 

المن�في للذة �سربه�، واآفة الع�سل عدم ت�سفيته.

وللجّنة اأنه�ر وعيون تنبع كله� من الأنه�ر الأربعة الخ�رجة من الفردو�س الأعلى، وقد 

ورد ذكر اأ�سم�ء بع�سه� في القراآن الكريم والأح�ديث ال�سريفة منه�:  نهر الكوثر، وعين 

ت�سنيم.

بمحبِّنا  ليفرح  الكوثر  »واإّن   :Qفيقول الكوثر  نهر   Qالموؤمنين اأمير  ي�سف 

اإذا ورد عليه، حتى اأّنه ليذيقه من �ضروب الطعام ما ال ي�ضتهي اأن ي�ضدر عنه،... من 

�ضرب منه �ضربة لم يظماأ بعدها اأبداً، ولم ي�ضتق بعدها اأبداً، وهو في برد الكافور وريح 

الم�ضك وطعم الزنجبيل، اأحلى من الع�ضل، واألين من الزبد، واأ�ضفى من الدمع، واأذكى 

من العنبر، يخرج من ت�ضنيم ويمّر باأنهار الجنان، يجري على ر�ضرا�س الدرِّ والياقوت، 

فيه من القدحان اأكثر من عدد نجوم ال�ضماء، يوجد ريحه من م�ضيرة األف عام، قدحانه 

ة واألوان الجوهر، يفوح في وجه ال�ضارب منه كّل فائحة حتى يقول  من الذهب والف�ضّ

)1)  �سورة البقرة، الآية 25.

)2)  �سورة محمد، الآية 15.



135 الجيوا ن عيافا

.
ال�ضارب منه: يا ليتني تركت ها هنا ال اأبغي بهذا بداًل وال عنه تحوياًل«)1)

لهم  ويمزج  اليمين،  اأهل  �سراب  وهي  ال�سل�سبيل،  كعين  اأخرى  اأعين  اإلى  ب�لإ�س�فة 

ب�لزنجبيل، والعين التي مزاجه� الك�فور، وهي �سراب الأبرار، وجميعه� اأ�سربة ل ت�سكر 

ول ت�سدع ول تذهب العقل، بل تمالأ �س�ربيه� �سرورًا ون�سوة ل يعرفه� اأهل الدني�، يطوف 

ة.  عليهم به� ولدان مخّلدون ك�أّنهم لوؤلوؤ منثور، بكوؤو�س من ذهٍب وقوارير من ف�سّ

النعم الروحيّة 
اإ�س�فة اإلى كلِّ م� ذكر من الملّذات الج�سم�نية، فهن�ك ملّذات ونعم روحّية ك�نت في 

الدني� اأماًل واأمنية، وهي لق�ء ر�سول اهلل الأكرم محمد P واآله الأطه�رR، ومج�ورتهم 

والت�س�ل بهم، كم� روي عن ر�سول اهلل P اإذ يقول لأمير الموؤمنينQ: »واإّنك اأّول 

من يرد علّي الحو�س، واإّنك على الحو�س خليفتي، واإّنك اأّول من يك�ضى معي، واإّنك 

ة وجوههم حولي  واإّن �ضيعتك على منابر من نور مبي�ضّ اأمتي،  الجّنة من  اأّول داخل 

.
اأ�ضفع لهم، ويكونون غداً في الجّنة جيراني«)2)

والأعظم من كلِّ م� ذكر مك�لمة اهلل �سبح�نه وتع�لى لعبده الموؤمن، يقول اهلل تع�لى: 

.
(3(

{ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ } 

)1)  بح�ر الأنوار، ج 8، �س 23.

)2)  م. ن، ج 37، �س 272.

)3)  �سورة ي�س، الآية 58.
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المفاهيم الرئيسة:
الجّنة هي الدار التي اأعّده� اهلل تع�لى لثواب الموؤمنين في الآخرة. - 1

الجّنة فيه� م� ل عين راأت ول اأذن �سمعت ول خطر على قلب ب�سر. - 2

اإّن الجّنة ل تفنى ول تبيد وهي نعيم مح�س، فال يعتريه� م� في الدني� من الكدورة  - 3

واإن ركدت  ورائقة و�س�فية،  الدني� عندم� تجري، تكون حلوة  وال�سق�ء، ف�لمي�ه في 

واأّنه�  اآ�سنة،  المي�ه في الجنة غير  اأّن  لن� الحق �سبح�نه  ت�أ�سن. ولذلك يو�سح  فهي 

تكون اأنه�رًا منزوعً� من مي�هه� م� يكدره�. 

للجّنة درج�ت بع�سه� فوق بع�س، واأهله� متف��سلون فيه� بح�سب من�زلهم فيه�، ق�ل  - 4

اهلل تع�لى: { حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت}.

والب�طن  - 5 الظ�هر  وح�سن  والمح��سن  ال�سف�ت  بجميع  تت�سف  العين  الحور  اإّن 

والف�س�ئل الج�سم�نية والروح�نية والأخالقية.

يكون  - 6 ول  ي�ستهون،  ولحم طير مم�  يتخّيرون،  مّم�  ف�كهة  فهو  الجنة  اأهل  اأّم� طع�م 

اأهله�، فهو الحرير والذهب  واأم� لب��س  اأثر الطع�م هن�ك ك�أثر الطع�م في الدني�. 

وال�سند�س والإ�ستبرق.

للجّنة اأنه�ر وعيون تنبع كله� من الأنه�ر الأربعة الخ�رجة من الفردو�س الأعلى وقد  - 7

ورد ذكر اأ�سم�ء بع�سه� في القراآن الكريم والأح�ديث ال�سريفة: نهر الكوثر، وعين 

ت�سنيم، وعين ال�سل�سبيل وهي �سراب اأهل اليمين ويمزج لهم ب�لزنجبيل.
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للمطالعة:

من هو هذا الإن�شان)1)؟!

الإن�س�ن الذي يرى نف�سه محور الوجود - رغم اأن الإن�س�ن الك�مل كذلك - غير معلوم 

اأّنه كذلك في نظر �س�ئر الموجودات. والب�سر الذين لم يبلغوا الر�سد لي�سوا كذلك { ژ 

.
(2(

ژ ڑ ڑ ک ک   ک ک             گ   } 

بنّيتي: ُبِعث الأنبي�ء ليعطوا الب�سر الر�سد المعنوي ويخل�سوهم من الُحُجب.. ولالأ�سف، 

مج جح  تتحّقق{  اأهدافهم  يدع  ل  اأن  اأذن�به،  وبوا�سطة  ال�سيط�ن  اأق�سم  فقد 

.
(3(

مح جخ } 
 
انتبهوا«)4) ماتوا  واإذا  نيام  »النا�س  ب�لحجب  ومبتلون  ني�م  جميعً�  ف�إنَّن�  نحن  اأم� 

ڦ ڦ   } والإح�س��س  هود  ال�سُّ من  م�نٌع  الطبيعة  وخدر  بن�،  محيطٌة  جهنم  ك�أنَّ 

.
(5(

ڦ ڄ } 
مراتب  من  اهلل  غير  اإلى  والنظر  الع�لم  وروؤي��ة  النف�س  روؤية  كثيرة.  مراتب  وللكفر 

ذلك. اأّول �سورة من القراآن، اإذا تدّبرن�ه� ونظرن� اإليه� بعين غير هذه العين الحيوانية 

ق  لم�نية والنورانية ف�إّن ين�بيع المع�رف �سوف تتدفَّ وو�سلن� اإليه� بعيدًا عن الحجب الظَّ

اإلى القلب، ولكن لالأ�سف فنحن ل زلن� غ�فلين حتى عن افتت�حه� )ومن اطلع وخرج من 

الغفلة لم ي�سلن� خبره(.

المنبع  هذا  الكريم،  القراآن  تدبَّري  لبنتي  اأقول  الع�مل،  وغير  الغ�فل  الق�ئل  واأن� 

له�  المحجوب  ال�س�مع  اإلى  المحبوب  ب�عتب�ره ر�س�لة  اأنَّ قراءته  الإلهي، ورغم  للفي�س 

)1)  و�س�ي� عرف�نية، �س 112 � 114.

)2)  �سورة الجمعة، الآية 5.

)3)  �سورة �س، الآية 82.

)4)  بح�ر الأنوار، ج 4، �س 43.

)5)  �سورة التوبة، الآية 49.
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اأث�ر محببة، لكّن التدّبر فيه يهدي الإن�س�ن اإلى المق�م�ت الأعلى والأ�سمى { ک گ 

. وم� لم ُتفتح هذه الأقف�ل والأغالل وتتحّطم، فلن يح�سل 
(1(

گ گ گ ڳ ڳ } 
من التدّبر فيه اأية نتيجة. يقول اهلل المتع�ل بعد ق�سم عظيم: { ٱ   ٻ ٻ ٻ ٻ پ     

. وطليعة اأولئك هم الذين نزلت فيهم اآية التطهير.
(2(

پ پ پ ڀ ڀ      ڀ } 

رفع  في  المي�سور  قدر  وا�سعي  الكبرى،  الأقف�ل  من  الي�أ�س  لأّن  تي�أ�سي  ل  اأي�سً�  اأنِت 

الحجب وك�سر الأقف�ل للو�سول اإلى الم�ء الزلل ومنبع النور.

ورفع  الأقف�ل  وك�سر  القلب  تهذيب  وفي  العمل  في  فجّدي  يدك  في  ال�سب�ب  دام  م� 

الحجب، ف�إنَّ اآلف ال�سب�ب الذين هم اأقرب اإلى اأفق الملكوت يوّفقون لذلك ول يوّفق 

هِرٌم واحد.

ت�سرب  ال�سب�ب  في )مرحلة(  ُغفل عنه�  اإذا  ال�سيط�نية  والأقف�ل  والأغالل  القيود 

جذوره� في كلِّ يوم يم�سي من العمر وت�سبح اأقوى »ال�سجرة التي ُتقتلع الآن من جذوره� 

بقوة ت�سبح بمرور الزم�ن ع�سيًة ل يمكن اقتالعه�«)�سعر ف�ر�سي(.

الإن�س�ن  يعدان  اأنهم�  ذكرت،  مم�  الأخطر  والنف�س  الكبرى  ال�سيط�ن  مك�ئد  ومن 

اإلى  اهلل  اإلى  والتوبة  التهذيب  ويوؤّخران  ال�سيخوخة،  وزم�ن  العمر  اآخر  في  ب�لإ�سالح 

على  والقدرة  والإرادة  قوية  الزقوم  و�سجرة  الف�س�د  �سجرة  فيه  ت�سبح  الذي  الزم�ن 

التهذيب �سعيفتين بل ميتتين.

ل تبتعدي عن القراآن! ففي هذه المخ�طبة بين الحبيب والمحبوب والمن�ج�ة بين 

الع��سق والمع�سوق اأ�سرار ل �سبيل لأحٍد اإليه� غيره هو وحبيبه.

لعل الحروف المقطعة في بع�س ال�سور مثل { گ } { ٱٻ }  { ڤ } من هذا القبيل.. 

والت�سّوف  والعرف�ن  والفل�سفة  الظ�هر  اأهل  من  لكلٍّ  التي  الكريمة  الآي���ت  من  وكثيٌر 

تف�سيره اأو ت�أويله الخ��س له�، هي اأي�سً� من هذا القبيل.. 

)1)  �سورة محمد، الآية 24.

)2)  �سورة الواقعة، الآي�ت 77 � 79.
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الذين جرت  الوحي  اأهل بيت  بوا�سطة  الأ�سرار  اإلى الآخرين نفحٌة من هذه  وت�سل 

بمقدار  كلٌّ  واآخرين  اآخرين  اإلى  وت�سل منهم  الفوار،  الوحي  منبع  الأ�سرار من  عليهم 

في  الطريقة  لهذه  �س  خ�سَّ قد  ال��واردة  والأدعية  المن�ج�ة  اأكثر  يكون  وربم�  ق�بليته. 

التربية والتهذيب.

االإمام الخميني} 





أهداف الدرا: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

الدرس الثاني عشر

جهنّم وأهلها

يبّين اأهم خ�سو�سي�ت جهّنم ودرج�ته�. - 1

يذكر اأنواع العذاب في جهّنم. - 2

يذكر �سف�ت اأهل جهّنم واأنواعهم وم� يجري عليهم. - 3





تمهيد
األب�سوا  الذين  به وع�س�ه، وهم  اآمن  ولمن  به،  اأعّده� اهلل لمن كفر  داٌر  جهنم هي 

ال�سعيف، وهو عذاب  الإن�س�ن  العذاب ل يطيقه� هذا  األوان من  اإيم�نهم بظلم، وفيه� 

و�سفه اأمير الموؤمنينQ ق�ئاًل: »لي�س هو َجْرحاً بالُمَدى وال �ضرباً بال�ضياط ولكّنه 

 .
ما ُي�ضت�ضغر ذلك معه. فاإّياكم والتلّون في دين اهلل«)1)

خصوصيّات جهنّم
تع�لى:  ق�ل  ن�ر جهّنم،  بع�س خ�سو�سّي�ت  والرواي�ت  القراآنية  الآي�ت  لقد ذكرت 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   } تع�لى:  وق���ل   .
(2(

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ }   }

.
(3(

ٺ ٺ ٿ ٿ } 
وفي رواية عن الإم�م ال�س�دقQ: »اإّن جبرائيل جاء اإلى النبيP فقال له: يا 

محمد قد ُو�ضعت منافخ النار. قال P: وما منافخ النار يا جبرائيل؟ قال: يا محمد 

ت ثم نفخ عليها األف عام  اإّن اهلل عّز وجّل اأمر بالنار فُنفخ عليها األف عام حتى ابي�ضّ

حتى احمّرت، ثم نفخ عليها األف عام حتى ا�ضوّدت فهي �ضوداء مظلمة لو اأّن قطرًة من 

ال�ضريع قطرت في �ضراب اأهل الدنيا لمات اأهلها من نتنها ولو اأّن حلقًة واحدًة من 

.
ال�ضل�ضلة التي طولها �ضبعون ذراعاً و�ضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حّرها...«)4)

)1)  نهج البالغة، خطبة، 17.

)2)  �سورة الفرق�ن، الآية 12.

)3)  �سورة الفرق�ن، الآية 13.

)4)  بح�ر الأنوار، ج 8، �س 280.
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أبواب جهنّم ودركاتها 
ذكرت بع�س الآي�ت اأّن لجهّنم اأبوابً� كم� للجّنة اأبوابً�. ولكن هن�ك اآية وحيدة ذكرت 

ہ ہ ہ   } تع�لى:  قوله  وهي  الجّنة،  في  لعدده�  ذكر  دون  جهّنم  اأب��واب  عدد 

.
(1(

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ } 
فم� المراد من الأبواب؟ هل هي طرق دخول الن��س اإلى ج�هّنم؟ اأم اأّن المق�سود هو 

طبق�ته� ودرك�ته� التي ذكره� الكثير من الرواي�ت؟

لدى المف�سرين في هذا قولن:

اإّنه� �سبع طبق�ت: بع�سه� فوق بع�س، وت�سمى تلك الطبق�ت ب�لدرك�ت،  القول االأول: 

 .
(2(

ويدل على كونه� كذلك قوله تع�لى:{ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ } 

وي�ط�ل�ق في اللغة العربية على الخطوات ال�س�عدة نحو الأعلى ا�سم )الدرجة( وعلى 

الن�زلة اإلى الأ�سفل ا�سم )الدركة(. 

وهن�ك رواي�ت عديدة وردت عن اأهل البيتR ت�سهد على هذا التف�سير، منه� م� 

اأب��واٍب اأطباق  رواه في المجمع عن الإم�م اأمير الموؤمنينQ: »اأّن جهّنم لها �ضبعة 

واإّن اهلل  االأخ��رى، فقالQ: هكذا،  اإح��دى يديه على  بع�ضها فوق بع�س، وو�ضع 

و�ضع الجنان على العر�س، وو�ضع الّنيران بع�ضها فوق بع�س، فاأ�ضفلها جهّنم وفوقها 

لظى وفوقها الحطمة وفوقها �ضقر وفوقها الجحيم وفوقها ال�ضعير وفوقها الهاوية، 

.
قال وفي رواية اأ�ضفلها الهاوية واأعالها جهّنم«)3)

والقول الثاني: اإّن قرار جهّنم مق�سوم �سبعة اأق�س�م، ولكلِّ ق�سٍم ب�ب، اأوله�: جهّنم، ثم 

لظى، ثم الحطمة، ثم ال�ّسعير، ثم �سقر، ثم الجحيم، ثم اله�وية. 

)1)  �سورة الحجر، الآيت�ن 43 – 44.

)2)  �سورة الن�س�ء، الآية 145.

)3)  بح�ر الأنوار، ج 8، �س 246.
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، معن�ه: اأّنه تع�لى يجّزىء اأتب�ع اإبلي�س 
(1(

ے ے ۓ ۓ ڭ }  وقوله تع�لى: { 

اأجزاء، بمعنى اأّنه يجعلهم اأق�س�مً� وفرقً�، ويدخل في كلِّ ق�سم من اأق�س�م جهّنم ط�ئفة 

من هوؤلء الطوائف.

واأ�سن�ف المجرمين والكف�ر متب�ينة، لهذا  الإن�س�ن مختلفة،  اأعم�ل  اإّن  والخال�سة 

ف�إّن عقوب�تهم في الع�لم الآخر غير مت�س�وية، وتختلف فيم� بينه� اختالفً� �س��سعً�.

أهل جهنّم
اإنَّ اأهل جهّنم فريق�ن:

فريٌق يمكث في عذاب جهّنم لمّدة من الزمن ثم يخرجه اهلل منه�. - 1

فيه�  - 2 ب�أنهم خ�لدون  القراآن  ويعّبر عنهم  الآبدين،  اأبد  اإلى  فريٌق م�سيره جهّنم 

كّل  الكفر من  بهم  اأح���ط  والذين  ب�لنَّج�ة  لهم  اأمل  ل  الذين  وه��وؤلء هم  اأب��دًا. 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  تع�لى:{  ق���ل  ج�نب، 

.
(2(

ۀۀ ہ ہ ہ } 
ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  ٱ   }

.
(3(

ٿ } 
وفي رواية ابن اأبي حمير عن الإم�م مو�سى بن جعفرQ: ق�ل: »ال يخّلد اهلل في 

.
النار اإال اأهل الكفر والجحود واأهل ال�ضالل وال�ضرك«)4)

اأع��داء علي هم  اإّن  اأب��ا ب�ضير!  »يا   :Qالب�قر الإم���م  اأبي ب�سير عن  وفي رواية 

.
الخالدون في النار ال تدركهم ال�ضفاعة«)5)

)1)  �سورة الحجر، الآية 44.

)2)  �سورة البقرة، الآية 81.

)3)  �سورة اآل عمران، الآية 116.

)4)  بح�ر الأنوار، ج 8، �س 351.

)5)  م. ن، ج 8، �س 361.
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وم� ينبغي الإ�س�رة اإليه في المق�م، اأّن ال�سيعي ل ينبغي اأن ي�سيبه الغرور من اأّنه ل 

يدخل اإلى جهّنم اأو ل يخلد فيه� فيقدم على ارتك�ب الذنوب ويتجّراأ على المع��سي لأّنه 

ل يعلم الإن�س�ن م�ذا تكون ع�قبة اأمره. ب�لإ�س�فة اإلى اأّن القليل من عذاب جهّنم لي�س 

�سهاًل بل قد يطول اآلف ال�سنين من �سنين هذه الدني�!

اإنَّ م�س�ألة ال�سف�عة واإن ك�نت من الأ�سول الم�سّلمة ولكن ل ُيعلم من ت�سمل. وال�سف�عة 

تعطي الأمل ولكن ل ينبغي اأن ي�س�ب الإن�س�ن ب�لغرور لأّنه قد يكون �سيعّيً� ولكن قد ل 

يجيز اهلل تع�لى له ال�سف�عة.

أنواع العذاب في جهنّم
ك�م�� اأّن ال�ث�واب الإلهي والنعم الموجودة في الجّنة تق�سم يوم القي�مة اإلى ق�سمين، 

)روحية( و)م��دي�ة(، فكذلك عذاب جهّنم اأي�سً�، يق�سم هو الآخر اإلى نوعين: روحي، 

وم�دي.

من األوان العذاب الم�دّي:

اإن�شاج الجلود:     1

اإّن ن�ر الجّب�ر �سبح�نه وتع�لى تحرق جلود اأهل الّن�ر. والجلد مو�سع الإح�س��س ب�ألم 

ژ ژ ڑ  ڑ ک  ل لهم جلودًا اأخرى غيره�، {  الحتراق، ولذلك ف�إّن اهلل يبدِّ

.
(1(

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں} 

�شّب الحميم وال�شهر:   2

من األوان العذاب �سّب الحميم فوق روؤو�سهم. والحميم هو ذلك الم�ء الذي ل ُيت�سّور 

ۀ  {ۀ  بطونهم:  حوته  وم�  اأمع�وؤهم  تذوب  حرارته  فل�سدة  حرارته،  مقدار 

.
(2(

ہ ہ ہ ہ ھ   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ} 

)1)  �سورة الن�س�ء، الآية 56.

)2)  �سورة الحج، الآيت�ن 19 – 20.
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الّلفح:   3

اإّن الّن�ر تلفح وجوههم وتغ�س�ه� اأبدًا ل يجدون ح�ئاًل يحول بينهم وبينه� { ڄ ڃ 

.
(1(

ڃ ڃ           ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ     ڍ ڌ } 
 .

(2(
وق�ل { ىئ يئ جب   حب خب مب            } 

ال�ّشحب:   4

ومن اأنواع العذاب الأليم �سحب الكف�ر على وجوههم في الّن�ر، يقول تع�لى وا�سفً� 

.
(3(

هذه الح�لة: {ی ی ی ی جئ  حئ مئ ىئ يئ جب  حب خب مب ىب يب} 

لباس أهل النّار
 ، وكم� في الّن�ر طع�م و�سراب ففيه� اأي�سً� اللب��س، ولي�س اللب��س لوق�يتهم من الحرِّ

واإّنم� هو زي�دة في العذاب، ق�ل تع�لى: { ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ   ھ ھ ھ 

، فهي ثي�ب من ن�ر. 
(4(

ے ے } 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   } تع�لى:  وق�ل 

، والقطران هو النح��س.
(5(

ۆ ۆ}

 طعام أهل النّار وشرابهم 
اإّن اأهل الن�ر ي�أكلون وي�سربون، ولهم األوان خ��سة من الأطعمة والأ�سربة، ولكّنه� كّله� 

ل تغني من جوٍع، ول تروي من ظم�أ.

واأحد تلك الأطعمة )الزقوم(، وهي �سجرة عظيمة مهيبة تنبت في قعر جهّنم وله� 

)1)  �سورة الأنبي�ء، الآية 39.

)2)  �سورة الموؤمنون، الآية 104.

)3)  �سورة القمر، الآيت�ن 47 – 48.

)4)  �سورة الحج، الآية 19.

)5)  �سورة اإبراهيم، الآيت�ن 49 –50.
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ڤ ڤ ڦ     ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ        } تع�لى  ق�ل  ثمر، 

.
(2(

. وهي كم� و�سفه� المولى عّز وجّل في كت�به { ں ڻ          ڻ ڻ } 
(1(

ڃ } 
�سديدة  وهو ع�سب ع�س�رته  �سغيرة،  اأوراٌق  له  الرائحة  كريِه  مرٍّ  لع�سب  ا�سم  وهي 

المرارة وح�دة الطعم اإذا لم�س الج�سم تورم. 

اأم� ال�سريع فهو ك�لزّقوم، يقطع الأح�س�ء من �سدة حرارته، ول يتجّرعه المجرمون 

من فرط مرارته. 

، فقد قيل: اإنه القيح 
(3(

واأم� الغ�ّس�ق كم� في قوله تع�لى: { ې ې ې ې } 

الغليظ المنتن.

كلمة  ومعنى  )الحميم(،  فمنه�  الكريم،  القراآن  في  ذكره�  ال��وارد  الأ�سربة  واأم��� 

)الحميم( هو الم�ء المغلي، اأّم� كلمة )اآن( فهي تعني )ب�لغ( وهي �سفة للحميم، فم�ء 

تقطع لحم وجه  اإّن حرارته  والغلي�ن بحيث  ال�سخونة  اأق�سى درج�ت  اإلى  جهّنم ي�سل 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ      ژ ڑڑ ک   ک ک   } تع�لى:  يقول  الإن�س�ن، 

.
(4(

ک } 
.

(5(
كم� اأّنه يقطع الأمع�ء { ھ          ھ ھ   ے ے         ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ } 

ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ   پ پ     ڀ  ڀ   } ال�سريفة:  الآية  ذكرته  الذي  )الغ�سلين(  اأّم� 

ي�سبه  دم  اأّنه  اللغة  واأ�سح�ب  رين  المف�سِّ بين  ال�م�ع�روف  ف�إّن   ،
(6(

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ}
الم�ء يخرج من اأبدان اأ�سح�ب الّن�ر، وبم� اأّنه ي��سبه الم�ء الذي يغ�سل به الإن�س�ن، �ُسّمي 

ب� )الغ�سلين(.

)1)  �سورة الدخ�ن، الآي�ت 43 – 46.

)2)  �سورة ال�س�ف�ت، الآية 65.

)3)  �سورة �س، الآية 57.

)4)  �سورة الكهف، الآية 29.

)5)  �سورة محمد، الآية 15

)6)  �سورة الح�قة، الآي�ت 35 – 37.
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ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   } تع�لى  ق�ل  �سديد،  م�ء  فيه�  و�سرابهم 

، )دم و قيح( يتجّرعه )ي�سربه غ�سبً�( ول يك�د 
(1(

 { ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ي�سيغه.

من ألوان العذاب الروحيِّ
يتعر�س اأهل الّن�ر لعذاب من نوع اآخر، غير العذاب الج�سدّي، وهو العذاب الروحّي. 

وقد ذكر القراآن الكريم بع�س الأمثلة لهذا العذاب منه�:

المهانة:   1

.
(2(

{ٺ ٺ             ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ } 

ت�دل هذه الآية وغيره� اأّن عذاب الجحيم م�ق�رون ب�أنواع الإه�نة والتحقير وال�سته�نة 

والغم والحزن الذي يع�ني منه اأ�سح�ب جهّنم وهو م� يعك�س اآلمهم النف�سية: { ۋ 

، فيقوم خزنته� ب�إرج�عهم اإليه� 
(3(

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى } 
ليذوقوا العذاب.

كثرة اللوم والتقريع:    2

، فيق�ل لهم من قبل 
(4(

 { ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  المب�ركة: {  الآية  وتقول 

.
(5(

اهلل تع�لى: { ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ } 

رون ب�أّن كلمة )اإخ�س�أ( تعبير ي�ستخدم لطرد الكلب،  وق�د �س�ّرح اأ�سح�ب اللغة والمف�سِّ

واأّن ا�ستخدامه هن� فيه دللة على احتق�ر هوؤلء الظلمة والم�ستكبرين.

)1)  �سورة اإبراهيم، الآيت�ن 15 – 16.

)2)  �سورة الحج، الآية 57.

)3)  �سورة الحج، الآية 22.

)4)  �سورة الموؤمنون، الآية 107.

)5)  �سورة الموؤمنون، الآية 108.
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الح�شرة:   3

ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ   ق�ل تع�لى { 

.
(1(

ڍ ڌ             ڌ } 
ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ    ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   } ق�ئل  من  ع��ّز  وق���ل 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے   ے  ھ     ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ    ۀ   ۀ  ڻ 
.

(2(
ڭ } 

)1)  �سورة �سب�أ، الآية 33.

)2)  �سورة الفرق�ن، الآي�ت 27 � 29.
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المفاهيم الرئيسة:
تح�سر جهّنم يوم القي�مة وله� تغيٌُّظ وزفير وله� الكثير من الخ�سو�سي�ت الأخرى. - 1

وردت  - 2 وقد  درك�ت  �سبع  لجهّنم  الكريم  القراآن  ذكر  وقد  جهّنم.  في  الك�فرون  ُيغّل 

اأ�سم�وؤه� في الرواي�ت »جحيم، لظى، �ضقر، حاطمة، هاوية، �ضعير، جهنم«.

ذكر بع�س الآي�ت اأّن لجهّنم اأبوابً� كم� للجنة اأبوابً�، ولكن هن�ك اآية وحيدة ذكرت  - 3

عدد اأبواب جهّنم وهي قوله تع�لى {ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ }
اإلى ق�سمين  - 4 اأّن ال�ث�واب الإلهي والنعم الموجودة في الجّنة تق�ّسم يوم القي�مة  ك�م�� 

)روحّية( و)م��دي�ّة( فكذلك عذاب جهّنم اأي�سً� يق�ّسم هو الآخر اإلى نوعين: روحّي، 

وم�دّي.
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للمطالعة:
المفا�شد من الإن�شان)1)

هي  اإّنم�  اآخر  مك�ن  من  ت�أتين�  ل  فهي  نف�سه،  ومن  الإن�س�ن  من  المف��سد  اإن جميع 

اإّن المف��سد الكبيرة التي ي�سهده� الب�سر كله� من ف�س�د الإن�س�ن  اإليكم.  اأعم�لكم ترّد 

نف�سه ومن ف�س�د الحكوم�ت والنفو�س الخبيثة. فكل م� ي�أتين� في الآخرة فهو مّن�. اإّنن� 

الآن نجت�ز ال�سراط الذي اأحد ج�نبيه في الدني� وج�نب اآخر في الآخرة، ونحن ن�سير في 

ال�سراط الآن. ف�إذا رفع ال�ست�ر �سن�س�هد �سراط جهنم الذي هو الن�ر يحيط بكم، عليكم 

ب�جتي�ز هذا الف�س�د �س�لمين. اإّن الأنبي�ء يجت�زونه ق�ئلين: )جزن�ه� وهي خ�مدة(. اإّن 

النيران مطف�أة لهم. كم� ك�نت بردًا و�سالمً� على اإبراهيم فيجت�زه� الموؤمنون ب�سالم، 

اإّنه� �سدى لهذا الع�لم، فلي�ست �سيئً� م�ستقاًل،  فهي لي�ست خ�مدة ولكنه� ل ت�سّرهم. 

فهي م� نراه في الدني�، فكل م� يح�سل في الآخرة �سدى لم� ن�س�هده في هذا الع�لم. 

اإنن� الآن نعبر ال�سراط واإن ال�سراط في جهنم وهي لالأنبي�ء العظ�م والأولي�ء الكب�ر 

ڦ ڦ ڦ   } ب�لك�فرين  محيطة  وهي  للموؤمنين  خ�مدة  فجهنم  خ�مدة. 

ڄ }  ولم يرد )�ستحيط( بل هي محيطة الآن ولكنن� ل ندرك ذلك. اإن العين 
مغم�سة هن� وعليه� حج�ب ف�إذا رفع الحج�ب فمن ك�ن من جهنم راأى نف�سه فيه�، ومن 

»القبر  للث�ني  البرزخ جهّنم  اأّن  له. كم�  نف�سه فيه�، ف�لبرزخ جنة  راأى  الجنة  ك�ن من 

اإّم� حفرة من حفر النيران اأو رو�سة من ري��س الجنة«. ف�إذا نظرت العين اإلى هن�ك 

ر  �ستظهر اأ�سي�ء جديدة وهذه الأ�سي�ء الجديدة ل يمكن تداركه� هن�ك بل يجب اأن نفكِّ

فيه� اليوم.

االإمام الخميني}

)1)  �سحيفة الإم�م الخميني}، ج 18، �س 397.



أهداف الدرا: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يبّين معنى الّرجعة في العقيدة الإ�سالمّية. - 1

قلية للرجعة. - 2 يذكر بع�س الأدّلة العقلية والنَّ

يبّين الفئ�ت الم�ستهدفة في م�س�ألة الرجعة. - 3

الرَّجعة

الدرس الثالث عشر





معنى الرّجعة
اأربعين من  اأكثر من  اأح�ديث كثيرة، تتحّدث عن م�س�ألة الّرجعة، وقد رواه�  وردت 

ال�سدوق  وال�سيخ  الكليني  ك�ل�سيخ  موؤّلف�تهم  في  واأثبتوه�  العلم�ء  وكب�ر  العظ�م  الثق�ة 

وال�سيخ الطو�سي وال�سيد المرت�سى وال�سيد ابن ط�وو�س، وغيرهم من اأقط�ب المذهب 

عّي التواتر في هذه الم�س�ألة. الجعفري حتى ادُّ

.
وقد ورد عن الإم�م ال�س�دقQ: »لي�س منا من لم يوؤمن برجعتنا«)1)

تقّدم  الق�ئم| ممن  قي�م  قوم عند  عب�رة عن عودة  الرجعة هي  الرجعة:  معنى 

ويبتهجوا  ومعونته  ن�سرته  بثواب  ليفوزوا  الدني�،  الحي�ة  اإلى  و�سيعته  اأولي�ئه  من  موته 

من  ي�ستحّقونه  م�  بع�س  وين�لوا  منهم  لينتقموا  اأعدائه  من  قوم  وح�سر  دولته،  بظهور 

العذاب والقتل على اأيدي �سيعته، وليبتلوا ب�لذل والخزي بم� ي�س�هدون من علو كلمته. 

وهي مخت�سة بمن مّح�س الإيم�ن ومّح�س الكفر. عن الإم�م ال�س�دقQ ق�ل: »اإنما 

يرجع اإلى الدنيا عند قيام القائمQ من َمَح�َس االإيمان مح�ضاً اأو َمَح�َس الكفر 

.
مح�ضاً، فاأّما ما �ضوى هذين فال رجوع لهم اإلى يوم الماآب«)2)

اآليات الّدالة على الرّجعة
 ،Rيوجد اآي�ٌت عديدٌة دّلت على الرجعة وفقً� للتف�سير الذي ورد عن اأهل البيت

ومن هذه الآي�ت: 

)1)  بح�ر الأنوار، ج 155، �س 320.

)2)  م. ن، ج 6، �س 253.
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- .
(1(

االآية االأولى: { ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ     ڱ ڱ ں ں }

يكون  القي�مة  يوم  الأكبر  الح�سر  اأّن  ب�عتب�ر  الرجعة  على  دّلت  المب�ركة  الآية  هذه 

��س ولي�س للبع�س دون الآخر اأم� هذه الآية فقد �سّرحت ب�أّن الح�سر للبع�س دون  لكل النَّ

الآخر.

 Qفي تف�سير هذه الآية المب�ركة عندم� �سئل Qوقد ورد عن الإم�م ال�س�دق

��س فيه�، يقول الراوي قلت يقولون اإّنه� في القي�مة، فق�لQ: »اأيح�ضر  م� يقول النَّ

اإّنما ذلك في الرجعة، فاأما اآية  اهلل في القيامة من كل اأمة فوجاً ويترك الباقين؟ 

.
القيامة فهذه: {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ } «)2)

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک   ک گ        گ  - االآية الثانية: { 

.
(3(

گ گ } 
من  دابة  لهم  اأخرجن�  ال�ّس�عة،  اقتراب  عند  عليهم  العذاب  نزل  اإذا  اأّنه  ومعن�ه� 

الأر�س تكّلمهم بل�س�ن يفهمونه، ودابة الأر�س هي اأمير الموؤمنينQ كم� ت�س�فرت 

القي�مة، ومعه ع�س� مو�سى وخ�تم �سليم�ن  الأخب�ر بذلك عندن� حيث يخرج قبل يوم 

في�سرب الموؤمن فيم� بين عيني ب�لع�س�، فينتق�س فيه� اأّنه موؤمن حقً�، وي�سم الك�فر بين 

عينيه فينتق�س فيه اأنه ك�فر حقً�. 

االأر���س  ���ُة  وَدابَّ الِخ�َضاِم  ال��َم��َق��اِم وحّجة  ب��اب  »اأن��ا  ق���ل:   Qالموؤمنين اأمير  عن 

عنها  تخّلف  ومن  نجا  ركبها  من  الّنجاة  و�ضفينة  الق�ضاء  ُل  وَفا�ضِ الع�ضا  و�ضاحب 

.
(4(

غرق«

- .
(5(

االآية الثالثة: {  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ } 

)1)  �سورة النمل، الآية 83.

)2)  بح�ر الأنوار، ج 53، �س 51.

)3)  �سورة النمل:، الآية 82.

)4)  م. �س، ج 1، �س 5.

)5)  �سورة الق�س�س، الآية 85.
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ِلع عليكم  ورد عن الإم�م الب�قرQ في تف�سيره� ق�ل: »ما اأح�ضب نبّيكم اإال �َضيطَّ

.
اإّطالَعة«)1)

وعن الإم�م ال�س�دقQ ق�ل: »ال واهلل ال تنق�ضي الّدنيا وال تذهب حتى يجتمع 

َويَّة، وهو مو�ضٌع بالكوفة، م�ضجداً  ر�ضول اهللP وعليQ فيلتقيان ويبنيان ِبالثُّ

.
له اثنا ع�ضر األف باب«)2)

وعن الإم�م الب�قرQ: »رحم اهلل جابراً بلغ من فقه اأّنه كان يعرف تاأويل هذه 

.
االآية { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ }  يعني الرجعة«)3)

.
(4(

{ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ     ژ ژ    ڑ ڑ ک } 

.
(5(

{ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ     ڤ ڦ ڦ } 

.
(6(

{ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ}

الروايات الدالة على الرجعة
عي فيه� التواتر نذكر منه�: اأم� الرواي�ت الدالة على الرجعة فهي كثيرة وادُّ

ورد عن الإم�م الك�ظمQ: »لترجعّن نفو�س ذهبت، وليقت�ضّن يوم يقوم ومن 

غيظ اأغاظ له بغيظه، ومن ُقتل اقت�س بقتله، ويرد لهم 
ُ
عذب يقت�س بعذابه، ومن اأ

اأعداءهم معهم حتى ياأخذوا بثاأرهم، ثم يعمرون بعدهم ثالثين �ضهراً ثم يموتون 

النار  اأ�ضد  اإل��ى  اأع��داوؤه��م  اأنف�ضهم وي�ضير  اأدرك��وا ثاأرهم و�ضفوا  في ليلة واح��دة، قد 

.
عذاباً، ثم يقفون بين يدي الجبار )عّز وجّل( فياأخذ لهم بحقوقهم«)7)

)1)  بح�ر الأنوار، ج 53، �س 113.

)2)  م. ن، �س 114.

)3)  م. ن، ج 22، �س 99.

)4)  �سورة غ�فر، الآية 11.

)5)  �سورة غ�فر، الآية 51.

)6)  �سورة الأنبي�ء، الآية 95.

)7)  بح�ر الأنوار، ج 53، �س 44.
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ون من ق�تليهم، ويث�أرون  من وا�سح اأّن هذه الرواية تتحّدث عن اأن��س يرجعون ويقت�سّ

��س  النَّ كل  وُيبعث  يرجع  القي�مة  يوم  في  لأّنه  القي�مة،  يوم  لي�س  الرجوع  وهذا  منهم. 

��س عن بع�سهم  ��س، بل في يوم القي�مة يذهل النَّ واهلل تع�لى هو الذي يتولى ح�س�ب النَّ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   } المطلع:  لهول  البع�س 

.
(1(

ٹ ٹ ٹ ٹ    ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ } 
.

(2(
{ ىئ ىئ     ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب  جت } 

اأم� في هذه الرواية ف�إّن المظلوم يقت�س من ظ�لمه، والمقتول يث�أر من ق�تله، ويعي�سون 

فترة من الزمن ثم يموتون لُيبعثوا بعده� يوم القي�مة.

الح�ضن ما  اأب��ا  يا   :Qللر�ضا الماأمون  »ق��ال   :Qال�س�دق الإم���م  وروي عن 

بها  ونطق  ال�ضالفة  االأم��م  في  كانت  قد  الحق،  اإنها   :Qقال الرجعة؟  في  تقول 

القراآن وقد قال ر�ضول اهللP يكون في هذه االأمة كل ما كان من االأمم ال�ضالفة حذو 

، وق�لQ: »اإذا خرج المهدي من ولدي نزل عي�سى 
النعل بالنعل والقذة بالقذة«)3)

غريباً  و�ضيعود  غريباً  االإ���ض��الم  »ب��داأ   :Qوق�ل  ،
(4(

خلفه« ف�سلى   Qمريم ابن 

.
فطوبى للغرباء، قيل يا ر�ضول اهلل ثم يكون ماذا، قال ثم يرجع الحق اإلى اأهله«)5)

بعدي  يبقيه  اأن  اإ�ضماعيل  في  اهلل  �ضاألت  »اإّن��ي   :Qال�س�دق الإم���م  عن  وروي 

فاأبى، لكنه قد اأعطاني فيه منزلة اأخرى، اإنه يكون اأّول من�ضور في ع�ضرة من اأ�ضحابه 

.
ومنهم عبد اهلل بن �ضريك وهو �ضاحب لوائه«)6)

وروي عن داوود الرقي ق�ل: قلت لالإم�م ال�س�دقQ: اإّني كبرت ودق عظمي اأحب 

)1)  �سورة الحج، الآية 2.

)2)  �سورة عب�س، الآي�ت 34 - 37.

)3)  بح�ر الأنوار، ج 9، �س 249.

)4)  م. ن، ج 25، �س 135.

)5)  م. ن.

)6)  م. ن، ج 53، �س 76.



159 الّراعا

اأن يختم عمري بقتل فيكم. فق�لQ: »وما من هذا بّد اإن لم يكن في العاجلة يكون 

.
في االآجلة، اأي في الرجعة«)1)

ل ق�ل: ذكرن� الق�ئم ومن م�ت من  وروى ال�سيخ الطو�سي في كت�ب الغيبة عن المف�سّ

اأ�سح�بن� ينتظره فق�ل لن� اأبو عبد اهللQ: »اإذا قام اأتى الموؤمن في قبره، فيقال له 

يا هذا اإّنه قد ظهر �ضاحبك فاإن ت�ضاأ اأن تلحق به فالحق، واإن ت�ضاأ اأن تقيم في كرامة 

.
ربك فاأقم«)2)

�ضبعة  الكوفة  ظهر  من  القائم  مع  »يخرج  ق�ل:   Qال�س�دق عن  اأي�سً�  وروي 

وع�ضرون رجاًل، خم�ضة ع�ضر من قوم مو�ضىQ الذين كانوا يهدون بالحق وبه 

واأبو  �ضلمان  ن�ضخة  و�ضليمان وفي  نون  بن  ويو�ضع  الكهف  اأهل  و�ضبعة من  يعدلون، 

.
دجانة االأن�ضاري والمقداد ومالك االأ�ضتر فيكونون بين يديه اأن�ضاراً وحكاماً«)3)

ث عن نف�س الم�سمون ل مج�ل لذكره� كلِّه� هن�، كم�  وتوجد رواي�ت كثيرة جّدًا تتحدَّ

جعة كثيرًا في الأدعية والّزي�رات الواردة عن المع�سومينR كم� ي�أتي. وُذكرت الرَّ

الرّجعة في األدعية والزّيارات
»ويكّر   :Qاله�دي الإم�م  عن  المروّية  الم�سهورة  الكبيرة  الج�معة  الزي�رة  في 

في رجعتكم، ويملك في دولتكم وي�ضرف في عافيتكم ويمكن في اأيامكم، وتقّر عينه 

.
بروؤيتكم«)4)

.
(5(

وفي زي�رة وداع المع�سومينR: »ومكّنني في دولتكم، واأحياني في رجعتكم«

.
وفي زي�رة الأربعين:  »واأ�ضهد اأّني بكم موؤمن وباإيابكم موقن«)6)

)1)  بح�ر الأنوار، ج 25، �س 308.

)2)  م. ن، ج 53، �س 459.

)3)  م. ن، �س 90.

)4)  م. ن، ج 99، �س 154.

)5)  م. ن، ج 53، �س 92.

)6)  م. ن، ج 98، �س 322.
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»ويرجعني من ح�ضرتكم  ابن ط�وو�س:  التي رواه�  الرجبية  الج�معة  الزي�رة  وفي 

خير مرجع اإلى جناٍب ُمْمِرٍع وَخْف�ٍس مّو�َضٍع... حتى العود اإلى ح�ضرتكم والفوز في 

.
كّرتكم«)1)

وكذلك م� ورد في دع�ء العهد في زمن الغيبة: »اللهم واإن كان الموت الذي جعلته 

�ضيفي مجّرداً  �ضاهراً  كفني  فاأخرجني من قبري موؤتزراً  على عبادك حتماً مق�ضياً 

.
قناتي ملبياً دعوة الداعي في الحا�ضر والبادي«)2)

زمان حدوث الرجعة
اإّن م� ي�ستف�د من الرواي�ت اأّن زم�ن الرجعة هو عند ظهور �س�حب الزم�ن|. ومن 

م�ن| وليق�تلوا  اأحد اأهداف الّرجعة خروج بع�س الموؤمنين لن�سرة �س�حب الع�سر والزَّ

بين يديه ويث�أروا من ق�تليهم.

يقول الإم�م الب�قرQ: »اإذا ظهر القائم ودخل الكوفة بعث اهلل تعالى من ظهر 

.
الكوفة �ضبعين األف �ضّديق فيكونون في اأ�ضحابه واأن�ضاره«)3)

واأي�سً� الحديث الوارد عن الإم�م ال�س�دقQ: »اإذا اآن قيام القائم ُمطر النَّا�س 

به لحوم  فُينبت اهلل  الخالئق مثله،  ت��َر  لم  اأي��ام من رج��ب  االآخ���رة وع�ضرة  جمادى 

الموؤمنين واأبدانهم في قبورهم، وكاأّني اأنظر اإليهم مقبلين من ِقَبِل جهينة ينف�ضون 

.
�ضعورهم من التراب«)4)

هذا ب�لإ�س�فة اإلى الفقرة التي ذكرن�ه� من دع�ء العهد في زمن الغيبة: »فاأخرجني 

من قبري موؤتزراً كفني«.

)1)  م. �س، ج 99، �س 195.

)2)  م�سب�ح الكفعمي، �س 550.

)3)  م. ن،ج 53، �س 390.

)4)  م. ن، �س 90.
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الحكمة من الرجعة
اإّن كل م� ي�سدر عن الحكيم ل بّد اأن يكون داخل اإط�ر الحكمة ووجود الهدف تنزيهً� 

له عن اللغو والعبث، وكذلك الرجعة ل بد اأن تكون موافقة لق�نون الحكمة ووجود الهدف 

من ورائه�، واإن خفيت عن� بع�س تلك الوجوه للحكمة. نذكر هن� بع�س الأهداف التي 

نطقت به� الرواي�ت.

ال�س�دق - 1 الإم�م  ورد عن  كم�  والزم�ن|  الع�سر  الإم�م �س�حب  لن�سرة  الّرجوع 

ْن  اِحُبَك َفاإِ نَُّه َقْد َظَهَر �ضَ َتى اْلُموؤِْمَن ِفي َقْبِرِه َفُيَقاُل َلُه َيا َهَذا اإِ
َ
Q: »اإَِذا َقاَم اأ

 .
ِقْم«)1)

َ
ْن ُتِقيَم ِفي َكَراَمِة َربَِّك َفاأ

َ
ْن َتْلَحَق ِبِه َفاْلَحْق َواإِْن َت�َضاأْ اأ

َ
َت�َضاأْ اأ

رجوع بع�س الموؤمنين لالقت�س��س والث�أر من ق�تليهم مثل: - 2

.
(2(Qاأ- رجوع الأنبي�ء لن�سرة الإم�م علي

ب- رجوع الإم�م علي مع الإم�م الح�سينQ لالنتق�م من بني اأمية ومع�وية ومن 

.
(3(

�سهد حربه

 :Qالك�ظم الإم����م  عن  ورد  كم�  ق�تليهم،  من  لالنتق�م  الموؤمنين  رج��وع  ج- 

ومن  بعذابه  َيْقَت�سُّ  َب  ُع��ذِّ ومن  يقوم  يوم  ّن  وَلُيقت�ضَّ ذهبت  نفو�س  »لترِجَعنَّ 

اأع��داوؤه��م معهم حّتى  وُي��َردُّ لهم  بقتله  اْقَت�سَّ  ُقِتَل  ِبغيظِه ومن  َغ���اَظ 
َ
اأ ِغ��ي��َظ 

ُ
اأ

.
ياأخذوا بثاأرهم...«)4)

من هم الذين يرجعون؟
الإم�م  قبل ظهور  ا�ست�سهدوا  اأو  م�توا  الذين  قومً� من  اأّن هن�ك  به  الم�سّلم  اإّن من 

�س�حب الزم�ن| �سيرجعون عند ظهوره المب�رك، ولكن اختلفت الرواي�ت حول اأّنه هل 

)1)  بح�ر الأنوار، ج 53، �س 91.

)2)  م. ن.

)3)  م. ن، �س 74.

)4)  م. ن، ج 2، �س 44.
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ع�مة الموؤمنين يرجعون اأم خ�سو�س بع�سهم؟

رجوع ع�مة الموؤمنين: هن�ك رواي�ت تدل على رجوع ع�مة الموؤمنين لأّن من م�ت  - 1

ال�س�دق الإم�م  ورد عن  كم�  الموت  ليذوق  يرجع  ُقتل  ومن  القتل،  ليذوق  يرجع 

من  اأح��د  لي�س   
(1(

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ     ڱ }   } تع�لى:  قوله  تف�سير  في   Q

الموؤمنين ُقتل اإل �سيرجع حتى يموت ول اأحد من الموؤمنين م�ت اإل �سيرجع حتى 

.
(2(

ُيقتل«

2 -  :Qال�س�دق الإم���م  عن  كم�  والك�فرين:  الموؤمنين  من  خ��سين  قوم  رجوع 

»واأن الرجعة لي�ضت بعامة وهي خا�ضة ال يرجع اإال من مّح�س االإيمان مح�ضاً 

.
اأو مّح�س الكفر مح�ضاً«)3)

تن�ضّق  - 3 من  »اأول   :Qال�س�دق الإم�م  عن  ورد   :Qالح�سين الإم�م  رجوع 

.
(4(»Qاالأر�س عنه ويرجع اإلى الدنيا الح�ضين بن علي

4 -  :Qال�س�دق عن  اأي�سً�  ورد  كم�   :Qالموؤمنين واأمير   Pالر�سول رجوع 

 Qوعلي Pال واهلل ال تنق�ضي الدنيا وال تذهب حتى يجتمع ر�ضول اهلل«

.
فيلتقيان ويبنيان بالثوية م�ضجداً، وهو مو�ضع بالكوفة«)5)

»فلم  - 5  :Qال�س�دق الإم���م  عن  الحديث  وفي  والمر�سلين:  الأنبي�ء  كل  رجوع 

الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي  اإلى  اإال رّده��م جميعاً  يبعث اهلل نبياً وال ر�ضواًل 

.
(6(»Qعلي بن اأبي طالب اأمير الموؤمنين

 Pعلى كل ح�ل ل �سك ول ارتي�ب اأّن الرجعة ث�بتة لم� ورد من اأح�ديث عن النبي

)1)  �سورة النمل، الآية 83.

)2)  بح�ر الأنوار، ج 53، �س 44.

)3)  م. ن، �س 29.

)4)  م. ن، ج 53، �س 39.

)5)  م. ن، �س 44.

)6)  م. ن، �س 41.
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فقه�ء  عليه  واأجمع  الأبرار  العلم�ء  اأقوال  من  ا�سُتهر  ولم�   Rالمع�سومين والأئمة 

ال�سيعة الأخي�ر، واأّنه ثبت ب�لقطع خروج بع�س الأموات من قبورهم، واأّنه� من �سروري�ت 

المذهب، وقد اأّلف فيه� نحو خم�سين موؤّلفً�، والختالف في عدد وخ�سو�سي�ت و�سف�ت 

و�سف�ت  ال�سراط  كيفية  في  اختلف  كم�  الم�س�ألة  ثبوت  �سحة  في  ي�سّر  ل  الراجعين 

الجنة والن�ر ولكن هذا الختالف لم يوؤِد اإلى نفي الثبوت واإنك�ر الوجود.
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المفاهيم الرئيسة:
اإّن الرجعة قد ذكرت في الكثير من الأح�ديث بم� يقرب من م�ئتي رواية وقد ذكره�  - 1

العظ�م من الرواة الثق�ة وادعي تواتر معن�ه�.

وقد ورد في حديث عن الإم�م ال�س�دقQ: »لي�س منا من لم يوؤمن بالرجعة.« - 2

الرجعة هي عودة قوم عند قي�م الق�ئم| ممن تقدم موتهم عند قي�مه من اأولي�ئه  - 3

و�سيعته اإلى الحي�ة الدني� ليفوزوا بثواب ن�سرته ويكحلوا اأنظ�رهم ب�لنَّظر اإلى جم�ل 

طلته ويروا قي�م دولته.

ويعود اإلى الحي�ة اأي�سً� قوم من اأعدائه لينتقم اهلل تع�لى منهم لين�لوا م� ي�ستحقون  - 4

من القتل والعذاب على اأيدي اأ�سح�ب الإم�م الخلَّ�س.

يمكن ال�ستدلل على الرجعة من خالل القراآن الكريم والأح�ديث ال�سريفة. - 5
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للمطالعة:

�شوار القا�شي والرجعة)1)

ق�ل الح�رث بن عبد اهلل الربعي: كنت ج�ل�سً� في مجل�س المن�سور و�سوار الق��سي 

عنده، وال�سّيد الِحميري ين�سده: 

ي�سبهه ����س���يء  ل  ال�����ذي  الإل�����������ه  اأت���������ك��م ال��م��������ل��ك ل��ل�����������دن��ي��� ول��ل��دي��ناإّن 

ل��ه زوال  ل  م��������ل��ك��ً�  اهلل  ال�سيناأت����ك���������������م  ���س���ح��ب  اإل��ي��ك��م  ي��ق���د  ح��ت��ى 

ه��ونو���س���ح��������ب ال��ه��ن��د م�����أخ����وذ ب��رم��ت��ه ع��ل��ى  محبو�س  ال��ت��رك  و���س���ح��ب 

اأمير  ي�  واهلل  هذا  اإّن  �سوار:  فق�ل  م�سرور.  والمن�سور  الق�سيدة  على  اأت��ى  حتى 

الموؤمنين يعطيك بل�س�نه م� لي�س في قلبه، واهلل اإّن القوم الذين يدين بحبهم لغيركم، 

واإّنه لينطوي على عداوتكم، فق�ل ال�سيد: واهلل اإّنه لك�ذب، واإّنني في مدحتك ل�س�دق، 

واإنه حمله الح�سد اإذ راآك على هذه الح�ل، واإّن انقط�عي اإليكم ومودتي لكم اأهل البيت، 

لمعّرق فيه� من اأبوّي، واإّن هذا وقومه لأعداوؤكم في الج�هلية والإ�سالم، وقد اأنزل اهلل 

ائ ەئ ەئ وئ وئ  عز وجل على نبيه عليه ال�سالة وال�سالم في اأهل بيت هذا: { 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ }  فق�ل المن�سور: �سدقت. فق�ل �سوار: ي� اأمير الموؤمنين 
قوله:  اأم�  ال�سيد:  فق�ل  فيهم�،  والوقيعة  ب�ل�سب  ال�سيخين  ويتن�ول  ب�لرجعة،  يقول  اإّنه 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ     ڱ  تع�لى: {  اأقول بذلك على م� ق�ل اهلل  ف�إني  ب�لرجعة  اأقول  اإّني 

ڤ}   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   } اآخ��ر:  مو�سع  في  ق�ل  وقد  ڱ ں ں ڻ ڻ}  
ڍ ڍ ڌ   } �سبح�نه:  وق�ل  خ��س،  والآخر  ع�م،  اأحدهم�  ح�سرين:  ههن�  اأن  فعلمن� 

{ھ ھ  تع�لى  وق�ل   ، ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ     ژ ژ    ڑ ڑ ک} 

)1)  بح�ر الأنوار، ج 53، �س 131.
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ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ    } تع�لى:  وق�ل   { ے ے ۓ ۓڭ 
»يح�سر   :Pاهلل ر�سول  ق�ل  وقد  تع�لى،  اهلل  كت�ب  فهذا  ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ }  
اإال  اإ�ضرائيل �ضيء  »لم يجر في بني   :Pالمتكّبرون في �سور الذر يوم القي�مة« وق�ل

ويكون في اأمتي مثله حتى الخ�ضف والم�ضخ والقذف«. وق�ل حذيفة: واهلل م� اأبعد اأن 

يم�سخ اهلل عز وجل كثيرًا من هذه الأمة قردة وخن�زير. ف�لرجعة التي اأذهب اإليه� م� 

نطق به القراآن وج�ءت به ال�سّنة، واإّني لأعتقد اأّن اهلل عز وجل يرد هذا - يعني �سوارًا- 

ر متكبر ك�فر! اإلى الدني� كلبً� اأو قردًا اأو خنزيرًا اأو ذّرة، ف�إّنه واهلل متجبِّ



أحكام الميّت

المحور الثاني





الكفايات:
التعّرف على اأحكام الغ�ضل و�ضروطه وكيفية تغ�ضيل المّيت. - 1

بيان اأحكام تكفين المّيت و�ضروطه ال�ضرعية. - 2  

المرتبطة  - 3 ال�ضرعية  واالأحكام  المّيت  ال�ضالة على  بيان كيفية 

به.

معرفة كيفّية تكفين المّيت واأحكام الدفن والقبر. - 4

بيان ما يجب غ�ضله عند م�ّس المّيت. - 5

ال��ذي  - 6 بال�ضهيد  المتعّلقة  الخا�ضة  ال�ضرعية  االأح��ك��ام  ب��ي��ان   

ي�ضقط في اأر�س المعركة.

المحتويات:
الدر�س االأّول: ُغ�سل الأموات.

الدر�س الثاني: تغ�سيل المّيت.

الدر�س الثالث: تكفين المّيت.

الدر�س الرابع: ال�سالة على الميت.

الدر�س الخام�س: الدفن.

الدر�س ال�ضاد�س: اأحك�م ال�سهيد وغ�سل م�ّس المّيت.





أهداف الدرا: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

ُغسل األموات

ل الدرس األوَّ

يذكر م� يجب فعله عند من ظهرت عنده اأم�رات الموت. - 1

يبّين موجب�ت الغ�سل ومن ي�سقط عنه الغ�سل. - 2

يذكر من هم اأولي�ء المّيت وترتيب وليتهم. - 3





أحكام االحتضار
يجب على من ظهرت عنده اأم�رات الموت م� يلي:

االأّول: اأداء الحقوق الواجبة للخ�لق والمخلوقين.

الثاني: رّد الأم�ن�ت التي عنده، اأو الإي�س�ء به� مع الطمئن�ن ب�إنج�زه�.

الثالث: الإي�س�ء ب�لواجب�ت التي ل تقبل الني�بة ح�ل الحي�ة، ك�ل�سالة وال�سوم، والحّج 

غ�لبً�، ونحوه� اإذا ك�ن له م�ل.

واأّم� م� يجب على ولّي المحت�سر )ك�ل�سالة وال�سوم( فيتخّير المحت�سر بين اإعالم 

الولّي وبين الإي�س�ء به.

توجيه المحتَضر
ر الم�سلم )حّتى ال�سغير( اإلى القبلة، ب�أن ُيلقى على   توجيه المحت�سَ

(1(
يجب كف�ية

.
(2(

ظهره، ويجعل ب�طن قدميه ووجهه اإلى القبلة، بحيث لو جل�س ك�ن وجهه اإلى القبلة

من يجب تغسيله؟
بين  - 1 ب�لجمع  المخ�لف  تغ�سيل  وجوبً�  والأح��وط  م�سلم،  كّل  تغ�سيل  كف�ية  يجب 

الكيفّية التي عندن� والتي عندهم.

)1) الوجوب الكف�ئّي: وهو المطلوب فيه وجود الفعل من اأّي مكّلٍف ك�ن، ف�إذا ق�م به البع�س �سقط عن الجميع، واإّل اأثم الجميع.

ويق�بله الوجوب العينّي: وهو الذي تعّلق بفعل المكّلف وتعّين عليه، ول ي�سقط بفعل الغير.

)2) الإم�م الخ�منئي: الأولى اأن يو�سع الم�سلم ح�ل الحت�س�ر والنزع على ظهره وتوجيهه اإلى القبلة ب�أن يجعل ب�طن قدميه اإلى 

اأي�سً�،  الآخرين  وعلى  ذلك  على  قدرته  مع  المحت�سر  ال�سخ�س  على  ذلك  وجوب  اإلى  الفقه�ء  من  جمع  ذهب  وقد  القبلة، 

ف�لأحوط عدم تركه.
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2 - (2(
 والخوارج.

(1(
ل يجوز تغ�سيل الك�فر، ومن ُحكم بكفره من الم�سلمين ك�لنوا�سب

يجب تغ�سيل اأطف�ل الم�سلمين حّتى ولد الزن�. - 3

يجب تغ�سيل ال�سقط اإذا تّم له اأربعة اأ�سهر قمرّية. ولو ك�ن له اأقّل من اأربعة اأ�سهر  - 4

.
(3(

ل يجب غ�سله، بل ُيلّف في خرقة ويدفن

من يسقط الغسل عنه؟
يدركه  - 1 اأن  قبل  المعركة  في  روح��ه  خ��روج  ب�سرط  ال�سهيد،  عن  الغ�سل  ي�سقط 

، فال ُيغ�سل 
(5(

. ويلحق ب�ل�سهيد المقتول في حفظ بي�سة الإ�سالم
(4(

الم�سلمون حّيً�

يجب  ع�ريً�  ك�ن  اإذا  نعم  بثي�به،  وُيدفن  عليه  ي�سّلى  بل  يكّفن،  ول  يحّنط  ول 

 .
(6(

تكفينه

ي�سقط الغ�سل عمن وجب قتله برجم اأو ق�س��س. - 2

القطعة المنفصلة عن الميّت
القطعة المنف�سلة عن المّيت له� اأربع �سور:

االأولى: اإن ك�نت لحمً� غير م�ستمل على العظم ل يجب غ�سله�، بل ُتلّف في خرقة وُتدفن 

على الأحوط وجوبً�.

الثانية: اإن ك�ن فيه� عظم، ولم ت�ستمل على ال�سدر، ُتغ�سل، وُتلّف في خرقة، وُتدفن.

)1) الن�سب: المع�داة. والن��سب: هو الذي ُيظهر عداوة اأهل البيت)عليهم السالم(.

.Q2) الخوارج: فرقة من الم�سلمين خرجوا على الإم�م علّي(

)3) الإم�م الخ�منئي: ال�سقط اإذا لم يتّم له  اأربعة اأ�سهر ل يجب تغ�سيله واإن ولجته الروح.

)4) الإم�م الخ�منئي: الموؤمن الذي يقتل في �سبيل تنفيذ اأحك�م الإ�سالم اأو في التظ�هرات اأو في الجبهة في �سبيل تطبيق الفقه 

الجعفرّي له اأجر وثواب ال�سهيد، واأّم� اأحك�م تجهيز المّيت ال�سهيد فتخت�ّس بمن ا�ست�سهد في �س�حة الحرب في المعركة اأثن�ء 

ا�ستع�ل ن�ر الحرب.

)5)  بي�سة الإ�سالم: جم�عته، ومو�سع �سلط�ن الم�سلمين، وم�ستقّر دعوتهم.

)6) الإم�م الخ�منئي: الم�سلم الذي نّفذ فيه حكم الإعدام حكمه حكم �س�ئر الم�سلمين، وتجري عليه الأحك�م والآداب الإ�سالمّية 

التي تجري على الأموات.
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، والأحوط ا�ستحب�بً� اأن تغ�سل.
(1(

الثالثة: اإن ك�نت عظمً� مجّردًا، ولم ت�ستمل على ال�سدر ُتدفن

الرابعة: اإن ك�نت �سدرًا، اأو ا�ستملت على ال�سدر، اأو ك�نت بع�س ال�سدر الذي هو محّل 

القت�س�ر  ويجوز  تكّفن،  ثّم  ُتغ�سل،  اأن  فيجب  فعاًل(  عليه  ي�ستمل  لم  )واإن  القلب 

م�ستملة  القطعة  ك�نت  اإذا  اإّل  والإزار(  )القمي�س  واللف�فة  الثوب  على  كفنه�  في 

على بع�س محّل المئزر فيجب حينه�، وي�سّلى عليه� وتدفن. واإذا ك�ن معه� بع�س 

الم�س�جد يحّنط ذلك البع�س.

الأحوط وجوبً� اإلح�ق القطعة المنف�سلة عن الحّي ب�لمنف�سلة عن المّيت في اأحك�م 

.(2(
المّيت

وجوب الغسل
ي�سقط عن  - 1 به  بع�سهم  وبقي�م  المكلفين  الميت واجب كف�ئي على جميع  تغ�سيل 

الب�قين. وكذلك تكفينه وال�سالة عليه.

اأولى الن��س بتجهيز الميت كتغ�سيله وتكفينه اأولهم بميراثه، بمعنى اأّن الولي لو اأراد القي�م  - 2

القي�م بتجهيز  الولي  لغير  اأو عين �سخ�سً� لذلك ل يجوز مزاحمته. بل ل يجوز  بتجهيزه 

.
(3(

الميت بدون اإذن الولي

لو امتنع الولّي عن التجهيز والتوكيل واإعط�ء الإذن �سقطت �سرطّية اإذنه. - 3

4 - .
(5(

، اأو غ�ئبً� وجب ال�ستئذان من الح�كم ال�سرعّي
(4(

اإذا ك�ن الولّي ق��سرًا

اأّنه يرجع لبدن م�سلم مّيت وجب دفنه مّرة اأخرى فورًا، وكذلك لو  )1) الإم�م الخ�منئي: اإذا انك�سف قبر عن هيكل عظمّي وثبت 

ك�نت عظ�مً� متفّرقة.

)2) الإم�م الخ�منئي: الأحوط دفن القطعة المنف�سلة من الحّي �سواء اأك�نت م�ستملة على عظم اأم ل.

ولّي  اإذن  على  تتوّقف  ل  ودفن  وتكفين  غ�سل  من  المتع�رفة   - الميت  لتجهيز  اإليه�  المحت�ج   - الت�سّرف�ت  الخ�منئي:  الإم�م   (3(

ر فيم� بين الورثة. ال�سغير، ول اإ�سك�ل فيه� من ن�حية وجود الق�سَّ

)4)  الق��سر: هو غير الك�مل، والك�مل هو الب�لغ الع�قل والرا�سد.

)5)  الح�كم ال�سرعّي: المجتهد الج�مع لل�سرائط، والمت�سّدي للتنفيذ. ويمكن ا�ستئذان وكيله.
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ولي الميت
ترتيب طبق�ت  - 1 وتترّتب وليتهم على   ،

(2(
اأو �سبب  

(1(
بن�سب يرثه  كّل من  الولّي هو 

الإرث، ف�لطبقة الأولى مقّدمون على الث�نية، والث�نية على الث�لثة.

في كّل طبقة يقّدم الرج�ل على الن�س�ء، ويقّدم الب�لغون على غيرهم، ومن تقّرب  - 2

اإلى المّيت ب�لأبوين اأولى مّمن تقّرب اإليه ب�أحد الأبوين. ومن انت�سب اإلى المّيت 

ب�لأب اأولى مّمن انت�سب اإليه ب�لأم.

في الطبقة الأولى الأب مقّدم على الأولد والأم، والأولد مقّدمون على اأولدهم.  - 3

وفي الطبقة الث�نية الجّد مقّدم على الإخوة، والإخوة على اأولدهم، وفي الث�لثة 

العّم على الخ�ل، وهم� على اأولدهم�.

الزوج اأولى بزوجته من جميع اأق�ربه�، اإلى اأن ي�سعه� في قبره�. - 4

لو اأو�سى المّيت في تجهيزه اإلى غير الولّي ف�لأحوط وجوبً� ال�ستئذان من الو�سّي  - 5

والولّي.

)1)  الن�سب: م� ك�ن بين المّيت وبين الوارث من �سلة رحم.

)2)  ال�سبب: م� ك�ن بين المّيت والوارث من م�س�هرة وم� �س�كله�.
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للمطالعة:

م�شتحّبات عند الحت�شار

ي�ستحّب اأمور، منه�:

العتق�دات  و�س�ئر   ،Rع�سر الثني  ب�لأئّمة  والإق��رار  ال�سه�دتين،  تلقينه  االأّول: 

الحّقة، وي�ستحّب تكرراه� اإلى اأن يموت. 

من  الكثيَر  لي  اغفر  »اللهّم  المحت�سر:  يقول  واأن   ،
(1(

الفرج كلم�ت  تلقينه  الثاني: 

الي�ضير،  يقبل  من  »يا  يقول:  واأن  طاعتك«،  من  الي�ضير  مّني  واقبل  معا�ضيك، 

ويعفو عن الكثير، اإّنك اأنت العفّو الغفور«، واأي�سً�: »اللهّم ارحمني فاإّنك رحيم«.

الثالث: نقله اإلى م�ساّله اإذا ا�ستّد نزعه، ب�سرط اأن ل يوجب اأذاه.

الرابع: قراءة �سورتي ي�س وال�س�ّف�ت عنده لتعجيل راحته، وكذا اآية الكر�سّي اإلى {ڤ 

ڤ ڦ } ، واآية ال�سخرة وهي )الأعراف، 54 اإلى 56(، واآخر ثالث اآي�ت من �سورة 

البقرة، و�سورة الأحزاب.

م�شتحّبات ما بعد الموت

ي�ستحّب بعد الموت اأمور، منه�: 

االأّول: تغمي�س عينيه، وتطبيق فمه.

الثاني: �سّد فّكيه.

الثالث: مّد يديه اإلى جنبيه، ومّد رجليه.

الرابع: تغطيته بثوب.

الخام�س: الإ�سراج عنده في الليل.

)1) كلم�ت الفرج هي: ل اإله اإل اهلل الحليم الكريم، ل اإله اإل اهلل العلّي العظيم، �سبح�ن اهلل رّب ال�سم�وات ال�سبع، ورّب الأر�سين 

ال�سبع، وم� فيهّن وم� بينهّن، ورّب العر�س العظيم، والحمد هلل رّب الع�لمين.
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ال�ضاد�س: اإعالم الموؤمنين ليح�سروا جن�زته.

ال�ضابع: التعجيل في دفنه، اإّل مع ا�ستب�ه ح�له، فينتظر اإلى ح�سول اليقين بموته.

واإن ك�نت المراأة المّيتة ح�ماًل وك�ن جنينه� حّيً� فينتظر اإلى اأن ُي�سّق جنبه� الأي�سر 

لإخراجه، ثّم خي�طة الجرح.

يكره اأمور، منه�:

االأّول: اأن ُيم�ّس ح�ل النزع، ف�إّنه يوجب اأذاه.

الثاني: تثقيل بطنه بحديد اأو غيره.

الثالث: اإبق�وؤه وحده.

الرابع: ح�سور الُجنب والح�ئ�س عنده ح�ل الحت�س�ر. 

الخام�س: التكّلم الزائد عنده. 

ال�ضاد�س: البك�ء عنده.

ال�ضابع: اأن يح�سر عنده َعَملة الموتى.

الثامن: اأن ُيخّلى عنده الن�س�ء وحدهّن؛ خوفً� من �سراخهّن عنده.



أهداف الدرا: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

تغسيل الميت

الدرس الثاني

ل. - 1 يذكر ال�سروط ال�سرعية التي ينبغي توفره� في المغ�سِّ

يبّين اأهم �سرائط غ�سل الميت. - 2

يبّين بع�س اأحك�م الغ�سل الأ�س��سية والإبتالئية. - 3





شرائط المغّسل
ي�سترط في المغ�ّسل ثالثة اأمور، وهي:

الرجل  يغ�سل  والأنوثة، فال  الذكورة  في  والمّيت  المغ�ّسل  بين  المم�ثلة  االأّول:  ال�ضرط 

. وي�ستثنى 
(1(

المراأة ول العك�س، حّتى ولو ك�ن من وراء ال�ستر ومن دون لم�س ونظر

من ذلك ثالث ح�لت:

الطفل الذي ل يزيد عمره عن ثالث �سنين قمرّية، فيجوز لكّل من الرجل والمراأة  - 1

تغ�سيله ولو مع التجّرد.

ولو مع  - 2 المم�ثل،  ولو مع وجود  الآخر  تغ�سيل  لكّل منهم�  والزوجة، فيجوز  الزوج 

التجّرد، ويجوز لكّل منهم� النظر اإلى عورة الآخر على كراهة. 

المطّلقة الرجعّية بحكم الزوجة اإذا ح�سل الموت قبل انق�س�ء عّدة الطالق. - 3

ل الرجل مح�رمه من الن�س�ء وب�لعك�س، مع فقد المم�ثل، ويجب �ستر  - 4 يجوز اأن يغ�َسّ

العورة. واأّم� مع وجود المم�ثل ف�لأحوط وجوبً� ترك ذلك.

ال�ضرط الثاني: الإيم�ن في ح�ل الختي�ر، ف�إن لم يتوّفر الموؤمن الثن� ع�سرّي يجزي 

تغ�سيل غيره من المحكومين ب�لإ�سالم. واإن لم يتوّفر الم�سلم بل انح�سر المم�ثل 

يغت�سل  اأن  الكت�بّي  الم�سلمة  واأم��رت  الكت�بّية،  الم�سلم  اأمر  الكت�بّية،  اأو  ب�لكت�بّي 

، ثّم يغ�ّسل المّيت، والأحوط وجوبً� - مع الإمك�ن - اأن ل يم�ّس الكت�بّي الم�ء 
(2(

اأّوًل

وبدن المّيت الم�سلم بدون �س�تر، واأن يغ�سله مع الإمك�ن في الكّر والج�ري.

ال�ضرط الثالث: الأحوط وجوبً� اأن يكون المغ�ّسل ب�لغً�.

ل الميَت غيُر المم�ثل مع وجود المم�ثل لم ي�سّح الغ�سل. )1) الإم�م الخ�منئي: لو َغ�سَّ

)2) لأّن المفرو�س عدم وجود م�سلم مم�ثل، في�أمر الم�سلم الموجود الك�فرة المم�ثلة للم�سلمة الميتة، والعك�س.
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كيفيّة غسل الميّت
الك�فور.  - 1 بم�ء  الثاني:  ال�سدر.  بم�ء  االأّول:  اأغ�س�ل:  ثالثة  المّيت  تغ�سيل  يجب 

.
(1(

الثالث: ب�لم�ء الخ�ل�س

كيفية كّل غ�سل من الأغ�س�ل الثالثة كغ�سل الجن�بة. - 2

شرائط غسل الميّت
ي�سترط في غ�سل المّيت اأمور، منه�:

.
(2(

االأّول: يجب اإزالة النج��سة عن بدن المّيت، ويكفي غ�سل كّل ع�سو قبل تغ�سيله

الثاني: الترتيب، ب�أن يبداأ بم�ء ال�سدر، ثّم بم�ء الك�فور، ثّم ب�لم�ء الخ�ل�س، ولو خ�لف 

الترتيب اأع�د بم� يح�سل معه الترتيب.

الثالث: اأن يكون كّل من ال�سدر والك�فور بمقدار ي�سدق اأّنه مخلوط بهم�، مع بق�ء الم�ء 

على اإطالقه.

الرابع: اأن يكون كّل غ�سل من الثالثة ترتيبّيً�، ول يكفي الرتم��سّي على الأحوط. فيبداأ 

بغ�سل الراأ�س والرقبة، ثّم الطرف الأيمن، ثّم الأي�سر.

تعّذر الخليطين:   1

لو تعّذر اأحد الخليطين اأو كالهم� وجب تغ�سيله ب�لم�ء الخ�ل�س بدًل عّم� تعّذر، مع 

نّية البدلية.

تعّذر الماء:   2

لو ُفقد الم�ء للغ�سل ُييّمم ثالثة تيّمم�ت بدًل عن الأغ�س�ل على الترتيب، ويكون التيّمم 

بيدي المّيت، والأحوط ا�ستحب�بً� �سّم ثالثة تيّمم�ت بيدّي الحّي. واإن لم يمكن التيّمم 

بيدّي المّيت ييّمم بيدّي الحّي.

ة ل يكفي بدل نف�س ال�سدر. )1) الإم�م الخ�منئي: م� يوجد في الأ�سواق من زيت م�ستخرج من نب�ت ال�سدر خ��سّ

)2) الإم�م الخ�منئي: يجب مع الإمك�ن تطهير بدن الميت قبل الغ�سل، واإذا اأمكن النتظ�ر من اأجل توقف النزف اأو المنع منه وجب 

ذلك، واإل فييّممه.
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الجسد المتضرّر
لو ك�ن ج�سد المّيت محروقً� اأو مجروحً� اأو مجدورًا، بحيث يخ�ف من تن�ثر جلده لو 

.
(1(

غ�ّسل ييّمم ثالث مّرات ب�لترتيب، واإن لم يح�سل الخوف من تن�ثر جلده وجب غ�سله

تعّذر بع�س الم�ء:

لو لم يكن عنده من الم�ء اإّل بمقدار غ�سل واحد، فمع وجود ال�سدر يغ�سله بم�ء  - 1

الم�ء  عن  بدًل  والآخ��ر  الك�فور،  م�ء  عن  بدًل  واحد  مّرتين:  ييّممه  ثّم  ال�سدر، 

الخ�ل�س. واإن لم يوجد ال�سدر يغ�ّسله ب�لم�ء الخ�ل�س بدًل عن م�ء ال�سدر، ثّم 

ييّممه تيّممين، بدون فرق بين م� اإذا وجد الك�فور اأم ل.

لو ك�ن م� عنده من الم�ء يكفي لغ�سلين، ف�إن ك�ن عنده ال�سدر والك�فور �سرف  - 2

الم�ء فيهم�، وييّمم للث�لث، ولو فقد اأحد الخليطين يغ�ّسل ب�لم�ء الخ�ل�س بدًل 

م بدًل عن الم�ء الخ�ل�س، وي�ستعمل الخليط اإن وجد، واإّل  لو  عن المفقود وُييمَّ

ُفِقد كال الخليطين فيغ�ّسله ب�لم�ء الخ�ل�س بدًل عن المفقود، وييّممه بدًل عن 

الم�ء الخ�ل�س.

تغسيل الُمحِرم
لو ك�ن المّيت محرمً� لحّج اأو عمرة ففيه� �سورت�ن:

االأول��ى: اإن ك�ن موته قبل التق�سير في العمرة، اأو قبل ال�سعي في الحج فيغ�سل ثالثة 

وهو  طيب،  الك�فور  لأّن  الث�ني؛  الغ�سل  في  ب�لك�فور  الم�ء  يخلط  ل  لكن  اأغ�س�ل، 

محّرم على المحرم.

الثانية: اإن ك�ن موته بعد التق�سير في العمرة، اأو بعد ال�سعي في الحّج يغ�ّسل مع الك�فور. 

وحكم الحنوط ب�لك�فور نف�س حكم الغ�سل ب�لك�فور.

)1) الإم�م الخ�منئي:  يجب في الأغ�س�ل الثالثة اأن ي�سل الم�ء اإلى تم�م بدن الميت، واإن لم يمكن اإزالة الح�جب فال ب�أ�س بغ�سله 

مع وجود الح�جب، ولكن ي�سّم اإليه التيّمم بدًل عن الأغ�س�ل المذكورة.
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المجنب إذا مات
لو ك�ن على المّيت غ�سل جن�بة اأو حي�س اأو نحوهم� اأجزاأ عنه� غ�سل المّيت.

المدفون بال غسل
يكن فيه محذور من هتك  لم  اإن  لتغ�سيله  نب�سه  ن�سي�نً� وجب  ولو  لو دفن بال غ�سل 

حرمة المّيت لأجل ف�س�د جّثته، اأو الحرج على الأحي�ء بوا�سطة رائحته اأو تجهيزه.

عدم جواز أخذ األجرة على التغسيل
غ�سل المّيت من العب�دات، وهو يحت�ج اإلى نّية، ول يجوز اأخذ الأجرة عليه.

تنّجس بدن الميّت
لو تنّج�س بدن المّيت بعد الغ�سل اأو في اأثن�ئه ل يجب اإع�دة غ�سله حّتى فيم� لو خرج 

منه بول اأو غ�ئط، ويكفي تطهير مو�سع النج��سة.

مع  اأو  التعّذر،  مع  اإّل  القبر،  في  و�سعه  بعد  ك�ن  ولو  الخبث  اإزال��ة  وجوبً�  والأح��وط 

ا�ستلزامه هتك حرمته ب�سبب الإخراج.
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للمطالعة:

البكاء على المّيت

يجوز البك�ء على المّيت، بل قد ي�ستحّب عند ا�ستداد الحزن، ولكن ل يقول م� ي�سخط 

الرّب. وكذا يجوز النوح عليه ب�لنظم والنثر اإذا لم ي�ستمل على الب�طل من الكذب وغيره 

من المحّرم�ت. والأحوط وجوبً� اأن ل ي�ستمل على الويل والثبور.

ول يجوز اللطم والخد�س، وجّز ال�سعر ونتفه، وال�سراخ الخ�رج عن حّد العتدال على 

الأحوط وجوبً�. ول يجوز �سّق الثوب على غير الأب والأخ، بل في بع�س الأمور المذكورة 

تجب الكّف�رة، وذلك:

في جّز المراأة �سعره� في الم�سيبة كّف�رة �سهر رم�س�ن المب�رك )كبيرة مخّيرة(. -

في نتفه كّف�رة اليمين، وفي خد�سه� لوجهه� اإذا اأْدمت كّف�رة اليمين. والأحوط  -

وجوبً� ذلك اإذا لم ت�سّبب الإدم�ء.

ع�سرة  - اإطع�م  يمين )وهي:  كّف�رة  ولده  اأو  زوجته  موت  في  ثوبه  الرجل  �سّق  في 

م�س�كين اأو ك�سوتهم اأو تحرير رقبة، واإن لم يجد ف�سي�م ثالثة اأي�م(.

من اآداب ت�شييع الجنازة

االأّول: اأن يقول ح�مل الجن�زة حين حمله�: »با�ضم اهلل وباهلل، و�ضّلى اهلل على محّمٍد 

واآل محّمٍد، اللهّم اغفْر للموؤمنين والموؤمنات«.

الثاني: اأن ُتحمل الجن�زة على الأكت�ف، ل على الداّبة ونحوه�، اإّل لعذر.

الثالث: اأن يكون الم�سّيع خ��سعً�، متفّكرًا، مت�سّورًا اأّنه هو المحمول، وقد �س�أل الرجوع 

اإلى الدني� ف�أجيب.

الرابع: الم�سي، ويكره الركوب اإّل لعذر، نعم ل يكره الركوب في الرجوع.

الخام�س: الم�سي خلف الجن�زة اأو ج�نبيه�، والأّول اأف�سل.
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اأن  والأف�سل  الأربعة،  جوانبه�  الواحد  ال�سخ�س  يحمل  اأن  بمعنى  التربيع،  ال�ضاد�س: 

يبتدئ بمقّدم ال�سرير من طرف يمين المّيت في�سعه على ع�تقه الأيمن، ثّم يحمل 

موؤّخره الأيمن على ع�تقه الأيمن، ثّم موؤّخره الأي�سر على ع�تقه الأي�سر، ثّم ينتقل 

اإلى المقّدم الأي�سر وي�سعه على ع�تقه الأي�سر.

اآخر  وجه  زّيه على  مغّيرًا  اأو  رداءه،  وا�سعً�  الم�سيبة ح�فيً�  يكون �س�حب  اأن  ال�ضابع: 

من��سب للمعّزى حّتى ُيعرف.

.(1(
الثامن: ترك الن�س�ء ت�سييع الجن�زة حّتى لجن�زة الن�س�ء، ول يبعد الكراهة لل�س�ّبة

ويكره اأمور، منه�:

ال�سحك واللعب واللهو. - 1

و�سع الرداء لغير �س�حب الم�سيبة، والإ�سراع في الم�سي على وجه ين�في الرفق  - 2

ب�لمّيت، ول �سّيم� اإذا ك�ن ب�لعْدِو، بل ينبغي الو�سط في الم�سي.

اإتب�ع الجن�زة ب�لن�ر، اإّل الم�سب�ح بل مطلق ال�سي�ء في الليل. - 3

القي�م عند مروره� اإذا ك�ن ج�ل�سً�، اإّل اإذا ك�ن المّيت ك�فرًا فيقوم. - 4

)1) الإم�م الخ�منئي: ل ب�أ�س في ا�ستراك الن�س�ء في ت�سييع الجن�ئز وحمله�.



أهداف الدرا: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

الدرس الثالث

تكفين الميّت

يبّين اأهم واجب�ت التكفين. - 1

يذكر اأهم �سرائط التكفين. - 2

يذكر اأحك�م الحنوط وم� ينبغي فعله عند تنّج�س الكفن. - 3





واجبات التكفين
يجب كف�ية تكفين المّيت بثالثة اأثواب: مئزر، وقمي�س واإزار. - 1

الأّول: المئزر، ي�ستر بين ال�سّرة والركبة.

، والأحوط وجوبً� اأن ي�سل اإلى ن�سف ال�س�ق.
(1(

الث�ني: القمي�س، ويكون من المنكبين

زائدًا على طول  يكون طوله  اأن  البدن، ويجب  تم�م  يغّطي  اأن  الإزار ويجب  الث�لث: 

الج�سد، وعر�سه بمقدار يمكن اأن يو�سع اأحد ج�نبيه على الآخر، وُيلّف عليه بحيث ي�ستر 

جميع الج�سد.

م الأ�سمل على غيره، ولو لم يمكن  - 2 عند تعّذر بع�س الأثواب يوؤتى بم� تي�ّسر، ويقدَّ

اإّل �ستر العورة وجب.

يجب اأن ت�ستر كّل قطعة تم�م م� تحته�. - 3

شرائط التكفين
�سرائط التكفين �سبعة، وهي: - 1

االأّول: اإب�حة الكفن، فال يجوز التكفين ب�لمغ�سوب ولو في ح�ل ال�سطرار.

الثاني: اأن ل يكون التكفين ب�لحرير الخ�ل�س ولو للطفل والمراأة.

الثالث: اأن ل يكون بجلد الميتة.

الرابع: اأن ل يكون ب�لنج�س حّتى م� ُعفي عنه في ال�سالة.

الخام�س: اأن ل يكون ب�أجزاء م� ل يوؤكل لحمه.

د. )1)  المنكب: بفتح الميم، و�سكون النون، وك�سر الك�ف: مجتمع راأ�س الكتف والَع�سُ
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ال�ضاد�س: اأن ل يكون بجلد الم�أكول على الأحوط وجوبً�. ويجوز ب�سوف الم�أكول 

و�سعره ووبره، بل لو ُعمل جلد الم�أكول على نحو ي�سدق عليه الثوب يجوز في ح�ل 

الختي�ر اأي�سً�.

.
(1(

ال�ضابع: اأن ل يكون ب�لمذّهب على الأحوط وجوبً�

يخت�س عدم جواز التكفين بم� ذكر - عدا المغ�سوب - بح�ل الختي�ر، فيجوز  - 2

الجميع في ح�ل ال�سطرار عدا المغ�سوب كم� تقّدم.

ل ي�سترط ق�سد القربة في التكفين. - 3

ثّم  - 4 الأحوط وجوبً�،  الحرير على  ثّم  النج�س،  يقّدم  الممنوع�ت  بين  الدوران  مع 

الم�أكول، ثّم غيره.

تنّجس الكفن
1 -  - 

(2(
لو تنّج�س الكفن قبل و�سعه في القبر اأو بعد و�سعه وجبت اإزالة النج��سة عنه

 )اإذا بقي الكفن �س�ترًا لم� تحته(.
(3(

مع الإمك�ن- بغ�سل اأو قر�س

2 - .
(4(

لو توّقف الغ�سل على اإخراجه من القبر وجب اإّل اإذا ا�ستلزم الهتك فال يجوز

لو تعّذر التطهير اأو القر�س وجب التبديل مع الإمك�ن لو لم يلزم الهتك، واإذا لزم  - 3

الهتك ل يجوز.

أحكام الحنوط
يجب تحنيط المّيت، �سغيرًا ك�ن اأو كبيرًا، ذكرًا ك�ن اأو اأنثى، ول يجوز تحنيط  - 1

)1)  ال�سرط ال�س�بع غير مذكور في كت�ب تحرير الو�سيلة، بل هو اإقرار الإم�م الخمينّي عليه في كت�ب: العروة الوثقى. 

)2) الإم�م الخ�منئي: اإذا تنج�س الكفن ب�لدم قبل الدفن ف�إن اأمكن غ�سل المو�سع الملطخ ب�لدم منه اأو قر�سه اأو تبديل الكفن وجب 

ذلك واإل فيجوز لهم دفنه على ح�له.

)3)  القر�س: هو قطع جزء من الكفن ب�سكين اأو نحوه�.

)4) الإم�م الخ�منئي: اإذا تحّقق العلم بنج��سة الكفن واقعً� بعد و�سع المّيت في القبر واإه�لة التراب عليه لم يجب نب�س القبر بل 

ل يجوز.
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المحِرم للعمرة قبل التق�سير، ول يجوز تحنيط المحِرم للحّج قبل ال�سعي. واأّم� 

بعد التق�سير في العمرة وبعد ال�سعي في الحّج فيجب التحنيط.

الأثن�ء،  - 2 وبعده وفي  التكفين  التيّمم، ويجوز قبل  اأو  الغ�سل  بعد  يكون  اأن  ي�سترط 

والأْولى اأن يكون قبل التكفين.

كيفّية الحنوط: - 3

وب�طن  والجبين�ن  الجبهة  )وه��ي  ال�سبعة  م�س�جده  على  الك�فور  ُيم�سح  اأواًل: 

الكّفين، والركبت�ن، واإبه�م� القدمين(، وي�ستحّب اإ�س�فة طرف الأنف اإليه�، بل 

هو الأحوط ا�ستحب�بً�.

ثانياً: ل يقوم مق�م الك�فور طيٌب اآخر حّتى عند ال�سرورة.

ثالثاً: ل يجب مقدار معّين من الك�فور في الحنوط، بل الواجب هو الم�سّمى مّم� 

ي�سدق معه الم�سح به.

رابعاً: لو تعّذر الك�فور دفن بغير حنوط.
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للمطالعة:

م�شتحّبات التكفين ومكروهاته

ي�ستحّب الزي�دة على القطع الثالث ب�أمور، منه�:

االأّول: العم�مة للرجل، والمقنعة للمراأة، ولّف�فة لثديي المراأة ُي�سّدان به� اإلى ظهره�.

الثاني: خرقة ُيع�سب به� و�سط المّيت، واأخرى للفخذين تلّف عليهم�.

الثالث: لّف�فة خ�سراء فوق الكفن وت�سّمى«الحبرة«، والأْولى كونه� ُبردًا يم�نّيً�.

الرابع: �ستر العورتين بقطن ونحوه، وو�سع �سيء منه في الدبر والمنخرين وم� �س�به مع 

الخوف من خروج الدم.

الخام�س: اإج�دة الكفن، واأن يكون من القطن، واأبي�س اللون، م� عدا الحبرة،

ال�ضاد�س: كونه من الثوب الذي اأحرم اأو �سّلى فيه ، ومن  غير الأموال الم�ستبهة.

ال�ضابع: اأن ُيخ�ط الكفن بخيوطه اإذا احت�ج اإلى الخي�طة.

والإق���رار  اأب��ي��ه،  وا�سم  ا�سمه  الكفن  قطع  جميع  ح��سية  على  ُيكتب  اأن  ال��ث��ام��ن: 

ب�ل�سه�دة، وكت�بة دع�ء الجو�سن الكبير على اإحدى قطعه في مق�م يوؤمن عليه 

من النج��سة.

التا�ضع: تهيئة  م�ستلزم�ت الكفن قبل الموت.

العا�ضر: اأن يكون المب��سر للتكفين غير محدث.

يكره في الكفن اأمور، منه�:

االأّول: قطعه ب�لحديد.

الثاني: عمل الأكم�م والأزرار له، وبّل الخيوط ب�لريق.

الثالث: تبخيره بدخ�ن الأ�سي�ء طّيبة الريح، نعم ي�ستحّب تطييبه ب�لك�فور والذريرة.

الرابع: كونه اأ�سود اللون،  وو�سخً�، ومن الكّت�ن ولو ممزوجً�.

الخام�س: اأن يكون مخيطً�.
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ال�ضاد�س: جعل عم�مته بال حنك.

ال�ضابع: المم�حكة )المح�ججة( في �سرائه.

القول في الجريدتين

جريدة  من  كونهم�  والأف�سل  المّيت،  مع  رطبين  عودين  و�سع  الأكيدة  ال�سنن  من 

النخل، واإن لم يتي�ّسر فمن ال�سدر، واإّل فمن الخالف، واإّل فمن الرّم�ن، واإّل فمن كّل 

�سجر رطب. والأْولى كونهم� بمقدار عظم الذراع، واإن اأجزاأ الأقّل اإلى �سبر، والأكثر اإلى 

ذراع.

بلغ،  اإلى م�  الترقوة  الأيمن من عند  اأحدهم� في ج�نبه  والأْول��ى في و�سعهم� جعل 

القمي�س  بلغ، فوق  اإلى م�  الترقوة  الأي�سر، من عند  والآخر في ج�نبه  مل�سقً� بجلده، 

تحت اللف�فة.





أهداف الدرا: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

الدرس الرابع

الّصالة على الميّت

يبّين من تجب عليه �سالة الميت. - 1

يذكر اأهم �سرائط �سالة المّيت والم�سلي عليه. - 2

يبّين كيفية ال�سالة على المّيت. - 3





وجوب الصالة على الميّت
للحق. ول تجوز على  - 1 واإن ك�ن مخ�لفً�  تجب كف�ية ال�سالة على كّل مّيت م�سلم 

، ول تجوز على من حكم بكفره مّمن انتحل الإ�سالم 
(1(

الك�فر ب�أق�س�مه حّتى المرتّد

ك�لنوا�سب والخوارج.

تجب ال�سالة على اأطف�ل الم�سلمين حّتى ولد الزن� منهم اإذا اأكملوا �سّت �سنوات  - 2

قمرّية.

تجب ال�سالة على اأجزاء الإن�س�ن اإذا ك�نت �سدرًا، اأو م�ستملة على ال�سدر، اأو  - 3

بع�س ال�سدر الذي هو محّل القلب واإن لم ي�ستمل عليه فعاًل.

محّل ال�سالة بعد الغ�سل والتحنيط والتكفين، وقبل الدفن. - 4

اإن لم يمكن تغ�سيله وتحنيطه وتكفينه ُي�سّلى عليه ويدفن كم� هو. - 5

شرائط المصلّي)2)
يعتبر في الم�سّلي اأمران: - 1

االأّول: الإيم�ن.

الثاني: الأحوط وجوبً� اأن ي�سّلي الب�لغ على المّيت، مع كون �سالة الممّيز غير 

)1)  الك�فر: هو من انتحل غير الإ�سالم، اأو انتحل الإ�سالم وجحد م� يعلم من الدين �سرورة، بحيث يرجع جحوده اإلى اإنك�ر الر�س�لة، 

اأو تكذيب النبّيP، اأو تنقي�س �سريعته المطهرة، اأو �سدر عنه م� يقت�سي كفره من قول اأو فعل.

والمرّتد نوع�ن: فطرّي ومّلّي.

اأ- الفطرّي: وهو من انعقدت نطفته وك�ن اأبواه م�سلمين اأو ك�ن اأحدهم� م�سلمً�، ثّم اأ�سلم ثّم اأعلن كفره بعد بلوغه.

ب- المّلّي: من انعقدت نطفته وك�ن اأبواه ك�فرين، ثّم بعد بلوغه اأعلن اإ�سالمه، ثّم كفر.

)2) الإم�م الخ�منئي: ل يبعد عدم ا�ستراط ال�سرائط المعتبرة في الجم�عة، وفي اإم�م الجم�عة في بقّية ال�سلوات في �سالة المّيت 

واإن ك�ن الأحوط مراع�ته� فيه� اأي�سً�.
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الب�لغ �سحيحة اإّل اأّنه� ل تجزي عن �سالة الب�لغين على الأحوط وجوبً�.

ل يعتبر في الم�سّلي الذكورة، فت�سّح �سالة المراأة ولو على الرجل. - 2

ل ي�سترط في الم�سّلي على المّيت الطه�رة من الحدث والخبث، ول �س�ئر �سروط  - 3

ال�سالة ذات الركوع وال�سجود، ول ي�سترط ترك موانعه� اإّل مثل القهقهة والتكّلم 

ف�لأحوط وجوبً� تركهم�.

اأم� اأولي�ء ال�سالة: فم� مّر عن الأولي�ء في غ�سل المّيت يجري هن� بتم�مه. - 4

شرائط صالة الميّت
االأّول: نّية القربة.

الثاني: تعيين المّيت على وجه يرفع الإبه�م.

الثالث: ا�ستقب�ل الم�سّلي القبلة. 

الرابع: القي�م.

لو لم يوجد من ي�ستطيع ال�سالة ق�ئمً� تعّين وجوب ال�سالة من جلو�س.

الخام�س: اأن يو�سع المّيت اأم�م الم�سّلي، م�ستلقيً� على قف�ه، مح�ذيً� للم�سّلي، واأن 

يكون راأ�س المّيت اإلى يمين الم�سّلي، وِرجل المّيت اإلى ي�س�ر الم�سّلي.

ال�ضاد�س: عدم الح�ئل بين الم�سّلي وبين المّيت، ول ب�أ�س في النع�س ونحوه مّم� هو 

بين يدّي الم�سّلي.

ال�ضابع: اأن ل يكون بينهم� ُبعد مفرط، على وجه ل ي�سدق الوقوف على المّيت، اإّل 

في الم�أموم البعيد ب�سبب كثرة ال�سفوف، فال ي�سّر البعد اإذا ك�ن مّت�ساًل مع ال�سفوف.

الثامن: اأن ل يكون اأحدهم� اأعلى من الآخر علّوًا مفرطً�.

التا�ضع: اأن تكون ال�سالة بعد التغ�سيل والتكفين والحنوط، اإّل من تعّذر تجهيزه، اأو 

�سقط تغ�سيله وتكفينه )ك�ل�سهيد(، فُي�سّلى عليه بدون ذلك.

العا�ضر: اأن يكون المّيت م�ستور العورة مع عدم اإمك�ن التكفين.
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الحادي ع�سر: اأن تكون ال�سالة قبل الدفن:

يجب اأن تكون ال�سالة قبل الدفن ل بعده. - 1

لو دفن قبل ال�سالة ن�سي�نً� اأو لعذر اآخر، اأو تبّين ف�س�ده� فال يجوز نب�سه لأجل  - 2

ال�سالة، بل ُي�سّلى على قبره مع مراع�ة ال�سرائط، من ال�ستقب�ل وغيره، نعم 

اإذا م�سى مّدة تال�سى المّيت فيه�، بحيث خرج عن �سدق ا�سم المّيت، ل تجب 

ال�سالة عليه.

كيفيّة صالة الميّت
واآله - 1 النبّي  على  وال�سالة  الأول��ى،  بعد  ب�ل�سه�دتين  ي�أتي  تكبيرات:  خم�س  وهي 

P بعد الث�نية. والدع�ء للموؤمنين والموؤمن�ت بعد الث�لثة. والدع�ء للمّيت بعد 

الرابعة، ثّم يكّبر الخ�م�سة وين�سرف.

لي�س في هذه ال�سالة اأذان ول اإق�مة، ول قراءة، ول ركوع ول �سجود، ول ت�سّهد ول  - 2

(1(
ت�سليم. ويكفي في الأدعية الأربعة م�سّم�ه�.

ي�ستحب فيه� الجم�عة. - 3

ل يتحّمل الإم�م �سيئً� من الأدعية الواجبة عن الم�أمومين. - 4

وي�ستحب اأن يقول في ال�سالة على الميت:

اأ. بعد التكبيرة الأولى: »اأ�ضهد اأن ال اإله اإاّل اهلل، وحدُه ال �ضريك له، اإلهاً واحداً اأحداً 

اأبداً، لم يّتخْذ �ضاحبًة وال ولداً. واأ�ضهُد اأّن محّمداً  �ضمداً فرداً حّياً قّيوماً دائماً 

ك��ِرَه  ول��و  كّله  ال��دي��ن  لُيظهَره على  ال��ح��قِّ  ودي���ِن  بالهدى  اأر�ضله  ور���ض��ول��ه،  ع��ب��ُدُه 

الم�ضركون«.

ب. بعد الث�نية: »اللهّم �ضّل على محّمٍد واآِل محّمٍد، وبارْك على محّمٍد واآِل محّمد، 

)1)  فيجزي اأن يقول بعد التكبيرة الأولى: اأ�سهد اأن ل اإله اإّل اهلل، واأ�سهد اأّن محّمدًا ر�سول اهللP، وبعد الث�نية، يقول: اللهّم �سلِّ 

على محّمٍد واآِل محّمد وبعد الث�لثة: اللهّم اغفر للموؤمنين والموؤمن�ت، وبعد الرابعة: اللهّم اغفر لهذا الميت، ثّم يكّبر الخ�م�سة 

وين�سرف.
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واآَل محّمد، اأف�ضل ما �ضّليت وبارْكت وترحمَت على اإبراهيم واآل  وارحْم محّمداً 

اإبراهيم، اإّنك حميٌد مجيٌد، و�ضّل على جميِع االأنبياء والمر�ضلين«.

»اللهّم اغفر للموؤمنين والموؤمنات والم�ضلمين والم�ضلمات، االأحياء  ج. بعد الث�لثة: 

منهم واالأمواِت، تابع اللهّم بيننا وبينهم بالخيرات، اإّنك على كّل �ضيٍء قدير«.

د. بعد الرابعة: »اللهّم اإّن هذا الُم�ضّجى ُقّدامنا عبُدك وابُن عبدك وابُن اأمِتَك، َنزل 

َت ُروحه اإليك، وقد احتاَج اإلى رحمتك،  بَك واأنت خيُر منزوٍل به، اللهّم اإّنك قب�ضْ

اللهّم  به مّنا،  اأعلُم  واأن��ت  اإال خيراً  نعلم منه  اإّن��ا ال  اللهّم  واأن��ت غنيُّ عن عذابه، 

لنا  �ضّيئاته، واغفر  فتجاوز عن  واإن كان م�ضيئاً  اإح�ضانه،  فزْد في  اإن كان مح�ضناً 

ه، اللهّم  بِعدُه مّمن يتّبراأ منه وُيْبِغ�ضُ
َ
وله، اللهّم اح�ُضره مع من يتواله وُيِحّبه، واأ

ف بينُه وبينه، وارحمنا اإذا توّفيتنا يا اإله العالمين، اللهّم اكُتْبُه  اأّلِحْقُه بنبّيَك وعرِّ

عنَدَك في اأعلى ِعِلّيين، واخُلْف على َعقبِه في الغابرين، واجعْلُه من ُرفقاء محّمد 

واآله الطاهرين، وارَحْمُه واإّيانا برحمتَك يا اأرحم الراحمين. اللهّم َعفَوَك عفوَك 

اأَمُتَك وابنُة عبِدَك  الُم�ضّجاة قّدامنا  »هذه  المّيت امراأة، يقول:  واإن ك�ن  عفوك«. 

»اللهّم  يقول:  ب�أن  لأبويه،  الرابعة  في  المّيت طفاًل، دع�  ك�ن  واإن  اأمتك...«.  وابنُة 

اجعْلُه الأبويِه ولنا �ضلفاً وَفَرطاً واأجراً«.

اإدراك االإمام اأثناء ال�ضالة:

التكبير،  في  وت�بعه  معه،  ال��دخ��ول  له  ج���ز  ال�سالة  اأث��ن���ء  في  الإم����م  اأدرك  من   

في�أتي  الإم�م،  بوظيفة  ل  بوظيفته  في�أتي  تكبيراته،  اأّول  اأّول �سالته هو  الم�أموم  وجعل 

ب�ل�سه�دتين، ف�إذا كّبر الإم�م الث�لثة - مثاًل- كّبر الم�أموم معه وك�نت له الث�نية، في�أتي 

ب�ل�سالة على النبّي واآلهR، ف�إذا انتهى الإم�م من �سالته اأتّم الم�أموم م� عليه من 

التكبيرات مع الأدعية اإن تمّكن منه� ولو مخففة، واإن لم يمهلوه اقت�سر على التكبير من 

غير دع�ء.
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ال�شّك في عدد التكبيرات:   1

لو �سّك في التكبيرات بين الأقّل والأكثر ف�لأحوط وجوبً� الإتي�ن بوظيفة الأقّل والأكثر 

برج�ء المطلوبّية في الأدعّية.

 Qمثاّل: اإذا �سّك بين الثنين والثالث بنى على الأقّل، في�أتي ب�ل�سالة على النبّي واآله

ويدعو  يكّبر  ثّم  للمّيت،  ويدعو  والموؤمن�ت  للموؤمنين  ويدعو  يكّبر  ثّم  للموؤمنين،  ويدعو 

للمّيت، ثّم يكّبر.

تعّذر ال�شتقبال وا�شتباهه:   2

اأواًل: لو لم يمكن ال�ستقب�ل اأ�ساًل �سقط.

ثانياً: اإن ا�ستبهت القبلة ولم يمكن تح�سيل العلم به�، ُيرجع اإلى الأم�رات التي ُيرجع 

اإليه� عند فقد العلم، واإن ُفقدت الأم�رات ُيعمل ب�لظّن مع الإمك�ن. واإن لم يمكن 

ي�سَلّى اإلى الجه�ت الأربع.

�شقوط ال�شالة:   3

اأواًل: ل ت�سقط �سالة المّيت عن المكّلفين م� لم ي�أِت به� بع�سهم على وجه �سحيح. 

ثانياً: مع ال�سّك في اأ�سل الإتي�ن ب�ل�سالة يبنى على العدم.

ثالثاً: اإن ج�ء به� البع�س و�سّك في �سّحته� ُحمل عمل الم�سلم المكّلف على ال�سّحة، 

فتجزي.

تعّدد الجنازات:   4

يجوز الت�سريك بين الجن�زات في �سالة واحدة، ب�أن يو�سع الجميع قّدام الم�سّلي مع 

رع�ية الُمح�ذاة. والأْولى انفراد كّل منه� ب�سالة اإن لم يخ�َس على بع�سه� الف�س�د من 

جهة ت�أخير �سالته�.
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للمطالعة:

اآداب ال�شالة على المّيت

وهي اأمور، منه�:

»ال�ضالة«ثالث مّرات، وهي بمنزلة الإق�مة لل�سالة،  الأّول: اأن يق�ل قبل ال�سالة: 

والأحوط الإتي�ن به� رج�ًء.

الث�ني: اأن يكون الم�سّلي على طه�رة من الحدث، من الو�سوء اأو الغ�سل، اأو التيّمم، 

ويجوز التيّمم بدل الغ�سل اأو الو�سوء - هن� - حّتى مع وجدان الم�ء اإن خ�ف فوت ال�سالة 

�أ اأو اغت�سل، بل مطلقً�. لو تو�سّ

الث�لث: اأن يقف الإم�م اأو المنفرد عند و�سط الذكر، وعند �سدر الأنثى.

الرابع: نزع النعل، بل تكره ال�سالة ب�لحذاء )وهو النعل(، دون الخّف والجورب، واإن 

ك�ن الحف�ء ل يخلو من رجح�ن خ�سو�سً� لالإم�م.

الخ�م�س: رفع اليدين عند التكبيرات، ول �سّيم� الأولى.

ال�س�د�س: اختي�ر الموا�سع المعّدة لل�سالة على الجن�زة، وهو من الراجح�ت العقلّية، 

واأّم� رجح�نه ال�سرعّي فغير ث�بت.

ال�س�بع: اأن ل توقع في الم�س�جد عدا الم�سجد الحرام.

الث�من: اإيق�عه� جم�عة.

�شالة الوح�شة

ي�ستحّب ليلة الدفن �سالة الهدّية للمّيت، وهي الم�ستهرة في الأل�سن ب�سالة الوح�سة، 

اأّول ليلة، فارحموا موتاكم  اأ�ضّد من  �ضاعة  المّيت  ياأتي على  »ال  النبوّي:  الخبر  ففي 

الخبر  في  م�  على  وكيفّيته�  ركعتين...«.  اأحدكم  فلي�ضّل  تجدوا  لم  ف��اإن  بال�ضدقة، 

اأح��د مّرتين، وفي  م��ّرة، وقل هو اهلل  الكتاب  بفاتحة  االأول��ى  »اأن يقراأ في  المذكور: 
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الثانية فاتحة الكتاب مّرة، واألهاكم التكاثر ع�ضر مّرات، وبعد ال�ضالم يقول: اللهّم 

�ضّل على محّمد واآل محّمد، واْبَعث ثوابها اإلى قبر فالن بن فالن، فيبعث اهلل من 

�ضاعته األف ملك اإلى قبره، مع كل ملك ثوب وحّلة، ويو�ضع في قبره من ال�ضيق اإلى 

يوم ينفخ في ال�ضور، وُيعطى الم�ضّلي بعدد ما طلعت عليه ال�ضم�س ح�ضنات، وُترفع 

له اأربعون درجة«. 

وعلى رواية اأخرى: »يقراأ في الركعة االأولى الحمد واآية الكر�ضّي مرة، وفي الثانية 

الحمد مّرة، واإنا اأنزلنا ع�ضر مّرات، ويقول بعد ال�ضالة: اللهّم �ضّل على محمد واآل 

محمد، وابعث ثوابها اإلى قبر فالن«.

اأْولى، وتكفي �سالة واحدة عن �سخ�س واحد، وم� تع�رف  اأتي ب�لكيفّيتين ك�ن  واإن 

بق�سد  يكن  لم  اإذا  به  ب�أ�س  ل  نعم  وارد،  غير  والأربعين  الواحد  اأو  الأربعين  عدد  من 

الورود في ال�سرع، والأحوط قراءة اآية الكر�سّي اإلى هم فيه� خ�لدون، ويجوز ال�ستئج�ر 

واأخذ الأجرة على هذه ال�سالة، والأحوط البذل بنحو العطّية والإح�س�ن وتبّرع الم�سّلي 

ب�ل�سالة، والظ�هر اأّن وقته� تم�م الليل، واإن ك�ن الأْولى اإيق�عه� في اأّوله.





أهداف الدرا: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

الدرس الخامس

الدفن

يذكر م� يجب من اأمور عند دفن المّيت. - 1

يبّين حكم نب�س قبر الم�سلم وم� يجوز فيه من موارد. - 2

يذكر بع�س الأحك�م المتعّلقة ب�إع�دة الدفن والقبر عند  - 3

اندث�ره.





وجوب الدفن
، حّتى ولو ك�ن �سقطً� لم تلْجُه الروح. - 1

(1(
يجب كف�ية دفن المّيت الم�سلم ومن بحكمه

يجب في الدفن اأمور، وهي: - 2

الأر�س  �سطح  على  الو�سع  يجزي  فال  الأر���س،  من  حفيرة  في  المواراة  االأّول: 

والبن�ء عليه، ول م� �س�كل.

الثاني: الأحوط وجوبً� اأن تكون الحفيرة بحيث تحر�س جّثته من ال�سب�ع، وتكتم 

رائحته عن الن��س.

من من ال�سب�ع واأذى الن��س من الرائحة ج�ز مجّرد المواراة.
ُ
لو اأ

الثالث: يجب كون المّيت م�ستقبل القبلة، ب�أن ي�سجعه على جنبه الأيمن، بحيث 

.
(2(

يكون راأ�سه اإلى يمين الم�ستقبل للقبلة، ورجاله اإلى ي�س�ر الم�ستقبل

يجب ا�ستقب�ل القبلة مع اإمك�ن تح�سيل العلم اأو الطمئن�ن به�، ومع عدم اإمك�ن  - 3

العلم وم� بحكمه ف�لأحوط وجوبً� العمل ب�لّظن، ومع عدمه ي�سقط ال�ستقب�ل.

دفن اأجزاء المّيت: يجب دفن الأجزاء المنف�سلة عن المّيت، حّتى ال�سعر وال�سّن  - 4

.
(3(

والظفر، ويجب دفنه� مع بدن المّيت اإن اأمكن، ف�إن لم يمكن ُتدفن وحده�

)1)  ك�أولد الم�سلمين ومج�نينهم.

)2) الإم�م الخ�منئي: اإذا م�تت الح�مل وم�ت ولده� بموته�، اأو ك�ن موت الأم قبل ولوج الروح في الجنين فال يجب اإخراج الجنين 

بل ل يجوز، ولكن لو بقي الجنين حّيً� في رحم اأّمه المّيتة وقد ولجته الروح، واحُتمل بق�وؤه حّيً� اإلى اإخراجه تجب المب�درة اإلى 

اإخراجه فورًا. وم� لم يحرز موت الجنين في بطن اأّمه المّيتة ل يجوز دفنه� مع جنينه�. ولو دفن الجنين الحّي مع اأّمه وبقي حّيً� 

حّتى بعد الدفن - ولو احتم�ًل -  وجب المب�درة اإلى نب�س القبر واإخراج الجنين الحّي من بطن اأّمه. كم� اأّنه لو توّقف حفظ حي�ة 

الجنين في بطن اأّمه المّيتة على عدم المب�درة اإلى دفنه� ف�لظ�هر وجوب ت�أخير دفن الأم؛ للحف�ظ على حي�ة جنينه�. ولو ق�ل 

اأحد ب�أّنه يجوز دفن الح�مل مع جنينه� الحّي في بطنه�، وق�م الآخرون بدفنه�؛ بظّن �سّحة راأيه، مّم� اأّدى اإلى موت الولد في 

داخل القبر- اأي�سً�- ف�لدية على من ب��سر الدفن، اإّل اإذا ا�ستند موت الجنين اإلى قول هذا الق�ئل ف�لدّية عليه.

)3) الإم�م الخ�منئي: الأع�س�ء التي ف�سلت من بدن المّيت حكمه� �سرعً� اأن تدفن مع البدن، ف�إذا لم يمكن ذلك فال اإ�سك�ل في 

دفنه� منف�سلة عنه.
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نقل الميت إلى بلد آخر
يجوز نقل المّيت من بلد موته اإلى بلد اآخر قبل دفنه، على كراهية اإّل اإلى الم�س�هد  - 1

الم�سّرفة والأم�كن المقّد�سة؛ فال كراهة في النقل اإليه�، بل فيه ف�سل ورجح�ن.

فال  - 2 وهتكه  وف�س�ده  المّيت  تغّير  ي�ستلزم  غيره�  اأو  الم�س�هد  اإلى  النقل  ك�ن  اإذا 

يجوز في غير الم�س�هد قطعً�، والأحوط وجوبً� الترك في الم�س�هد.

ت�أّمل  - 3 ففيه  الم�س�هد  اإل��ى  اأّم���  الم�س�هد،  غير  اإل��ى  للنقل  القبر  نب�س  يجوز  ل 

.
(1(

واإ�سك�ل

الدفن في األرض المغصوبة
ل يجوز الدفن في الأر�س المغ�سوبة، ومنه� الأرا�سي الموقوفة لغير الدفن، ول يجوز 

الدفن في الم�س�جد حّتى لو لم يوؤّد اإلى الإ�سرار ب�لم�سّلين.

نبش قبر المسلم
رميمً�  - 1 و�سيرورته  ب�ندرا�سه  العلم  مع  اإّل  بحكمه،  ومن  الم�سلم  قبر  نب�س  يحرم 

وترابً�.

قبور  - 2 وكذا  بل  المّدة،  ط�لت  واإن   Rوالأئّمة نبي�ء  الأ قبور  نب�س  يجوز  ل 

مالذًا. اأو  مزارًا  اّتخذ  مّم�  وال�سهداء  وال�سلح�ء  ئّمة  الأ اأولد 

المراد ب�لنب�س ك�سف ج�سد المّيت المدفون بعدم� ك�ن م�ستورًا ب�لدفن، فلو حفر  - 3

القبر واأخرج ترابه، من دون اأن يظهر ج�سد المّيت لم يكن من النب�س المحّرم، 

وكذا اإذا ك�ن المّيت مو�سوعً� على وجه الأر�س وبني عليه بن�ء، اأو ك�ن في ت�بوت 

من �سخرة ونحوه� ف�أخرج فال يحرم.

يجوز النب�س في موارد منه�:  - 4

)1) الت�أّمل والإ�سك�ل معن�ه الحتي�ط الوجوبّي، فيحت�ط وجوبً� بعدم النب�س.
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االأّول: اإذا دفن في مك�ن مغ�سوب عدوانً� اأو جهاًل اأو ن�سي�نً�، ول يجب على الم�لك 

ولو  اإبق�وؤه  ا�ستحب�بً�  الأح��وط  بل  الأول��ى  ك�ن  واإن  ب�لعو�س،  اأو  مّج�نً�  ببق�ئه  الر�س� 

ب�لعو�س، خ�سو�سً� فيم� اإذا ك�ن وارثً� اأو رحمً�، اأو ُدفن فيه ا�ستب�هً�.

لو اأذن الم�لك في دفن مّيت في ملكه واأب�حه له لي�س له اأن يرجع عن اإذنه واإب�حته  -

بعد الدفن، نعم لو خرج المّيت من القبر ب�سبب من الأ�سب�ب )ك�ل�سيل مثاًل( ل 

الرجوع عن  له  بل  المك�ن،  ث�نيً� في ذلك  فيه  والإذن  الر�س�  الم�لك  يجب على 

اإذنه.

الدفن في مك�ن مب�ح ولكن مع الكفن المغ�سوب اأو م�ل اآخر مغ�سوب هو ك�لدفن  -

.
(1(

في المك�ن المغ�سوب، فيجوز النب�س لأخذه

اأمواله من  - الأحوط وجوبً� للورثة عدم نب�س القبر لو دفن مع المّيت �سيء من 

ونحوه. خ�تم 

اإذا دفن بدونه� مع  اأو الحنوط فيم�  اأو الكفن  يجوز النب�س لتدارك الغ�سل  الثاني: 

التمّكن، كّل ذلك مع عدم ف�س�د البدن وعدم الهتك على المّيت.

.
(2(

الثالث: اإذا توّقف اإثب�ت حّق من الحقوق على م�س�هدة ج�سده

الرابع: فيم� اإذا ُدفن في مك�ن يوجب هتكه، كم� اإذا دفن في ب�لوعة اأو مزبلة، وكذا 

اإذا دفن في مقبرة الكّف�ر.

الخام�س: لنقله اإلى الم�س�هد الم�سّرفة مع اإي�س�ء المّيت بنقله اإليه� بعد دفنه، اأو 

قبله فُخوِلف ع�سي�نً� اأو ن�سي�نً� اأو جهاًل، فُدفن في مك�ن اآخر، اأو بال و�سّية منه اأ�ساًل، 

الث�نية لو لم يتغّير البدن، والأحوط وجوبً� ترك النب�س في  فيجوز النب�س في ال�سورة 

ال�سورتين الأولى والث�لثة.

)1) فيجوز اإذا ط�لب الم�لك بذلك، م� لم يلزم من نب�س قبره واإخراجه محذور اأ�سّد، كبق�ئه بال دفن اأو تقّطع اأو�س�له ب�لإخراج 

ونحوه، واإل فال يجوز.

)2) كم� اإذا توقف اإتق�ذ حي�ة م�سلم بريء على روؤية ج�سده.
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ال�ضاد�س: لو خيف عليه من �سبع اأو �سيل اأو عدّو ونحو ذلك. 

.
(1(

البدن، ولو نب�س ج�ز دفن الغير معه
 

ل يجوز نب�س قبر المّيت قبل اندرا�س

محو آثار القبور
يجوز محو اآث�ر القبور التي ُعلم اندرا�س مّيته� اإذا لم يكن فيه محذور )ككون الآث�ر 

ملكً� للب�ني، اأو الأر�س مب�حة ح�زه� ولّي المّيت لقبره، ونحو ذلك(، واأولى ب�لجواز م� 

اإذا ك�نت في المقبرة الم�سّبلة للم�سلمين مع ح�جتهم، عدا م� تقّدم من قبور ال�سهداء 

وال�سلح�ء والعلم�ء واأولد الأئّمةR مّم� جعلت مزارًا...

إعادة الدفن
خرج المّيت عن قبره ع�سي�نً� اأو بنحو ج�ئز، اأو خرج ب�سبب من الأ�سب�ب ل  -

ُ
لو اأ

يجب دفنه ث�نيً� في ذلك المك�ن، بل يجوز اأن يدفن في مك�ن اآخر.

الدفن في مقابر الكّفار ونحوها
ل يجوز دفن الم�سلمين واأولدهم في مقبرة الكّف�ر. ول يجوز دفن الكّف�ر واأولدهم  -

.
(2(

في مقبرة الم�سلمين

)1) الإم�م الخ�منئي: 

اأ. ل يجوز هدم قبور الموؤمنين ونب�سه� ولو لأجل تو�سيع الأزّقة، وكذا اإحداث �س�رع، اإل اإذا ك�ن اإحداثه حيث وجود القبور �سرورّيً� 

وطبقً� للق�نون الالزم فال اإ�سك�ل.

ب. مجرد دفن المّيت في قبر ميت اآخر ل يوجب نب�س القبر لنقل الج�سد اإلى قبر اآخر.

ج. قبل اأن ت�سبح عظ�م الميت ترابً� ل يجوز نب�س القبر لأجل دفن ميت اآخر.

د. ل يجوز نب�س القبر حّتى لو �سّك اأولي�ء الميت هل اأنَّ المدفون ميتهم اأم هو �سخ�س اآخر.

ه�. يجوز بن�ء قبور الم�سلمين من عّدة طبق�ت اإذا لم يوجب ذلك نب�س القبر ول هتك حرمة الم�سلم.

و. يجوز التق�ط ال�سور لبدن الميت المدفون دون حفر اأو فتح القبر حيث ل ي�سدق عليه عنوان نب�س القبر.

ز. اإذا تبين بعد دفن الميت اأّنه لي�س من اأهل تلك المدينة التي دفن فيه� لم يجز نب�س القبر لنقله اإلى بلده، اإذا ك�ن قد ُدفن وفق 

الأحك�م والموازين ال�سرعية.

ح. المّيت المدفون في �سندوق خ�سبّي تحت الأر�س يجوز اإخراج ال�سندوق لنقله للدفن في بلده م� لم ي�سدق عليه نب�س القبر 

الذي هو عب�رة عن ك�سف ج�سد الميت بعدم� ك�ن م�ستورًا ب�لدفن.

)2) الإم�م الخ�منئي: اإذا توفي الم�سلم في بالد الكّف�ر وك�ن نقله اإلى بلده لدفنه في مق�بر الم�سلمين ي�ستلزم ت�سريحه لم يجز نقله، 

بل يدفن في مك�نه في غير مق�بر الكّف�ر.
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للمطالعة:

م�شتحّبات الدفن،

وهي اأمور، منه�:

االأّول: دفن الأق�رب متق�ربين، وحفر القبر اإلى الترقوة، اأو بقدر الق�مة.

الثاني: اللحد في الأر�س ال�سلبة، ب�أن ُيحفر في ح�ئط القبر مّم� يلي القبلة حفيرة 

بقدر م� ت�سع جّثته، فيو�سع فيه�، وال�سّق في الأر�س الرخوة، ب�أن يحفر في قعر القبر 

حفيرة �سبه النهر، فيو�سع فيه� المّيت، وُي�سقف عليه.

الثالث: و�سع جن�زة الرجل قبل اإنزاله في القبر مّم� يلي الرجلين، وجن�زة المراأة 

مّم� يلي القبلة اأم�م القبر، واأن ل ينزله في القبر فج�أة، بل ي�سعه دون القبر بذراعين 

اأو ثالثة، ي�سبر عليه هنيئة، ثّم يقّدمه قلياًل وي�سبر عليه هنيئة، ثّم ي�سعه على �سفير 

، فيدخله برفق، �س�بقً� براأ�سه اإن  القبر؛ لي�أخذ اأهبته لل�سوؤال، ثّم ي�سّله من نع�سه �سالًّ

ك�ن رجاًل، وعر�سً� اإن ك�ن امراأة.

الرابع: اأن يك�سف عن وجهه، ويجعل خّده على الأر�س، ويعمل له و�س�دة من تراب، 

وي�سند ظهره بمدرة اأو م� �س�كل؛ لئاّل ي�ستلقي على قف�ه.

اإليه التراب، واإذا اأحكمه�  اأو الأحج�ر؛ لئاّل ي�سل  اأن ي�سّد اللحد ب�للُّْبن  الخام�س: 

ب�لطين ك�ن اأح�سن، واأن يهيل عليه التراب غير اأرح�مه بظهر الأكّف.

ال�ضاد�س: اأن يكون من ينزله في القبر متطّهرًا، مك�سوف الراأ�س، ح�ّلً اإزاره، ن�زعً� 

عم�مته ورداءه ونعليه، واأن يكون المب��سر لإنزال المراأة وحّل اأكف�نه� زوجه� اأو مح�رمه�، 

اأْولى به� من  ثّم الأج�نب. والزوج  اأرح�مه� من الرج�ل ف�لن�س�ء،  ومع عدمهم ف�أقرب 

الجميع.

ال�ضابع: تلقينه العق�ئد الحّقة ب�لم�أثور، بعد و�سعه في اللحد، قبل اأن ي�سّده.

الثامن: رفع القبر عن الأر�س بمقدار اأربعة اأ�س�بع م�سمومة اأو مفّرجة.
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التا�ضع: تربيع القبر، بمعنى ت�سطيحه وجعله ذا اأربع زواي� ق�ئمة، والأحوط ا�ستحب�بً� 

ترك ت�سنيمه.

العا�ضر: اإحك�م القبر، واأن ير�ّس الم�ء على قبره. والأْولى اأن ي�ستقبل القبلة ويبتدئ 

.
(1(

ب�لر�ّس من عند الراأ�س اإلى الرجل، ثّم يدور به على القبر

الحادي ع�سر: و�سع اليد على القبر مفّرجة الأ�س�بع مع غمزه� بحيث يبقى اأثره�.

الثاني ع�ضر: قراءة �سورة القدر �سبع مّرات.

الثالث ع�ضر: ال�ستغف�ر والدع�ء للمّيت ب�لم�أثور.

الم�سّيعين  ورج��وع  الدفن،  تم�م  بعد  ي�أمره،  من  اأو  الولي  يلّقنه  اأن  ع�ضر:  ال��راب��ع 

وان�سرافهم، ال�سه�دة. وبذلك التلقين يدفع �سوؤال منكر ونكير.

الخام�س ع�ضر: اأن ُيكتب ا�سم المّيت على القبر، اأو على لوح، اأو حجر، وُين�سب عند 

راأ�سه.

مكروهات الدفن

ُيكره في الدفن اأمور، منه�:

االأّول: دفن مّيتين في قبر واحد، كجمعهم� في جن�زة واحدة.

الثاني: فر�س القبر ب�ل�س�ج )�سجر خ��س( اإّل اإذا ك�نت الأر�س ندّية، في�ستحّب و�سع 

المّيت على التراب، و�سّد القبر وتطيينه بغير ترابه.

الثالث: نزول الوالد في قبر ولده؛ خوفً� من جزعه وفوات اأجره.

الرابع: اأن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب.

الخام�س: تجديد القبر بعد اندرا�سه، اإّل قبور الأنبي�ءR والأو�سي�ء وال�سلح�ء 

والعلم�ء، ورفع القبر عن الأر�س اأزيد من اأربعة اأ�س�بع مفّرج�ت.

ال�ضاد�س: الجلو�س على القبر، والّتك�ء، والم�سي من غير �سرورة، وال�سحك عنده.

)1) الإم�م الخ�منئي: ر�ّس الم�ء على القبر يوم الدفن م�ستحب، واأم� بعده فال اإ�سك�ل فيه بق�سد الرج�ء.



أهداف الدرا: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

الدرس السادس

 أحكام الشهيد
وغسل مّس الميّت

يبّين وجوب غ�سل م�ّس المّيت واأحك�مه ال�سرعية. - 1

يتعّرف على اأهم اأحكم ال�سهيد الإبتالئية. - 2

يبّين الم�س�ديق ال�سرعية لل�سهيد في الإ�سالم. - 3





وجوب غسل المس
يجب الغ�سل بم�ّس مّيت الإن�س�ن بعد برد تم�م ج�سده، وقبل تم�م غ�سله. فلو م�ّس  - 1

الغ�سل بم�ّسه، ولو م�ّس   الميت قبل برده )قبل انخف��س حرارة ج�سده( ل يجب 

بعد تم�م تغ�سيله ل يجب الغ�سل بم�ّسه اأي�سً�.

ل فرق في المّيت بين الم�سلم والك�فر، والكبير وال�سغير، حّتى ال�سقط اإذا تّم له  - 2

.
(1(

اأربعة اأ�سهر

ل فرق في الم�ّس بين م� تحّله الحي�ة وغيره، م��ّسً� ومم�سو�سً�، فيجب الغ�سل بم�ّس  - 3

ظفر المّيت بظفر الحّي -مثاًل-، وي�ستثنى من ذلك ال�سعر، فال يجب الغ�سل بم�ّس 

بدن  بم�ّس  الغ�سل  الحّي، كم� ل يجب  بدن  ب�أّي جزء من  المّيت  بدن  ال�سعر من 

الميت ب�سعر الحّي.

ل يجب الغ�سل بم�ّس المّيت بعد غ�سله ولو ك�ن غ�ساًل ا�سطرارّيً�، كم� اإذا ك�نت  - 4

، بل واإن غ�سله الك�فر 
(3(

 والك�فور
(2(

الأغ�س�ل الثالثة ب�لم�ء الخ�ل�س لفقد ال�سدر

عند فقد الم�سلم المم�ثل.

ل يجب الغ�سل بم�ّس المّيت لو ُيّمم عند تعّذر التغ�سيل. - 5

تكرار الم�ّس ل يوجب تكرار الغ�سل، حّتى ولو ك�ن المم�سو�س متعّددًا. - 6

)1) الإم�م الخ�منئي: ال�سقط اإذا لم يتّم له اأربعة اأ�سهر ل يجب الغ�سل بم�ّسه واإن ولجته الروح.

)2)  ال�سدر: �سجر النبق. ويراد هن� الورق المطحون.

)3)  الك�فور: هو طيب، يكون في اأجواف �سجر، خ�سبه اأبي�س.
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أحكام غسل مّس الميّت

م�ّص القطعة المنف�شلة من الحّي والمّيت   1

 من الحّي اإذا ُم�ّست ففيه� ثالث �سور:
(1(

القطعة المب�نة

.
(2(

االأولى: اإذا ك�نت م�ستملة على اللحم والعظم يجب الغ�سل بم�ّسه�

الثانية: اإذا ك�نت عظمً� مجردًا عن اللحم، ل يجب الغ�سل بم�ّسه�، واإن ك�ن الأحوط 

ا�ستحب�بً� الغ�سل بم�ّسه�.

.
(3(

الثالثة: اإذا ك�نت لحمً� مجّردًا عن العظم ل يجب الغ�سل بم�ّسه�

اأم� حكم م�ّس القطعة المنف�سلة من المّيت، يجب الغ�سل بم�ّس القطعة المنف�سلة من 

.
(5(

، اإّل ال�سعر
(4(

المّيت

اأحكام ال�شّك في وجوب الغت�شال   2

لو م�ّس مّيتً�، و�سّك اأّنه قبل برده اأو بعده، ل يجب الغ�سل. -

-  .
(6(

لو م�ّس مّيتً� بعد برده، و�سّك  في اأّنه ك�ن قبل الغ�سل اأو بعده، يجب الغ�سل

من ل يجب الغ�شل بم�ّشه   3

- .
(7(

ال�سهيد، فهو ك�لمغ�ّسل فال يوجب م�ّسه الغ�سل

مر بتقديم غ�سله ليقتل. -
ُ
من وجب قتله ق�س��سً� اأو حدًا، ف�أ

موت قطعة مّت�شلة بالحّي   4

اأع�س�ء الحّي، ف�إن بقي مّت�ساًل ببدن الحّي ل  - اإذا خرجت الروح من ع�سو من 

)1)  المب�نة: المنف�سلة، المقطوعة.

)2) الإم�م الخ�منئي: ل يجب غ�سل م�س الميت بم�س الع�سو المذكور.

)3) الإم�م الخ�منئي: م� يخرج من اأن�سجة اللّثة عند قلع الأ�سن�ن ل يجب الغ�سل بم�ّسه�.

)4) الإم�م الخ�منئي: م�ّس الع�سو المب�ن من الميت بعد برده وقبل غ�سله حكمه حكم م�ّس بدن المّيت نف�سه.

)5) الإم�م الخ�منئي: م�ّس جمجمة غير الم�سلم المجّردة عن اللحم يوجب الغ�سل.

)6) الإم�م الخ�منئي: اإذا لم تحرز اأ�سل غ�سل الميت وك�ن هن�ك �سّك في ذلك، فمع م�ّس ذلك الج�سد اأو اأجزائه يجب غ�سل م�ّس الميت.

)7) الإم�م الخ�منئي: ل يجب الغ�سل بم�ّس ال�سهيد الذي �سقط عنه وجوب الغ�سل والتكفين.
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.
(1(

يجب الغ�سل بم�ّسه. واإن انف�سل فقد مّر حكمه

نق�ص الم�ّص للو�شوء   5

م�ّس المّيت ينق�س الو�سوء، فيجب الو�سوء مع غ�سل الم�ّس لكّل م�سروط ب�لو�سوء.

غايات غ�شل الم�ّص   6

الأ�سغر  - الحدث  من  ب�لطه�رة  م�سروطً�  جوازه  يكون  م�  لكّل  الم�ّس  غ�سل  يجب 

كم�س كت�بة القراآن الكريم ونحوه.

- .
(2(

هو �سرط فيم� ي�سترط في �سّحته الطه�رة، ك�ل�سالة، والطواف الواجب

اأ�شياء مباحة للما�ّص   7

فيه�،  والمكث  الم�سّرفة،  والم�س�هد  الم�س�جد  دخول  الم�ّس  غ�سل  عليه  لمن  يجوز 

الحدث  المّيت ح�ل  م�ّس  م��ّسة، فح�ل  ك�نت  اإن  الزوجة  ويجوز وطء  العزائم،  وقراءة 

الأ�سغر اإّل في اإيج�ب الغ�سل لل�سالة ونحوه�.

أحكام الشهيد
اأي�سً�  كبير  اإن ف�سل ال�سهداء وثوابهم واأجرهم ومثواهم في الجنة بل وفي الدني� 

جدًا، بحيث اإّن اهلل تع�لى قد اعتبرهم اأحي�ء يرزقون واأنهم اأمراء اأهل الجنة و�س�دتهم، 

وقد تواترت الأخب�ر في هذا المعنى اإلى حد كبير وهذا مم� ل�سك فيه.

ببع�س  الآخ��رة  في  والدرجة  والثواب  الأج��ر  اإلى  م�س�فً�  ال�سهيد  اخت�س  هن�  ومن 

الأحك�م ال�سرعية ميزته عن غيره من الن��س الذين يقتلون اأو يموتون.

ومن هذه الأحك�م م� ورد في كيفية تجهيزه من جهة الغ�سل والكفن وم�س بدنه.

و�سوف ن�ستعر�س جملة من هذه الأحك�م �سمن الم�س�ئل الآتية م�س�فً� اإلى ا�ستعرا�س 

)1) في ال�سفحة ال�س�بقة.

)2)  الطواف الواجب هو الذي يكون جزءًا من حّج اأو عمرة واجبين اأو م�ستحبين. والطواف الم�ستحّب هو الذي ل يكون جزءًا لحّج 

اأو عمرة.
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هذا  اأن  ت�سخي�س  في  والخط�أ  ال�ستب�ه  فيه�  يح�سل  قد  التي  والح�لت  الموارد  بع�س 

المج�هد الذي قتل هل هو �سهيد ب�لم�سطلح ال�سرعي اأم ل؟

وكذلك �سوف ن�ستعر�س ونبّين م� هو المراد من اأر�س المعركة و�س�حة الحرب التي 

هي الأ�س��س في ت�سخي�س المقتول فيه� اأنه من ال�سهداء اأم ل.

وهذه الموارد ن�ستعر�سه� �سمن الم�س�ئل الت�لية:

 �سواء دفن في اأر�س  - 1
(1(

ن. ل ول يكفَّ ال�سهيد الذي ي�سقط في اأر�س المعركة ل يغ�سَّ

المعركة اأو نقل بعد �سه�دته اإلى بلد اآخر ليدفن فيه.

ال�سهيد الذي ي�سقط في اأر�س المعركة ل يغ�سل ول يكفن بل يجب دفنه بلب��سه  - 2

(2(
الذي قتل فيه بعد ال�سالة عليه.

قتل  - 3 اأنه  اأو  المواجه�ت  اأثن�ء  المعركة  اأر���س  في  قتل  المج�هد  اأن  في  �سك  اإذا 

اأثن�ء المعركة  بعد انته�ئه� ف�إن ك�ن هن�ك قرائن واأم�رات تدل على ا�ست�سه�ده 

(3(
في�سقط عنه الغ�سل والتكفين واإل فال.

4 - (4(
م�ّس بدن ال�سهيد الذي �سقط في اأر�س المعركة ل يوجب غ�سل م�ّس الميت.

لقت�س�ء  - 5 العدو  وهجوم  المعركة  اأثن�ء  العدو  اأر���س  المج�هدين  اأحد  دخل  اإذا 

الأمر لذلك وا�ست�سهد هن�ك فتترتب عليه اأحك�م ال�سهيد. اإذ ل فرق في ات�س�ف 

المعركة  حين  اآخ��ر  مك�ن  اأي  اأو  العدو  اأر���س  في  قتله  بين  ب�ل�سه�دة  المج�هد 

(5(
والحرب. وب�لت�لي ي�سقط عنه الغ�سل والتكفين.

اأر�س  - 6 في  دفنه  يكن  ولم  معّين  مك�ن  في  دفنه  في  و�سية  لل�سهيد  يكن  لم  اإذا 

المعركة موجبً� للهتك فال م�نع من دفنه في اأر�س المعركة التي ا�ست�سهد فيه� 

)1) ا�ستفت�ءات الإم�م ج-3 �س-46 �س20. ا�ستفت�ءات الإم�م ج-1 �س-80 �س164.

)2) ا�ستفت�ءات الإم�م ج-1 �س-80 �س21.

)3) ا�ستفت�ءات الإم�م ج-3 �س-47 �س24.

)4) ا�ستفت�ءات الإم�م ج-3 �س-47 �س25.

)5) ا�ستفت�ءات الإم�م ج-3 �س-51 �س38.
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(1(
ولكن يجب اأن يكون ذلك ب�إج�زة ولّيه ال�سرعي.

7 - (2(
يجب اأداء المهر الموؤجل لزوجة ال�سهيد من تركته المتبقية بعد �سه�دته.

تحديد الشهيد)3)
ال�سهيد الذي ل يغ�سل ول يكفن هو الذي يقتل في معركة قت�ل العدو ب�إذن الإم�م  - 1

اأو ن�ئبه الخ��س اأو الع�م في زم�ن الغيبة لحفظ بي�سة الإ�سالم.

والمراد من بي�سة الإ�سالم اأ�سل الإ�سالم بحيث يخ�ف على هدمه وقلبه ب�سّده 

(4(
ولو في منطقة من المن�طق الإ�سالمية.

اأحد المج�هدين الع�ملين في تفكيك الألغ�م اأر�سل في مهمة لمنطقة خ�رج اأر�س  - 2

المعركة لنزع الألغ�م منه�، ول�سبب م� انفجر اأحد الألغ�م فيه وقتل فهذا ال�سخ�س 

(5(
تجري عليه اأحك�م ال�سهيد وي�سقط عنه الغ�سل والتكفين.

الن��س الذين يقتلون في المدن والقرى جراء ق�سف العدو لهم اأجر ال�سهيد اإن  - 3

(6(
�س�ء اهلل تع�لى ولكن ل ي�سقط عنهم الغ�سل والتكفين.

المك�ن  - 4 ف�أ�سيب  لال�ستراحة  المت�ري�س  اأحد  اأو  البيت  في  يجل�س  الذي  المج�هد 

جبهة  في  المج�هد  هذا  ك�ن  ف�إن  قتله،  اإلى  اأّدت  العدو  من  �س�روخية  بقذيفة 

(7(
القت�ل )�س�حة الحرب( فهو �سهيد حتى واإن ك�ن في ح�لة ال�ستراحة.

ال�سخ�س الذي يعمل على جه�ز الال�سلكي اأو ب�لتبليغ اأو الإعالم الحربي اإذا ك�ن في المعركة  - 5

(8(
وا�ست�سهد في اأر�س المعركة فحكمه حكم �س�ئر ال�سهداء من جهة الغ�سل والكفن.

)1) ا�ستفت�ءات الإم�م ج-3 �س-51 �س39.

)2) ا�ستفت�ءات الإم�م ج-3 �س-56 �س54.

)3) اأي المراد من لفظ ال�سهيد والمق�سود به ب�لم�سطلح الفقهي.

)4) ا�ستفت�ءات الإم�م ج-1  رقم 43377.

)5) ا�ستفت�ءات الإم�م ج-1 �س-82 �س203.

)6) ا�ستفت�ءات الإم�م ج-3 �س-47 �س23.

)7) ا�ستفت�ءات الإم�م ج-1 �س-505 �س43.

)8) ا�ستفت�ءات الإم�م ج-1 �س-80 �س22.
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الذي يقتل اأثن�ء انفج�ر اأحد الألغ�م المزروعة من قبل العدو خ�رج اأر�س المعركة  - 6

اأو بعد انته�ئه� في تلك المنطقة وك�ن الغر�س من اإزالته الألغ�م هن�ك ال�ستف�دة 

من الأر�س للزراعة ونحوه فهذا ال�سخ�س ل تجري عليه اأحك�م ال�سهيد بل يجب 

(1(
اأن يغ�سل ويكّفن واإن ك�ن له اأجر ال�سهيد.

اأر�س المعركة ولكنه لم يقتل هن�ك بل  - 7 اأحد المج�هدين بجروح في  اأ�سيب  اإذا 

م�ت في الم�ست�سفى اأو في �سي�رة الإ�سع�ف اأثن�ء نقله، ف�إن ك�ن ذلك في المنطقة 

القت�لية فهو �سهيد وي�سقط عنه الغ�سل والتكفين. واأم� اإذا م�ت خ�رج المنطقة 

(2(
القت�لية فال يترتب عليه حكم ال�سهيد بل يغ�سل ويكّفن.

المواجهة  - 8 )خ��ط  للجبهة  الأم�مية  الخطوط  عن  بعيدًا  يكون  ال��ذي  المج�هد 

على  يعمل  اأو  العدو  مواقع  تق�سف  التي  المدفعية  على  يعمل  ولكنه  العدو(  مع 

اأو جّوًا وقتل فهو  اأر�سً�  العدو  ف�إذا ق�سف من  التي ت�سّد الط�ئرات  الم�س�دات 

(3(
�سهيد.

الأ�سخ��س الذين ل يق�تلون ولكنهم يوجدون في المعركة لأجل التبليغ اأو اإ�سالح  -

الطرق�ت اأو خطوط الت�س�ل اأو اإي�س�ل الموؤن والم�س�عدات الأخرى ف�إذا قتلوا 

(4(
هن�ك وك�نوا يعّدون جزءًا من القوى الع�ملة على الجبهة فحكمهم حكم ال�سهيد.

اغتي�ًل من قبل مخ�برات  - 9 القت�ل  المج�هدين خلف خطوط جبهة  اأحد  قتل  اإذا 

(5(
العدو اأو المتع�ملين مع العدو فله ثواب ال�سهيد واأجره.

المراد من اأر�س المعركة- التي يترتب على من قتل فيه� اأحك�م ال�سهيد- هي  - 10

فيه�  تح�سل  التي  المنطقة  ح��دود  في  العدو  ر�س��س  اإليه  ي�سل  ال��ذي  المك�ن 

)1) ا�ستفت�ءات الإم�م ج-1 �س-505 �س44.

)2) ا�ستفت�ءات الإم�م ج-1 �س-505 �س45.

)3) ا�ستفت�ءات الإم�م ج-1 �س-81 �س195.

)4) ا�ستفت�ءات الإم�م ج-1 �س-81 �س196.

)5) ا�ستفت�ءات الإم�م ج-1 �س-82 �س201. 
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الحرب ل الأم�كن والمدن البعيدة اإل اإذا �سدق عليه� اأي�سً� اأنه� منطقة حربية 

.
(1(

و�س�حة حرب.

)1) ا�ستفت�ءات الإم�م ج-1 �س-504 �س42.
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للمطالعة:

تعزية اأهل الم�شيبة وت�شليتهم

من الم�ستحّب�ت الأكيدة التعزية لأهل الم�سيبة، وت�سليتهم، وتخفيف حزنهم، بذكر م� 

ين��سب المق�م، وم� له دخل في هذا المرام، من ذكر م�س�ئب الدني� و�سرعة زواله�، واأّن 

كّل نف�س ف�نية، والآج�ل متق�ربة، ونقل م� ورد فيم� اأعّد اهلل - تع�لى- للم�س�ب من الأجر، 

ول �سّيم� م�س�ب الولد من اأّنه �س�فع م�سّفع لأبويه، حّتى اإّن ال�سقط يقف وقفة الغ�سب�ن على 

ب�ب الجّنة فيقول: ل اأدخل حّتى يدخل اأبواي، فيدخلهم� اهلل - تع�لى- الجّنة، اإلى غير ذلك.

وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده، والأف�سل بعده، واأجره� عظيم، ول �سّيم� تعزية الثكلى 

واليتيم، فمن عّزى م�س�بً� ك�ن له مثل اأجره، من غير اأن ينتق�س من اأجر الم�س�ب �سيء.

.
»وما من م�ضلم يعّزي اأخاه الم�ضلم بم�ضيبة اإاّل ك�ضاه اهلل من ُحلَِل الكرامة«)1)

»وكان فيما ناجى به مو�ضىQ رّبه اأّنه قال: يا رّب، ما لمن عّزى الثكلى؟ قال: 

.
اأظّله في ظّلي يوم ال ظّل اإاّل ظّلي«)2)

»وما من عبد يم�ضح يده على راأ�س يتيم ترّحماً له اإاّل اأعطاه اهلل -عّز وجّل- بكّل 

، اإلى غير ذلك مّم� ورد في الأخب�ر.
�ضعرة نوراً يوم القيامة«)3)

ويكفي في تحّقق التعزية مجّرد الح�سور عند الم�س�ب لأجله� بحيث يراه؛ ف�إّن له 

دخاًل في ت�سلية الخ�طر وت�سكين لوعة الحزن.

ويجوز جلو�س اأهل المّيت للتعزية، ول كراهة فيه. نعم الأْولى اأن ل يزيد على ثالثة 

اأّي�م، كم� اأّنه ي�ستحّب اإر�س�ل الطع�م اإليهم في تلك المّدة، بل اإلى الثالثة واإن ك�ن مّدة 

جلو�سهم اأقّل.
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