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االهداء

اىل خازن العلم، وأصل الكرم، وقائد األمم ...
اىل إمام اهلدى، ومصباح الدجى، وعلم التقى...

اىل عنصر األبرار، ودعامة األخيار، وباب اإلميان...
اىل سبط النيب األعظم، وأبا االحرار، وسيد الشهداء...

إمامنا احلسني عليه السالم هندي هذا القليل...





7

W

مقدمة التحقيق
احلمـد هلل املفنـي لألشـياء بعـد وجودهـا، حتـى يصـر موجودهـا كمفقودهـا، 
كان وحـده ال يشء معـه قبـل أبتدائهـا، وكذلـك يكـون بعـد فنائهـا، بـا وقت، وال 

حـن، وال زمـان، فـا يشء إال الواحـد القهـار، الـذي إليـه مصـر مجيـع األمـور.
وصـلِّ اللهـم عـى شـفيع يـوم املحـر، واحلاكـم عنـد الفـزع األكـر، صاحـب 
حـوض الكوثـر، ولـواء احلمـد األزهـر، وعـى آلـه شـهداء دار الفنـاء، وشـفعاء دار 
البقـاء، والرمحـة املوصولة، واآليـة املخزونـة، واألمانة املحفوظة، الذيـن أياب اخللق 
اليهـم، وحسـاهبم عليهـم، وفصـل اخلطـاب عندهـم، والعن اللهـم اعـداء آل حممد، 
إليهـم،  واملائلـن  هلـم،  واملسـلمن  ومواليهـم،  وحمبيهـم،  وأنصارهـم،  وأعواهنـم، 
والناهضـن بأجنحتهـم، واملصدقـن بأحكامهـم، لعنـًا كثـرًا دائبًا أبـدًا دائـًا رسمدًا.

الرسـل واألنبيـاء واألوصيـاء  إرسـاله  اخلالـق  لطـف  متـام  فمـن  بعـد...  أمـا 
صلـوات اهلل عليهـم إىل أهـل عـامل الدنيـا، منذريـن ومبريـن لبيان التكليـف وإمتام 
احلجـة، إذ أّن األدميـن بالغـًا ما بلغوا من الرشـد والعقل تبقـى أفهامهم عاجزة عن 
معرفـة علـل إجيادهـم، وأسـباب خلقهـم، ومسـالك كاهلـم، دون األنبياء والرسـل 
واألوصيـاء، الذيـن هلـم كـال املعرفـة يف تكاليـف البـر، وسـبل نجاهتـم، وطـرق 

توجيههـم يف درب العبوديـة هلل.
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وقـد دأب رسـل اهلل عليهـم السـام عـى تفعيـل اجلانـب الضامـر يف أممهـم 
اعتـدل  البـري  الكيـان  هيمـن يف  إن  الـذي  املعـاد،  اال وهـو جانـب  ورعاياهـم 
ثـواب اجلنـة. النـار، والطمـع يف  باعتبـار اخلـوف مـن عـذاب  واسـتقام وَصُلـح، 
فـكان االطـاع عـى معرفـة أخبـار املعـاد، ومنازلـه، وأحوالـه، وحسـن مآبـه، 
وسـوء عقابـه، هـو مصـدر تلـك الطاقة التـي تتفجر من بـن حالتن يف قلـب املؤمن 
أال ومهـا اخلـوف والرجـاء، وكانـت هـي التـي تـروض النفـس يف االسـتقامة عـى 

النهـج القويـم، وتثبـت القـدم عـى الرصاط املسـتقيم.
لـذا ومـن هـذا املنطلـق نضـع بـن أيديكـم أعزائنـا القـراء كتابنـا املوسـوم بــ 
»مـدارك الغرائـب يف مسـالك العواقـب، ومشـاهد العجائـب يف مناهـج املناقـب« 
الـذي يتنـاول يف مقدمتـه ويف فصولـه العريـن أحـوال املـوت وامليـت، وأحـوال 
القـر والـرزخ، وأحـوال احلـر واملعـاد، وقـد مجـع فيـه املؤلـف »احلسـن بـن عبـد 
الرحيـم املراغـي« بعـض الروايـات التـي حبانـا هبا أهل بيـت العصمة صلـوات اهلل 
عليهـم، وقـد خلـل بعض فصوله بعـض األراء الكاميـة للمخالفن من الفاسـفة 
واملتكلمـن والتـي فندهـا بالدليـل العقـي والنقـي، ويسـتعرض معهـا رأي الفرقـة 
احلقـة أال وهـي الشـيعة اإلماميـة، فالـازم عـى املؤمنـن أن ينهلـوا مـن هـذا املعـن 

الصايف، لكي حيظوا بسعادة الدارين.  
شعبة التحقيق

قسم الشؤون الفكرية والثقافية
3/مجادي اآلخر/1437

شهادة بضعة الرسول صّى اهلل عليه وآله الصديقة الطاهرة عليها السام
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التمسك بأهل البيت عليهم السالم نجاٌة من الضالل:

إن  مـا  الثقلـن  فيكـم  تـارك  رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: ».... إين  قـال 
متسـكتم هبـا لـن تضلـوا، كتـاب اهلل وعـرتيت أهـل بيتـي، فإهنا لـن يفرتقا حتـى يردا 

عـى احلـوض ....«)1(.

وكتـاب اهلل صامـٌت إاّل أن يسـتنطقه الكتـاب الناطـق وهـم أهـل البيت عليهم 
ن تُۡرَفَع 

َ
ُ أ ذَِن ٱللَّ

َ
السـام)2(، الذيـن نـزل القـرآن يف بيوهتـم، تلـك البيـوت التـي ﴿ أ

َوُيۡذَكـَر فِيَهـا ٱۡسـُمُهۥ يَُسـّبُِح َلُۥ فِيَها بِٱۡلُغـُدّوِ َوٱٓأۡلَصاِل ﴾)3(.
إذن ينحـرص طريـق املعرفـة والنجـاة بالكتـاب الناطـق وهـم حممـد وآل حممـد 
صلـوات اهلل وسـامه عليهـم، فهـم األدالء عـى الكتـاب الصامت وترمجانـه، فلذا 
جيـب االهتـام والرتكيـز عـى كامهـم عليهم السـام، فقـد ورد يف الزيـارة اجلامعة 
الكبـرة: ».... كامكـم نـور ....«)4(، ونحـن نعلـم أن النور كاشـف للظام، فأينا 
حـلَّ النـور انجلـت الظلمـة، فيجـب علينـا أن نأخـذ علومنـا ومعارفنا منهـم عليهم 
السـام؛ النحصـار احلـق هبـم، فقـد قـال إمامنـا الباقـر صلـوات اهلل وسـامه عليـه 
لسـلمة بـن كهيـل واحلكـم بـن عتيبـة: »رّشقـا وغّربـا فـا جتـدان علـًا صحيحـًا إاّل 

شـيئًا خـرج مـن عندنـا أهـل البيـت«)5(، فاألخـذ مـن غرهم هـو الضـال بعينه.

1. بصائر الدرجات للصفار:433، ح3.
2. قال أمر املؤمنن A: »....، أنا القرآن الناطق، ....«. جامع األرسار لآلمي:383.

3. سورة النور 36:24.
4. من ال حيرضه الفقيه للصدوق 616:2/الزيارة اجلامعة، من ح3213.

5. الكايف للكليني 399:1/كتاب احلجة، باب انه ليس يشء من احلق يف يد الناس إال خرج من عند 
األئمة B، ح3.
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العقائد:
العقائـد هـي هويـة اإلنسـان، وهـي أهم يشء بـه يكون اإلنسـان إنسـانًا، وهي 
زاده الرئيـي واألهـم، عـن زيـد الشـحام، عن أيب جعفـر عليه السـام، يف قول اهلل 
نَسٰـُن إَِلٰ َطَعاِمـهِۦٓ ﴾)1( قـال: قلـت: مـا طعامـه؟ قـال  عـز وجـّل: ﴿ فَۡلَينُظـرِ ٱۡلِ
عليـه السـام: »علمـه الـذي يأخـذه ممـن يأخـذه«)2(، فابـد - بماحظـة املقدمة يف 
التمسـك بأهـل البيـت عليهـم السـام - من التـزود والنهـل من عـن صافية ونمر 

عـذب، وليـس هنـاك صفـاء وعذوبـة إال عندهـم عليهم السـام.
قـال أمـر املؤمنـن عليهـم السـام: ».... ذهـب النـاس اىل عيـون كـدرة يفـرغ 
بعضهـا يف بعـض، وذهـب مـن ذهـب إلينـا اىل عيـون صافيـة، جتـري بأمـر رهبـا، ال 

نفـاد هلـا وال انقطـاع ....«)3(.
وترجـع أمهيـة العقائـد اىل عامـل مهـم، وهـو حتديـد موقـف اإلنسـان مـع ربـه 

عزوجـّل ونبيـه صـّى اهلل عليـه وآلـه وأئمتـه صلـوات اهلل وسـامه عليهـم.
املوت واملعاد:

مـن العقائـد املرتبطـة هبـذا األمـر هـي عقيدتنـا بـا بعـد املـوت واملعـاد، فيلـزم 
علينـا أن، نعـرف مـا سـيجري يف هـذه احلقبـة، التي سـندخلها رغًا عنّـا، يف عامل هو 

أوسـع وأكـر مـن عاملنـا الدنيـوي بـا ال يتصـوره أحد.
فمـن يريـد أن يسـافر اىل بلـٍد آخـر ال بد أن يعـرف خصائص ذلـك البلد، وكلّ 
مـا يتعّلـق بـه، لكـي يسـتعد بالشـكل الائـق، وإاّل فسـيواجه املصاعـب اجلّمـة التي 

1. سورة عبس 24:80.
2. املحاسن للرقي 220:1/باب االحتياط يف الدين، ح127.

3. الكايف للكليني 184:1/كتاب احلجة، باب معرفة اإلمام والرد إليه، من ح9.
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سـتؤدي اىل عـدم وصولـه اىل مقصـده ومـن ثـّم هاكه، لـذا جيب أن يسـأل الناصح 
مـا سـيواجهه  بمسـتوى  للسـفر  اسـتعداده  يكـون  لكـي  العـامل؛  الصـادق  الشـفيق 

فينجـو ويصـل اىل غايته.
األهـم  بسـفر اآلخـرة  واملُتَصـور، فكيـف  املحـدود  الدنيـوي  السـفر  هـذا يف 
واألخطـر والـذي ال تدركـه عقولنـا، فالسـفر يف هكـذا عـامل باطمئنـان ال يكـون إاّل 
باالهتـداء بنـور حممـد وآل حممـد صلـوات وسـامه عليهـم، فهـل هنـاك مـن هـو 
أنصـح وأشـفق هبـذا اخللـق منهـم صلـوات اهلل وسـامه عليهـم؟! وهـل هنـاك من 

هـو أصـدق وأعلـم منهـم؟! كّا.
فهـم مصابيـح الُدجـى وُسـفن النجـاة وبـاب اهلل الـذي منـه يؤتـى، والكتـاب 

والروايـات مشـحونة هبـذا املعنـى.
فهنيئـًا ملـن سـّلم هلـم، ومتسـك هبـم، واسـتقى علومـه ومعرفته منهـم صلوات 

اهلل وسـامه عليهـم.
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ترمجة املؤلف
اسمه: احلسن بن عبد الرحيم املراغي، من اعام القرن الثالث عر.

ما قيل فيه: قال السيد عبد العزيز الطباطبائي يف املؤلف: كان فيلسوفًا، متكلًا، 
فيه تصوف قليل، واظنه كان يسكن يف طهران، كان حيًا سنة 1273هـ)1(.
ومل نجد له ذكرًا يف الكتب الرجالية سوى ما ذكره هذا السيد اجلليل.

مؤلفاته: كتابنا »مدارك املغرائب يف مســالك العواقب ومشــاهد العجائب يف 
مناهج املناقب« وقد قال فيه الشيخ اغا بزرك الطهراين يف كتاب الذريعة قائًا:

كتـاب »مـدارك املغرائـب يف مسـالك العواقـب ومشـاهد العجائـب يف مناهج 
املناقـب« يف أحـوال املـوت ومـا بعـده مـن عامل الـرزخ واملعـاد واملحر عـى ما بلغ 
مـن املعصومـن عليهـم السـام، أولـه ]احلمـد هلل الـذي ال يمـوت وال يفنـى وال 
ينقـي عجائبـه وال خيفـى[ للمـوىل حسـن بـن عبـد الرحيـم املراغـي، ألفـه لبعـض 
السـادة االمـراء االجـاء ، مرتبـًا عـى مقدمـة وعريـن بابـًا، كانـت عنـد العامـة 

السـيد حممـد املهـدي الصـدر رمحـه اهلل)2(.

1. انظر: معجم أعام الشيعة للسيد عبد العزيز الطباطبائي:147.
2. انظر: الذريعة للطهراين 240:20/مدارك الغرائب.
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1. حقيقـة الـروح. 2. فوائـد فلسـفية. 3. نقطـة املعارف. 4. منهـاج البصرة. 
عـى  الـرد   .8 االخـاق.  فلسـفة   .7 احلكمـة.  مشـكاة   .6 اخللقـة.  رس  بيـان   .5
الشـيخية. 10. تفسـر فاحتـة الكتـاب. 11. خمتـرص بيـان رس اخللقة. 12. رسـالتان 
يف اجلـر والتفويـض صغـرة وكبـرة. 13. سـبب تسـمية األئمة عليهم السـام بأم 
الكتـاب. 14. رسـالة حـول رفـع القلـم يف بعـض األعيـاد وتأويلـه. 15. رسـالة 
يف العقـل ويف علـم اهلل تعـاىل ألفهـا سـنة 1258هــ. 16. رسـالة يف جـزاء االعـال 
وحقيقـة التكليـف ألفها سـنة 1259هـ. 17. مسـالك الطريقة ألفها سـنة 1259هـ 
باسـم السـلطان حممـد شـاه القاجـاري. 18. مراتـب النفـس والـروح ودرجـات 

القلـب والعقـل ألفـه سـنة 1271هــ، رسـالة يف التوحيـد ألفهـا سـنة 1273هـ)1(.
منهجية التحقيق:

لقد كانت مراحل حتقيق هذا السفر العظيم عى ما يي:
 تنضيـد املخطوطـة، مقابلـة النـص املنضـد مـع املخطوطـة االصـل، إدخال 
معلومـات العمـل، فهرسـة الكتـاب، وإخـراج الكتـاب، قـد قـام هبـذه املهـام خادم 

احلسـن عليـه السـام امحـد عبـد الوهـاب زيـارة اخلزاعي.
 ختريـج االيـات الكريمـة، األحاديث الريفة، الكلـات اللغوية الغامضة، 
الرجـال، واألراء الكاميـة والفلسـفية، وقد قام هبذه املهمة خادمي اإلمام احلسـن 

أمحـد عبـد الوهـاب زيارة اخلزاعي وحييى مسـر كاظـم االبراهيمي.
 مرحلـة التدقيـق النهائـي، وتقويـم النـص، وقـد هبـذه املهمة خادم احلسـن 

عليه السـام امحد جاسـم السـاعدي.

1. انظر: معجم أعام الشيعة للسيد عبد العزيز الطباطبائي:147.



15 منهجية التحقيق

تنويه
لقد استعملنا ما بن املعقوفتن ] [ الضافة اي سقط يف الرواية من املصدر.

وكذلـك الضافـة كلمـة يتـم هبـا كام املؤلـف ويتضح مـع اإلشـارة يف اهلامش 
. هلا

النسخة املعتمدة:
 لقـد اعتمدنـا عـى النسـخة الوحيـدة للكتـاب وهي بخـط املؤلـف وقعت بن 

ايدينـا ضمـن رسـائل للمؤلـف مـن مكتبة جملس الشـورى.
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17 نماذج من مخطوطة الكتاب
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W

احلمـد هلل الـذي ال يمـوت وال يفنـى، وال تنقـي عجائبـه وال ختفـى؛ ألّنـه 
كّل يـوم يف شـأن، الـذي خلـق اإلنسـان، ورّشفـه بالعلـم والبيـان، وكّرمـه بالّطاعـة 
واإلذعـان، وفتـح لـه باب التوبـة، وجعلها وسـيلة العناية والغفـران؛ ليتخّلص إليه 
كّل ذي جهـل وخـران، وحيـب لقائـه ويميـل إىل الرضـوان، فلـم حيجـب التوبـة 
عـن عبـاده إىل أن يشـاهدوا أمـر اآلخـرة بالعيـان، ثـّم يميتهـم يف مشـهد البصـرة 
واإليقـان، بمحـرض األئمـة أهل اهلـدى والعرفـان؛ ليجزهيم با عملوا ويسـأهلم عّا 

اعتقـدوا باجلنـان)1(، فيبقـون بـا جيـزون إىل مـا شـاء اهلل الدّيـان.
ثـّم ُيفنـي - هو سـبحانه - مجيع مـا يف األكوان، بإعادهتـا إىل القدرة واإلمكان، 
ويعـود هـو سـبحانه كـا هـو قبـل أن خيلق مـا كان، ثـّم خيلقها خلقـًا ال يقبـل الزوال 
األعـال  وتتجسـم  ُسـْكران،  وهـم  صعيـد  يف  مجيعـًا  النـاس  فيحـر  والنقصـان، 
املكتوبـة ويتطايـر طائـر كل إنسـان، فيحاسـب وياحـظ بامليـزان، ويسـأل وجيـزي 
عـى حسـب مراتـب اإليـان، فيظهـر حـوض النبي صـّى اهلل عليـه وآله، وَيـِرُد عليه 
كّل حمـّب ويسـقى، ويمنـع كل مبغـض وهـو عطشـان، ثـّم يظهـر الـرصاط املمـدود 

1. اجلَناُن - بالفتح -: القلب. الصحاح للجوهري 511:5 »جنن«.
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عـى النـران، فـا جيـوزه أحـد وال يصـل إىل اجلنـان، إاّل ومعـه بـراءة مـن خليفـة 
الرمحـن، سـند أصحـاب األعـراف، ويّل امللك املنـان، فيدخل اجلنّـة كّل من حيبه من 

اإلنـس واجلـان، ويدخـل النـار ببغضـه كّل ذي ظلـم وكفـران.
فـإذا اسـتقّر يف مواطنهـم الفريقان، جياء باملوت فيذبـح بينها كا يذبح القربان؛ 
ألّن املـوت مظهـر اجلهـل، واآلخـرة دار العلـم واحليـوان، فيبقـون خالديـن مـا دام 
العلـم والقـدرة يبقيـان، فإهّنـا األصـان األصيـان، عليهـا يـدور كّلا ظهـر وبان، 
أحدمهـا باطـن النّبـوة واإلعـان، واآلخـر باطن الوالية والسـلطان، فصـّى اهلل عى 
النبـّي والـويّل الَلَذيـن مهـا القطبـان، وسـّلم عـى آهلـا الذين هـم احلفظـة واألركان، 
اهلـدى والفرقـان، سـّيا  الوحـي والقـرآن، ومصابيـح  واألََمنـة واخلـّزان، مفاتيـح 
صاحـب العـرص والزمـان، الـذي هـو احلّجة لنـا والدليـل والرهان، صـى اهلل عليه 

وعـى آبائـه وأبنائـه وأشـياعه، مـا دام الوجـه والعنوان.
أّمـا بعـد، فيقـول العبـد الفقر الاجـئ إىل رمحة رّبـه الكريم الباقي »حسـن بن 
عبـد الرحيـم املراغي«: قد أمـرين األمر األجّل األرشف األعـى، والنّواب األعظم 
األقـدس املعـّى، عـارج معـارج العلم والعـى، وصاعـد مراتب احلّب والـوال، بالغ 
مراسـم العبودية والتقى، وسالك مسـالك احلكمة واهلدى، السند املستند، واملوّفق 
امُللَتَحـد)2(، والنجيـب املمّجـد، واحلسـيب  املعتمـد، وامَلْوئـل)1(  املسـدد، واملعـّول 
ـد، مفـزع أهـل الريعـة يف تعديـل احلـق والسـداد، ومرجـع  ـد املؤيَّ املَوّحـد، املؤيِّ
أهـل الطريقـة يف املبـدأ واملعـاد، ومعـّول أهـل احلقيقـة يف حتقيـق املـراد، وموئل أهل 
املعرفـة يف تصحيـح االعتقـاد، وخـر أهـل العلـم والعرفـان، ونـور أهـل البصـرة 

1. املْوئل: امللجأ واملنجى. لسان العرب البن منظور 715:11 »وأل«.
2. امُللتحد: امللجأ. الصحاح للجوهري 147:2 »حلد«.
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واإليقـان، العـامل الكامـل اجلليـل، والفاضـل البـاذل النبيـل، الـذي مل يسـمح بمثلـه 
الـدوران، ومل يطمـح إىل شـبهه الزمـان، صفـوة سـالة السـلطان، وخـرة خاصـة 
اخلاقـان، مؤّيـد الدولـة - أّيـده اهلل امللـك املنّـان، وأبدله الفضائل وشـّيد لـه البنيان، 
وأمـّده بالفواضـل وأعـّده لإلحسـان، ورزقـه إدراك ظهـور خليفـة الرمحن، ورشف 
حضـور رايـة اإليـان، وشـهود نـور وجـه العرفـان، صـّى اهلل عليـه وآبائه وأشـياعه 
مـا دام املـّن واإلمتنـان أن ُابـّن كيفيـة املعـاد عـى نحـو ينـرح بـه الصـدر، ويطمئّن 
بـه الفـؤاد، ويّتضـح بـه األمر، ويصـّح عليـه اإلعتاد، فأضفـت إليها ما يناسـبها من 

أحـوال الدنيـا واآلخـرة، إمتامـًا للبيـان، وإكـاالً للفائدة.
فرتبـت يف هـذا البـاب كتابـًا مشـتمًا عـى مقدمـة وعريـن بابـًا، وسـميته: 
»مـدارك الغرائـب يف مسـالك العواقـب، ومشـاهد العجائـب يف مناهـج املناقـب« 

ومـن اهلل التسـديد يف حتقيـق املطالـب.
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املقدمة
يف تفصيل األبواب

تبرصة ألُويل األلباب، ومن اهلل التوفيق يف املبدأ واملآب:
الباب األول: يف التوبة وتفصيلها بحسب املراتب والوجوه.

الباب الثاين: يف حّب لقاء اهلل، ومتنّي املوت.
الباب الثالث: يف أحوال امليت، وحقيقة املوت وكيفيته.

الباب الرابع: فيا يعاين امليت، وحضور األئمة عليهم السام.
الباب اخلامس: يف أحوال الرزخ وسؤاله.

الباب السادس: يف فناء العامل وبقائه، واملعاد وكيفيته.
الباب السابع: يف احلر، ومواقف القيامة، وزمان مكث الناس فيها.

الباب الثامن: يف جتّسم األعال.
الباب التاسع: يف أّن املائكة يكتبون أعال العباد.

الباب العارش: يف تطاير الكتب.
الباب احلادي عر: يف احلساب.

الباب الثاين عر: يف امليزان.
الباب الثالث عر: يف السؤال.
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الباب الرابع عر: يف احلوض وساقيه.
الباب اخلامس عر: يف الرصاط.

الباب السادس عر: يف اجلنّة ونعيمها.
الباب السابع عر: يف األعراف وأصحابه.

الباب الثامن عر: يف ذبح املوت بن اجلنة والنار.
الباب التاسع عر: فيمن يدخل يف النار.

الباب العرون: فيا يكون بعد اخللود.
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الباب األول
يف التوبة

َه ٱلُۡمۡؤِمُنـوَن  يُـّ
َ
ِ َجِيًعـا أ وهـي واجبـة عـى العبـاد؛ لقولـه: ﴿ َوتُوُبـٓواْ إَِل ٱللَّ

ِ تَۡوَبٗة  ِيـَن َءاَمُنـواْ تُوُبـٓواْ إَِل ٱللَّ َهـا ٱلَّ يُّ
َ
أ لََعلَُّكـۡم ُتۡفلُِحـوَن ﴾)1(، ولقولـه: ﴿ َيٰٓ

ٰٖت  اتُِكۡم َوُيۡدِخلَُكـۡم َجنَّ ن يَُكّفِـَر َعنُكـۡم َسـّيِ َٔ
َ
نَُّصوًحـا َعـَىٰ َربُُّكـۡم أ

نَۡهٰـُر ﴾)2(.
َ
َتۡـرِي ِمن َتۡتَِهـا ٱۡل

وحقيقـة التوبـة: الرجـوع مـن طريـق الُبعـد إىل طريـق القرب، وهـي من اهلل - 
سـبحانه - القبـول والرجـوع مـن اخلـذالن إىل التوفيق.

ـوَٓء ِبََهٰلَةٖ ُثـمَّ َيُتوُبوَن  ِيـَن َيۡعَملُوَن ٱلسُّ ِ لِلَّ قـال اهلل: ﴿ إِنََّمـا ٱتلَّۡوَبـُة َعَ ٱللَّ
ُ َعلِيًمـا َحِكيٗما ﴾)3(. ُ َعلَۡيِهۡمۗ َوَكَن ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك َيُتـوُب ٱللَّ

ُ
ِمـن قَرِيـٖب فَأ

وقد اختلف يف معنى قوله: ﴿ ِبََهٰلَةٖ ﴾ عى وجوه:

أحدمهـا: أن كل معصيـة يفعلهـا العبـد جهالـة، وإْن كانـت عـى سـبيل العمد، 
وهـو املـروي عـن أيب عبـد اهلل عليه السـام)4(.

1. سورة النور 31:24.
2. سورة التحريم 8:66.

3. سورة النساء 17:4.
4. انظر: جممع البيان للطريس 42:3 - 43/سورة النساء.
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أقـول: وذلـك أّن العـامل خيشـى اهلل ويّتقه، ولـذا ورد: »أّن العامل مـن يعمل«)1(، 
فالعـايص جاهل حيـث يرتكب الذنب، وال خيشـى اهلل.

َ ِمۡن ِعَبادِهِ ﴾)2(. قال اهلل عّز وجّل: ﴿ إِنََّما َيَۡش ٱللَّ
وثانيهـا: ان معنـى قولـه تعـاىل: ﴿ ِبََهٰلَـةٖ ﴾ إهّنـم ال يعلمـون كنـه مـا فيـه مـن 

العقوبـة، كـا يعلـم الـيء رضورة.
وثالثهـا: إّن يف اختيارهـم اللـّذة الفانيـة عـى اللـّذة الباقية جهالـة، وذلك جهل 

اإلختيار. يف 
أقـول: الظاهـر أّن املـراد مـن اجلهالـة، اجلهالة العارضـة من غلبة الشـهوة، فإّن 

الشـيطان يلقـي عـى السـوء حجابًا من الشـهوة، فا يراه سـوء)3(.
وحيتمـل أن يكـون املـراد: أّن العـايص ال يعلـم أّن السـوء نـار حترقـه، بـل هـو 
جاهـل بذلـك، ومعنـى ﴿ َيُتوُبـوَن ِمن قَرِيـٖب ﴾: أي يتوبـون قبل املـوت؛ ألّن ما 

بـن اإلنسـان وبـن املـوت قريب.
يف كتـاب مـن ال حيـره الفقيـه: عن رسـول اهلل صـّى اهلل عليه وآلـه: »من تاب 

قبـل موته بسـنة تـاب اهلل عليه«.
ثّم قال: »وإّن السنة لكثرة، من تاب قبل موته بشهر تاب اهلل عليه«.

ثّم قال: »وإّن الشهر لكثر، من تاب قبل موته بجمعة تاب اهلل عليه)4(«.
ثّم قال: »إّن اجلمعة لكثرة، من تاب قبل موته بيوم تاب اهلل عليه«.

.F 1. عقاب األعال للصدوق:293/عقاب جممع عقوبات األعال، ضمن خطبة للنبي
2. سورة فاطر 28:35.

3. أي املذنب ال يرى السوء سوًء.
4. يف األصل: »قبل اهلل توبته« وما أثبتناه من املصدر.
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ثّم قال: »وإّن يومًا لكثر، من تاب قبل موته بساعة تاب اهلل عليه«.
ثـّم قـال: »وإن السـاعة لكثـرة، مـن تـاب وقـد بلغـت نفسـه هـذه - وأهـوى 

بيـده إىل حلقـه - تـاب اهلل عليـه«)1(.
ويف روايـة ُاخـرى: »وإّن السـاعة لكثـرة، مـن تـاب قبل أن يغرغـر هبا تاب اهلل 

عليه«)2(.
وعـن رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه، قـال: »لــّا هبـط إبليـس قـال: وعّزتـك 

وجالـك وعظمتـك، ال ُافـارق ابـن آدم حتـى تفـارق روحـه جسـده.
فقـال اهلل سـبحانه: وعـّزيت وجـايل وعظمتـي، ال أحجـب التوبـة عـن عبـدي 

حتـى يغرغـر هبـا«)3( انتهى.
الغرغـرة: تـردد املـاء وغـره مـن االجسـام املائعـة يف احللـق، واملراد هنـا: تردد 

الـروح وقت النـزع)4(.
وعـن الصـادق عليـه السـام يف قولـه تعـاىل: ﴿ إِّنِ ُتۡبـُت ٱۡلَٰٔــَن ﴾)5( قـال: 

»ذاك إذا عايـن أمـر اآلخـرة«)6(.
وعنـه عليـه السـام، قال: »أول من قاس إبليس، فلّا قـال تعاىل له: ﴿ فَٱۡخُرۡج 
َك رَِجيـٞم ٧٧ ِإَونَّ َعلَۡيـَك لَۡعَنـِيٓ إَِلٰ يَـۡوِم ٱدّلِيـِن ﴾)7(، قـال إبليـس: يا  ِمۡنَهـا فَإِنَـّ

1. من ال حيرضه الفقيه للصدوق 133:1/باب غسل امليت، ح351.
2. الكشف والبيان للثعلبي 274:3. وعنه يف جممع البيان للطريس 43:3/سورة النساء.
3. الكشف والبيان للثعلبي 274:3. وعنه يف جممع البيان للطريس 44:3/سورة النساء.
4. بحار األنوار للمجلي 18:6/أبواب العدل، باب »20«: التوبة وأنواعها ورشائطها.

5. سورة النساء 18:4.
6. من ال حيرضه الفقيه للصدوق 133:1/باب غسل امليت، ح352.

7. سورة ص 77:38 - 78.
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رب، كيـف وأنـت العـدل الـذي ال جتـور وال تظلم ؟ فثـواب عمي بطل؟.
قال: ال، ولكن اسالني من أمر الدنيا ما شئت ثوابًا لعملك فأعطيك.

فأول ما سأل البقاء إىل يوم الدين، فقال اهلل تعاىل: قد أعطيتك.
قال: سّلطني عى ولد آدم. قال: سّلطتك.

قال: اْجرين فيهم جمرى الدم يف العروق.
قال: قد أجريتك.

قـال: ال يولـد هلـم واحـد إاّل ويولد يل إثنـان، وأراهم وال يـروين، وأتصور هلم 
يف كل صورة شـئت.

فقال اهلل: قد أعطيتك.
قال: رب زدين.

قال: قد جعلت لك ولذريتك صدورهم أوطانًا.
ۡجَعِنَي 

َ
ۡغوَِينَُّهـۡم أ

ُ
تِـَك َل قـال: ربِّ حسـبي، فقـال إبليـس عنـد ذلـك: ﴿ فَبِعِزَّ

٨٢ إِلَّ ِعَبـاَدَك ِمۡنُهـُم ٱلُۡمۡخلَِصـنَي ﴾)1(«)2(.
قـال الصـادق عليه السـام: »لــّا أعطى اهلل تبـارك وتعاىل إبليس مـا أعطاه من 
القـوة، قـال آدم: يـا رب سـّلطت إبليـس عـى ولـدي، وأجريتـه فيهم جمـرى الدم يف 

العـروق، وأعطيتـه مـا أعطيت، فـا يل ولوّلدي؟.
فقال: لك ولوّلدك السيئة بواحدة، واحلسنة بعر أمثاهلا.

قال: يا رب زدين.
قال: التوبة مبسوطة إىل حن تبلغ النفس احللقوم.

1. سورة ص 82:38 - 83.
2. تفسر القمي 42:1/سورة البقرة، حديث ابتداء خلقة آدم.



31 الباب األول: في التوبة.

فقال: يا رب زدين.
قال: اغفر وال ُابايل.

قال: حسبي«)1( انتهى.
ويف بعـض األخبـار ممـا جعـل اهلل آلدم: »أّن مـن هـمَّ مـن ذريته بسـيئة مل تكتب 
عليـه، فـإن عملهـا كتبـت عليـه سـيئة، ومن هـمَّ منهم بحسـنة، فـإن مل يعملها كتبت 

لـه حسـنة، وإن هـو عملهـا كتبت له عـرًا«)2(.
ويف البعـض اآلخـر: قـال اهلل تعـاىل: »ال يولـد لـك ولـد إاّل جعلت معـه ملكًا، 
أو)3( ملكـن حيفظانـه« قـال: ربِّ زدين - إىل أن قـال -: »أغفـر الذنـوب وال ُابـايل« 

قـال: حسـبي)4(، انتهى.
ِ تَۡوَبٗة نَُّصوًحا ﴾)5(. قوله سبحانه: ﴿ تُوُبٓواْ إَِل ٱللَّ

قيـل: إّنـا قّيـد التوبـة بالنصـوح؛ ألّن التائـب ينصح نفسـه عـى أن ال يعود، أو 
ينصـح النـاس ويدعوهـم أن يأتوا بمثلهـا؛ لظهور آثارها - أي التوبـة اجلميلة -)6(.

وقيل: النصوح: بمعنى اخلالص)7(.
ويف األخبار: أّن التوبة النصوح أن يكون باطن الرجل كظاهره، وأفضل)8(.

1. تفسر القمي 42:1/سورة البقرة، حديث ابتداء خلقة آدم.
2. الكايف للكليني 440:2/كتاب اإليان والكفر، باب فيا أعطى اهلل عّز وجّل آدم A، ح1.

3. »ملكًا أو« مل ترد يف املصدر.
4. تفسر العيايش 276:1/سورة النساء، ح277.

5. سورة التحريم 8:66.
6. بحار األنوار للمجلي 17:6/أبواب العدل، باب »20«: التوبة وأنواعها ورشائطها.
7. بحار األنوار للمجلي 17:6/أبواب العدل، باب »20«: التوبة وأنواعها ورشائطها.

8. معاين األخبار للصدوق:174/باب معنى التوبة النصوح، ح1.
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وفيهـا: أّن التوبـة النصـوح هـو أن يتـوب الرجـل من ذنب، وينـوي أن ال يعود 
إليـه أبدًا)1(.

وعـن الصـادق عليه السـام، قـال: »أوحى اهلل إىل داود عليه السـام: يا داود، 
إّن عبـدي املؤمـن إذا أذنـب ذنبـًا، ثـّم رجع وتاب مـن ذلك الذنب، واسـتحيى مني 
عنـد ذكـره، غفـرت لـه، وأنسـيته احلفظـة، وأبدلتـه احلسـنة، وال ُابـايل، وأنـا أرحـم 

الرامحن«)2(.
وقـال عليـه السـام: »إذا تـاب العبـد توبـة نصوحـًا أحّبـه اهلل، فسـرت عليـه يف 

الدنيـا واآلخـرة«.
قيل: وكيف يسرت عليه؟.

قـال: »ينـي ملكيـه مـا كتبا عليـه من الذنـوب، وأوحـى إىل جوارحـه: اكتمي 
عليـه ذنوبـه، وأوحـى إىل بقـاع األرض: اكتمـي عليـه مـا كان يعمـل عليـك مـن 
الذنـوب، فيلقـى اهلل حـن يلقـاه وليـس يشء يشـهد عليـه بـيء مـن الذنـوب«)3( 

انتهى.
بالتوبـة، فذلـك  نفسـه  العبـد وال حيـّدث  يذنـب  أن  ويف األخبـار: »اإلرصار 

اإلرصار«)4(.

1. معاين األخبار للصدوق:174/باب معنى التوبة النصوح، ذيل ح3.
2. ثواب األعال للصدوق:130/ثواب من أذنب ذنبًا ثم رجع وتاب.

األعال  ثــواب  ح1.  التوبة،  باب  والكفر،  اإليــان  431/كتاب   -  430:2 للكليني  الكايف   .3
للصدوق:171/ثواب العبد املؤمن إذا تاب توبة نصوحًا.

4. الكايف للكليني 288:2/كتاب اإليان والكفر، باب االرصار عى الذنب، ح2. تفسر العيايش 
198:1/سورة آل عمران، ح144.



33 الباب األول: في التوبة.

ويف األخبار - أيضًا -: »إّن العبد إذا أذنب ُاّجل سبع ساعات«)1(.
ويف بعضها: »من غدوة إىل الليل، فإن استغفر اهلل مل يكتب عليه«)2(.

ويف األخبـار - أيضـًا -: »إّن اهلل أشـدُّ فرحـًا بتوبـة عبـده حـن يتـوب، مـن 
رجـل ضّلـت راحلتـه يف ليلة ظلاء، يف أرض قفـر)3(، وعليها طعامـه ورشابه، فبينا 
هـو كذلـك ال يـدري مـا يصنـع، وال أيـن يتوجـه، حتـى وضـع رأسـه لينـام، فأتـاه 
آت فقـال: هـل لـك يف راحلتـك؟ قـال: نعـم، قـال: هـذه هـي فاقبضهـا، فقـام إليها 

فقبضهـا«.
الباقـر عليـه السـام: »واهلل أفـرح بتوبـة عبـده حـن يتـوب، مـن ذلـك  قـال 

انتهـى. راحلتـه«)4(  الرجـل حـن وجـد 
واعلم أّن للتوبة درجات ومراتب، بحسب التائب والتوبة، وما يتوب عنه.

السـام،  عليـه  الصـادق  الرشيعـة: عـن  مصبـاح  ففـي  التائـب،  أّمـا بحسـب 
قـال: »التوبـة حبـل اهلل، ومـدد عنايتـه، والبـّد للعبـد مـن مداومـة التوبـة عـى كل 
حـال، وكل فرقـة مـن العبـاد هلـم توبـة، فتوبـة األنبيـاء مـن اضطـراب الـر، وتوبة 
األصفيـاء مـن التنفـس، - أي بغـر ذكر اهلل - ويف بعض النسـخ: من التنفيس - أي 

للكليني  الكايف  ح197.  صدر  واإلستغفار،  التوبة  سعيد:74/باب  بن  للحسن  الزهد  كتاب   .1
430:2/كتاب اإليان والكفر، باب من هيم باحلسنة أو السيئة، ضمن ح4.

2. كتاب الزهد للحسن بن سعيد:70/باب التوبة واالستغفار عى الذنب، ح187. الكايف للكليني 
437:2/كتاب اإليان والكفر، باب اإلستغفار من الذنب، ح1.

3. الَقْفُر: مفازة - قطعة من االرض - ال ماء فيها وال نبات. الصحاح للجوهري 520:2 »قفر«.
والندم  واإلستغفار  التوبة  73/باب   - سعيد:72  بن  للحسن  الزهد  كتاب  يف  باختصار  روي   .4
باب »20«:  العدل،  املتن يف بحار األنوار 38:6 - 39/أبواب  واإلقرار، ح194. وعنه كا يف 

التوبة وانواعها ورشائطها، ح67.
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مـن الفـرح والنشـاط -، وتوبـة األولياء مـن تلوين اخلطـرات - أي أخطـار األمور 
املتفرقـة بالبـال، وعـدم اطمئنـان القلـب بذكـر اهلل -، وتوبـة اخلاص من اإلشـتغال 
بغـر اهلل، وتوبـة العـام مـن الذنـوب، ولـكل واحـد منهـم معرفـة، وعلـم يف أصـل 

توبتـه، ومنتهـى أمـره« قـال: »وذلـك يطـول رشحـه«.
باجلنايـة)1(  احلـرة، واإلعـرتاف  بـاء  باطنـه  يغسـل  فـأن  العـام:  توبـة  »فأّمـا 
دائـًا، واعتقـاد النـدم عـى مـا مىض، واخلـوف عى ما بقي مـن عمره، وال يسـتصغر 
ذنوبـه، فيحملـه ذلـك إىل الكسـل، ويديـم البـكاء واألسـف عـى مـا فاته مـن طاعة 
اهلل، وحيبـس نفسـه عـن الشـهوات، ويسـتغيث إىل اهلل ليحفظـه عـى وفـاء توبتـه، 
ويعصمـه عـن العـود إىل مـا أسـلف، ويـرّوض)2( نفسـه يف ميـدان اجلهـد والعبـادة، 
ويقـي عـن الفوائـت مـن الفرائـض، ويـرّد املظـامل، ويعتـزل قرناء السـوء، ويسـهر 
ليلـه، ويظمـأ هنـاره، ويتفكـر دائًا يف عاقبته، ويسـتعن باهلل سـائًا منه اإلسـتقامة يف 
رساءه ورضاءه، ويثبـت عنـد املحـن والبـاء، كيا يسـقط عـن درجـة التوابن، فإّن 
 يف ذلـك طهـارة مـن ذنوبـه، وزيـادة يف عملـه، ورفعـة يف درجاتـه، قـال اهلل تعـاىل:

ِيَن َصَدقُواْ َوَلَۡعلََمنَّ ٱۡلَكِٰذبنَِي ﴾)3(«)4( انتهى. ُ ٱلَّ ﴿ فَلََيۡعلََمنَّ ٱللَّ
وأّمـا املراتـب بحسـب التوبـة، فأدناهـا مـا ورد عـن رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه 
وآلـه أّنـه قـال: »كفـى بالنـدم توبـة«)5(، وأعاهـا مـا ورد عنـه صـّى اهلل عليـه وآلـه 

1. يف املصدر: »بجنايته«.
2. يف املصدر: »يراوض«.

3. سورة العنكبوت 3:29.
4. مصباح الريعة لإلمام الصادق A:97 - 98/الباب »44«: يف التوبة.

A يف  الباقر  والوعيد، ضمن ح6. وعن  والوعد  والنهي  األمر  للصدوق:408/باب  التوحيد   .5
الكايف 426:2/كتاب اإليان والكفر، باب اإلعرتاف بالذنوب، ح1. ويف اخلصال:16/ح57.



35 الباب األول: في التوبة.

حيـث قـال: »أتـدرون مـن التائـب؟« قالـوا: اللهـم ال، قـال: »إذا تـاب العبـد ومل 
يـرض اخلصـاء فليـس بتائـب، ومـن تـاب ومل يـزد يف العبـادة فليـس بتائـب، ومـن 
تـاب ومل يغـّر لباسـه فليـس بتائـب، ومـن تـاب ومل يغّر رفقائـه فليس بتائـب، ومن 
تـاب ومل يغـّر جملسـه وطعامـه فليـس بتائـب، ومـن تـاب ومل يغّر فراشـه ووسـادته 
فليـس بتائـب، ومـن تاب ومل يغـّر خلقه ونيته فليـس بتائب)1(، ومن تـاب ومل يفتح 
قلبـه ومل يوّسـع كّفـه فليـس بتائـب، ومن تاب ومل يقـرص أمله ومل حيفظ لسـانه فليس 
بتائـب، ومـن تـاب ومل يقـدم فضـل قوتـه مـن بدنـه فليـس بتائـب، وإذا اسـتقام عى 

هـذه اخلصال فـذاك التائـب«)2(.

وعنـه صـّى اهلل عليـه وآلـه، قـال: »التائـب إذا مل يسـتبن عليـه أثـر التوبـة فليس 
بتائـب، ُيـريض اخلصـاء، ويعيد الصلـوات، ويتواضع بن اخللق، ويّتقي نفسـه عن 
الشـهوات، وهيـزل رقبتـه بصيـام النهـار، ويصفـر لونـه بقيـام الليل، وخيمـص بطنه 
بقّلـة األكل، ويقـوس ظهـره من خمافـة النار، ويذيـب عظامه شـوقًا إىل اجلنّة، ويرّق 
قلبـه مـن هـول ملـك املوت، وخيفـف)3( جلده عـى بدنه بتفكـر األجـل)4(، فهذا أثر 

التوبـة، فـإذا رأيتـم العبـد عى هذه الصـورة)5( فهـو تائب ناصح لنفسـه«)6(.

وأّمـا املراتـب بحسـب مـا يتوب عنه، فقـد ورد عن أمـر املؤمنني عليه السـام 

1. قوله: »ومن تاب ومل يغر خلقه ونيته فليس بتائب« مل ترد يف املصدر.
2. جامع األخبار للسبزواري:227/الفصل »45«: يف التوبة، ح8، بتقديٍم وتأخر.

3. يف املصدر: »جيفف«.
4. يف املصدر: »اآلخرة«.
5. يف املصدر: »الصفة«.

6. جامع األخبار للسبزواري:226/ الفصل »45«: يف التوبة، ح6.
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]عندما ُسـئل[)1( أّن أصل اإلسـتغفار ]مـا[)2( هو؟:
درجـة  أول  وهـي  منـه،  اسـتغفرت  الـذي  الذنـب  مـن  التوبـة  إىل  »الرجـوع 

سـت: ملعـاٍن  واقـع  إسـم  واإلسـتغفار  الذنـب  وتـرك  العابديـن، 
أوهلا: الندم عى ما مىض.

والثاين: العزم عى ترك العود إليه أبدًا.
والثالث: أن تؤدي حقوق املخلوقن التي بينك وبينهم.

والرابع: أن تؤدي حق اهلل يف كل فرض.
واخلامـس: أن ُتذيـب اللحـم الذي نبت عى السـحت)3( واحلـرام، حتى يرجع 

اجللـد إىل عظمـه، ثّم تنشـئ فيا بينها حلـًا جديدًا.
والسادس: أن تذيق البدن أمل الطاعة، كا أذقته لّذات املعايص«)4( انتهى.

أقـول: بيـان ذلـك أّن التوبـة إّمـا أن تكـون من ذنب يتعلـق به تعـاىل خاّصة، أو 
يتعلـق بـه حق اآلدمـي، واألول: إّما أن يكون فعل قبيـح، أو ترك واجب، واألول: 
إّمـا أن يكـون فيـه حـظ نفـس أم ال، واألول: إّمـا أن يكون منه أثـر يف العايص أم ال، 

واألول: إّمـا أن يكـون األثـر منه يف بدن العايص أو يف نفسـه.
فهذه ست صور أشار إليها أمر املؤمنني عليه السام.

ففعـل قبيـح ليـس فيـه حـّظ نفس، وال يتعلـق به حـق اآلدمي، يكفي فيـه الندم 
خاّصـة، ومـا فيـه حـّظ نفـس البـّد فيـه مـن العـزم عـى عـدم العـود إليـه؛ دفعـًا مليـل 

1. أثبتناها القتضاء السياق.

2. أثبتناها القتضاء السياق.
ُحُت: احلرام. الصحاح للجوهري 252:1 »سحت«. ْحُت والسُّ 3. السُّ

4. حتف العقول للحراين:197/كامه A يف قواعد الدين وحقيقة التوبة.
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النفـس ملـكان حّظهـا فيـه، ومـا منـه أثـر يف بـدن العايص البـّد فيه مـن إذابـة اللحم؛ 
حتـى حيصـل النقـاء، ومـا منـه أثـر يف نفـس العـايص البـّد فيـه مـن الرياضـة، حّتـى 

يذيقهـا أمل الطاعـة، كـا أذاقهـا لـّذة املعصيـة، حتـى يـزول األثر النفسـاين.
ومـا فيـه حـق اآلدمـي؛ البـّد فيه مـن اخلروج مـن حق النـاس، وما فيـه إخال 

بواجـب؛ البـّد فيه مـن أداء حق اهلل.
ثـّم اعلـم إّن اإلخـال بالواجـب ختتلـف أحكامه بحسـب القوانـن الرعية، 
فمنـه مـا البـّد مـن فعلـه أداًء كالـزكاة، ومنه ما جيـب فيه القضـاء كالصـاة، ومنه ما 
يسـقطان عنـه كالعيديـن عـى القـول بالوجـوب، وهـذا األخـر البـّد فيه مـن الندم 
والعـزم، وأداء سـائر احلقـوق، وأّمـا مـا يتعلـق بـه حـق اآلدمـي فيجب فيـه اخلروج 
إليهـم منـه، فـإن كان أخـذ مـاالً وجـب رّده عـى مالكـه أو ورثتـه إن مـات، ولـو مل 
يتمكـن مـن ذلـك وجـب العـزم عليـه، وكـذا إن كان حـد قـذف، وإن كان قصاصـًا 
وجـب اخلـروج اليهم منه بأن ُيسـلِّم نفسـه ألوليـاء املقتول، فإما أن يقتلـوه أو يعفوا 
عنـه بالديـة أو بدوهنـا، وإن كان يف بعـض األعضـاء وجـب تسـليم نفسـه؛ لُيقتـّص 
منـه يف ذلـك العضـو إىل املسـتحق مـن املجنـي عليـه أو الورثـة، وإن كان إضـاالً 
البـّد فيـه مـن إرشـاد مـن أضّلـه، ورجوعـه ممـا اعتقده مـن الباطـل إن أمكـن ذلك، 
وإاّل فابـّد مـن إرشـاده مـن سـائر النـاس عـى قـدر من أضـلَّ منهـم، واملغتـاب إّما 
أن يكـون قـد بلغـه اغتيابـه أو ال، ويلـزم الفاعـل للِغيبة يف األول اإلعتـذار عنه إليه؛ 
ألّنـه أوصـل إليـه رضر الغم، فعليه)1( اإلعتـذار، وإظهار النـدم، ويف الثاين ال يلزمه 
اإلعتـذار، وال اإلسـتحال منـه؛ ألّنـه مل يفعـل به أملـًا، ويف كا القسـمن جيب الندم 

والعـزم عـى تـرك املعاودة.

1. يف االصل »وجب عليه« وما أثبتناه أنسب للسياق.
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ثـّم اعلـم أّن للتوبـة وجوهـًا بحسـب الكّلية والتبعيـض، واإلطـاق والتقييد، 
والتأييـد والتوقيـت، واإلمجـال والتفصيـل، وقـد اختلفـوا يف بعـض هـذه الصـور، 
وذهـب مجاعـة مـن املعتزلـة إىل أّن التوبـة جتـب مـن الكبائر املعلـوم كوهنـا كبائر، أو 

املظنـون فيهـا ذلـك، إذ الصغائـر مـع اجتنـاب الكبائر مكّفـرة)1(.

وقال آخرون)2(: إهّنا ال جتب من ذنوب تاب عنها من قبل)3(.

وقـال آخـرون: إهّنـا جتـب مـن كل صغـرة وكبـرة مـن املعـايص، أو اإلخـال 
بالواجـب، سـواء تـاب عنهـا ]مـن[ قبـل أو مل يتـب)4(، وهـو احلـق الـذي ال يعـدل 
عنـه؛ ألّن التوبـة جتـب مـن املعصيـة لكوهنـا معصيـة، فالصغائـر لكوهنـا مكّفـرة مل 
ختـرج عـن كوهنـا معصيـة، وأّمـا الـذي تـاب عنـه، فـألّن الرضـا باإلثـم إثـم، فابـّد 
مـن اإلكـراه)5( والنـدم، فـإذا صارت واجبـة جاز تبّعضهـا؛ جلواز تبّعـض الواجب، 
فسـقط مـا قالـوا يف هـذا البـاب، فـإّن املتكلمـن اختلفوا يف أّنـه هل تبّعـض التوبة أم 
ال)6(؟ واحلـق األول؛ لعمـوم النصـوص، واختـاف الدواعـي والصـوارف، نعـم، 
لـو تسـاوت القبائـح يف قـوة الدواعـي اشـرتكت يف وقـوع النـدم عليهـا، ومل يصـح 

حينئذ. التبّعـض 

1. انظر: الفائق يف اصول الدين للخوارزمي:434/باب القول يف وجوب التوبة. مقاالت االسامين 
ألبو احلسن األشعري:271/مقاالت املعتزلة.

2. اصحاب ايب هاشم.
3. انظر: الفائق يف اصول الدين للخوارزمي:434/باب القول يف وجوب التوبة.

4. انظر: تفسر أيب عي اجلبائي:73/سورة البقرة.
5. أي كره اإلثم.

6. انظر: الَفرق بن الِفَرق لعبد القاهر البغدادي:175/ذكر البهشمية.
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قيـل: وعـى هـذا ينبغـي ان حُتمـل األخبـار املنقولة يف نفـي تصحيـح التوبة عن 
بعـض القبائـح دون بعـض)1(. أقـول: ولعـل املراد نفـي كال الصّحـة، واهلل أعلم.

وقـد اختلفـوا يف إجيـاب التفصيـل مـع الذكـر)2(، والظاهـر أّن التفصيـل أوىل 
وأكمـل مـع اإلمـكان، ثـّم إّن مـن تـاب عـن معصيـة ال يقـدر عـى اإلتيـان هبـا فيـا 
بقـي مـن عمـره، هـل تصـح توبتـه أم ال؟ وهـل إمـكان صدورهـا منه يف بقيـة العمر 
)3( وعـزم عـى أن ال يعـود إىل الزنـا - عـى تقديـر  رشط؟ حّتـى لـو زنـى ثـم ُجـبَّ

قدرتـه عليـه - مل تصـح توبتـه)4(.

واحلـّق أّنـه ليـس بـرط، إذا التوبة مقبولـة، إىل أن يعاين أمر اآلخـرة، حتى لو 
تـاب يف مـرض خمـوف، غلب عـى ظنّه املوت فيه قبـل توبتـه، إاّل أن يعاين.

وقد اختلفوا يف وجوب التوبة عقاً)5(، واحلق أن الندم عى القبيح من مقتضيات 
العقـل الصحيـح، واختلفـوا يف فورية الوجـوب، حتى قالوا: يلزم بتأخرها سـاعة إثم 
آخـر جيـب التوبـة عنـه أيضـًا، حتـى أّن مـن أّخـر التوبة عـن الكبرة سـاعة واحـدة فقد 
فعـل كبرتـن، وسـاعتن أربـع كبائر، وثاث سـاعات ثـان كبائـر، وهكـذا)6(، واحلّق 

يف  عرة:  احلادية  املسألة  املعاد،  يف  السادس  احلي:569/املقصد  للعامة  املراد  كشف  انظر:   .1
وجوب التوبة.

2. انظر: املغني يف أبواب التوحيد للقايض بعد اجلبار 423:14/فصل يف كيفية التوبة.
: وهو القطع للمجّبوب، وهو اخليص الذي قد اسُتؤِصَل ذكره وُخصياه. انظر: لسان العرب  3. اجلُبَّ

249:1 »جيب«.

4. انظر: الَفرق بن الِفَرق لعبد القاهر البغدادي:177/ذكر البهشمية.
5. انظر: املغني  يف أبواب التوحيد للقايض عبد اجلبار 169:14، 398.

6. انظر: رشح املقاصد للتفتازاين 166:5/املبحث »14«: يف التوبة.
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الفورّيـة، لكـن التأخـر ال يسـتلزم التكرير، واختلفـوا بعدما اتفقوا يف سـقوط العقاب 
بالتوبـة، هـل جيـب عـى اهلل حتـى لو عاقـب بعد التوبـة كان ظلـًا، أو هـو تفّضل يفعله 

سـبحانه كرمًا ورمحة)1(.
واحلـّق أّن اهلل سـبحانه مالـك امللـك ال يفعـل إاّل ما يوافق احلكمـة واملصلحة، 
وإَلن َفَعـَل ال ُيسـأل مـا يفعـل)2(؛ ألّنـه إن أعطى لعبده أعطاه ما ليـس له، وإلن منع 

منـع مـا ليـس له، فهـو اجلواد إن أعطـى، وهو اجلـواد إن منع.


1. انظر: رشح األصول اخلمسة للقايض عبد اجلبار:536/فصل يف التوبة.

ا َيۡفَعُل َوُهۡم يُۡس َٔلُوَن ﴾ سورة األنبياء 23:21. 2. اقتباس من اآلية الكريمة: ﴿ َل يُۡس َُٔل َعمَّ
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الباب الثاين
يف حبِّ لقاء اهلل ومتنّي املوت

 ِ اُر ٱٓأۡلِخـَرةُ ِعنـَد ٱللَّ قـال اهلل تبـارك وتعـاىل: ﴿ قُـۡل إِن َكنَـۡت لَُكـُم ٱدلَّ
اِس َفَتَمنَّـُواْ ٱلَۡمـۡوَت إِن ُكنُتـۡم َصِٰدقِـنَي ﴾)1(، واخلطـاب  َخالَِصـٗة ّمِـن ُدوِن ٱنلَـّ
لليهـود، لكنّـه تعريـض عـام لـكل مـن يّدعي واليـة اهلل ويكـره املوت، وقـال تعاىل: 
ِ ِمـن ُدوِن ٱنلَّاِس َفَتَمنَُّواْ  ۡوِلَآُء لِلَّ

َ
نَُّكۡم أ

َ
ِيَن َهـاُدٓواْ إِن زََعۡمُتۡم أ َهـا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿ قُـۡل َيٰٓ

ٱلَۡمـۡوَت إِن ُكنُتـۡم َصِٰدقنَِي ﴾)2(.
أقـول: إذا علـم املؤمن أّن املوت خيّلصه من حمن الدنيا، ويوصله إىل الرضوان، 
ومعانقـة احلـور احلسـان، وجماورة أوليـاء الرمحن، ومشـاهدة احلق بحقيقـة اإليان، 
يتمنّـى وحيـب لقـاء امللـك املنّـان، فـا يمتنـع من املـوت ذو بصـرة وإيقـان، إاّل لٍر 

بينـه وبـن حبيبه ال يعرفـه إاّل أهل البصـرة والعرفان.
عـن أمـر املؤمنـني عليـه السـام، قـال: »لــّا أراد اهلل تبارك وتعـاىل قبض روح 

إبراهيـم عليـه السـام أهبـط اهلل ملـك املـوت، فقـال: السـام عليك يـا إبراهيم.
قال: وعليك السام يا ملك املوت، أداع أم ناع؟.

قال: بل داع يا إبراهيم، فأجب.

1. سورة البقرة 94:2.
2. سورة اجلمعة 6:62.
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قال إبراهيم: فهل رأيت خليًا يميت خليله؟.
قـال: فرجـع ملـك املـوت حتـى وقـف بـن يـدي اهلل جـل جالـه، فقـال: إهلي 

قـد سـمعت مـا قـال خليلـك إبراهيم.
فقـال اهلل: يـا ملـك املـوت، إذهـب إليـه، وقـل له: هـل رأيـت حبيبًا يكـره لقاء 

حبيبـه؟ إّن احلبيـب حيـب لقاء حبيبـه«)1(.
وعن الصادق عليه السام، قال: »ُسئل أمر املؤمنني: باذا أحببت لقاء اهلل؟.

قـال: لــّا رأيتـه قـد اختار يل ديـن مائكتـه، ورسـله وأنبيائه، علمـت أّن الذي 
أكرمنـي هبذا ليـس ينسـاين، فأحببت لقائـه«)2(.

وقـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »املـوت املـوت، جـاء املـوت بـا فيـه، 
ة املباركـة إىل جنّـٍة عاليـة، ألهـل دار اخللـود، الذيـن  وح والراحـة، والكـرَّ جـاء بالـرَّ
كان هلـا سـعيهم، وفيهـا رغبتهـم، وجـاء املـوت بـا فيـه، جـاء بالشـقوة والندامـة، 
ة اخلـارسة إىل نـاٍر حاميـة، ألهـل دار الغـرور، الذيـن كان هلـا سـعيهم، وفيها  والكـرَّ

رغبتهـم«)3(.
وقـال صـّى اهلل عليـه وآلـه: »شـيئان يكرههـا ابـن آدم، يكـره املـوت، واملـوت 

راحـة للمؤمـن مـن الفتنـة، ويكـره قّلـة املـال، وقّلـة املال قّلـة للحسـاب«)4(.

1. األمايل للصدوق:264/املجلس »36« ح2. علل الرائع للصدوق 37:1/ باب »32«: العلة 
التي من أجلها اختذ اهلل عّز وجّل إبراهيم خليًا، ح9.

2. اخلصال:33/باب اإلثنن، معرفة التوحيد بخصلتن، ذيل ح1. وعن اإلمام الباقر A يف التوحيد 
للصدوق:288/باب »41«: أّنه عّز وجّل ال يعرف إاّل به، ذيل ح6.

3. كتاب الزهد للحسن بن سعيد:78/باب »14«: ذكر املوت والقر، ح211. وباختاٍف يسر يف 
الكايف للكليني 257:3 - 258/كتاب اجلنائز، باب النوادر، صدر ح27.

4. اخلصال للصدوق:74/باب اإلثنن، خصلتان يكرمها ابن آدم، ح115.
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وعـن أيب حمّمـد العسـكري عليـه السـام، قـال: »جاء رجـل إىل الصـادق عليه 
السـام، وقـال: قـد سـئمت الدنيا، فأمتنـى عى اهلل املـوت، فقال: متنَّ احليـاة؛ لتطيع 

ال لتعـيص، فلئـن تعيـش فتطيـع خـر لك مـن أن متوت فـا تعيص وال تطيـع«)1(.
وقيـل للصـادق عليـه السـام: من أحبَّ لقـاء اهلل أحبَّ اهلل لقائـه، ومن أبغض 

لقـاء اهلل أبغض اهلل لقائه؟.
قال: »نعم«.

فقيل: فواهلل)2( إّنا لنكره املوت.
فقـال: »ليـس ذاك حيـث تذهـب، إّنـا ذاك عنـد املعاينـة، ]إّن املؤمـن[ إذا رأى 
مـا حيـب، فليـس يشء أحـب إليـه مـن أن يتقـّدم، واهلل حيـب لقائـه، وهـو حيـب لقاء 
اهلل حينئـذ، وإذا رأى مـا يكـره، فليـس يشء أبغـض إليه من لقاء اهلل عـّز وجّل، واهلل 

يبغـض لقائه«)3(.
وقيـل لـه عليـه السـام: إّن أبا ذر كان يقـول: ثاثة يبغضها النـاس وأنا ُاحّبها، 

أحّب املـوت، وأحّب الفقـر، وأحّب الباء.
فقـال عليـه السـام: »إّن هـذا ليـس عـى مـا تـروون، إّنا عنـى املـوت يف طاعة 
اهلل أحـب إيّل مـن احليـاة يف معصيـة اهلل، والفقـر يف طاعـة اهلل أحب إيل مـن الغنى يف 

معصيـة اهلل، والبـاء يف طاعـة اهلل أحـبُّ إيل مـن الصّحـة يف معصيـة ]اهلل[«)4(.

1. عيون أخبار الرضا للصدوق 6:2/باب »30«: فيا جاء عن الرضا A من األخبار املنثورة، ح3.
2. يف األصل: »إنا فواهلل« وما أثبتناه من املصدر.

الكايف  ح220.  والكافر،  املؤمن  يعاين  ما   :»15« سعيد:83/الباب  بن  للحسن  الزهد  كتاب   .3
للكليني 134:3/كتاب اجلنائز، باب ما يعاين املؤمن والكافر، ح12.

4. معاين األخبار:165/باب معنى قول أبو ذر ثاثة يبغضها ....، ح1. وروي بتقديم وتأخر يف 
الكايف 222:8/كتاب الروضة، ح279. ويف األمايل للمفيد:190/املجلس »23« ح17.
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وعـن الباقـر عليـه السـام، قـال: »ال يبلغ أحدكـم حقيقة اإليـان، حّتى يكون 
فيـه ثـاث خصـال: ]حتـى[ يكـون املـوت أحبُّ إليه مـن احليـاة، والفقر أحـبُّ إليه 

مـن الغنـى، واملـرض أحـبُّ إليه مـن الصّحة«. قيـل: ومن يكـون كذلك؟.
قال: »كّلكم«.

ثّم قال: »أّيا أحبُّ إىل أحدكم، يموت يف حّبنا أو يعيش يف بغضنا؟«.
قيل: نموت - واهلل - يف حّبكم أحبُّ إلينا.

قال: »وكذلك الفقر، والغنى، واملرض، والصّحة«.
قيل: إي واهلل)1(.

وعـن اإلمـام عـي عليـه السـام، قـال: »مـا أنـزل املـوت حـقَّ منزلتـه، مـن عدَّ 
غدًا مـن أجلـه«)2(.

وعـن سـلامن الفـاريس رضوان اهلل عليه، قال: لوال السـجود هلل، وجمالسـة قوم 
يتلّفظـون طيـب الكام كا يتلّفـظ طيب التمر، لتمنّيـت املوت)3(.

وقـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »مـن أراد اآلخـرة فليـدع زينـة احليـاة 
الدنيـا«)4(.

1. معاين األخبار للصدوق:189/باب معنى قول الباقر A: »ال يبلغ أحدكم حقيقة اإليان« ح1.
الكايف  ح217.  صدر  والقر،  املوت  ذكر   :»14« سعيد:81/الباب  بن  للحسن  الزهد  كتاب   .2

259:3/كتاب اجلنائز، باب النوادر، صدر ح30. األمايل للصدوق:170/املجلس »23« ح4.
3. كتاب الزهد للحسن بن سعيد:79/الباب »14«: ذكر املوت والقر، ح212.

للصدوق:714/املجلس  األمايل  ح79.  ذيل  متفرقة،  للحمري:23/أحاديث  اإلسناد  قرب   .4
مخس  يف  وجّل  عّز  اهلل  من  احلياء  حق  اخلمسة،  للصدوق:293/باب  اخلصال  ح2.  ذيل   »90«

خصال، ذيل ح58.
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وقـال صـّى اهلل عليـه وآلـه: »أكثـروا ذكـر املـوت، فإّنـه هـادم اللـّذات، حائـل 
بينكـم وبـن الشـهوات«)1(.

وقـال الباقـر عليه السـام: »املوت خر للمؤمن والكافـر؛ ألّن اهلل يقول: ﴿ َوَما 
َما ُنۡمِل  نَّ

َ
ِيَن َكَفـُرٓواْ أ بۡـَرارِ ﴾)2(، ويقـول: ﴿ َوَل َيَۡسـَنَّ ٱلَّ

َ
ِ َخـۡرٞ ّلِۡل ِعنـَد ٱللَّ

ِهـنٞي ﴾«)3()4(. نُفِسـِهۡمۚ إِنََّمـا ُنۡمِل لَُهۡم لِـَزَۡداُدٓواْ إِثٗۡمـاۖ َولَُهۡم َعَذاٞب مُّ
َ
لَُهـۡم َخۡرٞ ّلِ

وقال أمر املؤمنني عليه السام: »من جرى يف عنان أمله، عثر بأجله«)5(.
أبنـاء األربعـن  التـوراة:  الصـادق عليـه السـام: »مكتـوب يف  وقـال اإلمـام 
أوفـوا للحسـاب، أبنـاء اخلمسـن زرع قـد دنـا حصـاده، أبنـاء السـّتن مـاذا قّدمتـم 
ومـاذا أّخرتـم؟ أبنـاء السـبعن عـّدوا أنفسـكم يف املوتـى، أبنـاء الثانـن تكتـب لكم 
احلسـنات، وال تكتـب عليكـم السـيئات، أبنـاء التسـعن أنتـم ُارساء اهلل يف أرضـه«.

ثّم قال: »ما تقول ]يف رجل[ كريم أرس رجًا، ماذا يصنع به؟«.
قيل: يطعمه ويسقيه ويفعل به.

فقال: »ما ترى اهلل صانعًا بأسره؟«)6(.
وقيل أليب ذر: ما لنا نكره املوت؟.

A ملحمد بن أيب بكر.  الثقفي 238:1 - 239/كتاب اإلمام عي  الغارات إلبراهيم بن حمّمد   .1
اإلمام للطويس:28/كتاب  األمايل  مرص.  ألهل   A عي  اإلمام  للمفيد:264/كتاب   األمايل 

عي A ملحمد بن أيب بكر.
2. سورة آل عمران 198:3.
3. سورة آل عمران 178:3.

4. تفسر العّيايش 206:1 - 207/سورة آل عمران، ح155.
5. هنج الباغة:471/باب املختار من حكم أمر املؤمنن، ح19.

6. روضة الواعظن للنيسابوري:490/جملس يف ذكر املوت والروح.
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قـال: ألّنكـم عّمرتـم الدنيـا وخّربتـم اآلخرة، فتكرهـون أن تنقلـوا من عمران 
خراب)1(. إىل 

وقيل ألمر املؤمنني عليه السام: ما اإلستعداد للموت؟.
قـال: »أداء الفرائـض، واجتنـاب املحارم، واالشـتال عى املـكارم، ثّم ال يبايل 
أوقـع عـى املـوت، أو وقـع املـوت عليـه، واهلل ال يبـايل ابـن أيب طالـب أوقـع عـى 

املـوت، أم وقـع املـوت عليـه«)2(.
وعـن رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »ال يتمنـن أحدكـم املـوت لفـرت)3( نزل 

به«)4(.
وقـال صـّى اهلل عليـه وآلـه: »ال تتمنـوا املـوت، فـإّن هـول املطلـع شـديد، وإّن 

مـن سـعادة املـرء أن يطـول عمـره، ويرزقـه اهلل اإلنابـة إىل دار اخللـود«)5(.
وقـال أمـر املؤمنـني عليـه السـام: »بقّية عمـر املـرء)6( ال قيمة له، يـدرك هبا ما 

فـات، وحييي ما مـات«)7(.

حماسبة  باب  والكفر،  اإليان  458:2/كتاب  الكايف  يف   A الصادق  اإلمام  عن  الكليني  رواه   .1
العمل، صدر ح20. اإلعتقادات للصدوق:57/باب »16«: اإلعتقادات يف املوت. 

2. األمايل للصدوق:172/املجلس »23« ح9. عيون أخبار الرضا للصدوق 1: 267/باب »28«: 
ما جاء عن الرضا A من األخبار املتفرقة، ح55.

3. يف املصدر: »برُِض«. والفرتة: اإلنكسار والضعف. الصحاح للجوهري 493:2 »فرت«.
4. الدعوات للراوندي:122/فصل يف فنون شتى من حاالت العافية والشكر عليها، ح296.

ح297.  عليها،  والشكر  العافية  حاالت  من  شتى  فنون  يف  للراوندي:122/فصل  الدعوات   .5
جمموعة وّرام 15:1/املتفرقات من احلكم واألحاديث.

6. يف املصدر: »املؤمن«.
7. الدعوات للراوندي:122/فصل يف فنون شتى من حاالت العافية والشكر عليها، ح298. تفسر 

جممع البيان الطريس 313:1، وفيه: »وجييء هبا ما أمات« بدل »وحييي ما مات«.
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قيـل: ربـا يتوهـم التنايف بـن اآليات واألخبـار الداّلة عى ُحبِّ لقـاء اهلل، وبن 
مـا  يـدل عـى ذم طلب املـوت، وما ورد يف األدعية من اسـتدعاء طـول العمر وبقاء 
احليـاة، ومـا روي مـن كراهـة املـوت مـن كثـر من األنبيـاء واألوليـاء، وأجابـوا عنه 

بوجوه:
األول: مـا ذكـره الشـهيد رمحـه اهلل يف »الذكـرى«: مـن أّن ُحـّب لقـاء اهلل غـر 
مقّيـد بوقـت، فيحمـل عـى حال االحتضـار، ومعاينة مـا حيب)1(، واستشـهد لذلك 

بـا مـرَّ عـن الصـادق عليه السـام)2(.
ِيَن َهـاُدٓواْ إِن  َهـا ٱلَّ يُّ

َ
أ وفيـه أّن ذلـك يف ضعفـاء املؤمنـن؛ لقولـه تعـاىل: ﴿ َيٰٓ

ِ ﴾)3( إىل آخـره فـإّن ظاهـره يأبـى عـن هـذا التأويل. ۡوِلَـآُء لِلَّ
َ
نَُّكـۡم أ

َ
زََعۡمُتـۡم أ

الثـاين: أّن املـوت ليـس نفـس لقـاء اهلل، فكراهتـه مـن حيـث األمل احلاصـل منـه 
ال يسـتلزم كراهـة لقـاء اهلل، وفيـه مـع أّن املأمـور بـه هـو متنّي املـوت، إّن املـوت وإن 
مل يكـن نفـس اللقـاء، لكنّـه سـبب ذلـك بحيـث ال يتير مـن دونه، فمـن أحب لقاء 

اهلل يتمنّـى املـوت ال حمالة.
الثالـث: إّن مـا ورد يف ذم كراهـة املـوت، فهـو حممـول عـى مـا إذا كرهـه حلـبِّ 
الدنيـا وشـهواهتا، والتعّلـق بماّذهـا، ومـا ورد بخـاف ذلـك عـى مـا إذا كرهـه 

لطاعـة اهلل، وحتصيـل مرضاتـه، وتوفـر مـا يوجـب سـعادة  النشـأة االُخـرى.
وفيـه أّن ذم كراهـة املـوت مـن جهـة أّنـه حائـل بـن العبـد ولقـاء معبـوده، وال 
ينبغـي للحبيـب أن يكـره إرتفـاع احلجاب بينه وبن حبيبه، ال مـن جهة حّب الدنيا.

1. ذكرى الشيعة للشهيد األول 389:1/الصاة عى امليت.
2. انظر: ص43.

3. سورة اجلمعة 6:62.
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الرابـع: إّن كراهـة املـوت إّنـا ُتـذم إذا كانـت مانعـة مـن حتصيـل السـعادات 
االُخرويـة، بـأن يـرتك اجلهـاد، واألمـر باملعـروف، والنهـي عـن املنكـر، وهجـران 

الظاملـن؛ حلـبِّ احليـاة والبقـاء.
واحلاصـل إّن حـب احليـاة الفانيـة الدنيويـة إّنـا يـذم إذا آثرهـا عـى مـا يوجـب 

احليـاة الباقيـة االُخرويـة.
وفيـه إّن ذلـك وإن كان كذلـك، لكنّـه خـارج عـّا نحـن يف صـدده، إذ الغرض 

نفـي التنـايف بـن األمـر بتمنّـي املوت حلـبِّ اللقـاء، ومـا ورد بخافه.
اخلامـس: إّن العبـد يلـزم أن يكـون يف مقـام الرضـا بقضـاء اهلل، فـإذا اختـار اهلل 
احليـاة، فيلزمـه الرضـا هبـا والشـكر عليهـا، فلـو كـره احليـاة - واحلـال هـذه - فقـد 
سـخط مـا ارتضـاه اهلل لـه، وإذا اختـار اهلل لـه املوت جيـب أن يرىض بذلـك، فلو كره 

ذلـك كان مذمومًا.
وأّمـا الدعـاء لطلـب احليـاة والبقـاء فا ينـايف الرضا بالقضـاء، وفيـه أّنه خارج 
عـّا نحـن فيـه، إذ األمـر بتمنّـي املـوت غـر األمـر بالرضا بالقضـاء، وكذلـك النهي 

عـن متنّـي املـوت ليـس ألجل كفـران نعمـة احلياة.
أقـول: حـّق التحقيـق يف اجلـواب: أّن األمـر بتمنّـي املوت؛ ألّنه سـبب الوصل 
املحبـوب،  لرضـا  طلبـًا  ذلـك  عـن  والنهـي  والـوالء،  احلـب  ومقتـىض  واللقـاء، 
بالتجـارة  أمـره حمبوبـه  املحـب، وذلـك كمثـل مـن  إرادة  وترجيحـًا إلرادتـه عـى 
وحتصيـل نفائـس األلبسـة، ولطائـف األطعمـة، فإّنـه يشـتاق غايـة اإلشـتياق للقـاء 
حبيبـه، ولكنّـه ال يريـده طلبـًا ملرضاتـه، وترجيحـًا لرضـاه، عـى قربـه ووصلـه، أمـا 
تـرى الغربـاء مـن الّتجـار كيـف يتمنـون أهلهـم وأوطاهنـم؟ ولكنّهـم ال يرضـون 

بالرجـوع، إاّل بعـد متـام املقصـود.
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الباب الثالث
يف أحوال امليت وحقيقة املوت وكيفيته

نُفِسـِهۡم قَالُواْ 
َ
ِيـَن تََوفَّىُٰهـُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َظالِِمٓ أ قـال اهلل تبـارك وتعـاىل: ﴿ إِنَّ ٱلَّ

ِ َوِٰسـَعٗة  ۡرُض ٱللَّ
َ
لَۡم تَُكۡن أ

َ
ۡرِضۚ قَالُـٓواْ أ

َ
فِيـَم ُكنُتـۡمۖ قَالُـواْ ُكنَّا ُمۡسـَتۡضَعفِنَي ِف ٱۡل

َوىُٰهۡم َجَهنَُّمۖ وََسـآَءۡت َمِصًرا ﴾)1( يعني الذين تقبض 
ۡ
ْوَلٰٓئَِك َمأ

ُ
َفُتَهاِجـُرواْ فِيَهـاۚ فَأ

أرواحهـم املائكـة، ويقولـون هلـم: يف أّي يشء كنتـم مـن دينكم؟ قالوا: يسـتضعفنا 
 ِ ۡرُض ٱللَّ

َ
لَۡم تَُكـۡن أ

َ
أهـل الـرك بـاهلل يف أرضنـا، ويمنعونـا مـن اإليـان، ﴿ قَالُـٓواْ أ

ٰى ِف ٱۡلََيٰوةِ  ِيـَن َءاَمُنواْ َوَكنُـواْ َيتَُّقوَن ٦٣ لَُهُم ٱۡلبُـۡرَ َوِٰسـَعٗة ﴾ وقـال تعـاىل: ﴿ ٱلَّ
ِۚ َذٰلَِك ُهَو ٱۡلَفـۡوُز ٱۡلَعِظيُم ﴾)2(. ۡنَيـا َوِف ٱٓأۡلِخـَرةِۚ َل َتۡبِديـَل لَِكَِمٰـِت ٱللَّ ٱدلُّ

 واملـراد مـن البشـارة يف احليـاة الدنيـا، بشـارة املائكـة للمؤمنـن عنـد موهتـم،
واْ بِٱۡلَنَّـةِ ٱلَّـِي ُكنُتـۡم تُوَعـُدوَن ﴾)3( أي: ال  بۡـِرُ

َ
لَّ َتَافُـواْ َوَل َتَۡزنُـواْ َوأ

َ
 ﴿ أ

ختافـوا عـّا ُيسـتقبل، وال حتزنـوا عى ما مـىض، ويف اآلخـرة تبّرهم املائكـة باجلنّة 
ِيـَن قَالُـواْ  عنـد خروجهـم مـن القبـور، ويف القيامـة إىل أن يدخلـوا اجلنّـة ﴿ إِنَّ ٱلَّ
واْ  بِۡرُ

َ
لَّ َتَافُواْ َوَل َتَۡزنُـواْ َوأ

َ
ُل َعلَۡيِهـُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكـُة أ ُ ُثـمَّ ٱۡسـَتَقُٰمواْ تَتََنَّ َربَُّنـا ٱللَّ

1. سورة النساء 97:4.
2. سورة يونس 63:10 - 64.

3. سورة فصلت 30:41.
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بِٱۡلَنَّـةِ ٱلَّـِي ُكنُتۡم تُوَعـُدوَن ﴾)1(.
اِقَ ٢٦ َوقِيـَل َمـنۡۜ َراٖق ﴾)2( أي قـال مـن  َ ٓ إَِذا بَلََغـِت ٱلـرَّ وقـال تعـاىل: ﴿ َكَّ
حـرضه: هـل مـن راق - أي: طبيب شـاف - يرقيـه ويداويه؟ وقالـت املائكة: من 

يرقـي روحـه، أمائكـة الرمحـة، أم مائكـة العذاب؟.
ـاِق - يعنـي الدنيـا باآلخرة -  ـاُق بِٱلسَّ ِت ٱلسَّ ُه ٱۡلفَِراُق ٢٨ َوٱتۡلَفَّ نَـّ

َ
﴿ َوَظـنَّ أ

إَِلٰ َرّبِـَك يَۡوَمئٍِذ ٱلَۡمَسـاُق ﴾)3( أي: املصر.
وقـال تعـاىل: ﴿ فَلَـۡوَلٓ إِن ُكنُتـۡم َغـۡرَ َمِدينِـنَي ٨٦ تَۡرِجُعوَنَهـآ إِن ُكنُتـۡم 
بِـنَي ٨٨ فَـَرۡوٞح َوَرۡيَحـاٞن وََجنَّـُت نَعِيـٖم  ـآ إِن َكَن ِمـَن ٱلُۡمَقرَّ مَّ

َ
َصِٰدقِـنَي ٨٧ فَأ

ۡصَحٰـِب ٱۡلَِمنِي 
َ
َك ِمـۡن أ َـّ ۡصَحٰـِب ٱۡلَِمـنِي ٩٠ فََسـَلٰٞم ل

َ
ـآ إِن َكَن ِمـۡن أ مَّ

َ
٨٩ َوأ

ٞل ّمِـۡن َحِيـٖم ٩٣ َوتَۡصلَِيـُة  ٓاّلِـنَي ٩٢ َفـُنُ بِـنَي ٱلضَّ ـآ إِن َكَن ِمـَن ٱلُۡمَكّذِ مَّ
َ
٩١ َوأ

َجِحيـٍم ﴾)4( يعنـي إن كنتـم غـر جمزيـن بثـواب وعقـاب، بمعنـى أّنـه ال بعـث 
وال حسـاب وال جـزاء، فهـّا رددتـم النفـوس إذا بلغـت احللقـوم إىل األبدان، إن 
كنتـم صادقـن، واملـراد من الـروح الراحـة من بـاء الدنيا وعذاب اآلخـرة، ومن 

الرحيـان رائحـة مـن مجيـع روائـح اجلنّـة.
َك ﴾ خطـاب للمتـويّف، يعنـي قيـل لـه: سـام لـك منهـم يف اجلنّة  َـّ ﴿ فََسـَلٰٞم ل

]أي[ مـن أصحـاب اليمـن.
ٞل ّمِۡن َحِيٖم ﴾ أي: فنزهلم الذي أعدَّ هلم من محيم، وتصلية جحيم. ﴿ َفُنُ

1. سورة فصلت 30:41.
2. سورة القيامة 26:75 - 27.
3. سورة القيامة 28:75 - 30.
4. سورة الواقعة 86:56 - 94.
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وآخـر  أراح،  واحـد  اثنـان،  »النـاس  وآلـه:  عليـه  اهلل  صـّى  اهلل  رسـول  قـال 
اسـرتاح، فأّمـا الـذي اسـرتاح فاملؤمـن، إذا مـات اسـرتاح مـن الدنيـا وبائهـا، وأّما 
النـاس«)1(. الـذي أراح فالكافـر، إذا مـات أراح الشـجر والـدواب، وكثـرًا مـن 
ويف احلديـث: »إذا حـرض املؤمـن أجلـه الـذي ال يؤّخـر فيـه، بعـث اهلل إليـه 
برحيانتـن مـن اجلنّـة، تسـّمى إحدامهـا: امُلَسـّخية، واألُخرى: املنسـية، فأّما امُلَسـّخية 

فُتَسـّخيه عـن مالـه، وأّمـا املنسـية فتنسـيه أمـر الدنيـا«)2(.
وقيل للصادق عليه السام: صف لنا املوت.

قـال عليـه السـام: »للمؤمـن كأطيـب ريـح يشـّمه، فينعـس لطيبـه، وينقطـع 
التعـب واألمل كّلـه عنـه، وللكافـر كلسـع األفاعـي، ولـدغ العقـارب، أو أشـّد«.

قيـل: فـإّن قومـًا يقولـون إّنـه أشـّد مـن نـٍر باملناشـر، وقـرٍض باملقاريـض، 
األحـداق. األرحيـة عـى  قطـب  وتدويـر  باألحجـار)3(،  ورضـٍخ 

قـال عليـه السـام: »كذلـك هـو عـى بعـض الكافريـن والفاجريـن، أال تـرون 
منهـم مـن يعـاين تلـك الشـدائد، فذلكـم اّلـذي هـو أشـّد مـن هـذا، إاّل مـن عـذاب 

اآلخـرة، فإّنـه أشـّد مـن عـذاب الدنيـا«.
قيـل: فـا بالنـا نـرى كافرًا يسـهل عليـه النـزع، فينطفـي وهو حُيـّدث ويضحك 
ويتكلـم، ويف املؤمنـن أيضـًا من يكون كذلك، ويف املؤمنـن والكافرين من يعاين)4( 

1. اخلصال للصدوق:39/باب اإلثنن، ح21. وعن اإلمام الصادق A يف معاين األخبار:143/
معنى قول الصادق A الناس اثنان، ح1.

2. األمايل للطويس:414/املجلس »14« ح80، باختاف يسر، عن اإلمام السجاد عليه السام.
 619:1 للجوهري  الصحاح  ُانظر:  هبا.  كرته  أي  باألحجار  وَرَضْخُته  ْضح،  الرَّ ِمْثل  ْضُخ  الرَّ  .3

»رضخ«.
4. يف املصادر: »يقايس«.
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عند سـكرات املوت هذه الشـدائد؟.

فقـال: »مـا كان مـن راحـة للمؤمـن هنـاك فهـو عاجـل ثوابـه، ومـا كان مـن 
د اآلخـرة نقّيـًا، نظيفـًا، مسـتحّقًا لثـواب األبـد،  شـديدة فتمحيصـه مـن ذنوبـه؛ لِـَرَ
ال مانـع لـه دونـه، ومـا كان مـن سـهولة هنـاك عـى الكافـر؛ فليـوىف)1( أجر حسـناته 
يف الدنيـا؛ لـرد اآلخـرة وليـس لـه إاّل مـا يوجـب عليـه العـذاب، وما كان من شـّدة 
عـى الكافـر هنـاك فهـو ابتـداء عـذاب اهلل له بعد نفـاد حسـناته، ذلكم بـأّن اهلل عدل 

ال جيـور«)2(.

وقيل ألمر املؤمنني عليه السام: صف لنا املوت؟. 

فقـال عليـه السـام: »عـى اخلبـر سـقطتم، هـو أحـد ثاثـة أمـور تـرد عليـه، 
إّمـا بشـارة بنعيـم األبـد، وإما بشـارة بعـذاب األبـد، وإما حتزيـن وهتويـل)3(، وأمره 
مبهـم، ال يـدري مـن أي الفـرق)4( هـو، فأّمـا ولينـا املطيـع ألمرنـا فهـو املبـّر بنعيم 
األبـد، وأمـا عدونـا املخالـف علينا فهو املبّر بعـذاب األبد، وأما املبهـم أمره الذي 
ال يـدري مـا حالـه، فهـو املؤمـن املـرف عى نفسـه، ال يـدري ما يـؤول إليـه حاله، 
يأتيـه اخلـر مبهـًا خموفـًا، ثّم لن يسـويه اهلل عّز وجـّل بأعدائنا، لكن خيرجـه من النار 
بشـفاعتنا، فاعملـوا وأطيعـوا، وال تتكلـوا، وال تسـتصغروا عقوبـة اهلل عـّز وجـّل، 

1. يف األصل: »فليتوىف« وما أثبتناه من املصادر.
2. علل الرائع للصدوق 298:1/باب »235«: علة سهولة النزع وصعوبته للمؤمن والكافر، ح1. 
عيون أخبار الرضا للصدوق 248:1/باب »28«: ما جاء عن الرضا من األخبار املتفرقة، ح9. 

معاين األخبار:287 - 288/باب معنى املوت، ح1.
3. يف األصل: »تأويل« وما أثبتناه من املصدر.

4. يف األصل: »الفريقن« وما أثبتناه من املصدر.
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فـإّن مـن املرفـن مـن ال تلحقـه شـفاعتنا إاّل بعـد عـذاب ثاثائة ألف سـنة«)1(.
وُسئل احلسن بن عي بن أيب طالب عليها السام: ما املوت الذي جهلوه؟.

قـال: »أعظـم رسور يـرد عـى املؤمنـن، إذا نقلـوا)2( عـن دار النكـد إىل نعيـم 
األبـد، وأعظـم ثبـور)3( يـرد عى الكافريـن، إذا نقلوا عـن جنّتهم إىل نـار ال تبيد وال 

تنفد«)4(.
وُسِئل احلسني عليه السام: ما املوت؟.

ثقيلـة،  وأغـال  قيـود  وفـّك  َقِملـة،  وسـخة  ثيـاب  كنـزع  »للمؤمـن  قـال: 
واإلسـتبدال بأفخـر الثيـاب، وأطيـب الروائـح)5(، وأوطـأ املراكب، وآنـس املنازل، 
وللكافـر كخلـع ثيـاب فاخـرة، والنقـل عـن منـازل أنيسـة، واإلسـتبدال بأوسـخ 

العـذاب«)6(. وأعظـم  املنـازل،  وأوحـش  وأخشـنها،  الثيـاب 
وقـال احلسـن ]بـن عـي - العسـكري - عليهـا السـام: »دخـل اإلمـام عـي 
ابـن حممـد - اهلـادي - عليهـا السـام عى مريض مـن أصحابه، وهـو يبكي وجيزع 
مـن املـوت، فقـال لـه: يـا عبـد اهلل، ختـاف مـن املـوت؛ ألّنـك ال تعرفـه[، أرأيـت إذا 

يف  يسر  وباختاف  ح2.  املـــوت،  معنى  األخــبــار:288/بــاب  معاين  يف  الــصــدوق  رواه   .1
اإلعتقادات:51/باب »16«: االعتقاد يف املوت.

2. يف األصل: »املؤمن إذا نقلوه« وما أثبتناه من املصدر.
3. الثبور: اهلاك واخلران. الصحاح للجوهري 247:2 »ثر«.

4. معاين األخبار للصدوق:288/باب معنى املوت، ح3. اإلعتقادات للصدوق:52/باب »16«: 
االعتقاد يف املوت.

5. يف املصدر: »وأطيبها الروائح«.
6. رواه الصدوق عن اإلمام السجاد A يف معاين األخبار للصدوق:289/باب معنى املوت، ح4. 

ويف اإلعتقادات للصدوق:53/باب »16«: االعتقاد يف املوت.
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اّتسـْخَت وتقـّذرَت، وتأّذيـَت مـن كثـرة القـذر والوسـخ عليـك، وأصابـك قـروح 
وجـرب، وعلمـت أّن الغسـل يف مّحـام يزيـل ذلـك كله، أمـا تريد أن تدخله فتغسـل 

ذلـك عنـك، أو تكـره أن تدخلـه فيبقـى ذلـك عليـك؟.
]قال: بى يا ابن رسول اهلل[.

ثـّم قـال عليـه السـام: فذلك املـوت هو ذلك احلـّام، وهو آخر مـا بقي عليك 
مـن متحيـص ذنوبـك، وتنقيتك من سـيئاتك، فإذا أنت وردت عليـه وجاوزته، فقد 

نجـوت مـن كلِّ هٍم وغٍم وأذى، ووصلـت إىل كل رسور وفرح«)1(.
وقـال أمـر املؤمنـني عليـه السـام: »مـا من الشـيعة عبـد يقـارف)2( أمـرًا هنيناه 
عنـه فيمـوت حتـى يبتـى ببليـة، متّحـص هبـا ذنوبـه، إمـا يف مـال، أو يف ولـد، وإما يف 
نفسـه، حّتـى يلقـى اهلل عـّز وجـّل ومـا له ذنـب، وإّنـه ليبقى عليـه اليء مـن ذنوبه، 

فيشـدد بـه عليـه عند موتـه«)3(.
وقـال الصـادق عليـه السـام للمفضـل: »إيـاك والذنـوب، وحّذرهـا شـيعتنا، 
فـواهلل مـا هـي إىل أحد أرسع منها إليكـم، إّن أحدكم لتصيبه املعّرة)4( من السـلطان، 
ومـا ذاك إاّل بذنوبـه، وإّنـه ليصيبـه السـقم، ومـا ذاك إاّل بذنوبـه، وإّنـه ليحبـس عنـه 

الـرزق، ومـا هـو إاّل بذنوبـه، وإّنـه ليشـدد عليه عنـد املوت، ومـا هـو إاّل بذنوبه«.
ثـّم قـال عليـه السـام: »واهلل إّنكم ال تؤاخـذون هبا يف اآلخـرة، وُعّجلت لكم 

1. معاين األخبار للصدوق:290/باب معنى املوت، ح9، وفيه زيادة.
اُف: االكتساب. الصحاح للجوهري 4:137 »قرف«. 2. االْقرِتَ

تعجيل  لإلسكايف:38/باب  التمحيص  األربعائة.  636/حديث   - للصدوق:635  اخلصال   .3
التمحيص عن املؤمن، ح34، باختاف يسر. حتف العقول للحراين:123 - 124.

4. املعّرة: األذى. النهاية يف غريب احلديث البن االثر 342:4 »معر«.
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يف الدنيا«)1(.
وقال عليه السام: »واهلل ال يصف عبد هذا األمر فتطعمه النار«.

قيل: إّن فيهم من يفعل ويفعل!.
فقـال عليـه السـام: »إّنـه إذا كان ذلـك ابتـى اهلل تبـارك وتعـاىل أحدهـم يف 
جسـده، فـإن)2( كان ذلـك كّفـارة لذنوبـه، وإاّل ضّيـق اهلل عليـه يف رزقـه، فـإن كان 
ذلـك كّفـارة لذنوبـه، وإاّل شـدد اهلل عليـه عنـد موتـه، حتى يـأيت اهلل وال ذنـب له ثّم 

يدخلـه اجلنـة«)3(.
وعـن يعقـوب بـن شـعيب)4(، قـال: قلـت أليب عبـد اهلل عليـه السـام: رجـل 

يعمـل بكـذا وكـذا - فلـم أدع شـيئًا إاّل قلتـه - وهـو يعـرف هـذا األمـر.
فقـال: »هـذا يرجـى لـه، والناصـب ال يرجـى لـه، وإن كان كا تقـول، ال خيرج 

مـن الدنيـا حتـى يسـّلط اهلل عليه شـيئًا يكّفـر اهلل عنه بـه، إما فقـرًا وإما مرضـًا«)5(.
وقـال النبـي صـّى اهلل عليـه وآلـه: »إذا ريض اهلل عـن عبد قال: يـا ملك املوت، 
إذهـب إىل فـان فأتنـي بروحه، حسـبي مـن عمله، قـد بلوته فوجدتـه حيث ُأحب، 
فينـزل ملـك املوت ومعه مخسـائة من املائكة، معهم قضبـان الرياحن)6(، وأصول 

1. علل الرائع 297:1/باب »235«: علة سهولة النزع وصعوبته عى املؤمن والكافر، ح1.
2. يف األصل »فإذا« وما أثبتناه من املصدر.

3. املحاسن للرقي 172:1/باب »37«: تطهر املؤمن، ح141.
اإلمام  ثقة، من أصحاب  أبو حممد،  بني أسد،  التار، موىل  بن حييى  ميثم  بن  يعقوب بن شعيب   .4
97:5/رقم  للتفريش  الرجال  نقد   .»4836« الطويس:323/رقم  رجال  ُانظر:   .A الصادق 

.»5861«
5. املحاسن للرقي 172:1/باب »37«: تطهر املؤمن، ح142.

6. يف املصدر: »الرحيان«.
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الزعفـران، كل واحـد منهـم يبـره ببشـارة سـوى بشـارة صاحبـه، وتقـوم املائكـة 
صفـن خلـروج روحـه، معهـم الرحيـان، فـإذا نظـر إليهـم إبليـس وضـع يـده عـى 
رأسـه، ثـّم رصخ فيقـول لـه جنـوده: مـا لك يـا سـيدنا؟ فيقول: أمـا ترون مـا ُأعطي 

هـذا العبـد مـن الكرامـة، أيـن كنتـم عن هـذا؟ قالـوا: جهدنا بـه فلم يطعنـا«)1(.
وسـأل األفريقـي)2( اإلمـام الصـادق عليـه السـام عـن املؤمـن: أُيسـتكره عـى 

روحه؟. قبـض 
قال: »ال واهلل«. قال: وكيف ذلك؟.

قـال: »ألّنـه إذا حـرضه ملـك املـوت جـزع، فيقـول لـه ملـك املـوت: ال جتزع، 
فـواهلل ألنـا أبـرُّ بك وأشـفق مـن والد رحيم لـو حرضك، أفتـح عينيك وانظـر، قال: 
ويتهلـل لـه رسـول اهلل، وأمـر املؤمنـن عـي بـن أيب طالـب، واحلسـن واحلسـن، 
إليهـم  فينظـر  قـال:  والسـام،  الصـاة  عليهـم  والزهـراء  بعدهـم،  مـن  واألئمـة 

فيسـتبر هبـم، فـا رأيـت شـخوصه؟)3(«. قـال: بـى. قـال: »فإّنـا ينظـر إليهـم«.
قال قلت: جعلت فداك، قد يشخص املؤمن والكافر؟. 

قـال: »وحيـك، إّن الكافـر يشـخص منقلبـًا إىل خلفـه؛ ألّن ملـك املـوت إّنـا 
يأتيـه ليحملـه مـن خلفـه، واملؤمـن ]ينظـر[ أمامـه، وينـادي روحـه منـاد مـن قبـل 
ُتَهـا ٱنلَّۡفُس  يَّ

َ
أ رب العـّزة، مـن بطنـان العـرش، فـوق األفـق األعـى، ويقـول: ﴿ َيٰٓ

1. جامع األخبار للسبزواري:488/الفصل »136«: يف الروح، ح6.
2. مل نجد له ترمجة يف كتب الرجال، واملرجح أنه تصحيف »الصريف« - أي سدير - بدليل أن الذي 
يسأل اإلمام الصادق A يف نفس هذه الرواية - كا رواه الكليني يف الكايف - هو سدير الصريف، ثم 
أن الراوي عن سدير، هو حممد بن سليان، عن أبيه، وهو نفس الراوي كا فيمن رواها عن االفريقي.

3. يف تفسر فرات: »شخصته«.
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ۡرِضيَّٗة ٢٨ فَٱۡدُخِل ِف  ٱلُۡمۡطَمئِنَّـُة ﴾)1( إىل حممـد وآلـه ﴿ ٱرِۡجـِيٓ إَِلٰ َرّبِِك َراِضَيـٗة مَّ
ِعَبٰـِدي ٢٩ َوٱۡدُخـِل َجنَّـِي ﴾)2(.

فيقـول ملـك املـوت: ]إيّن[ قـد ُامرت أْن ُاخـّرك الرجـوع إىل الدنيا، ]واملي[ 
فليـس يشء أحب إليـه من إسـال)3( روحه«)4(.

وقـال الباقـر عليـه السـام: »إّن آيـة املؤمـن إذا حـرضه املـوت يبيـّض)5( وجهه 
أشـد مـن بيـاض لونـه، ويرشـح جبينـه، ويسـيل عـن عينيـه كهيئـة الدمـوع، فيكون 
ذلـك خـروج نفسـه، وإّن الكافر خترج نفسـه سـًا)6( من شـدقه)7(، كزبـد البعر، أو 

كـا ختـرج نفس البعـر«)8(.
دُّ نفـس املؤمن)9(؛  وقـال الصـادق عليـه السـام: »إّن اهلل يأمـر ملـك املوت َفـَرُ

1. سورة الفجر 27:79.
2. سورة الفجر 28:79 - 30.

3. اإلسال: اإلخراج، وهو هنا بمعنى إخراج الروح من اجلسد. ُانظر: الصحاح للجوهري 500:4 
»سلل«.

املخطوطة،  األفريقي كا يف  بسنده عن  الفجر، ح2،  الكويف:554 - 555/سورة  فرات  تفسر   .4
وعن الصريف - كا رجحنا - يف الكايف 127:3/كتاب اجلنائز، باب أن املؤمن ال يكره عى قبض 

روحه، ح2، باختاف.
5. يف املخطوط والكايف: »يبياض« وما أثبتناه من كتاب من ال حيرضه الفقيه.

6. يف األصل: »سيًا« وما اثبتناه من املصادر.
ْدُق: جانب الفم. الصحاح للجوهري 249:4 »شدق«. 7. الشَّ

8. الكايف للكليني 134:3/كتاب اجلنائز، باب ما يعاين املؤمن والكافر، ح11. من ال حيرضه الفقيه 
للصدوق  135:1/باب غسل املّيت، ح363.

9. استظهر العامة املجلي أن املراد بذلك: أنه يرد عليه روحه مرة بعد أخرى وينزع عنه ليخفف بذلك 
سيئاته وال يعلم الناس أنه سبب للتخفيف والكافر بخاف ذلك. وقد بن - رمحه اهلل - وجوهًا 
ُاخرى للمعنى. ُانظر: مرآة العقول 298:13/كتاب اجلنائز، باب إخراج روح املؤمن والكافر، ح1.
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د عـى  ن عليـه وخيرجهـا مـن أحسـن وجوههـا)1(، فيقـول النـاس: لقـد ُشـدِّ ليهـوَّ
فـان املـوت، وذلـك هتويـن مـن اهلل عـّز وجـّل عليـه، و]قـال: يـرصف عنـه[، إذا 
كان ممـن سـخط اهلل عليـه]أو ممـن أبغـض اهلل[ أمـره، أن جيـذب اجلذبة التـي بلغتكم 
ن ]اهلل[ عـى فـان  ود)2( مـن الصـوف املبلـول، فيقـول النـاس: لقـد هـوَّ ـفَّ بمثـل السَّ

املـوت«)3(.
وقـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »إن ملك املـوت ليقف مـن املؤمن عند 
موتـه موقـف العبـد الذليـل مـن املـوىل، فيقـوم هـو وأصحابـه ال يدنـو)4( منـه حتـى 

يبـدأ بالتسـليم، ويبـّره باجلنة«)5(.
وقـال الصـادق عليـه السـام يف قوله تعاىل: ﴿ فَلَـۡوَلٓ إَِذا بَلََغِت ٱۡلُۡلُقوَم ﴾)6( 
إىل آخـره، فقـال: »إذا بلغـت احللقـوم)7( رأى منزلـه يف اجلنـة، فيقـول: رّدوين إىل 

الدنيا حتى ُأخر أهي با أرى، فيقال له: ليس إىل ذلك سبيل«)8(.
وعنـه عليـه السـام، قـال: »إّن أمـر املؤمنـن صلـوات اهلل عليه اشـتكى عينه، 

1. يف املصدر: »وجهها«.
وُد: احلديدة التي يشوي هبا اللحم. ُانظر: الصحاح للجوهري:79 »سفد«. فُّ 2. السَّ

3. الكايف للكليني 135:3 - 136/كتاب اجلنائز، باب إخراج روح املؤمن والكافر، ح1.
4. يف املصدر: »ال يدنون«.

5. من ال حيرضه الفقيه للصدوق 135:1/حاالت اإلشخاص يف النزع، ح365.
6. سورة الواقعة 83:56.

7. يف كتاب الزهد زيادة: »وكان مؤمنًا«.
8. كتاب الزهد للحسن بن سعيد:84/باب »15«: ما يعاين املؤمن والكافر، ح223. الكايف للكليني 
135:3/كتاب اجلنائز، باب إخراج روح املؤمن والكافر، ح15. من ال حيرضه الفقيه للصدوق 

136:1/باب غسل امليت، ح367.
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فعـاده النبـي صـّى اهلل عليـه وآلـه، فـإذا هـو يصيـح، فقـال لـه النبـي صـّى اهلل عليـه 
وآلـه: أجزعـًا أم وجعـًا؟.

فقال: يا رسول اهلل، ما وجعت وجعًا قط أشد منه.
فقـال: يـا عـي، إّن ملك املـوت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه سـفود من 
نـار، فينـزع روحـه ]بـه[، فتصيح جهنم. فاسـتوى عي عليه السـام جالسـًا، فقال: 

يـا رسـول اهلل، أعد عـيَّ حديثك، فقد أنسـاين وجعـي ما قلت.
ثّم قال: هل يصيب ذلك أحدًا من ُأمتك؟.

قال: نعم، حاكم جائر، وآكل مال اليتيم ظلًا، وشاهد زور«)1(.
وروي: أّن املحتـرض حيـرضه صـف مـن املائكـة عـن يمينـه، عليهـم ثيـاب)2( 
خـرض، وصـف عـن يسـاره عليهـم ثيـاب)3( سـود، ينتظـر كل واحد مـن الفريقن 
يف قبـض روحـه، واملريـض ينظـر إىل هـؤالء مـّرة)4(، واىل هـؤالء ]مـّرة[ ُأخـرى 
]ويـكاد يمـوت مـن الفـزع، ويتـرضع إىل اهلل تعـاىل يف نفسـه، ويقـول: يـا جميـب 
دعـوة املضطريـن[، فيبعـث اهلل اىل ذلـك املؤمن، ملـكًا من بطنان السـاء)5( يبّره، 
ويأمـر ملـك املـوت أن يـرتاءى لـه يف أحسـن صـورة، فـإذا أخـذ يف قبـض روحـه، 
وارتقـى إىل ركبتيـه، شـفع إىل جرئيـل عليـه السـام، - وقـد أمـره اهلل أن ينـزل 

النوادر، ح10. هتذيب األحكام للطويس  الكايف للكليني 253:3 - 254/كتاب اجلنائز، باب   .1
224:6/باب »87«: من إليه احلكم، ح27.

2. يف املصدر: »لباس«.

3. يف املصدر: »لباس«.
4. يف املصدر: »كرة«.

5. يف األصل: »ملكًا إىل املؤمن« وما أثبتناه من املصدر.
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إىل عبـده -، أن يرّخـص لـه يف توديـع أهلـه وولـده، فيقـول لـه: أنـت خمـّر بـن أن 
أمسـح عليـك جناحـي، أو تنظـر إىل ميكائيـل، فيقول: أيـن ميكائيل؟ فـإذا به وقد 
نـزل يف جـوق)1( مـن املائكـة، فينظـر إليـه ويسـّلم عليـه، فـإذا بلغـت الـروح إىل 
بطنـه ورّستـه، شـفع إىل ميكائيـل أن يمهلـه، فيقـول ]لـه[: أنت خمّر بن أن أمسـح 
عليـك جناحـي، أو تنظـر إىل اجلنـة، فيختار النظـر إىل اجلنة فيتضاحـك، ويأمر اهلل 

ملـك املـوت أن يرفـق به.
فـإذا فارقتـه روحـه، تبعـاه ملـكاه)2( اللـذان كانـا موّكَلن بـه، يبكيـان ويرتمّحان 
عليـه، ويقـوالن: ]رحـم اهلل[ هـذا العبـد، كـم أسـمعنا اخلـر، وكـم أشـهدنا عـى 
الصاحلـات، وقـاال: يـا رّبنـا إّنا كنّـا موّكَلن بـه، وقد نقلتـه إىل جوارك، فـا تأمرنا؟.
فيقـول تعـاىل: تلزمـان قـره، وترتمّحـان عليـه، وتسـتغفران لـه إىل يـوم القيامة، 
فـإذا كان يـوم القيامـة أتيـاه بمركـب فأركبـاه، وامشـيا بـن يديـه إىل اجلنّـة، وخدماه 

يف اجلنّـة«)3(.

1. اجلوق: كّل قطيع من الرعاة أمرهم واحد. العن للفراهيدي 183:5 »جوق«.
2. يف املصدر: »امللكان«.

3. الدعوات للراوندي:281/الباب »4«: يف أحوال امليت، فصل يف دفن امليت وذكر القر وأحواله، 
ح820.
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الباب الرابع
فيام يعاين امليت، وحضور األئمة عليهم السالم عند ذلك

وعند الدفن وعرض األعامل عليهم
ٰى ِف ٱۡلََيٰوةِ  ِيـَن َءاَمُنـواْ َوَكنُـواْ َيتَُّقوَن ٦٣ لَُهـُم ٱۡلبُـۡرَ  قـال اهلل تعـاىل: ﴿ ٱلَّ
ۡنَيـا ﴾ يعنـي بحضـور األئمة ﴿ َوِف ٱٓأۡلِخَرةِۚ ﴾ يعني باجلنـة ﴿ َل َتۡبِديَل لَِكَِمِٰت  ٱدلُّ

ِۚ َذٰلَِك ُهَو ٱۡلَفـۡوُز ٱۡلَعِظيُم ﴾)1()2(. ٱللَّ
قـال اإلمـام الباقـر عليـه السـام: »يـا أبـا محـزة، إذا بلـغ نفـس الرجـل نحـره، 
أتـاه رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه وعـي عليـه السـام معـه، يقعـد عنـد رأسـه، 
فيقـول لـه رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآله: أما تعرفني؟ أنا رسـول اهلل، َهُلـمَّ إلينا فا 
أمامـك خـر لـك ممـا خلفـك، أّمـا مـا كنـت ختـاف فقـد أمنتـه، وأّما مـا كنـت ترجو 
فقـد هجمـت عليـه، أّيتهـا الـروح ُأخرجـي إىل روح اهلل ورضوانـه، ويقـول لـه عـي 

عليـه السـام مثـل قولـه صـّى اهلل عليـه وآله«.
 ثـّم قـال عليـه السـام: »أال أخـرك بذلـك مـن كتـاب اهلل؟ قـول اهلل تعـاىل:

ِذيَن آَمنُوْا َوَكاُنوْا َيتَُّقوَن ﴾ « اآلية)3(. ﴿ الَّ

1. سورة يونس 63:10 - 64.
2. ُانظر: تفسر العّيايش 124:2/سورة يونس، ح32.

3. تفسر العيايش 126:2/سورة يونس، ح34، بتفصيل يف صدر احلديث.
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وعـن أيب بصـر قـال: قلـت أليب عبد اهلل عليه السـام: جعلت فداك، ُيسـتكره 
املؤمـن عى خروج نفسـه؟.

قال: فقال: »ال واهلل«. قال: قلت: وكيف ذاك؟.
أمـر  بيتـه،  وأهـل  اهلل  الوفـاة، حـرض رسـول  إذا حرضتـه  املؤمـن  »إّن  قـال: 
املؤمنـن عـي بـن أيب طالـب، وفاطمـة، واحلسـن واحلسـن، ومجيـع األئمـة عليهـم 
الصـاة والسـام - ولكـن أكنوا)1( عن إسـم فاطمـة - وحيرضه جرئيـل وميكائيل 

وإرسافيـل وعزرائيـل عليهـم السـام«.
قـال: »فيقـول أمـر املؤمنـن عي بن أيب طالب عليه السـام: يا رسـول اهلل، إّنه 

كان حيّبنـا ويتوالنا فأحّبه«.
قـال: »فيقـول رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: يـا جرئيـل، إّنـه كان ممـن حيّب 

عليـًا وذريتـه، فأحبه«.
قـال: »]فيقـول[ جرئيـل عليه السـام مليكائيـل وإرسافيل عليها السـام مثل 

ذلك«.
]قـال[: »ثـّم يقولـون مجيعـًا مللك املوت: إّنـه كان ممن حيّب حممـدًا وآله، ويتوىّل 

عليًا وذريتـه، فارفق به«.
قـال: »فيقـول ملك املوت: واّلـذي اختاركم وكّرمكـم، واصطفى حممدًا صّى 
اهلل عليـه وآلـه بالنبـوة، وخّصـه بالرسـالة، ألنـا أرفـق بـه مـن والـد رفيـق، وأشـفق 
عليـه مـن أٍخ شـفيق، ثـّم مـال إليـه ملـك املـوت فيقـول ]لـه[: يـا عبـد اهلل، أخـذت 
فـكاك رقبتـك؟ أخـذت رهـان أمانـك؟ فيقـول: نعـم، فيقول ملـك املـوت: فباذا؟ 
فيقـول: بحّبـي حممـدًا وآلـه، وبواليتـي عـي بـن أيب طالـب وذريتـه، فيقـول: أّمـا ما 

رتة. الصحاح للجوهري 66:5 »كنن«. : السُّ 1. الِكنُّ
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كنـت حتـذر فقـد آمنـك اهلل منـه، وأّمـا ما كنـت ترجوا فقد آتـاك اهلل به، إفتـح عينيك 
فانظـر إىل مـا عندك«.

قـال: »فيفتـح عينيـه، فينظـر إليهـم واحـدًا واحـدًا، وُيفتـح لـه بـاب إىل اجلنـة 
فينظـر إليهـا، فيقـول لـه: هـذا مـا أعـّد اهلل لـك، وهـؤالء رفقائـك، أفتحـب اللحاق 

هبـم، أو الرجـوع إىل الدنيـا؟«.
قـال: فقـال أبـو عبد اهلل عليه السـام: »أما رأيت شـخوصه)1(، ورفـع حاجبيه 
إىل فوق؟ من قوله: ال حاجة يل إىل الدنيا، وال الرجوع إليها، ويناديه مناد من بطنان 
ُتَها ٱنلَّۡفـُس ٱلُۡمۡطَمئِنَُّة ﴾ إىل حمّمد  يَّ

َ
أ العـرش، يسـمعه ويسـمع مـن بحرضتـه: ﴿ َيٰٓ

ۡرِضيَّٗة﴾  ووصيـه واألئمـة مـن بعده ﴿ ٱرِۡجـِيٓ إَِلٰ َرّبِِك َراِضَيـٗة ﴾ بالواليـة)2( ﴿مَّ
 بالثـواب ﴿ فَٱۡدُخـِل ِف ِعَبٰـِدي ﴾ - ]مـع حمّمـد وأهـل بيتـه عليهـم السـام[ -

﴿ َوٱۡدُخِل َجنَِّي ﴾ غر مشوبة«)3(.
قولـه عليـه السـام: »ولكـن أكنوا عن إسـم فاطمـة« أي: ال ترّصحوا بإسـمها 

عليهـا السـام؛ لئا يصر سـببًا إلنـكار الضعفاء.
أقـول: إذا كان عـي عليـه السـام أبـا األئمـة، تكـون فاطمـة عليهـا السـام ُأّم 
املؤمنـن)4(؛ ولـذا قـال عي عليه السـام ملحّمـد بن أيب بكـر: »إّنه ابني«)5( فالنسـب 

1. يف املصدر: »شخصته«.
.»A 2. يف نسخة من تفسر فرات: »بوالية عي

3. تفسر فرات:553 - 554/سورة الفجر، ح1.
4. مقتىض كون أمر املؤمنن A أبا األئمة أن تكون فاطمة A ُأم األئمة عليهم السام، وهو الواقع 
اإلمام ورد عن  فقد  السام،  عليهم  البيت  أهل  ورد عن  با  ُنَكنّيها  أن  األَوىل  ثّم  عندنا،   املروي 

الباقر A أنه قال: »إن فاطمة C كانت تكنّى ُأم أبيها«. مقاتل الطالبن لألصفهاين:29.
5. يف رشح هنج الباغة البن ميثم البحراين 188:2، عن عي A، أّنه قال: »حمّمد إبني من ظهر أيب بكر«.
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املعتـر يف النشـأة األُخـرى نسـب الديـن، والقـرب والبعـد بحسـب مراتـب املعرفـة 
واليقن.

اإلبـاء  إىل  إشـارة  حاجبيـه،  رفـع  يعنـي:  حاجـة«  »ال  السـام:  عليـه  قولـه 
الدنيـا. إىل  الرجـوع  عـن  واإلمتنـاع 

قولـه عليـه السـام: »غـر مشـوبة« أي: حـال كـون اجلنّـة غـر مشـوبة باملحـن 
واآلالم.

ويف البعـض اآلخـر: أّن رسـول اهلل واألئمـة عليهـم السـام بعـد حضورهـم 
ووصيتهـم إىل ملـك املـوت يف املؤمـن وتسـليمهم إّيـاه إليـه، يرتفعـون إىل روض 
الوحـا  ويقـول:  ويسـتعجل  إليهـم،  املؤمـن  فينظـر  الغطـاء،  وقـد كشـف  اجلنـان، 
الوحـا)1(، تنـاول روحـي، فيسـّلها ملـك املـوت كا يسـّل الشـعرة مـن الدقيـق، فإذا 
ُأدخـل قـره وجـد مجاعتهـم هناك، فـإذا جاءه منكـر ونكر قاال: يا رسـول اهلل، لوال 
أّن اهلل يريـد إظهـار فضلـه ملـن هبـذه احلـرضة مـن املائكـة ملا سـألناه، ولكـن أمر اهلل 

البـدَّ مـن امتثاله.

فيسأالنه فيجيبها، ويكون مع من يتواّله يف دار كرامته.

ولـو مل يكـن مؤمنـًا مواليـًا فـإذا جاءه ملـك املوت لنـزع روحه، مّثـل اهلل لذلك 
الفاجـر سـادته الذيـن اخّتذهـم أربابـًا مـن دون اهلل، عليهـم مـن أنـواع العـذاب مـا 
يـكاد نظـره إليهـم هيلكـه، وال يـزال يصـل إليـه مـن حـرِّ عذاهبـم مـا ال طاقـة لـه به، 
وإذا ُأديَل يف قـره، رأى بابـًا مـن اجلنّـة مفتوحـًا فيقـول لـه منكـر ونكـر: ُانظـر إىل ما 
حرمـت مـن اخلـرات، ثـّم ُيفتـح يف قـره بـاب مـن النـار يدخـل عليـه مـن عذاهبـا، 

1. الَوَحى: الرعة. الصحاح للجوهري 6:549 »وحى«.
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فيقـول: رّب ال تقـم السـاعة)1(.
مبغـض  لنـا،  مـواٍل  يمـوت  »مـا  قـال:  السـام  عليـه  الصـادق  اإلمـام  وعـن 
ألعدائنـا، إاّل وحيـرضه رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه، وأمـر املؤمنـن، واحلسـن 
واحلسـن، صلـوات اهلل عليهـم، فراهـم ويبّرونـه)2(، وإن كان غـر مـواٍل لنـا، 

يسـوؤه«)3(. بحيـث  يراهـم 
وعـن احلـارث اهلمـداين، قـال: دخلت عـى أمر املؤمنـني عليه السـام، فقال: 

»مـا جـاء بك؟«. فقلـت: حّبي لـك يا أمـر املؤمنن. 
فقال: »يا حارث أحتّبني؟«. قلت: نعم واهلل يا أمر املؤمنن.

قـال: »أمـا لـو بلغـت نفسـك احللقـوم، رأيتنـي حيـث حُتـّب، ولـو رأيتنـي وأنا 
أذود الرجـال عـن احلـوض ذود غريبة األبـل، لرأيتني حيث حُتّب، ولـو رأيتني وأنا 
مـار عـى الـرصاط بلـواء احلمـد بـن يـدي رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه، لرأيتني 

حُتـّب«)4(. حيث 
وعـن اإلمـام الصـادق عليـه السـام يف امليت تدمع عينـه عند املـوت)5( ]قال[: 

»ذلـك عنـد معاينة رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآله، يرى مـا يّره«.
ثّم قال: »أما ترى الرجل إذا يرى ما يّره تدمع عينه ويضحك«)6(.

املحترض  يف  وعنه  بتفصيل.  البقرة،  215/ســورة   -  213:A العسكري  اإلمام  تفسر  انظر:   .1
للحسن بن سليان احلّي:51/ح66.

2. يف املصدر: »فيروه ويبروه« بدل »فراهم ويبّرونه«.
3. تفسر القّمي 265:2/سورة السجدة.

4. األمايل للطويس:48/املجلس »2« ح30. بشارة املصطفى للطري:123/ح68.
5. يف األصل: »تدمع عن امليت عند املوت« وما أثبتناه من املصدر.

6. علل الرائع للصدوق 306:1/باب »253«: العلة التي من أجلها تدمع عن امليت، ح1. الكايف 
للكليني 133:3/كتاب اجلنائز، باب ما يعاين املؤمن والكافر، ح6، باختاف يسر.



مدارك الغرائب في مسالك العواقب 66

وعـن الرضـا عليـه السـام قـال: قـال عـي بـن أيب طالـب عليـه السـام: »مـن 
أحّبنـي وجـدين عنـد مماتـه بحيـث حيـب، ومـن أبغضنـي وجـدين عنـد مماتـه بحيـث 

يكـره«)1(.
اقـول: ومعنـى ذلـك مـا ورد عـن الباقـر عليـه السـام يف قولـه: ﴿ ِإَون ّمِـۡن 
ۡهـِل ٱۡلِكَتٰـِب إِلَّ َلُۡؤِمـَنَّ بِـهِۦ َقۡبـَل َمۡوتِـهِۦۖ َوَيـۡوَم ٱۡلقَِيَٰمـةِ يَُكـوُن َعلَۡيِهـۡم 

َ
أ

َشـِهيٗدا ﴾)2(.
قـال: »ليـس مـن أحد من مجيـع األديان ]يمـوت[ إاّل رأى رسـول اهلل صّى اهلل 

عليـه وآلـه، وأمر املؤمنن عليه السـام حّقـًا من األولـن واآلخرين«)3(.
واألخبار يف هذا املعنى كثرة.

عـن عـي بـن احلسـني عليهـا السـام ]قـال: »قـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه 
وآلـه[: إّن هـؤالء الكامتـن لصفـة حمّمد رسـول اهلل، واجلاحدين حلليـة عي ويل اهلل، 
إذا أتاهـم ملـك املـوت ليقبـض أرواحهم)4(، أتاهـم بأفظع املناظر، وأقبـح الوجوه، 
فيقـول ]ملـك املـوت[: إبـري أّيتهـا النفـس اخلبيثـة الكافـرة ]برهّبـا بجحـد نبـّوة 
نبّيـه، وإمامـة عـي وصّيـه، بلعنـة مـن اهلل وغضبه، ثـّم يقـول[: إرفع طرفـك وانظر، 
فـرى دون العـرش حممـدًا صـّى اهلل عليـه وآلـه عى رسير بـن يدي عـرش الرمحن، 
ويـرى عليـًا عـى كـريس بـن يديـه، وسـائر األئمـة عليهـم السـام عـى مراتبهـم 

أيب بن  عي  فضل  يف  األول  القسم  البيت،  أهل  فضل  يف   :»4« عي:458/الباب  بن  زيد  مسند   .1 
طالب A. صحيفة الرضا A:262/ح203.

2. سورة النساء 159:4.
3. تفسر العيايش 284:1/سورة النساء، ح303.

4. يف األصل: »إذا أتى ملك املوت ليقبض أرواح اجلاحدين« وما أثبتناه من املصدر.
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الريفـة بحرضتـه، ثـّم يـرى اجلنـان والقصـور واملنازل، فيقـول له ملـك املوت: لو 
كنـت ألُولئـك)1( مواليـًا، كانـت روحـك يعرج هبـا إىل حرضهتم، ويكـون مأواك يف 
تلـك اجلنـان فانظـر، فرفـع ]له عن[ حجـب اهلاويـة، فراها با فيها مـن رصوف)2( 

عذاهبـا، فيكـون موتـه بأشـدِّ حـرة وأعظم أسـف«)3(.
وعـن احلسـن بـن عـون)4(، قـال: دخلت عى السـّيد بـن حمّمد احلمـري عائدًا 
يف عّلتـه التـي مـات فيهـا، فوجدتـه يسـاق بـه، ووجـدت عنـده مجاعـة مـن جرانـه 
- وكانـوا عثانّيـة -، وكان السـّيد مجيـل الوجـه، رحـب اجلبهـة، عريـض مـا بـن 
السـالفتن)5(، فبـدت يف وجهـه نكتـة سـوداء مثـل النقطة من املـداد، ثّم مل تـزل تزيد 
وتنمـي حتـى طبقـت وجهـه بسـوادها)6(، فاغتـّم لذلـك مـن حـرضه مـن الشـيعة، 
وظهـر مـن الناصبـة رسور وشـاتة، فلم يلبث بذلـك إاّل قليًا، حتـى بدت يف ذلك 
املـكان مـن وجهـه ملعـة بيضـاء، فلـم تـزل تزيـد أيضـًا وتنمـي، حتـى أسـفر وجهـه 

وأرشق، وأفـرت السـّيد ضاحـكًا مسـتبرًا)7( وقـال:

1. يف األصل: »ألوليائك« وما أثبتناه من املصدر.
2. يف املصدر: »رضوب«.

3. أورده املؤلف باختصار عن تفسر اإلمام العسكري A:572/ح335.
4. هو احلسن بن عون بن أيب حرب بن أيب األسود الدؤيل، روى عن أبيه، وعنه حممد بن عبد اجلبار 
اعيان  احلديث 177:3/رقم 4589.  ابنه عي. مستدركات علم رجال  عنه  السدويس، وروى 

الشيعة 133:6.
للفراهيدي  العن  كتاب  العنق.  اعى  والسالِفُة:  املصدر.  من  أثبتناه  وما  »السالفن«  األصل:  يف   .5

258:7 »سلف«.
6. يف املصدر: »يعني اسودادا« بدل: »بسوادها«.

7. »مستبرًا« مل ترد يف املصادر.
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عليـًا أّن  الزاعمـون  لـن ينجي حمّبـه من هنـاِت)1(كـذب 
سـيئايتقـد وريّب دخلـت جنّـة عـدن عـن  اإللـه  يل  وعفـا 
عـي أوليـاء  اليـوم  املـاِتفابـروا  حّتـى  علّيـًا  وتوّلـوا 
بنيـه توّلـوا  بعـده  مـن  واحـدًا بعد واحـد بالصفاِتثـّم 
ثّم أتبع قوله بالشهادة، وراح)2(.

وعـن اإلمـام عي عليه السـام: »واهلل ال يبغضني عبـد أبدا يموت عى بغي، 
إاّل رآين عنـد موتـه حيـث يكـره، وال حيّبنـي عبـد أبـدا فيمـوت عـى حّبـي، إاّل رآين 

عنـد موته حيث حيـب«)3(.
وقـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآله لعي عليه السـام: »يا عـي، إّن حمّبيك)4( 
يفرحـون يف ثـاث مواطـن، عنـد خـروج أنفسـهم، وأنـت هنـاك تشـهدهم، وعنـد 
املسـائلة يف القبـور، وأنـت هنـاك تلّقنهـم، وعنـد العـرض عـى اهلل، وأنـت هنـاك 

تعرفهـم«)5(.

1. اهلنات: الدواهي. القاموس املحيط للفرزآبادي 404:4 »هنو«.
فيا  23:3/باب  آشوب  شهر  البن  املناقب  ح6.   »30« 628/جملس   - للطويس:627  األمايل   .2
الغّمة  كشف  الساعة.  قيام  عند   A درجاته  يف  فصل  املؤمنن،  أمر  مناقب  من  باآلخرة  يتعلق 

لألربي 40:2 - 41/ذكر مناقب شتى وأحاديث متفرقة.
3. كتاب الزهد للحسن بن سعيد:83/باب »15«: ما يعاين املؤمن والكافر، ح222. الكايف للكليني 

132:3/كتاب اجلنائز، باب ما يعاين املؤمن والكافر، ح5.
4. يف املصدر: »إخوانك«.

5. روي باختاف يسر يف رشح األخبار للقايض النعان 397:2/الرسول وفضائل عي A. ويف 
للريس:68/فصل  اليقن  أنوار  الصدوق: 656/املجلس »83« ضمن ح2. ويف مشارق  أمايل 
منازل اآلل العالية. وعنه كا يف املتن يف الفصول املهّمة للحر العامي 323:1/باب »68« ح39.
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وقال صّى اهلل عليه وآله: »والذي نفي بيده، ال تفارق روح جسـد صاحبها، 
حتـى يـأكل مـن ثـار اجلنّـة، أو مـن شـجرة الزقـوم، وحن يـرى ملك املـوت يراين، 
ويـرى عليـًا، وفاطمـة، وحسـنًا وحسـينًا عليهـم السـام، فـان كان حيّبنـا قلـت: يـا 
ملـك املـوت، أرفـق بـه، إّنه كان حيّبنـي وحيب أهل بيتـي، وإن كان يبغضنـا قلت: يا 

ملـك املـوت، شـّدد عليه، إّنـه كان يبغضنـي ويبغض أهـل بيتي«)1(.
وقـال صـّى اهلل عليـه وآلـه: »يا عـي، ال يموت عـدّوك حتى يراك عنـد املوت، 
وتكـون عليـه غيظـًا وحزنـًا، حتـى يقـّر باحلـق مـن أمـرك، ويقـول فيك احلـق، ويقّر 
بواليتـك حيـث ال ينفعـه ذلـك شـيئًا، وأّما وليـك فإّنه يـراك عند املـوت، فتكون له 

شـفيعًا، ومبّرًا، وقـّرة عن«)2(.
وعـن حمّمـد بـن عـي عليها السـام قـال: »مـرض رجل مـن أصحـاب الرضا 

عليـه السـام، فعـاده، فقال: كيـف جتدك؟.
قال: لقيت املوت بعدك - يريد ]به ما لقيه من[ شدة مرضه -.

]فقال عليه السام: كيف لقيته؟.
قال: شديدًا أليًا[.

فقـال عليـه السـام: ]ما لقيته إّنا هـذا ما يبدؤك به ويعّرفك بعـض حاله[، إّنا 
النـاس رجـان، مسـرتيح باملـوت، ومسـرتاح منه، فجـّدد اإليـان بـاهلل، وبالوالية، 

تكن مسـرتحيًا.
ففعـل الرجـل ذلـك، ثـّم قـال: يابـن رسـول اهلل، هـذه مائكـة ريّب بالتحيـات 

والتحـف يسـّلمون عليـك، وهـم قيـام بـن يديـك، فـأذن هلـم باجللـوس. 

1. بشارة املصطفى للطري:25/اجلزء األول، ح7.
2. تفسر فرات:116/سورة النساء، ذيل ح119.
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فقال الرضا عليه السام: إجسلوا مائكة ريّب.
ثّم قال للمريض: سلهم ُأمروا بالقيام بحرضيت؟.

فقـال املريـض: سـألتهم، فذكـروا)1( أّنـه لـو حـرضك كل مـن خلقـه اهلل مـن 
مائكتـه لقامـوا لـك، ومل جيلسـوا حتـى تـأذن هلـم، هكـذا أمرهـم اهلل عّز وجـّل، ثّم 
غمـض الرجـل عينيـه وقـال: السـام عليـك يابـن رسـول اهلل، هذا شـخصك ماثل 
يل مـع أشـخاص حممـد صـّى اهلل عليـه وآلـه، ومـن بعده مـن األئمة عليهم السـام، 

وقـىض الرجـل«)2(.
وعـن اإلمـام الصـادق عليـه السـام، قـال: »حـرض رجـًا املـوت، فقيـل: يـا 
رسـول اهلل، إّن فانـًا قـد حـرضه املـوت، فنهـض رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه 

ومعـه ُأنـاس مـن أصحابـه، حتـى أتـاه وهـو مغمـى عليـه.
قال: فقال: يا ملك املوت، كف عن الرجل حّتى أسأله. 

فأفـاق الرجـل، فقـال النبـي صّى اهلل عليـه وآله: مـا رأيت؟ قال: رأيـت بياضًا 
كثرًا، وسـوادًا كثرًا.

فقال: فأهّيا كان أقرب إليك؟ فقال: السواد.
فقـال صـّى اهلل عليـه وآلـه: قـل: اللهـم اغفـر يل الكثـر مـن معاصيـك، واقبـل 

منّـي اليسـر مـن طاعتـك، فقالـه، ثـّم ُأغمـي عليه.
فقـال: يـا ملـك املـوت، خفـف عنه سـاعة حتى أسـأله، فأفـاق الرجـل، فقال: 

1. يف املصدر: »فزعموا«.
املوت،  عند  املحترض  تلقن  يف  فصل  امليت،  أحوال  يف   :»4« للراوندي:248/الباب  الدعوات   .2
ح698. ورواه الصدوق - خمتصـرًا - يف معاين األخبار:289 - 290/باب معنى املوت، ح7. 

ويف اإلعتقادات:55/باب اإلعتقاد يف املوت.
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مـا رأيـت؟ قـال: رأيت بياضـًا كثـرًا، وسـوادًا كثرًا.
قال: فأهّيا ]كان[ أقرب إليك؟ فقال: البياض.

فقال رسول اهلل صّى اهلل عليه وآله: غفر اهلل لصاحبكم«.
قال الصادق عليه السام: »إذا حرضتم مّيتًا قولوا له هذا الكام ليقوله«)1(.

وعـن سـدير الصـريف، قـال: قلـت أليب عبـد اهلل عليه السـام: جعلـت فداك، 
يابـن رسـول اهلل، هـل يكـره املؤمـن عى قبـض روحه؟.

قـال: »ال واهلل، إّنـه إذا أتـاه ملـك املوت لقبـض روحه جزع عنـد ذلك، فيقول 
]لـه[ ملـك املـوت: يـا ويل اهلل، ال جتـزع، فوالـذي بعـث حمّمـدًا صـّى اهلل عليـه وآلـه 
]باحلـق[ ألنـا أبـّر بـك وأشـفق عليـك مـن والـد رحيـم لـو حـرضك، أفتـح عينيـك 

فانظر«.
قـال: »وُيمثَّـل لـه رسـول اهلل، وأمـر املؤمنـن، وفاطمـة، واحلسـن واحلسـن، 
واألئمـة مـن ذريتهـم عليهـم السـام، فيقـال لـه: هـذا رسـول اهلل، وأمـر املؤمنـن، 

وفاطمـة، واحلسـن واحلسـن، واألئمـة رفقـاؤك«.
 قـال: »فيفتـح عينيـه فينظـر، فينـادي روحـه منـاٍد مـن قبـل رّب العـّزة فيقـول:
ـِك  َربِّ اىَِل  اْرِجِعـي  بيتـه[ ﴿  ٱلُۡمۡطَمئِنَّـُة ﴾ ]اىل حمّمـد وأهـل  ٱنلَّۡفـُس  ُتَهـا  يَّ

َ
أ َيٰٓ  ﴿

ۡرِضيَّـٗة ﴾ بالثـواب ﴿ فَٱۡدُخـِل ِف ِعَبٰـِدي ﴾ يعنـي حمّمـدًا  َراِضَيـًة﴾ بالواليـة ﴿ مَّ
وأهـل بيتـه ﴿ َوٱۡدُخـِل َجنَّـِي ﴾)2(، فـا مـن يشء أحـب إليـه مـن اسـتال روحـه، 

باملنـادي«)3(. واللحـوق 

1. الكايف للكليني 124:3 - 125/كتاب اجلنائز، باب إذا عر عى امليت املوت، ح10.
2. سورة الفجر27:89 - 30.

3. الكايف للكليني 127:3 -  128/كتاب اجلنائز، باب أن املؤمن ال يكره عى قبض روحه، ح2. 
فضائل الشيعة للصدوق:29/ح24، باختاف يسر.
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بينـه وبـن  قـال: »إذا حيـل  السـام  الصـادق عليـه  الـكايف: عـن اإلمـام  ويف 
الـكام)1(، أتـاه رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه ومـن شـاء اهلل، فجلـس رسـول اهلل 
صـّى اهلل عليـه وآلـه عـن يمينـه، واآلخـر عـن يسـاره، فيقـول لـه رسـول اهلل صـّى 
اهلل عليـه وآلـه: أّمـا مـا كنـت ترجـو فهـو ذا أمامـك، وأّمـا مـا كنـت ختـاف منـه فقـد 
أمنـت منـه، ثـّم يفتـح لـه بـاب إىل اجلنـة، فيقـول: هـذا منزلـك يف اجلنـة، فإن شـئت 
رددنـاك إىل الدنيـا، ولـك فيهـا ذهـب وفضـة، فيقـول: ال حاجـة يل يف الدنيـا، فعنـد 
ذلـك يبيـض لونـه، ويرشـح)2( جبينـه، وتتقلـص شـفتاه، وينتـر منخـراه، وتدمـع 

]عينـه[ اليـرى، فـاي هـذه العامـات رأيـت فاكتـف هبـا.
يف  وهـي  يعـرض  كـا  عليهـا  فيعـرض  اجلسـد  مـن)3(  النفـس  خرجـت  فـإذا 
اجلسـد فتختـار)4( اآلخرة، فتغسـله فيمن يغسـله، وتقلبـه فيمن يقلبه، فـإذا ُادرج يف 
أكفانـه، ووضـع عـى رسيـره، خرجـت روحـه متي بن أيـدي القـوم قدمـًا، وتلقاه 
أرواح املؤمنـن يسـّلمون عليـه، ويبرونـه بـا أعـد اهلل لـه مـن النعيـم، فـإذا وضـع 
يف قـره، رد إليـه الـروح إىل وركيـه، ثـّم ُيسـال عـا يعلـم، فـإذا جـاء با يعلـم فتح له 
ذلـك البـاب الـذي أراه رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه، فيدخـل عليـه مـن نورهـا 

]وضوئهـا[، وبردهـا، وطيـب رحيهـا«.
قال: قلت جعلت فداك فأين ضغطة القر؟.

فقـال: »هيهـات، مـا عـى املؤمنـن فيهـا يشء، واهلل إّن هـذه األرض لتفتخـر 

1. يعني بذلك املحترض.
2. َرَشَح َرْشحًا: أي: َعرَق. الصحاح للجوهري 538:1 »رشح«.

3. يف األصل: »عن هذا« وما أثبتناه من املصدر.
4. يف األصل: »فيختار« وما أثبتناه من املصدر.
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عـى هـذه، فتقـول: وطـأ عـى ظهـري مؤمـن، ومل يطـأ عـى ظهـرك مؤمـن، فتقـول 
لـه األرض: ]واهلل[ لقـد كنـت أحبـك وانـت متـي عـى ظهـري، فأمـا إذا وليتـك 

فسـتعلم مـا)1( أصنـع بـك، فتفسـح)2( لـه مـد بـرصه«)3(.

قيـل: يشـكل اجلمـع بـن هـذا اخلـر وخـر فاطمـة بنـت أسـد)4( وسـعد بـن 
معـاذ)5( إاّل أْن يقـال: ذلك العموم يف  صدر اإلسـام، ثـّم رفعه عن كل املؤمنن)6(.

ويف الـكايف أيضـًا عنـه عليـه السـام، يقـول: »منكـم واهلل يقبـل، ولكـم واهلل 
يغفـر، ]إنـه ليـس[ بـن أحدكـم وبـن أْن يغتبـط، ويـرى)7( الـرور، وقـرة العـن، 

اىل)8( أْن تبلـغ نفسـه هيهنـا« - وأومـى بيـده إىل حلقـه -.

ثـّم قـال: »إّنـه إذا كان ذلـك واحتـرض، حـرضه رسـول اهلل، وعـي، وجرئيـل، 
وملـك املـوت، عليهـم السـام، فيدنـو منـه عـي عليـه السـام، فيقـول: يـا رسـول 

1. يف املصدر: »ماذا«.
2. يف األصل: »فيفتح« وما اثبتناه من املصدر.

3. الكايف للكليني 129:3 - 130/كتاب اجلنائز، باب ما يعاين املؤمن والكافر، ح2.
4. راجع خر فاطمة بن أسد C يف بصائر الدرجات للصّفار:307/اجلزء »6« باب »7«: يف األئمة 

عليهم السام أهنم يعرضون عليهم أعدائهم، ح9.
5. راجع خر سعد بن معاذ يف علل الرائع للصدوق 310:1/باب »262«: العلة التي من أجلها 

يكون عذاب القر، ح4.
6. من بيان للمجلي يف بحار األنوار، وتتمته: أو خيص املؤمن يف هذا اخلر باملعصومن، ويمكن أن 
يقال يف خر فاطمة بن أسد C: إن النبي F إنا فعل ذلك ملا وعدها ملزيد اطمئناهنا واهلل يعلم. 

بحار األنوار للمجلي 197:6/باب »7«: ما يعاين املؤمن والكافر عند املوت، بيان ح50.
7. يف األصل: »يره« وما أثبتناه من املصدر.

8. يف األصل: »إاّل«.
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اهلل، إّن هـذا كان حيبنـا أهـل البيـت، فأحبـه، ويقول رسـول اهلل: يا جرئيـل، إّن هذا 
كان حيـب اهلل ورسـوله، وأهـل بيـت رسـوله، فأحبه، ويقـول جرئيل مللـك املوت: 
إّن هـذا كان حيـب اهلل ورسـوله، وأهـل بيـت رسـوله، فأحبـه، وارفـق بـه، فيدنو منه 
ملـك املـوت، فيقـول: يـا عبـد اهلل، أخـذت فـكاك رقبتـك؟ أخـذت أمـان براءتك؟ 

متسـكت بالعصمـة الكـرى يف احليـاة الدنيا؟«.
قـال: »فيوفقـه اهلل عـّز وجـّل، فيقـول: نعـم، فيقـول: ومـا ذاك؟ فيقـول: والية 
عـي بـن ايب طالـب عليـه السـام، فيقـول: صدقـت، أمـا الـذي كنـت حتـذره فقـد 
آمنـك ]اهلل[ منـه، وأمـا الـذي كنـت ترجـوه فقـد أدركتـه، أبـر بالسـلف الصالـح، 
مرافقة رسـول اهلل، وعي، وفاطمة، عليهم السـام، ثّم يسـّل نفسـه سـًا رفيقًا، ثّم 
ينـزل بكفنـه مـن اجلنـة، وحنـوط ]مـن اجلنة[ بمسـك أذفـر، فيكفـن بذلـك الكفن، 
وحينـط بذلـك احلنـوط، ثـّم ُيكسـى حّلة صفـراء من حلـل اجلنة، فإذا وضـع يف قره 
فتـح اهلل)1( لـه بابـًا مـن أبواب اجلنـة، يدخل عليه مـن روحها ورحياهنا، ثّم يفسـح له 
عـن أمامـه مسـرة شـهر، وعـن يمينه، وعن يسـاره، ثـّم يقال لـه: نم نومـة العروس 

عـى فراشـها، أبـر بـروح ورحيـان، وجنة نعيـم، ورب غـر غضبان.
ثـّم يـزور آل حممـد يف جنـان رضـوى، فيـأكل معهـم مـن طعامهـم، ويرب 
أهـل  قائمنـا  يقـوم  حتـى  جمالسـهم،  يف  معهـم  ويتحـدث  رشاهبـم،  مـن  معهـم 
فعنـد  زمـرًا،  زمـرًا  يلبـون  معـه  فأقبلـوا  اهلل،  بعثهـم  قائمنـا  قـام  فـإذا  البيـت، 
هلكـت  يكونـون،  مـا  وقليـل  املحّلـون)2(،  ويضمحـل  املبطلـون،  يرتـاب  ذلـك 

1. لفظ اجلالة مل يرد يف املصدر.
2. قال املجلي: املحلون: الذين ال يرون حرمة األئمة عليهم السام وال يتابعوهم. بحار األنوار 
                   .51199:6/أبواب العدل، باب »7«: ما يعاين املؤمن والكافر عند املوت، بيان ح
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املحاضـر)1(، ونجى املقربون.
مـن أجـل ذلـك قـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه لعـي عليـه السـام: أنت 

أخـي، وميعـاد مـا بينـي وبينـك وادي السـام«.
قـال: »وإذا احتـرض الكافـر، حـرضه رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه، وعـي، 
وجرئيـل، وملـك املـوت عليهـم السـام، فيدنـوا منـه عـي عليـه السـام، فيقـول: 
يـا رسـول اهلل، إّن هـذا كان يبغضنـا أهـل البيـت، فابغضـه، ويقول رسـول اهلل صّى 
اهلل عليـه وآلـه: يـا جرئيـل، إّن هـذا كان يبغـض اهلل ورسـوله، وأهـل بيت رسـوله، 
فابغضـه، وأعنـف عليـه)2(، ويقـول جرئيل: يا ملك املوت، إّن هـذا كان يبغض اهلل 

ورسـوله، وأهـل بيـت رسـوله، فابغضـه، وأعنـف عليه.
فيدنـو منـه ملـك املـوت، فيقول: يا عبـد اهلل، أخذت فكاك رقبتـك؟)3( أخذت 
أمـان براءتـك من النار)4(؟ متسـكت بالعصمـة الكرى يف احلياة الدنيـا؟ فيقول: ال، 
فيقـول: أبـر يـا عـدو اهلل بسـخط اهلل عـّز وجـّل، وعذابـه، والنـار، أّمـا الـذي كنت 

حتـذره فقد نـزل بك.
ثـّم يسـّل نفسـه سـًا عنيفـًا، ثـّم يـوكل بروحـه ثاثائـة شـيطان، كلهـم يبـزق 

 وقال الفروزآبادي: رجل حمل: منتهك للحرام. القاموس املحيط 360:3 »حلل«.  
1. ُسئل اإلمام الباقر A عن املحاظر، فقال A: »املستعجلون«. الكايف للكليني 273:8/ح441.
الذين يستعجلون يف طلب  العدو، واملحاضر مجعه، أي  وقال املجلي: رجل حمضر: أي كثر   
الفرج بقيام القائم A. بحار األنوار 199:6/أبواب العدل، باب »7«: ما يعاين املؤمن والكافر 

عند املوت، بيان ح51.
2. »واعنف عليه« مل ترد يف املصدر.

3. يف املصدر: »رهانك«.
4. »من النار« مل ترد يف املصدر.
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يف وجهـه، ويتـأذى بروحـه، فـإذا وضـع يف قـره، فتـح لـه بـاب مـن أبـواب النـار، 
فيدخـل عليـه مـن قيحهـا وهلبهـا«)1(.

واألخبـار مـن هـذا القبيـل كثـرة مسـتفيضة، وقد اشـتهر بـن الشـيعة حضور 
النبـي صـّى اهلل عليـه وآلـه واألئمـة عليهـم السـام، بحيـث ال يمكـن إنـكاره، إاّل 
أهّنـم عجـزوا عـن إدراك كيفيـة  احلضـور مـن جهتـن، إحدمهـا: أّن هـذا خـاف 

احلـس، واآلخـر خـاف العقـل.
أمـا األول: فقالـوا إّنـا نحـرض املوتـى إىل قبـض روحهـم، وال نـرى عندهـم 

أحـدًا.
وأمـا الثـاين: ألّنـه يمكـن أْن يتفـق يف آن واحد قبـض أرواح اآلف مـن الناس، 
يف مشـارق األرض ومغارهبـا، وال يمكـن حضور اجلسـم يف زمـان واحد، يف أمكنة 

متعددة.
وأجابوا عن األول بوجوه:

األول: إّن اهلل قـادر عـى أْن حيجبهـم عـن أبصارنـا؛ لـرضب مـن املصلحة، كا 
ِيـَن َل يُۡؤِمُنـوَن بِٱٓأۡلِخـَرةِ  ورد يف تفسـر قولـه تعـاىل: ﴿ َجَعۡلَنـا بَۡيَنـَك َوَبـنۡيَ ٱلَّ
ۡسـُتوٗرا ﴾)2( إّن اهلل أخفى شـخص النبي صّى اهلل عليه وآلـه عن أعدائه،  ِحَجاٗبـا مَّ

مـع أن أوليائـه يرونه)3(.

1. الكايف للكليني 131:3 - 132/كتاب اجلنائز، باب ما يعاين املؤمن والكافر، ح4.
2. سورة االرساء 45:17.

3. كثرة هي املواقف التي اخفى اهلل تعاىل نبيه بلطفه ورمحته، انظر عى سبيل املثال: اخلرائج للراوندي 
87:1/فصل من رويات اخلاصة يف معجزاته F، ح142، وفيه أنه F كان يصي مقابل احلجر 
 األسود،  ويستقبل الكعبة، ويستقبل  بيت املقدس، فا ُيرى حتى يفرغ من صاته ، وكان يسترت
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إّنـه يمكـن أْن يكـون حضورهـم بجسـد مثـايل لطيـف، ال يـراه غـر  الثـاين: 
وأعوانـه. املـوت  ملـك  كحضـور  املحتـرض، 

الثالـث: يمكـن أْن خيلـق اهلل تعاىل لكل منهم مثاالً عـى صورته، وهذه األمثلة 
يكّلمـون املوتـى ويبروهنـم مـن قبلهـم عليهم السـام، كـا ورد يف بعـض األخبار 

التمثيل)1(. بلفظ 
الرابـع: إّنـه يمكـن أْن ترتسـم صورهـم يف احلـس املشـرتك، بحيث يشـاهدهم 

املحتـرض ويتكلـم معهم.
اخلامـس: مـا ذكـره السـيد املرتـىض رمحه اهلل، وهـو أّن املعنـى إّنه يعلـم يف تلك 
احلالـة ثمـرة واليتهـم وانحرافـه عنهـم، أْن املحـب يرى يف تلـك احلالة مـا يدل عى 
أّنـه مـن أهـل اجلنـة، وكـذا املبغض هلم، يـرى ما يدل عى أّنـه من أهل النـار، فيكون 

حضورهـم وتكلمهم اسـتعارة متثيلية)2()3(.
واجابـوا عـن الثـاين: بأّنـه إّنا يتم الشـبهة إذا ثبـت وقوع هـذا االتفاق، وحمض 

ۡسُتوٗرا ﴾. وأورد  ِيَن َل يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ ِحَجاٗبا مَّ بقوله تعاىل : ﴿.... َجَعۡلَنا بَۡيَنَك َوَبنۡيَ ٱلَّ
بالليل   F النبي  البيان 256:6، عن الزجاج واجلبائي، أّن قوم كانوا يؤذون  الطريس يف جممع 
إذا تا القرآن، وصى عند الكعبة، وكانوا يرمونه باحلجارة، ويمنعونه عن دعاء الناس إىل الدين، 

فحال اهلل سبحانه بينه وبينهم، حتى ال يؤذونه.
1. الكايف للكليني 127:3 - 128/كتاب اجلنائز، باب أن املؤمن ال يكره عى قبض روحه، ح2. 

فضائل الشيعة للصدوق:29/ح24.
2. رسائل الريف املرتىض 133:3/مشاهدة اإلمام A قبل موته.

3. أجاب املجلي رمحه اهلل عن الوجه الرابع واخلامس أهنا بعيدان عن سياق األخبار، بل مثل هذه 
ما   :»79« باب  املوت،  201:6/أبــواب  األنوار  بحار  اآلثار.  يف  وطعن  ألخبار،  رد  التأويات 

يعاين املؤمن والكافر عند املوت.
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اإلمـكان ال يكفـي يف ذلـك، مـع إّنـه إذا قلـت: بـأّن حضورهـم يف األجسـاد املثاليـة 
يمكـن أْن يكـون هلـم أجسـاد مثاليـة كثـرة، ملـا جعـل اهلل هلـم مـن القـدرة الكاملـة، 

التـي هبا امتـازوا عن سـائر البـر)1(.
أقـول: الظاهـر مـن األخبار أّن النبي صّى اهلل عليه وآله وسـائر األئمة صى اهلل 
عليهـم حيـرضون عنـد كل ميـت، إاّل أّن املؤمـن يراهم حيـث حيب، واملنافـق يراهم 
حيـث يكـره. ويف بعـض الروايـات: إّن الكافريـن يروهـم حتت العـرش، فيظهر هلم 
حقيقتهـم، وأمـا كيفيـة ظهورهـم فهـي أّن ذلـك بامللكـوت، التـي نقطـة منهـا حميطة 
بامللـك، فهـم وجـه اهلل الظاهـر يف كل يشء، لـكل يشء عـى حسـب احتالـه، فـإذا 
عايـن امليـت عـامل اآلخـرة، يشـاهد أمثاهلـم حارضيـن عنـده، إْن كان منافقـًا ال تقبل 
توبتـه بعدمـا يعايـن حقيقتهـم عليهم السـام؛ ولـذا يراهم حيث ال حيـب، بل يكره 

هـذا احلـال، فتبـن األمـر عـى ما هو عليـه وانكشـفت حقيقـة األحوال.


1. بيان للمجلي يف بحار األنوار 201:6 - 202/باب »7«: ما يعاين املؤمن والكافر عند املوت، 

بيان ح56.
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الباب اخلامس
يف احوال الربزخ وسؤاله

ۡحَيآٌء 
َ
ۡمَوٰتَۢاۚ بَـۡل أ

َ
ِ أ ِيـَن قُتِلُـواْ ِف َسـبِيِل ٱللَّ قـال اهلل تعـاىل: ﴿ َوَل َتَۡسـَنَّ ٱلَّ

وَن  ُ ِمـن فَۡضلِـهِۦ َويَۡسـَتۡبِرُ ِعنـَد َرّبِِهـۡم يُۡرزَقُـوَن ١٦٩ فَرِِحـنَي بَِمـآ َءاتَىُٰهـُم ٱللَّ
لَّ َخـۡوٌف َعلَۡيِهـۡم َوَل ُهـۡم َيَۡزنُوَن ١٧٠ 

َ
ِيـَن لَـۡم يَۡلَحُقـواْ بِِهـم ّمِـۡن َخۡلفِِهـۡم أ بِٱلَّ

ۡجـَر ٱلُۡمۡؤِمننَِي ﴾)1( 
َ
َ َل يُِضيـُع أ نَّ ٱللَّ

َ
ِ َوفَۡضـٖل َوأ وَن بِنِۡعَمـةٖ ّمِـَن ٱللَّ ۞يَۡسـَتۡبِرُ

ۡعَمـُل 
َ
ٓ أ َحَدُهـُم ٱلَۡمـۡوُت قَـاَل َرّبِ ٱرِۡجُعـوِن ٩٩ لََعـّلِ

َ
ٰٓ إَِذا َجـآَء أ وقـال: ﴿ َحـيَّ

ۚٓ إِنََّهـا َكَِمـٌة ُهـَو قَآئِلَُهـاۖ َوِمـن َوَرآئِِهـم بَـۡرَزٌخ إَِلٰ يَۡوِم  َصٰلِٗحـا فِيَمـا تََرۡكـُتۚ َكَّ
﴾)3( وقـال: اۚ  وََعِشـّيٗ ا  ُغـُدّوٗ َعلَۡيَهـا  ُيۡعَرُضـوَن  اُر  ٱنلَـّ ﴾)2( وقـال: ﴿   ُيۡبَعُثـوَن 

ا ﴾)4(، يعني: يف جنان الدنيا)5(. ﴿ َولَُهۡم رِزُۡقُهۡم فِيَها بُۡكَرٗة وََعِشّيٗ
قـال الصـادق عليـه السـام: »يسـتبرون واهلل يف اجلنـة بمـن مل يلحـق هبم من 

خلفهـم مـن املؤمنـن يف الدنيا«)6(.

1. سورة آل عمران 169:3 - 171.
2. سورة املؤمنون 99:23 - 100.

3. سورة غافر 46:40.
4. سورة مريم 62:19.
5. تفسر القمي 19:1.
6. تفسر القمي 20:1.
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وقـال عليـه السـام: »هـم واهلل شـيعتنا إذا دخلـوا اجلنـة، واسـتقبلوا الكرامـة 
مـن اهلل، اسـتبروا بمـن مل يلحـق هبـم مـن إخواهنم من املؤمنـن يف الدنيـا، أال ]ال[ 

خـوف عليهـم وال هم حيزنـون«)1(.
وقـال عليـه السـام: »الـرزخ بـن أمريـن، وهـو الثـواب والعقـاب بـن الدنيا 
واالخـرة«)2(. وقـال عليـه السـام: »واهلل مـا أخـاف عليكـم إاّل الـرزخ، فـإذا صار 

األمـر إلينـا، فنحن أوىل بكـم«)3(.
وقـال عـي بـن احلسـني عليهـا السـام: »إّن القـر روضـة مـن ريـاض اجلنـة أو 
حفـرة مـن حفر النران«)4(. وقال عليه السـام يف قولـه: ﴿ َوِمن َوَرآئِِهم بَۡرَزٌخ ﴾)5(: 

»هـو القـر، وإّن هلم فيه ملعيشـة ضنـكًا«)6(.
واعلم أّن األجسـام الرزخية التي تتعلق هبا الروح بعد املوت، أجسـام خمالفة 
باملاهيـة لألجسـام التـي منهـا ائتلـف هـذا اهليـكل، وهي أجسـام لطيفـة نورانية حية 
مدركـة، وهـذا اهليكل ]يسـتمر[)7( ابـدًا يف الذوبان والتحليل، واألجسـام الرزخية 

ح146،  الروضة،  156:8/كتاب  للكليني  الكايف  عمران.  آل  127:1/ســورة  القمي  تفسر   .1
باختاف يسر وزيادة.

2. تفسر القمي 94:2/سورة املؤمنون.

3. تفسر القمي 94:2/سورة املؤمنون.

4. تفسر القمي 94:2/سورة املؤمنون.
5. سورة املؤمنون 100:23.

ضمن  ساعات،  ثاث  آدم  ابن  ساعات  أشد  الثاثة،  120/بــاب   - للصدوق:119  اخلصال   .6
املوت  امليت وأهواله، فصل يف ذكر  للراوندي:244/الباب »4«: يف أحوال  الدعوات  ح108. 

وفرحته وترحته، ذيل ح691.
7. اثبتناها ليصح ويتضح املعنى.
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ال يعـرض هلـا التحليـل بحسـب الدنيـا، فـإذا مـات االنسـان وتعلقـت الـروح هبـذه 
األجسـام اللطيفـة تعـرج إىل عـامل السـاوات والقـدس والطهـارة إْن كان مـن مجلـة 
السـعداء، أو ينـزل إىل اجلحيـم وعـامل اآلفـات إْن كان مـن مجلـة األشـقياء، وكذلك 
األجسـاد التـي هـي باقيـة مـن أول العمـر إىل آخـره، غـر هـذه األجسـاد، بـل هـي 
األجـزاء األصليـة التـي تبقـى يف القـر، مسـتديرة تتفـكك وال تبـى، ويدخـل عليها 
مـن روح اجلنـة ورحياهنـا إْن كانـت مـن السـعداء، ومـن رشر النـار وهلبهـا إْن كانت 

من األشـقياء.
يف  وإهّنـم  كأبداهنـم)1(،  أبـدان  يف  املؤمنـن  أرواح  إّن  األخبـار:  بعـض  ويف 

ويربـون)2(. ياكلـون  اجلنـة  حجـرات 
وورد أّن روح املؤمـن صـرت يف قالـب كقالبهـا يف الدنيـا، وإذا قـدم عليهـم 

القـادم عرفـوه بتلـك الصـورة التـي يف الدنيـا)3(.
وعـن الصـادق عليـه السـام قـال: »إّن اهلل آخـى بـن األرواح يف األظلـة، قبل 
أْن خيلـق األبـدان بألفـي عـام، فلـو قـد قـام قائمنـا أهـل البيـت، لـورث األخ الـذي 

آخـى بينهـا يف األظلـة، ومل يـورث األخ مـن الـوالدة«)4(.
بنَِي ٨٨ فََرۡوٞح َوَرۡيَحاٞن  آ إِن َكَن ِمـَن ٱلُۡمَقرَّ مَّ

َ
وعنـه عليـه السـام، قال: » ﴿ فَأ

1. انظر: الكايف للكليني 244:3/كتاب اجلنائز، باب آخر يف أرواح املؤمنن، ح1.

2. انظر: الكايف للكليني 244:3/كتاب اجلنائز، باب آخر يف أرواح املؤمنن، ح4.
3. كتاب الزهد للحسن بن سعيد:89/الباب »16«: املسائلة يف القر وعذابه، ذيل ح241. الكايف 
للكليني 245:3/كتاب اجلنائز، باب آخر يف ارواح املؤمنن، ذيل ح6. هتذيب األحكام 466:1/

باب تلقن املحترضين، ذيل ح 171.
4. روا الصدوق يف االعتقادات:48/باب االعتقاد يف النفوس واالرواح. ويف من ال حيرضه الفقيه 

352:4/باب نوادر املواريث، ح5761.
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ٓاّلنَِي  بنَِي ٱلضَّ ـآ إِن َكَن ِمَن ٱلُۡمَكّذِ مَّ
َ
- يف قـره - وََجنَّـُت نَعِيٖم﴾)1( يف اآلخرة ﴿ َوأ

ٞل ّمِۡن َحِيٖم - يف القر - َوتَۡصلَِيـُة َجِحيٍم ﴾)2( يف اآلخرة«)3(. ٩٢ َفـُنُ
ويف النهـج: »أن الـرزخ أمـر بـن أمريـن، وهـو الثـواب والعقـاب بـن الدنيـا 

واآلخـرة«)4(.
وروي: أّن عـذاب القـر ثاثـة أثـاث، ثلـث للغيبـة، وثلـث للنميمـة، وثلـث 

للبول)5(.
 وقـال الصـادق عليـه السـام: »إذا وضـع امليـت يف قـره مثـل لـه شـخص، 
فيقـول لـه: يـا هذا، كنا ثاثـة، كان رزقك فانقطـع باجلك، وكان اهلـك فخلوك)6( 
الثاثـة  اهـون  كنـت  اين  امـا  معـك،  فبقيـت  عملـك  وكنـت  عنـك،  وانرصفـوا 

عليـك«)7(.
ويف الـكايف عنـه عليـه السـام قـال: »ما من موضع قـر إاّل وهو ينطـق كل يوم 

ثـاث مـرات: أنـا بيت الـرتاب، أنا بيت البـاء، أنا بيـت الدود«.
قـال: »فـإذا دخلـه عبـد مؤمـن قـال: مرحبـًا وأهـًا، أمـا واهلل لقد كنـُت أحبك 

1. سورة الواقعة 88:56 - 89.

2. سورة الواقعة 92:56 - 94.
3. تفسر القمي 350:2/سورة الواقعة.

القمي 94:2/سورة  تفسر  A يف  الصادق  اإلمام  الباغة، وقد روي عن  نعثر عليه يف هنج  مل   .4
املؤمنون.

5. الدعوات للراوندي:279/الباب »4«: يف أحوال املوت وأهواله، فصل يف دفن امليت وتكفينه، 
ح812، عن عبد اهلل بن عباس.

6. يف املصدر: »فخلفوك«.
7. الكايف للكليني 240:3/كتاب اجلنائز، باب املسالة يف القر، ح14.
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وأنـت متـي عـى ظهـري، فكيـف إذا دخلت بطنـي، فسـرتى ذلك«.
قال: »فيفسح له مد البرص، ويفتح له باب يرى مقعده من اجلنة«.

قـال: »وخيـرج مـن ذلـك رجـل، مل تـر عينـاه شـيئًا قـط أحسـن منـه، فيقـول: يا 
عبـد اهلل، مـا رأيـت شـيئًا قـط أحسـن منـك، فيقـول: أنـا رأيـك احلسـن الـذي كنت 

عليـه، وعملـك الصالـح الـذي كنـت تعمله«.
قـال: »ثـّم تؤخـذ روحـه، فتوضـع يف اجلنـة حيـث راى منزله، ثـّم يقـال له: نم 
قريـر العـن، فـا تـزال نفخـة مـن اجلنـة تصيـب جسـده، جيـد لذهتـا وطيبهـا حتـى 

يبعث«.
قـال: »وإذا دخـل الكافـر قـال: ال مرحبـًا بـك وال أهـًا، أمـا واهلل لقـد كنـت 

أبغضـك وأنـت متـي عـى ظهـري، فكيـف إذا دخلـت بطنـي سـرتى ذلـك«.
قـال: »فتضـم عليـه فتجعلـه رميـًا، ويعـاد كـا كان، ويفتـح لـه بـاب إىل النـار، 

فـرى مقعـده مـن النار«.
ثّم قال: »]ثّم[ إّنه خيرج منه رجل أقبح من رأى قط«.

قال: »فيقول: يا عبد اهلل، من أنت؟ ما رأيت شيئًا أقبح منك«.
قال: »فيقول أنا عملك اليء الذي كنت تعمله ورأيك اخلبيث«.

قـال: »ثـّم تؤخـذ روحـه، فتوضع حيـث رأى مقعده من النار، ثـّم مل تزل نفخة 
مـن النـار تصيـب جسـده، فيجـد أملهـا وحّرهـا يف جسـده إىل يـوم يبعـث، ويسـلط 
عـى روحـه تسـعة وتسـعن)1( تنينـًا تنهشـه، ليـس فيها تنـن ينفخ عى ظهـر األرض 

فتنبت شـيئًا«)2(.

1. يف األصل: »تسعة وستن« وما اثبتناه من املصدر.
2. الكايف للكليني 241:3 - 242/كتاب اجلنائز، باب ما ينطق به موضع القر، ح1.
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وقـد يسـتبعد أحـوال الـرزخ بالنسـبة إىل مـن أكلتـه السـباع، أو أحرقتـه النار، 
وتفرقـت أجـزاءه يمينـًا وشـاالً، وال اسـتبعاد فيـه، إذ األجزاء األصليـة حمفوظة إىل 

يـوم القيامـة كـا روي عنهـم عليهم السـام)1(.
وعـن أمـر املؤمنـني عليـه السـام: »إّن املعيشـة الضنـك التـي حـذر اهلل منهـا 
عـدوه عـذاب القـر، إنـه يسـّلط عـى الكافـر يف قـره تسـعة وتسـعن تنينًا، فينهشـن 
حلمـه، ويكـرن عظمـه، يـرتددن عليـه كذلك إىل يـوم يبعث، لـو أّن تنينـًا منها نفخ 

يف األرض مل تنبـت زرعـًا ]أبـدًا[.
]اعلمـوا[ يـا عباد اهلل، أّن أنفسـكم الضعيفة وأجسـادكم الناعمـة الرقيقة التي 
يكفيهـا اليسـر تضعـف عـن هذا، فـإن اسـتطعتم أْن جتزعوا ألجسـادكم وأنفسـكم 
ممـا ال طاقـة لكـم بـه وال صـر لكـم عليـه فاعملـوا بـا أحـب اهلل، واتركـوا مـا كـره 

اهلل«)2( انتهـى.
والظاهـر أّن عـدد هـذه احليـات بعـدد الصفـات املذمومـة، عكوس)3( األسـاء 

احلسـنى، وهـي بعينهـا تتقلـب حّيـات يف تلك النشـأة.
وروي: أّن سـعد بـن معـاذ تتبـع جنازتـه رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه بـا 
حـذاء وال رداء، وكان يأخـذ يمنـة الريـرة مـرة، ويـرة الريـرة مـرة، وحلـده، 
وسـّوى قـره بيـده، ومـع ذلـك قـال: »قـد أصابتـه ضمة« وُسـِئَل عـن سـببها فقال: 

1. انظر ص 123.
2. أمايل املفيد:265/املجلس »31« ح3. أمايل الطويس:28/املجلس »1« ح31.

3. العكس: هو استدالل مبارش يقوم عى استنتاج قضية من قضية اخرى بتصير املوضوع حمموالً، و 
املحمول موضوعًا، مع بقاء السلب و االجياب  بحاله، و الصدق و الكذب بحاله. املعجم الفلسفى 

جلميل صليبا 93:2.
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»إّنـه كان يف خلقـه مـع أهلـه سـوء«)1(.
ويف حديـث آخـر عنـه صـّى اهلل عليـه وآله قـال: »ضغطـة القر للمؤمـن كفارة 

ملـا كان منـه يف تضييـع النعم«)2(.
وروي: أّن عيسـى بـن مريـم عليهـا السـام مـر بقـر يعـذب صاحبـه، ثـّم مـر 
مـن قابـل فـإذا هـو ليـس يعذب، فسـأل اهلل عـن ذلـك، فأوحـى اهلل إليه: »أّنـه أدرك 

لـه ولـد صالـح، فأصلـح طريقـًا، وآوى يتيـًا، فغفـرت لـه بـا عمل ابنـه«)3(.
وروي: أنـه أقعـد رجـل مـن األخيـار)4( يف قـره، فقيـل لـه: إّنـا جالـدوك مائـة 
جلـدة مـن عـذاب اهلل، فقـال: ال ُاطيقهـا، فلـم يزالـوا بـه حتـى انتهـوا إىل جلـدة 
واحـدة، فقالـوا: ليـس منهـا بـد، قـال: فبـا جتلدونيهـا؟ قالـوا: ألنـك صليـت يومـًا 
بغـر وضـوء، ومررت عى ضعيف فلم تنـرصه، فجلدوه جلدة فامتـى قره نارًا)5(.
وعـن عـي عليـه السـام قـال: »عـذاب القـر يكـون مـن النميمـة، والبـول، 

1. انظر: علل الرائع للصدوق 310:1/الباب »262«: العلة التي من أجلها يكون عذاب القر، 
ح4. األمايل للطويس:428/جملس »15« ح12. روضة الواعظن للنيسابوري:378/جملس يف 

ذكر حسن اخللق واحللم وكظم الغيظ.
2. رواه الصدوق يف علل الرائع 309:1/باب »262«: العلة التي من أجلها يكون عذاب القر، 

ح3. ويف ثواب األعال:197/ثواب ضغطة القر للمؤمن.
3. انظر: الكايف للكليني 3:6 - 4/كتاب العقيقة، باب فضل الولد، ح12. األمايل للصدوق:603/

املجلس »77« ح8. روضة الواعظن للنيسابوري:429/جملس يف ذكر املال والولد.
4. يف املحاسن والعلل: »األحبار«.

5. املحاسن للرقي 78:1/كتاب عقاب االعال، عقاب من هتاون بالوضوء، ح1. ورواه الصدوق 
يف ثواب األعال:224/عقاب من صّى بغر وضوء. ويف علل الرائع 309:1/باب »262«: 

العلة التي من اجلها يكون عذاب القر، ح1.
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أهلـه«)2(. ]عـن[  الرجـل  وعـزب)1( 
وُسئل الباقر عليه السام: مل جتعل مع امليت اجلريدة؟.

قال: »يتجاىف عنه العذاب واحلساب ما دام العود رطبًا«.
قـال: »والعـذاب كلـه يف يـوم واحـد، يف سـاعة واحـدة، قـدر مـا يدخـل القـر 
ويرجـع القـوم، وإنـا جعـل سـعفتان لذلـك، فـا يصيبـه عـذاب وال حسـاب بعـد 

جفوفهـا إْن شـاء اهلل«)3(.
أقـول: اجلريدتـن يف القـر، صـوريت االمتثـال ألمـر اهلل، واإلنتهـاء عـن هنيـه، 
بحسـب الطبـع، فـإذا كانتـا مـع العبـد ويتمكـن العبـد االعتـاد عليهـا، يتجـاىف عنه 

العـذاب واحلسـاب.
وعـن رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه قـال لبعـض أصحابـه: »كيـف أنـت إذا 

أتـاك فتانـا القـر؟«.
فقال: يا رسول اهلل، ما فتانا القر؟.

كالرعـد  أصواهتـا  غليظـان،  فظـان  »ملـكان  وآلـه:  عليـه  اهلل  صـّى  فقـال 
القاصـف، وأبصارمهـا كالـرق اخلاطـف، يطئـان يف أشـعارمها، وحيفـران األرض 

فيسـأالنك«. بانياهبـا، 
قال: وأنا عى مثل هذه احلال؟.

قال: »وأنت عى مثل حالك ]هذه[«. 

1. َعَزًب: أي بعد وغاب. الصحاح للجوهري 273:1 »عزب«.
2. علل الرائع للصدوق 309:1/الباب »262«: العلة التي من اجلها يكون عذاب القر، ح2.

الرائع  علل  يف  الصدوق  ورواه  ح4.  اجلريدة،  باب  اجلنائز،  152:3/كتاب  للكليني  الكايف   .3
الفقيه  التي من أجلها جيعل للميت اجلريدة، ح1. من ال حيرضه  302:1/الباب »244«: العلة 

145:1 - 146/استحباب وضع اجلريدتن، ح407.
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قال: إذن أكفيها)1(.
وعـن سـعيد بـن املسـيب)2(، قـال: كان عي بن احلسـني صلـوات اهلل عليه يعظ 
النـاس، ويزهدهـم يف الدنيـا، ويرغبهـم يف أعـال اآلخـرة هبذا الـكام، يف كل مجعة 

يف مسـجد رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآله، وحفـظ عنه وكتـب، كان يقول:
ا  »أهيـا النـاس اتقـوا اهلل، واعلمـوا إّنكـم إليـه ترجعـون، فتجـد ﴿ ُكُّ َنۡفـٖس مَّ
َمَدۢا 

َ
ۥٓ أ نَّ بَۡيَنَها َوَبۡيَنـُه

َ
ا َوَما َعِملَۡت ِمن ُسـوٓءٖ تَـَودُّ لَـۡو أ ۡـَرٗ َعِملَـۡت ِمـۡن َخـۡرٖ مُّ

ۥۗ ﴾)3(. ُ َنۡفَسـُه رُُكُم ٱللَّ بَعِيـٗداۗ َوُيَحّذِ
وحيـك ابـن آدم الغافـل وليـس بمغفـول عنـه، يابـن آدم إّن أجلـك أرسع يشء 
إليـك، قـد أقبـل نحـوك حثيثـًا يطلبـك، ويوشـك أْن يـدركك، وكان قـد أوفيـت 
فيـه  إليـك  فـردَّ  وحيـدًا،  قـرك)4(  إىل  ورصت  روحـك،  املَلـك  وقبـض  أجلـك، 
روحـك، واقتحـم عليـك فيـه ملـكاك، منكـر ونكـر؛ ملسـألتك وشـديد امتحانـك، 
أال وإّن ]أول[ مـا يسـأالنك عـن ربـك الـذي كنت تعبـده، وعن نبيك الذي ُارسـل 
إليـك، وعـن دينـك الـذي كنـت تديـن بـه، وعـن كتابـك الـذي كنـت تتلـوه، وعـن 
إمامـك الـذي كنـت تتـواله، ثـّم عمـرك فيـا أفنيتـه، ومالـك مـن أيـن كسـبته، وفيا 

1. كتاب الزهد للحسن بن سعيد:89/الباب »16«: باب املسائلة يف القر وعذابه، ح238.
2. يف األصل: »سعد« وما أثبتناه من املصادر الرجالية.

سعيد بن املسيب بن حزن، أبو حممد املخزومي: عده اإلمام الصادق A من ثقات اإلمام السجاد.   
نفر، وعده  إاّل مخس  أمره  أول  A يف  بن احلسن  الفضل بن شاذان: مل يكن يف زمن عي  وقال 
منهم، وقد رباه أمر املؤمنن. انظر: رجال الكي 332:1/سعيد بن املسيب، رقم 184. رجال 

الطويس:114/من أصحاب اإلمام السجاد، رقم 1131.
3. سورة آل عمران 30:3.

4. يف االصل: »منزل« وما أثبتناه من املصدر.
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أتلفتـه)1(، فخـذ حـذرك، وانظـر لنفسـك، وأعـد اجلواب قبـل االمتحان، واملسـائلة 
واإلختبـار. فـإْن َتـُك مؤمنًا تقيـًا)2(، عارفًا بدينـك، متبعًا للصادقـن، مواليًا ألولياء 
اهلل، لقـاك اهلل حجتـك، وانطـق لسـانك بالصـواب، فأحسـنت اجلـواب، وبـرت 
باجلنـة، والرضـوان مـن اهلل، واخلـرات احلسـان)3(، واسـتقبلتك املائكـة بالـروح 
والرحيـان. وإْن مل تكـن كذلـك، تلجلـج لسـانك، ودحضـت حجتـك، وعييت عن 
اجلـواب، وبـرت بالنـار، واسـتقبلتك مائكـة العـذاب بــ ﴿ نُـُزٞل ّمِـۡن َحِيٖم ٩٣ 

َجِحيـٍم﴾)4(«)5(. َوتَۡصلَِيُة 
وعـن أمـر املؤمنـني صلـوات اهلل عليـه وآلـه قـال: »إّن ابـن آدم إذا كان يف آخـر 
يـوم مـن الدنيـا، وأول يـوم مـن اآلخـرة، ُمثِّـل لـه أهلـه)6( ومالـه، وولـده، وعملـه، 
فيقبـل إىل مالـه فيقـول: واهلل إين كنت عليك حلريصًا شـحيحًا، فا يل عندك؟ فيقول: 
خـذ منـي كفنـك، ثـّم يلتفت إىل ولـده فيقـول: واهلل إيّن كنـت لك ملحبـًا، وإيّن عليك 
ملحاميـًا، فـاذا يل عندكم؟، فيقولون: نوديـك إىل حفرتك، ونواريك فيها، ثّم يلتفت 
إىل عملـه، فيقـول: واهلل إيّن كنـت فيك لزاهدًا، وإّنك كنت عـي لثقيًا، فاذا عندك؟ 
فيقـول: أنـا قرينـك يف قـرك، ويـوم حـرك، حتـى أعـرض أنـا وأنـت عـى ربـك، 
فـإْن كان هلل وليـًا، أتـاه أطيـب خلـق اهلل رحيـًا، وأحسـنهم منظـرًا، وأزينهم رياشـًا)7(، 

1. يف الكايف: »فيا انت انفقته«.
2. »تقيًا« مل ترد يف الكايف.

3. »واخلرات احلسان« مل ترد يف الكايف.
4. سورة الواقعة 93:56 - 94.

5. الكايف للكليني 72:8 - 73/صدر ح29. األمايل للصدوق:593 - 594/املجلس »76« ح1.
6. »أهله« مل ترد يف املصادر.

7. الرياش: اللباس الفاخر. انظر: الصحاح للجوهري 198:3 »ريش«.
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فيقـول: ابـر بـروح مـن اهلل ورحيـان، وجنـة نعيـم، قـد قدمت خـر مقـدم، فيقول: 
مـن أنـت؟ فيقـول: أنـا عملـك الصالـح، ارحتـل مـن الدنيـا إىل اجلنـة، وإّنـه ليعـرف 

غاسـله، ويناشـد حاملـه أْن يعجله.
فـإذا ُادخـل قـره، أتـاه ملـكان، ومهـا فتانـا القـر، جيـران أشـعارمها، وخيـدان 
اخلاطـف،  كالـرق  وأبصارمهـا  القاصـف،  كالرعـد  أصواهتـا  بأنياهبـا،  األرض 
فيقـوالن لـه: مـن ربـك؟ ومـن نبيـك؟ ومـا دينـك؟ فيقـول: اهلل ريب، وحممـد نبيـي، 
واالسـام دينـي، فيقـوالن: ثبتـك اهلل فيـا حتـب وتـرىض، وهـو قـول اهلل: ﴿ يُثَّبُِت 

ِيـَن َءاَمُنـواْ بِٱۡلَقـۡوِل ٱثلَّابِـِت ﴾)1( اآليـة. ُ ٱلَّ ٱللَّ
فيفسـحان لـه يف قـره مـد بـرصه، ويفتحـان لـه بابـًا إىل اجلنـة، ويقـوالن لـه: 
ۡصَحٰـُب ٱۡلَنَّـةِ يَۡوَمئِـٍذ َخۡرٞ 

َ
نـم قريـر العـن، نـوم الشـاب الناعـم، وهـو قولـه ﴿ أ

ۡحَسـُن َمقِيـٗا ﴾)2(.
َ
ا َوأ ۡسـَتَقّرٗ مُّ

وإذا كان لربـه عـدوًا، فإنـه يأتيـه أقبـح خلـق اهلل وجهـًا، وأنّتنـه رحيـًا، فيقـول 
لـه: ابـر بــ ﴿ نُـُزٞل ّمِـۡن َحِيـٖم ٩٣ َوتَۡصلَِيُة َجِحيـٍم ﴾)3(، وإّنـه ليعرف غاسـله، 
ويناشـد حاملـه أْن حيبسـه، فـإذا ُادخـل قـره أتـاه ممتحنـا القـر، فألقيـا عنـه أكفانـه، 
ثـّم قـاال لـه: مـن ربك؟ ومـا دينك؟ ]ومـن نبيك؟[ فيقـول: ال أدري، فيقـوالن له: 
مـا دريـت، وال هديـت، فيرضبـان يافوخـه)4( بمرزبـة)5( رضبة مـا خلـق اهلل دابة إاّل 

وتذعـر هلـا مـا خـا الثقلن.

1. سورة ابراهيم 27:14.

2. سورة الفرقان 24:25.
3. سورة الواقعة 93:56 - 94.

4. اليافوخ: هو اعى الرأس. انظر: الصحاح للجوهري 614:1 »أفخ«.
5. املرزبة: املطرقة الكبرة التي تكون للحداد. انظر: النهاية البن األثر 219:2 »رزب«.
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ثـّم يفتحـان لـه بابـًا إىل النـار، ثـّم يقوالن لـه: نم)1( بـر حال، فهو مـن الضيق 
بمثـل مـا فيـه القنـا من الـزج)2(، حتـى أّن دماغه خيـرج من أظفـاره وحلمه، ويسـّلط 
اهلل عليـه حّيـات األرض وعقارهبـا وهوامهـا فتنهشـه حتـى يبعثه اهلل من قـره، وإّنه 

ليتمنـى قيـام السـاعة مما ]هـو[ فيه من الـر«)3(.
ِيَن َءاَمُنواْ بِٱۡلَقۡوِل  ُ ٱلَّ وعـن النبـي صـّى اهلل عليه وآله يف قوله تعاىل: ﴿ يُثَّبِـُت ٱللَّ

ۡنَيـا َوِف ٱٓأۡلِخَرةِۖ ﴾)4(، قال: »يف القر إذا ُسـئل املوتى«)5(. ٱثلَّابِـِت ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ
وعـن اإلمـام عي عليه السـام: »مـن قّوى مسـكينًا يف دينه، ضعيفـًا يف معرفته 
عـى ناصـب خمالـف فأفحمـه، لقنـه اهلل يوم يـدىل يف قـره أْن يقـول: اهلل ريب، وحممد 
نبيـي، وعـي وليـي، والكعبة قبلتي، والقـرآن هبجتي)6( وعـديت، واملؤمنون أخواين، 
واملؤمنـات أخـوايت)7(، فيقـول اهلل: أدليـت باحلجـة، فوجبـت لـك أعـايل درجـات 

اجلنـة، فعنـد ذلـك يتحول عليـه قره أنـزه رياض اجلنـة«)8(.

1. يف األصل: »كن« وما أثبتناه من املصدر.
اسفل  التي يف  احلديدة  ّج:  الزُّ »قنا«.  للجوهري 478:6  الصحاح  الرمح.  قناة، وهو  القنا: مجع   .2
ْمح. املحكم واملحيط االعظم البن سيده 182:7 »زجج«. وهذا التعابر كناية عن شدة ضيق  الرُّ

حال الكافر يف قره.
371/سورة   -  369:1 القمي  تفسر  ح20.  ابراهيم،  228/سورة   -  227:2 العيايش  تفسر   .3
ابراهيم. الكايف للكليني 231:3 - 233/كتاب اجلنائز، باب ان امليت يمثل له ماله وولده وعمله 

قبل موته، ح1. األمايل للطويس:347 - 349/املجلس »12« ح59. مجيعًا باختاف يسر.
4. سورة ابراهيم 27:14.

5. األمايل للطويس:377/املجلس »13« ح58.
6. يف األصل: »حّجتي« وما أثبتناه من املصدر.

7. عبارة: »واملؤمنات اخوايت« مل ترد يف املصادر.
8. تفسر اإلمام العسكري:346/سورة البقرة، ح228. االحتجاج للطريس 10:1.



91 الباب الخامس: في أحوال البرزخ وسؤاله.

وعـن الصـادق عليـه السـام قـال: »إذا دخـل املؤمن قـره، كانـت الصاة عن 
يمينـه، والـزكاة عـن يسـاره، والـر مظـل عليـه، ويتنحـى الصـر ناحيـة، فـإذا دخل 
عليـه امللـكان اللـذان يليـان مسـآلته، قـال الصـر للصـاة والـزكاة والـر: دونكـم 

صاحبكـم، فـإّن عجزتـم عنـه فأنا دونـه«)1(.
وعـن أحدمهـا عليهـا السـام، قـال: »إذا مـات املؤمن دخـل معه يف قره سـتة 
صـور، ]فيهـن[ صـورة أحسـنهن وجهـًا، وأطيبهـن رحيًا، فتقـف صورة عـن يمينه، 
وُاخـرى عـن يسـاره، وُاخـرى بـن يديـه، وُاخـرى خلفـه، وُاخـرى عنـد رجليـه، 
وتقـف التـي هـي أحسـنهن فوق رأسـه، فإْن أتى عـن يمينـه، منعته التي عـن يمينه، 
ثـّم كذلـك إىل أْن يؤتـى مـن اجلهـات السـت، فتقـول أحسـنهن صـورة: مـن أنتـم 
جزاكـم اهلل عنـي خـرًا؟ فتقـول التي عـن يمن العبد: أنـا الصاة، وتقـول التي عن 
يسـاره: أنـا الـزكاة، وتقـول التي بن يديـه: أنا الصيـام، وتقول التي خلفـه: أنا احلج 
والعمـرة، وتقـول التـي عنـد رجليـه: أنا بر من وصلـت من إخوانك، ثـّم يقلن: من 

أنـت؟ فأنـت أحسـننا وجهـًا، وأطيبنا رحيـًا، فتقول:
أنا الوالية آلل حممد "صلوات اهلل عليهم"«)2(.

وروي: أّن مـع كل واحـد مـن امللكـن الذيـن يدخـان للمسـآلة مرزبـة فيهـا 
ثاثائـة وسـتون عقـدة، يف كل عقـدة ثاثائة وسـتون حلقـة، وزن كل حلقة كوزن 

1. الكايف للكليني 90:2/كتاب اإليان والكفر، باب الصر، ح8. ثواب االعال للصدوق:170/
ثواب الصاة والزكاة والر والصر.

اإلمام وعن  ح432.  الرائع،  ــاب  288:1/ب للرقي  املحاسن  يف  أحدمها  عن  احلديث  ورد   .2 
الصادق A يف مصادقة األخوان للصدوق:64 - 66/باب بر األخوان، ح1. وعن اإلمام الباقر 

A يف رشح األخبار للقايض النعان 458:3/ح1314، مجيعًا باختاف يسر.
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حديـد الدنيـا، لـو اجتمـع عليها أهـل السـاء واألرض أن يقّلوها مـا أقّلوها، هي يف 
أيدهيـا أخف مـن جنـاح بعوضة)1(.

وعن الباقر عليه السام: »من أتم ركوعه مل تدخله وحشة يف القر«)2(.
وعـن النبـي صـّى اهلل عليـه وآلـه: »إّن هلل ملكـن، ناكـر ونكـر، ينـزالن عـى 
امليـت، فيسـأالنه عـن ربـه، ونبيـه، ودينـه، وإمامـه، فـإْن أجـاب باحلـق سـّلموه إىل 

مائكـة النعيـم، وإن ارتـج عليـه سـّلموه إىل مائكـة العـذاب«)3(.
وعن أيب احلسـن موسـى عليه السـام قال: »يقال للمؤمن يف قره من ربك؟« 
قـال: »فيقـول: اهلل، فيقـال: مـا دينـك؟ فيقول: االسـام، فيقال: من نبيـك؟ فيقول 
حممـد صـّى اهلل عليـه وآله، فيقال: من إمامـك؟ فيقول: فان، فيقـال: كيف علمت 
بذلـك؟ فيقـول: أمـر هـداين اهلل لـه، وثبتنـي عليـه، فيقال له: نـم نومة ال حلـم فيها، 
نومـة العـروس، ثـّم يفتـح لـه بـاب إىل اجلنـة، فيدخـل إليـه مـن روحهـا ورحياهنـا، 

فيقـول: يـا رب، عّجـل قيام السـاعة لعـّي أرجع إىل أهـي ومايل.
ويقـال للكافـر: مـن ربـك؟ فيقـول: اهلل، فيقـال: مـن نبيـك؟ فيقـول: حممـد، 
فيقـول:  ذلـك؟  علمـت  أيـن  مـن  فيقـال:  االسـام،  فيقـول:  دينـك؟  مـا  فيقـال: 
سـمعت النـاس يقولـون فقلـت، فيرضبانـه بمرزبـة لو اجتمـع عليه الثقـان االُنس 

1. روي عن أيب هريرة يف مناقب ابن شهر آشوب 24:3/باب فيا يتعلق يف اآلخرة من مناقب امر 
املؤمنن، صدر احلديث.

2. الكايف للكليني 321:3/كتاب الصاة، باب الركوع وما يقال فيه، ح7. الدعوات للراوندي:276/
الباب »4«: يف احوال امليت، فصل يف دفن امليت، ح795. ثواب االعال للصدوق:33/ثواب 

من اتم ركعة، وفيه »ركعة« بدل »ركوعه«.
يف   :»4« للراوندي:280/الباب  الدعوات  القر.  يف  املسالة  للمفيد:99/يف  االعتقاد  تصحيح   .3

احوال امليت، فصل يف دفن امليت، ح816.
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واجلـن مل يطيقوهـا«.
قـال: »فيـذوب كـا يـذوب الرصـاص، ثـّم يعيـدان فيـه الـروح، فيوضـع قلبـه 

بـن لوحـن مـن نـار، فيقـول: يـا رب أّخـر قيـام السـاعة«)1(.
وورد بسند آخر مثله)2(.

قيـل: هـذه األخبـار تـدل عـى أن إسـام املخالفـن - لعـدم توسـلهم بأئمـة 
اهلـدى عليهـم السـام - ظنـي تقليـدي، مل هيدهـم اهلل للرسـوخ فيـه)3(.

أقـول: لاسـام صـورة، وقالب، وحقيقـة، وروح، أما الصـورة والقالب فهو 
ما ُاخـذ من أفـواه الرجال.

قال الصادق عليه السام: »من أخذ دينه من أفواه الرجال ردته الرجال«)4(.
وأمـا احلقيقـة والـروح فهـو مـا ُاخذ مـن حجة اهلل قيـم كتابه، أو نائبـه الذي هو 

وبابه. وجهه 
قـال الصـادق عليـه السـام: »ومـن أخـذ دينـه مـن كتـاب اهلل كان أثبـت مـن 

الـروايس«)5(. اجلبـال 
وعنـه عليـه السـام قـال: »إن املؤمـن إذا ُاخـرج مـن بيتـه شـّيعته املائكـة إىل 
قـره، يزدمحـون عليـه، حتـى إذا انتهـي بـه إىل قـره، قالـت لـه األرض: مرحبـًا بـك 
وأهـًا، أمـا واهلل لقـد كنـت أحـب أن يمـي عـي مثلـك، لرتيـن مـا أصنـع بـك، 

1. الكايف للكليني 238:3 - 239/كتاب اجلنائز، باب املسالة يف القر، ح11.
2. كتاب الزهد للحسن بن سعيد:87/ باب »13«: املسالة يف القر وعذاب القر، ح232.

3. انظر: بحار األنوار للمجلي 263:6/أبواب املوت، احوال الرزخ والقر، بيان ح107.
4. الكايف للكليني 7:1/خطبة الكتاب.

5. رواه باختاف الكليني يف الكايف 7:1/خطبة الكتاب. واحلّي يف املحترض:16/ح4.
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فيوسـع عليـه مـد بـرصه، ويدخـل عليـه يف قره ملـكا القر، ومهـا قعيدا القـر منكر 
ونكـر، فيلقيـان فيـه الـروح إىل حقويـه)1(، فيقعدانـه ويسـأالنه، فيقـوالن لـه: مـن 
ربـك؟ فيقـول: اهلل، فيقـوالن: مـا دينك؟ فيقول: االسـام، فيقـوالن: ومن نبيك؟ 

فيقـول: حممـد صـّى اهلل عليـه وآلـه، فيقـوالن: ومـن إمامـك؟ فيقـول: فـان«.
قـال: »فينـادي منـاد مـن السـاء: صـدق عبدي، افرشـوا لـه يف قره مـن اجلنة، 
وافتحـوا لـه يف قـره بابـًا إىل اجلنـة، والبسـوه من ثيـاب اجلنة، حتـى ياتينا ومـا عندنا 

خـر لـه، ثـّم يقـال لـه: نم نومـة العـروس، نم نومـة ال حلـم فيها«.
قـال: »وإن كان كافـرًا، خرجـت املائكـة تشـيعه إىل قـره يلعنونـه، حتـى إذا 
انتهـى إىل قـره، قالـت لـه األرض: ال مرحبـًا بـك وال أهـًا، أمـا واهلل، لقـد كنـت 
أبغـض أن يمـي عـي مثلـك، ال جـرم لرتيـن مـا أصنـع بـك اليـوم، فتضيـق عليـه 

حتـى تلتقـي جوانحـه«.
قال: ثّم يدخل عليه ملكا القر، ومها قعيدا القر منكر ونكر.

قيل: يدخان عى املؤمن والكافر يف صورة واحدة؟.
فقال: »ال«.

 قـال: »فيقعدانـه ويلقيـان فيـه الـروح إىل حقويـه، فيقـوالن لـه: مـن ربـك؟ 
فيتلجلـج ويقـول: قـد سـمعت النـاس يقولـون، فيقـوالن: ال دريت، ويقـوالن له: 
مـا دينـك؟ فيتلجلـج، فيقـوالن لـه: ال دريـت، ويقوالن له: مـن نبيـك؟ فيقول: قد 

سـمعت النـاس يقولـون، فيقـوالن لـه: ال دريـت، وُيسـئْل مـن إمـام زمانـه«.
قـال: »وينـادي منـاد مـن السـاء: كـذب عبـدي، أفرشـوا لـه يف قره مـن النار، 
والبسـوه مـن ثيـاب النـار، وافتحـوا لـه بابـًا إىل النـار، حتى ياتينـا وما عندنـا رش له.

1. احلَْقو: موضع شد اإلزار، وهو اخلارصة. انظر: جممع البحرين للطرحيي 105:1 »حقا«.
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فيرضبانـه بمرزبـة ثـاث رضبـات، ليـس منهـا رضبـة إاّل يتطايـر قره نـارًا، لو 
رضبـت بتلـك املرزبـة جبال هتامـة لكانـت رميًا«.

قال عليه السـام: »ويسـّلط اهلل عليه يف قره احليات، فتنهشـه هنشًا، والشيطان 
، ويسـمع عذابه مـن خلق اهلل، إاّل اجلن واإلنس«. يغمه غّاً

قـال: »وإّنـه ليسـمع خفـق نعاهلم، ونفـض)1( أيدهيم، وهـو قـول اهلل: ﴿ يُثَّبُِت 
 ُ ۡنَيـا َوِف ٱٓأۡلِخـَرةِۖ َوُيِضـلُّ ٱللَّ ِيـَن َءاَمُنـواْ بِٱۡلَقـۡوِل ٱثلَّابِـِت ِف ٱۡلََيـٰوةِ ٱدلُّ ُ ٱلَّ ٱللَّ

ُ َما يََشـآُء ﴾)2(«)3(. ٰلِِمـنَيۚ َوَيۡفَعـُل ٱللَّ ٱلظَّ
وعـن الباقـر عليه السـام قال: »ال ُيسـئل يف القر إاّل من حمّـض اإليان حمضًا، 

أو حمّـض الكفـر حمضـًا، والبقية يلهون عنهـم، وال يعبأ هبم«.
قيل: عّا يسألون؟.

قـال: »عـن احلجـة القائمة بـن أظهركم، فيقـال للمؤمن: ما تقـول يف فان بن 
فـان؟ فيقـول: ذاك إمامـي، فيقـال له: نم أنـام اهلل عينك، ويفتح له بـاب من اجلنة، 

فـا يـزال يتحفه مـن روحها إىل يـوم القيامة«.
ويقال للكافر: »ما تقول يف فان بن فان؟«.

قال: »فيقول قد سمعت به، وما أدري ما هو، فيقال له: ال دريت«.
قال: »ويفتح له باب من نار، فا يزال يتحفه من حرها إىل يوم القيامة«)4(.

1. يف الكايف: »نقض«.
2. سورة ابراهيم 27:14.

العيايش  تفسر  ح12.  القر،  يف  املسالة  باب  اجلنائز،  240/كتاب   -  239:3 للكليني  الكايف   .3
225:2 - 226/سورة ابراهيم، ح18.

4. الكايف للكليني 237:3/كتاب اجلنائز، باب املسالة يف القر، ح8، باختاف يسر.
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امليـت يف قـره عـن مخـس، عـن  قـال: »ُيسـئل  السـام  الصـادق عليـه  وعـن 
صاتـه، وزكاتـه، وحجـه، وصيامـه، وواليتـه إيانـا أهل البيـت، فتقـول الوالية من 

جانـب القـر لألربـع: مـا دخـل فيكـن مـن نقـص فعـيَّ متامـه«)1(.
أقول: وإّنا ُيسئل عن هذه اخلمسة؛ ألهنا دعائم اإلسام.

كـا روي عن الباقر عليه السـام قال: »والواليـة أفضلهن؛ ]إلهّنا مفتاحهن[؛ 
ألّن الـوايل هو الدليل عليهن«)2(.

وعن الصادق عليه السام قال: »إّن امليت منكم عى هذا األمر شهيد«.
قيل: وإن مات عى فراشه؟.

قال: »]إي واهلل[ وإْن مات عى فراشه، حّي عند ربه يرزق«)3(.
ويف األخبـار: إّن األرواح جنـود جمنـدة، فـا تعـارف منهـا ائتلـف، ومـا تناكـر 

منهـا اختلـف)4(.
وورد: أّن األرواح لتلتقـي يف اهلـواء، فتعـارف وُتسـاءل، فـإذا أقبـل روح مـن 
األرض قالـوا: دعـوه، فقـد أفلـت مـن هـول عظيـم، ثـّم سـألوه: مـا فعـل فـان؟ 

1. الكايف للكليني 241:3/ كتاب اجلنائز، باب املسالة يف القر، ح15.
تفسر  ح430.  ضمن  الرائع،   :»64« باب  الظلم،  مصابيح  286:1/كتاب  للرقي  املحاسن   .2
العيايش 191:1/تفسر سورة آل عمران، ضمن ح101. الكايف للكليني 18:2/كتاب اإليان 

والكفر، باب دعائم االسام، ضمن ح5.
شهيد،  صديق  املؤمن   :»32« باب  والرمحة،  والنور  الصفوة  164:1/كتاب  للرقي  املحاسن   .3

ح116. الكايف للكليني 146:8/ح120.
4. كتاب املؤمن للحسن بن سعيد:39/باب »3«: االخوة بن املؤمنن، صدر ح89. ورواه الصدوق 
يف علل الرائع 84:1/الباب »79«: العلة التي من اجلها صار بن الناس االئتاف واالختاف، 

ضمن ح2. ويف األمايل:209/املجلس »29«: ضمن ح16.
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ومـا فعـل فـان؟ فكّلـا قـال: قـد بقى، رجـوه أْن يلحـق هبـم، وكلا قال: قـد مات، 
قالـوا: هـوى هـوى)1(.

قال تعاىل: ﴿ َوَمن َيۡلِۡل َعلَۡيهِ َغَضِب َفَقۡد َهَوٰى ﴾)2(.
ۡدَرىَٰك َما 

َ
ـُهۥ َهاوَِيـةٞ ٩ َوَمـآ أ مُّ

ُ
ـۡت َمَوٰزِيُنـُهۥ ٨ فَأ ـا َمـۡن َخفَّ مَّ

َ
وقـال: ﴿ َوأ

هَِيـۡه ١٠ نَـاٌر َحاِمَيُۢة ﴾)3(.
وورد أّن املؤمـن ليـزور أهلـه، فرى ما حيب، ويسـرت عنه ما يكـره، وإّن الكافر 
ليـزور أهلـه، فـرى مـا يكـره، ويسـرت عنـه مـا حيـب، ومنهـم مـن يـزور كل مجعـة، 

ومنهـم مـن يـزور عى قـدر عملـه)4(.
وورد أّنه يزور يف اجلمعة، ويف الشهر، ويف السنة، عى قدر منزلته.

فيـرف  جدرهـم،  عـى  يسـقط  لطيـف،  طائـر  صـورة  يف  يـأيت  أّنـه  وروي 
.)5 ( عليهـم

وورد أّن املؤمـن يـزور أهلـه عـى قـدر فضلـه، منهـم مـن يـزور يف كل يـوم، 
ومنهـم ممـن يـزور يف كل يومـن، ومنهـم مـن يـزور يف كل ثاثـة)6(.

1. االعتقادات للصدوق:48 - 49/باب االعتقاد يف النفوس واألرواح. الكايف للكليني 244:3/
كتاب اجلنائز، باب آخر يف أحوال املؤمنن، ح3، باختاف يسر.

2. سورة طه 81:20.
3. سورة القارعة 8:101 - 11.

4. الكايف للكليني 230:3/كتاب اجلنائز، باب أّن امليت يزور أهله، ح1.
5. الكايف للكليني 230:3/كتاب اجلنائز، باب أّن امليت يزور أهله، ح3، باختاف يسر.

الفقيه  حيرضه  ال  من  ح5.  أهله،  يزور  املؤمن  أّن  باب  اجلنائز،  231:3/كتاب  للكليني  الكايف   .6
املّيت  للصدوق 181:1/امليت يزور أهله، ح542. املحترض للحسن بن سليان احلي:39/أّن 

يزور أهله يف دار الدنيا، ح46. مجيعًا باختاف يسر.
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ويف األخبـار: أّنـه ال يمـوت مؤمـن يف رشق األرض وغرهبـا إاّل وتلحق روحه 
بـوادي السـام، وإهّنـم جيتمعـون فيهـا حلقـًا حلقـًا يتحدثـون، وإهّنا لبقعـة من جنة 

عدن)1(.
وروي: أّن الـروح صـر يف قالـب كقالبـه يف الدنيـا، فيأكلـون ويربـون، وإذا 

قـدم عليهـم القـادم عرفـوه بتلـك الصـورة التي كانـت يف الدنيـا)2(.
وعـن الصـادق عليـه السـام: »إّن املؤمنـن إذا أخـذوا مضاجعهـم، أصعد اهلل 
بأرواحهـم إليـه، فمـن قـىض لـه عليه املـوت جعله يف ريـاض اجلنة، يف كنـوز رمحته، 
ونـور عزتـه، وإْن مل يقـّدر عليهـا املـوت، بعث هبا مـع ُامنائه من املائكـة إىل األبدان 

التي هـي فيها«)3(.
وقـال: »أرواح املؤمنـن يف حجـرات يف اجلنـة، يأكلون مـن طعامها، ويربون 
مـن رشاهبـا، ويتـزاورون فيهـا، ويقولـون ربنـا أقـم)4( لنـا السـاعة؛ لتنجـز لنـا مـا 

وعدتنـا«)5(.
وعـن الباقـر عليـه السـام، عن رسـول اهلل صّى اهلل عليـه وآله، قـال: »إذا مُحل 

1. انظر: الكايف للكليني 243:3/كتاب اجلنائز، باب يف أرواح املؤمنن، ح1 وح2.
2. الزهد للحسن بن سعيد:89/باب »16«: املسألة يف القر، ذيل ح 241. الكايف للكليني 245:3/
كتاب اجلنائز، باب يف أرواح املؤمنن، ذيل ح6. هتذيب األحكام للطويس 466:1/باب تلقن 

املحترضين، ذيل ح171.
3. املحاسن للرقي 178:1/كتاب الصفوة والنور والرمحة، باب »40«: ارواح املؤمنن، ح163.

4. يف األصل: »ربنا ال تقم« وما أثبتناه من املصدر، هو الصحيح.
5. املحاسن للرقي 178:1/كتاب الصفوة، باب ارواح املؤمنن، ح165. كتاب الزهد للحسن بن 
سعيد:89/باب »16«: املسألة يف القر، ح239. الكايف للكليني 244:3/كتاب اجلنائز، باب يف 

أرواح املؤمنن، ح4.
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عـدو اهلل إىل قـره، نـادى محلتـه: أال تسـمعون يـا ُاخوتـاه، إيّن أشـكو إليكـم مـا وقع 
فيـه أخوكـم الشـقي، إّن عـدو اهلل خدعنـي، فـأوردين ثـّم مل يصـدرين، وأقسـم يل أّنه 
ناصـح يل فغشـني، وأشـكو إليكم دنيـا غرتني، حتـى إذا أطمأننت إليهـا رصعتني، 
وأشـكو أخـّاء اهلـوى منـوين، ثـّم تـرؤوا منـي وخذلـوين، وأشـكو إليكـم أوالدًا 
محيـت عنهـم وآثرهتـم عـى نفـي، فأكلـوا مـايل وأسـلموين، وأشـكوا إليكـم مـاالً 
منعـت فيـه حـق اهلل، فـكان وبالـه عـّي، وكان نفعـه لغـري، وأشـكو إليكـم دارًا 
أنفقـت عليهـا حريبتـي)1(، وصـار سـكاهنا غـري، وأشـكو إليكـم طـول الثـوى يف 

قـر ينـادي: أنـا بيـت الـدود، أنـا بيـت الظلمـة والوحشـة والضيق.
يـا ُاخوتـاه فأجيبوين)2( ما اسـتعطعتم، وأحذروا مثل ما لقيـت، فإيّن قد بّرُت 
بالنـار، والـذل والصغـار، وغضـب العزيـز اجلبـار، واحرتـاه عـى مـا فرطـت يف 
جنـب اهلل، ويـا طـول عولتـاه، فـايل من شـفيع يطـاع، وال صديـق يرمحني، فلـوا أّن 
يل كـّرة فأكـون مـن املؤمنـن، ]فا يفـرت ينادي حتى يدخـل قره[، فـإذا ُادخل حفرته 

ردت الـروح يف جسـده، وجـاء ملكا القـر فامتحناه«.
وكان الباقر عليه السام يبكي إذا ذكر هذا احلديث)3(.

وُسئل الصادق عليه السام عن املصلوب يعذب عذاب القر؟.
قال: »نعم إّن اهلل يأمر اهلواء أن يضغطه«)4(.

]ويف روايـة ُاخـرى، ُسـئل أبـو عبـد اهلل عليـه السـام عـن املصلـوب، يصيبـه 

1. َحِريَبة الرجل: ماله الذي يعيش به. الصحاح للجوهري 166:1 »حرب«.
2. يف املصدر: »فاحبسوين«.

3. الكايف للكليني 233:3/كتاب اجلنائز، باب إّن امليت يمثل له ماله وولده وعمله قبل موته، ح3.
4. الكايف للكليني 241:3/كتاب اجلنائز، باب املسالة يف القر، ح16.
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عـذاب القـر؟[.
فقـال: »إّن رب األرض هـو رب اهلـواء، فيوحي اهلل إىل اهلواء فيضغطه ضغطة 

أشـد من ضغطة القـر«)1( انتهى.
إعلـم أّن الـرزخ وأحوالـه كل ذلـك موجـود يف نشـأة امللـك، لكنـه مسـتور 
حمجـوب عـن أهل امللـك، الذين هم نيـام، فإذا ماتـوا وانتبهوا وشـاهدوا امللكوت، 
يـرون حقائـق مـا ورد عليهـم يف امللـك، وغفلـوا عـن إدراكـه، فـإّن امللكـن الذيـن 
يسـأالن يف القـر، مهـا يف احلقيقـة مثايل أمر اهلل وهنيـه وملكوتيها، وقد وردا وسـأال 
عـن العبـد يف عـامل امللـك، ولكنـه مل يشـعر بذلـك، فـإذا انتبـه مـن النـوم يرامهـا، فإْن 
كان مـن ]أهـل[)2( البصـرة فهـو يعجـب فيها، ويرامها بشـرًا ومبرًا، اذ املسـؤول 
بعـد أْن يصدقهـا يدخـل يف رضـا اهلل سـبحانه، وإْن كان مـن أهـل اهلـوى والعمـى، 
فهـو يتـاذى منهـا وينكرمهـا، وخيتـار خـاف رضـا اهلل، وهـذان امللـكان باطنـي أمر 

وهنيه. اهلل 
ولكـن االنسـان مـا دام يف الدنيـا مل ينتبـه مـن الغفلـة، فـإذا انتقـل إىل الـرزخ 
يرامهـا رأي العـن، فظهـر أّن امللكـن يـردان عـى األنبيـاء واألوليـاء عليهم السـام 

أيضـًا، لكـن بطريـق اخلضـوع واإلخبـات)3(.
واملـراد مـن الرجـوع إىل البـدن واإلحياء بعد املوت بالنسـبة إىل نظـر الروح إىل 
مـا كسـبت سـابقًا مـن العمـل والوصـف، وكذلـك القالـب املثـال، إّنـا هـو يف هـذه 
الدنيـا، ولكنّـه إّنـا يشـهد يف الـرزخ؛ ألّنـه مـن جنـس هـذا العـامل، ومّلا كان شـهوده 

1. الكايف للكليني 241:3/كتاب اجلنائز، باب املسالة يف القر ومن يسئل، ح17.
2. اثبتناها إلقتضاء السياق.

3. اإلخبات: اخلشوع أو التواضع. الصحاح للجوهري 369:1 »خبت«.



101 الباب الخامس: في أحوال البرزخ وسؤاله.

يف الـرزخ قيـل: صـّر يف قالـب كقالبـه، أو يدخـل يف قالب كقالبـه، وإاّل فالروح يف 
احلقيقـة مـع مثالـه يف هذا اجلسـد.

ثـّم اعلـم إّن الظاهـر من األخبـار إّن الثواب والعذاب يف حملـن، أحدمها اجلنّة 
أو الرهـوت للـروح بقالـب املثـال، واآلخر القر للـروح باألجزاء األصليـة الباقية 
يف القـر ال تبـى، وهـي بمنزلـة النواة التي تنمـو منها األبدان حن حير للحسـاب، 
ولكـن العمـدة يف التنعـم والتعذيـب مـا يقـع عى الـروح يف املثـال، وإّن مـا يقع عى 

اجلسـد الباقـي يف القـر ما يقـع؛ اللتفات الـروح اليه.
وأعلـم إّنـه ال ُيسـئل يف القـر إاّل مـن حمـض اإليـان حمضـًا، أو حمـض الكفـر 
حمضـًا، وأمـا املسـتضعفن والبله والولـدان فإهنم يلهون، وال ُيسـئل عنهم، ولكنهم 
ال خيرجـون مـن حفرهـم، فمـن كان له عمـل صالح ومل يظهـر منه عـداوة، فإّنه خيّد 
لـه خـّد)1( إىل اجلنّـة التـي خلقها اهلل باملغـرب، فيدخل عليه الـروح يف حفرته إىل يوم 
القيامـة، حتـى يلقى اهلل فيحاسـبه بحسـناته وسـيئاته، فأمـا إىل اجلنّة، وأمـا إىل النار، 

فهـؤالء املوقوفون ألمـر اهلل)2(.
عـن الباقـر عليه السـام قـال: »إّن هلل جنّـة خلقها اهلل يف املغـرب، وماء فراتكم 
هـذه خيـرج منهـا، وإليهـا ختـرج أرواح املؤمنن من حفرهم عند كل مسـاء، فتسـقط 
عـى ثارهـا، وتـأكل منهـا، وتتنعـم فيهـا، وتتاقـى وتتعـارف، فـإذا طلـع الفجـر 
ذاهبـة  تطـر  واألرض،  السـاء  بـن  مـا  اهلـواء يف  فكانـت يف  اجلنـة،  مـن  هاجـت 

وجائيـة، وتعهـد حفرهـا إذا طلعـت الشـمس، وتتاقـى يف اهلـواء وتتعـارف«.
قـال: »وإّن هلل نـارًا يف املـرق، خلقهـا ليسـكنها أرواح الكفـار، ويأكلـون مـن 

1. اخلّد: الشّق. الصحاح للجوهري 49:2 »خدد«.
2. انظر: تفسر القمي 261:2/سورة املؤمن. الكايف 247:3/كتاب اجلنائز، باب جنّة الدنيا، ضمن ح1.
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زقومهـا، ويربـون مـن محيمهـا ليلهـم، فـإذا طلـع الفجـر هاجـت إىل واد باليمـن 
يقـال لـه: برهـوت، أشـّد حـرًا مـن نـران الدنيـا، كانـوا فيهـا يتاقـون ويتعارفـون، 

فـإذا كان املسـاء عـادوا إىل النـار فهـم كذلـك إىل يـوم القيامـة«)1(.
وعـن الصـادق عليـه السـام قـال: »إذا كان يـوم اجلمعـة ويـوم العيديـن، أمـر 
اهلل رضـوان خـازن اجلنـان أْن ينـادي يف أرواح املؤمنن، وهم يف غرفـات)2( اجلنان، 
إّن اهلل قـد أذن لكـم بالزيـارة إىل أهاليكـم وأحبائكـم مـن أهـل الدنيـا، ثـّم يأمـر اهلل 
رضـوان أْن يـأيت لـكل روح بناقـة مـن نـوق اجلنّـة، عليها قبـة من زبرجـدة خرضاء، 
غشـائها مـن ياقوتـة رطبـة صفـراء، عـى النـوق جـال وبراقـع مـن سـندس اجلنـان 
الـدر  بتيجـان  متوجـون  اجلنّـة،  حلـل  عليهـم  النـوق  تلـك  فركبـون  واسـترقها، 
الرطـب، تـيء كـا تـيء الكواكـب الدريـة يف جـو السـاء من قـرب الناظـر إليها 

ال مـن البعـد، فيجتمعـون يف العرصـة.
ثـّم يأمـر اهلل جرئيـل يف أهـل السـموات أْن يسـتقبلوهم، فتسـتقبلهم مائكـة 
كل سـاء، وتشـيعهم مائكة كل سـاء إىل السـاء االُخرى، فينزلون بوادي السـام 
- وهـو واد بظهـر الكوفـة - ثـّم يتفرقـون يف البلـدان واألمصـار، حتـى يـزوروا 
أهاليهـم، الذيـن كانـوا معهـم يف دار الدنيـا، ومعهـم مائكـة يرصفـون وجوههـم 
عـا يكرهـون النظـر إليـه، إىل مـا حيبون، ويـزورون حفر األبـدان، حتى مـا إذا صّى 
النـاس، وراح أهـل الدنيـا إىل منازهلـم مـن مصاهم، نـادى فيهم جرئيـل بالرحيل 

إىل غرفـات اجلنـان فرحلـون«.
فـال حـال  للمؤمـن،  هـذا  فـداك،  فقـال: جعلـت  املجلـس  فبكـى رجـل يف 

1. الكايف للكليني 246:3/كتاب اجلنائز، باب جنة الدنيا، صدر ح1.
2. يف املصدر: »عرصات«.
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الكافـر؟.
فقـال ]أبـو عبـد اهلل عليـه السـام[: »أبدان ملعونة حتـت الثرى، يف بقـاع النار، 
وأرواح خبيثـة ملعونـة)1(، ]جتـري[ بـوادي الرهوت من بئـر الكريت، يف مركبات 
اخلبيثـات امللعونـات، يـؤدي ذلـك الفـزع واألهـوال إىل األبـدان امللعونـة اخلبيثـة 
حتـت الثـرى، يف بقـاع النـار، فهـي بمنزلـة النائـم إذا رأى األهـوال، فـا تـزال تلـك 
األبـدان فزعـة ذعـرة، وتلـك األرواح معذبـة، بأنـواع العـذاب يف أنـواع املركبـات 
املسـخوطات امللعونـات املصفوفات)2(، مسـجونات فيها ال تـرى روحًا وال راحة، 
إىل مبعـث قائمنـا، فيحرهـا اهلل مـن تلـك املركبـات، فـرتد يف األبـدان، وذلك عند 
النـرات، فتـرضب أعناقهـم، ثّم تصر إىل النـار أبد اآلبدين، ودهـر الداهرين«)3(.
أقـول: الظاهـر مـن هـذا احلديـث الريـف أّن العـذاب لـألرواح ولألبـدان، 
كامهـا كـا بينـا سـابقًا، وإّن أرواح السـعداء من املقربـن ينتقلون إىل جنـان اآلخرة 
التـي هـي يف السـاء، وإّن أبـدان األشـقياء، تعـذب حتـت الثـرى، كـا إّن أرواحهـم 
أبـد  النـار  إىل  وتصـر  منهـم،  فينتقـم  اهلل  يبعثهـم  أْن  إىل  برهـوت،  بئـر  تعـذب يف 

اآلبديـن، أعاذنـا اهلل مـن ذلـك، ومجيـع املحبـن.

1. يف األصل: »مسكونة« وما أثبتناه من املصدر.
2. يف املصدر: »املصفدات«.

3. االصول الستة عر:43/أصل زيد النريس.
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الباب السادس
يف فناء العامل وبقائه واملعاد وكيفيته

ٱۡلََلٰـِل  ُذو  َرّبِـَك  وَۡجـُه  َوَيۡبـَىٰ  فَـاٖن ٢٦  َعلَۡيَهـا  َمـۡن  ُكُّ  قـال تعـاىل: ﴿ 
ۡكـَراِم﴾)1(. َوٱۡلِ

إعلـم إّن اهلل سـبحانه يفنـي األشـياء بعـد وجودهـا، حتـى يصـر موجودهـا 
كمفقودهـا، كـا أوجـد األشـياء ومل تكن موجـودة، وليس فنـاء الدنيا بعـد ابتداعها 
بأعجـب مـن إنشـائها واخرتاعهـا، بـل مها بالنسـبة إىل اإلمـكان والقدرة سـواء، بل 
مهـا اجلهتـان املقابلتـان مـن القـدرة واإلمكان، لـوال اإلفنـاء مل يظهر اإلجيـاد، ولوال 
اإلجيـاد مل يتحقـق اإلفنـاء، وكل واحـد منهـا عـى قسـمن، أحدمهـا اإلجيـاد مـع 
اإلفنـاء، واإلفنـاء مـع اإلجيـاد، وذلـك يف كل آن، فـإّن اهلل سـبحانه يبـدئ األكـوان 
مـن القـدرة واإلمـكان، قائلـن: إّنـا هلل، ويعيدهـا كـا بـدا يف كل آن، قائلـن: إّنا اليه 
راجعـون، وهكـذا األشـياء تسـر يف كل آن من اإلمكان إىل األكـوان، ومن األكوان 
إىل اإلمـكان، ولكـن مـن شـدة اتصـال اإلجيـادات ورسعتهـا ال يشـهد الفنـاء، ومن 

شـدة اتصـال اإلفنـاءات ورسعتهـا ال يشـهد الوجـود.
ولـذا عييـت البـاب ذوي العقـول عـن ادراك حقائـق هـذه االُصـول، وهلـذا 
الـر بعـض اآليـات واألخبار تـدل عى وجـود األشـياء وثبوهتا، وهو كّلـا ورد يف 

1. سورة الرمحن 26:55 - 27.



مدارك الغرائب في مسالك العواقب 106

اخللـق والتدبـر، واألحـكام والتكليـف، وبعض منهـا يدل عى اهلـاك والفناء مثل 
ٍء َهالِـٌك ﴾)1(، وقولـه: ﴿ ُكُّ َمـۡن َعلَۡيَها فَـاٖن ﴾، وقول الصادق  قولـه: ﴿ ُكُّ َشۡ
عليـه السـام: »اآلن كـا كان«)2(، وقـول عـي عليـه السـام: »ال يشء غـر اهلل«)3(، 

وأمثـال هذه.
الربوبيـة  لتتـم  اإلفنـاء؛  عـن  اإلجيـاد  ينفـك  ال  أْن  الربوبيـة  رّس  إّن  واعلـم 
والسـلطنة، وإاّل لـزم اسـتغناء امللـك عـن املالـك، فـا يكـون املالـك مالكًا حقـًا، أذ 
لـو كان بقـاء األشـياء بأنفسـها كبقـاء البناء من البنـاء مل يفرتق الصانع مـن املصنوع، 
وإذا كانـت األشـياء باقيـة بإجيـاد اهلل يف كل آن، وفانيـة بافنائـه يف كل آن، فاعلـم 
بـأّن اإلفنـاء واإلعـادة كاإلجيـاد واالبـداع، فـاهلل سـبحانه خيلـق الوجـودات الكونية 
النفـوس،  العقـول، ومنهـا األرواح، ومنهـا  ويبدئهـا مـن اإلمـكان، وخيلـق منهـا 
ومنهـا األفـاك، ومنهـا الطبائع، ومنها العنـارص، ومنها املواليـد، ويميت يف كل آن 
املواليـد، ويعيدهـا إىل العنـارص، ويميتهـا ويعيدها إىل الطبائع، وهكـذا إىل أْن تصل 

إىل اإلمـكان.
ۥۚ ﴾)4( ثـّم إليه حتـرون، وقال تعـاىل: ﴿ بَۡل  َل َخۡلـٖق نُّعِيـُدهُ وَّ

َ
نَـآ أ

ۡ
﴿ َكَمـا بََدأ

ءٖ ِإَوَلۡهِ  ِ َشۡ
ُهـۡم ِف لَۡبـٖس ّمِـۡن َخۡلـٖق َجِديـٖد ﴾)5( وقـال ﴿ بَِيـِدهِۦ َملَُكـوُت ُكّ

1. سورة القصص 88:28.
يف   A الكاظم  اإلمام  عن  الصدوق  رواه  لكن   ،A الصادق  اإلمام  عن  احلديث  هذا  نجد  مل   .2

التوحيد:179/باب »28«:  نفي الزمان الزمان واحلركة .... عن اهلل، ضمن ح12.
يف   A الصادق  اإلمــام  عن  الصدوق  رواه  لكن   ،A املؤمنن  امر  عن  احلديث  هذا  نجد  مل   .3

التوحيد:227/باب »30«: القرآن ما هو، ضمن ح7.
4. سورة االنبياء 104:21.

5. سورة ق 15:50.
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تُرَۡجُعـوَن﴾)1(، وأمـا القسـم اآلخـر مـن اإلجيـاد واإلفنـاء فهـو اإلفنـاء بـا إجيـاد، 
واإلجيـاد بـا إفنـاء، وذلـك عنـد متـام هـذا العـامل عـامل األكـوان، فإّنـه إذا كان ذلـك 
يأمـر اهلل إرسافيـل فينـزل وهيبـط إىل الدنيـا ومعـه الصـور، وللصـور رأس واحـد 

وطرفـان، وبـن طـريف كل منهـا مـا بـن السـاء واألرض.
فـإذا رأت املائكـة إرسافيـل وقـد هبـط إىل الدنيـا ومعه الصـور قالـوا: قد أذن 
اهلل يف مـوت أهـل األرض، ويف مـوت أهـل السـاء، فيهبـط إرسافيـل بحظـرة بيت 
املقـدس ويسـتقبل القبلـة، فـإذا رأى أهـل األرض قالـوا: قـد أذن اهلل يف مـوت أهل 
األرض، فينفـخ فيـه نفخـة فيخـرج الصـوت مـن الطـرف الـذي يـي األرض، فـا 
يبقـى ذو روح إاّل صعـق ومـات، وخيـرج الصوت مـن الطرف الذي يي السـاوات 
الرابعـة،  ثـّم  الثالثـة،  ثـّم  الثانيـة،  السـاء  أهـل  ثـّم  الدنيـا،  السـاء  أهـل  فيمـوت 
وهكـذا إىل السـابعة، ثـّم ميكائيـل، ثـّم جرئيـل، ثـّم إرسافيـل، ومحلـة العـرش، ثـّم 
يقـول اهلل مللـك املـوت: »مـت يـا ملـك املـوت« فيمـوت، ثـّم يأخـذ األرض بيمينـه 
ويعيدهـا إىل اإلمـكان بقدرتـه، ثـّم يأخـذ السـاوات بيمينـه ويعيدهـا إىل اإلمـكان 
 بقدرتـه، فيفنـى كل يشء مكـون، وال يبقـى إاّل وجهـه الـذي هـو قدرتـه)2(، فيظهـر

1. سورة يس 83:36.

2. وردتنا أخبار كثرة يف معنى »الوجه« منها: ما ورد يف بصائر الدرجات: عن ابن املغرة، قال: كنا 

 :A ٍء َهالٌِك إِلَّ وَۡجَهُهۥ ﴾ فقال عند أيب عبد اهلل A، فسأله رجل عن قول اهلل تعاىل ﴿ ُكُّ َشۡ

»هيلك كل يش إال وجهه الذي يؤتى منه، ونحن وجه اهلل الذي يؤتى منه«.

وما ورد يف اإلمامة والتبرصة، عن أيب جعفر A يف تفسر اآلية املذكورة، قال: »نحن وجه الذي   

يؤتى منه« وغر ذلك من الروايات الريفة، وهذا ال ينايف ما قال املؤلف وما ذكرناه من الروايات، 

 الدرجات بصائر   انظر:  وجــّل.  عّز  اهلل  قدرة  مظهر  ايضًا  عليهم  اهلل  صلوات  أهنم  حيث 
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﴿ ملَِِّن امْلُْلُك ﴾)1( بظهور القدرة واململكة، والقهر والسلطنة.
ويعـود هـو سـبحانه بعد فنـاء الدنيا وحـده ال يشء معه، كا كان قبـل ابتدائها، 
كذلـك ويكـون بعـد فنائهـا بـا وقت وال مـكان، وال حـن وال زمـان، عدمت عند 
ذلك اآلجال واألوقات، وزالت السـنون والسـاعات، فا يشء إاّل الواحد القهار، 
الـذي إليـه مصـر مجيـع االُمـور، فـإْن قيـل: عـى مـا بينـت يبقـى الوجـه واإلمـكان 

فكيـف يكـون اهلل وحـده ال يشء معه؟.
قيـل: ورد يف احلديـث: »كان اهلل ومل يكـن معـه يشء«)2(، ومل يقـل اإلمـام عليـه 
السـام ومل يمكـن معـه يشء، ولـو نفيـت اإلمـكان عـن قـدرة اهلل سـبحانه لـزم نفي 
القـدرة عنـه، بـل كان اهلل ومل يكـن معـه يشء مكـون، واآلن كـا كان، بالنسـبة إىل 
رسعـة اإلفنـاءات املتعلقـة باألكوان، فـإذا مل يتعاقبهـا إجياد يعود هو سـبحانه وحده 
ال يشء معـه، ثـّم يعيد اهلل سـبحانه األشـياء عـى نحو آخر من اإلجيـاد، وهو اإلجياد 
بـا إفنـاء؛ ألّنـه اإلجيـاد عـى نحـو ال حيتمـل الفسـاد واهلـاك، ولكـن موافقـًا ألول 

بدوها.
ُكۡم 

َ
ۥۚ ﴾)3(، وقال: ﴿ َكَمـا بََدأ َل َخۡلـٖق نُّعِيـُدهُ وَّ

َ
نَـآ أ

ۡ
قـال تعـاىل: ﴿ َكَمـا بََدأ

َتُعـوُدوَن ﴾)4(، فاملـراد مـن إفنـاء العـامل إفنـاء األشـياء مـن األكـوان، وإعادهتـا إىل 

للصفار:86/اجلزء الثاين، باب »4«: يف األئمة من آل حممد عليهم السام أهنم وجه اهلل، ح6. 

اإلمامة والتبرصة لعي بن بابويه القمي: 93/باب النوادر، ح82. 
1. سورة غافر 16:40.

2. التوحيد للصدوق:67/بيان يف معنى االرادتن، ذيل ح20.
3. سورة االنبياء 104:21.

4. سورة األعراف 29:7.
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اإلمـكان بوجوداهتـا وصورهـا، واملراد مـن املعاد إعادهتـا من اإلمـكان إىل األكوان 
بوجوداهتـا وصورهـا، عـى عكـس مـا ُاعيـد إىل اإلمـكان، فـأول مـا يعيـده اهلل إىل 
األكـوان آخـر مـا يعيـده إىل اإلمـكان، وآخـر مـا يعـود إىل األكـوان أول مـا يعـاد إىل 
اإلمـكان، وآخـر اإلعـادة يف األكـوان إعـادة األرواح إىل األبـدان، ولكـن األكـوان 
تتـرع يف اآلخـرة كـا تتكـون الرائـع اآلن، ولذا يمـوت املوت، وينتفـي االهاك 

والنقصـان، فيقـال: خلـود خلود.
عـن عـي بن احلسـني عليه السـام قـال: »إّن اهلل يأمر إرسافيل فيهبـط إىل الدنيا 
ومعـه الصـور، وللصـور رأس واحـد وطرفـان، وبن طـريف كل منها ما بن السـاء 

واألرض«.
قـال: »فـإذا رأت املائكـة إرسافيـل وقـد هبـط إىل الدنيـا ومعـه الصـور قالـوا: 

قـد أذن اهلل يف مـوت أهـل األرض ويف مـوت أهـل السـاء«.
قـال: »فيهبـط إرسافيـل بحظرة بيت املقدس ويسـتقبل الكعبة، فـإذا رأوا أهل 

األرض قالـوا: ]قـد[ أذن اهلل يف موت أهل األرض«.
]أهـل[  يـي  الـذي  الطـرف  مـن  الصـوت  فيخـرج  نفخـة  فيـه  »فينفـخ  قـال: 
األرض، فـا يبقـى يف األرض ذو روح إاّل صعـق ومـات، وخيـرج الصـوت مـن 
الطـرف الـذي يـي ]أهـل[ السـاوات، فـا يبقـى يف السـاوات ذو روح إاّل صعـق 

ومـات إاّل إرسافيـل، ]فيمكثـون يف ذلـك مـا شـاء[ «.
قـال: »فيقـول اهلل إلرسافيـل: يا إرسافيـل مت، فيموت ]إرسافيـل[، فيمكثون 
 يف ذلك ما شـاء اهلل، ثّم يأمر اهلل السـاوات فتمور، ويأمر اجلبال فتسـر، وهو قوله:
تبسـط يعنـي:   )1(﴾ ا  َسـۡرٗ َبـاُل  ٱۡلِ َوتَِسـُر   ٩ َمـۡوٗرا  ـَمآُء  ٱلسَّ َتُمـوُر  يَـۡوَم   ﴿ 

1. سورة الطور 9:52 - 10.
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ـَمَٰوُٰتۖ ﴾)1( يعنـي: بـأرض مل تكتسـب  ۡرِض َوٱلسَّ
َ
ۡرُض َغـۡرَ ٱۡل

َ
ُل ٱۡل و ﴿ يَـۡوَم ُتَبـدَّ

عليهـا الذنـوب، بـارزة ليـس عليهـا اجلبـال وال نبـات، كا دحاهـا أول مـرة، ويعيد 
عرشـه عـى املـاء كـا كان أول مـرة، مسـتقًا بعظمتـه وقدرته«.

قـال: »فعنـد ذلـك ينـادي اجلبـار جـل جالـه بصـوت لـه جهـوري، يسـمع 
أقطـار السـموات واألرضـن: ﴿ لَِّمـِن ٱلُۡمۡلـُك ٱۡلَـۡوَمۖ ﴾، فـا جييبـه جميـب، فعنـد 
ـارِ ﴾)2(، وأنا قهرت  ِ ٱۡلَوِٰحِد ٱۡلَقهَّ ذلـك يقـول اجلبـار عـز وجل جميبـًا لنفسـه: ﴿ لِلَّ
اخلائـق كلهـم وأمتهـم، إيّن أنـا اهلل ال إله إال أنا وحـدي ال رشيك يل وال وزير، وأنا 

خلقـت خلقـي بيـدي، وأنـا أمتهـم بمشـيئتي، وأنـا أحييهم بقـدريت«.
قـال: »فينفـخ اجلبـار نفخـة يف الصور، خيرج الصـوت من أحـد الطرفن الذي 
يـي السـاوات، فـا يبقى أحـد إاّل حيي وقام كـا كان، ويعود محلـة العرش وحترض 

اجلنّـة والنار، وحتر اخلائق للحسـاب«)3( انتهى.
قولـه: »فعنـد ذلـك ينـادي اجلبـار بصـوت لـه جهـوري« الـخ ... قيـل: إّن هذا 
خطـاب منـه ملعـدوم، وخطـاب املعـدوم سـفه ال يقـع مـن حكيـم، وُاجيـب بـأّن اهلل 

سـبحانه يقـول: ﴿ لَِّمـِن ٱلُۡمۡلـُك ﴾ مقـررًا غر مسـتخر)4(.
وأجـاب الفاضـل املجلـي: بـأّن اخلطـاب قـد يصدر مـن احلكيم، مـن غر أْن 
يكـون الغـرض إفهـام املخاطـب أو اسـتعام يشء، بل حلكمة ُاخرى، كا هو شـائع 
بـن العـرب، مـن خطاب التـال واألماكن ]واملواضـع[؛ إلظهار الشـوق واحلزن، 

1. سورة ابراهيم 48:14.
2. سورة غافر 16:40.

3. تفسر القمي 252:2 - 253/سورة الزمر.
4. املسائل العكرية للمفيد:42/املسألة العارشة.
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فلعـّل احلكمـة هيهنـا اللطـف للمكلفن مـن حيث اإلخبار بـه قبل وقوعه؛ إرشـادًا 
هلـم إىل العلـم بتفرد الصانـع بالتدبر)1(.

أقـول: قولـه عليه السـام: »يسـمع أقطار السـاوات واألرضـن« يدفع هذين 
اجلوابن.

تَۡيَنا 
َ
ۡو َكۡرٗها قَاتَلَـآ أ

َ
ۡرِض ٱئۡتَِيـا َطـوًۡع أ

َ
أمـا تـرى إىل قولـه: ﴿ َفَقـاَل لََهـا َولِۡل

َطآئِعِـنَي﴾)2( ولقـد أرشنا إىل حقيقة هـذا اخلطاب، واجلواب يف مقدمـة هذا الباب، 
واهلل املوفـق للصواب.

قولـه عليـه السـام: »فينفـخ اجلبـار نفخـة« إىل آخره، الظاهـر إّن ذلـك بعد أْن 
يأخـذ اهلل األرض بيمينـه، والسـاوات بيمينـه، ويعـود هـو سـبحانه وحـده ال يشء 
معـه، ثـّم يعيدهـا كـا بدامهـا أول مـرة، فينفـخ نفخة، إىل آخـره ...، مّلـا ورد مرصحًا 

يف سـائر األخبار)3(.
قـال الصـادق عليـه السـام فيـا رواه عنـه عبيـد بـن زرارة)4(: »إذا أمـات اهلل 
أهـل األرض لبـث كمثـل مـا خلـق اهلل اخللـق، ومثـل مـا أماهتـم وأضعـاف ذلـك، 
ثـّم أمـات أهـل السـاء الدنيـا، ثـّم لبـث مثـل مـا خلـق اخللـق ومثـل مـا أمـات أهـل 

1. بحار األنوار للمجلي 326:6/أبواب املعاد، باب »2«: نفخ الصور وفناء الدنيا، ذيل ح2.
2. سورة فصلت 11:41.

3. انظر: الكايف 256:3 - 257/كتاب اجلنائز، باب النوادر، ح25.
4. عبيد بن زرارة بن أعن الشيباين: عده املفيد من األعام الرؤساء، املأخوذ عنهم احلال واحلرام 
والفتيا واألحكام، الذين ال يطعن عليهم، وال طريق إىل ذم واحد منهم، من أصحاب األصول 
املدونة واملصنفات املشهورة. جوابات أهل املوصل للمفيد:25. وعده النجايش فيمن روى عن 
اإلمام الصادق A، ولقى اإلمام الكاظم A، وقال فيه: ثقة ثقة، عن، ال لبس فيه وال شك، له 

كتاب يرويه مجاعة عنه، وكان أحول. رجال النجايش:618/233.
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األرض وأهـل السـاء الدنيـا وأضعـاف ذلـك، ثـّم أمـات أهـل السـاء الثانيـة، ثـّم 
لبـث مثـل مـا خلـق اخللـق ومثـل مـا أمـات أهـل األرض، وأهـل السـاء الدنيـا، 
والسـاء الثانيـة، وأضعـاف ذلـك، ثـّم أمـات أهـل السـاء الثالثـة، ثـّم لبـث مثـل ما 
خلـق اخللـق ومثـل مـا أمـات أهـل األرض، وأهـل السـاء الدنيـا، والسـاء الثانيـة، 
والسـاء الثالثـة، وأضعـاف ذلـك يف كل سـاء مثل ذلـك وأضعاف ذلـك، ثّم أمات 
ميكائيـل، ثـّم لبـث مثـل مـا خلـق اخللـق، ومثـل ذلـك كلـه وأضعـاف ذلـك كلـه، 
ثـّم أمـات جرئيـل، ثـّم لبـث مثـل مـا خلـق اخللـق، ومثـل ذلـك كلـه، وأضعـاف 
ذلـك كلـه، ثـّم أمـات إرسافيـل، ثـّم لبـث مثـل مـا خلـق اخللـق، ومثـل ذلـك كلـه، 
وأضعـاف ذلـك، ثـّم أمـات ملـك املـوت، ثـّم لبـث مثـل مـا خلـق اخللـق، ومثـل 
 ذلـك كلـه، وأضعـاف ذلـك، ثـّم يقـول: ﴿ لَِّمِن ٱلُۡمۡلُك ٱۡلَـۡوَمۖ ﴾، فرد عى نفسـه:
ـارِ ﴾)1( أين اجلبارون؟ أيـن الذين اّدعوا معي اهلـًا ]آخر[؟ اين  ِ ٱۡلَوِٰحـِد ٱۡلَقهَّ ﴿ لِلَّ

املتكـرون؟ ونحومها، ثـّم يبعث اخللق«)2(.
وقـال فيـا رواه عنـه يعقـوب األمحـر)3(: »بعدمـا يمـوت جرئيـل وميكائيـل 
جيـيء ملـك املـوت حتـى يقـف بـن يـدي اهلل فقـال لـه: مـن بقـي؟ - وهـو أعلـم - 
فيقـول: يـا رب، مل يبـق إاّل ملـك املـوت ومحلـة العرش، فيقـول: قل حلملـة العرش 

1. سورة غافر 16:40.
2. األصول الستة عر:47 - 48/أصل زيد النريس. الزهد للحسن بن سعيد:90/الباب »17«: 

باب احلر واحلساب واملوقف، ح242. تفسر القمي 256:2 - 257/سورة املؤمن.
3. يعقوب بن سامل األمحر: من أصحاب اإلمام الصادق A، عده املفيد من الفقهاء الرؤساء األعام، 
املأخوذ عنهم احلال واحلرام، والفتيا واألحكام، الذين ال يطعن عليهم، وال طريق إىل ذم واحد 
منهم، وهم أصحاب األصول املدونة، واملصنفات املشهورة. جوابات أهل املوصل للمفيد:25. 

رجال النجايش:1212/449.
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فليموتـوا«.
قـال عليـه السـام: »ثـّم جيـيء ملك املـوت كئيبًا حزينـًا، ال يرفع طرفـه، فيقال 
لـه: مـن بقـي؟ فيقـول لـه: يـا رب، مل يبـق إاّل ملـك املـوت، فيقـال لـه: مت يـا ملك 
املـوت، فيمـوت، ثـّم يأخـذ األرض بيمينه، والسـاوات بيمينه، ويقـول: أين الذين 

كانـوا يّدعـون معـي رشيـكًا؟ أين الذيـن كانوا جيعلون معـي إهلـًا؟«)1( انتهى.
السـاوات،  وإفنـاء  األرضـن،  إفنـاء  باطـن  هـو  إّنـا  اخلطـاب  هـذا  أقـول: 

ومعنامهـا.
ثـّم إّن رصيـح هذيـن احلديثـن أّن آخـر مـن يمـوت عزرائيـل، والظاهـر مـن 

حديـث عـي بـن احلسـن عليـه السـام إّن آخـر مـن يمـوت إرسافيـل.
أقول: الظاهر إّن إرسافيل آخر من يموت بحسب النفخ واهلل أعلم.

ويف النهـج: عـن أمر املؤمنني عليه السـام قـال: »هو املفني هلـا بعد وجودها، 
حتـى يصـر موجودهـا كمفقودهـا، وليـس فنـاء الدنيـا بعـد ابتداعهـا، بأعجب من 
إنشـآئها واخرتاعهـا، وكيـف ولـو اجتمـع مجيـع حيواهنـا، مـن طرهـا وهبائمهـا، 
ومـا كان مراحهـا)2( وسـائمها)3(، وأصنـاف أسـناخها وأجناسـها، ومتبلـدة)4( ُاممهـا 
وأكياسـها)5(، عـى أحـداث بعوضـة مـا قـدرت عـى أحداثهـا، وال عرفـت كيـف 

بن  للحسن  الزهد  النوادر، ح25. كتاب  باب  اجلنائز،  للكليني 256:3 - 257/كتاب  الكايف   .1
سعيد:80 - 81/الباب »14«: ذكر املوت والقر، ح216، باختاف يسر.

2. امُلراح: املوضع الذي تروح إليه املاشية، أي تأوي إليه ليًا. انظر: لسان العرب 465:2 »روح«.
3. السائمة: كل إبل ُترسل ترعى، وال ُتعلف يف األصل. لسان العرب 311:12 »سوم«.

4. البادة: ضد الذكاء. الصحاح للجوهري 19:2 »بلد«.
5. الَكْيُس: خاف احلمق. الصحاح للجوهري 151:3 »كيس«.
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السـبيل إىل إجيادهـا، ولتحـرت عقوهلـا يف علـم ذلـك، وتاهـت وعجـزت قواهـا، 
عـن  بالعجـز  مقـرة  مقهـورة،  بأهنـا  عارفـة  حسـرة،  خاسـئة  ورجعـت  وتناهـت 

إنشـائها، مذعنـة بالعجـز)1( عـن إفنائهـا.
وإنـه سـبحانه يعـود بعد فناء الدنيا وحـده ال يشء معه، كا كان قبـل ابتداعها، 
كذلـك ويكـون بعـد فنائها، بـا وقت وال مـكان، وال حن وال زمـان، عدمت عند 
ذلـك اآلجـال واألوقـات، وزالت السـنون والسـاعات، فـا يشء إاّل ]اهلل[ الواحد 
القهـار، الـذي إليـه مصـر مجيـع االُمـور، بـا قـدرة منهـا كان ابتـداء خلقهـا، وبغر 
امتنـاع منهـا كان فناؤهـا، ولـو قدرت عـى االمتناع لـدام بقائها، مل يتـكاءده)2( صنع 
يشء منهـا إذ صنعـه، ومل يـؤده)3( منهـا خلـق مـا خلقـه وبـراه، ومل يكوهنـا لتشـديد 
سـلطان، وال خلـوف مـن زوال ونقصـان، وال لاسـتعانة هبـا عـى نـد مكاثـر، وال 
لاحـرتاز هبـا مـن ضـد مثـاور، وال لإلزديـاد هبـا يف ملكـه، وال ملكاثـرة رشيـك 
يف رشكـه، وال لوحشـة كانـت منـه، فـأراد أْن يسـتأنس إليهـا، ثـّم هـو يفنيهـا بعـد 
تكوينهـا، ال لسـأم دخـل عليـه يف ترصيفهـا وتدبرهـا، وال لراحـة واصلـة اليه، وال 
لثقـل يشء منهـا عليـه، ال يمّله طـول بقائها فيدعوه إىل رسعة إفنائها، لكنه سـبحانه 
دبرهـا بلطفـه، وأمسـكها بأمـره، وأتقنهـا بقدرتـه، ثـّم يعيدهـا بعـد الفنـاء مـن غـر 

حاجـة منـه إليهـا، وال اسـتعانة بـيء منهـا عليهـا«)4( انتهى.
أقـول: إذا الحظـت هـذه اخلطبـة مـع مـا سـبق مـن األخبـار أتضـح لـك مـا 

1. يف املصدر: »بالضعف«.
. الصحاح للجوهري 140:2 »كأد«. 2. تكاءدين: أي شق عيَّ

3. آدُه االْمُر: بلغ به اجلهد. الصحاح للجوهري 8:2 »اود«.
4. هنج الباغة:275 - 276/ضمن خطبة »186« يف التوحيد.



115 الباب السادس: في فناء العالم وبقائه والمعاد وكيفيته.

بّينـا أوالً مـن الواقـع احلـق، ثـّم اعلـم إّن فنـاء مجيـع املخلوقـات عنـد انقضـاء مجيـع 
العـامل مذهـب مجاعـة مـن املتكلمن، لكنهـم اختلفـوا يف أن الفناء بإعـدام معدم، أو 
بحـدوث ضـد، أو بانتفـاء رشط)1(، وذهـب بعضهم إىل أّن اهلل تعـاىل يعدم العامل با 

واسـطة، فيصـر معدومـًا كـا أوجـده كذلـك فصـار موجـودًا)2(.
وذهب بعضهم إىل أّنه تعاىل يقول له: إفن فيفنى كا قال له: كن فكان)3(.

وذهب بعضهم إىل أّن فناء اجلوهر بحدوث ضد له هو الفناء)4(.
وقـال بعضهـم: إّن الفنـاء وإْن مل يكـن متحيـزًا لكنـه يكـون حاصـًا يف جهـة 

معينـة، فـإذا أحدثـه اهلل تعـاىل فيهـا عدمـت اجلواهـر بأرسهـا)5(.
وذهـب بعضهـم إىل أّن اهلل تعـاىل حيـدث يف كل جوهـر فنـاء، ثـّم ذلـك الفنـاء 

يقتـي عـدم اجلوهـر يف الزمـان الثـاين)6(.
وذهب بعضهم إىل انه خيلق بعدد كل جوهر فناء ال يف حمل، فتفنى اجلواهر)7(.

1. إّن املذاهب اإلثنا عر آالتية هي تفصيل هلذه األقوال الثاثة، فا يشتبه عليك عزيزي القاريء 
فتظن أن هناك مغايرة بن الثاثة واإلثنا عر.

2. انظر: تلخيص املحصل للخواجة نصر الدين الطويس:222، وصاحب الرأي القايض.
والفناء.  البقاء  يف  املتكلمون  األشعري:366/اختلف  احلسن  ألبو  االسامين  مقاالت  انظر:   .3

أبكار األفكار لآلمدي 365:3/األصل اخلامس: يف فناء اجلواهر، وصاحب الرأي أبو اهلذيل.
4. انظر: ابكار األفكار لآلمدي 365:3/األصل يف فناء اجلواهر.

5. انظر: رشح املقاصد للتفتازاين 99:5/املبحث الثالث: اإلختاف يف فناء اجلسم، وصاحب الرأي 
إبن اإلخشيد.

6. انظر: أصول اإليان لعبد القاهر البغدادي:185/األصل احلادي عر: يف معرفة أحكام العباد يف 
املعاد. الكامل يف اإلستقصاء للعجايل:379/مسألة يف الفناء، وصاحب الرأي إبن شبيب.

7. انظر: تلخيص املحصل للخواجة نصر الدين الطويس:222. رشح املقاصد للتفتازاين 99:5/
املبحث الثالث: اإلختاف يف فناء اجلسم، وصاحب الرأي أبو عي.
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وقال بعضهم: خيلق فناء واحدًا ال يف حمل، فيفني اجلواهر بأرسها)1(.
وذهـب بعضهـم إىل أّن فنـاء اجلوهـر بانقطاع وجـوده، وقـال: إّن ذلك الرط 

خيلقـه اهلل ال يف حمـل، فـإذا مل خيلقـه اهلل تعاىل عـدم اجلوهر)2(.
وذهـب األكثـرون إىل أّنـه بقـاء قائـم بـه، خيلقـه اهلل تعـاىل حـاالً فحـاالً، فـإذا مل 

خيلقـه اهلل تعـاىل فيـه انتفـى اجلوهـر)3(.
وقـال بعضهـم: إهّنـا األعـراض التـي جيـب اتصـاف اجلسـم هبـا، فـإذا مل خيلقها 

اهلل فيـه فنى)4(.
وقـال بعضهـم: هـو األكـوان التـي خيلقها اهلل يف اجلسـم حـاالً فحـاالً، فمتى مل 

خيلقهـا اهلل فيـه انعدم)5(.
وقال بعضهم: إّنه ليس بباق بل خيلق حاالً فحاالً فمتى مل خيلق فنى)6(.

1. انظر: تلخيص املحصل للخواجة نصر الدين الطويس:222. رشح املقاصد للتفتازاين 100:5/
املبحث الثالث: اإلختاف يف فناء اجلسم، وصاحب الرأي أبو هاشم.

2. انظر: رشح املقاصد للتفتازاين 100:5/املبحث الثالث: اإلختاف يف فناء اجلسم.
3. انظر: رشح املقاصد للتفتازاين 100:5/املبحث الثالث: اإلختاف يف فناء اجلسم، صاحب الرأي 

اكثر األشاعرة والكعبي من املعتزلة.
4. انظر: أصول اإليان لعبد القاهر البغدادي:185/الفصل احلادي عر: يف معرفة أحكام العباد 
أّن  إاّل  اجلسم،  فناء  يف  اإلختاف  الثالث:  100:5/املبحث  للتفتازاين  املقاصد  رشح  املعاد.  يف 
صاحب أصول اإليان ينسب القول إىل أبو احلسن األشعري والكعبي وصاحب رشح املقاصد 

ينسب القول إىل إمام احلرمن.
5. انظر: أصول اإليان لعبد القاهر البغدادي:185/األصل احلادي عر: يف معرفة أحكام العباد يف 

املعاد، وصاحب الرأي الباقاين.
6. انظر: أصول اإليان لعبد القاهر البغدادي:185/األصل احلادي عر: يف معرفة أحكام العباد يف 

املعاد، وصاحب الرأي أبو احلسن األشعري ورضار بن عمرو.
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أقـول: هـذه األقاويـل كلها من األباطيـل؛ إذ ليس املراد من فنـاء العامل انعدامه 
مطلقـًا، بحيـث خيرج عن اإلمكان، بل املراد مـن فناء العامل انعدام األكوان، بعودها 
ورجوعهـا إىل اإلمـكان، ال انعـدام العـامل بالكليـة بحيـث خيـرج عن اإلمـكان، فإّنه 
حينئـذ يصـر ممتنعـًا، فكيـف يمكـن أْن يعاد؟ ولـذا احتج املنكـرون بفناء العـامل بإّنه 
لـو كان كذلـك ملـا كان اجلـزاء واصـًا إىل مسـتحقه، والـازم باطـل سـمعًا وعقًا، 
قالـوا: بيـان اللـزوم إّن املنشـأ ال يكـون هـو املبتـدأ، بل مثلـه؛ المتناع إعـادة املعدوم 

بعينه.
القـدرة  بطـان  يسـتلزم  الكليـة  الفنـاء  أّن  يعقلـوا  مل  ألهّنـم  وذلـك  أقـول: 
وبقاءهـا  األكـوان،  بحسـب  انعدامهـا  األشـياء  فنـاء  مـن  املـراد  وإْن  واإلمـكان، 
باإلمـكان، وقـد يسـتند املنكـرون بالفنـاء بـأن فعـل احلكيم البـد أْن يكـون لغرض؛ 
المتنـاع العبـث عليـه، وال يتصـور لـه غـرض يف اإلعـدام، إذ ال منفعـة فيـه ألحـد؛ 

ألهّنـا إّنـا يكـون مـع الوجـود بـل احليـاة.
أقـول: إّنـا يفنيهـا ليخلقها خلقًا ال حيتمل الفسـاد واهلاك كـا بّيناه يف املقدمة، 
فاملنفعـة فيـه أعظـم املنافع وأمتها، والكرامـة فيه كاملة مضاعفة، واهلل سـبحانه أعلم 

وأحكم.
مـن  وهـو  املّليـن،  مجيـع  عليـه  اتفـق  ممـا  اجلسـاين  باملعـاد  القـول  أّن  إعلـم 
رضوريـات الديـن، ومنكـره خارج عن عداد املسـلمن، واآليـات الكريمة يف ذلك 
ناصـة ال يعقـل تأويلهـا، واألخبـار فيـه متواتـرة، ال يمكـن ردهـا، وال الطعـن فيها.
نـِذرٞ  ن َجآَءُهـم مُّ

َ
قـال تعـاىل: ﴿ ٓقۚ َوٱۡلُقـۡرَءاِن ٱلَۡمِجيـِد ١ بَـۡل َعِجُبـٓواْ أ

ءَِذا ِمۡتَنـا َوُكنَّـا تَُراٗبـاۖ َذٰلِـَك 
َ
ٌء َعِجيـٌب ٢ أ ّمِۡنُهـۡم َفَقـاَل ٱۡلَكٰفِـُروَن َهٰـَذا َشۡ

ۡرُض ِمۡنُهـۡمۖ وَِعنَدنَـا كَِتٰـٌب َحفِيُۢظ 
َ
رَۡجـُعۢ بَعِيـٞد ٣ قَـۡد َعلِۡمَنـا َمـا تَنُقـُص ٱۡل
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فَلَـۡم يَنُظـُرٓواْ إَِل 
َ
رِيـٍج ٥ أ ۡمـرٖ مَّ

َ
ـا َجآَءُهـۡم َفُهـۡم ِفٓ أ بُـواْ بِٱۡلَـّقِ لَمَّ ٤ بَـۡل َكذَّ

ۡرَض 
َ
َوٱۡل فُـُروٖج ٦  لََهـا ِمـن  َوَمـا  َٰهـا  َوَزيَّنَّ بَنَۡيَنَٰهـا  َكۡيـَف  فَۡوَقُهـۡم  ـَمآءِ  ٱلسَّ

ٗة  ِ َزۡوِۢج بَِهيـٖج ٧ َتۡبـِرَ
ۢنَبۡتَنـا فِيَهـا ِمـن ُكّ

َ
ۡلَقۡيَنـا فِيَهـا َرَوِٰسَ َوأ

َ
َمَدۡدَنَٰهـا َوأ

ۢنَبۡتَنـا بِهِۦ 
َ
َبٰـَرٗك فَأ ـَمآءِ َمـاٗٓء مُّ نۡلَـا ِمَن ٱلسَّ نِيـٖب ٨ َونَزَّ ِ َعۡبـٖد مُّ

َوذِۡكـَرٰى لِـُلّ
ََّها َطۡلـٞع نَِّضيٞد ١٠ ّرِۡزٗقـا ّلِۡلعَِبادِۖ  ٰـٖت وََحـبَّ ٱۡلَِصيـِد ٩ َوٱنلَّۡخَل بَاِسـَقٰٖت ل َجنَّ
ئِـَذا ِمۡتَنا 

َ
ۡيٗتـاۚ َكَذٰلِـَك ٱۡلُـُروُج ﴾)1(، ﴿ َوَكنُـواْ َيُقولُـوَن أ ٗة مَّ ۡحَيۡيَنـا بِـهِۦ بَـۡدَ

َ
َوأ

لنَِي  وَّ
َ
لُوَن ٤٨ قُـۡل إِنَّ ٱۡل وَّ

َ
َو َءابَآُؤنَا ٱۡل

َ
ا لََمۡبُعوثُـوَن ٤٧ أ ءِنَـّ

َ
َوُكنَّـا تَُراٗبـا وَِعَظًٰمـا أ

ۡعلُـوٖم ﴾)2(، ﴿ َولََقـۡد َعلِۡمُتـُم  َوٱٓأۡلِخرِيـَن ٤٩ لََمۡجُموُعـوَن إَِلٰ ِميَقٰـِت يَـۡوٖم مَّ
ـُروَن ﴾)3(. وَلٰ فَلَـۡوَل تََذكَّ

ُ
ةَ ٱۡل

َ
ٱلنَّۡشـأ

ۥٓۚ إِنَّ َذٰلَِك َعَ  ُ ٱۡلَۡلـَق ُثـمَّ يُعِيـُدهُ َو لَـۡم يَـَرۡواْ َكۡيـَف ُيۡبـِدُئ ٱللَّ
َ
وقـال: ﴿ أ

ُ يُنِشـُئ   ٱۡلَۡلَقۚ ُثمَّ ٱللَّ
َ
ۡرِض فَٱنُظـُرواْ َكۡيَف بَـَدأ

َ
ِ يَِسـرٞ ١٩ قُـۡل ِسـُرواْ ِف ٱۡل ٱللَّ

ءٖ قَِديـٞر ﴾)4(. ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َعَ ةَ ٱٓأۡلِخـَرةَۚ إِنَّ ٱللَّ

َ
ٱلنَّۡشـأ

َ َيۡبَعُث َمن ِف ٱۡلُقُبورِ ﴾)5(. نَّ ٱللَّ
َ
اَعَة َءاتَِيةٞ لَّ َرۡيَب فِيَها َوأ نَّ ٱلسَّ

َ
وقال: ﴿ َوأ

ْۚ قُـۡل بَـَلٰ َوَرّبِ تَلُۡبَعـُنَّ ُثـمَّ  ن لَّـن ُيۡبَعُثـوا
َ
ِيـَن َكَفـُرٓواْ أ وقـال: ﴿ زََعـَم ٱلَّ

ِ يَِسـرٞ ﴾)6(. تَلُنَبَّـُؤنَّ بَِمـا َعِمۡلُتـۡمۚ َوَذٰلِـَك َعَ ٱللَّ

1. سورة ق 1:50 - 11.
2. سورة الواقعة 47:56 - 50.

3. سورة الواقعة 62:56.
4. سورة العنكبوت 19:29 - 20.

5. سورة احلج 7:22.
6. سورة التغابن 7:64.
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ولقـد نـزل مـن القـرآن املجيـد قريبـًا إىل مائـة وأربعـن آيـة يف البعـث والنشـور 
ۥۖ قَاَل َمـن يُۡحِ ٱۡلعَِظَٰم  مـن قبيـل قولـه سـبحانه: ﴿ َوَضََب نَلَا َمَثـٗا َونَِىَ َخۡلَقُه
ةٖۖ َوُهَو بِـُكّلِ َخۡلٍق َعلِيٌم ﴾)1(. َل َمرَّ وَّ

َ
َهآ أ

َ
نَشـأ

َ
ِٓي أ َوِهَ َرِميـٞم ٧٨ قُـۡل ُيۡيِيَهـا ٱلَّ

قيل)2(: استبعاد املنكرين للحر عى وجهن:
أحدمهـا: إّنـه بعـد العدم مل يبق يشء فكيـف يصح عى العدم احلكـم بالوجود، 
ةٖۖ  ﴾ يعنـي كا  َل َمـرَّ وَّ

َ
َهآ أ

َ
نَشـأ

َ
ِٓي أ فأجـاب سـبحانه عـن هـذه الشـبهة بقولـه: ﴿ ٱلَّ

خلـق اإلنسـان ومل يكن شـيئًا، كذلـك يعيده، وإْن مل يكن شـيئًا.
وثانيهـام: إّن مـن تفـرق أجـزاءه يف مشـارق األرض ومغارهبـا، وصـار بعضـه 
يف أبـدان السـباع، وبعضـه يف جـدران الربـاع، كيـف جيمـع؟ وأبعـد مـن هـذا هو إّن 
إنسـانًا إذا أكل إنسـانًا، وصـار أجـزاء املأكـول يف أجـزاء اآلكل، فـإْن ُاعيـد فأجـزاء 
املأكـول أمـا أْن تعـاد إىل بـدن اآلكل، فـا يبقى للمأكـول أجزاء خيلق منهـا أعضائه، 
وأمـا أْن يعـاد إىل بـدن املأكـول منـه فـا يبقـى لـآلكل أجـزاء، فقـال تعـاىل يف إبطـال 

هـذه الشـبهة: ﴿ َوُهَو بِـُكّلِ َخۡلـٍق َعلِيٌم ﴾.
وذلـك إّن يف األكل أجـزاء أصليـة وأجـزاء فضليـة، ويف املأكول أيضـًا كذلك، 
فـإذا أكل إنسـان إنسـانًا صـار األصـي مـن أجـزاء املأكـول فضليـًا من أجـزاء اآلكل 
ٍء َشۡ بِـُكّلِ   ُ َوٱللَّ  ﴿ األكل  قبـل  لـه  كان  مـا  هـي  لـآلكل  األصليـة   واألجـزاء 

َعلِيـٞم ﴾)3(، يعلـم األصـي مـن الفضـي، فيجمـع األجـزاء األصلية لـآلكل وينفخ 
1. سورة يس 78:36 - 79.

2. القائل فهو فخر الدين الرازي.
3. سورة البقرة 282:2. سورة النساء 176:4. سورة النور 35:24، 64. سورة احلجرات 16:49. 

سورة الطاق 11:64.
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فيهـا روحـه، وجيمـع األجـزاء األصليـة للمأكـول، وينفـخ فيهـا روحـه، وكذلـك 
جيمـع األجـزاء املتفرقـة يف البقـاع املتبـددة يف األصقـاع بحكمتـه الشـاملة وقدرتـه 

الكاملـة)1(.
عـن هشـام بـن احلكـم، قال: قـال الزنديـق للصادق عليه السـام: أّنـى للروح 
بالبعـث والبـدن قـد بـى واألعضـاء قـد تفرقـت؟ فعضـو يف بلـدة تأكلـه سـباعها، 
وعضـو بُاخـرى متزقـه هوامهـا، وعضـو قـد صـار ترابـًا بنـّي بـه مـع الطـن حائط؟.
قـال عليـه السـام: »إّن الـذي انشـأه)2( مـن غـر يشء، وصـوره عى غـر مثال 

كان سـبق إليـه، قـادر أن يعيـده كـا بدأه«.
قال: أوضح يل ذلك؟.  

قـال عليـه السـام: »إّن الـروح مقيمـة يف مكاهنـا، روح املحسـنن يف ضيـاء 
وفسـحة، وروح املـيء يف ضيـق وظلمـة، والبـدن يصـر ترابـًا كـا منـه خلـق، ومـا 
تقـذق به السـباع واهلوام من أجوافها ممـا أكلته ومزقته، كل ذلك يف الرتاب حمفوظ، 
عنـد مـن ال يعـزب عنه مثقـال ذرة يف ظلات األرض، ويعلم عدد األشـياء ووزهنا، 
وإّن تـراب الروحانيـن بمنزلـة الذهـب يف الـرتاب، فـإذا كان حـن البعـث مطـرت 
األرض ]مطـر النشـور[، فرتبـو األرض ثـّم متخـض)3( خمض السـقاء، فيصر تراب 
البـر كمصـر الذهـب مـن الـرتاب إذا غسـل باملـاء، والزبـد مـن اللبـن إذا خمـض، 
فيجتمـع تـراب كل قالـب ]اىل قالبـه[ فينقـل بـإذن اهلل ]القـادر[ إىل حيـث الـروح، 
فتعـود الصـور بـإذن املصـور كهيئتهـا، وتلـج الـروح فيهـا فـإذا قـد اسـتوى ال ينكـر 

ۥۖ ﴾. 1. تفسر الرازي 109:26/سورة يس، قوله: ﴿ َوَضََب نَلَا َمَثٗا َونَِىَ َخۡلَقُه
2. يف االصل: »انشاء« وما اثبتناه من املصدر.

3. يف املصدر: »فتمخضوا«.
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مـن نفسـه شـيئًا«)1(، انتهى.
قولـه عليه السـام: »فتعود الصور بإذن املصـور كهيئتها« رصيح يف أّن الصور 
ال تنعـدم بالكليـة، بـل إّنـا تنعـدم عـن األكـوان وترجـع إىل اإلمـكان، فـإذا أراد اهلل 

خلـق األبـدان تعود اليهـا كهيئتها.
ملكـوت  إبراهيـم  رأى  »مّلـا  قـال:  السـام  عليـه  عنـه  بصـر،  أيب  وعـن 
السـموات واألرض، التفـت فـرأى رجـًا يـزين فدعـا عليـه فـات، ثـّم رأى آخـر 
يـا  إليـه:  اهلل  فأوحـى  فاتـوا،  عليهـم  فدعـا  ثاثـة  رأى  حتـى  فـات،  عليـه  فدعـا 
إيّن  أخلقهـم،  مل  شـئت  لـو  فـإين  عبـادي  عـى  تـدع  فـا  جمابـة،  دعوتـك  إبراهيـم 
خلقـت خلقـي عـى ثاثـة أصنـاف: عبـد يعبـدين ال يـرك يب شـيئًا فُاثيبـه، وعبـدًا 
يعبـد غـري فلـن يفوتنـي، وعبـدًا يعبـد غـري فُاخـرج مـن صلبـه مـن يعبـدين، 
الـر،  يف  وبعضهـا  املـاء  يف  بعضهـا  البحـر  سـاحل  عـى  جيفـة  فـرأى  التفـت  ثـّم 
جتـيء سـباع البحـر فتـأكل مـا يف املـاء، ثـّم ترجـع فيشـد بعضهـا عـى بعـض فيـأكل 
بعضهـا بعضـًا، وجتـيء سـباع الـر فتـاكل منهـا، فيشـد بعضهـا عـى بعـض فيـاكل 
يـا وقـال:  رأى  ممـا  السـام  عليـه  إبراهيـم  تعجـب  ذلـك  فعنـد  بعضـًا،   بعضهـا 
َو لَۡم تُۡؤِمۖن 

َ
ۖ  ﴾ هذه ُامم يأكل بعضها بعضًا   ﴿ قَاَل أ رِِن َكۡيَف تُۡحِ ٱلَۡمۡوَتٰ

َ
﴿ َرّبِ أ

َۡطَمئِـنَّ قَۡلِبۖ  ﴾ يعني حتـى أرى هذا كـا رأيت األشـياء كلها  قَـاَل بَـَلٰ َوَلِٰكن ّلِ
ـۡرِ ﴾ فقّطعهـن واخلّطهن كـا اختلطت هـذه اجليفة  ۡرَبَعـٗة ّمَِن ٱلطَّ

َ
﴿  قَـاَل فَُخـۡذ أ

ِ َجَبـٖل ّمِۡنُهنَّ 
ٰ ُكّ يف هـذه السـباع التـي أكل بعضهـا بعضـًا فخلـط ﴿ ُثـمَّ ٱۡجَعۡل َعَ

تِيَنَك َسـۡعٗياۚ ﴾)2( فلـّا دعاهن أجبنـه وكانت اجلبـال عرة«.
ۡ
ُجـۡزٗءا ُثـمَّ ٱۡدُعُهنَّ يَأ

1. االحتجاج للطريس 97:2 - 98/فيا احتج به الصادق A عى الزنديق.
2. سورة البقرة 260:2.
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قال: »وكانت الطيور الديك، واحلامة، والطاووس، والغراب«)1(، انتهى.
يف »تفسـر عـي بـن ابراهيـم ]القمـي[«: ﴿ ٓقۚ ﴾ جبـل حميـط بالدنيـا، ]مـن[ 
ن َجآَءُهم 

َ
وراء يأجـوج ]ومأجـوج[، وهو قسـم ﴿ بَـۡل َعِجُبٓواْ - يعني قريشـًا - أ

ٌء  نـِذرٞ  - يعنـي رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه - َفَقـاَل ٱۡلَكٰفِـُروَن َهٰـَذا َشۡ مُّ
ءَِذا ِمۡتَنـا َوُكنَّـا تَُراٗبـاۖ َذٰلِـَك رَۡجـُعۢ بَعِيـٞد ﴾)2(، قـال: نزلـت يف ُأيب 

َ
َعِجيـٌب ٢ أ

بـن خلـف، قـال أليب جهـل: تعـال إيل الُعجبـك مـن حممـد، ثـّم أخـذ عظـًا ففتـه 
ـا َجآَءُهۡم  بُـواْ بِٱۡلَّقِ لَمَّ ثـّم قـال: يزعـم حممـد أن هـذا حييـى، فقـال اهلل: ﴿ بَۡل َكذَّ

رِيـٍج ﴾)3( يعنـي خمتلف. ۡمـرٖ مَّ
َ
َفُهـۡم ِفٓ أ

فَلَۡم يَنُظـُرٓواْ إَِل 
َ
ثـّم احتـج عليهـم ورضب للبعـث والنشـور مثـًا، فقـال: ﴿ أ

ـَمآءِ فَۡوَقُهـۡم ﴾ إىل قولـه ﴿ بَِهيـٖج ﴾ أي: حسـن، قولـه ﴿ وََحـبَّ ٱۡلَِصيـِد ﴾  ٱلسَّ
ََّهـا َطۡلٞع نَِّضيٞد ﴾  قـال: كل حـب حيصـد ﴿ َوٱنلَّۡخَل بَاِسـَقٰٖت ﴾ أي: مرتفعات ﴿ ل
ءَِذا ِمۡتَنا َوُكنَّا 

َ
يعنـي بعضـه عـى بعض ﴿ َكَذٰلِـَك ٱۡلُُروُج ﴾)4( جوابـًا لقوهلـم: ﴿ أ

تَُراٗبـاۖ َذٰلِـَك رَۡجـُعۢ بَعِيـٞد ﴾ فقـال اهلل: كـا إّن املـاء إذا أنزلنـاه مـن السـاء، فيخـرج 
النبـات ]مـن األرض[ كذلـك أنتـم خترجون مـن األرض)5(.

ُسئل الصادق عليه السام عن امليت يبى جسده؟.

1. علل الرائع للصدوق 585:2/الباب »385«: نوادر العلل، ح31. وباختاف يسر يف تفسر 
العيايش 142:1 - 143/سورة البقرة، ح469 وصدر ح470. ويف الكايف للكليني 305:8/

ح473.
2. سورة ق 2:50 - 3.

3. سورة ق 5:50.
4. سورة ق 6:50 - 11.

5. تفسر القمي 323:2/سورة ق.
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قـال: »نعـم، حتـى ال يبقـى لـه حلم وال عظـم، إاّل طينتـه التي خلق منهـا، فإهنا 
ال تبـى، تبقـى ]يف القـر[ مسـتديرة حتـى خيلق منهـا كا خلـق أول مرة«)1(.

أقـول: املـراد مـن الطينـة التـي خلق منها هـي األجـزاء األصلية، فإهّنـا حمفوظة 
يف مجيـع األطـوار، مسـتديرة يف األحـوال املتبدلـة املتغـرة إىل اهليـوىل الشـخصية، 

ودائـرة إىل املـادة األصليـة، وعائـدة إىل األصـل األوليـة.
واعلـم إّن األجـزاء األصليـة باقيـة يف مـدة حيـاة الشـخص وبعـد موتـه، فلـو 
إنعـدم بعـض العـوارض الغـر املشـخصة وُاعيـد غرهـا مكاهنـا ال يقـدح يف كـون 
الشـخص باقيـًا بعينـه، وكذلك املعـاد، فلو ُاعيد شـخص بادتـه وصورته، وعرض 
لـه العـوارض الغـر املشـخصة، كالزمـان اخلاص، واملـكان اخلـاص، وغرمها، فهو 
هـو بحسـب احلقيقـة الشـخصية، وإْن مل يكـن هـو هـو بحسـب العـوارض الغـر 

املشـخصة.
سـأل ابـن أيب العوجـاء الصـادق عليـه السـام عـن قـول اهلل تعـاىل: ﴿ ُكََّمـا 
ۡلَنُٰهـۡم ُجلُوًدا َغۡرََها ِلَُذوقُـواْ ٱۡلَعَذاَبۗ ﴾)2(، قـال: ما ذنب  نَِضَجـۡت ُجلُوُدُهـم بَدَّ

الغر؟.
قـال عليـه السـام: »وحيك، هـي هي، وهي غرهـا«. فقال: مّثل يل ذلك شـيئًا 
مـن أمـر الدنيـا. قـال: »نعـم، أرايـت لـو أّن رجـًا أخـذ لبنـة فكرهـا، ثـّم ردهـا يف 

ملبنهـا، فهي هـي، وهي غرهـا«)3(.

1. الكايف للكليني 251:3/كتاب اجلنائز، باب النوادر، ح7. من ال حيرضه الفقيه للصدوق 191:1/
أحكام األموات، ح580.

2. سورة النساء 56:4.
3. االحتجاج للطريس 104:2.
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ويف روايـة ُاخـرى، قـال لـه: »أرايـت لـو أّن رجـًا عمـد إىل لبنـة فكرهـا، ثـّم 
صـب عليهـا املـاء وجبلهـا، ثـّم ردهـا إىل هيئتهـا االُوىل، أمل تكـن هـي هـي، وهـي 

غرهـا؟«.
فقال: بى، أمتع اهلل بك)1(.

وعـن رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه قـال: »يا بنـي عبـد املطلـب، إّن الرائد ال 
َيْكـِذُب أهلـه، والـذي بعثنـي باحلـق لتموتـن كـا تنامـون، ولتبعثن كا تسـتيقظون، 
ومـا بعـد املـوت دار إاّل جنـة أو نـار، وخلـق مجيـع اخللق وبعثهـم عى اهلل عـّز وجّل 
ا َخۡلُقُكۡم َوَل َبۡعُثُكۡم إِلَّ َكَنۡفٖس  كخلق نفس واحدة وبعثها، قال اهلل تعاىل: ﴿ مَّ

َوِٰحَدٍةۚ ﴾)2(«)3(.
واعلـم إّن املعـاد يف الظاهـر عـود األرواح إىل األجسـاد، وهـو يف الباطـن عـود 

االشـياء مـن اإلمـكان إىل األكوان.
بيـت  إىل  فينـزل  إرسافيـل  يأمـر  الدنيـا  فنـاء  أراد  إذا  سـبحانه  اهلل  إّن  بيـان: 
املقـدس، فينفـخ يف الصـور نفخـة فيخـرج الصـوت مـن الطـرف الـذي مـن الصور 
الـذي  الطـرف  مـن  الصـوت  وخيـرج  فيهـا،  روح  ذي  كل  فيمـوت  األرض،  يـي 
يـي السـاوات، فيمـوت أهـل السـاء الدنيـا، ثـّم أهـل السـاء الثانيـة، ثـّم الثالثـة، 
ثـّم الرابعـة، وهكـذا إىل السـابعة، ثـّم ميكائيـل، ثـّم جرئيـل، ثـّم إرسافيـل ومحلـة 
العـرش، ثـّم ملك املـوت، ثّم يأخـذ األرض بيمينـه، ويعيدها إىل اإلمـكان بقدرته، 
ثـّم يأخـذ السـاوات بيمينـه، ويعيدها إىل اإلمـكان بقدرته، فيفنـى كل يشء مكون، 

1. األمايل للطويس:581/جملس »24« ح9.
2. سورة لقان 28:31.

3. االعتقادات للصدوق:64/باب »19«: االعتقاد يف البعث بعد املوت.
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وال يبقـى إاّل وجهـه الـذي هـو قدرتـه، فيظهـر ﴿ لَِّمـِن ٱلُۡمۡلـُك ٱۡلَـۡوَمۖ ﴾ بظهـور 
نَآ 

ۡ
القهـر والقـدرة، ثـّم ُاعيـدت األشـياء كـا بدأهـا مدبرهـا، قـال تعاىل: ﴿ َكَمـا بََدأ

ُكـۡم َتُعـوُدوَن ﴾)2(.
َ
ۥۚ ﴾)1(، وقـال: ﴿ َكَمـا بََدأ َل َخۡلـٖق نُّعِيـُدهُ وَّ

َ
أ

بوجوداهتـا  وإعادهتـا  األكـوان،  مـن  األشـياء  افنـاء  العـامل  إفنـاء  مـن  فاملـراد 
واإلمـكان. القـدرة  إىل  وصورهـا 

واملـراد مـن املعـاد إعادهتـا مـن اإلمـكان إىل األكـوان، بوجوداهتـا وصورهـا، 
عـى عكـس مـا ُاعيـد إىل اإلمـكان، فـأول مـا يعـود إىل األكـوان آخـر مـا يعـود إىل 
اإلمـكان، وآخـر مـا يعـود إىل األكـوان أول مـا يعـاد إىل اإلمـكان، وآخـر اإلعـادة 
يف األكـوان إعـادة األرواح إىل األبـدان، فاندفـع مجيـع اإليـرادات واإلشـكاالت، 
وسـقط كّلـا كتبـه العلـاء يف املعـاد مـن التطويـات، وارتفعـت املخالفـة املوهومـة 
فيـا بـن األخبـار واآليـات، فـا احتيـاج إىل إيـراد املقـاالت، وتوجيـه السـؤاالت، 
وتزييـف األجوبـة، وتفريـق املقامـات، إذ اإلشـكات الـواردة يف هـذا البـاب كلهـا 
مبتنيـة عـى امتنـاع إعـادة املعـدوم، وذلـك عـى فـرض املعـدوم معدومـًا رصفـًا، 
خارجـًا عـن اإلمـكان، وأمـا عـى ما بينـا من إّن املعـدوم ينعـدم من األكـوان ويعود 

إىل اإلمـكان، فكيـف يصـر املمكـن ممتنعـًا.
واعلـم إّن لـكل مـن املـادة والصـورة ظاهـرًا وباطنـًا، ظاهرمهـا مـن األكـوان، 
وباطنهـا مـن اإلمـكان، وبطـان الظاهـر عبـارة عـن العـود إىل الباطـن، فلـو امتنـع 
للباطـن الظهـور مل يكـن الظهـور أوالً، فكيـف مـا كان الباطـن ظاهـرًا أوالً، كذلك 

ۥۚ ﴾. َل َخۡلٖق نُّعِيـُدهُ وَّ
َ
يعـود بعـد مـا يرتفـع، ولـذا قـال تعـاىل: ﴿ أ

1. سورة االنبياء 104:21.
2. سورة األعراف 29:7.
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واعلـم إّن ظاهـر بعـض األخبـار كـا سـبق فنـاء مجيـع املخلوقات عنـد انقضاء 
العـامل، وظاهـر بعضها كا مّر إماتـة كل ذي روح، وتفرق األجزاء؛ ولذلك اختلف 

أهـل العلـم، فذهـب بعضهـم إىل أّن احلر باإلجياد بعـد الفناء.
وبعضهـم إىل أّنـه باجلمـع بعـد التفـرق، وقد عرفـت وجه اجلمع بـن األخبار، 
بـأن كا مـن اإلجيـاد واإلفنـاء بالتدريـج، وإّن األول مـن اآلخـر يوافـق اآلخـر مـن 
األول وبالعكـس، واألول مـن األول يوافـق اآلخـر مـن اآلخر وبالعكـس، فإحياء 
كل ذي روح مـن الثقلـن آخـر املعـاد بعـد اإلفنـاء، كـا إّن إماتت أهـل األرض أول 

اإلهـاك واإلفنـاء بعـد متـام دورة األكوان.
وإّنـا اختلفـوا؛ ألهّنـم محلـوا اإلفنـاء عـى اإلعـدام مطلقـًا حتـى عـن اإلمكان، 
ولـذا عجـزوا عـن التحقيـق واإلمعان؛ ألهّنم وقعـوا يف املحال، ومل يـدروا ما حقيقة 
احلـال، وقـد عرفـت إّن املـراد مـن اإلفنـاء إبطـال األكـوان وإعادهتـا إىل اإلمـكان، 
وذلـك كائـن يف كل آن، وإاّل لـزم أْن تكون األشـياء غر حمتاجـة إىل امللك املنان، إاّل 
أّن ذلـك اإلفنـاء وكذلـك اإلجيـاد بعـده ال يظهـران مـن شـدة اإلتصـال واإلقـرتان، 

وإذا متـت دورة األكـوان يظهـر اإلفنـاء واإلعـدام موافقـًا لإلجيـاد واإلعان.
قـال الـرازي يف كتـاب »هنايـة العقـول«: قـد عرفـت إّن مـن النـاس مـن أثبـت 

النفـس الناطقـة، فـا جـرم أختلـف أقـوال أهـل العلـم يف أمـر املعـاد عـى وجـوه:
أحدهـا: قـول مـن قـال: إّن املعاد ليـس إاّل للنفس، وهذا مذهـب اجلمهور من 

الفاسفة.
وثانيهـا: قـول مـن قـال: إّن املعـاد ليـس إاّل هلذا البـدن، وهذا قول نفـاة النفس 

الناطقـة، وهـم أكثر أهل اإلسـام.
وثالثهـام: قـول مـن أثبـت املعـاد لألمرين، وهـم طائفـة كثرة من املسـلمن مع 
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أكثـر النصارى.
ورابعهـا: قـول مـن نفـى املعاد عـن األمرين، وال أعـرف عاقًا ذهـب إليه، بى 

كان جالينـوس مـن املتوقفـن يف أمر املعاد.
وغرضنا إثبات املعاد البدين، وللناس فيه قوالن:

أحدمها: إّن اهلل تعاىل يعدم أجزاء اخللق ثّم يعيدها.
وثانيهـام: إنـه تعـاىل يميتهـم، ويفـرق أجزائهـم، ثـّم إّنـه تعـاىل جيمعهـا، ويـرد 

احليـاة إليهـا.
ثـّم قـال: والدليـل عـى جـواز اإلعـادة يف اجلملـة إّنـا قد دللنـا فيا مـىض أّن اهلل 
تعـاىل قـادر عـى كل املمكنـات، عـامل بـكل املعلومـات مـن اجلزئيـات والكليـات، 
والعلـم هبـذه االُصـول ال يتوقف عى العلـم بصحة املعاد البـدين، وإذا كان كذلك، 
أمكـن االسـتدالل بالسـمع عـى صحـة املعـاد، لكنّـا نعلـم باضطـرار إمجـاع األنبياء 
صلـوات اهلل عليهـم، مـن أوهلـم إىل آخرهـم، عـى إثبـات املعـاد البـدين، فوجـب 

القطـع بوجـود هذا املعـاد)1(.
إعـادة  عـى  املسـلمون  اتفـق  الياقـوت«:  »رشح  يف  اهلل  رمحـه  العامـة  وقـال 

بمعنيـن: تقـال  اإلعـادة  إّن  واعلـم  للفاسـفة،  خافـًا  األجسـام 
أحدمها: مجع األجزاء وتأليفها، بعد تفرقها وانفصاهلا.

والثاين: إجيادها بعد إعدامها.
وأما الثاين: فقد اختلف الناس فيه، واختار املصنف جوازه ايضًا)2(.

اي   - واملعـاد  العضديـة«:  العقائـد  عـى  »رشحـه  الـدواين يف  العامـة  وقـال 

1. هناية العقول للفخر الرازي 123:4 - 125/األصل »17«: يف املعاد، كيفية املعاد البدين.
2. أنوار امللكوت يف رشح الياقوت للعامة احلي:191/املسألة »7«: يف اإلعادة وأحكامها.



مدارك الغرائب في مسالك العواقب 128

اجلسـاين، فإّنـه املتبـادر عـن إطـاق أهـل الـرع، إذ هـو الـذي جيـب االعتقـاد بـه، 
ويكّفـر مـن أنّكـره - حـق بإمجـاع أهـل امللل الثـاث، وشـهادة نصوص القـرآن، يف 
نَسٰـُن - إىل  َو لَۡم يََر ٱۡلِ

َ
املواضـع املتعـددة، بحيـث ال يقبـل التأويـل كقوله تعاىل: ﴿ أ

قولـه - بِـُكّلِ َخۡلٍق َعلِيـٌم ﴾)1(.
قـال املفـرون: نزلت هـذه اآلية يف ُأيب بن خلف، خاصم رسـول اهلل صّى اهلل 
عليـه وآلـه، وأتـاه بعظـم قـد رم وبـى، ففتـه بيده، وقـال: يا حممـد أتـرى إّن اهلل حييي 

هـذه بعد مـا رّم.  
فقال صّى اهلل عليه وآله: »نعم، ويبعثك ويدخلك النار«.

وهـذا ممـا يقلـع عـرق التأويـل بالكلية، ولذلـك قال الـرازي: اإلنصـاف إّنه ال 
يمكـن اجلمـع بـن اإليـان با جـاء به النبـي صـّى اهلل عليه وآلـه، وبن إنـكار احلر 

اجلساين.
قلـت: وال اجلمـع بـن القـول بقـدم العـامل - عـى مـا يقولـه الفاسـفة - وبـن 
احلـر اجلسـاين؛ ألّن النفـوس الناطقـة عـى هـذا التقديـر غـر متناهيـة، فيسـتدعى 
حرهـا مجيعـًا أبدانـًا غـر متناهيـة، وأمكنـة غـر متناهيـة، وقـد ثبـت تناهـي األبعـاد 
بالرهـان، وباعرتافهـم بحـر األجسـاد، ويعـاد فيهـا األرواح بإعادة البـدن املعدوم 
بعينـه عنـد املتكلمـن بـل أكثرهـم، وبـأن جتمـع أجزائـه املتفرقـة كـا كانـت أوالً عنـد 
بعضهـم، وهـم الذين ينكـرون جواز إعادة املعدوم موافقة للفاسـفة، وإذا اسـتحال 
إعـادة املعـدوم تعـّن الوجـه الثـاين، وهـو أْن يكـون بجمع األجـزاء املتفرقـة وتأليفها 
كـا كانـت أوالً، ال يقـال لـو ثبـت اسـتحالة إعـادة املعـدوم لـزم بطـان الوجـه الثـاين 
أيضـًا؛ ألّن أجـزاء بـدن الشـخص كبـدن زيـد مثـًا - وإْن مل يكـن لـه جزء صـوري - 

1. سورة يس 77:36 - 79.
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ال يكـون بـدن زيـد إاّل بـرط اجتـاع خـاص وشـكل معـن، فـإذا تفرقـت أجزائـه 
وانتفـى اإلجتـاع والشـكل املعينـان مل يبـق بـدن زيد، ثـّم إذا ُاعيد فأمـا أْن يعاد ذلك 
اإلجتـاع والشـكل بعينهـا أو ال، عـى األول يلـزم إعـادة املعـدوم، وعـى الثـاين ال 
يكـون املعـاد بعينـه هـو البـدن األول بل مثلـه، وحينئذ يكون تناسـخًا، من ثـّم قيل: 
مـا مـن مذهـب إاّل وللتناسـخ فيـه قـدم راسـخ؛ ألّنـا نقـول إنـا يلـزم التناسـخ لـو مل 
يكـن البـدن املحشـور مؤلفًا من األجزاء األصليـة للبدن األول، أمـا إذا كان كذلك 
فا يسـتحيل إعادة الروح إليه، وليس ذلك من التناسـخ، وإّن سـّمى ذلك تناسـخًا 
كان جمـرد إصطـاح، فـإّن الـذي دل عـى اسـتحالة تعلـق نفـس زيـد ببـدن آخـر، ال 
يكـون خملوقـًا مـن أجـزاء بدنـه، وأمـا تعلقـه بالبـدن املؤلـف مـن أجزائـه األصليـة 
بعينها مع تشـكلها بشـكل مثل الشـكل السـابق، فهو الذي نعينه باحلر اجلسـاين، 
وكون الشـكل واالجتاع غر السـابق ال يقدح يف املقصود، وهو حر األشـخاص 
اإلنسـانية بأعياهنـا، فـإّن زيـدًا مثـًا شـخص واحـد حمفـوظ وحدته الشـخصية، من 
أول عمـره إىل آخـره بحسـب العـرف والـرع، ولذلـك يؤاخـذ رشعـًا وعرفـًا بعـد 
التبـدل بـا لزمـه قبـل، وكا ال يتوهم أّن يف ذلك تناسـخًا ال ينبغـي أْن يتوهم يف هذه 
الصـورة أيضـًا، وإْن كان الشـكل خمالفـًا للشـكل األول، كـا ورد يف احلديـث انـه 
قـال: »حيـر املتكـرون كمثـال الـذر«)1(، وإّن »رضس الكافـر مثـل أحـد«)2(، وإّن 

»أهـل اجلنـة جرد مـرد مكحولـون«)3(.

1. انظر: ثواب االعال للصدوق:222/عقاب املتكر والكرياء.
2. مل نجد احلديث يف مصادرنا، وروته مصادر املخالفن، انظر: مسند أمحد بن حنبل328:2/مسند 
أبو هريرة. صحيح مسلم 154:8. سنن الرتمذي 279:4/باب ما جاء يف صفة عظم أهل النار.

شهرآشوب  البن  طالب  أيب  آل  مناقب  والنار.  اجلنة  صفة  للمفيد:358/كتاب  االختصاص   .3
.129:1
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واحلاصـل إّن املعـاد اجلسـاين عبـارة عـن عـود النفـس إىل بدن هو ذلـك البدن 
تقـدح يف  التـي ال  واملغايـرات  املتبـدالت  الـرع والعـرف، ومثـل هـذه  بحسـب 

الوحـدة بحسـب الـرع، والعـرف ال تقـدح يف كـون املحشـور هـو املبـدا فافهـم.
واعلـم إّن املعـاد اجلسـاين ممـا جيـب االعتقـاد بـه وبكفـر منكـره، وأمـا املعـاد 
الروحـاين - أعنـي التـذاذ النفـس بعـد املفارقـة وتأملهـا باللـذات واآلالم العقليـة - 
فـا يتعلـق التكليـف باعتقـاده، وال بكفـر منكـره، وال مانـع رشعـًا وال عقـًا مـن 

اثباته.
قـال الـرازي يف بعـض تصانيفـه: أمـا القائلون باملعـاد الروحاين واجلسـاين معًا 
فقـد أرادوا أْن جيمعـوا بـن احلكمـة والريعـة، فقالـوا: دل العقـل عـى أّن سـعادة 
األرواح بمعرفـة اهلل تعـاىل وحمبتـه، وأّن سـعادة األجسـاد يف إدراك املحسوسـات، 
واجلمـع بـن هاتـن السـعاديتن يف هذه احلياة غر ممكن؛ ألّن االنسـان مع اسـتغراقه 
يف جتـّي انـوار عـامل القـدس ال يمكنه أْن يلتفت إىل يشء من اللذات اجلسـانية، ومع 
اسـتغراقه يف اسـتيفاء هـذه اللـذات ال يمكنه أْن يلتفت إىل اللـذات الروحانية، وإّنا 
تعـذر هـذا اجلمـع لكـون األرواح البريـة ضعيفـة يف العـامل، فـإذا فارقـت باملـوت 
واسـتمدت مـن عـامل القـدس والطهـارة قويـت وصـارت قـادرة عـى اجلمـع بـن 
األمرين، وال شـبهة يف أّن هذه احلالة هي احلالة القصوى من مراتب السـعادات)1(.
إّنـا هـو مـن حيـث  اثبـات اجلسـاين  بـأّن  الـكام مشـعر  قلـت: سـياق هـذا 
اجلمـع بـن الريعـة والفلسـفية، فإثباهتـا ليـس مـن املسـائل الكاميـة، وهـذا كـا 
أّن الرئيـس أبـا عـي مـع إنـكاره للمعاد اجلسـاين عـى ما هو بسـطه يف كتـاب املعاد، 

1. األربعن يف ُاصول الدين للرازي:292/املسالة »30« الفصل »7«: يف تفصيل مذاهب القائلن 
باملعاد الروحاين واجلساين معًا.
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وبالـغ فيـه وأقـام الدليـل بزعمـه عـى نفيـه، قـال يف »كتـاب النجـاة والشـفاء«: إنـه 
جيـب أْن يعلـم إّن املعـاد منـه مـا هـو مقبـول من الـرع، وال سـبيل إىل إثباتـه إاّل من 
طـرف الريعـة، وتصديـق خـر النبـوة، وهـو الـذي للبـدن عنـد البعـث، وخراتـه 
ورشوره معلـوم ال حيتـاج إىل أْن يعلـم، وقـد بسـطت الريعـة احلقـة التـي أتانـا بـه 
سـيدنا وموالنـا حممـد صـّى اهلل عليـه وآلـه حـال السـعادة والشـقاوة التـي بحسـب 
البـدن، ومنـه مـا هـو مـدرك بالعقـل والقيـاس الرهـاين، وقـد صّدقتـه النبـوة، وهو 
السـعادة والشـقاوة الثابتتـان بالقياس إىل نفـس األمر وإْن كانـت األوهام منا تقرص 

عـن تصورهـا اآلن)1(.
وسـياق هـذا الـكام مشـعر بـأّن اثباتـه للمعـاد اجلسـاين)2( ليـس مـن حيـث 
احلكمـة، بـل مـن حيـث الريعة، فإن التمسـك بالدالئـل النقلية ليس مـن وظائف 
بـن  أْن جيمـع  أراد  احلكميـة، وهـو  املسـائل  مـن  اثباتـه  أّن  يتوهـم  فـا  الفلسـفة، 

والريعـة)3(. الفلسـفة 
وقـال الفاضـل املجلـي: إعلـم أّن خاصـة القـول يف ذلـك هـو إّن للنـاس 
يف تفـرق اجلسـم واتصالـه مذاهـب، فالقائلـون باهليـوىل يقولـون بانعـدام الصـورة 
اجلسـمية والنوعيـة، وبقـاء اهليـوىل عنـد تفـرق أجـزاء اجلسـم، والنافـون للهيـوىل 
واجلـزء الـذي ال يتجـزئ كاملحقـق الطـويس رمحـه اهلل يقولـون بعـدم إنعـدام جـزء 
حـال  يف  باقيـة  وهـي  الصـورة،  إاّل  اجلسـم  ليـس  بـل  التفـرق،  عـن  اجلسـم  مـن 
اإلتصـال واإلنفصـال)4(، وكـذا القائلون باجلـزء يقولون ببقاء األجـزاء عند التفرق 

1. الشفاء إلبن سينا:423/املقالة »9« الفصل »7«: يف املعاد.
2. يف األصل: »الروحاين« وما أثبتناه من املصدر هو الصحيح.

3. انظر: التعليقات عى رشح العقائد العضدية للدواين:117 - 122.
4. انظر: جتريد اإلعتقاد للطويس:146/املقصد »2«: يف اجلواهر واألعراض، الفصل »1«: يف اجلواهر.
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واألتصـال، فأمـا عـى القـول األول فابـد يف القـول باثبـات املعـاد، بمعنـى عـدم 
الشـخص بجميـع أجزائـه من القول بإعـادة املعدوم، وأما القائلـون باآلخرين فقد 
ظنـوا إهّنـم قـد تفصـوا)1( عنـد ذلـك، ويمكنهـم القول باحلر اجلسـاين هبـذا املعنى 
مـع عـدم القـول بجـواز إعـادة املعـدوم، وفيـه نظـر، إذ ظاهـر إّنـه إذا ُاحـرق جسـد 
زيـد وذرت الريـاح ترابـه ال يبقـى تشـخص لزيـد وإْن بقيـت الصـورة واألجـزاء، 
بـل البـد يف عـود الشـخص بعينه من عن تشـخصه بعـد إنعدامه كا مّرت اإلشـارة 
إليـه، نعـم ذكـر بعـض املتكلمن إّن تشـخص الشـخص إّنا يقـوم بأجزائـه األصلية 
املخلوقـة مـن املنـي وتلـك األجزاء باقيـة يف مدة حياة الشـخص وبعـد موته وتفرق 
أجزائـه، فـا يعـدم التشـخص، وقـد مـىض مـا يومـئ إليـه مـن األخبـار، وعـى هذا 
فلـو انعـدم بعـض العوارض الغر مشـخصة وُاعيـد غرها مكاهنا ال يقـدح يف كون 
الشـخص باقيـًا بعينـه، فـإذا متهـد هـذا فاعلـم أّن القول باحلر اجلسـاين عـى تقدير 
عـدم القـول بامتنـاع إعـادة املعـدوم، حيـث مل يتـم دليـل بـّن عليـه، ال إشـكال فيـه، 
وأمـا القـول بـه فيمكـن أْن يقـال يكفي يف املعـاد كونه مأخـوذًا من تلك املـادة بعينها 
أو مـن تلـك األجـزاء بعينهـا، ال سـيا إذا كان شـبيهًا بذلـك الشـخص يف الصفـات 
والعـوارض بحيـث لـو رأيتـه لقلت إّنـه فان، إذ مـدار اللـذات واآلالم عى الروح 
ولـو بواسـطة اآلالت، وهـو بـاق بعينـه، وال تـدل النصـوص إاّل عـى إعـادة ذلـك 
الشـخص بمعنـى إّنـه حيكـم عليـه عرفـًا إّنـه ذلك الشـخص، كـا إّنه حيكم عـى املاء 
الواحـد إذا ُافـرغ يف إنائـن إّنـه هـو املـاء الـذي كان يف إنـاء واحـد عرفًا ورشعـًا وإْن 
قيـل باهليـوىل، وال يتبنـى اإلطاقـات الرعيـة والعرفيـة واللغويـة عـى أمثـال تلك 

من  قد ختلصوا  األراء  بقوهلم هبذه  أهّنم  بمعنى  وهنا  والبليَّة.  املضيق  إذا ختلص  اإلنسان:  تفيّص   .1
الشبهة ووقعوا عى احلق يف هذا املطلب. انظر: الصحاح للجوهري 459:6 »فصا«.
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الدقائـق احلكميـة والفلسـفية، وقـد أومأنـا يف تفسـر بعـض اآليـات، ورشح بعض 
ن َيۡلُـَق ِمۡثلَُهـۚم ﴾)1(، وقولـه 

َ
ٰٓ أ األخبـار إىل مـا يؤيـد ذلـك كقولـه تعـاىل: ﴿ َعَ

ۡلَنُٰهـۡم ُجلُـوًدا َغۡرََها ﴾)2(. تعـاىل: ﴿ بَدَّ
قـال شـارح »املقاصـد«: اتفـق املحققـون مـن الفاسـفة واملّليـن عـى حقيـة 
املعـاد، واختلفـوا يف كيفيتـه، فذهـب مجهـور الفاسـفة إىل أّنـه روحـاين فقـط؛ ألّن 
البـدن ينعـدم بصـوره وأعراضـه فـا يعـاد، والنفـس جوهـر جمـرد بـاق ال سـبيل 
إليـه للفنـاء، فيعـود إىل عـامل املجـردات بقطـع التعلقـات، وذهـب كثـر مـن علـاء 
اإلسـام كالغـزايل، والكعبـي، واحلليمـي، والراغـب، والقـايض أبو زيـد الدبويس 
إىل القـول باملعـاد الروحـاين واجلسـاين مجيعًا، ذهابًا إىل أّن النفـس جوهر جمرد يعود 
إىل البـدن، وهـذا رأي كثـر مـن الصوفيـة، والشـيعة، والكراميـة، وبه يقـول مجهور 

النصـارى والتناسـخية)3(.
قـال الـرازي: إاّل أّن الفـرق إّن املسـلمن يقولون بحـدوث األرواح ورّدها إىل 
األبـدان، ال يف هـذا العـامل بـل يف اآلخـرة، والتناسـخية ]يقولـون[)4( بقدمهـا ورّدها 
إليهـا يف هـذا العـامل، وينكـرون اآلخـرة واجلنـة والنـار، وإّنـا نبهنـا عى هـذا الفرق؛ 

ألّنـه جبلت عـى الطبـاع العامية.
إّن هـذا املذهـب جيـب أْن يكون كفرًا وضـاالً؛ لكونه مما ذهب اليه التناسـخية 
القيامـة واجلنـة  إّنـا يكفـرون إلنكارهـم  التناسـخية  إّن  والنصـارى، وال يعلمـون 

1. سورة يس 81:36.
2. سورة النساء 56:4.

3. رشح املقاصد 211:2.
4. اثبتناها القتضاء السياق.
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والنـار، والنصـارى لقوهلـم بالتثليـث، وأما القـول بالنفوس املجردة فـا يرفع أصًا 
مـن ُاصـول الديـن بـل ربـا يؤيـده، ويبـن الطريـق إىل إثبـات املعـاد بحيـث ال يقدح 
فيـه شـبه املنكريـن، كـذا يف »هنايـة العقـول«)1(، وقـد بالـغ الغـزايل يف حتقيـق املعـاد 
الروحـاين، وبيـان أنـواع الثـواب والعقـاب بالنسـبة إىل الـروح، حتـى سـبق إىل كثـر 
مـن األوهـام، ووقـع يف أْلسـنة بعـض العـوام، إّنـه ينكر حر األجسـاد افـرتاء عليه، 
كيـف وقـد رصح بـه يف مواضـع من »كتـاب األحياء« وغـره، وذهـب إىل أّن إنكاره 
كفـر، وإّنـا مل يرحـه يف كتبه كثـر رشح؛ مّلا قال إّنه ظاهر ال حيتـاج إىل زيادة بيان)2(.
نعـم ربـا يميـل كامـه وكام كثـر مـن القائلـن باملعاديـن، إىل أّن معنـى ذلك 
أْن خيلـق اهلل تعـاىل مـن األجـزاء املتفرقـة لذلك البدن بدنـًا، فيعيد اليه نفسـه املجردة 
الباقيـة بعـد خـراب البـدن، وال يرضنـا كونـه غـر البدن األول بحسـب الشـخص، 
وال امتنـاع إعـادة املعـدوم بعينـه، ومـا شـهد بـه النصـوص مـن كـون أهـل اجلنـة 
 جـردًا مـردًا، وكـون رضس الكافـر مثـل جبـل ُاحد يعضد ذلـك، وكذا قولـه تعاىل:
ۡلَنُٰهـۡم ُجلُـوًدا َغۡرََهـا ﴾)3(، وال يبعـد أْن يكـون  ﴿ ُكََّمـا نَِضَجـۡت ُجلُوُدُهـم بَدَّ
ن َيۡلُـَق 

َ
ٰٓ أ ۡرَض بَِقٰـِدٍر َعَ

َ
ـَمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َخلَـَق ٱلسَّ َو لَۡيـَس ٱلَّ

َ
قولـه تعـاىل: ﴿ أ

ِمۡثلَُهـۚم ﴾)4( إشـارة إىل هـذا.
فـإْن قيـل فعـى هـذا يكـون املثـاب واملعاقـب باللـذات واآلالم اجلسـانية غـر 

1. انظر: هناية العقول للفخر الرازي 144:4 - 145/األصل »17«: يف املعاد، معاد النفس والبدن 
مجيعًا.

2. إحياء علوم الدين للغزايل 181:15.
3. سورة النساء 56:4.
4. سورة يس 81:36.
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مـن عمـل الطاعـة وارتكـب املعصيـة.
قلنـا: العـرة يف ذلـك بـاإلدراك، وإّنـا هـو للروح ولـو بواسـطة اآلالت، وهو 
بـاق بعينـه، وكـذا األجـزاء األصليـة من البـدن، ولذا يقال للشـخص مـن الصبا إىل 
الشـيخوخة إّنـه: هـو بعينـه، وأّن تبدلـت الصـور واهليئـات بـل كثـر مـن األعضـاء 
واآلالت، وال يقـال ملـن جنـى يف الشـباب فعوقـب يف املشـيب: إهّنـا عقوبـة لغـر 

انتهى. اجلـاين)1()2( 
خـر  واهلل  األقاويـل،  هـذه  إىل  حتتـاج  ال  السـبيل  لـك  اتضـح  بعدمـا  أقـول: 
هـاد ودليـل، وينبغـي أْن يعلـم أّن لـكل يشء تشـخيصن، أحدمهـا بحسـب املـادة، 
واآلخـر بحسـب الصـورة، واألول ال يزول بتفـرق األجزاء، كا يـزول الثاين، وإّنا 
يـزول األول لـو انعدمـت املـادة مـن األكـوان وحلقـت باإلمـكان، فحينئـذ ينعـدم 
ذلـك التشـخص معهـا ويلحق باإلمـكان، وإذا عادت عـاد معه، وكذلـك الثاين إّنا 
ينعـدم بانعـدام الصورة بسـبب تفرق األجـزاء معها باإلمكان، فـإذا عادت الصورة 
يعـود معهـا، إاّل إّن الصـورة ال تعـاد لتثـاب أو تعاقـب، وإنـا تعـاد لتتميـز هبـا املـادة 
متيـزًا كامـًا أو لتظهـر هبـا املـادة عـى مـا هـي عليـه، فـكل مـا بّينـه املحققـون يف هـذا 
البـاب إّنـا هـو مـن عـدم وصوهلـم إىل احلـق والصـواب، عـى أّن ما بينـوا أْن تـم إّنا 
يتـم عـى القـول بعـدم فنـاء مجيـع املخلوقـات عنـد انقضـاء العـامل، وهـو خـاف مـا 
رصح بـه القـرآن، وقّيمـه أمـر املؤمنـن عليـه وعـى آلـه الصـاة والسـام كـا نقلنـا 
عنـه سـابقًا، وقـد أوضحنـا لـك السـبيل فيـا سـبق، وكشـفنا لـك عـن الدليـل عـى 

الصـدق واحلـق، فخـذه وكن مـن الشـاكرين.

1. رشح املقاصد للتفتازاين 89:5 - 91.
2. بحار األنوار للمجلي 51:7 - 53/بقية أبواب املعاد، فذلكة.
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الباب السابع
يف كيفية احلرش ومواقف القيامة

 ِ ـَمَٰوُٰتۖ َوَبَرُزواْ لِلَّ ۡرِض َوٱلسَّ
َ
ۡرُض َغۡرَ ٱۡل

َ
ُل ٱۡل قـال اهلل عـّز وجـّل: ﴿ يَۡوَم ُتَبدَّ

ابِيلُُهم  ۡصَفـادِ ٤٩ َسَ
َ
ننَِي ِف ٱۡل َقرَّ ـارِ ٤٨ َوتَـَرى ٱلُۡمۡجرِِمنَي يَۡوَمئِـٖذ مُّ ٱۡلَوِٰحـِد ٱۡلَقهَّ

ا َكَسـَبۡتۚ إِنَّ  ُ ُكَّ َنۡفٖس مَّ اُر ٥٠ ِلَۡجـزَِي ٱللَّ ّمِـن قَِطـَراٖن َوَتۡغـَشٰ وُُجوَهُهُم ٱنلَـّ
َ َسِيُع ٱۡلَِسـاِب ﴾)1(. ٱللَّ

يف األخبـار عـن الباقـر عليـه السـام قـال: »إّن األرض تتبـدل خبـزة بيضـاء 
يـأكل النـاس منهـا حتـى يفـرغ اهلل مـن حسـاب اخلائـق«.

قيل له عليه السام: إهنم عن األكل ملشغولون!!.
قال عليه السام: »أهم حينئذ أشغل، أم وهم يف النار؟«.

قيل: وهم يف النار.
ۡصَحَٰب ٱۡلَنَّةِ 

َ
ارِ أ ۡصَحُٰب ٱنلَـّ

َ
قـال عليـه السـام: »وقـد قال اهلل: ﴿ َونَـاَدىٰٓ أ

ۚ ﴾)2( ما شـغلهم اليـم عذاب  ُ ا َرزَقَُكـُم ٱللَّ ۡو ِممَّ
َ
فِيُضـواْ َعلَۡيَنـا ِمـَن ٱلَۡمـآءِ أ

َ
ۡن أ

َ
أ

النـار إْن دعـوا بالطعـام فُاطعمـوا الزقوم، ودعـوا بالراب فسـقوا احلميم«)3(.

1. سورة ابراهيم 48:14 - 51.
2. سورة األعراف 50:7.

3. االحتجاج للطريس 60:2/احتجاج الباقر A عى نافع، ورد ضمنًا وباختاف يسر.
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وعـن اإلمـام عـي عليـه السـام قـال: »وتكـون اجلبـال رسابـًا)1( مهيـًا بعدمـا 
كانـت صـًا صابـًا، وتبـدل السـاوات غـر السـاوات«)2(.

ـَمآُء فََكنَـۡت َوۡرَدٗة َكٱدّلَِهـاِن ﴾)3( أي:  ِت ٱلسَّ قـال سـبحانه: ﴿ فَـإَِذا ٱنَشـقَّ
فصـارت محـراء كلـون الفرس الـورد)4(، وهو األبيـض الذي يـرضب إىل احلمرة أو 
الصفـرة، فيكـون يف الشـتاء أمحر ويف الربيع أصفر، ويف اشـتداد الرد أغر، سـبحان 
خالقهـا، فشـبه السـاء يف اختـاف الواهنا بذلك، وقيـل: أراد بـه وردة النبات، وقد 

ختتلـف الواهنا)5(.
وعـن احلسـن بـن عـي عليهـا السـام قـال: »فيحر النـاس عند صخـرة بيت 
املقـدس، فيحـر أهـل اجلنـة عن يمـن الصخرة، ويزلـف املتقـن)6(، وتصر جهنم 

عـن يسـار الصخرة يف ختـوم األرضن السـابعة«)7(.
وقـال الصـادق عليـه السـام: »إذا كان يـوم القيامـة مجـع اهلل العبـاد يف صعيـد 
واحـد، وذلـك إّنـه يوحـي إىل السـاء الدنيـا: أْن أهبطـي بمـن فيـك، فيهبـط أهـل 
السـاء الدنيـا بمثـي مـن يف األرض مـن اجلـن واإلنـس واملائكـة، ثـّم هيبـط أهـل 

1. يف نسخة من األمايل: »كثيبًا«.
ضمن   »31« للمفيد:266/املجلس  األمايل  ح31.  ضمن   »1« للطويس:29/املجلس  األمايل   .2
ح3. وفيها: »وينفخ يف الصور، فيفزع من يف الساوات ومن يف األرض، إاّل من شاء« بدل »وتبدل 

الساوات غر الساوات«.
3. سورة الرمحن 37:55.

4. الفرس الَوْرُد: هو ما بن االسود واحلمرة واألشقر . الصحاح للجوهري 169:2 »ورد«.
5. جممع البيان للطريس 343:9/ سورة الرمحن. تفسر مقاتل بن سليان 307:3/سورة الرمحن.

6. يف املصدر: »امليعاد«.
7. تفسر القمي 272:2/سورة الشورى.
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الثانيـة بمثـل اجلميـع مرتـن، فـا يزالـون كذلـك حتـى هيبـط أهـل سـبع  السـاء 
سـاوات، فيصـر اجلـن واألنـس يف سـبع رسادقـات مـن املائكـة«)1(.

وروي عنـه عليـه السـام: »إّن الناس حيرون عـرون ومائة صف يف عرض 
األرض«)2(.

ويف رواية: عرون ومائة الف صف)3(.
والظاهر إّن هذا عدد اجلميع، وعرون مائة عدد أهل اجلنة منهم.

وروي: إّن هذه األمة ثانون صفًا)4(.
ويف رواية: ثانون الف صف)5(.

وعنـه عليـه السـام قال: »مثل النـاس يوم القيامة إذا قاموا لـرب العاملن، مثل 
السـهم يف القـرب، ليـس له مـن األرض إاّل موضع قدمه، كالسـهم يف الكنانة)6(، ال 

يقدر أْن يـزول هيهنا وال هيهنا«)7(.
وعـن الباقـر عليـه السـام: »إذا كان يـوم القيامـة مجـع اهلل النـاس يف صعيـد 
واحـد، وهـم حفـاة عـراة، فيوقفـون يف املحـر حتـى يعرقـوا عرقـًا شـديدًا وتشـتد 

1. جممع البيان للطريس 342:9/سورة الرمحن، صدر احلديث.
2. بحار األنوار 109:7/بقية أبواب العدل، باب »5«: يف صفة احلر، ح35. نقًا عن االحتجاج 

للطريس 98:2، إاّل أنه فيه »عرون ومائة ألف صف«.
3. الكايف للكليني 596:2/كتاب فضل القرآن، ح1.

4. االحتجاج للطريس 57:1/احتجاج النبي F عى اليهود، قطعة من حديث.
5. الكايف للكليني 596:2/كتاب فضل القرآن، ح1.

6. الكنانة: جعبة السهام تتخذ من جلود ال خشب فيها، أو من خشب ال جلود فيها. املحكم واملحيط 
االعظم البن سيده 663:6 »كنن«.

7. الكايف للكليني 143:8/ح110.
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أنفاسـهم، فيمكثـون يف ذلـك مـا شـاء اهلل، ثـّم ينـادي منـاد مـن تلقـاء العـرش: أيـن 
نبـي الرمحـة حممـد بـن عبـد اهلل؟ فيتقـدم رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآله أمـام الناس 
كلهـم حتـى ينتهـي إىل حـوض ]طولـه[ مـا بـن أيلـة)1( إىل صنعـاء، فيقـف عليـه 
ثـّم ينـادي بابـن عمـه ووصيـه، فيتقـدم أمـام النـاس فيقـف معـه، ثـّم يـؤذن للنـاس 

فيمـرون فبـن وارد احلـوض يومئـذ وبـن مـرصوف عنـه. 
فإذا رأى رسـول اهلل من يرصف عنه من حمبينا يبكي فيقول: يا رب شـيعة عي 
قـال: فيبعـث اهلل اليـه ملـكًا فيقـول: مـا يبكيـك يـا حممد؟ فيقـول: أبكـي الُناس من 
فـوا تلقـاء أصحـاب أهـل النـار، ومنعـوا ورود احلوض،  شـيعة عـي أراهـم قـد رُصِ
فيقـول لـه امللـك: إّن اهلل يقـول قـد وهبتهم لك يـا حممد، وصفحت هلـم عن ذنوهبم 
واحلقتهـم بك وبمـن كانوا يقولون به، وجعلناهـم يف زمرتك فأوردهم حوضك«.
فقـال الباقـر عليـه السـام: »فكم من بـاك يومئذ وباكيـة ينادون: يـا حممداه إذا 
رأوا ذلـك، وال يبقـى أحـد يومئـذ يتوالنـا وحيبنـا ويتـرأ مـن عدونـا ويبغضهـم إاّل 

كانـوا يف حزبنـا ومعنـا ويـرد حوضنا«)2(.
وعـن أمـر املؤمنني عليه السـام قال: »يف القيامة خلمسـن موقفـًا، كل موقف 
الـف سـنة، فـأول موقـف ]إذا[ خرج من قره، حبسـوا الف سـنة عراة حفـاة جياعًا 
عطاشـًا، فمـن خـرج مـن قـره مؤمنـًا بربـه، ومؤمنـًا بجنتـه ونـاره، ومؤمنـًا بالبعث 
واحلسـاب والقيامـة، مقـرًا بـاهلل، مصدقًا بنبيه وبـا جاء من عنـد اهلل، نجا من اجلوع 

ۡفَواٗجا ﴾)3(«)4(.
َ
تُـوَن أ

ۡ
والعطـش، قال اهلل: ﴿ َفَتأ

1. أيلة: بالفتح، مدينة عى ساحل بحر القلزم مما يي الشام. انظر: معجم البلدان للحموي 292:1.
2. تفسر القمي 64:2 - 65/سورة طه، باختاف.

3. سورة النبا 18:78.
4. جامع األخبار للسبزواري:501/الفصل »140«: يف املوقف، ح2.
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وقـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »حتر عرة أصنـاف من ُامتي أشـتاتًا، 
قـد ميزهـم اهلل مـن املسـلمن وبـدل صورهـم، فبعضهـم عـى صـورة القـردة وهـم 
القّتـات)1( مـن النـاس، وبعضهـم عـى صـورة اخلنازيـر فأهـل السـحت، وبعضهـم 
منكسـون، أرجلهم من فوق، ووجوههم من حتت، ثّم يسـحبون عليها فأكلة الربا، 
وبعضهـم عمـي يـرتددون، فاجلائـرون يف احلكـم، وبعضهـم صـم بكـم ال يعقلون، 
فاملعجبـون بأعاهلـم، وبعضهم يمضغون السـنتهم، يسـيل القيح مـن أفواهم لعابًا، 
يتقذرهـم أهـل اجلمـع، فالعلـاء والقضـاة الذين خالـف أعاهلم أقواهلـم، وبعضهم 
مقطعـة أيدهيـم وأرجلهـم، فالذين يؤذون اجلـران، وبعضهم مصّلبـون عى جذوع 
مـن نـار، فالسـعاة بالنـاس إىل السـلطان، وبعضهـم أشـد نتنـًا مـن اجليـف، فالذيـن 
يتمتعـون بالشـهوات واللـذات، ويمنعـون حـق اهلل يف أمواهلـم، وبعضهـم يلبسـون 

جبابـًا سـابغة مـن قطـران الزقة بجلودهـم، فأهـل التجر)2( واخليـاء«)3(.

والسـؤال،  العـرض،  يـوم  احلـر  »يـوم  السـام:  عليـه  عـي  اإلمـام  وعـن 
واحلبـاء، والنـكال، يـوم ُتقَلـْب اليـه أعـال األنـام، وحتـى فيـه مجيـع اآلثـام، يـوم 
تـذوب مـن النفـوس أحـداق عيوهنـا، وتضـع احلوامـل مـا يف بطوهنـا، ويفـرق مـن 
كل نفـس حبيبهـا)4(، وحيـار يف تلـك األحـوال)5( عقـل لبيبهـا، إذ نكـرت األرض 
أنيـق زهرهتـا، أخرجـت مـن معـادن  بعـد  باخللـق  بعـد حسـن عارهتـا، وتبدلـت 

: َنمُّ احلَِديث. الصحاح للجوهري 388:1 »قتت«. 1. القّتات: النّام، والَقتُّ
2. يف املصدر: »الفخر« بدل »التجّر«.

3. تفسر جممع البيان للطريس 242:10 - 243/سورة النبأ، بتقديم وتاخر.
4. يف األصل: »ويعرف من كّل نفس وجييبها« وما أثبتناه من املصدر.

5. يف املصدر: »األهوال«.
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الغيـب أثقاهلـا، ونفضـت إىل اهلل أمحاهلـا، يـوم ال ينفـع احلـذر)1( إذ عاينـوا اهلـول 
الشـديد فاسـتكانوا، وُعـِرَف املجرمـون بسـياهم فاسـتبانوا، فانشـقت القبـور بعـد 
اآلخـرة  عـن  وكشـف  بأسـباهبا،  اهلل  إىل  النفـوس  واستسـلمت  انطباقهـا،  طـول 
غطاؤهـا، فظهـر للخلـق أنباؤهـا، فدكـت األرض دكًا دكًا، ومـدت ألمـر يـراد هبـا 
مـدًا مـدًا، واشـتد املبـادرون)2( إىل اهلل شـدًا شـدًا، وتزاحفـت اخلائـق إىل املحـر 
زحفـًا زحفـًا، وردَّ املجرمـون عـى األعقـاب رّدًا رّدًا، وجـّد األمـر، وحيك يا إنسـان 
جـدًا جـدًا، وقربـوا للحسـاب فـردًا فـردًا، وجـاء ربـك وامللـك صفـًا صفًا، يسـأهلم 
عـّا عملـوا حرفـًا حرفـًا، وجـيء هبـم عـراة األبـدان، خّشـعًا أبصارهـم، أمامهـم 
احلسـاب، ومـن ورائهـم جهنـم يسـمعون زفرهـا، ويـرون سـعرها، فلـم جيـدوا 
نـارصًا وال وليـًا جيرهـم مـن الذل، فهـم يعدون رساعـًا إىل مواقف احلر يسـاقون 
سـوقًا، فالسـاوات مطويـات بيمينـه كطـي السـجل للكتـب، والعباد عـى الرصاط 
وجلـت قلوهبـم، يظنـون إهّنـم ال يسـلمون وال يـؤذن ]هلـم[ فيتكلمـون، وال يقبـل 
منهـم فيعتـذرون، قـد ختـم عـى أفواههـم، واسـتنطقت أيدهيـم وأرجلهم بـا كانوا 
يعملـون، ياهلـا من سـاعة مـا أشـجى مواقعها من القلـوب، حن ميز بـن الفريقن، 
فريـق يف اجلنـة، وفريـق يف السـعر، من مثل هذا فليهـرب اهلاربـون، إذا كانت الدار 

اآلخـرة هلـا فليعمـل العاملـون«)3(.
َل َسـآئُِلۢ بَِعـَذاٖب َواقِـٖع ١ ّلِۡلَكٰفِرِيَن لَۡيـَس َلُۥ َدافِٞع ٢ 

َ
قـال تعـاىل: ﴿ َسـأ

وُح إَِلۡهِ ِف يَـۡوٖم َكَن ِمۡقَداُرهُۥ  ِ ذِي ٱلَۡمَعـارِِج ٣ َتۡعـُرُج ٱلَۡمَلٰٓئَِكـُة َوٱلـرُّ ّمِـَن ٱللَّ
1. يف املصدر: »اجلد«.

2. يف املصدر: »املثارون«.
3. األمايل للطويس:653 - 654/جملس »34« ح3.
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ا َجِيـًا ٥ إِنَُّهـۡم يََرۡونَُهۥ بَعِيـٗدا ٦ َونََرىُٰه  ۡلـَف َسـَنةٖ ٤ فَٱۡصـِبۡ َصۡبٗ
َ
َخِۡسـنَي أ

.)1(﴾ قَرِيٗبا 
وقـال الصـادق عليه السـام: »إال فحاسـبوا أنفسـكم قبل أْن حتاسـبوا، فإّن يف 
 القيامـة مخسـن موقفـًا، كل موقـف مثـل الـف سـنة ممـا تعـدون« ثـّم تـا هـذه اآليـة

ۡلَف َسَنةٖ ﴾ [)2(.
َ
] ﴿ ِف يَۡوٖم َكَن ِمۡقَداُرهُۥ َخِۡسنَي أ

ويف رواية ُاخرى مثله)3(.
وعـن رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآله قال: »الظامل لنفسـه حيبس يف يـوم مقداره 
مخسـن الـف سـنة، حتـى يدخـل احلـزن يف جوفـه، ثـّم يرمحـه - ]اهلل[)4( - فيدخـل 

اجلنة«.
فقـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »احلمـد هلل الـذي أذهـب عنّـا احلـزن 

املحـر«)5(. احلـزن يف طـول  أجوافهـم  أدخـل  والـذي 
وفيـا وعـظ اهلل سـبحانه بـه عيسـى عليـه السـام: »يـا عيسـى، اعمـل لنفسـك 
يف مهلـة مـن أجلـك، قبـل أْن ال يعمـل هلـا ]غـرك[، واعبـدين ليـوم كالـف سـنة مما 

تعـدون، فيـه ُاجـزي باحلسـنة أضعافهـا«)6(.

1. سورة املعارج 1:70 - 7.
2. األمايل للمفيد:274/املجلس »33« ذيل ح1. األمايل للطويس:36/املجلس »2« ح7.

3. تفسر القمي 386:2/سورة املعارج.
4. اثبتناها القتضاء السياق.

5. تفسر فرات:350/سورة فاطر.
6. الكايف للكليني 134:8/حديث عيسى بن مريم A، ضمن ح103. األمايل للصدوق:609/

املجلس »78« ضمن ح1.
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ۡلِف َسـَنةٖ 
َ
قيـل: ال يبعـد أْن يكـون قولـه سـبحانه: ﴿ ِإَونَّ يَۡوًمـا ِعنَد َرّبَِك َكأ

وَن ﴾)1( بالنسـبة إىل مكث أكثـر الكفار يوم القيامـة، ويكون مكث مجاعة  ـا َتُعدُّ ّمِمَّ
منهـم مخسـن الـف سـنة كـا يظهر عـا روى عـن رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآله يف 
الظـامل لنفسـه، وحيتمـل أيضـًا كـون األلف زمـان مكثهم يف بعـض مواقـف القيامة، 

كموقـف اجلـزاء كـا يظهر مـن حديث عيسـى عليه السـام)2(.
ِعنـَد  يَۡوًمـا  ِإَونَّ   ﴿ لقولـه:  الربوبيـة؛  زمـان  سـنة  الـف  إّن  الظاهـر  أقـول: 
ۡرِض ُثمَّ َيۡعـُرُج إَِلۡهِ 

َ
ـَمآءِ إَِل ٱۡل ۡمـَر ِمَن ٱلسَّ

َ
َرّبِـَك﴾، ويف آيـة اخـرى: ﴿ يَُدبِّـُر ٱۡل

وَن ﴾)3(، فالف سـنة زمـان الربوبية  ـا َتُعـدُّ ۡلـَف َسـَنةٖ ّمِمَّ
َ
ۥٓ أ ِف يَـۡوٖم َكَن ِمۡقـَداُرهُ

وامللكـوت، ومخسـن الـف سـنة زمـان القيامـة واجلـروت.
قيل لرسول اهلل صّى اهلل عليه وآله: ما أطول هذا اليوم؟.

فقـال: »والـذي نفـس حممـد بيـده، إّنه ليخفـف عـى املؤمن حتى يكـون أخف 
عليـه من صـاة مكتوبـة يصليهـا يف الدنيا«)4(.

التناقـض  ادعـى  مـن  جـواب  يف  قـال  السـام،  عليـه  املؤمنـني  أمـر  وعـن 
َوٱلَۡمَلٰٓئَِكـُة  وُح  ٱلـرُّ َيُقـوُم  يَـۡوَم  القـرآن، فقـال: وأجـد اهلل يقـول: ﴿  ايـآت  بـن 
وقـال:   ،)5(﴾ َصَواٗبـا  َوقَـاَل  ٱلرَّۡحَمٰـُن  َلُ  ذَِن 

َ
أ َمـۡن  إِلَّ  َيَتَكَُّمـوَن  لَّ  ـاۖ  َصّفٗ

1. سورة احلج 47:22.
2. انظر: بحار األنوار للمجلي 128:7/بقية أبواب املعاد، باب »6«: مواقف القيامة وزمان مكث 

الناس، بيان ح10.
3. سورة السجدة 5:32.

4. جممع البيان للطريس 120:10/سورة املعارج.
5. سورة النبا 38:78.
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يَـۡوَم  ُثـمَّ  ﴾)1(، وقـال: ﴿  ُمۡرِكِـنَي  ُكنَّـا  َمـا  َرّبَِنـا   ِ َوٱللَّ قَالُـواْ  واسـتنطقوا ﴿ 
َبۡعٗضـا ﴾)2(، وقـال:  َوَيۡلَعـُن َبۡعُضُكـم  يَۡكُفـُر َبۡعُضُكـم بَِبۡعـٖض  ٱۡلقَِيَٰمـةِ 
يَّ َوقَـۡد  ارِ ﴾)3(، وقـال: ﴿ َل َتَۡتِصُمـواْ دَلَ ۡهـِل ٱنلَـّ

َ
﴿ إِنَّ َذٰلِـَك َلَـّقٞ َتَاُصـُم أ

ۡفَوٰهِِهـۡم َوتَُكّلُِمَنآ 
َ
ٰٓ أ ۡمـُت إَِلُۡكـم بِٱلۡوَِعيـِد ﴾)4(، وقـال: ﴿ ٱۡلَـۡوَم َنۡتِـُم َعَ قَدَّ

إهّنـم: خيـر  فمـرة   ،)5(﴾ يَۡكِسـُبوَن  َكنُـواْ  بَِمـا  رُۡجلُُهـم 
َ
أ َوتَۡشـَهُد  يِۡديِهـۡم 

َ
 أ

ذَِن َلُ ٱلرَّۡحَمٰـُن َوقَـاَل َصَواٗبـا ﴾، ومـرة خيـر إّن اخللـق 
َ
﴿ لَّ َيَتَكَُّمـوَن إِلَّ َمـۡن أ

ِ َرّبَِنـا َمـا ُكنَّـا ُمۡرِكنَِي ﴾، ومـرة إهنم  ينطقـون، ويقولـون عـن مقالتهـم: ﴿ َوٱللَّ
خيتصمـون؟.

فأجـاب عليـه السـام: »بـإّن ذلـك يف مواطـن، غـر واحـد، مـن مواطـن ذلك 
اليـوم، الـذي كان مقـداره مخسـن ألف سـنة، جيمع اهلل عـّز وجّل اخلائـق يومئذ يف 
مواطـن، يتفرقـون ويكلـم بعضهـم بعضًا، ويسـتغفر بعضهـم لبعض ُاولئـك الذين 
كان منهم الطاعة يف دار الدنيا من الرؤسـاء واالتباع، ويلعن أهل املعايص - الذين 
بـدت منهـم البغضـاء وتعاونـوا عـى الظلـم والعـدوان يف دار الدنيـا - املسـتكرين 
واملسـتضعفن، يكفـر بعضهم ببعـض، ويلعن بعضهم بعضًا، والكفـر يف هذه اآلية 
الـراءة، يقـول: يرأ بعضهـم من بعض، ونظرها يف سـورة إبراهيم قول الشـيطان: 
ۡكُتُمـوِن ِمـن َقۡبـُلۗ  ﴾)6(، وقـول إبراهيم خليـل الرمحن: ۡشَ

َ
 ﴿ إِّنِ َكَفـۡرُت بَِمـآ أ

1. سورة االنعام 23:6.
2. سورة العنكبوت 25:29.

3. سورة ص 64:38.
4. سورة ق 28:50.

5. سورة يس 65:36.
6. سورة ابراهيم 22:14.
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ٌاخـر،  مواطـن  يف  جيتمعـون  ثـّم  منكـم،  ترانـا  يعنـي   ،)1(﴾ بُِكـۡم  َكَفۡرنَـا   ﴿
الدنيـا  ألهـل  بـدت  األصـوات  تلـك  إّن  فلـو  فيـه،  ويبكـون  فيـه  فيسـتنطقون 
ألذهلـت مجيـع اخللـق عـن معايشـهم، ولتصدعـت قلوهبـم إاّل مـا شـاء اهلل، فـا 
يزالـون يبكـون الـدم، ثـّم جيتمعـون يف مواطـن ُاخـر، فيسـتنطقون فيـه فيقولـون: 
ِ َرّبَِنـا َمـا ُكنَّـا ُمۡرِكِـنَي ﴾)2(، فيختـم اهلل تبـارك وتعـاىل عـى أفواههـم،  ﴿ َوٱللَّ
ويسـتنطق األيـدي واألرجـل واجللود، فتشـهد بكل معصيـة كانت منهـم، ثّم يرفع 
نَطَقَنـا 

َ
عـن السـنتهم اخلتـم، فيقولـون: ﴿ ِلُلُودِهِـۡم لِـَم َشـِهدتُّۡم َعلَۡيَنـاۖ قَالُـٓواْ أ

فيسـتنطقون،  ُاخـر  مواطـن  يف  جيتمعـون  ثـم   ،)3(﴾ ءٖۚ  َشۡ ُكَّ  نَطـَق 
َ
أ ِٓي  ٱلَّ  ُ ٱللَّ

ِخيهِ 
َ
فيفـر بعضهـم مـن بعـض، فذلـك قولـه عـّز وجـّل: ﴿ يَـۡوَم يَفِـرُّ ٱلَۡمـۡرُء ِمـۡن أ

يتكلمـون فـا  فيسـتنطقون   ،)4(﴾ َوَبنِيـهِ  َوَصِٰحَبتِـهِۦ   ٣٥ بِيـهِ 
َ
َوأ ّمِـهِۦ 

ُ
َوأ  ٣٤ 

ذَِن َلُ ٱلرَّۡحَمٰـُن َوقَـاَل َصَواٗبـا ﴾)5(، فتقـوم الرسـل صـى اهلل عليهـم 
َ
﴿ إِلَّ َمـۡن أ

 ِۢ ة مَّ
ُ
ِ أ

فيشـهدون يف هـذا املوطـن، فذلـك قولـه تعـاىل: ﴿ فََكۡيـَف إَِذا ِجۡئَنـا ِمـن ُكّ
ُؤَلٓءِ َشـِهيٗدا ﴾)6(، ثـّم جيتمعون يف مواطـن ُاخر يكون  ٰ َهٰٓ بَِشـِهيٖد وَِجۡئَنـا بَِك َعَ
فيـه مقـام حممـد صـّى اهلل عليـه وآلـه، وهـو املقـام املحمـود، فيثنـي عـى اهلل تبـارك 
وتعـاىل بـا مل يثـن عليـه أحـد قبلـه، ثـّم يثنـي عى املائكـة كلهم، فـا يبقـى ملك إاّل 

1. سورة املمتحنة 4:60.
2. سورة االنعام 23:6.

3. سورة فصلت 21:41.
4. سورة عبس 34:80 - 36.

5. سورة النبأ 38:78.
6. سورة النساء 41:4.
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أثنـى عليـه حممـد صـّى اهلل عليـه وآلـه، ثـّم يثنـي عـى الرسـل بـا مل يثـن عليهـم أحد 
مثلـه، ثـّم يثنـى عـى كل مؤمن ومؤمنـة، يبدأ بالصديقن والشـهداء ثـّم بالصاحلن، 
ن َيۡبَعَثَك 

َ
فيحمـده أهـل السـاوات واألرض، وذلـك قولـه عـّز وجـّل: ﴿ َعـَىٰٓ أ

ُۡمـوٗدا ﴾)1(. َربُّـَك َمَقاٗما مَّ
فطوبـى ملـن كان لـه يف ذلـك املقـام حـظ ونصيـب)2(، وويـل ملـن مل يكـن لـه يف 
ذلـك املقـام حـظ وال نصيـب، ثـّم جيتمعـون يف موطـن آخـر، فُيسـأل)3( بعضهم من 
بعـض، وهـذا كلـه قبـل احلسـاب، فإذا ُاخذ يف احلسـاب شـغل كل إنسـان بـا لديه، 

نسـأل اهلل بركـة ذلـك اليوم«.
قال: فرجت عني فرج اهلل عنك)4(.

أقـول: كلـا ورد يف األحاديـث من اختاف أحـوال احلر، وأوضـاع القيامة، 
مثـل مـا ورد يف حـر اخللـق عـراة، ويف بعضهـا بأكفـان، كـا ورد إّن الـذي أحيـا 

أبداهنـم جيـدد أكفاهنـم وغـر ذلـك، بحسـب مواقـف القيامـة ومواطنها.
قـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »أخـرين الـروح األمـن إّن اهلل ال إلـه 
غـره، إذا مجـع األولـن واآلخريـن، أتـى بجهنـم تقـاد بألف زمـام، آخذ بـكل زمام 
مائـة الـف ملـك من الغاظ الشـداد، هلـا هـدة)5( وتغّيظ وزفـر، وإهنا لتزفـر الزفرة 
فلـوال إن اهلل عـّز وجـّل أخرهـم إىل احلسـاب ألهلكـت اجلمـع، ثّم خيـرج منها عنق 

1. سورة االرساء 79:17.
2. »ونصيب« مل ترد يف املصدر.

3. يف املصدر: »ويدال«.
4. التوحيد للصدوق:260 - 261/باب »36«: الرد عى الثنوية والزنادقة، ضمن ح5.

ُة: صوت شديد. املحكم واملحيط االعظم إلبن سيده 93:4 »هدد«. 5. اهلَدَّ
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حييـط باخلائـق الـر منهـم والفاجـر، فـا خلـق اهلل عـز وجـّل عبدًا مـن عبـاده ملكًا 
وال نبيـًا إاّل نـادى: رب نفـي نفـي، وأنـت يـا نبـي اهلل تنـادي: ُامتـي ُامتـي، ثـّم 
يوضـع عليهـا رصاط أدق مـن حـد السـيف، عليـه ثاث قناطـر، أما واحـدة فعليها 
األمانـة والرحـم، وأمـا االخـرى فعليهـا الصـاة، وأمـا االُخـرى فعليهـا عدل رب 
العاملـن ال الـه غـره، فيكلفـون املمـر عليـه فتحبسـهم الرحـم واألمانـة، فـان نجـو 
 منهـا حبسـتهم الصـاة، فـان نجـوا منهـا كان املنتهـى إىل رب العاملـن، وهـو قولـه:

﴿ إِنَّ َربََّك َلِٱلِۡمۡرَصادِ ﴾)1(.
والنـاس عـى الـرصاط فمتعلـق وقـدم تـزل وقـدم تتمسـك، واملائكـة حوهلم 
ينـادون: يـا حليـم، اغفـر واصفـح، وعـد بفضلـك وسـلم، والنـاس يتهافتـون فيهـا 
كالفـراش، وإذا نجـا نـاج برمحـة اهلل عـّز وجـّل نظـر اليهـا فقـال: احلمـد هلل الـذي 

نجـاين منـك بعـد أيـاس بمنـه وفضلـه، إّن ربنـا لغفـور شـكور«)2(.
أمامكـم عقبـة كـؤدًا، ومنـازل  »إّن  املؤمنـني صلـوات اهلل عليـه:  أمـر  وعـن 
مهولـة، البـد مـن املمـر هبـا، والوقـوف عليهـا، فأمـا برمحـة مـن اهلل نجوتـم، وأمـا 

إنجبـار«)3(. بعدهـا  ليـس  هبلكـة 
قيـل: العقبـات: الفرائض، واألوامـر، والنواهي، كالصـاة، والزكاة، واحلج، 
وأمههـا  الـرصاط،  عـى  هـذه  وكل  ذلـك،  وغـر  والرحـم،  واألمانـة،  والواليـة، 

1. سورة الفجر 14:89.
2. تفسر القمي 421:2/سورة الفجر. الكايف للكليني 312:8/ح486. األمايل للصدوق:241 

- 242/املجلس »33« ح4. 
اعتقادات  تصحيح  لآلخرة.  التزود  يف   A املؤمنن  أمر  كام  234:1/مــن  للمفيد  االرشــاد   .3

اإلمامية للمفيد:113/يف العقبات عى طريق املحر.
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الواليـة، يوقـف مجيـع اخلائـق عندهـا فُيسـألون عـن والية أمـر املؤمنـن، واألئمة 
مـن بعـده عليهـم السـام، فمـن أتـى هبـا نجـا وجـاز، ومـن مل يات هبـا بقـى فهوى، 

ـ ُٔولُوَن ﴾)1(«)2(. ۡس وذلـك قـول اهلل: ﴿ َوقُِفوُهـۡمۖ إِنَُّهـم مَّ
ومنها املرصاد، وهو قول اهلل: ﴿ إِنَّ َربََّك َلِٱلِۡمۡرَصادِ ﴾)3(.
ويقول: عّز وجّل: »وعزيت وجايل ال جيوزين ُظلم ظامل«)4(.

فكل فرض، أو أمر، أو هني، عقبة حتبس عندها العبد فُيسئل.


1. سورة الصافات 24:37.

2. انظر: االعتقادات يف دين االمامية:71/باب »27«: االعتقاد يف العقبات التي عى طريق املحر.
3. سورة الفجر 14:89.

للكليني  الكايف  ح18.  ضمن  الثاثة،  باب  والقرائن،  االشكال  7:1/كتاب  للرقي  املحاسن   .4
443:2/كتاب اإليان والكفر، باب يف ان الذنوب ثاثة، ضمن ح1.
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الباب الثامن
يف اجلزاء وجتسم االعامل

ةٖ تُۡدَعٰٓ إَِلٰ كَِتٰبَِها ٱۡلَۡوَم ُتَۡزۡوَن َما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن ﴾)1(،  مَّ
ُ
قال تعاىل: ﴿ ُكُّ أ

وقال سبحانه: ﴿ َسَيۡجزِيِهۡم َوۡصَفُهۡمۚ إِنَُّهۥ َحِكيٌم َعلِيٞم ﴾)2(.
وَن ﴾)3(. نُفِسُكۡم فَُذوقُواْ َما ُكنُتۡم تَۡكِنُ

َ
ُتۡم ِل وقال: ﴿ َهَٰذا َما َكَنۡ

إعلـم إّن اجلـزاء إّنـا هـو باألعـال واألوصـاف والعقائـد، وهـي بحقيقتهـا يف 
هـذا العـامل، إاّل إّن ظهـور كوهنـا جزاء يوم القيامـة، وذلك إّن املعـاين يف عامل اآلخرة 
تسـتتبع الصـور وال تتبعهـا، فيتمثـل كل يشء بصـورة توازي معناه، فـإذا ُتدعى كل 
ُامـة إىل كتاهبـا ظهـر اليـوم اجلزاء والديـن، وجيزي كل بـا يعتقد ويدين، قـال تعاىل: 
ارِ َهـۡل ُتۡـَزۡوَن إِلَّ َمـا ُكنُتـۡم  ـّيَِئةِ فَُكبَّـۡت وُُجوُهُهـۡم ِف ٱنلَـّ ﴿ َوَمـن َجـآَء بِٱلسَّ

.)4(﴾ َتۡعَملُوَن 
ْۖ َهـۡل ُيۡـَزۡوَن إِلَّ َما  ِيـَن َكَفـُروا ۡعَنـاِق ٱلَّ

َ
ۡغَلٰـَل ِفٓ أ

َ
وقـال: ﴿ وََجَعۡلَنـا ٱۡل

.)5(﴾ َيۡعَملُـوَن  َكنُواْ 

1. سورة اجلاثية 28:45.
2. سورة االنعام 139:6.

3. سورة التوبة 35:9.
4. سورة النمل 90:27.

5. سورة سبأ 33:34.
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ِلـِم ٣٨ َوَمـا ُتۡـَزۡوَن إِلَّ َمـا ُكنُتـۡم 
َ
آئُِقـواْ ٱۡلَعـَذاِب ٱۡل وقـال: ﴿ إِنَُّكـۡم َلَ

َتۡعَملُـوَن﴾)1(.
ُكلُـوَن ِف 

ۡ
ۡمـَوَٰل ٱۡلََتٰـَمٰ ُظۡلًمـا إِنََّمـا يَأ

َ
ُكلُـوَن أ

ۡ
ِيـَن يَأ وقـال: ﴿ إِنَّ ٱلَّ

ُبُطونِِهـۡم نَـاٗرۖا ﴾)2(.
ِي ُرزِۡقَنـا ِمن  وقـال: ﴿ ُكََّمـا ُرزِقُـواْ ِمۡنَهـا ِمـن َثَمـَرةٖ ّرِزٗۡقـا قَالُـواْ َهٰـَذا ٱلَّ

َقۡبـُلۖ ﴾)3(.
ۡعَمٰلَُهۡمۚ إِنَُّهۥ بَِما َيۡعَملُوَن َخبِرٞ ﴾)4(.

َ
ا َلُوَّفَِينَُّهۡم َربَُّك أ َّمَّ وقال: ﴿ ِإَونَّ ُكّٗ ل

ا َوَما َعِملَـۡت ِمن  ۡـَرٗ ـا َعِملَـۡت ِمـۡن َخـۡرٖ مُّ وقـال: ﴿ َتِـُد ُكُّ َنۡفـٖس مَّ
َمـَدۢا ﴾)5(.

َ
ۥٓ أ نَّ بَۡيَنَهـا َوَبۡيَنُه

َ
ُسـوٓءٖ تَـَودُّ لَـۡو أ

ةٖ  ا يَـَرهُۥ ٧ َوَمـن َيۡعَمۡل ِمۡثَقـاَل َذرَّ ٍة َخۡرٗ وقـال: ﴿ َفَمـن َيۡعَمـۡل ِمۡثَقـاَل َذرَّ
ا يَـَرهُۥ ﴾)6(. َشّٗ

ٰلَِحِٰت ﴾)7( خرًا ﴿ ُيَۡز بِهِۦ ﴾)8(. وقال: ﴿ َوَمن َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصَّ
وعـن اإلمـام أيب القائـم عليهـا السـام، عـن رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه، 

1. سورة الصافات 38:37 - 39.
2. سورة النساء 10:4.
3. سورة البقرة 25:2.

4. سورة هود 111:11.
5. سورة آل عمران 30:3.

6. سورة الزلزلة 7:99 - 8.
7. سورة النساء 124:4. سورة طه 112:20.

8. سورة النساء 123:4.
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قـال: »إّن اهلل عـّز وجـّل إذا كان أول يـوم من شـعبان أمر أبواب اجلنـة فتفتح، ويأمر 
شـجرة طوبـى فتطلـع أغصاهنـا عـى هـذه الدنيـا، ثـّم ينـادي منـادي ربنا عـّز وجّل: 
يـا عبـاد اهلل، هـذه أغصـان شـجرة طوبـى فتعّلقـوا هبـا تؤدكـم إىل اجلنـان)1(، وهـذه 

أغصـان شـجرة الزقـوم فإياكـم وأياهـا ال تؤديكـم إىل اجلحيم«.
ثـّم قـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »فوالـذي بعثنـي باحلـق نبيـًا إّن مـن 
تعاطـى بابـًا مـن اخلـر ]والـر[ يف هـذا اليـوم فقـد تعلق بغصـن من أغصان شـجرة 

طوبـى، فهـو مؤديـه إىل اجلنـان«.
ثـّم قـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »فمـن تطـوع هلل بصـاة يف هـذا اليوم 
فقـد تعلـق منـه بغصـن، ومـن صـام)2( يف هـذا اليـوم فقـد تعلـق منـه بغصـن، ومـن 
عفـى عـن مظلمـة فقـد تعلـق منـه بغصـن، ومـن أصلح بـن املـرء وزوجـه، والوالد 
وولـده، والقريـب وقريبـه، واجلار وجـاره، واألجنبي واألجنبية، فقـد تعلق بغصن 
منـه، ومـن خفـف عـن معـر مـن دينـه، أو حـط عنه، فقـد تعلـق منه بغصـن، ومن 
نظـر يف حسـابه فـرأى دينـًا عتيقـًا قد يئـس منه صاحبـه فأداه فقـد تعلق منـه بغصن، 
ومـن كفـل يتيـًا فقـد تعلـق منـه بغصـن، ومـن كـّف سـفيهًا عـن عـرض مؤمـن فقد 
تعلـق منـه بغصـن، ]ومـن قرأ القرآن أو شـيئًا منه فقـد تعلق منه بغصـن[، ومن قعد 
لذكـر اهلل ولنعائـه بشـكره فقـد تعلـق منـه بغصـن، ومـن عـاد مريضـًا، ومـن شـيع 
فيـه جنـازة، ومـن عـّزى فيـه مصابـًا، فقـد تعلق منـه بغصـن، ومن بـّر فيـه والديه أو 
أحدامهـا فقـد تعلـق منـه بغصـن، ومـن كان أسـخطها قبل هـذا اليـوم فأرضامها يف 
هـذا اليـوم فقـد تعلـق منـه بغصـن ]وكذلـك من فعل شـيئًا مـن أبواب اخلـر يف هذا 

1. يف املصدر: »فتمسكوا هبا ترفعكم إىل اجلنة« بدل »فتعلقوا هبا تؤدكم إىل اجلنان«.
2. يف األصل: »تصدق« وما أثبتناه من املصدر.
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اليـوم فقـد تعلـق منـه بغصن[«.
ثـّم قـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »والـذي بعثنـي باحلـق نبيـًا، وإّن مـن 
تعاطـى بابـًا مـن الـر والعصيـان يف هـذا اليـوم فقـد تعلـق بغصـن مـن أغصـان 

الزقـوم، فهـو مؤديـه إىل النـار«.
ثـّم قـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »والـذي بعثني باحلـق نبيـًا فمن قرّص 
يف صاتـه الفريضـة وضيعهـا فقـد تعلـق بغصـن منه، ومن جـاءه يف هـذا اليوم فقر 
ضعيـف يشـكو اليـه سـوء حالـه، وهـو يقدر عـى تغير حالـه من غـر رضر يلحقه، 
وليـس هنـاك مـن ينـوب عنه، ويقـوم مقامه، فرتكـه يضيـع ويعطب، ومل يأخـذ بيده 
فقـد تعلـق بغصـن منـه، ومـن اعتـذر اليـه مـيء فلـم يعـذره ثـّم مل يقتـرص بـه عـى 
قـدر عقوبـة أسـائته بـل أربى عليـه)1( فقد تعلـق بغصن منـه، ومن أفسـد)2( بن املرء 
وزوجـه، والوالـد وولـده، واألخ وأخيـه، والقريـب وقريبـه، أو بـن جاريـن، أو 
خليطـن، أو أجنبيـن، فقـد تعلـق بغصـن منـه، ومـن شـدد عـى معـر وهـو يعلـم 
إعسـاره فـزاد]ُه[)3( غيظـًا وبـاء فقـد تعلق بغصن منـه، ومن كان عليـه دين فكره 
عـى صاحبـه وتعـدى عليـه حتـى أبطـل دينـه فقد تعلـق بغصن منـه، ومن جفـا يتيًا 
وآذاه وهظـم مالـه فقـد تعلـق بغصـن منـه، ومـن وقع يف عـرض أخيـه املؤمن ومحل 
النـاس عـى ذلـك فقـد تعلـق بغصـن منـه، ومـن تغنـى بغنـاء حـرام يبعـث فيـه عـى 
املعـايص فقـد تعلـق بغصـن منـه، ومن قعـد يعدد قبائـح أفعالـه يف احلـروب وأنواع 
ظلمـه لعبـاد اهلل فافتخـر هبـا فقـد تعلـق بغصـن منـه، ومـن كان جـاره مريضـًا فرتك 

1. اي زاد يف عقوبته، وأْرَبْيُت: إذا اخذت اكثر مما اعطيت. الصحاح اجلوهري 304:6 »ربا«.
2. يف املصدر: »رضب«.

3. أثبتناها إلقتضاء السياق.
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عيادتـه اسـتخفافًا بحقـه فقـد تعلـق بغصـن منـه، ومـن مـات جـاره فـرتك تشـييع 
جنازتـه هتاونـًا بـه تعلـق بغصـن منـه، ومـن أعرض عـن مصـاب وجفـاه إزراء عليه 
واسـتصغارًا لـه فقـد تعلـق بغصـن منـه، ومـن عـق والديـه أو أحدمهـا فقـد تعلـق 
بغصـن منـه، ومـن كان قبـل ذلـك عاقـًا هلـا فلـم يرضهـا يف هـذا اليـوم وهـو يقـدر 
عـى ذلـك فقـد تعلـق بغصـن منـه، وكـذا من فعل شـيئًا مـن سـائر أبواب الـر فقد 
تعلـق بغصـن منـه، والـذي بعثنـي باحلـق نبيـًا ]إّن املتعلقـن بأغصـان شـجرة طوبى 
ترفعهـم تلـك األغصـان إىل اجلنـة[، وإّن املتعلقن بأغصان شـجرة الزقوم ختفضهم 

تلـك األغصـان إىل اجلحيـم«)1(.
ويف »تفسـر اإلمـام ]العسـكري[« أيضـًا: عـن أيب القائـم عليـه السـام: »مـن 
ال يـرى لعـي بـن أيب طالـب عليـه السـام حقـه يأيت يـوم القيامـة وصدقاتـه ممثلة يف 
مثـال األفاعـي تنهشـه، وصاتـه وعبادتـه ممثلـة يف مثـال الزبانيـة تدفعـه حتـى تدعه 

إىل جهنـم دعـًا«)2(.
وقـال بعـض أهـل اإلرشاق: إّن العذاب الوارد عى النفـس بعد مفارقة البدن؛ 
إّنـا هـو لتقصرهـا وخطيئتهـا، ال ملنتقـم خارجـي عاقبها، كـا إّن العـذاب احلاصل 
يف العـامل باألسـباب اخلارجـة وليـس األمـر كذلـك لعذاهبـا، فـإّن العـذاب هلـا إّنـا 
هـو بسـبب اهليئـات الرديئـة واألخـاق السـيئة، وهـي حاملـة لعذاهبـا وموجبـة لـه 
بسـبب تلـك اهليئـات، فهـي املوجبـة لعـذاب نفسـها، فإهّنـا متـى فارقـت متلطخـة 
بامللـكات املذمومـة واهليئـات الرذيلـة، وزال احلجـاب البـدين عنهـا شـاهدت ثـار 
تلـك اهليئـات، وعاينـت مـرارة تلـك السـيئات، فتـأذت بذلـك، ورّد اليهـا أعاهلـا 

1. تفسر اإلمام العسكري A:648 - 650/سورة البقرة، ضمن ح371، باختاف يسر.
2. تفسر اإلمام العسكري A:41/فضل فاحتة الكتاب، ضمن ح17، عن الصادق عليه السام.
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القبيحـة بعينهـا وكانـت عقاهبـا، واليه اإلشـارة بقوله صـّى اهلل عليه وآلـه: »إّنا هي 
أعاهلـم ردت اليهـم«)1()2(.

ويف »عـدة الداعـي«: عـن الصـادق عليه السـام قال: »وأعظم مـن هذا حرة 
رجـل مجـع مـاالً ]عظيـًا[ بكد شـديد، ومبـارشة األهـوال، وتعـرض األخطـار، ثّم 
أفنـى مالـه صدقـات ومـرات)3(، وأفنـى شـبابه وقوتـه يف عبادات وصلـوات، وهو 
مـع ذلـك ال يـرى لعي بـن أيب طالب عليه السـام حقه، وال يعرف له من االسـام 
حملـه، ويـرى إّن مـن ال يبلـغ)4( بعـره وال بعـر عـر معشـاره أفضـل منـه« إىل أْن 
قـال عليـه السـام: »ويـأيت يـوم القيامة وصدقاتـه ممثلة لـه يف مثال األفاعي تنهشـه، 
وصلواتـه وعباداتـه ممثلـة لـه يف مثـال الزبانيـة تدفعه حتـى تدعه إىل جهنـم دعًا«)5(.

وعـن الباقـر عليـه السـام: »مـن قـرأ القدر الـف مرة يـوم االثنـن، والف مرة 
يـوم اخلميـس، خلـق اهلل منهـا ملـكًا يدعـى القـوي، راحتـه أكر من سـبع سـاوات 
وسـبع أرضـن، وخلـق يف جسـده يف موضـع كل ذرة شـعرة، وخلـق يف كل شـعرة 
الـف لسـان ينطـق بـكل لسـان بقـوة الثقلـن، يسـتغفرون لقائلهـا، ويضاعـف اهلل 

اسـتغفارهم الفـي ]الـف[ مـرة«)6(.

ويف »تفسـر اإلمـام أبـو القائـم عليـه السـام«: قـال عـي بـن أيب طالـب عليـه 

1. التوحيد للمفضل:50.
2. انظر: احلكمة املتعالية ملا صدرا 82:3 - 83/يف دفع أوهام وقعت للناس.

3. يف املصدر: »مراث«.
4. »يبلغ« مل ترد يف املصدر.

5. عدة الداعي البن فهد احلي:94/يف االموال املكتسبة حرامًا واملرصوفة يف غر حله.
6. فضائل األشهر الثاثة للصدوق:117 - 118/ح113، باختاف يسر.
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السـام: »مـن كان مـن شـيعتنا عاملـًا بريعتنـا فأخـرج ضعفـاء شـيعتنا مـن ظلمـة 
جهلهـم إىل نـور العلـم الـذي حبونـاه بـه جـاء يـوم القيامة وعى رأسـه تـاج من نور 
يـيء ألهـل مجيـع تلـك العرصـات، وعليـه حلـة ال يقـوم ألقل سـلك منهـا الدنيا 

بحذافرهـا.
ثـّم ينـادي منـاد: يـا عبـاد اهلل هـذا عـامل مـن بعـض تامـذة آل حممـد عليهـم 
السـام، أال فمـن أخرجـه يف الدنيـا من حرة جهله، فليتشـبث بنـوره؛ ليخرجه من 
حـرة ظلمـة هـذه العرصـات إىل نـزه اجلنـان، فيخـرج كل مـن كان علمـه يف الدنيـا 

]خـرًا[، أو فتـح عـن قلبـه مـن اجلهـل قفـًا أو أوضـح لـه عـن شـبهة«)1(.
وقـال عليـه السـام: »قالت الصديقـة فاطمة الزهراء عليها السـام: سـمعت 
أيب صـّى اهلل عليـه وآلـه يقـول: إّن علـاء شـيعتنا حيـرون فيخلـع عليهـم مـن خلع 
الكرامـات عـى قـدر كثـرة علومهـم وجدهـم يف إرشـاد عبـاد اهلل، حتـى خيلـع عـى 
الواحـد منهـم الـف الـف خلعـة مـن نـور، ثـّم ينـادي منـادي ربنـا عـّز وجـّل: أهيـا 
الكافلـون آليتـام آل حممـد عليهـم السـام، والناعشـون هلـم عنـد انقطاعهـم عـن 
آبائهـم - الذيـن هـم أئمتهـم - هـؤالء تامذتكـم، وااليتـام الذيـن تكفلتموهـم 
ونعشـتموهم، فاخلعـوا عليهـم كـا خلعتموهـم خلـع العلـوم يف الدنيـا، فيخلعون 
عـى كل واحـد مـن ُاولئـك األيتـام عـى قـدر ما أخـذوا عنهم مـن العلـوم، حتى إّن 
فيهـم - يعنـي يف األيتـام - ملـن خيلـع عليـه مائـة الـف خلعـة مـن نـور)2(، وكذلـك 
خيلـع هـؤالء األيتـام ]عـى[ مـن تعلـم منهـم، ثـّم إّن اهلل تعـاىل يقـول: أعيـدوا عـى 
هـؤالء ]العلـاء[ الكافلـن لأليتـام حتى تتمـوا هلم خلعهـم وتضاعفوهنـا، فيتم هلم 

1. تفسر اإلمام العسكري:339/سورة البقرة، ح215.
2. »من نور« مل ترد يف املصدر.
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مـا كان هلـم قبـل أْن خيلعـوا عليهـم ويضاعف هلـم، وكذلك من بمرتبتهـم ممن خلع 
عليـه عـى مرتبتهم.

فقالـت فاطمـة عليهـا السـام: إّن سـلكًا مـن تلـك اخللـع ألفضـل ممـا طلعـت 
عليـه الشـمس الـف الف مـرة«)1(.

قـال عليـه السـام: »وقـال عـي بـن موسـى عليـه السـام: يقـال للعابـد يـوم 
القيامـة: نعـم الرجـل كنـت، مهتـك ذات نفسـك، وكفيـت النـاس مؤنتـك، فادخل 
اجلنـة، ]ّإال إّن الفقيـه مـن أفـاض عـى النـاس خـره، وأنقذهـم من أعدائهـم، ووّفر 
عليهـم نعـم جنـان اهلل، وحصـل هلـم رضـوان اهلل تعـاىل[، ويقـال للفقيـه: يـا أهيـا 
الكافـل أليتـام آل حممـد، اهلـادي لضعفـاء حمبيه ومواليـه، قف حتى تشـفع لكل من 
أخـذ عنـك أو تعلـم منـك، فيقـف فيدخـل اجلنة معـه فئام وفئـام - حتى قـال عرًا 
- وهـم الذيـن أخـذوا عنه علومـه، وأخذوا عمن أخـذ عنه، وعمن أخـذ عنه)2( إىل 

يـوم القيامـة، فانظـر كم فـرق ما بـن املنزلتـن«)3(.
ثـّم قـال عليـه السـام: »قـال احلسـن بن عـي عليه السـام: يـأيت علاء شـيعتنا 
القّوامـون لضعفـاء حمبينـا وأهـل واليتنا  يـوم القيامة واألنوار تسـطع مـن تيجاهنم، 
عـى رأس كل منهـم تـاج هبـاء، قد انبثت تلك األنـوار يف عرصـات القيامة وُدورها 
مسـرة ثلثائـة الف سـنة، فشـعاع تيجاهنـم ينبث فيها كلهـا، فا يبقي هنـاك يتيم قد 
كفلـوه، ومـن ظلمـة اجلهل ]أنقـذوه[ و]من[ حرة التيـه أخرجوه، إاّل تعلق بشـعبة 

 ،A اإلمام  املنقطع عن  هو  احلقيقي  اليتيم  ان  البقرة، يف  العسكري:340/سورة  اإلمام  تفسر   .1
ح216.

2. »وعمن أخذ عنه« مل ترد يف املصدر.
3. تفسر اإلمام العسكري:344/سورة البقرة، ح223.
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مـن أنوارهـم، فرفعتهـم يف العلـو حتـى حيـاذي هبـم ربـض)1( غـرف اجلنـان)2(، ثـّم 
ينزهلـم عـى منازهلـم املعـدة)3( هلم يف جـوار اسـتاذهيم ومعلميهم، وبحـرضة ائمتهم 
الذيـن كانـوا اليهـم يدعـون، وال يبقى ناصب مـن النواصب يصيبه من شـعاع تلك 
التيجـان إاّل عميـت عينـاه، وصمـت ُاذنـاه، وخـرس لسـانه، وحيـّول عليه أشـد من 
هلـب النـران، فيحملهـم حتى يدفعهـم إىل الزبانية فيّدعوهم إىل سـواء اجلحيم«)4(.
وعـن الصـادق عليـه السـام: »إذا بعـث اهلل املؤمـن مـن قـره خـرج معـه مثال 
يقدمـه أمامـه، كّلـا رأى املؤمـن هـوالً مـن أهـوال)5( يـوم القيامـة قـال لـه املثـال: ال 
تفـزع)6( وال حتـزن، وابـر بالـرور والكرامـة مـن اهلل عـّز وجـّل، حتـى يقـف بـن 
يـدي اهلل عـّز وجـّل فيحاسـبه حسـابًا يسـرًا، ويأمـر بـه إىل اجلنـة، واملثـال أمامـه، 
فيقـول لـه املؤمـن: يرمحـك اهلل، نعـم اخلـارج خرجـت معـي مـن قـري، ومـا زلـت 
تبـرين بالـرور والكرامـة مـن اهلل، حتـى رأيـت ذلك، فيقـول: من أنـت؟ فيقول: 
أنـا الـرور الـذي كنـت أدخلته عـى أخيك املؤمـن يف الدنيـا، خلقني اهلل عـّز وجّل 

ألبـرك«)7(. منه 

1. الربض: النواحي، ربض املدينة هو: ما حوهلا. الصحاح للجوهري 291:3 »ربض«.
2. يف املصدر: »فوق اجلنان« بدل: »ربض غرف اجلنان«.

3. يف املصدر: »السعدة«.
4. تفسر اإلمام العسكري:345/سورة البقرة، يف ان اليتيم احلقيقي هو املنقطع عن اإلمام، ح226.

5. يف االصل: »احوال« وما اثبتناه من املصادر.
6. يف أمايل املفيد والطويس: »ال جتزع« بدل »ال تفزع«.

ثواب  ح8.  املؤمنن،  عى  الرور  إدخال  باب  والكفر،  اإليان  190:2/كتاب  للكليني  الكايف   .7
األعال للصدوق:150/ثواب إدخال الرور عى األخ املؤمن. األمايل للمفيد:178/املجلس 

»22« ذيل ح8. األمايل للطويس:196/املجلس »7« ذيل ح34.
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وورد: أّن املؤمـن إذا دخـل يف قـره دخـل معـه مخـس صور، صورة عـن يمينه، 
وصـورة عـن يسـاره، وصـورة مـن قبـل رأسـه، وصـورة مـن قبـل رجليـه، وصورة 
ترفـرف مـن فوقـه، فيأتيـه العـذاب مـن قبـل رأسـه فتدفعـه التـي مـن قبـل رأسـه، 
ويأتيـه العـذاب مـن قبـل رجليـه فتدفعه التي مـن قبل رجليـه، فتقول الصـورة التي 
ترفـرف مـن فوقـه هلـن: مـا نقص منكـن فعي متامـه، وإّن عجزتـم فأنا أكفيكـم إياه.

فقيل: ما هذه الصورة؟.
قال عليه السـام: »أما التي عن يمينه فالصاة، وأما التي عن يسـاره فالزكاة، 
وأمـا التـي عنـد رأسـه فالصيـام، وأمـا التـي عند رجليـه فالسـعي إىل املسـاجد، وأما 

التي ترفرف عليـه فواليتنا«)1(.
وقـال الصـادق عليه السـام: »إذا دخـل املؤمن قره كانت الصـاة عن يمينه، 

والـزكاة عن يسـاره، والـّر مظّل عليه«.
قـال: »ويتنحـى الصـر ناحيـة، فـإذا دخـل عليه امللـكان اللـذان يليان مسـآئلته 
قـال الصـر للصـاة والـزكاة والـر: دونكـم صاحبكـم، فـإْن عجزتـم)2( عنـه فأنـا 

دونه«)3(.
أقـول: األخبـار يف هـذا الباب اكثر مـن أْن حتى وتذكر، وأظهـر من أْن تّروى  

وتفـّر، وكفـى قولـه صّى اهلل عليه وآلـه: »إنا هي أعالكم تـرد إليكم«)4(.

1. مل نعثر عى هذا الرواية نصًا لكن وردت رواية يف كتابنا هذا شبيهة ملعانيها. انظر صفحة 91.
2. يف األصل: »قال الصر للصاة والزكاة: دونكا صاحبكا، فإْن عجزمتا« وما أثبتناه من املصدر.

3. الكايف للكليني 90:2/كتاب اإليان والكفر، باب الصر، ح8. ثواب االعال للصدوق:170/
ثواب الصاة والزكاة والر والصر.

4. توحيد املفضل:50.
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قـال الشـيخ البهائـي قـدس اهلل روحـه: جتّسـم األعـال يف النشـأة االُخروية قد 
ورد يف أحاديـث متكثـرة مـن طـرق املخالـف واملوالف.

وقـد روى أصحابنـا رىض اهلل عنهـم، عـن قيـس بـن عاصـم)1( قـال: وفـدت 
مـع مجاعـة مـن بنـي متيـم عـى النبـي صـّى اهلل عليـه وآلـه، فدخلـت عليـه وعنـده 
الصلصـال بـن الدهلمـس)2(، فقلـت: يـا نبـي اهلل، عظنـا موعظـة ننتفـع هبـا، فإّنا قوم 

نعـر)3( يف الريـة.

1. هو قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد من بني متيم، كان قد حّرم اخلمر يف اجلاهلية 
أهل  F: »هذا سيد  اهلل  فيه رسول  فقال  فأسلم،  متيم  بني  وفد  F يف  اهلل  ثم وفد عى رسول 
الوبر« وكان سيدًا جوادًا، وكان له ثاث وثاثون ولدًا. أنظر: الطبقات الكرى البن سعد 36:7، 

الثقات البن حبان 338:3.
2. الصلصال بن الدهلمس بن محل بن جندلة بن .... بن تيم بن ربيعة بن نزار بن معد، له صحبة، 
سمع من الرسول F موعظته إىل قيس بن عاصم، فقال قيس: وددت لو كان هذا الكام أبياتا 
من الشعر نفتخر به عى من يلينا ونّدخرها، فأمر مْن يأتيه بحّسان، فقال الصلصال: يا رسول اهلل، 

قد حرضتني أبيات أحسبها توافق ما أراد قيس، فقال: »هاهتا«.
فقال:  

إنــا مــقــالــك  ــن  م خليطا  يفعلجتــنــب  كان  ما  القر  يف  الفتى  قرين 

تعده أن  مــن  املـــوت  بعد  فيقبلوالبـــد  فــيــه  ــرء  ــ امل يــنــادي  ــوم  ــي ل

فا  بــشــئ  مــشــغــوال  كــنــت  تكن بغر الذي يرىض به اهلل تشغلوإن 

يعملولن يصحب االنسان من قبل موته كــان  ــذي  ال إال  بعده  ومــن 

ألهله ضــيــف  ــان  ــس االن إنـــا  يرحلأال  ثــم  بينهم  قــلــيــًا  يــقــيــم 
انظر: الثقات البن حبان 196:3. اإلصابة البن حجر 361:3.  

3. يف األصل واخلصال: »نعر« ويف األمايل »نعمر« وما أثبتناه من املعاين.
نعر يف الرية: أي نسر فيها. انظر الصحاح للجوهري 474:2 »عر«.  
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فقـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »يـا قيـس، إّن مـع العـز ذالً، وإّن مـع 
احليـاة موتـًا، وإّن مـع الدنيـا آخـرة، وإّن لـكل يشء حسـيبًا، ]وعـى كل يشء رقيبًا، 
وإّن لـكل حسـنة ثوابـًا، ولـكل سـيئة عقابـًا[، وإّن لـكل أجـل كتابـًا، وإّنـه البّد لك 
يـا قيـس مـن قريـن يدفن معك وهـو حي، وتدفـن معه وأنـت ميت، فـإْن كان كريًا 
أكرمـك، وإْن كان لئيـًا أسـلمك، ثـّم ال حيـر)1( إاّل معـك، وال حتـر إاّل معـه، 
وال ُتسـئل إاّل عنـه، فـا جتعلـه إاّل صاحلـًا، فإّنـه إْن صلـح آنسـت بـه، وإْن فسـد ال 

تسـتوحش إاّل منـه، وهـو فعلـك اخلـر«)2(.

ثـّم قـال: قـال بعـض أصحـاب القلـوب: إّن احليـات والعقـارب بـل والنـران 
التـي تظهـر يف القـر والقيامـة هـي بعينهـا األعـال القبيحـة، واألخـاق الذميمـة، 
هبـذه  وجتلببـت  الصـورة،  هبـذه  النشـأة  هـذه  يف  ظهـرت  التـي  الباطلـة  والعقائـد 
الزكيـة،  األخـاق  هـي  والثـار،  واحلـور  والرحيـان،  الـروح  إّن  كـا  اجلابيـب، 
واألعـال الصاحلـة، واالعتقـادات احلقـة، التـي بـرزت يف هـذا العـامل هبـذا الـزي، 
وتسـمت هبـذا االسـم، إذ احلقيقـة الواحـدة ختتلـف صورهـا باختـاف األماكـن، 
فتحـّى يف كل موطـن، وتزيـي يف كل نشـأة بـزي، وقالـوا: إّن اسـم الفاعـل يف قولـه 
تعـاىل: ﴿ يَۡسـَتۡعِجلُونََك بِٱۡلَعـَذاِب ِإَونَّ َجَهنَّـَم لَُمِحيَطـُۢة بِٱۡلَكٰفِرِيـَن ﴾)3( ليـس 
بمعنـى االسـتقبال بـأْن يكـون املـراد إهّنا سـتحيط هبم يف النشـأة االُخـرى، كا ذكره 

1. يف املصادر: »تبعث«.
ويف  ح4.  صدر   ،F اهلل  لرسول  موعظة   :»1« 51/املجلس   - األمــايل:50  يف  الصدوق  رواه   .2
ويف  ح1.  صدر  حي،  وهو  االنسان  مع  يدفن  الذي  القرين  معنى  األخبار:233/باب  معاين 

اخلصال:114/موعظة للرسول اهلل F، ح93.
3. سورة العنكبوت 54:29.
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الظاهريـون مـن املفريـن، بـل هـو عـى حقيقتـه مـن معنـى احلـال، فـإْن قبائحهـم 
اخلُُلقيـة، والعمليـة، واالعتقاديـة، حميطـة هبـم يف هـذه النشـأة، وهـي بعينهـا جهنـم 
التـي سـتظهر عليهـم يف النشـأة االُخرويـة، بصـورة النـار وعقارهبا وحياهتـا، وقس 
ُكلُوَن 

ۡ
ۡمـَوَٰل ٱۡلََتٰـَمٰ ُظۡلًما إِنََّمـا يَأ

َ
ُكلُوَن أ

ۡ
ِيـَن يَأ عـى ذلـك قولـه تعـاىل: ﴿ ٱلَّ

ـا َعِملَۡت  ِف ُبُطونِِهـۡم نَـاٗرۖا ﴾)1(، وكذلـك قولـه تعـاىل: ﴿ يَـۡوَم َتِـُد ُكُّ َنۡفـٖس مَّ
ا ﴾)2(، ليس املـراد إهّنا جتـد جزاءه، بـل جتد بعينـه لكـن ظاهرًا يف  ۡـَرٗ ِمـۡن َخـۡرٖ مُّ
ا َوَل ُتۡـَزۡوَن إِلَّ َما  جلبـاب آخـر، وقولـه تعـاىل: ﴿ فَٱۡلَـۡوَم َل ُتۡظلَـُم َنۡفٞس َشـۡي ٔٗ
ُكنُتـۡم َتۡعَملُـوَن ﴾)3( كالرصيـح يف ذلـك ومثلـه يف القـرآن العزيـز كثـر، وورد يف 
األحاديـث النبويـة منـه مـا ال حيـى، كقولـه صـّى اهلل عليـه وآله: »الـذي يرب يف 

آنيـة الذهـب والفضـة فإّنـا جيرجـر)4( يف جوفـه نـار جهنـم«)5(.

وقوله صّى اهلل عليه وآله: »الظلم ظلات يوم القيامة«)6(.

1. سورة النساء 10:4.
2. سورة آل عمران 30:3.

3. سورة يس 54:36.
4. جرجر الراب يف جوفه، جرعه جرعًا متداركًا له صوت. أساس الباغة للزخمري:117 »جرر«.
اآلنية. صحيح  املزين:1/باب  الطهارة، ح138. خمترص  الآللئ لإلحسائي 210:2/باب  5. عوايل 
أمحد  مسند  يف  مثله  وروي  والفضة.  الذهب  أواين  يف  الرب  عن  161:12/الزجر  حبان  ابن 
301:6. صحيح البخاري 251:6/كتاب االرشبة. صحيح مسلم 134:6/باب حتريم استعال 

أواين الذهب والفضة.
6. عوايل الآللئ لاحسائي 149:1/الفصل »8« ح99. مسند أمحد 106:2. سنن الدارمي 240:2. 
صحيح البخاري 99:3/كتاب املظامل. سنن الرتمذي 254:3/ باب  »82«: ما جاء يف الظلم، 

ح2099.
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اهلل  سـبحان  غراسـها  وإّن  قيعـان،  »اجلنـة  وآلـه:  عليـه  اهلل  صـّى  وقولـه 
وبحمـده«)1(، إىل غـر ذلـك مـن األحاديـث املتكثـرة، واهلل اهلـادي انتهـى كامـه، 

مقامـه)2(. اهلل  رفـع 


1. عوايل الآللئ لاحسائي 8:4/ح10.

2. األربعون للبهائي:245/احلديث »39«: يف أوضاع القر وأهواله.
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الباب التاسع
يف أّن املالئكة يكتبون أعامل العباد

ـةٖ تُـۡدَعٰٓ إَِلٰ كَِتٰبَِهـا ٱۡلَۡوَم ُتۡـَزۡوَن َما ُكنُتـۡم َتۡعَملُوَن ٢٨  مَّ
ُ
قـال اهلل: ﴿ ُكُّ أ

ۚ إِنَّا ُكنَّا نَۡسَتنِسـُخ َما ُكنُتـۡم َتۡعَملُوَن ﴾)1(. َهٰـَذا كَِتُٰبَنـا يَنِطـُق َعلَۡيُكم بِٱۡلَـّقِ
يِۡهـۡم  ا َل نَۡسـَمُع ِسَُّهـۡم َوَنَۡوىُٰهـۚم بَـَلٰ َورُُسـلَُنا دَلَ نَـّ

َ
ۡم َيَۡسـُبوَن أ

َ
وقـال: ﴿ أ

يَۡكُتُبـوَن﴾)2(.
ۡسَتَطٌر ﴾)3(، وقال:  ُبرِ ٥٢ َوُكُّ َصغِرٖ َوَكبِرٖ مُّ ءٖ َفَعلُوهُ ِف ٱلزُّ وقال: ﴿ َوُكُّ َشۡ

﴿ ِإَونَّ َعلَۡيُكۡم لََحٰفِِظنَي ١٠ كَِراٗما َكٰتِبنَِي ١١ َيۡعلَُموَن َما َتۡفَعلُوَن ﴾)4(.
قـال الباقـر عليـه السـام: »إّن يف اهلـواء ملـكًا يقال له: اسـاعيل، عـى ثاثائة 
الـف ملـك، كل واحـد منهـم عى مائة الـف، حيصون أعـال العباد، فـإذا كان رأس 
السـنة، بعـث اهلل اليهـم ملـكًا، يقـال لـه: السـجل، فانتسـخ ذلـك منهـم، وهـو قول 

ـِجّلِ لِۡلُكُتـِبۚ ﴾)5(«)6(. ـَمآَء َكَطّيِ ٱلّسِ اهلل: ﴿ يَـۡوَم َنۡطوِي ٱلسَّ

1. سورة اجلاثية 28:45 - 29.
2. سورة الزخرف 80:43.

3. سورة القمر 52:54 - 53.
4. سورة االنفطار 10:82 - 12.

5. سورة االنبياء 104:21.
وفيه:  ح145.  حيفظان،  وما  امللكن  باب   :»9« سعيد:54/الباب  بن  للحسن  الزهد  كتاب   .6

»فانتسج« بدل »فانتسخ«.
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وُسـِئل الصـادق عليه السـام: مـا علة املائكـة املوكلن بعبـاده يكتبون عليهم 
وهلـم، واهلل عـامل الر ومـا أخفى؟.

العبـاد  ليكـون  خلقـه؛  عـى  شـهودًا  وجعلهـم  بذلـك،  »اسـتعبدهم  قـال: 
ملازمتهـم إياهـم أشـد عـى طاعـة اهلل مواضبـة، وعـن معصيـة اهلل أشـد إنقباضـًا، 
وكـم مـن عبـد هيم بمعصيـة، فذكـر مكاهنا فارعـوى)1( وكـف، فيقـول: ريب يراين، 
وحفظتـي بذلـك تشـهد، وإّن اهلل برأفتـه ولطفـه أيضـًا وكلهـم بعباده، يذبـون عنهم 

مـردة الشـياطن، وهـوام األرض، وآفـات كثـرة«)2(.
وعـن رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآله، قـال: »ملك عى يمينك عى حسـناتك، 
وواحـد عـى شـالك، فإذا عملت حسـنة كتب عـرًا، وإذا عملت سـيئة قال الذي 
عـى الشـال للـذي عى اليمـن: اكتب، قـال: لعله يسـتغفر ]اهلل[ ويتـوب، فإذا قال 
ثاثـًا قـال: نعـم اكتـب، أراحنـا اهلل منـه فلبئـس القريـن)3(، مـا أقـل مراقبتـه هلل عـّز 
يۡـهِ َرقِيٌب  ـا يَۡلفُِظ ِمـن قَۡوٍل إِلَّ دَلَ وجـّل، ومـا أقـل اسـتحيائه منّـا، يقـول اهلل: ﴿ مَّ
َعتِيـٞد ﴾)4( وملـكان بـن يديـك ومـن خلفـك، يقـول اهلل لـه: ﴿ َلُۥ ُمَعّقَِبٰـٞت ّمِۢن 
َبـنۡيِ يََديۡـهِ َوِمـۡن َخۡلفِـهِۦ ﴾)5(، وملـك قابـض عـى ناصيتـك، فـإذا تواضعـت هلل 
رفعـك، وإذا جتـرت عـى اهلل وضعـك وفضحـك، وملـكان عـى شـفتيك، ليـس 
حيفضـان إاّل الصـاة عـى حممـد وآل حممـد، وملـك قائـم عـى فيـك، ال يـدع أْن 

1. االرعواء: الندم عى اليء واإلنرصاف عنه والرتك له. غريب احلديث البن سام 227:4.
2. االحتجاج للطريس 95:2/فيا احتج الصادق A عى الزنديق.

3. يف املصدر: »الصديق« بدل »القرين«.
4. سورة ق 18:50.

5. سورة الرعد 11:13.
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تدخـل احليـة يف فيـك، وملـكان عـى عينيـك، فهـذه عـرة أمـاك عـى كل آدمـي، 
ومائكـة الليـل سـوى مائكـة النهـار فهـؤالء عـرون ملكًا عـى كل آدمـي«)1(.

ويف األخبـار: إّنـه يأتيه ملـكان بالنهار، وملـكان بالليل، يتعاقبـون ليًا وهنارًا، 
وإّن َمَلكـي النهـار يأتيانـه إذا أنفجر الصبح، فيكتبان ما يعمله إىل غروب الشـمس، 
فـإذا غربـت نزل اليـه املوكان بكتابـة الليل، ويصعـد الكاتبان بالنهـار وبديوانه إىل 

اهلل، فـا يـزال ذلك دأهبم إىل حضـور أجله)2(.
ويف روايـة: إهنـا إذا أراد النزول صباحًا ومسـاء نسـخ هلـا إرسافيل عمل العبد 
مـن اللـوح املحفـوظ فيعطيهـا ذلك، فإذا صعدا صباحًا ومسـاًء بديـوان العبد قابله 

إرسافيـل بالنسـخة التي نسـخ هلا حتـى يظهر إّنه كان كا نسـخ هلا)3(.
فقـال  ]الريـح[،  طّيـب  نفسـه  خـرج  باحلسـنة  هـم  إذا  املؤمـن)4(  إّن  وورد: 
صاحـب اليمـن لصاحـب الشـال: قـم، فإنـه هـم باحلسـنة، فـإذا فعلهـا كان لسـانه 
قلمـه، وريقـه مـداده، فأثبتهـا لـه، وإذا هـم بالسـيئة خرج نفسـه منتن الريـح، فيقول 
صاحـب الشـال لصاحـب اليمـن: قـف، فإنـه قد هم بالسـيئة، فـإذا هـو فعلها كان 

لسـانه قلمـه، وريقـه مـداده، وأثبتهـا عليـه)5(.
وورد: إّنـه إذا عمـل السـيئة ُاّجـل سـبع سـاعات، وقـال صاحـب احلسـنات 
يتبعهـا  أْن  عسـى  تعجـل،  ال   :- الشـال  صاحـب  وهـو   - السـيئات  لصاحـب 

1. سعد السعود البن طاووس:225/ذكر املائكة الذين وكلهم اهلل باإلنسان، باختاف يسر.
2. انظر: سعد السعود البن طاووس:225/ذكر املائكة الذين وكلهم اهلل باإلنسان.
3. انظر: سعد السعود البن طاووس:226/ذكر املائكة الذين وكلهم اهلل باإلنسان.

4. يف املصدر: »العبد«.
5. الكايف للكليني 429:2/كتاب اإليان والكفر، باب من هيم باحلسنة أو السيئة، ضمن ح3.
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اِتۚ ﴾)1(، أو  ـّيِ َٔ بحسـنة متحوهـا، فـإّن اهلل يقـول: ﴿ إِنَّ ٱۡلََسـَنِٰت يُۡذهِـۡنَ ٱلسَّ
االسـتغفار، فـإّن هـو قـال: اسـتغفر اهلل الـذي ال إله إاّل هـو، عامل الغيب والشـهادة، 
العزيـز احلكيـم، الغفـور الرحيـم، ذا اجلـال واالكـرام، وأتوب اليـه، مل يكتب عليه 
يشء، وإْن مضـت ]سـبع سـاعات[ ومل يتبعهـا بحسـنة وال اسـتغفار يقـول صاحب 

احلسـنات لصاحـب السـيئات: أكتـب عـى الشـقي املحـروم)2(.
وعـن رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »طوبـى لعبـد وجـد يف صحيفـة عملـه 

يـوم القيامـة حتـت كل ذنـب اسـتغفر اهلل«)3(.
وعـن الصـادق عليـه السـام: »إذا كان يـوم اخلميـس عنـد العـرص أهبـَط اهلل 
مائكتـه مـن السـاء إىل األرض، ومعهـا صحائـف مـن فضـة، بأيدهيـم أقـام مـن 

ذهـب، تكتـب الصـاة عـى حممـد وآلـه إىل عنـد غـروب الشـمس«)4(.
وعـن أمـر املؤمنـني عليه السـام: »إن البيـت املعمور يف السـاء الرابعة، حيال 
الكعبـة مـن لؤلـؤة واحـدة)5(، يدخلـه كل يـوم سـبعون الف ملـك، ال يعـودون اليه 
إىل يـوم القيامـة، فيـه كتـاب أهـل اجلنـة عـن يمن البـاب، يكتبـون أعال أهـل اجلنة 
]بأقـام مـن نـور[، وفيـه كتـاب أهـل النـار عـن يسـار البـاب، يكتبـون أعـال أهـل 
النـار بأقـام سـود، فإذا كان وقـت العشـاء)6( ارتفع امللـكان، فيستنسـخون)7( منها 

1. سورة هود 114:11.
2. الكايف للكليني 430:2/كتاب اإليان والكفر، باب من هيم باحلسنة أو السيئة، ضمن ح4.

3. ثواب األعال للصدوق:165/ثواب االستغفار. مكارم االخاق للطريس:313/الباب »10«: 
يف آداب الدعاء، الفصل »3«: يف الذكر والصاة عى النبي F واالستغفار.

4. حماسبة النفس البن طاووس:22/الباب الثاين، فصل يف فضل الصاة عى حممد وآل حممد.
5. يف املصدر: »لؤلؤة جو«.

6. يف املصدر: »فإذا كان املقدار العشار«.
7. يف األصل: »فيسمعون« وما أثبتناه.
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ۚ إِنَّا ُكنَّا  مـا عمـل الرجـل، فذلـك قولـه: ﴿ َهٰـَذا كَِتُٰبَنا يَنِطـُق َعلَۡيُكـم بِٱۡلَـّقِ
نَۡسَتنِسـُخ َمـا ُكنُتۡم َتۡعَملُـوَن ﴾)1(«)2(.

وورد: إّن امللكان جيلسان عى ناجدي الرجل)3(، يعني: النابان.
وربا جيلسان عى الصاغان، يعني: املوضع الذي جيتمع فيه الريق)4(.

قـال الصـدوق رمحـه اهلل: إّن امللكان يكتبان ]عى العبـد[ كل يشء، حتى النفخ 
يف الرماد)5(.

وعـن الصـادق عليه السـام: »إّن ولينا ليعبـد اهلل قائًا، وقاعـدًا، ونائًا، وحيًا، 
وميتًا«.

قيل: كيف يعبد اهلل نائًا وميتًا؟.
قـال: »إّن ولينـا يرقـد فـإذا كان وقت الصاة وكل به ملكـن خلقا يف األرض، 
مل يصعـدا إىل السـاء، ومل يريـا ملكوهتـا، فيصليـان عنـده حتـى ينتبـه، فيكتـب اهلل 
ثـواب صاهتـا لـه، والركعـة مـن صاهتـا تعـدل الـف صـاة مـن اآلدميـن، وإّن 
ولينـا ليقبضـه اهلل فيصعـد ملكاه إىل السـاء فيأمرمها اهلل أْن هيبطـا إىل قره، فيصليان 

1. سورة اجلاثية 29:45.
A يف وقت ارتفاع امللكن  2. حماسبة النفس البن طاووس:28/فصل فيا يروى عن موالنا عي 

باألعال.
A يف وقت ارتفاع املكلن  3. حماسبة النفس إلبن طاووس:29/فصل فيا يروى عن موالنا عي 

باألعال.
ارتفاع  وقت  يف   A عي  موالنا  عن  يروى  فيا  طاووس:29/فصل  البن  النفس  حماسبة  انظر:   .4

املكلن باألعال.
5. االعتقادات للصدوق:68/باب االعتقاد يف ما يكتب عى العبد.
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الفـًا  تعـدل  لـه، والركعـة منهـا  ثـواب صلواهتـا  فيكتـب  القيامـة،  يـوم  إىل  عنـده 
مـن اآلدميـن، وذلـك مليثاقـه بمحمـد وعـي واألئمـة الطيبـن صلـوات اهلل عليهـم 

أمجعـن«)1(.


1. فضائل الشيعة للصدوق:27/ح23، باختاف.
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الباب العارش
يف تطاير الكتب

لَۡزۡمَنٰـُه َطٰٓئِـَرهُۥ ِف ُعُنقِـهۦِۖ َوُنۡـرُِج َلُۥ يَـۡوَم 
َ
أ قـال تعـاىل: ﴿ َوُكَّ إِنَسٰـٍن 

 كَِتَٰبـَك َكـَىٰ بَِنۡفِسـَك ٱۡلَـۡوَم َعلَۡيَك 
ۡ
ٱۡلقَِيَٰمـةِ كَِتٰٗبـا يَۡلَقىٰـُه َمنُشـوًرا ١٣ ٱۡقـَرأ

.)1(﴾ َحِسـيٗبا 
لَۡزۡمَنُٰه َطٰٓئَِرهُۥ ِف ُعُنقِهۦِۖ ﴾ يقول: 

َ
قال الباقر عليه السـام: » ﴿ َوُكَّ إِنَسٰـٍن أ

خـره ورشه معـه حيـث كان، ال يسـتطيع فراقـه حتـى يعطـى كتابـه يـوم القيامـة بـا 
عمل«)2(.

أقـول: إّنـا قيـل للعمـل طائـر؛ ألّنه يرجـع إىل صاحبه، كـا أّن الطـر يرجع إىل 
وكره.

وقـال الصـادق عليـه السـام: » ]إذا كان يـوم القيامـة[ دفـع إىل اإلنسـان كتابه 
 كَِتَٰبَك َكَىٰ بَِنۡفِسـَك 

ۡ
- يعنـي كتابـه الـذي كتبتـه احلفظـة -، ثـّم قيـل لـه: ﴿ ٱۡقـَرأ

ٱۡلَـۡوَم َعلَۡيـَك َحِسـيٗبا ﴾)3(، فـا مـن حلظة وال كلمـة وال نقـل قـدم وال يشء فعله 
إاّل ذكـره، كأّنـه فعلـه تلـك السـاعة، فلذلـك قالـوا: ﴿ َيَٰوۡيلََتَنا َماِل َهٰـَذا ٱۡلِكَتِٰب 

1. سورة االرساء 13:17 - 14.
2. تفسر القمي 17:2/سورة بني ارسائيل.

3. اآلية الكريمة مل ترد يف املصدر.
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ۡحَصىَٰهاۚ ﴾)1(«)2(.
َ
ٓ أ َل ُيَغـادُِر َصغِـَرٗة َوَل َكبِـَرةً إِلَّ

 كَِتَٰبـَك َكـَىٰ بَِنۡفِسـَك ٱۡلَـۡوَم َعلَۡيَك 
ۡ
وقـال عليـه السـام يف قولـه: ﴿ ٱۡقـَرأ

َحِسـيٗبا﴾، قـال: »يذكـر العبـد مجيـع مـا عمـل، ومـا كتـب عليـه، حتـى كأّنـه فعلـه 
تلـك السـاعة، فلذلـك قولـه: ﴿ َيَٰوۡيلََتَنـا ﴾ «)3( انتهـى.

وقـال عليـه السـام: »إذا تـاب العبـد توبـة نصوحـًا أحبـه اهلل، فسـرت عليـه يف 
الدنيـا واآلخـرة«.

فقيل: وكيف يسرت عليه؟.
قـال: »ينـي ملكيـه مـا كتبا عليـه من الذنـوب، ويوحـي إىل جوارحـه: ُاكتمي 
عليـه ذنوبـه، ويوحـي إىل بقـاع األرض: ُاكتمـي عليـه مـا كان يعمـل عليـك مـن 
الذنـوب، فيلقـى اهلل حـن يلقـاه وليـس يشء يشـهد عليـه بـيء مـن الذنـوب«)4(.
وقال عليه السـام: »نحن الشـهداء عى شـيعتنا، وشيعتنا شـهداء عى الناس، 

وبشهادة شـيعتنا جيزون ويعاقبون«)5(.
وعن الباقر عليه السـام، قال: »وليسـت تشـهد اجلوارح عى مؤمن، إّنا تشـهد 

عـى مـن حقت عليه كلمة العذاب، فأما املؤمن فيعطـى كتابه بيمينه«)6(، انتهى.
قيل للصادق عليه السام: يصّي الرجل نوافله يف موضع أو يفرقها؟.

1. سورة الكهف 49:18.
2. تفسر العيايش 328:2/سورة الكهف، ح34.
3. تفسر العيايش 328:2/سورة الكهف، ح35.

4. الكايف للكليني 431:2/كتاب اإليان والكفر، باب التوبة، ح1.
5. فضائل الشيعة للصدوق:13/ح16.

6. الكايف للكليني 32:2/كتاب اإليان والكفر، باب »بدون عنوان«، ضمن ح1.
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قال: »ال، بل هاهنا وهاهنا، فإهّنا تشهد له يوم القيامة«)1(.
وقـال عليـه السـام: »مـا مـن يـوم يـأيت عـى ابـن آدم إاّل قـال لـه ذلـك اليـوم: 
يـا ابـن آدم، أنـا يـوم جديـد، وأنـا عليك شـهيد، فقـل يفَّ خـرًا)2(، واعمـل يِفَّ خرًا، 

أشـهد لـك يـوم القيامـة، فإّنـك لن تـراين بعدهـا أبـدًا«)3(.
وقـال عليـه السـام: »قـال أيب: الليـل إذا أقبـل نـادى منـاد بصـوت يسـمعه 
اخلائـق إاّل الثقلـن: يابـن آدم، إيّن ]خلـق جديد[، إيّن عى ما يِفَّ شـهيد، فخذ مني، 
فإيّن لو طلعت الشـمس ]مل أرجع إىل الدنيا، ثم[ مل تزدد يِفَّ حسـنة، ومل تسـتعتب يِفَّ 

سـيئة، وكذلـك يقـول النهـار إذا أدبـر الليل«)4(.
وقـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »أمـا إّن اهلل عـّز وجـّل كـا أمركـم أْن 
عليكـم،  العـدول  الشـهود  باستشـهاد  وأموالكـم  وأديانكـم  ألنفسـكم  حتتاطـوا 
فكذلـك قـد احتـاط عـى عبـاده وهلـم يف استشـهاد الشـهود عليهـم، فلله عـّز وجّل 
عـى كل عبـد رقبـاء مـن خلقـه، ومعقبـات مـن بـن يديـه ومـن خلفـه، حيفظونه من 
أمـر اهلل، وحيفظـون عليـه مـا يكـون منـه مـن أعالـه، وأقوالـه، والفاظـه، واحلاظـه، 
والبقـاع التـي تشـتمل عليـه شـهود ربـه، لـه أو عليـه، والليـايل واأليـام والشـهور 

الرائع  علل  ح18.  وتأخرها،  النوافل  تقديم  باب  الصاة،  455:3/كتاب  للكليني  الكايف   .1
للصدوق 343:2/الباب »46«: العلة التي من أجلها يستحب تفريق النوافل يف البقاع، ح1.

2. يف األصل: »فافعل يب خرًا« وما أثبتناه من املصادر.
3. الكايف للكليني 523:2/كتاب الدعاء، باب القول عند االصباح واالمساء، صدر ح8. األمايل 
االيام،  397:4/موعظة  للصدوق  الفقيه  حيرضه  ال  من  ح2.   »23« للصدوق:169/املجلس 

ح5849. روضة الواعظن للنيسابوري:393/جملس يف ذكر االوقات وما يتعلق هبا.
تقتي ذكر االهتام  التي  االيات  يذكره من  فيا  النفس البن طاووس:14/الباب »2«:  4. حماسبة 

بمحاسبة النفس للحفظة الكرام.
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شـهود عليـه أو لـه، وسـائر عبـاد اهلل املؤمنن شـهود عليـه أو له، وحفظتـه الكاتبون 
أعالـه شـهود لـه أو عليـه، فكـم يكـون يـوم القيامـة مـن سـعيد بشـهادهتا لـه، وكـم 

يكـون يـوم القيامـة مـن شـقي بشـهادهتا عليـه.
إّن اهلل عـّز وجـّل يبعـث يـوم القيامة عباده أمجعن وإمـاءه، فيجمعهم يف صعيد 
واحـد، فينفذهـم البـرص ويسـمعهم الداعـي، وحيـر الليـايل واأليـام، ويستشـهد 
لـه جوارحـه،  العبـاد، فمـن عمـل صاحلـًا شـهدت  أعـال  البقـاع والشـهور عـى 
وبقاعـه وشـهوره، وأعوامـه، وسـاعاته، وأيامه، وليـايل اجلمع، وسـاعاته، وأيامها، 
فيسـعد بذلـك سـعادة األبـد، ومـن عمـل سـوء شـهدت عليـه جوارحـه، وبقاعـه، 
وشـهوره، وأعوامـه، وسـاعاته، وليـايل اجلمـع، وسـاعاهتا، وأيامها، فيشـقى بذلك 
شـقاء األبـد، فاعملـوا ليـوم القيامـة، وأعدوا الـزاد ليوم اجلمـع يوم التنـاد، وجتنبوا 

املعـايص، فبتقـوى اهلل يرجـى اخلـاص«)1(.


1. تفسر اإلمام العسكري A:655 - 657/صدر ح373.
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ۡعرُِضوَن ﴾)1(، وقال:  قـال اهلل: ﴿ ٱۡقـَرََب لِلنَّاِس ِحَسـاُبُهۡم َوُهۡم ِف َغۡفلَـةٖ مُّ
 كَِتَٰبَك َكَىٰ بَِنۡفِسَك ٱۡلَۡوَم َعلَۡيَك َحِسيٗبا ﴾)2(.

ۡ
﴿ ٱۡقَرأ

اعلـم إّن احلسـاب هـو االعـام للعبـد، والكشـف لـه عـن أعالـه، وإعـان 
بـه. أعالـه عليـه، وإيضـاح اختصاصهـا 

واجلـزاء: هـو إيصـال كل فرع إىل ُاصلـه، وارجاع كل عمـل إىل عامله، وأصل 
احلسـاب واجلـزاء وفعليتهـا يف الدنيـا وظهورمهـا يف العقبـى، وذلـك إّن املكلفـن 
بمنزلـة األشـجار يدبـر أصـل كل شـجرة باملـاء والشـمس، فيظهـر مـا هـو املكنـون 
يف غيبـه، واملخـزون يف إمكانـه، كذلـك نفـس كل مكلـف تدبـر بـاء النبوة وشـمس 
الواليـة، فيظهـر مـن كل نفـس ما فيهـا، ويرجع باملحاسـبة واجلـزاء اليهـا، وما البد 

منـه ال حسـاب عليه.
قـال الصـادق عليـه السـام: »ثاثـة أشـياء ال حياسـب عليهـن املؤمـن، طعـام 

يأكلـه، وثـوب يلبسـه، وزوجـة صاحلـة تعاونـه، وحيصـن هبـا فرجـه«)3(.

1. سورة االنبياء 1:21.
2. سورة االرساء 14:17.

3. مسند الرضا A:64/ح26. املحاسن للرقي 399:2/كتاب املأكل من املحاسن، الباب »6«: 
  وإن   التقدير  باب  األطعمة،  280:6/كتاب  للكليني  الكايف  ح80.  الطعام،  يف  اإلرساف 
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وقال الباقر عليه السام: »إذا كان يوم القيامة وحاسب اهلل عبده املؤمن، أوقفه 
عى ذنوبه ذنبًا ذنبًا، ثّم غفرها له، ال يطلع عى ذلك ملكًا مقربًا وال نبيًا مرسًا«.

وروي: إّنـه يسـرت عليـه مـن ذنوبـه مـا يكـره أْن يوقفـه عليـه، ويقـول لسـيئاته: 
كـوين حسـنات)1(.

اتِِهۡم َحَسـَنٰٖتۗ  ُ َسـّيِ َٔ ُل ٱللَّ وعـن الباقـر عليـه السـام يف قـول اهلل: ﴿ ُيَبـّدِ
ُ َغُفـوٗرا رَِّحيٗمـا ﴾)2( قـال: »يؤتـى باملؤمن املذنـب يوم القيامـة حتى يقام  َوَكَن ٱللَّ
بموقـف احلسـاب، فيكـون اهلل تعـاىل هـو الذي يتـوىل حسـابه، ال يطلع عى حسـابه 
أحـد مـن النـاس، فيعّرفـه ذنوبه، حتـى إذا أقر بسـيئاته قـال اهلل عّز وجـّل للكتبة)3(: 
بدلوهـا حسـنات، وأظهروهـا للنـاس، فيقـول النـاس حينئـذ: مـا كان هلـذا العبـد 
سـيئة واحـدة، ثـّم يأمـر اهلل بـه إىل اجلنـة، هـذا تأويـل اآليـة، وهـي يف املذنبـن مـن 

شـيعتنا خاصـة«)4(.
وعـن النبـي صـّى اهلل عليـه وآلـه: »حياسـب كل خلـق، إاّل مـن أرشك بـاهلل فإّنه 

ال حياسـب ويؤمـر به إىل النـار«)5(.

األحكام  هتذيب  ح2.  الثاثة،  للصدوق:80/باب  اخلصال  ح2.  عليه،  حساب  ال  الطعام 
للطويس 401:7/باب »34«: يف اختيار األزواج، ح8.

بن  زيد  مسند  يف  يسر  وباختاف  ح245.  ضمن   »17« للكويف:91/الباب  الزهد  كتاب   .1
عي:474/الباب »5«: يف فضل املؤمن وحسن اخللق. ويف عيون أخبار الرضا A 36:2/باب 

»31«: فيا جاء عن الرضا A من األخبار املجموعة.
2. سورة الفرقان 70:25.

3. يف أمايل الطويس: »للمائكة« بدل »للكتبة«.
4. األمايل للمفيد:298/املجلس »35« ح8. األمايل للطويس:72/املجلس »3« ح14.

للصدوق   A الرضا  أخبار  عيون  متفرقة.  احاديث  يف   :»10« عي:495/الباب  بن  زيد  مسند   .5
37:2/ باب »31«: فيا جاء عن الرضا من األخبار املجموعة، ح66.
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وروي: إّن أهل الرك ال تنصب هلم املوازين، وال تنر هلم الدواوين)1(.

ومـا ورد عـن رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: من حياسـب يعـذب، فقد فره 
رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه بـأّن من نوقـش يف احلسـاب هيلك)2(.

واملراد من املناقشة: االستقصاء واملداقة؛ لعدم استناده إىل ركن وثيق.

أقول: قد يستعمل احلساب يف السؤال.

مؤمنـان  عبـدان  وقـف  القيامـة  يـوم  كان  »إذا  السـام:  عليـه  الصـادق  قـال 
للحسـاب، كامهـا مـن أهـل اجلنـة، فقر يف الدنيـا، وغنـي يف الدنيا، فيقـول الفقر: 
]يـا رب[ عـى مـا ُاوقـف؟ فوعزتـك لتعلـم إّنـك مل توّلنـي واليـة فأعـدل فيهـا أو 
أجـور، ومل ترزقنـي مـاالً فـُاؤدي منـه حقـًا أو أمنـع، وال كان رزقـي يأتينـي منها إاّل 
كفافـًا، عـى مـا علمـت وقـدرت يل، فيقـول اهلل: صـدق عبـدي، خلـوا عنـه يدخـل 
اجلنـة، ويبقـى اآلخـر حتى يسـيل منه مـن العرق ما لو رشبـه أربعون بعـرًا لكفاها، 
ثـّم يدخـل اجلنـة، فيقول الفقر: ما حبسـك؟ فيقول: طول احلسـاب، ما زال اليء 
جييئنـي بعـد الـيء يغفـر يل، ثّم ُاسـأل عن يشء آخـر، حتى تغمدين اهلل منـه برمحته، 
واحلقنـي بالتائبـن، فمـن أنـت؟ فيقـول: أنـا الفقـر الذي كنت معـك آنفـًا، فيقول: 

لقـد غـرك النعيم بعـدي«)3(.

للكليني 75:8/ضمن ح29. األمايل للصدوق:595/املجلس »76« ضمن ح1. حتف  الكايف   .1
العقول للحراين:251/موعظة اإلمام السجاد A .... يوم مجعة.

2. زبدة التفاسر للما فتح اهلل الكاشاين 376:7/سورة االنشقاق. تفسر الثعلبي 159:10. تفسر 
النسفي 326:4. الكشاف للزخمري 235:4. وفيهم: »عذب« بدل »هيلك«.

3. األمايل للصدوق:441/املجلس »57« ح11. روضة الواعظن للنيسابوري:455/جملس يف ذكر 
الفقر والقوت. عدة الداعي البن فهد احلي:106/يف مذمة املتوغلن يف الدنيا.
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اقول: وحيتمل ان يراد هاهنا ايضًا عرض الذنوب والتوقيف عليها.

وعـن الصـادق عليه السـام: »إذا كان يوم القيامة وّكلنا اهلل بحسـاب شـيعتنا، 
فـا كان هلل سـألنا اهلل أْن هيبـه لنـا فهـو هلـم، ومـا كان لنا فهـو هلم ثـّم قـرا: ﴿ إِنَّ إَِلَۡنآ 

إِيَاَبُهـۡم ٢٥ ُثمَّ إِنَّ َعلَۡيَنا ِحَسـاَبُهم ﴾)1(«)2(.
وعـن أمـر املؤمنـني عليـه السـام، قـال: »يوقـف العبـد بـن يـدي اهلل فيقـول: 
النعـم العمـل، فيقولـون: قـد  قيسـوا بـن نعمـي عليـه وبـن عملـه، فتسـتغرق)3( 
اسـتغرق النعـم العمـل، فيقـول: هبـوا لـه نعمـي، وقيسـوا له بـن اخلر والـر، فإْن 
اسـتوى العمـان أذهـب اهلل الـر باخلر وُادِخـل)4( اجلنة، وإْن كان لـه فضل أعطاه 
اهلل بفضلـه، وإْن كان عليـه فضـل وهـو مـن أهـل التقـوى، مل يـرك بـاهلل تعـاىل، 
واتقـى الـرك بـه فهـو من أهـل املغفرة، يغفـر اهلل له برمحتـه إْن شـاء، ويتفضل عليه 

بعفوه«)5(.

وروي إّن سوء احلساب: املداقة واالستقصاء)6(.

أقول: الظاهر إّن ذلك خمتص باملخالفن.

1. سورة الغاشية 25:88 - 26.
املناقب البن شهر آشوب 5:2/باب ما تفرد من  2. األمايل للطويس:406/املجلس »14« ح59. 

مناقبه A، فصل يف منزلته عند امليزان والكتاب واحلساب.
3. االستغراق: االستيعاب. الصحاح للجوهري 297:4 »غرق«.

4. يف املصدر: »وأدخله«.
عدة   .101  - للكراجكي:100  الفوائد  كنز  ح19.  الثامن،  للطويس:212/املجلس  األمايل   .5

الداعي البن فهد احلي:136.
6. انظر: تفسر العيايش 210:2/سورة الرعد، ح39.
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وورد: أّن أول ما حياسب به العبد الصاة، فإْن ُقبِلت ُقبِل ما سواها)1(.
وورد: أّن صلة الرحم هتّون احلساب يوم القيامة)2(.

أقول: يعني ال يستقيص يف احلساب ملن أوصله.
وعـن الصـادق عليـه السـام: »الدواويـن يوم القيامـة ثاثة، ديوان فيـه النعم، 
وديـوان فيـه احلسـنات، وديوان فيـه الذنوب)3(، فيقابـل ]بن[ ديـوان النعم وديوان 

احلسـنات، فيسـتغرق عامة احلسـنات، وتبقى الذنوب)4(«)5(.
وروي: إّن املديـون إْن كانـت لـه حسـنات أخـذ منـه لصاحـب الديـن، وإْن مل 

تكـن لـه حسـنات القـي عليـه مـن سـيئات صاحـب الديـن)6(.
وقـال الصـادق عليـه السـام: »إذا كان يـوم القيامـة جعل اهلل حسـاب شـيعتنا 
إلينـا، فـا كان بينهـم وبن اهلل اسـتوهبه حممد صّى اهلل عليه وآلـه ]من اهلل[، وما كان 
بينهـم وبـن النـاس مـن املظـامل أداه حممـد صـّى اهلل عليـه وآلـه عنهـم، ومـا كان فيـا 

بيننـا وبينهـم وهبنـاه هلم، حتـى يدخلـوا اجلنة بغر حسـاب«)7(.

1. الكايف للكليني 268:3/كتاب الصاة، باب من حافظ عى صاته أو ضيعها، صدر ح4. هتذيب 
األحكام للطويس 239:2/باب »12«: فضل الصاة، صدر ح15.

2. كتاب الزهد للكويف:37/الباب »5«: يف بر الوالدين والقرابة، ح99. الكايف للكليني 157:2/كتاب 
اإليان والكفر، باب صلة الرحم، صدر ح32. األمايل للطويس:481/املجلس »17« ذيل ح18.

3. يف املصدر: »السيئات« بدل » الذنوب«.
4. يف املصدر: »ديوان السيئات« بدل »الذنوب«.

ح251.  والنر،  واحلساب  احلر  أوضاع   :»17« سعيد:94/الباب  بن  للحسن  الزهد  كتاب   .5
الكايف للكليني 602:2/كتاب فضل القرآن، صدر ح12، باختاف يسر.

6. علل الرائع للصدوق 528:2/الباب »312«: العلة التي من أجلها يكره الدين، صدر ح6.
7. تفسر فرات:552/سورة الغاشية، ذيل ح707.
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قـال تعـاىل: ﴿ َونََضـُع ٱلَۡمَوٰزِيـَن ٱۡلقِۡسـَط ِلَـۡوِم ٱۡلقَِيَٰمـةِ فَـَا ُتۡظلَـُم َنۡفٞس 
تَۡيَنـا بَِهـاۗ َوَكـَىٰ بَِنا َحِٰسـبنَِي ﴾)1(.

َ
اۖ ِإَون َكَن ِمۡثَقـاَل َحبَّـةٖ ّمِـۡن َخـۡرَدٍل أ َشـۡي ٔٗ

اعلـم إّن الـوزن يـوم القيامـة هـو: إيضاح منـازل النفوس، ودرجـات العقائد، 
ومراتـب األوصـاف، ومقامـات األحـوال واألعـال، واملوازيـن نفـس ويل الزمان، 
وعقائـده، وأوصافـه، وأخاقـه، وأعالـه، وأقوالـه، ولـذا ورد إّن املوازيـن ألهـل 
اإلسـام، وأمـا غرهـم فليـس هلـم وزن)2(، وهـو قولـه: ﴿ فَـَا نُقِيـُم لَُهـۡم يَـۡوَم 
﴾)3( فأقـوال اإلمـام عليـه السـام ميـزان أقـوال أهـل اإلسـام،  َوۡزٗنـا  ٱۡلقَِيَٰمـةِ 
وأفعالـه ميـزان أفعاهلـم، وكذلـك االخـاق، واألوصـاف، والعقائـد، وأمـا وزن 
النفـوس فهـو بحسـب مراتـب قـرب النفـوس وبعدهـن بالنسـبة إىل نفـس اإلمـام 

عليـه السـام.
قـال بعـض األفاضـل: اعلـم إّن لـكل معنـى مـن املعـاين حقيقـة وروحـًا، ولـه 
صـورة وقالـب، وقد تتعدد الصـور والقوالب حلقيقة واحـدة، وإّنا وضعت األلفاظ 

1. سورة االنبياء 47:21.
.A 2. الكايف للكليني 75:8/خطبة اإلمام زين العابدين

3. سورة الكهف 105:18.
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احلقائـق،  التعبـر عـن  إّنـا هـو  الوضـع  مـن  املقصـود  للحقائـق واألرواح)1(؛ ألّن 
واألخبـار عن أحواهلـا؛ ألهّنا هي املتضمنة للمصالح واملفاسـد، والقوالب، والصور 
ال أثـر هلـا يف الوجـود، وإّنـا هـي مظاهـر أثـار احلقائـق، واأللفـاظ إّنـا يسـتعمل فيها 
عـى احلقيقـة؛ الحتـاد ما بينهـا وبن احلقائق، ولذا ال يصح السـلب عـن احلقيقة بتغر 
ُ ِلُِضيـَع إِيَمَٰنُكۡمۚ ﴾)2( يعني بسـبب  الصـورة وتبدهلـا، قـال تعـاىل: ﴿ َوَمـا َكَن ٱللَّ
تغـر الصـورة واملتعلقـات؛ ألّن احلقيقـة متحققة ثابتة، ويصح السـلب عن الصورة 
ِ َوبِٱۡلَۡوِم  اِس َمـن َيُقوُل َءاَمنَّـا بِـٱللَّ مـع فقـدان احلقيقـة، قـال تعـاىل: ﴿ َوِمـَن ٱنلَـّ
َوَمـا ُهـم بُِمۡؤِمنِـنَي ﴾)3(؛ لفقـدان حقيقـة اإليـان، وإْن كانـت الصـورة  ٱٓأۡلِخـرِ 

موجـودة فعلـم إّن املـدار عـى احلقيقـة، وإْن أختلفـت الصـور وتبدلـت القوالـب.
قـال: ومـن ذلـك القلـم، فإّنه إّنا وضع ملا يكتب به سـواء كان من اخلشـب، أو 
احلديـد، أو الذهـب، أو العقـل، أو النـور، فحيـث مـا حتقق هذا املعنـى حتقق صدق 

هذا االسـم.
أقـول: وكذلـك امليـزان، إّنـا هـو مـا يوِزن الـيء، سـواء كان من الـذوات، أو 
الصفـات، أو األعـال، أو غـر ذلـك، وكذلـك الثقـل واخلفـة، إّنـا مهـا يف كل يشء 

. بحسبه
عـن الصـادق عليـه السـام يف قولـه: ﴿ َفَمـن َثُقلَـۡت َمَوٰزِيُنـُهۥ ﴾)4(، قـال: 

»فمـن رجـح عملـه«)5(.

1. التفسر الصايف للفيض الكاشاين 31:1/املقدمة »4«: يف نبذة مما جاء يف معاين وجوه اآليات.
2. سورة البقرة 143:2.

3. سورة البقرة 8:2.
4. سورة األعراف 8:7. سورة املؤمنون 102:23.

5. االحتجاج للطريس 98:2/فيا احتج الصادق A عى الزنديق.
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ويف اخلرب: إّن أمر املؤمنن واألئمة من ذريته عليهم السام هم املوازين)1(.

ويف األخبار: إّن املوازين األنبياء واألوصياء)2( عليهم السام)3(.

وتتضـح مراتب سـائر األنفـس ودرجاهتن ذاتـًا، وصفة، وعمًا، وقـد ورد إّن 
معنى امليـزان: العدل)4(.

 أقـول: فاملـراد إهّنـم املعّدلـون بن اخللـق، بإيضـاح مراتبهم ومراتـب أعاهلم لـ
﴿ َوَيۡحَيٰ َمۡن َحَّ َعۢن بَّيَِنةٖۗ ﴾)5(.

وروي: إّن داود عليـه السـام سـأل ربـه أْن يريـه امليـزان، فلـّا رآه ُغـي عليـه، 
ثـّم أفـاق فقال:

»يا اهلي، من الذي يقدر أْن يمأل كفته)6( حسنات؟«.

فقال: »يا داود، إيّن إذا رضيت عن عبد مألهتا بتمرة«)7(.

وعـن عـي بـن احلسـني عليهـا السـام قـال: »قـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه 
وآلـه: مـا يوضـع يف ميـزان أمـرئ يـوم القيامـة أفضـل مـن حسـن اخللـق«)8(.

1. تصحيح االعتقادات للمفيد:115/يف احلساب وامليزان.
2. يف االصل: »األولياء« وما اثبتناه من املصادر.

ح36.  الوالية،  يف  التنزيل  من  ونتف  نكت  فيه  باب  احلجة،  419:1/كتاب  للكليني  الكايف   .3
االعتقادات للصدوق:74/باب االعتقاد يف احلساب وامليزان.

4. االحتجاج 98:2/فيا احتج الصادق A عى الزنديق.
5. سورة االنفال 42:8.

6. يف االصل: »يزن بما كفته« وما أثبتناه من املصادر.
7. تفسر الثعلبي 277:6. زاد املسر البن جوزي 115:3/سورة األعراف. تفسر الرازي 176:22.

8. الكايف للكليني 99:2/كتاب اإليان والكفر، باب حسن اخللق، ح2.
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وعن اإلمام عي عليه السام: »احلسنات ثقل امليزان، والسيئات خفة امليزان«)1(.
وعـن رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه، قـال: »إّن اهلل يبعـث يـوم القيامـة قومـًا 
متتلـئ مـن جهـة السـيئات موازينهـم، فيقـال هلـم: هـذه السـيئات فأيـن احلسـنات، 
وإاّل فقـد عطبتـم)2(، فيقولـون: يـا ربنـا مـا نعـرف لنا حسـنات، فـإذا النـداء من قبل 
اهلل: لئـن مل تعرفـوا ألنفسـكم عبادي حسـنات، فإيّن أّعرفها لكـم، وأوّفرها عليكم.
ثّم تأيت الريح بصحيفة صغرة)3( تطرحها يف كفة حسـناهتم، فرتجح بسـيئاهتم 
بأكثر من ما بن السـاء واألرض، فيقال ألحدهم: خذ بيد أبيك وأمك، وإخوانك 
وأخواتـك، وخاصتـك وقراباتـك، وأخدانـك ومعارفـك، فأدخلهم اجلنـة، فيقول 
أهـل املحـر: يـا رب، أّمـا الذنـوب فقـد عرفناهـا، فـاذا كانـت حسـناهتم، فيقـول 
اهلل عـّز وجـّل: يـا عبـادي، مشـى أحدهـم ببقيـة ديـن ألخيـه إىل أخيه، فقـال: خذها 
فـإين أحبـك بحبـك عـي بـن أيب طالـب عليـه السـام، فقـال لـه اآلخـر: قـد تركتها 
لـك بحبـك عليـًا، ولـك مـن مـايل مـا شـئت، فشـكر اهلل تعـاىل ذلـك هلـا فحـط بـه 
خطايامهـا، وجعـل ذلـك يف حشـو صحيفتهـا وموازينهـا، وأوجب هلـا ولوالدهيا 

]ولذريتهـا[ اجلنة«.
ثـّم قـال: »]إّن مـن[ يدخـل النـار ببغـض عـي عليـه السـام، أكثـر مـن حـى 

اخلـذف)4( الـذي يرمـى عنـد اجلمـرات«)5(.

1. التوحيد للصدوق:268/بيانه يف معنى انه تعاىل يرى اولياءه نفسه.
2. يف األصل: »عصيتم« وما أثبتناه من املصدر.

3. يف األصل: »يأيت بصحيفة صغرة«.
4. اخلَْذف باحلى: الرمي به باالصابع. الصحاح للجوهري 46:4 »خذف«.

5. تفسر اإلمام العسكري A:138/شكاية بريدة من عي A، ح70.
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وعـن الباقـر، عـن آبائـه عليهـم السـام، قـال: »قـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليه 
وآلـه: حبـي وحـب أهل بيتـي نافع يف سـبعة مواطـن، أهواهلن عظيمة: عنـد الوفاة، 
ويف القـر، وعنـد النشـور، وعنـد الكتـاب، وعنـد احلسـاب، وعنـد امليـزان، وعنـد 

الرصاط«)1(.


األثر  كفاية  للصدوق:5/ح2.  الشيعة  فضائل  ح49.  السبعة،  للصدوق:360/باب  اخلصال   .1
للقمي:108/ما جاء عن وائلة بن األسفع من النصوص. روضة الواعظن للنيسابوري:271/

.F جملس يف مناقب آل حممد
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الباب الثالث عرش
يف السؤال

ٱلُۡمۡرَسـلنَِي ٦  ـ َٔلَنَّ  َولَنَۡس إَِلِۡهـۡم  رِۡسـَل 
ُ
أ ِيـَن  ٱلَّ ـ َٔلَنَّ  فَلَنَۡس قـال تعـاىل: ﴿ 

ـنَّ َعلَۡيِهـم بِعِۡلـمٖۖ َوَمـا ُكنَّـا َغٓئِبِـنَي ﴾)1(. فَلََنُقصَّ
اعلم: إّن السؤال يوم القيامة عن الدين وعا عهد اليهم فيه.

قـال الصـادق عليـه السـام: »إّن اهلل إذا مجـع العباد يوم القيامة سـأهلم عا عهد 
اليهم، ومل يسـأهلم عا قـىض عليهم«)2(.

أقـول: وإّنـا ُيسـأل عـن الصحـة والفـراغ كـا روي، أو عـن العمـر، واجلسـد، 
واملـال، وأمثاهلـا، فإّنـا ذلـك ملـا هلـا مزيـد تعلـق بـا عهـده اليهـم مـن أمـر الدين.

ويف األخبـار عـن الصـادق عليـه السـام: »ال تـزول قـدم عبـد يـوم القيامـة 
حتـى ُيسـال عـن أربـع، عـن جسـده فيا أبـاه، وعن عمـره فيا أفنـاه، وعـن ماله مما 

أكتسـبه، وفيـا أنفقـه، وعـن حبنـا أهـل البيـت«)3(.

1. سورة األعراف 6:7 - 7.
2. التوحيد للصدوق:365/باب القضاء والقدر، ح2.

القمي   F يف تفسر  اهلل  A، عن رسول  الباقر  A، بل روي عن  الصادق  يرد عن اإلمام  3. مل 
األمايل  ح104.  157:1/صــدر  النعان  للقايض  األخبار  رشح  ارسائيل.  بني  20:2/ســورة 
 »42« للمفيد:353/املجلس  ح1.األمايل  اجلمعة،  يوم  جملس   :»26« للطويس:593/جملس 

ح5.
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ْوَلٰٓئَِك َكَن 
ُ
ـۡمَع َوٱۡلََرَ َوٱۡلُفـَؤاَد ُكُّ أ وعنـه عليـه السـام يف قولـه: ﴿ إِنَّ ٱلسَّ

ـ ُٔوٗل ﴾)1(، قال: »ُيسـئل السـمع عّا يسـمع، والبرص عّا يطـرف، والفؤاد  َعۡنُه َمۡس
عّا عقـد عليه«)2(.

ـ َٔلُنَّ يَۡوَمئٍِذ َعـِن ٱنلَّعِيِم ﴾)3(،  وعـن الرضـا عليـه السـام يف قولـه: ﴿ ُثمَّ لَتُۡس
قـال: »قـال الصـادق عليـه السـام: إّن اهلل ال يسـأل عبـاده عـّا تفضـل عليهـم، وال 
يمـن بذلـك عليهـم، واإلمتنـان باالنعـام مسـتقبح مـن املخلوقـن، فكيـف يضـاف 
إىل اخلالـق عـّز وجـّل مـا ال يـرىض املخلوقـن)4( بـه، ولكن النعيـم حّبنا أهـل البيت 
ومواالتنـا، يسـأل اهلل ]عبـاده[ عنـه بعـد التوحيـد والنبـوة؛ ألّن العبـد إذا وىف بذلك 

أداه إىل نعيـم اجلنـة التي ال تـزول«)5(.
ِٰدقنَِي ِصۡدُقُهۡمۚ ﴾)6(،  وعن الباقر عليه السام يف قوله: ﴿ َهَٰذا يَۡوُم يَنَفُع ٱلصَّ
قال: »إذا كان يوم القيامة وُحر الناس للحساب، فيمرون بأهوال يوم القيامة، فا 

ينتهون إىل العرصة حتى جيهدوا جهدًا شديدًا«.
قـال: »فيقفـون بفنـاء العرصة، ويـرف اجلبـار عليهم وهو عى عرشـه، فأول 
مـن ُيدعـى بنـداء ُيسـمع اخلائـق أمجعـن أْن هيتـف باسـم حممـد بـن عبـد اهلل، النبي 

1. سورة االرساء 36:17.
2. تفسر العيايش 292:2/سورة االرساء، ح75. الكايف 37:2/كتاب اإليان والكفر، باب يف أن 

املبثوث جلوارح البدن، ح2. وفيه: »عّا نظر اليه« بدل »عّا يطرف«.
3. سورة التكاثر 8:102.
4. يف املصدر: »املخلوق«.

5. عيون اخبار الرضا للصدوق137:2/يف تفسر بعض االيآت، ضمن ح8.
6. سورة املائدة 119:5.
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القـريش العـريب صـّى اهلل عليـه وآله«.
قال: »فيتقدم حتى يقف عى يمن العرش«.

عـى  يقـف  فيتقـدم حتـى  السـام،  عليـه  عـي  بصاحبكـم  يدعـى  »ثـّم  قـال: 
يسـار رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه، ثـّم يدعـى بُامـة حممـد صـّى اهلل عليـه وآلـه، 
فيقومـون)1( عـى يسـار عي عليه السـام، ثّم يدعـى كل نبّي)2( وُامتـه معه، من أول 

النبيـن إىل آخرهـم وُاممهـم، فيقفـون عـن يسـار العـرش«.
قال: »ثّم أول من يدعى للمساءلة القلم«.

قـال: »فيتقـدم فيقف بن يدي اهلل يف صورة اآلدمين، فيقول اهلل: هل سـطرت 
يف اللـوح ما أهلمتك وأمرتـك به من الوحي؟.

فيقـول القلـم: نعـم يـا رب، قـد علمـت أيّن ]قد[ سـطرت يف اللوح مـا أمرتني 
واهلمتنـي به مـن وحيك.

فيقول اهلل: فمن يشهد لك بذلك؟.
فيقول: يا رب هل اطلع عى مكنون رسك خلق غرك؟«.

قال: »فيقول له ]اهلل[: أفلجت حجتك«.
قـال: »قـال ثـّم يدعـى باللـوح، فيتقـدم يف صـورة اآلدميـن حتـى يقـف مـع 

القلـم، فيقـول لـه: هـل سـطر فيـك القلـم مـا أهلمتـه وأمرتـه بـه مـن وحيـي؟.
فيقول اللوح: نعم يا رب، وبّلغته إرسافيل.

ثـّم يدعـى بإرسافيـل، فيتقدم مع القلـم واللوح يف صـورة اآلدمين، فيقول اهلل 

1. يف املصدر: »فيقفون«.
2. يف املصدر: »بنبّي نبّي« بدل »كل نبي«.
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لـه: هـل بّلغـك اللوح ما سـّطر فيه القلم مـن وحيي؟.
فيقول: نعم يا رب، وبّلغته جرئيل.

فيدعـى بجرئيـل، فيتقـدم حتـى يقف مـع إرسافيل، فيقـول اهلل له: هـل بّلغك 
إرسافيل مـا بّلغ؟.

فيقـول: نعـم يـا رب، وبّلغتـه ]مجيـع[ أنبيائـك، وأنفـذت اليهـم مجيع مـا انتهى 
نبـّي، ورسـول رسـول، وبّلغتهـم كل  نبـّي  ايلَّ مـن أمـرك، وأديـت رسـاالتك إىل 
وحيـك، وحكمتـك، وكتبـك، وإّن آخـر مـن بلغتـه حممـد بـن عبـد اهلل، ]العـريب، 

القـريش، احلرمـي[، حبيبـك صـى اهلل عليـه والـه«.
قـال عليـه السـام: »فـأول مـن يدعـى مـن ولـد آدم للمسـاءلة حممـد بـن عبـد 
اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه، فيدنيـه اهلل حتـى ال يكـون خلـق أقـرب إىل اهلل يومئـذ منـه، 
فيقـول اهلل: يـا حممـد، هـل بّلغـك جرئيل مـا أوحيـت إليك، وأرسـلته بـه اليك من 

كتـايب، وحكمتـي، وعلمي؟.
فيقـول رسـول اهلل: نعـم يـا رب، قـد بّلغنـي جرئيـل مجيـع مـا أوحيتـه اليـه، 

وأرسـلته بـه.
فيقول اهلل: هل بّلغت ُامتك ما بّلغك جرئيل؟.

فيقـول رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآله: نعم يا رب، قد بّلغـت ُامتي ما أوحيت 
ايل.

فيقول اهلل: فمن يشهد لك بذلك؟.
فيقـول: يـا رب، أنـت الشـاهد يل بتبليـغ الرسـالة، ومائكتـك، واألبـرار مـن 

ُامتـي، وكفـى بك شـهيدًا.
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فيدعـى باملائكة، فيشـهدون لرسـول اهلل بتبليغ الرسـالة، ثّم يدعـى بُامة حممد 
صـّى اهلل عليـه وآلـه، فيسـألون: هـل بّلغكـم حممـد رسـالتي؟ فيشـهدون لـه بتبليـغ 
الرسـالة، فيقـول اهلل ملحمـد صـّى اهلل عليـه وآلـه: فهـل اسـتخلفت يف ُامتـك مـن 
بعـدك مـن يقـوم فيهـم بحكمتـي وعلمي، ويفـر هلم كتـايب، ويبن هلم مـا خيتلفون 

فيـه مـن بعـدك، حجـة يل وخليفـة يف األرض؟.
فيقـول حممـد صـّى اهلل عليـه وآلـه: نعـم يـا رب، قـد خّلفـت فيهـم عـي بن أيب 
طالـب، أخـي ووزيـري وحبيبي، وخر ُامتي، ونّصبته هلـم علًا يف حيايت، ودعوهتم 

إىل طاعتـه، وجعلتـه خليفتـي يف ُامتـي، وإمامـًا تقتدي بـه االُمة إىل يـوم القيامة)1(.
فيدعـى بعـي بـن أيب طالـب عليـه السـام، فيقـال لـه: هـل أوىص اليـك حممـد 
صـّى اهلل عليـه وآلـه، واسـتخلفك يف ُامتـه، ونصبـك علـًا، وهـل قمـت فيهـم مـن 

مقامه؟. بعـده 
فيقـول: نعـم يـا رب، قد أوىص إىل حممد صّى اهلل عليـه وآله، وخّلفني يف ُامته، 
ونّصبنـي هلـم علـًا يف حياتـه، فلـّا قبضـت حممـدًا اليـك، جحدتنـي ُامتـه، ومكـروا 
بـه، واسـتضعفوين، وكادوا يقتلوننـي، وقّدمـوا قدامـي مـن أخـرت، وأخـروا مـن 

قدمـت، ومل يسـمعوا منـي، ومل يطيعـوا أمـري، فقاتلتهـم يف سـبيلك حتـى قتلوين.
فيقـال لعـي: فهـل خّلفـت مـن بعـدك يف ُامـة حممـد صـّى اهلل عليـه وآلـه حجـة 

وخليفـة يف األرض، يدعـوا عبـادي إىل دينـي واىل سـبيي.
فيقول عي: نعم يا رب، قد خّلفت فيهم احلسن، ابني وابن بنت نبيك.

فيدعـى احلسـن بـن عـي عليه السـام فُيسـأل عّا ُسـئل عنـه عي بـن أيب طالب 
عليه السـام.

1. يف املصدر: »إمامًا يقتدي به األئمة من بعدي إىل يوم القيامة«.
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عذرهم،  اهلل  فيقبل  بحجتهم،  فيحتجون  عامله  وبأهل  إمام،  بإمام  يدعى  ثّم 
ِٰدقنَِي ِصۡدُقُهۡمۚ ﴾)1(«)2(. وجييز حجتهم، قال ثّم يقول ]اهلل: ﴿ َهَٰذا[ يَۡوُم يَنَفُع ٱلصَّ
أقـول: إنـا حيكـم اهلل يـوم القيامـة بالشـاهد والبينـة؛ اتقـاء مـن التهمـة، وإمتامًا 

َۡهلِـَك َمـۡن َهلَـَك َعـۢن بَّيَِنـةٖ َوَيۡحَيٰ َمـۡن َحَّ َعۢن بَّيَِنـةٖۗ ﴾)3(«. للحجـة، ﴿ ّلِ
وقـد روي إّن اهلل سـبحانه قـال يف بعـض الكتب: لو تركت عى حسـب علمي 
هبـم مـن غـر أْن يظهـروا للغـر ما أنا أعلـم فيهـم، إذًا للزمتنـي التهمة بامليـل، فأوىل 

يب أْن أظهـر ذلك يف االبتـاء)4(، انتهى.


1. سورة املائدة 119:5.

2. تفسر القمي 191:1/سورة املائدة، باختاف يسر.
3. سورة االنفال 42:8.

4. مل نجد هذا احلديث يف الكتب واملصادر.
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ۡعَطۡيَنَٰك ٱۡلَكۡوثََر ﴾)1(.
َ
آ أ قال اهلل: ﴿ إِنَّ

وقـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآله: »الكوثـر هنر يف اجلنة، عرضـه وطوله ما 
بـن املـرق واملغـرب، ال يـرب أحـد منـه فيظمـأ، وال يتوضـأ أحـد منه فيشـعث، 
ال يربـه إنسـان أخفـر ذمتـي)2(، وال قتـل أهل بيتي، يـذود عي عنه يـوم القيامة من 

ليـس من شـيعته، ومـن رشب منه مل يظا أبـدًا«)3(.
ۡعَطۡيَنٰـَك ٱۡلَكۡوثَـَر ﴾، قـال: هنر يف 

َ
وعـن ابـن عبـاس يف قولـه تعـاىل: ﴿ إِنَّـآ أ

اجلنـة، عمقـه يف األرض سـبعون الـف فرسـخ، مـاؤه أشـد بياضًا من اللبـن، وأحى 
مـن العسـل، شـاطئاه مـن اللؤلـؤ والزبرجـد والياقـوت، خـص اهلل تعـاىل بـه نبيـه 

وأهـل بيـت نبيـه عليهـم السـام، دون األنبيـاء)4(.
وقـال انـس بـن مالـك: سـمعت رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه يقـول: »مّلـا 
وأراين  أمامـك،  حممـد  يـا  تقـدم  جرئيـل:  يل  قـال  السـابعة،  السـاء  إىل  يب  ُارسي 

1. سورة الكوثر 1:108.
2. أخفر الذمة أي: مل يف ملن جير. العن للفراهيدي 254:4 »خفر«. واخفر ذمة اهلل أي: نقض ذمة 

اهلل. غريب احلديث البن قتيبة 253:1.
3. املناقب البن شهر آشوب 12:2/فصل يف انه الساقي والشفيع.

4. تاويل اآليات الظاهرة لاسرتابادي 856:2/سورة الكوثر، ح1.



مدارك الغرائب في مسالك العواقب 194

الكوثـر، وقـال: يـا حممـد، هـذا الكوثـر لـك مـن دون النبيـن، فرأيـت عليـه قصورًا 
كثـرة مـن اللؤلـؤ والياقـوت والـدر، وقـال: يـا حممـد، هـذه مسـاكنك ومسـاكن 
وزيـرك ووصيـك عـي بـن أيب طالـب عليـه السـام وذريتـه األبـرار، قـال: فرضب 
بيـدي إىل باطـه فشـممته، فـإذا هـو مسـك، وإذا أنـا بالقصـور لبنة من ذهـب ولبنة 

مـن فضـة«)1(.
وعـن الباقـر عليـه السـام، قـال: »مّلـا أنـزل اهلل تعـاىل عـى نبيـه حممـد صـّى اهلل 
ۡعَطۡيَنٰـَك ٱۡلَكۡوثَـَر ﴾ قـال له أمـر املؤمنـن عي بـن أيب طالب 

َ
عليـه وآلـه: ﴿ إِنَّـآ أ

عليهـا السـام: يـا رسـول اهلل، لقـد رّشف اهلل هـذا النهـر وكرمـه، فانعتـه لنـا.
قـال: نعـم يـا عـي، الكوثـر هنـر جيـري مـن حتـت عـرش اهلل، مـاؤه أبيـض مـن 
اللبـن، وأحـى مـن العسـل، والـن مـن الزبـد، حصـاه الـدر والياقـوت واملرجـان، 
رب  عـرش  قوائـم  حتـت  مـن  جيـري  الزعفـران،  حشيشـه  األذفـر،  املسـك  ترابـه 
العاملـن)2(، ثمـره كأمثـال القـال مـن الزبرجد األخـرض، والياقوت األمحـر، والدّر 

األبيض، يستبن ظاهره من باطنه، وباطنه من ظاهره.
فبكـى النبـي صـّى اهلل عليـه وآلـه وأصحابـه، ثـّم رضب بيـده إىل أمـر املؤمنن 
عـي بـن أيب طالـب عليـه السـام فقـال: واهلل يـا عي مـا هـو يل وحدي، وإنـا هو يل 

ولـك وملحبيـك من بعـدي«)3(.
وعن الصادق، عن آبائه عليهم السام، عن النبي صّى اهلل عليه وآله، قال: »يا 

1. تأويل اآليات الظاهرة لاسرتابادي 857:2/سورة الكوثر، ح3.
2. يف املصدر: »سنخ قوائمه عرش رب العاملن« بدل »جيري من حتت قوائم عرش رب العاملن«.

3. تفسر فرات:609/سورة الكوثر، ح766. وباختصار يف أمايل املفيد:294/املجلس »35« ح5. 
وأمايل الطويس:69/املجلس »3« ح11.
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عي، أنت وشيعتك عى احلوض، تسقون)1( من أحببتم، ومتنعون من كرهتم، وأنتم 
اآلمنون يوم الفزع األكر يف ظل العرش، يفزع الناس وال تفزعون، وحيزن الناس 
ْوَلٰٓئَِك 

ُ
ِيَن َسَبَقۡت لَُهم ّمِنَّا ٱۡلُۡسَنٰٓ أ وال حتزنون، فيكم نزلت هذه اآلية: ﴿ إِنَّ ٱلَّ

ىُٰهُم  َوَتَتلَقَّ ۡكَبُ 
َ
ٱۡل ٱۡلَفَزُع  َيُۡزُنُهُم  َل   ﴿ نزلت:  وفيكم   ،)2(﴾ ُمۡبَعُدوَن  َعۡنَها 

ِي ُكنُتۡم تُوَعُدوَن ﴾)3(«)4(. ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َهَٰذا يَۡوُمُكُم ٱلَّ
وقـد ُسـئل رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآله عن احلـوض فقـال: »إّن اهلل أكرمني 
بـه دون األنبيـاء، وإّنـه مـا بـن أيلـة)5( إىل صنعـاء، يسـيل فيـه خليجـان مـن املـاء، 
ماؤمهـا أبيـض مـن اللبـن، وأحـى مـن العسـل، بطحاؤمهـا مسـك اذفـر، حصبائها 
الـدر والياقـوت، رشط مـروط مـن ريب، ال يردمهـا إاّل الصحيحـة نياهتـم، النقيـة 
قلوهبـم، الذيـن يعطـون مـا عليهـم يف ير، وال يأخـذون ما هلم يف عر، املسـّلمون 
للـويص مـن بعـدي، يـذود من ليـس من شـيعته، كا يـذود الرجل اجلمـل األجرب 

إبلـه«)6(. عن 
وقـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليه وآله: »مـن أراد ]منكـم[ أْن يتخلص من هول 

1. يف االصل: »تشفعون« وما اثبتناه من املصادر.
2. سورة االنبياء 101:21.
3. سورة االنبياء 103:21.

 »83« األمايل:657/املجلس  يف  الصدوق  ورواه  ح361.  األنبياء،  فرات:268/سورة  تفسر   .4
ضمن ح2. ويف فضائل الشيعة:16/ضمن ح17.

5. أيلة: بالفتح، مدينة عى ساحل بحر القلزم مما يي الشام، وقيل هي آخر احلجاز وأول الشام. انظر: 
معجم البلدان للحموي 292:1.

6. أعـام الديـن للديلمي:450.وباختـاف يسـر يف مناقـب أمـر املؤمنـن A للكـويف 404:1/
ح323.
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القيامـة)1( فليتـول وليـي، وليتبـع وصيـي، وخليفتـي من بعـدي، عي بـن أيب طالب 
عليـه السـام، فإّنـه صاحـب حـويض، يـذود عنـه أعدائـه، ويسـقي أوليائـه، فمن مل 
يسـق منـه مل يـزل عطشـانًا ومل يرو أبدًا، ومن سـقى رشبة مل يشـق، ومل يظمـأ أبدًا«)2(.
وعـن الصـادق عليـه السـام، قـال: »إّن املوجـع قلبـه لنا ليفـرح يـوم يرانا عند 
موتـه فرحـة ال تـزال تلـك الفرحـة يف قلبـه حتـى يـرد علينـا احلـوض، وإّن الكوثـر 
ليفـرح بمحبنـا إذا ورد عليـه، حتـى إّنـه ليذيقـه مـن رضوب الطعـام مـا ال يشـتهي 
أْن يصـدر عنـه، مـن رشب منـه رشبـة مل يظمـأ بعدهـا أبـدًا، ومل يسـتق بعدهـا أبـدًا، 
وهـو يف بـرد الكافـور، وريـح املسـك، وطعـم الزنجبيـل، أحـى مـن العسـل، َوالَن 
مـن الزبـد، وأصفـى مـن الدمـع، وأذكـى من العنـر، خيرج من تسـنيم، ويمـر بأهنار 
اجلنـان، جيـري عـى ررضاض)3( الـدر والياقـوت، فيـه مـن القدحـان أكثـر من عدد 
نجـوم السـاء، يوجـد رحيـه مـن مسـرة الـف عـام، قدحانـه مـن الذهـب والفضـة 
والـوان اجلوهـر، يفـوح يف وجه الشـارب منـه كل فائحة، حتى يقول الشـارب منه: 

يـا ليتنـي ُتركـت ههنـا ال أبغـي هبـذا بـدالً، وال عنـه حتويًا.
ومـا مـن عـن بكـت لنـا إاّل نعمـت بالنظـر إىل الكوثـر، وسـقي منه مـن أحبنا، 
وإّن الشـارب منـه ليعطـى مـن اللـذة، والطعـم، والشـهوة له أكثـر مما يعطـاه من هو 
دونـه يف حبنـا، وإّن عـى الكوثـر أمـر املؤمنـن ويف يـده عصـا مـن عوسـج حيطم هبا 

أعدائنـا، فيقـول الرجـل: منهم إيّن أشـهد الشـهادتن.
فيقول: انطلق إىل إمامك فان، فأسأله أْن يشفع لك.

1. يف املصدر: »ذلك اليوم« بدل »القيامة«.
2. األمايل للصدوق:354/املجلس »47« ضمن من ح9.

اُض: ما َدقَّ من احلى. الصحاح للجوهري 293:3 »رضض«. رْضَ 3. الرَّ
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فيقول: ترأ مني إمامي الذي تذكره.
فيقـول: إرجـع وراءك، وقـل للـذي كنـت تتـواله وتقدمـه عى اخللق وَسـله - 
إذ كان عنـدك خـر اخللـق - أْن يشـفع لـك، فـإّن خـر اخللـق حقيـق أْن ال يـرد إذا 

شـفع، فيقـول: إين أهلـك عطشـًا.
فيقول: زادك اهلل ظمًأ، وزادك اهلل عطشًا«.

قيـل: جعلـت فـداك، وكيـف يقـدر عـى الدنـو مـن احلـوض، ومل يقـدر عليـه 
غـره؟.

قـال: »ورع عـن أشـياء قبيحـة، وكـف عـن شـتمنا ]أهـل البيـت[ إذا ذكرنـا، 
وتـرك أشـياء أجـرتى عليهـا غـره، وليـس ذلـك حلبنـا، وال هلـوى منـه لنـا، ولكـن 
ذلـك لشـدة إجتهـاده يف عبادتـه وتدينـه، وملِـا قـد شـغل بـه نفسـه عـن ذكـر النـاس، 
املاضـن،  وواليـة  النصـب،  أهـل  باتباعـه)1(  النصـب  ودينـه  فمنافـق،  قلبـه  فأمـا 

وتقدمـه هلـا عـى كل احـد«)2(.
ووزيـري،  أخـي،  أنـت  عـي،  »يـا  وآلـه:  عليـه  اهلل  صـّى  اهلل  رسـول  وقـال 

حـويض«)3(. صاحـب  وأنـت  واآلخـرة،  الدنيـا  يف  لوائـي  وصاحـب 
وقـال أمـر املؤمنـني عليـه السـام: »أنـا مـع رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه 
ومعـي عـرتيت عـى احلـوض، فمـن أرادنـا فليأخـذ بقولنـا، وليعمـل بعملنـا، فـإّن 

1. يف األصل: »واتباعه« وما اثبتناه من املصدر.
2. كامل الزيارات البن قولويه:204 - 206/الباب »32«: ثواب من بكى عى احلسن، ضمن ح7.
3. رواه الصدوق يف األمايل:116/املجلس »14« ح11. ويف عيون أخبار الرضا A 264:1/باب 
»28«: فيا جاء عن الرضا A من األخبار املتفرقة، ح47. وفيها زيادة: »من أحبك أحبني، ومن 

أبغضك أبغضني«.



مدارك الغرائب في مسالك العواقب 198

لـكل أهـل بيـت نجيبًا، ولنا شـفاعة، وألهل مودتنا شـفاعة، فتنافسـوا يف لقائنا عى 
احلـوض، فإّنـا نـذود عنـه أعدائنا، ونسـقي منـه أحباؤنـا وأولياؤنا، ومـن رشب منه 
رشبـة مل يظمـأ بعدهـا أبدًا، حوضنـا مرتع، فيه مثعبـان)1( ينصّبان مـن اجلنة، أحدمها 
مـن تسـنيم، واآلخر مـن معن، عـى حافتيه الزعفـران، وحصاه اللؤلـؤ والياقوت، 

الكوثـر«)2(. وهو 
وآلـه  عليـه  اهلل  النبـي صـّى  إّن حـوض  األخبـار  بعـض  مـن  الظاهـر  أقـول: 
الريعـة والعلـم، وإّنـا يوصـل إىل هـذا احلـوض بحب عـي عليه السـام وطاعته، 
والقدحـان فيـه بعـدد نجـوم السـاء النفـوس، ويظهـر مـن بعضهـا إّن الكوثـر حب 
عـي عليـه السـام، وإّن الشـارب منـه ليعطـى مـن اللذة والطعـم أكثر ممـا يعطاه من 

هـو دونـه يف حبهـم عليهـم السـام، فذلـك هـو الظاهـر، وذاك هـو الباطـن.


اثبتناه من املصدر. والثعب: مسيل املاء. الصحاح للجوهري 143:1  1. يف االصل: »مثقبان« وما 

»ثعب«.
املائة، ضمن حديث األربعائة. تفسر فرات:367/ إىل  الواحد  2. اخلصال للصدوق:624/باب 

سورة الزمر، صدر ح10، باختاف يسر.
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الباب اخلامس عرش
يف الرصاط

قال اهلل: ﴿ إِنَّ َربََّك َلِٱلِۡمۡرَصادِ ﴾)1(.
وقـال الصـادق عليـه السـام: »املرصـاد قنطـرة عـى الـرصاط ال جيوزهـا عبـد 

بمظلمـة«)2(.
واعلـم إّن الـرصاط هـو الطريـق إىل معرفـة اهلل عـّز وجـّل، وهـو يف الظاهـر 
الريعـة، والطريقـة، واحلقيقـة، ويف الباطـن طاعة اإلمام عليه السـام، وتسـليمه، 
وحمبتـه، وذلـك يتمثـل يف النشـأة االُخرويـة بجـر هو أدق مـن الشـعرة، واحد من 
السـيف، عليـه ثـاث قناطـر، فأمـا واحـدة فعليهـا اإلمانـة والرحـم، وأمـا ثانيهـا 
إلـه غـره، فيكّلفـون  الثالثـة فعليهـا عـدل رب العاملـن ال  فعليهـا الصـاة، وأمـا 
املمـر عليـه كـا كّلفـوا ههنـا، فتحبسـهم الرحـم واألمانـة، فإْن نجـوا منها حبسـتهم 
الصـاة، فـإْن نجـوا منها كان املنتهـى إىل عدل رب العاملن، وهو قولـه: ﴿ إِنَّ َربََّك 
َلِٱلِۡمۡرَصـادِ ﴾، ومـرور النـاس عـى الـرصاط طبقات، فمنهـم من يمر مثـل الرق، 
ومنهـم مـن يمـر مثـل عـدو الفـرس، ومنهـم من يمـر مشـيًا، ومنهـم من يمـر حبوًا، 

1. سورة الفجر 14:89.
2. الكايف للكليني 331:2/كتاب اإليان والكفر، باب الظلم، ح2. عقاب االعال للصدوق:272/

عقاب من ظلم. جممع البيان للطريس 351:10/سورة الفجر.
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ومنهـم مـن يمـر متعلقـًا قـد تأخذ النـار منه شـيئًا وتـرتك شـيئًا)1(.
ُسـِئَل الصـادق عليـه السـام عـن الـرصاط، فقـال: »هـو الطريـق إىل معرفة اهلل 
عـّز وجـّل، ومهـا رصاطـان: رصاط يف الدنيـا، ورصاط يف اآلخـرة، فأمـا الـرصاط 
الـذي يف الدنيـا فهـو اإلمـام املفـروض الطاعة، من عرفـه يف الدنيا واقتـدى هبداه مّر 
عـى الـرصاط - الـذي هـو جـر جهنم يف اآلخـرة -، ومـن مل يعرفـه يف الدنيا زلت 

قدمـه عـن الـرصاط يف اآلخـرة، فـرتّدى يف نار جهنـم«)2(.
وقـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآله يف قوله ﴿ فََا ٱۡقَتَحـَم ٱۡلَعَقَبَة ﴾)3(: »إّن 
فـوق الـرصاط عقبـة كـؤودًا، طوهلـا ثاثة اآلف عـام، الف عـام هبـوط، والف عام 
شـوك وحسـك)4(، وعقـارب وحيـات، والـف عام صعـود، أنا أول مـن يقطع تلك 

العقبـة، وثـاين مـن يقطـع تلـك العقبة عي بـن أيب طالب«.
وقال بعد كام: »وال يقطعها يف غر مشقة إاّل حممد وأهل بيته«)5(.

وروي: إّن اهلل جيعل الرصاط عريضًا عى املؤمنن، ودقيقًا عى املذنبن)6(.
ويف األخبـار: إذا كان يـوم القيامـة، ونصـب الـرصاط عـى جهنـم، مل جيـز عليه 
 إاّل مـن كان معـه جـواز فيـه واليـة عـي بـن أيب طالـب عليـه السـام، وذلـك قولـه:
﴾)7( يعنـي: عـن واليـة عـي بـن أيب طالـب عليـه  ـ ُٔولُوَن  ۡس مَّ إِنَُّهـم  َوقُِفوُهـۡمۖ   ﴿

1. انظر: الزهد للحسن بن سعيد:92/الباب »17«: باب احلر واحلساب، ح248.
2. معاين األخبار للصدوق:32/باب معنى الرصاط، ح1.

3. سورة البلد 11:90.
4. احلََسُك: نبات له ثمرة خشنة. كتاب العن للفراهيدي 59:3 »حسك«.

5. املناقب البن شهر أشوب 6:2/باب ما تفرد من مناقبه، فصل يف انه جواز الرصاط ... .

6. املناقب البن شهر آشوب 7:2/باب ما تفرد من مناقبه، فصل يف انه جواز الرصاط ... .
7. سورة الصافات 24:37.



201 الباب الخامس عشر: في الصراط.

السـام)1(.
املسـتقيم رصاطـان،  السـام: »الـرصاط  القائـم عليـه  أيب  ويف تفسـر اإلمـام 
رصاط يف الدنيـا، ورصاط يف اآلخـرة، فأمـا الـرصاط املسـتقيم يف الدنيا فهو ما قرص 
مـن الغلـو، وارتفـع عـن التقصـر، واسـتقام فلـم يعـدل إىل يشء مـن الباطـل، وأما 
الـرصاط يف اآلخـرة فهـو طريـق املؤمنـن إىل اجلنـة، الـذي هـو مسـتقيم ال يعدلـون 

عـن اجلنـة إىل النـار، وال غـر النـار سـوى اجلنـة«)2(.
النبـي صـّى اهلل عليـه وآلـه، قـال: »إّنـه لـرى يـوم القيامـة إىل جانـب  وعـن 
الـرصاط عـامل كثـر مـن النـاس، ال يعـرف عددهـم إاّل اهلل تعـاىل، هـم كانـوا حمبـي 
محـزة، وكثـر منهـم أصحاب الذنـوب واآلثام، فتحـول حيطان ]النـار[ بينهم وبن 
سـلوك الـرصاط، والعبـور إىل اجلنـة، فيقولـون: يـا محـزة، ترى مـا نحن فيـه، فيقول 
محـزة لرسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآله ولعي بن أيب طالب صـى اهلل عليها وآهلا: قد 
تريـان أوليائـي ]كيف[ يسـتغيثون يب، فيقول حممد رسـول اهلل لعـي ويل اهلل: يا عي، 
أعـن عمـك عـى إغاثـة أوليائـه، واسـتنقاذهم مـن النـار، فيـأيت عـي بـن أيب طالـب 
عليـه السـام بالرمـح الـذي كان يقاتـل بـه محـزة أعـداء اهلل يف الدنيـا، فيناولـه إيـاه، 
ويقـول: يـا عـم رسـول اهلل، وعم أخي رسـول اهلل، ذد اجلحيم عـن أوليائك برحمك 
هـذا، كـا كنـت تـذود بـه عـن أوليـاء اهلل يف الدنيـا أعـداء اهلل، فيتنـاول محـزة الرمـح 
بيـده، فيضـع زجـه يف حيطـان النـار احلائلـة بـن أوليائـه وبـن العبـور إىل اجلنـة عى 
الـرصاط، ويدفعهـا دفعة فينحيها مسـرة مخسـائة عـام، ثّم يقـول ألوليائه واملحبن 

املناقب البن شهر آشوب 7:2/باب ما تفرد من  1. األمايل للطويس:290/املجلس »11« ح11. 
.»A مناقبه، فصل يف انه جواز الرصاط ...، وليس يف آخره: »يعني: عن والية عي بن أيب طالب

2. تفسر اإلمام العسكري A:44/سورة احلمد، ح20.
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الذيـن كانـوا لـه يف الدنيا: اعـروا، فيعرون عى الرصاط آمنن سـاملن، قد انزاحت 
عنهـم النـران، وبعـدت عنهـم األهوال، ويـردون اجلنـة غانمن ظافريـن«)1(.

وقـد جـاء يف اخلـر إّن رسـول اهلل صـّى اهلل عليه وآله يقف عـن يمن الرصاط، 
ۡلقَِيـا ِف َجَهنَّـَم ُكَّ 

َ
وأمـر املؤمنـن عـن شـاله، ويأتيهـا النـداء مـن اهلل تعـاىل: ﴿ أ

اٍر َعنِيـٖد ﴾)2(«)3(. َكفَّ
وجـاء اخلـر إّنـه ال يعـر الـرصاط يـوم القيامـة إاّل مـن كان معـه بـراءة من عي 

بـن أيب طالـب عليـه السـام من النـار)4(.
وقـال اإلمـام عـي عليـه السـام: »ال أزال واقفـًا عـى الـرصاط أدعـوا وأقول: 
رب سـلم شـيعتي، وحمبـي، وانصـاري، ومـن تـوالين يف دار الدنيا، فـاذن النداء من 
بطنـان ]العـرش[: قـد اجيبـت دعوتـك، وشـفعت يف شـيعتك، ويشـفع كل رجـل 
مـن شـيعتي، ومـن تـوالين، ونـرصين، وحـارب مـن حاربنـي، بفعـل أو قـول، ]يف[ 

سـبعن الفـًا من جرانـه واقاربـه«)5(.

1. تفسر اإلمام العسكري A:436/سورة البقرة، ضمن ح292.
2. سورة ق 24:50.

3. تصحيح االعتقادات للمفيد:108/يف الرصاط. املناقب البن شهر آشوب 7:2.
4. تصحيح االعتقادات للمفيد:108/يف الرصاط.

5. اخلصال للصدوق:408/باب الثانية، ضمن ح6.
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الباب السادس عرش
يف اجلنة ونعيمها رزقنا اهلل مجيع ما فيها مع املتقني

ٰٖت َتۡرِي  نَّ لَُهـۡم َجنَّ
َ
ٰلَِحِٰت أ ِيـَن َءاَمُنواْ وََعِملُـواْ ٱلصَّ ِ ٱلَّ قـال اهلل: ﴿ َوبَـّرِ

ِي ُرزِۡقَنا ِمن  نَۡهٰـُرۖ ُكََّمـا ُرزِقُواْ ِمۡنَها ِمـن َثَمَرةٖ ّرِزٗۡقـا قَالُواْ َهٰـَذا ٱلَّ
َ
ِمـن َتۡتَِهـا ٱۡل

وَن ﴾)1(. َرةۖٞ َوُهۡم فِيَهـا َخِٰدُ َطهَّ ۡزَوٰٞج مُّ
َ
تُـواْ بِهِۦ ُمتََشٰـبِٗهاۖ َولَُهۡم فِيَهـآ أ

ُ
َقۡبـُلۖ َوأ

ُسئل الرضا عليه السام عن اجلنة والنار، أمها اليوم خملوقتان؟.
فقـال: »نعـم، وإّن رسـول اهلل صـّى اهلل عليه وآلـه قد دخل اجلنـة، ورأى النار، 

مّلـا عرج به إىل السـاء«.
قيل: إّن قومًا يقولون: إهّنا اليوم مقدرتان غر خملوقتن.

فقـال عليـه السـام: »مـا ُاولئـك منـا، وال نحـن منهـم، مـن أنكـر خلـق اجلنـة 
والنـار فقـد كـّذب النبـي صـّى اهلل عليه وآلـه وكذبنا، وليـس من واليتنـا عى يشء، 
ُب بَِهـا  وخّلـد يف نـار جهنـم، قـال اهلل عـّز وجـّل: ﴿ َهٰـِذهِۦ َجَهنَّـُم ٱلَّـِي يَُكـّذِ

ٱلُۡمۡجرُِمـوَن ٤٣ َيُطوفُـوَن بَۡيَنَهـا َوَبـنۡيَ َحِيـٍم َءاٖن ﴾)2(.
وقـال النبـي صـّى اهلل عليـه وآلـه: »مّلـا عـرج يب إىل السـاء أخـذ بيـدي جرئيـل 
فأدخلنـي اجلنـة، فناولنـي مـن رطبهـا فأكلتـه، فتحـول ذلـك نطفـة يف صلبـي، فلـّا 

1. سورة البقرة 25:2.
2. سورة الرمحن 43:55 - 44.
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هبطـُت إىل األرض واقعـت خدجية فحملـت بفاطمة، ففاطمة حوراء ُانسـية، فكّلا 
اشـتقت إىل رائحـة اجلنـة شـممت رائحـة ابنتي فاطمـة«)1(.

الباقـر عليـه السـام: »واهلل مـا خلـت اجلنـة مـن ارواح املؤمنـن منـذ  وعـن 
خلقهـا، وال خلـت النـار مـن ارواح العصـاة والكفـار منـذ خلقهـا عـّز وجـّل«)2(.
وقـال عليـه السـام: »لعلك ترى إّن اهلل عّز وجّل إّنـا خلق هذا العامل الواحد، 
وتـرى إّن اهلل عـّز وجـّل مل خيلـق بـرًا غركم، بـى واهلل، لقد خلق اهلل تبـارك وتعاىل 

الـف الـف عـامل، والف الف آدم، أنـت يف آخر تلك العوامل وُاولئـك اآلدمين«)3(.
أقول: فاجلنة واجلحيم ال تكونان قبل يوم القيامة معطلتن وال موقوفتن.

أقـول: وقـد مـّر مـن األخبـار مـا يشـر إىل أّن أرواح السـعداء قبـل يـوم القيامة 
يكونـون يف غرفـات اجلنـان التـي يف السـاء، وينزلـون يف يـوم اجلمعـة مـن سـاء إىل 
سـاء، حتـى إىل وادي السـام، ثـّم يتفرقـون يف البلـدان؛ لزيـارة أهاليهـم، وإذا تـم 

صـاة أهـل األرض يرجعـون)4(.
أقـول: عـى إّن الدنيـا مظاهـر اجلنـة والنـار وملكها، ومهـا ملكوتا هـذا امُللك، 
وهـذا امُللـك أكواهنـا، فلـو مل تكونـا موجودتـن كيـف يكـون مظاهرمهـا موجـودة، 

أخبار  عيون  ح21.  ضمن  واملوحد،  والتوحيد  الواحد  معنى  يف  للصدوق:118/بيانه  التوحيد   .1
التوحيد، ضمن  A من األخبار يف  الرضا  الرضا للصدوق 106:1/ باب »11«: ما جاء عن 

ح3. األمايل للصدوق:546/املجلس »70«: ما ُسئل به الرضا A عن التوحيد، ضمن ح7.
السبعة،  للصدوق:359/باب  اخلصال  ح57.  ضمن  ابراهيم،  238:2/سورة  العيايش  تفسر   .2

ضمن ح45.
ويف  ح2.  ذيل  جاله،  جل  اهلل  عظمة  ذكر   :»38« التوحيد:277/باب  يف  الصدوق  رواه   .3

اخلصال:652/ابواب الثانون، ذيل ح54.
4. انظر صفحة 102.
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فكـا إّن األكـوان تتـرع وتتديـن يف العقبـى، كذلـك امللكـوت واحليـوان تكونـت 
وجتسـدت يف الدنيـا.

قـال الصـادق عليـه السـام لشـيعته: »دياركم لكم جنـة، وقبوركـم لكم جنة، 
للجنـة خلقتم، واىل اجلنـة تصرون«)1(.

وعـن عـي عليـه السـام، قـال: »قـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: أربعـة 
أهنـار مـن اجلنـة: الفـرات، والنيـل، وسـيحان، وجيحـان، فالفـرات املـاء يف الدنيـا 

واآلخـرة، والنيـل العسـل، وسـيحان اخلمـر، وجيحـان اللبـن«)2(.
وعـن الباقـر عليـه السـام، عن أمـر املؤمنني صلـوات اهلل عليه، قـال: »طوبى 
شـجرة يف اجلنـة، أصلهـا يف دار رسـول اهلل صّى اهلل عليه وآله، فليـس من مؤمن إاّل 
ويف داره غصـن مـن أغصاهنـا، ال ينـوي يف قلبـه شـيئًا إاّل أتـاه ذلك الغصـن به، ولو 
أّن راكبـًا جمّـدًا سـار يف ظلهـا مائـة عـام مل خيـرج منهـا، ولـو أّن غرابًا طار مـن أصلها 

مـا بلـغ أعاهـا، حتى يبّيـض هرمـًا، إال ففي هـذا فارغبوا«)3(.
وعـن انـس بـن مالـك، قال: قال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »إّن يف اجلنة 
شـجرة يقـال هلـا: طوبى، مـا يف اجلنة دار، وال قـرص، وال حجر، وال بيـت، إاّل وفيه 

غصـن من تلك الشـجرة، وإّن أصلهـا يف داري«.

فضائل  تصرون«.  اجلنة  واىل  نعيمكم  اجلنة  »ويف  وفيه:  ح556،  366:8/ذيل  للكليني  الكايف   .1
الشيعة للصدوق:35/ح34.

2. اخلصال للصدوق:250/باب االربعة، ح116. روضة الواعظن للنيسابوري:406/جملس يف 
ذكر فضائل مكة محاها اهلل تعاىل.

باختاف  املؤمن وعاماته، ضمن ح30،  باب  والكفر،  اإليان  للكليني 239:2/كتاب  الكايف   .3
للصدوق:483/ابواب  اخلصال  ح50.  ضمن  الرعد،  213:2/ســورة  العيايش  تفسر  يسر. 

االثني عر. روضة الواعظن للنيسابوري:432/جملس يف الزهد والتقوى.
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ثـّم أتـى عليـه مـا شـاء اهلل ثـّم حّدثهـم يف يـوم آخـر: »إّن يف اجلنـة شـجرة يقـال 
هلـا: طوبـى، مـا يف اجلنة قـرص، وال دار، وال بيت، إاّل وفيه من ذلك الشـجر غصن، 

وإّن أصلهـا يف دار عي«.
فقـام عمـر عليـه السـقر، فقـال: يـا رسـول اهلل، أو ليـس حدثتنـا عـن هـذه، 

عـي. دار  يف  أصلهـا  وتقـول:  حدثـت  ثـّم  داري،  يف  أصلهـا  وقلـت: 
فرفـع النبـي صـّى اهلل عليـه وآلـه رأسـه فقـال: »أو علمـت إّن داري ودار عـي 
واحـد، وحجـريت وحجـرة عـي واحـد، وقـرصي وقـرص عي واحـد، وبيتـي وبيت 

عـي واحـد، ودرجتـي ودرجـة عـي واحـد، وسـرتي وسـرت عي واحـد«)1(.
فقال عمر: يا رسول اهلل، إذا أراد أحدكم أْن يايت أهله كيف يصنع؟.

فقـال النبـي صـّى اهلل عليـه وآلـه: »إذا أراد أحدنـا أْن يأيت أهلـه رضب اهلل بيني 
وبينـه حجابـًا مـن نـور، فـإذا فرغنا من تلـك احلاجة رفـع اهلل ذلـك احلجاب«.

فعـرف عمـر لعنـه اهلل حـق عـي عليـه السـام، فلم حيسـد أحـدًا مـن أصحاب 
رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه كا حسـده)2(.

وروي: إّن كل ورقة من شجرة طوبى تغطي الدنيا وما فيها)3(.
أقـول: هـذه الشـجرة واليـة أمـر املؤمنـن، وطاعته التـي هي طاعـة اهلل، ولقد 

ورد مـن أطـاع اهلل أطاعـه كل يشء)4(.

1. يف املصدر: »رسي ورس عي واحد«. بدل »وسرتي وسرت عي واحد«.
2. جامع االخبار للسبزواري:496/الفصل »137«: يف صفة اجلنة ونعيمها، ح11.

3. تفسر فرات:208/سورة الرعد، ضمن 275.
4. مقاتل الطالبن أليب الفرج األصفهاين:86، عن زيد بن عي، وفيه: »أطاعه ما خلق« بدل »أطاعه 

كّل يش«.
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قـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »مّلـا ُارسي يب إىل السـاء حتـى رصت يف 
السـاء السادسـة، فـإذا أنـا بشـجرة مل أر شـجرة أحسـن منهـا وال أكـر منهـا، فقلـت 
جلرئيـل: يـا حبيبـي، مـا هـذه الشـجرة؟ قـال: هـذه طوبـى، قـال: قلـت: مـا هـذا 
الصـوت العـايل اجلهـوري، قـال: هـذا صـوت طوبى، قلـت: أي يشء يقـول؟ قال: 

يقـول وا شـوقاه اليـك يـا عـي بـن أيب طالـب«)1(.
ٰلَِحِٰت  ِيَن َءاَمُنـواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ وعـن الباقـر عليه السـام يف قوله تعـاىل: ﴿ ٱلَّ
ُطـوَبٰ لَُهـۡم وَُحۡسـُن َم َٔـاٖب ﴾)2(: »إّن طوبـى شـجرة يف اجلنـة، ثابتـة)3( يف دار عي 
بـن أيب طالـب عليـه السـام، وهـي لـه ولشـيعته، وعـى تلك الشـجرة أسـفاط فيها 
حلل من سـندس واسـترق، يكون للعبد منها ألف ألف سـفط، يف كل سـفط مائة 
ألـف حلـة، ليـس منهـا حلـة إاّل خمالفـة للـون االُخـرى، إاّل إّن الواهنـا كلهـا خـرض 
مـن سـندس واسـترق، فهـذا أعـى تلـك الشـجرة، ووسـطها ظللهم يظـل عليهم، 
يسـر الراكـب يف ظـل تلـك الشـجرة مائـة عـام قبـل أْن يقطعهـا، وأسـفلها ثمرهـا 
متـدل عـى بيوهتـم، يكـون منهـا القضيب مثـل القصبـة، فيه مائـة لون مـن الفواكه، 
مـا رأيـت ومل تـر، وما سـمعت ومل تسـمع، متـدل عى بيوهتـم كلّا قطعـوا منها نبتت 
مكاهنـا، يقـول اهلل تعـاىل: ﴿ لَّ َمۡقُطوَعـةٖ َوَل َمۡمُنوَعةٖ ﴾)4(، وتدعى تلك الشـجرة 
طوبـى، وخيـرج هنـر مـن أصـل تلـك الشـجرة فيسـقى جنـة عـدن، وهـي قـرص مـن 
لؤلـؤة واحـدة، ليـس فيهـا صـدع وال وصـل، ولـو اجتمـع أهـل اإلسـام كلها عى 

1. تفسر فرات:210/سورة الرعد، ح284.
2. سورة الرعد 29:13.

3. يف االصل: »منابته« وما اثبتناه من املصدر.
4. سورة الواقعة 33:56.
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ذلـك القـرص هلـم فيـه سـعة، هلـا الـف الـف بـاب، وكل بـاب مرصاعان مـن زبرجد 
وياقـوت، إثنـى عـر ميـًا، ال يدخلهـا إاّل نبـي، أو صديـق، أو شـهيد، أو متحـاب 

يف اهلل، أو ضعيـف مـن املؤمنـن، تلـك منازهلـم، وهـي جنة عـدن«)1(.
وروي: إّن ورقهـا وقشـورها بـرود خـرض، وزهرهـا رياحـن صفـر، وأفناهنـا 
سـندس واسـترق، وثمرهـا حلـل خـرض، وطعمهـا زنجبيـل وعسـل، بطحائهـا 
ياقـوت أمحـر وزمـرد أخـرض، وتراهبا مسـك وعنـر، يتفجر مـن أصلها السلسـبيل، 
والرحيـق، واملعـن، وظّلهـا جملـس من جمالس شـيعة أمـر املؤمنن عليه السـام)2(.
وعـن النبـي صـّى اهلل عليه وآله، قال: »عرض كل هنر من أهنار اجلنة)3( مسـرة 
مخسـائة عـام، يـدور حتت القصـور واحلجـب، تتغنى أمواجـه، وُتْسـبح وتطرب يف 

اجلنـة، كـا يطرب النـاس يف الدنيا«)4(.
وقـال: »أكـر أهنـار اجلنـة الكوثـر، تنبـت الكواعـب األتـراب عليـه، يـزوره 

القيامـة[«)5(. ]يـوم  اهلل  أوليـاء 
الكواعب االتراب: حوراء يأخذها من يزور الكوثر)6(.

وعنـه صـّى اهلل عليـه وآلـه قـال: »للرجـل الواحـد مـن أهـل اجلنـة سـبعائة 
ضعـف مثـل الدنيـا، ولـه سـبعون ألـف قبـة، وسـبعون ألـف قـرص، وسـبعون ألف 

1. تفسر فرات:211/سورة الرعد، ح285.
النعان  للقايض  األخبار  الرعد، ضمن ح287. رشح  الكويف:212/سورة  فرات  تفسر  انظر:    .2

496:3/ضمن ح1427. سعد السعود البن طاووس:109.
3. عبارة: »من أهنار اجلنة« مل ترد يف املصدر.

4. جامع األخبار للسبزواري:348/الفصل »84«: فيا خلف القاف، ح4.

5. جامع األخبار للسبزواري:348/الفصل »84«: فيا خلف القاف، ح5.
6. انظر: بحار األنوار للمجلي 147:8/الباب »23«: اجلنة ونعيمها، ذيل ح72.



209 الباب السادس عشر: في الجنة ونعيمها.

حجلـة)1(، وسـبعون ألـف أكليـل، وسـبعون ألـف حلـة، وسـبعون ألـف حـوراء 
ألـف وصيـف«)2(. عينـاء، وسـبعون 

وورد: إّن الدنيـا وخراهتـا يف جنـب مـا هيبـه اهلل للشـيعة كالرمـل يف الباديـة 
الفضفاضـة)3(.

وعـن أمـر املؤمنـني، عـن رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »إّن يف اجلنـة سـوقًا 
مـا فيهـا رشي وال بيـع، إاّل الصـور مـن الرجـال والنسـاء، من اشـتهى صـورة دخل 
فيهـا، وإّن فيهـا جممـع حـور العـن، يرفعـن أصواهتـن بصـوت مل يسـمع اخلائـق 

بمثلـه«)4(.
وروي: إّن أهـل اجلنـة يعطـى كل واحـد قـوة مائـة رجـل يف األكل والـرب 
واجلـاع، وال يكـون هلـم حاجـة، بـل عـرق يفيـض مـن أحدهـم كرشـح املسـك، 

فيضمـر بطنـه)5(.
وروي: إّن غرس اجلنة: ال حول وال قوة إاّل باهلل)6(.

وورد يف قولـه: ﴿ َوَمَسٰـِكَن َطّيَِبـٗة ﴾)7( قـال صّى اهلل عليه وآلـه: »قرص من 
لؤلـؤ يف اجلنـة، يف ذلـك القـرص سـبعون دارًا مـن ياقوتـة محـراء، يف كل دار سـبعون 

1. احلجلة: هي بيت يزين بالثياب واالرسة والستور. الصحاح للجوهري 468:4 »حجل«.
2. جامع االخبار للسبزواري:348/الفصل »84«: فيا خلف القاف، صدر ح7.

 3. انظر: تفسر اإلمام العسكري A:199/سورة البقرة، ضمن ح91.  
الفضفاضة: الواسعة. انظر: الصحاح للجوهري 321:3 »فضض«.

4. جامع االخبار للسبزواري:495/الفصل »173«: يف صفة اجلنة ونعيمها، صدر ح7.
5. انظر: جمموعة ورام 75:1/يف املتفرقات من احلكم واالحاديث، باب العتاب، وليس فيه »اجلاع«.

6. انظر: جمموعة ورام 76:1/يف املتفرقات من احلكم واالحاديث، باب العتاب.
7. سورة التوبة 72:9.
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بيتـًا مـن زمـردة خـرضاء، يف كل بيت سـبعون رسيرًا، عى كل رسير سـبعون فراشـًا 
مـن كل لـون، عـى كل فـراش امـراة مـن احلـور العـن، يف كل بيـت سـبعون مائدة، 
عـى كل مائـدة سـبعون لونـًا مـن الطعـام، يف كل بيـت سـبعون وصيفـًا ووصيفـة، 

فيعطـى اهلل املؤمـن مـن القـوة يف غـداة واحـدة أّن يـأيت عـى ذلك كلـه«)1(.
وعـن الصـادق عليـه السـام، قـال: »إّن اجلنـة توجـد رحيهـا مـن مسـرة الـف 
عـام، وإّن أدنـى أهـل اجلنـة منـزالً لو نـزل به الثقـان لوسـعهم طعامـًا ورشابًا، وال 
ينقـص ممـا عنـده شـيئًا، وإّن أيـر أهل اجلنـة منزلة مـن يدخل اجلنة فرفـع له ثاث 
حدائـق، فـإذا دخـل أدناهـن رأى فيهـا مـن األزواج، واخلـدم، واألهنـار، والثـار ما 
شـاء اهلل، فـإذا شـكر اهلل ومحـده قيـل لـه: ارفـع رأسـك إىل احلديقـة الثانيـة، ففيهـا 
مـا ليـس يف االُوىل، فيقـول: يـا رب، اعطنـي هـذه، فيقـول اهلل: لعـي إّن أعطيتكهـا 
سـألتني غرهـا، فيقـول: رب هـذه، فـإذا دخلها وعظمـت مّرته شـكر اهلل ومحده، 
فيقـال: افتحـوا لـه بابـًا إىل اجلنـة، فإذا قـد فتح له باب مـن اخللد، ويـرى أضعاف ما 
كان فيـا قبـل، فيقـول عنـد تضاعـف مّراتـه: لك احلمـد الذي ال حيـى، إذ مننت 

عـي باجلنـان، وأنجيتنـي من النـران«)2(.
أقول: هذه الثاثة اجلنان مظاهر األعال، واألخاق، والعرفان.

وقـال صـّى اهلل عليـه وآلـه: »يف اجلنـة هنـرًا يف حافتيـه جـوار نابتـات، إذا مـّر 
املؤمـن بجاريـة أعجبتـه قلعهـا، وأنبـت اهلل مكاهنـا ُاخـرى«)3(.

وروي: إّن تسـنيم أرشف رشاب يف اجلنـة، يرهبـا حممـد وآلـه رصفـًا، وخيـرج 

1. تاويل اآليات الظاهرة لاسرتابادي 691:2/سورة الصف، ح12.
2. تفسر القمي 82:2/سورة احلج، باختاف.

3. تفسر القمي 82:2/سورة احلج.
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اليمن)1(. الصحـاب 

وقـال الصـادق عليـه السـام: »املؤمـن يـزوج ثمنائـة عـذراء، وأربعـة اآلف 
ثيـب، وزوجتـن مـن احلور العن، التي يرى مخ سـاقيها من وراء سـبعن حلة«)2(.

وورد: أّن حلقـة بـاب اجلنـة من ياقوتـة محراء، عى صفائح الذهـب، فإذا دقت 
احللقـة عـى الصفحة طنت وقالـت: يا عي)3(.

وعـن رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه، قـال: »مّلـا ُارسي يب إىل السـاء، دخلـت 
اجلنـة فرأيـت فيهـا مائكـة يبنـون لبنـة من ذهـب، ولبنـة من فضـة، وربا أمسـكوا، 

فقلـت هلـم: ]مالكـم[ ربـا بنيتـم وربا أمسـكتم؟.

فقالوا: حتى جتيئنا النفقة.

فقلت: وما نفقتكم؟.

فقالـوا: قـول املؤمـن يف الدنيـا سـبحان اهلل، واحلمـد هلل، وال إلـه إاّل اهلل، واهلل 
اكـر، إذا قـال: بنينـا، وإذا أمسـك أمسـكنا«)4(.

أقـول: هـذا رصيـح يف إّن اجلنـة يف السـاء، وقـد قـال اهلل: ﴿ َل ُتَفتَّـُح لَُهـۡم 

الصحاب  »يمزج  وفيه:  ح12،  املطففن،  779:2/سورة  لاسرتابادي  الظاهرة  اآليات  تأويل   .1
اليمن ولسائر اهل اجلنة« بدل: »وخيرج الصحاب اليمن«.

2. انظر: تفسر القمي 82:2/سورة احلج.
للنيسابوري:111/جملس ذكر  الواعظن  3. األمايل للصدوق:685/املجلس »86« ح13. روضة 
فضائل امر املؤمنن A. ارشاد القلوب للديلمي 378:2. مشارق انوار اليقن للريس:100، 

باختاف يسر.
للطويس:474/حديث اإلرساء واملحافظة عليه،  األمايل  املصنف.  القمي 21:1/مقدمة  تفسر   .4

باختاف يسر. عدة الداعي البن فهد احلي:249/يف اقسام الذكر.
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ـَمآءِ َوَل يَۡدُخلُـوَن ٱۡلَنَّـَة ﴾)1(. بۡـَوُٰب ٱلسَّ
َ
أ

وقد قال أمر املؤمنني عليه السام: »اجلنة يف الساء، والنار يف األرض«)2(.
ۡخـَرٰى  ﴾)3( إىل آخره: 

ُ
أقـول: الظاهـر مـن قولـه سـبحانه: ﴿ َولََقۡد رََءاهُ نَۡزلًَة أ

إّن سـدرة املنتهى يف السـاء السـابعة، وجنة املأوى عندها.
وعـن النبـي صـّى اهلل عليـه وآلـه أّنـه قـال يف صفـة الفـردوس: »سـقفها عرش 

الرمحن«)4(.
وعنـه صـّى اهلل عليـه وآلـه قـال: »عـدن دار اهلل التـي مل ترهـا عـن، وال ختطـر 
عـى قلـب بـر، وال يسـكنها غـر ثاثـة: النبيـن، والصديقـن، والشـهداء، يقـول 

اهلل: طوبـى ملـن دخلـك«)5(.
وعنـه صـّى اهلل عليـه وآلـه قـال: »اجلنة مائة درجـة، ما بـن كل درجتن كا بن 
السـاء واألرض، الفـردوس أعاهـا درجـة، منهـا تفجـر أهنـار اجلنـة األربعـة، فإذا 

سـألتم اهلل فاسـألوه الفردوس«)6(.
وعـن الباقـر عليه السـام: »للجنـة ثانية أبـواب، عرض كل باب منها مسـرة 

أربعن سـنة«)7(.

1. سورة األعراف 40:7.
2. ارشاد القلوب للديلمي 317:2.

3. سورة النجم 13:53.
C:345/ضمن 851. دالئل اإلمامة للطري:154/أخبار يف مناقب  4. مسائل عي بن جعفر 

.C فاطمة الزهراء
5. جممع البيان للطريس 88:5/سورة التوبة.

6. جممع البيان للطريس 394:6/سورة الكهف.
7. اخلصال للصدوق:408/باب الثانية، ح7.
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وروي: إّنه مكتوب عى باب اجلنة:
"ال إله إاّل اهلل، حممد رسول اهلل، عي أخو رسول اهلل"

قبل أْن خيلق اهلل الساوات واألرض بألفي عام)1(.
وقـال الصـادق عليـه السـام: »يـأيت الرجـل مـن أهـل اجلنـة إىل ثمـرة يتناوهلا، 
فـإذا أكلهـا عـادت كهيئتهـا عـى قيـاس الـراج، يقتبـس منـه وال ينقص مـن ضوئه 
يشء، واحلـوراء خلقـت  مـن الطيـب، ال تعرتهيا عاهة، وال ختالط جسـمها آفة، وال 
جيـري يف ثقبهـا يشء، والرحـم ملتزقـة، ليـس فيهـا لسـوى اإلحليـل جمـرى، ويـرى 
مـخ سـاقها مـن وراء حللها، كـا يرى أحدكم الدراهم إذا القيـت يف ماء صاف«)2(.
وقـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »إّن يف اجلنة لشـجرًا يتصفق بالتسـبيح، 

بصوت مل يسـمع األولـون واآلخـرون بمثله«)3(.
وعـن الصـادق عليه السـام: »إّن أهـل اجلنة ما يتلذذون بيء يف اجلنة أشـهى 

عندهم من النـكاح، ال طعام وال رشاب«)4(.
وعـن أمـر املؤمنـني عليـه السـام: »للجنـة إحـدى وسـبعن بابـًا، يدخـل مـن 

للنيسابوري:110/ الواعظن  روضة  ح11.  املائة،  إىل  االحد  للصدوق:638/باب  اخلصال   .1
الطويس:118/الباب  محزة  إلبن  املناقب  يف  الثاقب   .A املؤمنن  أمر  فضائل  ذكر  جملس 
أّن أمر بيان  مناقب اخلوارزمي:144/الفصل »14«: يف  األنبياء، ح1.  بيان معجزات   الثاين يف 

املؤمنن A أقرب إىل رسول اهلل F، ح168. هنج اإليان البن جر:425.
2. انظر: االحتجاج للطريس 99:2/فيا احتج اإلمام الصادق A عى الزنديق.

3. املحاسن للرقي 180:1/»41« باب يف البعث، ضمن ح172. فضائل الشيعة للصدوق:36/
ضمن ح36، وفيه: »بأحسن منه« بدل »بمثله«.

النكاح،  4. تفسر العيايش 164:1/سورة آل عمران، ذيل ح10. الكايف للكليني 321:5/كتاب 
باب حب النساء، ذيل ح10.
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سـبعن منهـا شـيعتي وأهـل بيتـي، ومـن بـاب واحـد سـائر النـاس«)1(.
وعـن عـي بـن احلسـني عليهـا السـام: »إذا صـار أهل اجلنـة يف اجلنـة، ودخل 
ويل اهلل إىل جناتـه ومسـاكنه، واتكـئ كل مؤمـن منهـم عـى أريكتـه، حفتـه خدامـه، 
وهتدلـت عليـه الثـار، وتفجـرت حوله العيـون، وجرت من حتته األهنار، وبسـطت 
لـه الـزرايب، وصففـت لـه النـارق)2(، وأتتـه اخلـدام بـا شـائت شـهوته، من قبـل أْن 

يسـأهلم ذلـك، وخيـرج عليهـم احلـور العـن مـن اجلنـان، فيمكثون ما شـاء اهلل.
ثـّم إّن اجلبـار يـرف عليهـم فيقـول هلـم: أوليائـي، وأهـل طاعتـي، وسـكان 
جنتـي يف جـواري، أال هـل ُانبئكـم بخـر ممـا أنتـم فيـه، فيقولـون: ربنـا، وأي يشء 
خـر ممـا نحـن فيـه فيـا اشـتهت أنفسـنا، ولـذت أعيننا مـن النعـم يف جـوار الكريم.
قـال: »فيعـود عليهـم القـول، فيقولـون: ربنـا نعـم، فأتنـا بخـر ممـا نحـن فيـه، 
فيـه،  أنتـم  ممـا  وأعظـم  خـر  لكـم،  وحمبتـي  رضـاي،  وتعـاىل:  تبـارك  هلـم  فيقـول 
فيقولـون: نعـم يـا ربنا، رضاك عنـا، وحمبتك لنا، خـر لنا، وأطيب ألنفسـنا، وذلك 

ۚ َذٰلِـَك ُهـَو ٱۡلَفـۡوُز ٱۡلَعِظيـُم ﴾)3(«)4(. ۡكـَبُ
َ
ِ أ قولـه: ﴿ َورِۡضـَوٰٞن ّمِـَن ٱللَّ

وورد: إّن يف اجلنـة طيـور كالبخـايت، عليهـا مـن مجيع أنواع الوشـى)5(، تطر ما 
بـن سـاء اجلنـة وأرضهـا، فـإذا متنـى مؤمن حمـب للنبـي وآلـه عليهم السـام األكل 

1. األمايل للطويس:369/املجلس »13« ذيل ح35. املناقب البن شهر آشوب 6:2/باب ما تفرد 
.A من مناقب أمر املؤمنن

2. النُّْمُرُق والنُّْمُرَقُة: وسادة صغرة. الصحاح للجوهري 330:4 »نمرق«.
3. سورة التوبة 72:9.

4. تفسر العيايش 96:2 - 97/سورة الراءة، ح88.
الثياب معروف، وهو يكون من كل لون. والويش يف  5. يف املصدر: »املوايش«. والوشى: نوع من 

اللون: خلط لون بلون. لسان العرب البن منظور 392:15 »ويش«.
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مـن يشء منهـا وقـع ذلـك بعينـه بـن يديـه، فتناثـر ريشـه، وانشـوى وانطبـخ، فأكل 
مـن جانـب منـه قديـدًا، ومن جانب مشـويًا بـا نار، فـإذا قىض شـهوته وهنمته قال: 
احلمـد اهلل رب العاملـن، عـادت كـا كانـت، فطـارت يف اهلـواء، وفخرت عى سـائر 

طيـور اجلنـة وتقـول: مـن مثي؟ وقـد أكل منـي ويل اهلل، عن أمـر اهلل)1(.
عبـادي  يـا  وتعـاىل:  تبـارك  اهلل  »قـال  قـال:  السـام،  عليـه  الصـادق  وعـن 

اآلخـرة«)2(. يف  هبـا  تتنعمـون  فإنكـم  الدنيـا،  يف  بعبـاديت  تنّعمـوا  الصديقـن، 
وقـال عليـه السـام: »ثـاث ُاعطـن سـمع اخلائـق: اجلنـة، والنـار، واحلـور 
العـن، فـإذا صـّى العبد وقـال: اللهم أعتقنـي من النـار، وادخلني اجلنـة، وزوجني 
مـن احلـور العـن، قالـت النار: يـا رب، إّن عبـدك قد سـألك أْن تعتقه منـي فاعتقه، 
وقالـت اجلنـة: يـا رب، إّن عبـدك قـد سـألك إيـاي فأسـكنه، وقالـت احلـور العـن: 
يـا رب، إّن عبـدك قـد خطبنـا اليـك فزوجـه منّـا، فـإْن هـو انـرصف من صاتـه، ومل 
يسـأل مـن اهلل يشء مـن هـذا، قلـّن احلـور العـن: إّن هـذا العبـد فينا لزاهـد، وقالت 

اجلنـة: إّن هـذا العبـد يّف لزاهـد، وقالـت النـار: ان هـذا العبـد يفَّ جلاهل«)3(.
وعـن أيب احلسـن موسـى عليـه السـام، قـال: »قـال أيب: إّن يف اجلنـة هنـرًا يقال 
لـه: جعفـر، عـى شـاطئه األيمـن درة بيضـاء، عليهـا الـف قـرص، يف كل قـرص الـف 
قـرص، ملحمـد وآل حممـد صـى اهلل عليهـم، وعـى شـاطئه االيـر درة صفـراء، فيها 
الـف قـرص، يف كل قـرص الـف قـرص البراهيـم ]وآل ابراهيـم عليهـم السـام[«)4(.

1. تفسر اإلمام العسكري:440 - 441/سورة البقرة، ذيل ح292.
2. الكايف للكليني 83:2/كتاب اإليان والكفر، باب العبادة، ح2. جمموعة ورام 487:2.

3. الكايف للكليني 344:3/كتاب الصاة، باب التعقيب بعد الصاة والدعاء، ح22.
4. الكايف للكليني 152:8/ح138.
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وقـال عليـه السـام)1(: »إّن خـرًا هنـر يف اجلنـة، خمرجـه مـن الكوثـر، والكوثر 
خمرجـه مـن سـاق العـرش، عليـه منـازل األوصيـاء وشـيعتهم، عـى حافتـي ذلـك 
النهـر جـواري نابتـات، كلـا قلعـت واحـدة نبتـت ُاخـرى، سـمن)2( بذلـك النهـر، 
وذلـك قولـه: ﴿ فِيِهنَّ َخۡيَرٌٰت ِحَسـاٞن ﴾)3(، وإذا قال الرجـل لصاحبه: جزاك اهلل 
خـرًا، فإنـا يعنـي بذلـك تلـك املنـازل التي أعدهـا اهلل عّز وجـّل لصفوتـه، وخرته 

من خلقـه«)4(.

وعـن رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »إّن اهلل يعلـم مـن احلسـاب مـا ال يبلغـه 
عقـول اخللـق، إّنـه يـرضب الفـًا وسـبعائة يف ألـف و]وسـبعائة[، ثـّم مـا ارتفع من 
ذلـك يف مثلـه، إىل أْن يفعـل ذلـك ألـف مرة، ثـّم آخر ما يرتفع من ذلـك عدد ما هيبه 
اهلل، لـك يـا عـي يف اجلنـة مـن القصـور، قـرص مـن ذهـب، وقـرص من فضـة، وقرص 
مـن لؤلـؤ، وقـرص مـن زبرجـد ]وقـرص مـن زمـرد[، وقرص مـن جوهـر، وقرص من 
نـور رب العـزة، واضعـاف ذلـك مـن العبيـد، واخلـدم، واخليـل، والبخـت)5( تطـر 

بـن سـاء اجلنـة وأرضها«.

قـال: »وهـذا العـدد هـو عـدد مـن يدخلهـم اهلل اجلنة ويـرىض عنهـم بمحبتهم 
لـك، وأضعـاف هـذا العدد مـن يدخلهـم النار ]من الشـياطن، من اجلـن واإلنس[ 

.A 1. القائل: اإلمام الصادق
2. يف االصل: »سمى« وما اثبتناه من املصدر.

3. سورة الرمحن 70:55.
4. الكايف للكليني 230:8 - 231/ح298. معاين األخبار للصدوق:182/باب معنى قول الرجل 

للرجل: جزاك اهلل خرًا، ح1.
5. يف املصدر: »النُجب«. والَبْخُت: هي اإلبل. الصحاح للجوهري 363:1 »بخت«.
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ببغضهـم لـك، ووقيعتهم فيـك، وتنقيصهم إيـاك«)1(.
وعنـه صـّى اهلل عليـه وآلـه قـال: »مـن صـام من رجـب ثاثـن يومًا نـادى مناد 
مـن السـاء: يـا عبـد اهلل، أّمـا مـا مـىض فقـد ُغِفـر لـك، فاسـتانف العمـل فيـا بقـى، 
وأعطـاه اهلل عـّز وجـّل يف اجلنـان كلهـا يف كل جنـة أربعـن ألـف مدينـة مـن ذهـب، 
يف كل مدينـة أربعـون ألـف ألـف قـرص، يف كل قـرص أربعـون ألـف ألـف بيـت، يف 
كل بيـت أربعـون ألـف ألـف مائـدة مـن ذهـب، عـى كل مائـدة أربعـون ألـف ألف 
قصعـة، يف كل قصعـة أربعـون ألـف ألـف لـون مـن الطعـام والـراب، لـكل طعام 
ورشاب مـن ذلـك لـون عـى حـدة، ويف كل بيـت أربعـون الـف الـف رسيـر مـن 
ذهـب، طـول كل رسيـر الفـا ذراع يف الفـي ذراع، عـى كل رسيـر جارية مـن احلور، 
عليهـا ]ثاثائـة[ الـف ذوابـة مـن نـور، حتمـل كل ذوابـة منهـا الـف الـف وصيفـة، 

تغلفهـا باملسـك والعنـر، إىل أْن يوافيهـا صائـم رجـب«)2(.
وروي: أّن أول مـا يأكلـه أهـل اجلنـة كبـد احلـوت، ورشاهبـم عـى أثـر ذلـك 

السلسـبيل)3(.
أقـول: رس ذلـك إّن احلـوت مظهر احلياة، والكبد منشـأها، وأول النعمة ألهل 

اجلنة احلياة الدائمة املسـتمرة، ثّم العلم، والبصرة السـليمة املسـتقيمة.
وعـن الصـادق عليـه السـام قـال: »إّن الرجـل يف اجلنـة يبقـى عى مائدتـه أيام 

1. تفسر اإلمام العسكري A:102/سورة البقرة، ذيل ح54.
2. األمايل للصدوق:632/املجلس »80« ضمن ح1. روضة الواعظن للنيسابوري:400/جملس 
من  يذكره  فيا   :»106« 284/فصل   -  283:3 طاووس  البن  األعال  إقبال  رجب.  فضل  يف 

فضل صوم ثاثن يومًا من رجب.
النسيان والذكر، ضمن ح5. االحتجاج  انظر: علل الرائع للصدوق 96:1/باب »85«: علة   .3

للطريس 58:1/احتجاج النبي F عى اليهود يف جواز نسخ الرائع.
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الدنيـا، ويـأكل أكلـة واحدة بمقـدار ]مـا[ أكلـه يف الدنيا«)1(.
وعـن رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه، قـال: »دخلت اجلنـة فرأيت فيهـا قرصًا 
مـن ياقـوت أمحـر، يـرى داخله من خارجـه، وخارجه مـن داخله من نـوره، فقلت: 

يـا جرئيـل، ملن هـذا القرص؟.
فقـال: ملـن أطـاب الـكام، وأدام الصيـام، وأطعـم الطعـام، وهتجـد بالليـل 

نيـام«. والنـاس 
فقـال أمـر املؤمنـني عليـه السـام)2(: »يـا رسـول اهلل، ويف ُامتـك مـن يطيـق 

هـذا؟«.
قال صّى اهلل عليه وآله للقائل: »ُادُن منّي« فدنا.

فقال: »أتدري ما إطابة الكام؟«.
فقال: »هو سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله إاّل اهلل، واهلل اكر، أتدري ما إدامة 
الصيـام؟ مـن صام شـهر رمضـان ومل يفطر منه يومـًا، أتدري ما إطعـام الطعام؟ من 
طلـب لعيالـه مـا يكـّف بـه وجوههـم، أتـدري ما التهجـد بالليـل والناس نيـام؟ من 

ال ينـام حتى يصّي العشـاء اآلخرة«)3(.
واملراد بالناس هنا: اليهود والنصارى؛ ألهّنم ينامون بن الصاتن.

أقول: وذلك لفقراء املؤمنن.
وعنـه صـّى اهلل عليـه وآلـه: »لـو أّن ثوبـًا مـن ثيـاب أهـل اجلنـة ُالقـي إىل أهـل 

1. تفسر القمي 288:2/سورة الزخرف.
2. يف املخطوطة: »قيل« بدل »فقال أمر املؤمنن A« التي أثبتناها من املصدر.

 »53« للصدوق:407/املجلس  األمايل  يسر.  باختاف  املصنف،  21:1/مقدمة  القمي  تفسر   .3
ح5، باختاف. األمايل للطويس:458/املجلس »16« ح30. 



219 الباب السادس عشر: في الجنة ونعيمها.

الدنيـا مل حتتملـه أبصارهـم، وملاتـوا مـن شـهوة النظـر اليـه«)1(.
وقـد ورد عنهـم عليهـم السـام: »كل يشء من الدنيا سـاعه أعظـم من عيانه، 

وكل يشء مـن اآلخـرة عيانه أعظم من سـاعه«)2(.
ويف الوحـي القديـم: أعـددت لعبـادي ما ال عـن رأت، وال ُاذن سـمعت، وال 

خطر بقلـب بر)3(.
وعـن رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »مـن بنـى مسـجدًا يف الدنيـا بنـى اهلل 
لـه بـكل شـر منـه - أو ]قـال[ بـكل ذراع - أربعـن ألـف ألـف مدينـة، مـن ذهـب 
وفضـة، ودرر وياقـوت، وزمـرد وزبرجـد، يف كل مدينـة أربعـون ألـف ألـف قرص، 
يف كل قـرص أربعـون ألـف ألـف دار، يف كل دار أربعـون ألـف ألـف بيـت، يف كل 
بيـت أربعـون ألـف ألف رسيـر، عى كل رسير زوجـة من احلور العـن، لكل زوجة 
أربعـون ألـف ألـف وصيـف، وأربعـون ألـف ألـف وصيفـة، ويف كل بيـت أربعون 
ألـف ألـف مائـدة، عـى كل مائدة أربعـون ألف ألف قصعـة، يف كل قصعـة أربعون 
ألـف ألـف لـون مـن الطعام، ويعطـي اهلل وليه من القـوة ما يأيت عى تلـك األزواج، 

وعـى ذلـك الطعـام، وعـى ذلـك الـراب يف يـوم واحد.
ومـن تـوىّل آذان مسـجد مـن مسـاجد اهلل فـأذن فيه وهـو يريد وجـه اهلل، أعطاه 
اهلل ثـواب ]أربعـن ألـف ألـف نبـي و[ أربعـن ألـف ألـف صديـق، وأربعـن ألـف 
ألـف شـهيد، وأدخـل يف شـفاعته أربعن ألف ألف ُامـة، كل ُامة أربعـون ألف ألف 

1. عدة الداعي البن فهد احلي:99/يف بيان توصيف اجلنة ونعيمها.
فهد  البن  الداعي  عدة  التقوى.  عى  احلض  فيها   A عي  اإلمــام  الباغة:170/خطبة  هنج   .2

احلي:99/يف بيان توصيف اجلنة ونعيمها.
3. عدة الداعي البن فهد احلي:99/يف بيان توصيف اجلنة ونعيمها.
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رجـل، وكان لـه جنـة مـن اجلنـان، يف كل جنـة أربعـون ألـف ألـف مدينـة، يف كل 
مدينـة أربعـون ألـف ألـف قـرص، يف كل قـرص أربعـون ألـف ألـف دار، يف كل دار 
أربعـون ألـف ألـف بيـت، يف كل بيـت أربعـون ألـف ألـف رسيـر، وعـى كل رسيـر 
زوجـة مـن احلـور العـن، سـعة كل بيـت منهـا مثـل الدنيـا أربعـون ألـف ألـف مرة، 
لـكل زوجـة أربعـون ألف ألـف وصيف، وأربعـون ألف ألف وصيفـة، يف كل بيت 
أربعـون ألـف ألـف مائـدة، عى كل مائـدة أربعون ألـف ألف قصعـة، يف كل قصعة 
أربعـون ألـف ألـف لـون من الطعام، لـو نزل به الثقـان لكان هلم يف أدنـى بيت من 
بيوهتـا مـا شـاؤوا مـن الطعام، والـراب، والطيـب، واللبـاس، والثـار، والتحف، 
والطرائـف واحلـي، واحللـل، كل بيـت يكتفي با فيه من هذه األشـياء كـا يف البيت 

اآلخر«)1(.
وعنـه صـّى اهلل عليـه وآلـه قـال: »مـا مـن عبـد يدخـل اجلنـة إاّل وجيلـس عنـد 
رأسـه وعنـد رجليـه ثنتـان مـن احلـور العـن، تغنيانه بأحسـن صوت سـمعه اإلنس 

واجلـن، وليـس بمزمـار الشـيطان، ولكـن بتمجيـد اهلل وتقدسـيه«)2(.
وروي: أن األهنار تتغنى، وكذلك األشجار، ولكن بالتسبيح والتمجيد)3(.

قـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »إّن يف اجلنـة لشـجرًا يتصفـق بالتسـبيح، 
بصـوت مل يسـمع األولـون واآلخـرون بمثلـه، يثمر ثمـرًا كالرمان، يلقـى الثمرة إىل 

الرجـل فيشـقها عن سـبعن حلـة«)4(.

1. عقاب األعال للصدوق:290 - 291/عقاب جممع عقوبات األعال.
2. جممع البيان للطريس 50:8/سورة الروم.

3. قد مر هذا احلديث يف صفحة 212.
4. املحاسن للرقي 180:1/كتاب الصفوة والنور والرمحة، باب  »41«: يف البعث، ضمن ح172.
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وعـن الصـادق عليـه السـام: »إّن العمـل الصالـح ليذهـب إىل اجلنـة فيمهـد 
ِيـَن َءاَمُنـواْ  ـا ٱلَّ مَّ

َ
لصاحبـه، كـا يبعـث الرجـل غامـًا فيفـرش لـه، ثـّم قـرأ: ﴿ أ

َيۡمَهـُدوَن ﴾)2(«)3(. نُفِسـِهۡم 
َ
فَِل ٰلَِحٰـِت ﴾)1( ﴿  ٱلصَّ وََعِملُـواْ 

وروي: أّن أدنـى أهـل اجلنـة منزلـة مـن الشـهداء مـن لـه إثنـا عر ألـف زوجة 
مـن احلـور، وأربعـن ألـف بكـر)4(، واثنـي عر ألـف ثيب، ختـدم كل زوجـة منهن 

سـبعون ألف خـادم)5(.
أقـول: الظاهـر إّن األبـكار واألثيـاب مـن اآلدميـن، وإْن كـن مل ترّيـن هـذه 
الدنيـا؛ ملِـا قـد ورد عـن الباقـر عليـه السـام قـال: »إّن هلل سـبحانه ألـف ألـف عـامل، 

وألـف ألـف آدم، أنـَت يف آخـر تلـك العـوامل وُاولئـك اآلدميـن«)6(.
اجلنـة رهبـا  نـادت  القيامـة  يـوم  كان  »إذا  قـال:  السـام  عنـه عليـه  وقـد ورد 
فقالـت: يـا رب، أنـت العـدل، قـد مـألت النـار مـن أهلهـا كـا وعدهتـا، ومل متـاين 

وعدتنـي«. كـا 
قال: »فيخلق اهلل خلقًا مل يروا الدنيا، فيمأل هبم اجلنة، طوبى هلم«)7(.

وورد: أّن أهـل اجلنـة إذا وردوهـا صـاروا عـى طـول آدم سـتن ذراعـًا، وعـى 

1. سورة السجدة 19:32.
2. سورة الروم 44:30.

3. كتاب الزهد للحسن بن سعيد:21/ح46. األمايل للمفيد:195/املجلس »23« ح26.
4. يف املصدر: »واربعة االف بكر«.

5. كتاب الزهد للحسن بن سعيد:101 - 102/صدر ح276.
6. التوحيد للصدوق:277/باب »38«: ذكر عظمة اهلل جل جاله، ذيل ح2. مشارق أنوار اليقن 

للريس:60.
7. كتاب الزهد للحسن بن سعيد:99/ح269.
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ملـد)1( عيسـى ثاثـًا وثاثـن سـنة، وعـى لسـان حممد صـّى اهلل عليـه وآلـه العربية، 
وعـى صـورة يوسـف يف الــُحسن، وعـى قلـب أيـوب يف السـامة من الغـل)2(.

وروي: إّن أهـل اجلنـة جـرد، مـرد، مكحلـن، مكللـن، مطّوقـن، مسـّورين، 
خمّتمـن، ناعمـن، حمبوريـن، مكّرمـن، يعطـى أحدهـم قـوة مائـة رجـل يف الطعـام 
والـراب، والشـهوة واجلـاع، جيـد لـذة غدائـه مقـدار أربعـن سـنة، ولـذة عشـائه 
مقـدار أربعـن سـنة، قـد البـس اهلل وجوههـم النـور، وأجسـادهم احلريـر، بِيـض 

األلـوان، صفـر احلـي، خـرض الثيـاب)3(.
وروي: أّن منـزل حممـد صـّى اهلل عليـه وآلـه مـن اجلنـة جنة عدن، وهي وسـط 
اجلنـان، وأقرهبـا مـن عـرش الرمحـن، والذيـن يسـكنون معـه يف اجلنة األئمـة اإلثنى 

عـر صلـوات اهلل عليهم)4(.
وعـن اإلمـام عـي عليه السـام، قـال: »جاء رجل مـن األنصـار إىل النبي صّى 
اهلل عليه وآله فقال: يا رسـول اهلل، ما اسـتطيع فراقك، وإيّن الدخل منزيل فأذكرك، 
فأتـرك صنيعتـي)5(، وأقبـل حتى أنظر اليك، حّبًا لك، فذكـرت إذا كان يوم القيامة، 
فنزلـت: نبـي اهلل؟  يـا  بـك  اعـى عليـن، فكيـف يل  فرفعـت يف  اجلنـة،   وُادخلـت 
ُ َعلَۡيِهم ّمِـَن ٱنلَّبِّيِ َۧن  ۡنَعـَم ٱللَّ

َ
ِيَن أ ْوَلٰٓئِـَك َمَع ٱلَّ

ُ
َ َوٱلرَُّسـوَل فَأ ﴿ َوَمـن يُِطـِع ٱللَّ

1. امَلَلَد: الشاب الناعم اللن. املحكم واملحيط االعظم البن سيده 348:9 »ملد«.
2. االختصاص للمفيد:356/قبض روح املؤمن وصفة اجلنة.
3. االختصاص للمفيد:358/قبض روح املؤمن وصفة اجلنة.

4. كال الدين للصدوق:296/الباب »26«: ما أخر به أمر املؤمنن A من وقوع الغيبة، ضمن 
ح3.

5. يف املصدر: »ضيعتي«.
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ْوَلٰٓئَِك َرفِيٗقـا ﴾)1(، فدعا صّى اهلل 
ُ
ٰلِِحنَيۚ وََحُسـَن أ ـَهَدآءِ َوٱلصَّ يقِـنَي َوٱلشُّ ّدِ َوٱلّصِ

عليـه وآلـه الرجل فقرأهـا عليه، وبـره بذلك«)2(.
ويف تفسـر القمـي: عـن الصـادق عليـه السـام قـال: »مـا مـن عمـل حسـن 
يعملـه العبـد إاّل ولـه ثـواب يف القـرآن، إاّل صـاة الليـل، فـإّن اهلل مل يبـن ثواهبـا؛ 
لعظيـم خطرهـا عنـده، فقـال: ﴿ َتَتَجـاَفٰ ُجُنوُبُهۡم َعـِن ٱلَۡمَضاِجِع يَۡدُعـوَن َربَُّهۡم 
ۡخـِىَ لَُهم ّمِن 

ُ
آ أ ـا َرزَۡقَنُٰهـۡم يُنفُِقـوَن ١٦ فَـَا َتۡعلَُم َنۡفـٞس مَّ َخۡوٗفـا َوَطَمٗعـا َوِممَّ

ۡعـنُيٖ َجـَزآَءۢ بَِما َكنُـواْ َيۡعَملُـوَن﴾)3(.
َ
ةِ أ قُـرَّ

ثـّم قـال: »إّن هلل كرامـة يف عبـاده املؤمنـن يف كل يـوم مجعـة، فـإذا كان يـوم 
اجلمعـة بعـث اهلل إىل املؤمـن)4( ملـكًا معـه حّلتـان)5(، فينتهـي إىل بـاب اجلنـة فيقول: 
اسـتأذنوا يل عـى فـان، فيقـال له: هـذا رسـول ربك عى البـاب، فيقـول ألزواجه: 
أي يش تريـن عـّي أحسـن، فيقلـن: يـا سـيدنا، والـذي أباحك اجلنـة ما رأينـا عليك 
شـيئًا أحسـن مـن هـذا، قـد بعـث اليـك ربـك، فيتـزر بواحـدة ويتعطـف باالُخرى، 
فـا يمـر بـيء إاّل أضـاء لـه، حتى ينتهـى إىل املوعـد، فـإذا اجتمعوا جتّى هلـم الرب 
تبـارك وتعـاىل، فـإذا نظـروا اليـه خـّروا سـّجدًا، فيقـول: عبـادي ارفعوا رؤوسـكم، 
ليـس هـذا يـوم سـجود، وال يـوم)6( عبـادة، قـد رفعـت عنكـم املؤنـة، فيقولـون: يـا 

1. سورة النساء 69:4.
2. األمايل للطويس:621/املجلس »29« ح16.

3. سورة السجدة  16:32 - 17.
4. يف املصدر: »املؤمنن«.

5. يف االصل: »حلة« وما أثبتناه من املصدر.
6. »يوم« مل ترد يف املصدر.
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رب، أي يشء أفضـل ممـا أعطيتنـا، ]اعطيتنـا[ اجلنة، فيقول: لكم مثـل ما يف أيديكم 
سـبعن ضعفـًا، فـرى)1( املؤمـن يف كل مجعـة سـبعن ضعفـًا مثـل مـا يف يديـه، وهـو 
ۡيَنـا َمزِيـٞد ﴾)2( وهـو يـوم اجلمعـة، إّن ليلتهـا ليلـة غـراء، ويومها يوم  قولـه: ﴿ َودَلَ
أزهـر)3(، فأكثـروا فيها من التسـبيح، والتكبر، والتهليل، والثنـاء عى اهلل، والصاة 

عـى حممد وآلـه«)4(.
قـال: »فيمـر املؤمـن، فـا يمـر بـيء إاّل اضـاء لـه، حتـى ينتهـي إىل ازواجـه، 
فيقلـن: والـذي أباحنـا اجلنـة يـا سـيدنا مـا رأينـاك قـط)5( أحسـن منـك السـاعة، 

فيقـول: إيّن قـد نظـرت إىل نـور ريب«.
ثّم قال: »إّن أزواجه ال يغرن، وال حيضن، وال يصلفن)6(«.

قـال الـراوي: قلـت: جعلـت فـداك، إين أردت أْن أسـالك عـن يشء أسـتحيي 
منـه، قـال: »سـّل« قلـت: ]جعلت فـداك[ هـل يف اجلنـة غناء؟.

قـال: »إّن يف اجلنـة شـجراً)7( يأمـر اهلل رياحهـا فتهـب فتـرضب تلك الشـجر)8( 
بأصـوات مل يسـمع اخلائـق بمثلها ُحْسـنًا«.

ثّم قال: »هذا عوض ملن ترك الساع ]للغناء[ يف الدنيا من خمافة اهلل«.

1. يف األصل: »فرجع« وما أثبتناه من املصدر.
2. سورة ق 35:50.

3. يف املصدر: »إهنا ليلة غراء، ويوم أزهر«.
4. يف املصدر: »والصاة عى رسوله«.

5. »قط« مل ترد يف املصدر.
6. صلفت املراءة: إذا مل حتظ عند زوجها وابغضها. الصحاح للجوهري 100:4 »صلف«.

7. يف املصدر: »شجرة«.
8. يف املصدر: »الشجرة«.
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قال: قلت: جعلت فداك، زدين.
فقال: »إّن اهلل خلق اجلنة بيده، ومل ترها عن، ومل يّطلع عليها خملوق، يفتحها 
تعاىل[: ]اهلل  قول  وهو  طيبًا،  وازدادي  رحيًا،  ازدادي  فيقول:  صباح،  كل   الرب 

ۡعنُيٖ َجَزآَءۢ بَِما َكنُواْ َيۡعَملُوَن ﴾)1(«)2(.
َ
ةِ أ ۡخِىَ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
آ أ ﴿فََا َتۡعلَُم َنۡفٞس مَّ

وفيـه، عـن الباقـر عليـه السـام، قـال: »سـأل عـي عليـه السـام رسـول اهلل 
َقۡواْ َربَُّهـۡم لَُهۡم ُغَرٞف  ِيـَن ٱتَّ صـّى اهلل عليـه وآلـه عـن تفسـر قـول اهلل: ﴿ َلِٰكِن ٱلَّ
نَۡهٰـُرۖ ﴾)3(، فقـال: ملـاذا بنيت هذه 

َ
ۡبنِيَّةٞ َتۡـرِي ِمن َتۡتَِهـا ٱۡل ّمِـن فَۡوقَِهـا ُغـَرٞف مَّ

الغـرف يـا رسـول اهلل؟.
فقـال: يـا عـي، تلـك الغـرف بناهـا اهلل ألوليائـه، بالـدر والياقـوت والزبرجد، 
سـقوفها الذهـب، حمبوكـة بالفضـة، لـكل غرفـة منهـا الـف بـاب مـن ذهـب، يف كل 
بـاب منهـا ملـك مـوكل بـه، وفيهـا فـرش مرفوعـة، بعضها فـوق بعض، مـن احلرير 
والديبـاج، بألـوان خمتلفـة، وحشـوها املسـك والعنـر والكافـور، وذلـك قـول اهلل: 
ۡرفُوَعـٍة ﴾)4(، فـإذا دخـل املؤمـن إىل منازلـه يف اجلنـة، وضع عى رأسـه  ﴿ َوفُـُرٖش مَّ
تـاج امللـك والكرامـة، وُالبـس حلـل الذهـب والفضـة، والياقـوت والـدر، منظومًا 
يف اإلكليـل حتـت التـاج، وُالبـس سـبعون حلـة بألـوان خمتلفـة، منسـوجة بالذهـب 
َسـاوَِر ِمن 

َ
والفضـة، واللؤلـؤ والياقـوت األمحـر، وذلك قولـه: ﴿ ُيَلَّۡوَن فِيَها ِمۡن أ

َذَهـٖب َولُۡؤلُٗؤۖا َوِلَاُسـُهۡم فِيَهـا َحرِيٞر ﴾)5(.
1. سورة السجدة 17:32.

2. تفسر القمي 168:2/سورة السجدة.
3. سورة الزمر 20:39.

4. سورة الواقعة 34:56.
5. سورة احلج 23:22. سورة فاطر 33:35.
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فـإذا جلـس املؤمـن عـى رسيـره اهتـز رسيـره فرحـًا، فـإذا اسـتقرت بـويل اهلل 
منازلـه يف اجلنـة اسـتاذن عليـه امللـك املـوكل بجنانـه؛ ليهنئـه بكرامة اهلل إيـاه، فيقول 
لـه خـدام املؤمـن ووصفـاؤه: مكانـك، فـإّن ويل اهلل قـد اتـكأ عـى أرائكـه، فزوجتـه 

احلـوراء العينـاء قـد هيئـت لـه، فاصـر لـويل اهلل حتـى يفـرغ مـن شـغله«.
وحوهلـا  مقبلـة  متـي  خيمتهـا،  مـن  احلـوراء  زوجتـه  عليـه  »فتخـرج  قـال: 
وصفاؤهـا حييينهـا، عليهـا سـبعون حلـة، منسـوجة بالياقـوت واللؤلـؤ والزبرجـد، 
صبغـن بمسـك وعنـر، وعـى رأسـها تـاج الكرامـة، ويف رجليها نعان مـن ذهب، 

مكلـان بالياقـوت واللؤلـؤ، رشاكهـا ياقـوت أمحـر.
فـإذا ُادنيـت مـن ويل اهلل، وهم أن يقوم اليها مشـوقًا، تقـول له: يا ويل اهلل، ليس 
هـذا يـوم تعـب، وال نصـب، فـا تقـم، إّنـا لـك وأنـت يل، فيعتنقـان مقدار مخسـائة 

عـام مـن أعوام الدنيـا، ال يمّلهـا وال متّله«.
قـال: »فينظـر إىل عنقهـا، فـإذا عليهـا قـادة مـن قصـب ياقـوت أمحر، وسـطها 
لـوح مكتـوب: أنـت يـا ويل ]اهلل[ حبيبـي، وأنـا احلـوراء حبيبتـك، اليـك تناهـت 
نفـي)1(، وايل تناهت)2( نفسـك، ثـّم يبعث اهلل الف ملك هينؤنـه باجلنة، ويزوجونه 

احلوراء«.
قـال: »فينتهـون إىل أول بـاب مـن جنانـه، فيقولـون للملـك املـوكل بأبـواب 
اجلنـان: اسـتاذن لنـا عـى ويل اهلل، فـإّن اهلل بعثنـا مهنئـن، فيقـول امللـك: حتـى أقول 

للحاجـب فيعلمـه مكانكـم«.
قـال: »فيدخـل امللـك إىل احلاجـب - بينـه وبـن احلاجب ثاث جنـان - حتى 

1. يف املصدر: »تباهت«.

2. يف املصدر: »تباهت«.
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ينتهـي إىل أول بـاب، فيقـول للحاجـب: إّن عى باب الغرفة)1( الف ملك، أرسـلهم 
رب العاملـن، جـاؤوا هينـؤون ويل اهلل، وقـد سـألوا أْن أسـتاذن هلـم عليـه، فيقول له 

احلاجـب: إّنـه ليعظـم ]عـي[ أْن أسـتاذن ألحد عـى ويل اهلل وهو مـع زوجته«.
القيـم  عـى  احلاجـب  فيدخـل  جنتـان،  اهلل  ويل  وبـن  احلاجـب  »وبـن  قـال: 
فيقـول لـه: إّن عـى بـاب الغرفـة)2( الـف ملـك، أرسـلهم رب العاملـن، هينـون ويل 
اهلل، فاسـتاذن هلـم، فيقـوم القيـم إىل اخلـدام، فيقـول هلـم: إّن رسـل اجلبـار عى باب 
قـال:  مكاهنـم«.  فأعلمـوه  اهلل  ويل  هينـون  أرسـلهم  ملـك،  الـف  وهـم  العرصـة، 

اخلـدام«. »فيعلمـون 
قـال: »فيـؤذن هلـم، فيدخلـون عـى ويل اهلل، وهـو يف الغرفـة وهلـا الـف بـاب، 
وعـى كل بـاب مـن أبواهبـا ملـك موكل بـه، فـإذا أذن للمائكـة بالدخـول عى ويل 
اهلل فتـح كل ملـك بابـه الـذي قـد وكل بـه، فيدخـل كل ملـك مـن بـاب مـن أبـواب 
الغرفـة، فيبّلغونـه رسـالة اجلبـار، وذلـك قـول اهلل: ﴿ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكـُة يَۡدُخلُوَن َعلَۡيِهم 
ُتـۡمۚ  ِ بَـاٖب  ﴾)3( يعنـي مـن أبـواب الغرفـة ﴿ َسـَلٌٰم َعلَۡيُكـم بَِمـا َصَبۡ

ّمِـن ُكّ
يۡـَت نَعِيٗمـا َوُمۡلـٗك

َ
يۡـَت َثـمَّ َرأ

َ
ارِ ﴾)4(، وذلـك قولـه: ﴿ ِإَوَذا َرأ  فَنِۡعـَم ُعۡقـَب ٱدلَّ

َكبِـًرا ﴾)5(، يعنـي بذلـك ويل اهلل، ومـا هـو فيهـا مـن الكرامـة والنعيـم، وامُللـك 
العظيـم، وإّن املائكـة مـن رسـل اهلل ليسـتأذنون عليـه فا يدخلـون عليـه إاّل باذنه، 

1. يف األصل: »العرصة« وما أثبتناه من املصدر.

2. يف األصل: »العرصة« وما أثبتناه من املصدر.
3. سورة الرعد 23:13.
4. سورة الرعد 24:13.

5. سورة االنسان 20:76.
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فذلـك امُللـك العظيـم، واألهنـار جتـري مـن حتتهـا«)1(.
ويف االختصـاص: عـن أيب عبـد اهلل عليـه السـام قـال: »قـال رسـول اهلل صـّى 
اهلل عليـه وآلـه: إذا أراد اهلل تبـارك وتعـاىل قبـض روح املؤمـن قـال: يـا ملـك املوت، 
انطلـق أنـت وأعوانـك إىل عبـدي، فطاملـا نصـب نفسـه مـن أجـي، فاتنـي بروحـه 
]ألرحيـه[ عنـدي، فيأتيـه ملـك املـوت بوجـه حسـن، وثيـاب طاهـرة، وريـح طيبة، 
فيقـوم بالبـاب، فـا يسـتاذن بوابـًا، وال هيتـك حجابًا، وال يكـر بابًا، معه مخسـائة 
ملـك أعـوان، معهـم طنان الرحيـان، واحلريـر األبيض، واملسـك األذفـر، فيقولون: 
السـام عليـك يـا ويل اهلل، أبـر فـإّن الرب يقرُئك السـام، َأما إّنـه عنك راض غر 

غضبـان، وأبـر بـروح ورحيـان وجنـة نعيم«.
قـال: »أّمـا الـروح فراحـة مـن الدنيـا وبائهـا، وأّمـا الرحيـان مـن كل طيـب يف 
اجلنـة، فيوضـع عـى ذقنـه فيصـل رحيـه إىل روحـه، فـا يـزال يف راحـة حتـى ختـرج 
نفسـه، ثـّم يأتيـه رضـوان خـازن اجلنـة فيسـقيه رشبـة مـن اجلنـة ال يعطـش يف قـره، 
وال يف حـر)2( القيامـة، حتـى يدخـل اجلنـة ريانًا، فيقـول: يا ملك املـوت، رد روحي 

حتـى يثنـي عـى جسـدي، وجسـدي عـى روحي«.
قـال: »فيقـول ملك املوت: ليثـن كل واحد منكا عى صاحبـه، فيقول الروح: 
جـزاك اهلل مـن جسـد خـر اجلزاء، لقـد كنت يف طاعـة اهلل)3( مرعًا، وعـن معاصيه 
مبطئـًا، فجـزاك اهلل عنـي مـن جسـد خـر اجلـزاء، فعليـك السـام إىل يـوم القيامـة، 

97:8/ح69،  الكايف  يف  وروي  يسر.  باختاف  الزمر،  248/سورة   -  246:2 القمي  تفسر   .1
باختصار.

2. »حر« مل ترد يف املصدر.
3. يف املصدر: »طاعته«.
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ويقـول اجلسـد للروح مثـل ذلك«.
قـال: »فيصيـح ملـك املـوت ]بالـروح[: أيتهـا الـروح الطيبـة، ُاخرجـي مـن 

مغتبطـة«. مرحومـة،  مؤمنـة،  الدنيـا 
قـال: »فرقـت بـه املائكة، وفّرجت عنه الشـدائد، وسـهلت له املـوارد، وصار 

اخللد«. حليوان 
قـال: »ثـّم يبعـث اهلل لـه صفن من املائكـة، غـر القابضن لروحـه، فيقومون 

سـاطن)1(، مـا بـن منزلـه إىل قره، يسـتغفرون له، ويشـفعون له«.
قـال: »فيعّللـه ملك املـوت، ويمنيه ويبره عـن اهلل بالكرامة واخلر، كا خيادع 

الصبـي ُامـه، يمّرخه بالدهن والرحيان وبقاء النفـس، ويفديه بالنفس والوالدين«.
قـال: »فـإذا بلغـت احللقـوم قـال احلافظـان اللذان معـه: يا ملك املـوت، إرأف 
بصاحبنـا وارفـق، فنعـم األخ كان، ونعـم اجلليـس، مل يمل علينا ما يسـخط اهلل قط، 
فـإذا خرجـت روحـه خرجـت كنخلـة بيضـاء، وضعت يف مسـكة بيضـاء، ومن كل 

رحيـان يف اجلنـة، فُادرجـت إدراجـًا، وعرج هبـا القابضون إىل السـاء الدنيا«.
قـال: »فيفتـح لـه أبـواب السـاء ويقـول هلـا البوابـون: حياهـا اهلل مـن جسـد 
كانـت فيـه، لقـد كان يمـر لـه علينا عمـل صالح، ونسـمع حـاوة صوتـه بالقرآن«.
قـال: »فبكـت أبـواب السـاء والبوابـون لفقـده، ويقولـون: يـا رب، قـد كان 
لعبـدك هـذا عمـل صالـح، وكنّـا نسـمع حـاوة صوتـه بالذكـر للقـرآن، ويقولون: 
اللهـم ابعـث لنـا مكانه عبدًا يسـمعنا مـا كان يسـمعنا، ويصنع اهلل ما يشـاء، فيصعد 
بـه إىل عيـش رحبـت بـه مائكة السـاء كلهم أمجعـون، ويشـفعون له، ويسـتغفرون 
لـه، ويقـول اهلل تبـارك وتعـاىل: رمحتـي عليـه مـن روح، ويتلقـاه أرواح املؤمنـن كـا 

هم، ِساطن أي صفَّن. لسان العرب 325:7 »سمط«. 1. ِساُط القوم: َصفُّ
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يتلقـى الغائـب غائبـه، فيقـول بعضهـم لبعـض: ذروا هـذه الـروح حتـى تفيـق، فقد 
خرجـت مـن كـرب عظيـم، وإذا هـو اسـرتاح أقبلـوا عليـه يسـألونه ويقولـون: مـا 
فعـل فـان وفـان، فـإْن كان قـد مـات بكـوا واسـرتجعوا ويقولـون: ذهبت بـه ُامه 

اهلاويـة، فإّنـا هلل وإّنـا اليـه راجعون«.
ومنهـا  أعيدهـم،  وفيهـا  خلقتهـم،  منهـا  عليـه،  ردوهـا  اهلل:  »فيقـول  قـال: 

ُاخـرى«. تـارة  أخرجهـم 
قال: »فإذا محل رسيره محلت نعشـه املائكة، واندفعوا به اندفاعًا، والشـياطن 
سـاطن ينظـرون مـن بعيـد، ليـس هلم عليه سـلطان وال سـبيل، فـإذا بلغوا بـه القر 
توثبـت اليـه بقـاع األرض كالريـاض اخلـرض، فقالـت كل بقعـة منها: اللهـم إجعله 

يف بطني«.
قـال: »فيجـاء بـه حتـى يوضـع يف احلفـرة التـي قضاهـا اهلل لـه، فـإذا وضـع يف 

حلـده مثـل لـه أبـوه وُامـه وزوجتـه وولـده وإخوانـه«.
قال: »فيقول لزوجته ما يبكيك؟«.

قال: »فتقول: لفقدك تركتنا معولن«.
قال: »فتجيء صورة حسنة«.

قـال: »]فيقـول: مـا أنـت؟[ فيقـول: أنا عملـك الصالـح، أنا لك اليـوم حصن 
حصـن، وجنـة وسـاح بأمر اهلل«.

قـال: »فيقـول: أمـا واهلل لـو علمـت إّنـك يف هـذا املـكان لنصبـت نفـي لـك، 
ومـا غـّرين مـايل وولـدي«.

قـال: »فيقـول: يـا ويل اهلل، ابـر باخلر، فواهلل إّنه ليسـمع خفق نعـال القوم إذا 
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رجعـوا، ونفضهـم أيدهيـم من الـرتاب إذا فرغوا، قـد رد عليه روحه ومـا عملوا«.
قـال: »فتقـول لـه األرض: مرحبـًا بـك، أمـا واهلل لقـد كنـت أحبـك وأنت عى 
متنـي، فإّنـا لـك اليوم أشـد حبـًا إذا أنت يف بطني، أمـا وعزة ريب ألحسـنن جوارك، 
وألبـردن مضجعـك، وألوسـعن مدخلـك، إّنـا أنـا روضـة مـن ريـاض اجلنـة، أو 

حفـرة مـن حفـر النار«.
قـال: »ثـّم يبعـث اهلل اليـه ملـكًا، فيـرضب بجناحيـه عـن يمينـه وشـاله، مـن 
بـن يديـه ومـن خلفـه، فيوسـع له مـن كل طريقة أربعـن فرسـخًا)1( نورًا، فـإذا قره 

مسـتديرة بالنـور«.
قـال: »ثـّم يدخـل عليـه منكـر ونكـر، ومهـا ملـكان أسـودان، يبحثـان القر)2( 
بأنياهبـا، ويطئـان يف شـعورمها، حدقتامهـا مثـل قـدر النحـاس، وأصواهتـا كالرعد 
بـه، ويقـوالن:  الـرق الامـع، فينتهرانـه ويصيحـان  القاصـف، وأبصارمهـا مثـل 
مـن ربـك؟ ومـن نبيـك؟ ومـا دينـك؟ ومـن إمامك؟ فـإّن املؤمـن ليغضـب - حتى 
ينتقـض مـن اإلدالل)3( - تـوكًا عـى اهلل مـن غـر قرابـة وال نسـب، فيقـول: ريب 
وربكـم ورب كل يشء اهلل، ونبيـي ونبيكـم حممـد خاتـم النبيـن، ودينـي اإلسـام 
الـذي ال يقبـل اهلل معـه دينـًا، وإمامـي القـرآن مهيمنـًا عـى الكتـب، وهـو القـرآن 

العظيـم.
فيقـوالن: صدقـت ووفقـت وفقـك اهلل وهـداك، انظـر ما تـرى عنـد رجليك، 
فـإذا هـو ببـاب مـن نـار، فيقـول: إّنـا هلل وإنـا إليـه راجعـون، مـا كان هذا ظنـي برب 

1. »فرسخًا« مل ترد يف املصدر.
2. يف األصل: »األرض« وما أثبتناه من املصدر.

3. اإلدالل: اإلضطراب. انظر: الصحاح للجوهري 510:4/دلل.
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العاملن«.

قـال: »فيقـوالن لـه: يـا ويل اهلل، ال حتزن وال ختش، وأبر واسـتبر، ليس هذا 
لـك وال أنـت لـه، إّنـا أراد اهلل تبارك وتعـاىل أْن يريك مـن أي يشء نجاك، ويذيقك 
بـرد عفـوه، قـد أغلـق هـذا البـاب عنـك، وال تدخـل النـار أبـدًا، انظـر مـا تـرى عند 

رأسـك، فـإذا هـو بمنازله مـن اجلنـة، وأزواجه من احلـور العن«.

قـال: »فيثـب وثبـة ملعانقـة احلـور العـن لزوجـة مـن أزواجـه، فيقـوالن لـه: يـا 
ويل اهلل، إّن لـك ُاخـوة وأخـوات مل يلحقـوا، فنـم قريـر العـن كعاشـق يف حجلته إىل 

الدين«. يـوم 

قال: »فيفرش له ويبسط ويلحد«.

قال: »فواهلل ما صبي قد نام مدلًا بن يدي ُامه وأبيه، بأثقل نومة منه«.

قـال: »فـإذا كان يـوم القيامـة جييئـه عنـق مـن النـار فتطيف بـه، فـإذا كان مدمنًا 
عـى تنزيـل السـجدة وتبـارك الـذي بيـده امللـك وهـو عـى كّل يشء قديـر وقفـت 

عنـده تبـارك، وانطلقـت تنزيـل السـجدة فقالـت: أنـا آت بشـفاعة رب العاملـن«.

قـال: »فتجـيء عنـق مـن العـذاب مـن قبـل يمينـه، فيقـول الصـاة: اليـك عن 
ويل اهلل، فليـس لـك عـى مـا قبي سـبيل، فتأتيه من قبل يسـاره، فتقول الـزكاة: اليك 
عـن ويل اهلل، فليـس لـك عـى مـا قبـي سـبيل، فتأتيـه من قبـل رأسـه فيقـول القرآن: 
اليـك عـن ويل اهلل، فليـس لـك إىل مـا قبـي سـبيل، فيخـرج عنـق مـن النـار مغضبـًا 
فيقـول: دونكـا ويل اهلل وليكـا، فيقـول الصـر - وهو يف ناحية القـر -: أما واهلل ما 
منعنـي أْن أيل مـن ويل اهلل اليـوم، إاّل أيّن نظـرت مـا عندكـم، فلـّا أْن جزتـم عـن ويل 
اهلل عـذاب القـر ومؤونتـه، فأنـا لـويل اهلل ذخر وحصـن عند امليـزان، وجر جهنم، 
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والعـرض عند اهلل«.
فقـال أمـر املؤمنـني عليـه السـام: »يفتـح لويل اهلل مـن منزله من اجلنـة إىل قره 
تسـعة وتسـعن بابـًا، يدخـل عليـه روحهـا، ورحياهنـا، وطيبهـا، ولذهتـا، ونورها إىل 

يـوم القيامـة، فليـس يشء أحـب اليه من لقـاء اهلل«.
قـال: »فيقـول: يـا رب عجـل عـي قيـام السـاعة، حتـى أرجـع إىل أهـي ومايل، 
فـإذا كانـت صيحـة القيامـة خـرج مـن قـره، مسـتورة عورتـه، مسـكنة روعتـه، قـد 
أعطـى األمـن واألمـان، وُبـّر بالرضـوان، والـروح والرحيان، واخلرات احلسـان، 
فيسـتقبله امللـكان اللـذان كانـا معـه يف احليـاة الدنيـا، فينفضـان الـرتاب عـن وجهـه 
يفارقانـه، ويبرانـه ويمنّيانـه ويفّرحانـه، كلـّا راعـه يشء مـن  وعـن رأسـه، وال 
أهـوال القيامـة قـاال لـه: يـا ويل اهلل، ال خـوف عليـك اليـوم وال حزن، نحـن اللذين 
وّلينـا عملـك يف احليـاة الدينـا، ونحـن أوليـاؤك اليـوم يف اآلخـرة، ُانظر تلكـم اجلنة 

ورِۡثُتُموَهـا بَِمـا ُكنُتۡم َتۡعَملُـوَن ﴾)1(.
ُ
]التـي[ ﴿ أ

قـال: »فيقـام يف ظـل العـرش، فيدنيـه الـرب تبـارك وتعـاىل حتـى يكـون بينـه 
وبينـه حجـاب مـن نـور، فيقـول لـه: مرحبـًا، فمنهـا يبيـّض وجهـه، ويـّر قلبـه، 
ويطـول سـبعون ذراعـًا مـن فرحتـه، فوجهـه كالقمـر، وطولـه طـول آدم، وصورته 
صـورة يوسـف، ولسـانه لسـان حممـد صـّى اهلل عليـه وآله، وقلبـه قلب أيـوب، كّلا 
غفـر له ذنب سـجد فيقـول: عبدي أقرا كتابـك، فتصطك فرائصه شـفقًا وفرقًا)2(«.

قال: »فيقول اجلبار: هل زدنا عليك سيئاتك، ونقصنا من حسناتك؟«.
قال: »فيقول: يا سيدي، بل أنت قائم بالقسط، وأنت خر الفاصلن«.

1. سورة األعراف 43:7.
2. الَفَرُق: اخلوف. الصحاح للجوهري 304:4 »فرق«.
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قال: »فيقول: عبدي أما استحييت، وال راقبتني، وال خشيتني«.
قال: »فيقول: سيدي، قد أسات فا تفضحني، فإّن اخلائق ينظرون ايل«.

قال: »فيقول اجلبار: وعزيت يا ميء ال أفضحك اليوم«.
قال: »فالسيئات فيا بينه وبن اهلل مستورة، واحلسنات بارزة للخائق«.

قـال: »فكلـا ]كان[ عـره بذنـب قال: سـيدي أسـعى إىل النار)1( أحـب ايل من 
أْن تعـرين ]فيضحـك اجلّبـار تبـارك وتعاىل، ال رشيـك له، ليقـر بعينه[«.

قـال: »فيقـول اجلبـار تبـارك وتعـاىل: أتذكـر يـوم كـذا وكـذا، أطعمـت جائعـًا 
ووصلـت أخـًا مؤمنـًا، كسـوت يومـًا، ]أعطيـت سـعيًا[ حججـت يف الصحـاري، 
طرفـك  غضضـت  شـفقًا،  ليلـة  سـهرت  فرقـًا،  عينيـك  أرسـلت  حمرمـًا،  تدعـوين 
منـي فرقـًا، فـذا بـذا، أمـا مـا أحسـنت فمشـكور، وأمـا مـا أسـات فمغفـور، ]حـّول 
بوجهـك، فـإذا حولـه رأى اجلبـار[، فعنـد ذلـك أبيـض وجهـه، ورس قلبـه، ووضع 

التـاج عـى رأسـه، وعـى يديـه احلـى واحللـل.
ثـّم يقـول: يـا جرئيـل، انطلـق بعبـدي فـأره كرامتي، فيخـرج من عنـد اهلل، قد 
أخـذ كتابـه بيمينـه، فيدحـو بـه مـد البـرص، فيبسـط صحيفتـه للمؤمنـن واملؤمنات، 
ّنِ ُمَلٍٰق ِحَسـابَِيۡه ٢٠ َفُهَو 

َ
وهـو ينـادي: ﴿ َهـآُؤُم ٱۡقـَرُءواْ كَِتٰبَِيـۡه ١٩ إِّنِ َظَننـُت أ

اِضَيـةٖ ﴾)2(، فـإذا انتهـى إىل بـاب اجلنـة، قيـل لـه: هـات اجلـواز، قـال:  ِف ِعيَشـةٖ رَّ
هـذا جـوازي مكتـوب فيـه: بسـم اهلل الرمحـن الرحيـم، هـذا جـواز جائـز مـن اهلل 
العزيـز احلكيـم لفـان بـن فـان مـن رب العاملـن، فينـادي مناد يسـمع أهـل اجلمع 

كلهـم: إاّل إّن فـان بـن فـان قـد سـعد سـعادة ال يشـقى بعدهـا أبـدًا«.

1. يف املصدر: »سيدي لتبعثني إىل النار«.
2. سورة احلاقة 19:69 - 21.
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فـإذا هـو بشـجرة ذات ظـل ممـدود، ومـاء مسـكوب، وثـار  قـال: »فيدخـل 
مهدلـة، ]تسـمى رضـوان[ خيـرج مـن سـاقها عينـان جتريـان، فينطلـق إىل أحدهيـا 
فيغتسـل منهـا، فيخـرج عليـه نـرضة النعيـم، ثـّم يـرب مـن االُخـرى، فـا يكـون 
اٗبا  يف بطنـه مغـص، وال مـرض، وال داء أبـدًا، وذلـك قولـه: ﴿ وََسـَقىُٰهۡم َربُُّهـۡم َشَ
َطُهـوًرا ﴾)1(، ثـّم تسـتقبله املائكـة فتقـول: طبـت فادخلهـا مـع اخلالديـن، فيدخل 
فـإذا هـو بسـاطن مـن شـجر، أغصاهنـا اللؤلـؤ، وفروعهـا احلـي واحللـل، ثارهـا 
مثـل ثـدي اجلواري األبكار، فتسـتقبله املائكـة، معهم النوق والراذيـن)2(، واحلى 
واحللل، فيقولون: يا ويل اهلل، اركب ما شـئت، والبس ما شـئت، وسـل ما شـئت«.
قـال: »فركـب مـا اشـتهى، ويلبـس مـا اشـتهى، وهـو عـى ناقـة، أو بـرذون)3( 
مـن نـور، ثيابـه مـن نـور، وحليه مـن نور، يسـر يف دار النـور، معه مائكـة من نور، 
وغلـان مـن نـور، ووصائـف مـن نـور، حتـى هتابـه املائكـة ممـا يـرون مـن النـور، 

فيقـول بعضهـم لبعـض: تنحـوا فقـد جـاء وفـد احلليـم الغفور«.
قـال: »فينظـر إىل أول قـرص لـه مـن فضـة، ُمرقًا)4( بالـّدر والياقـوت، فترف 

م أْن ينزل بقرصه«. عليه أزواجه فيقولون: مرحبًا مرحبًا، انزل بنا، َفيهَّ
قـال: »فتقـول املائكـة: رّس يـا ويل اهلل، فـإّن هـذا لـك وغـره، حتـى ينتهـي إىل 
قـرص مـن ذهـب، مكلـل بالـدر والياقـوت، فتـرف عليـه أزواجـه، فيقلـن: مرحبًا 
مرحبـًا، يـا ويل اهلل، أنـزل بنـا، َفّيهـم أْن ينـزل هبـن، فتقـول املائكة: رس يـا ويل، فان 

1. سورة االنسان 21:76.
2. َبرَذن: الدابة، ومجعه الراذين. لسان العرب 51:13 »َبرَذن«

َذْوُن: األنثى من الدواب. الصحاح للجوهري 490:5 »برذن«. 3. الِرْ
4. يف األصل: »مرفًا« وما أثبتناه من املصدر.
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هـذا لك وغـره«.
قـال: »ثـّم ينتهـي إىل قـرص مكلـل بالـدر والياقـوت، َفّيْهـم أْن ينـزل بقـرصه، 

فتقـول املائكـة: رس يـا ويل اهلل، فـإّن هـذا لـك وغـره«.
قـال: »ثـّم يأيت قرصًا مـن ياقوت أمحر، مكلـًا بالدر والياقـوت، َفّيْهم بالنزول 

بقـرصه، فيقـول له املائكـة: رس يا ويل اهلل، فإْن هـذا لك وغره«.
قـال: »فيسـر حتـى يـأيت متـام الف قـرص، كل ذلـك ينفذ فيـه برصه، ويسـر يف 
ملكـه أرسع مـن طـرْف العن)1(، فـإذا انتهـى إىل أقصاها قرصًا نّكس رأسـه، فتقول 

املائكـة: مالك يـا ويل اهلل؟«.
قـال: »فيقـول واهلل لقـد كاد بـرصي أْن خيتطـف، فيقولـون: يـا ويل اهلل، أبـر 
فـإن اجلنـة ليـس فيها عمى وال صمـم، فيأيت قرصًا يـرى باطنه من ظاهـره، وظاهره 
مـن باطنـه، لبنـة مـن فضة، ولبنـة من ذهـب، ولبنة ]مـن[ ياقوت، ولبنـة در، ماطه 
َف بـُرْف مـن نـور يتـألأل، ويـرى الرجـل وجهـه يف احلائـط، وذا  املسـك، قـد رُشّ

قولـه: ﴿ ِخَتُٰمـُهۥ ِمۡسـٞكۚ ﴾)2(، يعني: ختـام الراب«.
ثـّم ذكـر النبـي صـّى اهلل عليـه وآله احلـور، فقالت ُام سـلمة: بأيب أنـت وُامي يا 

رسـول اهلل، أمـا لنا فضـل عليهن؟.
عـى  الظاهـرة  بمنزلـة  هلل،  وعبادتكـن  وصيامكـن،  بصاتكـن،  »بـى،  قـال: 
الباطنـة، وحـدث أّن احلـور العـن خلقهـن اهلل يف اجلنة مع شـجرها، وحبسـهن عى 
أزواجهـن يف الدنيـا، عـى كل واحـد منهـن سـبعون حلـة، يـرى بياض سـوقهن من 
وراء احللـل السـبعن، كـا تـرى الـراب األمحـر يف الزجاجـة البيضـاء، كالسـلك 

1. يف املصدر: »طرفة العن«.
2. سورة املطففن 26:83.
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األبيـض يف الياقـوت احلمـراء)1(، جيامعها يف قوة مائة رجل، يف شـهوة أربعن سـنة، 
وهـن أتـراب أبـكار عـذارى، كلـّا نكحـت صارت عـذراء.

﴿ لَـۡم َيۡطِمۡثُهـنَّ إِنـٞس َقۡبلَُهـۡم َوَل َجـآّنٞ ﴾)2( يقـول: مل يمسسـهّن إنـّي وال 
قط. جنّـي 

﴿ فِيِهنَّ َخۡيَرٌٰت ِحَساٞن ﴾)3( يعني: خّرات األخاق، ِحسان الوجوه.
نَُّهنَّ ٱۡلَاقُوُت َوٱلَۡمرَۡجاُن ﴾)4( يعني: صفاء الياقوت وبياض اللؤلؤ«.

َ
﴿ َكأ

قال: »وإّن يف اجلنة لنهرًا حافتاه اجلواري«.
متجيـدي،  عبـادي  أسـمعن  وتعـاىل:  تبـارك  الـرب  اليهـن  »فيوحـي  قـال: 
وتسـبيحي، وحتميـدي، فرفعـن أصواهتـن باحلـان وترجيع مل يسـمع اخلائـق مثلها 
قـط، فيطـرب أهـل اجلنـة، وإّنـه لتـرف عـى ويل اهلل املـراة ليسـت مـن نسـاءه، مـن 
السـجف)5(، فتمـأل قصـوره ومنازلـه ضـوءًا ونـورًا، فيظـن ويل اهلل أّن ربـه أرشف 
عليـه، أو ملـك مـن مائكتـه، فرفع رأسـه فإذا هو بزوجـة قـد كادت يذهب نورها 

عينيه«. نـور 
قال: »فتناديه قد آن لنا أْن تكون لنا منك دولة«.

قال: »فيقول هلا ومن أنت؟«.
ۡيَنا ـا يََشـآُءوَن فِيَهـا َودَلَ  قـال: »فتقـول أنـا ممـن ذكـر اهلل يف القـرآن: ﴿ لَُهـم مَّ

1. يف األصل: »األمحر« وما أثبتناه من املصدر.
2. سورة الرمحن 74:55.
3. سورة الرمحن 70:55.
4. سورة الرمحن 58:55.

5. السجف: السرت. الصحاح للجوهري 77:4 »سجف«.
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َمزِيـٞد ﴾)1(، فيجامعهـا يف قـوة مائـة مائـة شـاب، ويعانقهـا سـبعن سـنة مـن أعـار 
األولـن، ومـا يـدري أينظـر إىل وجههـا، أم إىل خلفهـا، أم إىل سـاقها، فـا مـن يشء 

ينظـر اليـه منهـا إاّل رأى وجهـه مـن ذلـك املـكان، مـن شـدة نورهـا وصفائهـا.
ثـّم تـرف عليـه ُاخـرى، أحسـن وجهـًا، وأطيـب رحيـًا مـن األوىل، فتناديـه 

فتقـول: قـد آن لنـا أْن تكـون لنـا منـك دولـة«.
قال: »فيقول هلا ومن أنت؟.

ةِ  ۡخـِىَ لَُهم ّمِن قُرَّ
ُ
آ أ فتقـول أنـا ممـن ذكـر اهلل يف القـرآن: ﴿ فََا َتۡعلَـُم َنۡفٞس مَّ

ۡعـنُيٖ َجَزآَءۢ بَِما َكنُـواْ َيۡعَملُوَن ﴾)2(.
َ
أ

قـال: »ومـا مـن أحد يدخـل اجلنة إاّل كان له مـن األزواج مخسـائة حوراء، مع 
نُثـوٗرا ﴾)3(، وكأهّنن  كل حـوراء سـبعون غامـًا وسـبعون جاريـة، كأهّنم ﴿ لُۡؤلُٗؤا مَّ

﴿ ٱللُّۡؤلُوِٕ ٱلَۡمۡكُنوِن ﴾)4(.
وتفسر املكنون بمنزلة اللؤلؤ يف الصدف، مل متّسه األيدي، ومل تره األعن، وأما 
املنثور فيعني يف الكثرة، وله سبع قصور يف كل قرص سبعون بيتًا، يف كل بيت سبعون 
رسيرًا، عى كل رسير سبعون فراشًا، عليها زوجة من احلور العن، جتري من حتتهم 
األهنار، أهنار من ماء غر آسـن، صاف ليس بالكدر، وأهنار من لبن مل يتغر طعمه، 
 مل خيـرج مـن رضع املـوايش، وأهنـار مـن عسـل مصّفـى، مل خيرج مـن بطـون النحل،
ٰـرِبنَِي ﴾)5( مل تعرصه الرجـال بأقدامهم، فإذا اشـتهوا  ةٖ ّلِلشَّ َّ نَۡهٰـٞر ّمِـۡن َخۡـرٖ لَّ

َ
﴿ َوأ

1. سورة ق 35:50.
2. سورة السجدة 17:32.
3. سورة االنسان 19:76.
4. سورة الواقعة 23:56.

5. سورة حممد 15:47.
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الطعـام جاءهتـم)1( طيور بيـض، يرفعن أجنحتهن فيأكلون من أي األلوان اشـتهوا، 
جلوسـًا إْن شـاؤوا أو متكئـن، وإْن اشـتهوا الفاكهـة تسـعبت)2( اليهـم األغصـان، 

فأكلـوا منهـا من أهيا اشـتهوا«.
ِ بَـاٖب ٢٣ َسـَلٌٰم َعلَۡيُكـم 

قـال: » ﴿ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكـُة يَۡدُخلُـوَن َعلَۡيِهـم ّمِـن ُكّ
ارِ ﴾)3(، فبينـا هـم كذلـك اذ يسـمعون صوتـًا حتت  ُتـۡمۚ فَنِۡعـَم ُعۡقـَب ٱدلَّ بَِمـا َصَبۡ
العـرش: يـا أهـل اجلنـة كيـف تـرون منقلبكـم؟ ]فيقولـون: خـر املنقلـب[ منقلبنا، 
وخـر الثـواب ثوابنـا، قـد سـمعنا الصوت واشـتهينا النظـر إىل أنـوار جالك، وهو 
أعظـم ثوابنـا، وقـد وعدته وال ختلف امليعـاد، فيأمر اهلل احلجب فيقوم سـبعون الف 
حجـاب، فركبـون عـى النوق والراذيـن، وعليهم احلي واحللل، فيسـرون يف ظل 
الشـجر حتـى ينتهـوا إىل دار السـام، وهـي دار اهلل، دار البهـاء والنـور، والـرور 
والكرامـة، فيسـمعون الصـوت فيقولـون: يـا سـيدنا، سـمعنا لـذاذة منطقـك فأرنـا 
نـور وجهـك، فيتجـى هلـم سـبحانه وتعـاىل حتـى ينظـرون إىل نـور وجهـه تبـارك 
يتالكـون حتـى خيـّروا عـى وجوههـم  ناظـر، فـا  املكنـون مـن عـن كل  وتعـاىل 

سـجدًا، فيقولـون: سـبحانك مـا عبدنـاك حـق عبادتـك يـا عظيم«.
قـال: »فيقـول: عبـادي ارفعـوا رؤوسـكم، ليـس هذه بـدار عمل، إّنـا هي دار 
كرامـة ومسـآئلة ونعيـم، قـد ذهـب عنكـم اللغـوب)4( والنصـب، فـإذا رفعوها وقد 

أرشقـت وجوههـم مـن نور وجهـه سـبعن ضعفًا.

1. يف املصدر: »جاء هبم«.
2. تسعبت: أي متددت. انظر: لسان العرب 468:1 »سعب«.

3. سورة الرعد 23:13.
4. اللُُّغوب: التعب واإلعياء. الصحاح للجوهري 331:1 »لغب«.
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ثـّم يقـول تبـارك وتعـاىل: يـا مائكتي، أطعموهـم وأسـقوهم، فيؤتـون بألوان 
األطعمـة، مل يـروا مثلهـا قـط يف طعـم الشـهد، وبيـاض الثلـج، ولـن الزبـد، فـإذا 
أكلـوه قـال بعضهـم لبعـض: كان طعامنـا الـذي خّلفنـاه يف اجلنـة عنـد هـذا حلـًا«.

قال: »ثّم يقول اجلبار تبارك وتعاىل: يا مائكتي أسقوهم«.

قال: »فيؤتون بارشبة، فيقبضها ويل اهلل، فيرب رشبة مل يرب مثلها قط«.

يـا مائكتـي طيبوهـم، فتأتيهـم ريـح مـن حتـت العـرش،  قـال: »ثـّم يقـول: 
تسـمى  وجنوهبـم،  وجباههـم  وجوههـم  تغـّر  الثلـج،  مـن  بياضـًا  أشـد  بمسـك 
املثـرة، فيسـتمكنون مـن النظـر إىل نـور وجهـه، فيقولـون: يـا سـيدنا، حسـبنا لذاذة 
منطقـك والنظـر إىل نـور وجهـك، ال نريـد بـه بـدالً، وال نبتغي حـوالً ]بـه[، فيقول 
الـرب تبـارك وتعاىل: إيّن أعلـم إّنكم إىل أزواجكم مشـتاقون، وأّن أزواجكم اليكم 
مشـتاقات، فيقولـون: يـا سـيدنا مـا أعلمـك با يف نفـوس عبـادك، فيقـول: كيف ال 
أعلـم وأنـا خلقتكـم، وأسـكنت أرواحكـم يف أبدانكـم، ثـّم رددهتـا عليكـم بعـد 

الوفـاة، فقلـت: اسـكني يف عبـادي خـر مسـكن، ارجعـوا إىل أزواجكـم«.

قـال: »فيقولـون: يـا سـيدنا اجعـل لنـا رشطًا، قـال: فإّن لكـم كل مجعـة زورة، 
مـا بـن اجلمعـة إىل اجلمعـة سـبعة االف سـنة مما تعـدون«.

منهـم رمانـة خـرضاء، يف كل رمانـة  فيعطـي كل واحـد  »فينرصفـون،  قـال: 
سـبعون حلـة مل يرهـا الناظـرون املخلوقـون فيـّرون، فيتقدمهـم بعـض الولـدان 

حتـى يبـّروا أزواجهـم وهـن قيـام عـى أبـواب اجلنـان«.

قـال: »فلـا دنـا منهـا نظـرت إىل وجهـه فأنكرته من غر سـوء، فقالـت: حبيبي 
لقـد خرجـت من عنـدي وما أنـت هكذا«.



241 الباب السادس عشر: في الجنة ونعيمها.

قـال: »فيقـول: حبيبتـي تلومينـي أْن أكون هكذا، وقد نظـرت إىل نور وجه ريب 
تبـارك وتعـاىل، فـأرشق وجهـي من نور وجهـه، ثّم يعـرض عنها فينظـر اليها نظرة، 
فيقـول: حبيبتـي لقـد خرجـت من عنـدك وما كنـت هكذا، فتقـول: حبيبـي تلومني 
أْن أكـون هكـذا، وقـد نظرت إىل وجـه الناظر إىل نور وجه ريب، فـأرشق وجهي من 

وجـه الناظـر إىل نور وجه ريب سـبعن ضعفًا.
فينـادون  اليهـم،  وتعـاىل يضحـك  تبـارك  والـرب  اخليمـة  بـاب  مـن  فتعانقـه 
ۡذَهَب َعنَّا ٱۡلََزَنۖ إِنَّ َربََّنا لََغُفورٞ َشـُكوٌر ﴾)1(«.

َ
ِٓي أ ِ ٱلَّ بأصواهتـم: ﴿ ٱۡلَۡمـُد لِلَّ

قـال: »ثـّم إّن الـرب تبـارك وتعـاىل يـأذن للنبيـن، فيخـرج رجـل يف موكـب، 
حولـه املائكـة)2( والنـور أمامهـم، فينظـر اليـه أهـل اجلنـة فيمـدون أعناقهـم اليـه 

فيقولـون: مـن هـذا؟ إّنـه لكريـم عـى اهلل«.
قـال: »فتقـول املائكة هـذا املخلوق بيده، واملنفـوخ فيه من روحـه، وامُلَعلَّْم)3( 

لألسـاء، هـذا آدم، قد أذن له عـى اهلل تعاىل«.
قـال: »ثـّم خيـرج رجـل يف موكـب، حولـه املائكة قد صّفـت أجنحتهـا والنور 

أمامهم«.
قـال: »فيمـد اليـه أهـل اجلنـة أعناقهـم فيقولونـك مـن هـذا؟ فتقـول املائكـة: 

هـذا اخلليـل إبراهيـم قـد أذن لـه عـى اهلل«.
قـال: »ثـّم خيـرج رجـل يف موكـب، حولـه املائكة قد صفـت أجنتحهـا والنور 

أمامهم«.

1. سورة فاطر 34:35.
2. يف املصدر: »فصفت به املائكة«.

3. يف االصل: »العلم« وما أثبتناه من املصدر.
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قـال: »فيمـد اليـه أهـل اجلنـة أعناقهـم فيقولـون: مـن هـذا؟ فتقـول املائكـة: 
هـذا موسـى بـن عمـران الـذي كّلـم اهلل تكليـًا، قـد أذن لـه عـى اهلل«.

املائكـة قـد صفـت أجنحتهـا  قـال: »ثـّم خيـرج ]رجـل[ يف موكـب، حولـه 
والنـور أمامهـم، فيمـد اليـه أهـل اجلنة أعناقهـم فيقولون: مـن هذا الذي قـد أذن له 

عـى اهلل؟ فتقـول املائكـة: هـذا روح اهلل وكلمتـه، هـذا عيسـى بـن مريـم«.

قـال: »ثـّم خيـرج رجـل يف موكـب يف مثـل مجيـع مواكـب مـن كان قبله سـبعن 
ضعفـًا، حولـه املائكـة قـد صفـت أجنحتهـا والنـور أمامهـم، فيمـد اليه أهـل اجلنة 
املائكـة: هـذا  فتقـول  لـه عـى اهلل؟  أذن  قـد  الـذي  فيقولـون: مـن هـذا  أعناقهـم 
املصطفـى بالوحـي، املؤمتـن عـى الرسـالة، سـيد ولـد آدم، هـذا النبـي ]حممد[ صى 

اهلل عليـه وعـى أهـل بيتـه وسـلم كثـرًا قـد أذن لـه عـى اهلل«.

قـال: »ثـّم خيـرج رجـل يف موكـب، حولـه املائكة قد صفـت أجنحتهـا والنور 
أمامهـم، فيمـد اليـه أهـل اجلنـة أعناقهـم فيقولـون: مـن هذا؟ فتقـول املائكـة: هذا 

أخـو رسـول اهلل يف الدنيـا واآلخرة«.

قـال: »ثـّم يـؤذن للنبيـن والصديقـن والشـهداء، فيوضـع للنبيـن منابـر مـن 
نـور، وللصديقـن رسر مـن نـور، وللشـهداء كـرايس مـن نـور، ثـّم يقـول الـرب 
تبـارك وتعـاىل: مرحبـًا بوفـدي وزواري وجـراين، يـا مائكتـي أطعموهـم، فطاملـا 
أكل النـاس وجاعـوا، وطاملـا روى النـاس وعطشـوا، وطاملـا نـام النـاس وقامـوا، 

وطاملـا أمـن النـاس وخافـوا«.

قـال: »فيوضـع هلـم أطعمـة مل يـروا مثلهـا قط، عـى طعم الشـهد، ولـن الزبد، 
وبيـاض الثلـج، ثـّم يقـول: يا مائكتـي فكهوهم، فيفكهوهـم بالوان مـن الفاكهة مل 
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يـروا مثلهـا قـط، ورطب عذب دسـم، عـى بيـاض الثلج، ولـن الزبد«.
قـال: »ثـّم قـال النبـي صـّى اهلل عليـه وآلـه: إّنـه لتقـع احلبـة مـن الرمـان فتسـرت 

وجـوه الرجـال بعضهـم مـن بعـض، ثـّم يقـول: يـا مائكتـي أكسـوهم«
قـال: »فينطلقـون إىل شـجر يف اجلنة فيجنون منها حلـًا مصقولة بنور الرمحن، 
ثـّم يقـول: طّيبوهـم، فتأتيهـم ريـح مـن حتـت العرش تسـمى املثـرة أشـد بياضًا من 
الثلـج، تغـّر وجوههـم وجباههـم وجنوهبـم، ثـّم يتجّى هلم تبـارك وتعاىل سـبحانه 
حتـى ينظـروا إىل نـور وجهـه املكنـون مـن عـن كل ناظـر، فيقولـون: سـبحانك مـا 
عبدنـاك حـق عبادتـك يـا عظيـم، ثـّم يقـول الـرب سـبحانه تبـارك وتعـاىل ال إلـه 
غـره: لكـم كل مجعـة زورة، مـا بن اجلمعة إىل اجلمعة سـبعة اآلف سـنة مما تعدون« 

انتهى)1(.
أقـول: هـذا احلديـث الريـف صـدر مـن رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه قبل 
َعلـًا، ويـرّصح  ُامتـه، وينصبـه هلـم  السـام يف  املؤمنـن عليـه  أمـر  أْن يسـتخلف 
بإمامتـه، ولـذا قـال صـّى اهلل عليـه وآلـه حكاية عـن املؤمـن: وإمامي القـرآن مهيمنًا 
عـى الكتـب، فـإّن الواليـة مل تكـن ظاهـرة مبينـة يف ذلك الوقـت، بل كانـت مكنونة 
موّدعـة يف بطـن القـرآن، ولـذا كلـف الناس عى اإلقتـداء هُبداه، وذلك قولـه: ﴿ إِنَّ 
ۡقَوُم ﴾)2( يعنـي لوالية أمر املؤمنـن، كا ورد عن 

َ
َهٰـَذا ٱۡلُقـۡرَءاَن َيۡهِدي لِلَّـِي ِهَ أ

الصادقـن صلـوات اهلل عليهـم أمجعن)3(.

1. االختصاص للمفيد:345 - 356/كتاب صفة اجلنة والنار، قبض روح املؤمن وصفة اجلنة.
2. سورة االرساء 9:17.

3. انظر: تفسر العيايش 283:2/سورة بني إرسائيل، ح25. الكايف للكليني 216:1/كتاب احلجة، 
باب إّن القرآن هيدي لإلمام، ح2.
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الباب السابع عرش
يف األعراف

ۡعَراِف رَِجاٞل َيۡعرِفُوَن اَّۢلُك بِِسيَمىُٰهۡمۚ ﴾)1(.
َ
قال اهلل: ﴿ َوَعَ ٱۡل

أقـول: األعـراف: موضـع بـن اجلنـة والنـار، يقـف عليـه املذنبـون، وضعفـاء 
املؤمنـن - الذيـن يطمعـون يف اجلنـة، ويسـتعيذون مـن النـار - والرجـال: األئمـة 
عليهـم السـام، يقفـون معهم؛ السـتنقاذهم، وهم املراد من أصحـاب األعراف يف 
ۡغَنٰ 

َ
ۡعـَراِف رَِجاٗل َيۡعرِفُوَنُهم بِِسـيَمىُٰهۡم قَالُـواْ َمآ أ

َ
ۡصَحٰـُب ٱۡل

َ
قولـه: ﴿ َونَـاَدىٰٓ أ

ۡقَسـۡمُتۡم َل َيَنالُُهُم 
َ
ِيَن أ َهٰٓـُؤَلٓءِ ٱلَّ

َ
وَن ٤٨ أ َعنُكـۡم َجُۡعُكـۡم َوَما ُكنُتۡم تَۡسـَتۡكِبُ

نُتـۡم َتَۡزنُوَن ﴾)2(.
َ
ُ بِرَۡحَـٍةۚ ٱۡدُخلُـواْ ٱۡلَنَّـَة َل َخۡوٌف َعلَۡيُكـۡم َوَلٓ أ ٱللَّ

أقـول: املـراد مـن الرجـال املدعويـن أهـل اخلـاف، الذيـن كانـوا يسـتهزئون 
عـى املذنبـن مـن حمبـي آل حممـد صـّى اهلل عليه وآلـه، وكانـوا يقسـمون أْن ال يناهلم 
اهلل برمحـة، فيقـول أصحـاب األعـراف - يعنـي األئمـة عليهـم السـام - هلـؤالء 
ۡقَسـۡمُتۡم َل َيَنالُُهُم 

َ
ِيـَن أ َهٰٓـُؤَلٓءِ ٱلَّ

َ
املسـتهزئن مشـرًا إىل املذنبـن مـن حمبيهـم: ﴿ أ

ُ بِرَۡحَـٍةۚ ٱۡدُخلُـواْ - أهيـا املذنبـون مـن حمبينـا - ٱۡلَنَّـَة َل َخـۡوٌف َعلَۡيُكـۡم َوَلٓ  ٱللَّ
.﴾ َتَۡزنُوَن  نُتـۡم 

َ
أ

1. سورة األعراف 46:7.
2. سورة األعراف 48:7 - 49.
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قـال الباقـر عليـه السـام: »الرجال الواقفـون يف األعراف هـم آل حممد عليهم 
السـام، ال يدخـل اجلنـة إاّل مـن عرفهـم وعرفـوه، وال يدخل النـار إاّل من أنكرهم 

وأنكروه«)1(.
وقـال الصـادق عليـه السـام: »األعـراف كثبـان)2( بـن اجلنـة والنـار، فيوقـف 
عليهـا كل نبـي، وكل خليفـة نبـي مـع املذنبـن مـن أهـل زمانـه، كـا يقـف صاحـب 
اجليـش)3( مـع الضعفـاء مـن جنـده، وقـد سـبق املحسـنون إىل اجلنـة، فيقـول ذلـك 
انظـروا إىل إخوانكـم املحسـنن قـد سـبقوا إىل  الواقفـن معـه:  اخلليفـة للمذنبـن 
ن َسـَلٌٰم 

َ
ۡصَحٰـَب ٱۡلَنَّةِ أ

َ
اجلنـة، فيسـّلم املذنبـون عليهـم وذلـك قولـه: ﴿ َونَـاَدۡواْ أ

َعلَۡيُكـۡمۚ ﴾.
ثـّم أخـر سـبحانه اهنـم ﴿ لَـۡم يَۡدُخلُوَهـا َوُهـۡم َيۡطَمُعـوَن ﴾)4(، يعنـي هـؤالء 
النبـي  بشـفاعة  إياهـا  اهلل  ُيدِخُلهـم  أْن  يطمعـون  وهـم  اجلنـة  يدخلـوا  مل  املذنبـن 
واإلمـام، وينظـر هـؤالء املذنبـون إىل أهـل النـار ويقولـون: ﴿ َربََّنـا َل َتَۡعۡلَنـا َمَع 
ٰلِِمـنَي ﴾)5(، ثـّم ينـادي أصحـاب األعراف - وهـم األنبيـاء واخللفاء -  ٱۡلَقـۡوِم ٱلظَّ
وَن ﴾  ۡغـَنٰ َعنُكۡم َجُۡعُكـۡم َوَما ُكنُتۡم تَۡسـَتۡكِبُ

َ
أهـل النـار مقرعـن هلـم ﴿ َمآ أ

ۡقَسـۡمُتۡم ﴾ يعني أهؤالء املسـتضعفن الذين كنتم حتتقروهنم، 
َ
ِيَن أ ُؤَلٓءِ ٱلَّ َهٰٓ

َ
به ﴿ أ

وتسـتطيلون بدنياكـم عليهـم، ثـّم يقولـون هلـؤالء املسـتضعفن عن أمر مـن اهلل هلم 

1. بصائر الدرجات للصفار:516/اجلزء »10« باب »16«: يف األئمة الذين ذكرهم اهلل أهّنم يعرفون 
أهل اجلنة والنار، ح4. جممع البيان للطريس 261:4.

2. الُكْثَباُن: هي تال الرمل. الصحاح للجوهري 315:1 »كثب«.
3. يف التبيان: »قائد اجليش«.

4. سورة األعراف 46:7.

5. سورة األعراف 47:7.
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نُتۡم َتَۡزنُـوَن ﴾ «)1(.
َ
بذلـك: ﴿ ٱۡدُخلُـواْ ٱۡلَنَّـَة َل َخـۡوٌف َعلَۡيُكـۡم َوَلٓ أ

وعـن اإلمـام عـي عليـه السـام، قـال: »نحـن نوقـف يـوم القيامـة بـن اجلنـة 
والنـار، فمـن نرصنـا عرفنـاه بسـياه فأدخلنـاه اجلنـة، ومـن أبغضنـا عرفنـاه بسـياه 

النـار«)2(. فأدخلنـاه 

والنـار،  اجلنـة  بـن  كثبـان  »األعـراف:  قـال:  السـام،  عليـه  الصـادق  وعـن 
والرجـال: األئمـة صلـوات اهلل عليهـم، يقفـون عـى األعـراف مـع شـيعتهم، وقـد 
أصحـاب  مـن  لشـيعتهم  األئمـة  فيقـول  حسـاب،  بـا  اجلنـة  إىل  املؤمنـون  سـيق 
الذنـوب: ُانظـروا إىل إخوانكـم يف اجلنـة قد سـيقوا اليها با حسـاب، وهـو قول اهلل 

تبـارك وتعـاىل: ﴿ َسـَلٌٰم َعلَۡيُكـۡمۚ لَـۡم يَۡدُخلُوَهـا َوُهـۡم َيۡطَمُعـوَن ﴾.

ثـّم يقـال هلـم: ُانظـروا إىل أعدائكـم يف النـار، وهـو قولـه: ﴿ ۞ِإَوَذا ُصِفَـۡت 
ٰلِِمنَي ٤٧  ارِ قَالُـواْ َربََّنـا َل َتَۡعۡلَنا َمـَع ٱۡلَقـۡوِم ٱلظَّ ۡصَحٰـِب ٱنلَـّ

َ
بَۡصُٰرُهـۡم تِۡلَقـآَء أ

َ
أ

ۡعـَراِف رَِجـاٗل َيۡعرِفُوَنُهـم بِِسـيَمىُٰهۡم - يف النـار - قَالُـواْ َمآ 
َ
ۡصَحٰـُب ٱۡل

َ
َونَـاَدىٰٓ أ

وَن ﴾)3(. ۡغـَنٰ َعنُكـۡم َجُۡعُكـۡم - يف الدنيـا - َوَمـا ُكنُتـۡم تَۡسـَتۡكِبُ
َ
أ

ثـّم يقولـون ملـن يف النـار مـن أعدائهـم: هـؤالء شـيعتنا وإخواننـا الذيـن كنتـم 
ُ بِرَۡحَـٍةۚ ﴾)4(. انتـم حتلفـون يف الدنيـا أّن ﴿ َل َيَنالُُهـُم ٱللَّ

نُتۡم 
َ
ثـّم يقـول األئمـة لشـيعتهم: ﴿ ٱۡدُخلُـواْ ٱۡلَنَّـَة َل َخـۡوٌف َعلَۡيُكـۡم َوَلٓ أ

1. التبيان للطويس 411:4/سورة األعراف. جممع البيان للطريس 261:4 - 262.
2. جوامع اجلامع للطريس 660:1/سورة األعراف. تفسر فرات:144/سورة األعراف، ح176.

3. سورة األعراف  47:7 - 48.
4. سورة األعراف 49:7.
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فِيُضـواْ َعلَۡيَنا 
َ
ۡن أ

َ
ۡصَحَٰب ٱۡلَنَّـةِ أ

َ
ارِ أ ۡصَحٰـُب ٱنلَـّ

َ
َتَۡزنُـوَن ﴾)1(، ثـّم ﴿ نَـاَدىٰٓ أ

.)3(»)2(﴾ ۚ ُ ـا َرزَقَُكـُم ٱللَّ ۡو ِممَّ
َ
ِمـَن ٱلَۡمآءِ أ

وعـن الباقـر عليـه السـام، قـال: »الرجـال هـم األئمـة مـن آل حممـد صـّى اهلل 
عليـه وآلـه، واألعـراف رصاط بـن اجلنـة والنـار، فمـن شـفع لـه األئمـة منـا مـن 

املؤمنـن املذنبـن نجـا، ومـن مل يشـفعوا لـه هـوى«)4(.
أقـول: وال ينـايف ذلـك بـا مـّر مـن أّن األعـراف كثبـان بـن اجلنـة والنـار، إذ 
كل واحـد منهـا بـن اجلنـة والنـار، وإّنـا التعبـر بالكثبـان باعتبـار الوقـوف عليـه، 
والتعبـر بالـرصاط باعتبـار السـلوك واملـرور عليه، وقد كثـرت األخبار جـدًا يف إّن 
الرجـال آل حممـد صـّى اهلل عليه وآلـه، وإّنه ال يدخل اجلنة إاّل مـن عرفهم وعرفوه، 

وال يدخـل النـار إاّل مـن أنكرهـم وأنكـروه.
أقـول: فاألعـراف يف الباطـن مقامهـم عليهـم السـام، الـذي البـد للناس من 

معرفـة هـذا املقام هلـم عليهم السـام.
ولـذا ورد يف كثـر مـن األخبـار: نحن األعـراف الذين ال ُيعرْف اهلل إاّل بسـبيل 
معرفتنـا)5(، أو نحـن األعـراف يعرفنـا ]اهلل[ عّز وجـّل يوم القيامة عـى الرصاط)6(.

1. سورة األعراف 49:7.

2. سورة األعراف 50:7.
3. تفسر القمي 231:1 - 232/سورة األعراف.

4. بصائر الدرجات للصفار:516/اجلزء »10« باب »16«: يف األئمة اهّنم الذين ذكرهم اهلل يعرفون 
أهل اجلنة والنار، ح5.

5. سيأيت احلديث بتامه يف ص 249.
6. الكايف للكليني 184:1/كتاب احلجة، باب معرفة اإلمام والرد اليه، ضمن ح9.
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قـال أمـر املؤمنـني عليه السـام: »نحن األعـراف نوقف يوم القيامـة بن اجلنة 
والنـار، فـا يدخـل اجلنـة إاّل مـن عرفنـا وعرفنـاه، وال يدخـل النـار إاّل مـن أنكرنـا 

وأنكرنـاه، نحـن األعـراف الذيـن ال يعـرف اهلل إاّل بسـبيل معرفتنا«)1(.
وورد يف األخبار: إّن اهلل لو شاء أْن يعّرف الناس نفسه لعّرفهم)2(.

ويف بعضهـا: لـو شـاء ألراهـم شـخصه؛ حتـى يأتـوه مـن بابـه، لكـن جعـل اهلل 
حممـدًا وآل حممـد األبـواب التـي يؤتـى منهـا)3(.

ويف بعضها: لكنه جعلنا سببه وسبيله وبابه الذي يؤتى منه)4(.
أقـول: الظاهـر إّن الواقفـن يف األعـراف إّنـا هـم املسـتضعفون مـن الشـيعة، 
وإّنـا يقـف األئمـة عليهـم السـام السـتنقاذهم، ولذا ُسـئل الصـادق عليه السـام 
عـن أصحـاب األعـراف قـال: »اسـتوت احلسـنات والسـيئات، فـإْن أدخلهـم اهلل 

اجلنـة فرمحتـه، وإْن عذهبـم مل يظلمهـم«)5(.
أقـول: فسـاكنوا األعـراف عـى مـا جاء بـه اخلر: طائفـة من اخللق مل يسـتحقوا 
بأعاهلـم احلسـنة الثـواب مـن غـر عقـاب؛ لعـدم بصرهتـم بمقـام األئمـة عليهـم 
السـام، وال اسـتحقوا اخللـود يف النـار؛ إلقرارهـم هبـم عليهـم السـام، ولـو بعدم 
البصـرة واملعرفـة، فهم املرجون ألمر اهلل وهلم الشـفاعة، فـا يزالون عى األعراف 

1. بصائر الدرجات للصفار:517/اجلزء »10« باب »16«: يف األئمة أهنم الذين ذكرهم اهلل يعرفون 
أهل احلنة والنار، ح6. تفسر فرات:143/سورة األعراف، ح174، بتقديم وتاخر.

2. تفسر العيايش 19:2/سورة األعراف، ضمن ح48.
3. بصائر الدرجات للصفار:519/اجلزء »10« باب »16«: يف األئمة اهنم الذين ذكرهم اهلل يعرفون 

اهل اجلنة والنار، ضمن ح11.
4. تفسر العيايش 19:2/سورة األعراف، ذيل ح48.

5. تفسر العيايش 18:2/سورة األعراف، ح46.
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حتـى يـؤذن هلـم يف دخـول اجلنـة بشـفاعة النبي صـّى اهلل عليـه وآله، وأمـر املؤمنن 
واألئمـة مـن بعـده صلـوات اهلل عليهم)1(.

أقـول: الظاهـر إْن هـذه الطائفـة مـن أهـل احلظائـر: وهـي مسـكن بـن اجلنـة 
والنـار، يكـون فيهـا مؤمنـوا اجلـن، كـا روي إّن العـامل)2( عليـه السـام ُسـئل عـن 
مؤمنـي اجلـن يدخلـون اجلنـة، فقـال: »ال ولكن حظائر بـن اجلنة والنـار يكون فيها 

مؤمنـوا اجلـن وفسـاق الشـيعة«)3( انتهـى.
قيـل: إّن األعـراف مسـكن طوائـف مل يكونـوا يف األرض مكلفن فيسـتحقون 
بأعاهلـم جنـة ونـارًا، فيسـكنهم ذلـك املـكان، ويعّوضهـم عـى آالمهـم يف الدنيـا 

بنعيـم، ال يبلغـون منـازل أهـل الثـواب املسـتحقن لـه باألعـال)4(.
أقـول: وال ينحـرص ذلـك املسـكن عى املسـتضعفن، بـل يكون معهـم مؤمنوا 

اجلـن وفسـاق الشـيعة، كـا رصح بـه العامل عليه السـام.

1. انظر: تصحيح االعتقادات للمفيد:107/فصل يف األعراف.
.A 2. أي اإلمام الكاظم

3. تفسر القمي 300:2/سورة االحقاف.
4. تصحيح االعتقادات للمفيد:107/فصل يف األعراف.
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الباب الثامن عرش
يف ذبح املوت بني اجلنة والنار واخللود فيهام وعلته

ۡمـُر َوُهـۡم ِف َغۡفلَـةٖ َوُهۡم َل
َ
ةِ إِۡذ قُـِيَ ٱۡل نِذرُۡهـۡم يَـۡوَم ٱۡلَـۡرَ

َ
 قـال اهلل: ﴿ َوأ

يُۡؤِمُنوَن ﴾)1(.
قـال الباقـر عليـه السـام: »إذا أدخـل اهلل أهـل اجلنـة اجلنـة، وأهـل النـار النار، 
جـيء باملـوت يف صـورة كبـش حتـى يوقف بـن اجلنة والنـار، ثّم ينادي مناد يسـمع 
أهـل الداريـن مجيعـًا: يـا أهـل اجلنـة، يـا أهـل النـار، فـإذا سـمعوا الصـوت أقبلـوا، 
فيقـال هلـم: أتـدرون مـا هـذا؟ هـذا هـو املـوت الـذي كنتـم ختافـون منـه يف الدنيـا، 
فيقـول أهـل اجلنـة: اللهـم ال تدخـل املـوت علينـا، ويقـول أهـل النـار اللهـم أدخل 

علينا«. املـوت 
قـال: »ثـّم يذبـح كـا تذبح الشـاة، ثـّم يناد منـاد: ال موت أبـدًا، أيقنـوا باخللود 
فيفـرح أهـل اجلنـة فرحـًا لـو كان أحـد يومئـذ يمـوت مـن فـرح ملاتـوا، ثـّم قـرا هـذه 
بنَِي ٥٩ إِنَّ َهَٰذا  وَلٰ َوَما َنۡـُن بُِمَعذَّ

ُ
َفَمـا َنۡـُن بَِمّيِتِـنَي ٥٨ إِلَّ َمۡوتَتََنا ٱۡل

َ
اآليـة: ﴿ أ

لَُهـَو ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيـُم ٦٠ لِِمۡثِل َهٰـَذا فَۡلَيۡعَمـِل ٱۡلَعِٰملُوَن ﴾)2(.
قـال: »ويشـهق أهـل النـار شـهقة لـو كان أحـد يمـوت من شـهيق ملاتـوا، وهو 

1. سورة مريم 39:19.
2. سورة الصافات 58:37 - 61.
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ۡمـُر ﴾)1(«)2(.
َ
ةِ إِۡذ قُِيَ ٱۡل نِذرُۡهـۡم يَـۡوَم ٱۡلَـۡرَ

َ
قـول اهلل عـّز وجـّل: ﴿ َوأ

أقـول: بيـان ذلـك إّن احليـاة واملـوت أصلهـا البقـاء والفنـاء، وأصلهـا العلـم 
واجلهـل، ومّلـا كانـت دار اآلخـرة دار العلـم واحليـوان، يرتفـع عـن أهلهـا اجلهـل، 
واإلغـاء، والفنـاء، والفـوت، واخلـاص، واملـوت، وإّنا يذبح عى صـورة الكبش 
إذ اجلهـل، والغفلـة، والعجـز، والشـهوة فيـه أشـد ظهـورًا من سـائر األحيـاء، وإّنا 

خلـق ليذبحـه الناس.

ولقـد روي: إّن املـوت خلـق عـى صـورة كبـش أملـح، ال يمـر بـيء وال جيـد 
رائحتـه يشء إاّل مـات، وخلـق احليـاة يف صـورة فـرس بلقـاء، فـوق احلـار دون 

البغـل، ال يمـر بـيء وال جيـد رائحتـه يشء إاّل حيـي)3(.

ةِ ﴾ اآليـة، قـال: »ينـادي  نِذرُۡهـۡم يَـۡوَم ٱۡلَـۡرَ
َ
ُسـئل الصـادق عـن قولـه: ﴿ َوأ

منـاد مـن عنـد اهلل - وذلـك بعـد ما صار أهـل اجلنة يف اجلنـة وأهل النـار يف النار -: 
يـا أهـل اجلنـة، يـا أهـل النار، هـل تعرفـون املـوت يف صورة مـن الصـور، فيقولون: 
ال، فيـؤيت باملـوت يف صـورة كبـش أملـح، فيوقـف بـن اجلنـة والنـار، ثـّم ينـادون 
مجيعـًا: أرشفـوا وانظـروا إىل املـوت، فيرفـون ثـّم يأمـر اهلل بـه فيذبـح، ثـّم يقـال: 
 يـا أهـل اجلنـة خلـود فـا مـوت أبـدًا، ويـا أهل النـار خلـود فا مـوت أبـدًا، وقوله:
ۡمـُر َوُهۡم ِف َغۡفلَـةٖ ﴾ أي: قـي عى أهل 

َ
ةِ إِۡذ قُـِيَ ٱۡل نِذرُۡهـۡم يَـۡوَم ٱۡلَـۡرَ

َ
﴿ َوأ

1. سورة مريم 39:19.
2. كتاب الزهد للحسن بن سعيد:100 - 101/الباب »19«: أحاديث اجلنة والنار، ح273.

الرازي 54:30 - 55/ تفسر  للثعلبي 355:9. ويف  والبيان  الكشف  باختاف يسر يف  3. روي 
تفسر سورة امللك.
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اجلنـة باخللـود فيهـا، وقـي عى أهـل النـار باخللود فيهـا«)1(.
أقـول: كـا إّن الرائـع واألديـان تتكـون يف الدنيـا، وتقبـل اهلـاك والفسـاد 
كينونـة، كذلـك اخلائـق واألكـوان تتـرع يف االُخـرى وتتديـن، فـا جيـري عليهـا 
الصـورة واجلهـل،  واحليـاة، ال  والعلـم  احلقيقـة  عـامل  اآلخـرة  إذ  والفنـاء،  املـوت 
ِيَن َشـُقواْ فَـِى ٱنلَّارِ لَُهۡم  ا ٱلَّ مَّ

َ
فكيـف يكـون فيهـا املات، وأما قوله سـبحانه: ﴿ فَأ

ۡرُض إِلَّ َما َشـآَء 
َ
ـَمَٰوُٰت َوٱۡل فِيَهـا زَفِـرٞ وََشـِهيٌق ١٠٦ َخِٰدِيَن فِيَها َمـا َداَمِت ٱلسَّ

ِيَن ُسـعُِدواْ فَـِى ٱۡلَنَّـةِ َخِٰدِيَن  ا ٱلَّ مَّ
َ
ـاٞل لَِّمـا يُرِيـُد ١٠٧ ۞َوأ َربُّـَكۚ إِنَّ َربَّـَك َفعَّ

ۡرُض إِلَّ َما َشـآَء َربُّـَكۖ َعَطآًء َغۡرَ َمۡـُذوذٖ ﴾)2( 
َ
ـَمَٰوُٰت َوٱۡل فِيَهـا َمـا َداَمـِت ٱلسَّ

فذلـك عـى مـا ورد مـن أّن مـن دخـل يف واليـة آل حممـد دخـل اجلنـة، ومـن دخـل 
يف واليـة عدوهـم دخـل النـار، وهـذا الـذي عنـى اهلل مـن االسـتثناء يف اخلـروج من 

اجلنـة والنـار والدخـول)3(، انتهى.
اليـه،  يعـود  تـم  فـإذا  اجلحيـم،  مـن  خيـرج  صاحلـًا  عمـل  إذا  الشـقي  أقـول: 
وكذلـك السـعيد إذا عمـل سـيئة خيـرج مـن اجلنـة، فـإذا تـاب يرجـع اليهـا، ولكـن 
هـذه األحـوال إنـا تكون ما دامـت السـاوات واألرض، وأما بعد ذلـك فإنا يظهر 
مقتـىض الـذات فـا اسـتثناء، وحيتمـل أْن يكـون إاّل بمعنـى غـر، فيكون االسـتثناء 
بالنسـبة إىل مـا بعـد السـاوات واألرض، ولـذا قـال: ﴿ َعَطـآًء َغـۡرَ َمۡـُذوذٖ ﴾ 

يعنـي بعـد متـام السـاوات واألرض.

1. تفسر القمي 50:2/سورة مريم.
2. سورة هود 106:11 - 108.

3. تفسر العيايش 160:2/سورة هود، ذيل ح66.
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الباب التاسع عرش
يف من ال يدخل يف النار ويف من خيلد فيها

ارِ ٦٢  ۡشَ
َ
ُهـم ّمِـَن ٱۡل قـال اهلل: ﴿ َوقَالُـواْ َمـا نَلَـا َل نَـَرٰى رَِجـاٗل ُكنَّـا َنُعدُّ

بَۡصٰـُر ﴾)1(.
َ
ۡم َزاَغـۡت َعۡنُهـُم ٱۡل

َ
َۡذَنُٰهـۡم ِسـۡخرِيًّا أ تَّ

َ
أ

قـال رجـل مـن أصحاب الصـادق عليه السـام: دخلت عى أيب عبـد اهلل عليه 
السـام، فقال يل: »كيـف أصحابك؟«.

فقلـت: جعلت فداك، لنحـن عندهم أرش من اليهود والنصارى، ]واملجوس[ 
والذين أرشكوا.

قال: وكان متكئًا فاستوى جالسًا، ثّم قال: »كيف قلت؟«.
قلـت: واهلل لنحـن عندهـم أرش مـن اليهـود والنصـارى، ]واملجـوس[ والذين 

أرشكوا.
فقـال: »أمـا واهلل ال يدخـل النـار منكـم إثنـان، ال واهلل وال واحـد، واهلل إّنكـم 
ارِ  ۡشَ

َ
ُهم ّمِـَن ٱۡل الذيـن قـال اهلل تعـاىل: ﴿ َوقَالُـواْ َمـا نَلَا َل نَـَرٰى رَِجاٗل ُكنَّـا َنُعدُّ

ۡهِل
َ
بَۡصٰـُر ٦٣ إِنَّ َذٰلَِك َلَـّقٞ َتَاُصُم أ

َ
ۡم َزاَغـۡت َعۡنُهُم ٱۡل

َ
َۡذَنُٰهـۡم ِسـۡخرِيًّا أ تَّ

َ
 ٦٢ أ

ٱنلَّارِ ﴾)2( يتخاصمون فيكم فيا كانوا يقولون يف الدنيا.

1. سورة ص 62:38 - 63.

2. سورة ص 62:38 - 64.
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ثّم قال: »طلبوكم واهلل يف النار، واهلل فا وجدوا منكم أحدًا«)1(.

وقـال الرضـا عليـه السـام: »واهلل ال يـرى يف النـار منكـم إثنـان أبـدًا، ال واهلل 
وال واحـد«.

قيل: أصلحك اهلل، أين هذا يف كتاب اهلل؟.

يُۡس َُٔل َعن َذۢنبِهِۦٓ -  قال: »يف سورة الرمحن، وهو قوله تعاىل: ﴿ َفَيۡوَمئِٖذ لَّ 
منكم - إِنٞس َوَل َجآّنٞ ﴾)2(.

قيل: ليس فيها منكم.

قـال: »بـى واهلل إّنـه ملثبـت فيهـا، وإّن أول مـن غـّر ذلـك البـن أروى، وذلكم 
لكـم خاصـة، ]وعليـه وعـى أصحابـه حجـة[، ولـو مل يقـرأ)3(: فيهـا منكـم لسـقط 

عقـاب اهلل عـن اخللـق«)4( انتهـى.

ابن اروى: عثامن)5( لعنه اهلل مع الشيطان.

اقـول: واألخبـار مـن هـذا القبيـل كثرة، ولقـد ورد إّن مـن كان يف قلبـه مثقال 
حبـة مـن خـردل مـن واليـة عـي عليـه السـام ال يدخـل النـار، ومـن كان يف قلبـه 

مثقـال حبـة مـن خـردل مـن واليـة عـدو اهلل ال يدخـل اجلنـة)6(.

1. الكايف للكليني 78:8/ح32، وليس فيه: »يتخاصمون فيكم فيا كانوا يقولون يف الدنيا«.
2. سورة الرمحن 39:55.

3. يف األصل »يكن« وما اثبتناه من املصدر.
4. تفسر فرات:462/سورة الرمحن. فضائل الشيعة للصدوق41:34، ويف آخره زيادة: »إذا مل يسأله 

عن ذنبه إنس وال جان، فلعن يعاقب اهلل إذًا يوم القيامة«.
5. انظر: األنساب للسمعاين 61:5.

6. انظر: رشح األخبار للقايض النعان 501:2.
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وقال الصادق عليه السام: »من خالفكم وإّن تعبد واجتهد منسوب إىل هذه 
اآلية: ﴿ وُُجوهٞ يَۡوَمئٍِذ َخِٰشَعٌة ٢ َعِملَةٞ نَّاِصَبةٞ ٣ تَۡصَلٰ نَاًرا َحاِمَيٗة ﴾)1(«)2(.

وقال: »ال يبايل الناصب صى أم زنى، نزلت فيهم هذه اآلية«)3(.
وقـد ورد بأسـانيد معتـرة عـن الصـادق عليه السـام إّنه قال: »ليـس الناصب 
مـن نصـب لنـا أهـل البيت؛ ألّنـك ال جتد رجًا يقـول: أنا أبغض حممـدًا وآل حممد، 
ولكـن الناصـب مـن نصـب لكـم، وهو يعلـم إّنكـم تتولونا وتتـرؤون مـن عدونا، 

وإّنكـم من شـيعتنا«)4( انتهى.
َسـّيَِئٗة  َكَسـَب  َمـن   ۚ بَـَلٰ  ﴿ قولـه:  يف  السـام  عليـه  اإلمـام  تفسـر  ويف 
وَن  َخٰـِدُ فِيَهـا  ُهـۡم  ارِۖ  ٱنلَـّ ۡصَحٰـُب 

َ
أ ْوَلٰٓئِـَك 

ُ
فَأ ُتـُهۥ  َخِطٓي َٔ بِـهِۦ  َحَٰطـۡت 

َ
َوأ

ۡصَحٰـُب ٱۡلَنَّـةِۖ ُهـۡم فِيَهـا 
َ
ْوَلٰٓئِـَك أ

ُ
ٰلَِحٰـِت أ ِيـَن َءاَمُنـواْ وََعِملُـواْ ٱلصَّ ٨١ َوٱلَّ

وتنزعـه  اهلل،  ديـن  مجلـة  عـن  خترجـه)6(  أْن  بـه  املحيطـة  السـيئة   )5(﴾ وَن  َخٰـِدُ
بـه،  والكفـر  بـاهلل،  الـرك  وهـي  اهلل،  سـخط  يف)7(  وترميـه  اهلل،  واليـة  عـن 
و]الكفـر[ بنبـوة حممـد صـّى اهلل عليـه وآلـه، والكفـر بواليـة عـي بـن أيب طالـب 
عليـه السـام وخلفائـه صلـوات اهلل عليهـم)8(، كل واحـد مـن هـذه سـيئة حتيـط 

1. سورة الغاشية 2:88 - 4.
2. تفسر القمي 419:2/سورة الغاشية.

3. الكايف للكليني 160:8/ح162.
4. علل الرائع للصدوق 601:2/الباب »385«: نوادر العلل، ح60.

5. سورة البقرة 81:2.
6. يف املصدر: »هي التي خترجه«.

7. يف األصل: »وتؤمنه من «.
8. عبارة: »وخلفائه صلوات اهلل عليهم« ليست يف املصدر.
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املحيطـة السـيئة  هـذه  عاملـوا  فأولئـك  فتبطلهـا ومتحقهـا،  باعالـه  أي حتيـط   بـه، 
وَن ﴾)1(«)2(. ۡصَحُٰب ٱۡلَنَّةِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰدُ

َ
﴿ أ

ۡصَحٰـُب ٱنلَّارِ 
َ
وقـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه يف قولـه: ﴿ َل يَۡسـَتوِٓي أ

ۡصَحٰـُب ٱۡلَنَّـةِ ُهـُم ٱۡلَفآئِـُزوَن ﴾)3(: »أصحـاب اجلنـة مـن 
َ
ۡصَحٰـُب ٱۡلَنَّـةِۚ أ

َ
َوأ

أطاعنـي، وسـّلم لعـي بـن أيب طالـب بعـدي، وأقـر بواليتـه، وأصحـاب النـار مـن 
سـخط الواليـة، ونقـض العهـد، وقاتلـه بعـدي«)4(.

أقـول: احلـق إّن واليـة عي عليه السـام مـن رضوريات الديـن، ويقينياته عند 
األكثريـن، فإنكارهـا بالنسـبة اليهـم كفـر يوجـب اخلـروج عـن اإلسـام، وأمـا مـن 
ليسـت عنـده رضوريـة فاإلنـكار بالنسـبة اليـه ال خيرجـه من اإلسـام، ولـذا نحكم 
بطهـارة أهـل اخلـاف، ملـا مل يثبـت عندنـا إهّنـم يعلمون إهّنـا من رضوريـات الدين، 
إاّل بالنسـبة إىل بعـض علائهـم لكنهـم منكـرون هبـذا العلـم، فلـذا حيكـم يف الظاهر 
عـى طهارهتـم، وأمـا الذيـن كانـوا سـمعوا ذلـك مـن النبـي صـّى اهلل عليـه وآلـه، 
أو حصـل هلـم القطـع بحكايـة الغديـر ثـّم انكـروا وجحـدوا هبـا بعدمـا اسـتيقنتها 

انفسـهم فُاولئـك هـم الكافرون.
قـال الصـادق عليـه السـام: »إّن القائم لو قام لبـدأ هبؤالء«)5(، يعنـي بدأ بقتل 

1. سورة البقرة 2: 39، 81، 217، 257، 275. سورة آل عمران 116:3. سورة األعراف 36:7. 
سورة يونس 27:10. سورة الرعد 5:13. سورة املجادلة 17:58.

2. تفسر اإلمام العسكري A:304 - 305/سورة البقرة، ح147.
3. سورة احلر 20:59.

A من  الرضا  اإلمام  ما جاء عن  للصدوق 252:1 - 253/باب »28«:  الرضا  أخبار  4. عيون 
األخبار املتفرقة، ح22. األمايل للطويس:363/املجلس »13« ح13.

5. كتاب الزهد للحسن بن سعيد:96/الباب »18«: الشفاعة ومن خيرج من النار، ذيل ح257.
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هؤالء املخالفـن قبل الكفار.
وورد: »إّن اعداء عي هم اخلالدون يف النار، ال تدركهم الشفاعة«)1(.

وقـال الصـادق عليـه السـام: »إّن الرجـل ليحبكـم ومـا يـدري مـا تقولـون 
فيدخلـه ]اهلل[ اجلنـة، وإّن الرجـل ليبغضكـم ومـا يـدري مـا تقولـون فيدخلـه اهلل 

النـار«)2(.
ويف توحيـد الصـدوق: عـن ابـن أيب عمـر، قـال سـمعت موسـى بـن جعفـر 
عليها السـام يقول: »ال خيّلد اهلل يف النار إاّل أهل الكفر واجلحود، وأهل الضال 
 والـرك، ومـن اجتنـب الكبائـر مـن املؤمنن مل ُيسـأل عـن الصغائر، قـال اهلل تعاىل:
اتُِكۡم َونُۡدِخۡلُكم  ﴿ إِن َتَۡتنُِبـواْ َكَبآئِـَر َما ُتۡنَهـۡوَن َعۡنُه نَُكّفِـۡر َعنُكۡم َسـّيِ َٔ

ۡدَخـٗا َكرِيٗما ﴾)3(«. مُّ
قال: فقلت له: يابن رسول اهلل، فالشفاعة ملن جتب من املذنبن)4(؟.

فقـال: »حدثنـي أيب، عن آبائه، عن عي عليه السـام قال: سـمعت رسـول اهلل 
صـّى اهلل عليـه وآلـه يقـول: إّنا شـفاعتي ألهل الكبائر مـن ُامتي، فاملحسـنون منهم 

فـا عليهم من سـبيل«.
قـال ابـن ايب عمـر: فقلـت: يابـن رسـول اهلل، فكيـف تكـون الشـفاعة ألهـل 
الكبائـر واهلل تعـاىل يقـول: ﴿ َوَل يَۡشـَفُعوَن إِلَّ لَِمـِن ٱۡرتَـَيٰ َوُهـم ّمِۡن َخۡشـَيتِهِۦ 

ُمۡشـفُِقوَن﴾)5(، ومـن يرتكـب الكبائـر ال يكـون مرتـىض؟.
1. كتاب الزهد للحسن بن سعيد:96/الباب »18«: الشفاعة ومن خيرج من النار، ذيل ح260.

2. الكايف للكليني 315:8/صدر ح495. فضائل الشيعة للصدوق:38/صدر ح39.
3. سورة النساء 31:4.

4. يف األصل: »املؤمنن« وما أثبتناه من املصدر.
5. سورة االنبياء 28:21.
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فقـال: »يـا أبـا أمحـد، مـا مـن مؤمـن يرتكـب ذنبـًا إاّل سـاءه ذلـك ونـدم عليـه، 
وقـد قـال النبـي صـّى اهلل عليـه وآلـه: كفـى بالنـدم توبـة، وقـال: مـن رستـه حسـنة 
وسـاءته سـيئة فهـو مؤمـن، فمـن مل ينـدم عى ذنـب يرتكبـه فليس بمؤمـن، ومل جتب 
ٰلِِمنَي ِمۡن َحِيٖم َوَل َشـفِيٖع  لـه الشـفاعة، وكان ظاملـًا، واهلل تعـاىل يقـول: ﴿ َما لِلظَّ

.»)1(﴾ ُيَطاُع 
فقلـت لـه: »يابـن رسـول اهلل، وكيـف ال يكـون مؤمنـًا مـن مل ينـدم عـى ذنـب 

يرتكبـه؟.
فقـال: »يـا أبـا امحـد، مـا مـن أحـد يرتكـب كبـرة من املعـايص، وهـو يعلـم إّنه 
سـيعاقب عليهـا إاّل نـدم عـى مـا ارتكـب، ومتـى نـدم كان تائبًا مسـتحقًا للشـفاعة، 
ومتـى مل ينـدم عليهـا كان مـرصًا، واملـرص ال يغفـر لـه؛ ألّنـه غـر مؤمـن بعقوبـة مـا 
أرتكـب، ولـو كان مؤمنـًا بالعقوبـة لنـدم، وقـد قـال النبـي صـّى اهلل عليـه وآلـه: ال 
كبـرة مـع االسـتغفار، وال صغرة مـع اإلرصار، وأما قول اهلل: ﴿ َواَل َيْشـَفُعوَن ااِلَّ 
ملَِـِن اْرَتـىَض ﴾ فإهّنـم ال يشـفعون إاّل ملـن ارتـىض اهلل دينـه، ]والدين اإلقـرار باجلزاء 
عـى احلسـنات والسـيئات، فمـن ارتـىض اهلل دينه[ ندم عـى ما أرتكبه مـن الذنوب؛ 

ملعرفتـه بعاقبتـه يف القيامة«)2(.
قـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »إّن واليـة عـي حسـنة ال تـرض معهـا 
التطهـر منهـا بمحـن  إاّل مـا يصيـب أهلهـا مـن  يشء مـن السـيئات وإّن جّلـت، 
الدنيـا، وببعـض العـذاب يف اآلخـرة، إىل أْن ينجـوا منهـا بشـفاعة مواليهـم الطيبـن 
الطاهريـن، وإّن واليـة اضـداد عـي، وخمالفـة عـي عليه السـام سـيئة ال ينفـع معها 

1. سورة غافر 18:40.
2. التوحيد للصدوق:407/باب  »63«: األمر والنهي والوعد والوعيد، ح6.
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يشء، إاّل مـا ينفعهـم بطاعاهتـم يف الدنيا بالنعم والصحـة، فردوا اآلخرة وال يكون 
هلـم إاّل دائـم العـذاب«.

ثـّم قـال: »إّن مـن جحـد واليـة عي عليـه السـام ال يرى بعينـه اجلنة أبـدًا، إاّل 
مـا يـراه ممـا يعـرف بـه إّنـه لـو كان يواليـه لـكان ذلك حمّلـه ومـأواه، فيـزداد حرات 

وندمات«.
وقـال: »وإّن مـن تـوىل عليـًا، ويتّرأ مـن أعدائه، وسـّلم ألوليائه، ال يـرى النار 
بعينـه ]أبـدًا[ إاّل مـا يـراه فيقـال لـه: لـو كنت عى غـر هذا لـكان ذلك مـأواك، وإاّل 
مـا يبـارشه منهـا إْن كان مرفـًا عـى نفسـه بـا دون الكفـر، إىل أْن ُينّظـف بجهنم كا 

ينظـف قـذر بدنـه باحلام، ثـّم ينقل عنهـا بشـفاعة مواليه«.
ثـّم قـال رسـول اهلل صـّى اهلل عليـه وآلـه: »اتقـوا اهلل معارش الشـيعة، فـإّن اجلنة 

لـن تفوتكـم، وإّن أبطـأت هبـا عنكـم)1( قبائح أعالكـم، فتنافسـوا يف درجاهتا«.
قيل: فهل يدخل جهنم أحد من حمبيك وحمبي عي عليه السام؟.

قـال: »مـن قذر نفسـه بمخالفة حممد وعي عليها السـام، وواقـع املحرمات، 
وظلـم املؤمنـن واملؤمنـات، وخالـف مـا رسـا له مـن الريعـات، جاء يـوم القيامة 
قـذرًا طفسـًا)2(، يقـول حممـد وعـي عليهـا السـام: يـا فـان، أنـت قـذر طفـس، ال 
تصلـح ملرافقـة األخيـار، وال ملعانقـة احلور احلسـان، وال املائكـة املقربن، ال تصل 
إىل هنـاك إاّل بـأن يطهـر عنـك مـا هيهنـا - يعني مـا عليه مـن الذنـوب - فيدخل إىل 
الطبـق األعـى مـن جهنـم، فيعـذب ببعـض ذنوبـه، ومنهـم مـن تصيبـه الشـدائد يف 
املحـر ببعـض ذنوبـه، ثـّم يلتقط من هنـا ومن هنا مـن يبعثهم اليه مواليـه من خيار 

1. يف املصدر: »بكم عنها«.
2. الطََّفس: الوسخ والدرن. الصحاح للجوهري 111:3 »طفس«.
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شـيعتهم، كـا يلتقـط الطـر احلـب، ومنهـم مـن تكـون ذنوبـه أقـل وأخـف فيطهـر 
منهـا بالشـدائد والنوائـب مـن السـاطن وغرهـم، ومـن اآلفـات يف األبـدان يف 
الدنيـا، ليـدىل يف قـره وهـو طاهـر، ومنهـم مـن يقـرب موتـه وقـد بقيـت عليه سـيئة 
فيشـتد نزعـه فيكّفـر بـه عنـه، فـإْن بقـي يشء وقويـت عليـه ويكـون عليه ُبطـن)1( أو 
اضطـراب يف يـوم موتـه، فيقـل مـن حيـرضه فيلحقـه بـه الـذل فيكّفـر عنـه، فـإْن بقي 
عليـه يشء أتـى بـه ومّلـا يلحـد فيتفرقـون عنه فتّطهـر، فإْن كانـت ذنوبه أعظـم وأكثر 
ُطّهـر منهـا بشـدائد عرصـات يـوم القيامـة، فـإْن كانـت أكثـر وأعظـم ُطّهـر منهـا يف 
الطبـق األعـى من جهنم، وهؤالء أشـد حمبينا عذابًا، وأعظمهـم ذنوبًا، إّن هؤالء ال 
يسـمون بشـيعتنا ولكـن يسـمون بمحبينـا، واملوالن ألوليائنـا، واملعاديـن ألعدائنا، 

إنـا شـيعتنا من شـيعنا، وأتبـع آثارنـا، وأقتـدى بأعالنـا«)2( انتهى.
أقـول: فظهـر إّن مـن مـات غـر تائـب عـن الكبـرة فهـو ممـن قـد أحاطـت بـه 
خطيئتـه، وختـم له بالشـقاوة، فهو من أهـل النار أبد اآلبدين، ولـو كان ممن وجبت 
لـه الشـفاعة مل يمـت إاّل بعـد أْن يوفق للتوبة، إذ التوبة أثر الشـفاعة وفعليتها يف هذه 

الدنيـا، فسـقطت أقاويـل املّلين ّطـرًا، وال احتياج إىل نقلهـا وتزيينها.

1. اي يصيبه وجع البطن، وُبطَِن الرجل: اشتكى َبْطنَه. الصحاح للجوهري 491:5 »بطن«.
2. تفسر اإلمام العسكري:307/يف إّن والية عي A حسنة ...، ح148 وح149.



263

الباب العرشون
فيام يكون بعد دخول أهل اجلنة اجلنة، واهل النار النار

األرض  يف  وجـّل  عـّز  اهلل  خلـق  »لقـد  قـال:  السـام  عليـه  جعفـر  أيب  عـن 
منـذ خلقهـا سـبعة عاملـن)1(، ليـس هـم مـن ولـد آدم، خلقهـم مـن أديـم األرض، 
فأسـكنهم فيهـا واحـدًا بعـد واحـد مـع عاملـه، ثـّم خلـق اهلل عـّز وجـّل ]آدم[ أبـا 
هـذا البـر، وخلـق ذريتـه منـه، ال واهلل مـا خلـت اجلنـة مـن أرواح املؤمنـن منـذ 
وجـّل،  عـّز  خلقهـا  منـذ  والعصـاة  الكفـار  أرواح  مـن  النـار  خلـت  وال  خلقهـا، 
لعلكـم تـرون إّنـه إذا كان يـوم القيامـة، وصـّر اهلل أبـدان أهـل اجلنـة مـع أرواحهـم 
يف اجلنـة، وصـّر أبـدان أهـل النـار مـع أرواحهـم يف النـار، إّن اهلل تبـارك وتعـاىل 
واهلل  ]بـى  ويعظمونـه،  ويوحدونـه  يعبدونـه  خلقـًا  خيلـق  وال  بـاده  يف  يعبـد  ال 
ليخلقـّن اهلل خلقـًا مـن غـر فحولـة وال اُنـاث، يعبدونـه ويوّحدونـه ويعظمونـه[، 
يقـول: وجـّل  عـّز  اهلل  اليـس  تظلهـم،  وسـاء  حتملهـم،  أرضـًا  هلـم   وخيلـق 
وجـّل: عـّز  اهلل  وقـال   ،)2(﴾ ـَمَٰوُٰتۖ  َوٱلسَّ ۡرِض 

َ
ٱۡل َغـۡرَ  ۡرُض 

َ
ٱۡل ُل  ُتَبـدَّ يَـۡوَم   ﴿ 

ِلۚ بَۡل ُهۡم ِف لَۡبٖس ّمِۡن َخۡلٖق َجِديٖد ﴾)3(«)4(. وَّ
َ
َفَعيِيَنا بِٱۡلَۡلِق ٱۡل

َ
﴿ أ

1. هكذا وردت يف األصل واملصدر.
2. سورة ابراهيم 48:14.

3. سورة ق 15:50.
4. اخلصال للصدوق:359/باب السبعة، ح45.
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وبسند آخر مثله)1(.
وعـن جابـر بـن يزيـد، قـال: سـألت أبـا جعفـر عليـه السـام عـن قـول اهلل عـّز 

ِلۚ بَـۡل ُهـۡم ِف لَۡبـٖس ّمِـۡن َخۡلـٖق َجِديٖد ﴾. وَّ
َ
َفَعيِيَنـا بِٱۡلَۡلـِق ٱۡل

َ
وجـّل: ﴿ أ

فقـال: »يـا جابـر، تأويـل ذلـك إّن اهلل عـّز وجـّل إذا أفنـى هـذا اخللـق وهـذا 
العـامل، وسـكن أهـل اجلنـة اجلنـة، وأهـل النـار النـار، جـدد اهلل عـّز وجـّل عاملـًا غر 
هـذا العـامل، وجـدد خلقـًا مـن غـر فحولـة وال ُانـاث، يعبدونـه ويوحدونـه، وخلق 
هلـم أرضـًا غـر هـذه األرض حتملهم، وسـاء غر هـذه السـاء تظّلهـم، لعلك ترى 
إّن اهلل عـّز وجـّل إّنـا خلـق هـذا العـامل الواحد، وتـرى ان اهلل عّز وجـّل مل خيلق برًا 
غركـم، بـى واهلل، لقـد خلـق اهلل تبـارك وتعـاىل ألـف ألـف عـامل، وألـف ألـف آدم 

أنـت يف آخـر تلـك العـوامل، وأولئـك اآلدميـن«)2(.
قيـل: يمكـن اجلمـع بينه وبـن ما سـبق بحمل السـبعة عى األنـواع، وهذا عى 

األشخاص)3(.
أقـول: الظاهـر إّن األمـر بالعكـس، يعنـي ان السـبعة بالنسـبة إىل أشـخاص 
األوادم املخلوقـة يف هـذه األرض، وألـف ألـف بالنسـبة إىل العوامل بحسـب الكلية، 

يعنـي مـع األرض والسـاء، ومـا بينهـا، ومـا فوقهـا، ومـا حتتهـا.
وعـن أيب خالـد القـاط، قـال: قلـت أليب عبـد اهلل ويقـال أليب جعفـر عليـه 

السـام: إذا ُادخـل أهـل اجلنـة اجلنـة، وُادِخـل أهـل النـار النـار، فمـه؟.

1. تفسر العيايش 238:2/سورة ابراهيم، ح57.
2. رواه الصدوق يف التوحيد:277/ باب  »38«: ذكر عظمة اهلل جل جاله، ح2. ويف اخلصال:652/

ح54.
3. بحار االنوار للمجلي 375:8/باب »28«: ما يكون بعد دخول أهل اجلنة اجلنة، بيان ح2.
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قـال: فقـال أبـو جعفـر عليـه السـام: »إْن أراد أْن خيلـق اهلل خلقـًا، وخيلـق هلـم 
دنيـا يرّدهـم إليهـا فعـل، وال أقـول لـك إّنه يفعـل«)1(.

وعـن أيب بصـر، عـن أيب عبـد اهلل عليـه السـام، قـال: قلـت: إذا ُادخـل أهـل 
اجلنـة اجلنـة، وأهـل النـار النـار، فمـه؟.

فقال: »ما أزعم لك إّنه تعاىل خيلق خلقًا يعبدونه«)2(.
قيـل: يفهـم مـن سـياق هذيـن اخلريـن إّن اهلل تعـاىل خيلـق خلقـًا آخـر، لكـن 

اإلمـام عليـه السـام مل يـرّصح بـه تقيـة، وخوفـًا مـن التشـنيع)3(.
أقـول: هـذا مـا ورد مـن األخبـار يف هـذا البـاب، والظاهـر منهـا إّن البحـر ال 
تنـزف، وكلمـة اهلل ال توصـف، والصـاة عـى حممـد وآلـه أوالً وآخـرًا، وظاهـرًا 

وباطنـًا.


1. كتاب الزهد للحسن بن سعيد:103/الباب »19«: أحاديث اجلنة والنار، ح284.
2. كتاب الزهد للحسن بن سعيد:103/الباب »19«: أحاديث اجلنة والنار، ح285.
3. بحار األنوار للمجلي 376:8/باب »28«: ما يكون بعد دخول أهل اجلنة اجلنة.
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فهرس اآليات القرآنية
سورة البقرة

الصفحة رقمها    اآليـــــة        
182.................. 8 ِ َوبِٱۡلَۡوِم ........﴾  ﴿ َوِمَن ٱنلَّاِس َمن َيُقوُل َءاَمنَّا بِٱللَّ
203 ،152..........25 نَّ لَُهۡم ...﴾ 

َ
ٰلَِحِٰت أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ِ ٱلَّ ﴿ َوبَّرِ

258.................39 وَن ﴾    ۡصَحُٰب ٱۡلَنَّةِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰدُ
َ
﴿ أ

257.................81 َحَٰطۡت بِهِۦ َخِطئَُٓتُهۥ .....﴾ 
َ
ۚ َمن َكَسَب َسّيَِئٗة َوأ ﴿ بََلٰ

41.................. 94  ﴾........ ِ اُر ٱٓأۡلِخَرةُ ِعنَد ٱللَّ ﴿ قُۡل إِن َكنَۡت لَُكُم ٱدلَّ
182...............143 ُ ِلُِضيَع إِيَمَٰنُكۡمۚ ﴾    ﴿ َوَما َكَن ٱللَّ
121...............260  ﴾.... ِ

ٰ ُكّ ۡرِ ُثمَّ ٱۡجَعۡل َعَ ۡرَبَعٗة ّمَِن ٱلطَّ
َ
﴿  قَاَل فَُخۡذ أ

119...............282 ٍء َعلِيٞم ﴾     ُ بُِكّلِ َشۡ ﴿ َوٱللَّ
سورة ال عمران

 ،87.................30 ا ...﴾  َۡرٗ ا َعِملَۡت ِمۡن َخۡرٖ مُّ ﴿ يَۡوَم َتُِد ُكُّ َنۡفٖس مَّ
163 ،152
87......... 171-169 ۡجَر ٱلُۡمۡؤِمننَِي ﴾ 

َ
ِيَن قُتِلُواْ ........... أ ﴿ َوَل َتَۡسَنَّ ٱلَّ
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الصفحة رقمها    اآليـــــة        

45.................178 َما ُنۡمِل لَُهۡم َخۡرٞ ...﴾  نَّ
َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ ﴿ َوَل َيَۡسَنَّ ٱلَّ

45.................198 بَۡرارِ ﴾   
َ
ِ َخۡرٞ ّلِۡل ﴿ َوَما ِعنَد ٱللَّ

سورة النساء
163 ،152..........10 ۡمَوَٰل ٱۡلََتَٰمٰ ُظۡلًما إِنََّما ......﴾ 

َ
ُكلُوَن أ

ۡ
ِيَن يَأ ﴿ إِنَّ ٱلَّ

27.................. 17 وَٓء ِبََهٰلَةٖ ﴾  ِيَن َيۡعَملُوَن ٱلسُّ ِ لِلَّ ﴿ إِنََّما ٱتلَّۡوَبُة َعَ ٱللَّ
29.................. 18 ﴿ إِّنِ ُتۡبُت ٱۡلَٰٔـَن ﴾     
259.................31 ﴿ إِن َتَۡتنُِبواْ َكَبآئَِر َما ُتۡنَهۡوَن َعۡنُه نَُكّفِۡر َعنُكۡم ﴾ 
146.................41 ِۢ بَِشِهيٖد وَِجۡئَنا .......﴾  ة مَّ

ُ
ِ أ

﴿ فََكۡيَف إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُكّ
،133................56 ۡلَنُٰهۡم ُجلُوًدا َغۡرََها ﴾  ﴿ ُكََّما نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم بَدَّ
138 ،134
223.................69 ِيَن .......﴾  ْوَلٰٓئَِك َمَع ٱلَّ

ُ
َ َوٱلرَُّسوَل فَأ ﴿ َوَمن يُِطِع ٱللَّ

49.................. 97 نُفِسِهۡم قَالُواْ ..﴾ 
َ
ِيَن تََوفَّىُٰهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َظالِِمٓ أ ﴿ إِنَّ ٱلَّ

152...............123 ﴿ ُيَۡز بِهِۦ ﴾      
152...............124 ٰلَِحِٰت ﴾    ﴿ َوَمن َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصَّ
66.................159 ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب إِلَّ َلُۡؤِمَنَّ بِهِۦ َقۡبَل ........﴾ 

َ
﴿ ِإَون ّمِۡن أ

119...............176 ٍء َعلِيٞم ﴾     ُ بُِكّلِ َشۡ ﴿ َوٱللَّ
سورة املائدة

192 ،188........119 ِٰدقنَِي ِصۡدُقُهۡمۚ ﴾   ﴿ َهَٰذا يَۡوُم يَنَفُع ٱلصَّ
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الصفحة رقمها    اآليـــــة        

سورة األنعام
146 ،145..........23 ِ َرّبَِنا َما ُكنَّا ُمۡرِكنَِي ﴾    ﴿ قَالُواْ َوٱللَّ
252.................49 نُتۡم ........﴾ 

َ
﴿ ٱۡدُخلُواْ ٱۡلَنََّة َل َخۡوٌف َعلَۡيُكۡم َوَلٓ أ

252.................50 ۡن...........﴾ 
َ
ۡصَحَٰب ٱۡلَنَّةِ أ

َ
ۡصَحُٰب ٱنلَّارِ أ

َ
﴿ نَاَدىٰٓ أ

151...............139 ﴿ َسَيۡجزِيِهۡم َوۡصَفُهۡمۚ إِنَُّهۥ َحِكيٌم َعلِيٞم ﴾  
سورة األعراف

187...............7-6 رِۡسَل إَِلِۡهۡم ..... َوَما ُكنَّا َغٓئِبنَِي ﴾ 
ُ
ِيَن أ لَنَّ ٱلَّ ﴿ فَلَنَۡسَٔ

182.................. 8 ﴿ َفَمن َثُقلَۡت َمَوٰزِيُنُهۥ ﴾    
125 ،108..........29 ُكۡم َتُعوُدوَن ﴾    

َ
﴿ َكَما بََدأ

212.................40 َمآءِ َوَل يَۡدُخلُوَن ٱۡلَنََّة ..﴾  بَۡوُٰب ٱلسَّ
َ
﴿ َل ُتَفتَُّح لَُهۡم أ

233.................43 ورِۡثُتُموَها بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن ﴾   
ُ
﴿ أ

245.................46 ۡعَراِف رَِجاٞل َيۡعرِفُوَن اَّۢلُك بِِسيَمىُٰهۡمۚ ﴾ 
َ
﴿ َوَعَ ٱۡل

246.................46 ﴿ لَۡم يَۡدُخلُوَها َوُهۡم َيۡطَمُعوَن ﴾   
246.................47 ٰلِِمنَي ﴾   ﴿ َربََّنا َل َتَۡعۡلَنا َمَع ٱۡلَقۡوِم ٱلظَّ
245........... 49-48 وَن ﴾  بَۡصُٰرُهۡم ...... ُكنُتۡم تَۡسَتۡكِبُ

َ
﴿ ۞ِإَوَذا ُصِفَۡت أ

247.................49 ُ بِرَۡحٍَةۚ ﴾     ﴿ َل َيَنالُُهُم ٱللَّ
248.................49 نُتۡم ........﴾ 

َ
﴿ ٱۡدُخلُواْ ٱۡلَنََّة َل َخۡوٌف َعلَۡيُكۡم َوَلٓ أ

137.................50 ۡن .........﴾ 
َ
ۡصَحَٰب ٱۡلَنَّةِ أ

َ
ۡصَحُٰب ٱنلَّارِ أ

َ
﴿ َونَاَدىٰٓ أ
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سورة األنفال
183.................42 ﴿ َوَيۡحَيٰ َمۡن َحَّ َعۢن بَّيَِنةٖۗ ﴾    
192.................42 َۡهلَِك َمۡن َهلََك َعۢن بَّيَِنةٖ َوَيۡحَيٰ َمۡن َحَّ .......﴾  ﴿ ّلِ

سورة التوبة
151.................35 نُفِسُكۡم فَُذوقُواْ َما ُكنُتۡم ......﴾ 

َ
ُتۡم ِل ﴿ َهَٰذا َما َكَنۡ

209.................72 ﴿ َوَمَسِٰكَن َطّيَِبٗة ﴾     
214.................72 ۚ َذٰلَِك ُهَو ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم ﴾  ۡكَبُ

َ
ِ أ ﴿ َورِۡضَوٰٞن ّمَِن ٱللَّ

سورة يونس
61 ،49........64-63 ِيَن َءاَمُنواْ َوَكنُواْ َيتَُّقوَن ........ ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم ﴾  ﴿ ٱلَّ

سورة هود
253........108-106 ِيَن َشُقواْ فَِى ..........َعَطآًء َغۡرَ َمُۡذوذٖ ﴾  ا ٱلَّ مَّ

َ
﴿ فَأ

152...............111 ۡعَمٰلَُهۡمۚ إِنَُّهۥ بَِما .....﴾ 
َ
ا َلُوَّفَِينَُّهۡم َربَُّك أ َّمَّ ﴿ ِإَونَّ ُكّٗ ل

168...............114 ّئَِاِتۚ ﴾    ﴿ إِنَّ ٱۡلََسَنِٰت يُۡذهِۡنَ ٱلسَّ
سورة الرعد

166.................11 ﴿ َلُۥ ُمَعّقَِبٰٞت ّمِۢن َبنۡيِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِۦ ﴾  
227.................23 ِ بَاٖب  ﴾  

﴿ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة يَۡدُخلُوَن َعلَۡيِهم ّمِن ُكّ
239...........24-23 ارِ ﴾  ﴿ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة يَۡدُخلُوَن ........... فَنِۡعَم ُعۡقَب ٱدلَّ
227.................24 ارِ ﴾  ُتۡمۚ فَنِۡعَم ُعۡقَب ٱدلَّ ﴿ َسَلٌٰم َعلَۡيُكم بَِما َصَبۡ
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207.................29 ٰلَِحِٰت ُطوَبٰ لَُهۡم .......﴾  ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ﴿ ٱلَّ
سورة إبراهيم

145.................22 ۡكُتُموِن ِمن َقۡبُلۗ  ﴾   ۡشَ
َ
﴿ إِّنِ َكَفۡرُت بَِمآ أ

95 ،89.............27 ِيَن َءاَمُنواْ بِٱۡلَقۡوِل ٱثلَّابِِت ِف ........﴾  ُ ٱلَّ ﴿ يُثَّبُِت ٱللَّ
263 ،110..........48 َمَٰوُٰتۖ ﴾   ۡرِض َوٱلسَّ

َ
ۡرُض َغۡرَ ٱۡل

َ
ُل ٱۡل ﴿ يَۡوَم ُتَبدَّ

137........... 51-48 ۡرُض َغۡرَ ........... َسِيُع ٱۡلَِساِب ﴾ 
َ
ُل ٱۡل ﴿ يَۡوَم ُتَبدَّ

سورة اإلرساء
243..................9 ۡقَوُم ﴾  

َ
﴿ إِنَّ َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َيۡهِدي لِلَِّي ِهَ أ

171........... 14-13 لَۡزۡمَنُٰه َطٰٓئَِرهُۥ ....... َعلَۡيَك َحِسيٗبا ﴾ 
َ
﴿ َوُكَّ إِنَسٍٰن أ

175.................14  كَِتَٰبَك َكَىٰ بَِنۡفِسَك ٱۡلَۡوَم َعلَۡيَك َحِسيٗبا ..﴾ 
ۡ
﴿ ٱۡقَرأ

188.................36 ْوَلٰٓئَِك َكَن َعۡنُه..﴾ 
ُ
ۡمَع َوٱۡلََرَ َوٱۡلُفَؤاَد ُكُّ أ ﴿ إِنَّ ٱلسَّ

76..................45 ِيَن َل يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ .....﴾  ﴿ َجَعۡلَنا بَۡيَنَك َوَبنۡيَ ٱلَّ
147.................79 ُۡموٗدا ﴾   ن َيۡبَعَثَك َربَُّك َمَقاٗما مَّ

َ
﴿ َعَىٰٓ أ

سورة الكهف
172.................49 ﴿ َيَٰوۡيلََتَنا َماِل َهَٰذا ٱۡلِكَتِٰب َل ُيَغادُِر َصغَِرٗة ......﴾ 
181...............105 ﴿ فََا نُقِيُم لَُهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َوۡزٗنا ﴾   

سورة مريم
252 ،251..........39 ۡمُر َوُهۡم ..........﴾ 

َ
ةِ إِۡذ قُِيَ ٱۡل نِذرُۡهۡم يَۡوَم ٱۡلَۡرَ

َ
﴿ َوأ
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79.................. 62 ا ﴾    ﴿ َولَُهۡم رِزُۡقُهۡم فِيَها بُۡكَرٗة وََعِشّيٗ
سورة طه

97.................. 81 ﴿ َوَمن َيۡلِۡل َعلَۡيهِ َغَضِب َفَقۡد َهَوٰى ﴾  
152...............112 ﴿ ُيَۡز بِهِۦ ﴾      

سورة األنبياء
175..................       1 ۡعرُِضوَن ﴾  ﴿ ٱۡقَرََب لِلنَّاِس ِحَساُبُهۡم َوُهۡم ِف َغۡفلَةٖ مُّ
259.................28 ﴿ َوَل يَۡشَفُعوَن إِلَّ لَِمِن ٱۡرتََيٰ َوُهم ّمِۡن َخۡشَيتِهِۦ..﴾ 
181.................47 ﴿ َونََضُع ٱلَۡمَوٰزِيَن ٱۡلقِۡسَط ِلَۡوِم ٱۡلقَِيَٰمةِ فََا ُتۡظلَُم..﴾ 
195...............101 ْوَلٰٓئَِك ........﴾ 

ُ
ِيَن َسَبَقۡت لَُهم ّمِنَّا ٱۡلُۡسَنٰٓ أ ﴿ إِنَّ ٱلَّ

195...............103 ىُٰهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة...﴾  ۡكَبُ َوَتَتلَقَّ
َ
﴿ َل َيُۡزُنُهُم ٱۡلَفَزُع ٱۡل

165...............104 ِجّلِ لِۡلُكُتِبۚ ﴾  َمآَء َكَطّيِ ٱلّسِ ﴿ يَۡوَم َنۡطوِي ٱلسَّ
125 ،108........104 ۥۚ ﴾    َل َخۡلٖق نُّعِيُدهُ وَّ

َ
نَآ أ

ۡ
﴿ َكَما بََدأ

سورة احلج
118.................. 7 َ َيۡبَعُث..﴾  نَّ ٱللَّ

َ
اَعَة َءاتَِيةٞ لَّ َرۡيَب فِيَها َوأ نَّ ٱلسَّ

َ
﴿ َوأ

225.................23 َساوَِر ِمن َذَهٖب َولُۡؤلُٗؤۖا َحرِيٞر...﴾ 
َ
﴿ ُيَلَّۡوَن فِيَها ِمۡن أ

144.................47 وَن ﴾  ا َتُعدُّ ۡلِف َسَنةٖ ّمِمَّ
َ
﴿ ِإَونَّ يَۡوًما ِعنَد َرّبَِك َكأ

سورة املؤمنون
79........... 100-99 َحَدُهُم ............ إَِلٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثوَن ﴾ 

َ
ٰٓ إَِذا َجآَء أ ﴿ َحيَّ
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80.................100 ﴿ َوِمن َوَرآئِِهم بَۡرَزٌخ ﴾    
182...............102 ﴿ َفَمن َثُقلَۡت َمَوٰزِيُنُهۥ ﴾    

سورة النور

27.................. 31 يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلَُّكۡم .....﴾ 
َ
ِ َجِيًعا أ ﴿ َوتُوُبٓواْ إَِل ٱللَّ

119............64 ،35 ٍء َعلِيٞم ﴾     ُ بُِكّلِ َشۡ ﴿ َوٱللَّ
سورة الفرقان

89.................. 24 ۡحَسُن .....﴾ 
َ
ا َوأ ۡسَتَقّرٗ ۡصَحُٰب ٱۡلَنَّةِ يَۡوَمئٍِذ َخۡرٞ مُّ

َ
﴿ أ

176................  70 ُ َغُفوٗرا ﴾   ُ َسّئَِاتِِهۡم َحَسَنٰٖتۗ َوَكَن ٱللَّ ُل ٱللَّ ﴿ ُيَبّدِ
سورة النمل

151.................90 ّيَِئةِ فَُكبَّۡت وُُجوُهُهۡم ِف ٱنلَّارِ ......﴾  ﴿ َوَمن َجآَء بِٱلسَّ
سورة القصص

106.................88 ٍء َهالٌِك ﴾      ﴿ ُكُّ َشۡ
سورة العنكبوت

34....................3 ِيَن َصَدقُواْ َوَلَۡعلََمنَّ ٱۡلَكِٰذبنَِي ﴾  ُ ٱلَّ ﴿ فَلََيۡعلََمنَّ ٱللَّ
118........... 20-19 ءٖ قَِديٞر ﴾  ِ َشۡ

َو لَۡم يََرۡواْ َكۡيَف ُيۡبِدُئ .......... ُكّ
َ
﴿ أ

145.................25 ﴿ ُثمَّ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ يَۡكُفُر َبۡعُضُكم بَِبۡعٖض ..........﴾ 
162.................54 ﴿ يَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱۡلَعَذاِب ِإَونَّ َجَهنََّم لَُمِحيَطُۢة ......﴾ 
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سورة الروم

221.................44 نُفِسِهۡم َيۡمَهُدوَن ﴾    
َ
﴿ فَِل

سورة لقامن

124.................28 ا َخۡلُقُكۡم َوَل َبۡعُثُكۡم إِلَّ َكَنۡفٖس َوِٰحَدٍةۚ ﴾  ﴿ مَّ
سورة السجدة

144..................5 ۡرِض ُثمَّ َيۡعُرُج .....﴾ 
َ
َمآءِ إَِل ٱۡل ۡمَر ِمَن ٱلسَّ

َ
﴿ يَُدبُِّر ٱۡل

223........... 17-16 ﴿ َتَتَجاَفٰ ُجُنوُبُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع ........ َيۡعَملُوَن﴾ 
238 ،225..........17 ۡعنُيٖ ......﴾ 

َ
ةِ أ ۡخِىَ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
آ أ ﴿ فََا َتۡعلَُم َنۡفٞس مَّ

221.................19 ٰلَِحِٰت ﴾   ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ا ٱلَّ مَّ
َ
﴿ أ

سورة سبأ

151.................33 ْۖ َهۡل ....﴾  ِيَن َكَفُروا ۡعَناِق ٱلَّ
َ
ۡغَلَٰل ِفٓ أ

َ
﴿ وََجَعۡلَنا ٱۡل

سورة فاطر

28.................. 28 َ ِمۡن ِعَبادِهِ ﴾    ﴿ إِنََّما َيَۡش ٱللَّ
225.................33 َساوَِر ِمن َذَهٖب َولُۡؤلُٗؤۖا ..........﴾ 

َ
﴿ ُيَلَّۡوَن فِيَها ِمۡن أ

241.................34 ۡذَهَب َعنَّا ٱۡلََزَنۖ إِنَّ َربََّنا ......﴾ 
َ
ِٓي أ ِ ٱلَّ ﴿ ٱۡلَۡمُد لِلَّ

سورة يس

163.................54 ٔٗا َوَل ُتَۡزۡوَن إِلَّ ُكنُتۡم..﴾  ﴿ فَٱۡلَۡوَم َل ُتۡظلَُم َنۡفٞس َشۡي
145.................65 يِۡديِهۡم ........﴾ 

َ
ۡفَوٰهِِهۡم َوتَُكّلُِمَنآ أ

َ
ٰٓ أ ﴿ ٱۡلَۡوَم َنۡتُِم َعَ



277 فهرس اآليات القرآنية

الصفحة رقمها    اآليـــــة        
128........... 79-77 نَسُٰن ............ بُِكّلِ َخۡلٍق َعلِيٌم ﴾  َو لَۡم يََر ٱۡلِ

َ
﴿ أ

119........... 79-78 ﴿ َوَضََب نَلَا َمَثٗا َونَِىَ ........بُِكّلِ َخۡلٍق َعلِيٌم ﴾ 
134.................81 ۡرَض بَِقِٰدٍر ....﴾ 

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َخلََق ٱلسَّ َو لَۡيَس ٱلَّ

َ
﴿ أ

133.................81 ن َيۡلَُق ِمۡثلَُهۚم ﴾    
َ
ٰٓ أ ﴿ َعَ

107.................83 ءٖ ِإَوَلۡهِ تُرَۡجُعوَن﴾   ِ َشۡ
﴿ بَِيِدهِۦ َملَُكوُت ُكّ

سورة الصافات
200 ،149..........24 ولُوَن ﴾      ۡسُٔ ﴿ َوقُِفوُهۡمۖ إِنَُّهم مَّ
152........... 39-38 آئُِقواْ ٱۡلَعَذاِب ..... إِلَّ َما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن﴾  ﴿ إِنَُّكۡم َلَ
251........... 61-58 َفَما َنُۡن بَِمّيِتنَِي ٥٨ إِلَّ ...... فَۡلَيۡعَمِل ٱۡلَعِٰملُوَن ﴾ 

َ
﴿ أ

سورة ص
255........... 63-62 بَۡصُٰر ﴾ 

َ
﴿ َوقَالُواْ َما نَلَا َل نََرٰى ...... َزاَغۡت َعۡنُهُم ٱۡل

ۡهِل ٱنلَّارِ﴾   64-62 ...........255
َ
﴿ َوقَالُواْ َما نَلَا َل نََرٰى ...... َلَّقٞ َتَاُصُم أ

145.................64 ۡهِل ٱنلَّارِ ﴾   
َ
﴿ إِنَّ َذٰلَِك َلَّقٞ َتَاُصُم أ

29.............78-77 ﴿ فَٱۡخُرۡج ِمۡنَها فَإِنََّك .......... لَۡعَنِيٓ إَِلٰ يَۡوِم ٱدّلِيِن ﴾ 
30.............83-82 ۡجَعِنَي ... ِمۡنُهُم ٱلُۡمۡخلَِصنَي ﴾ 

َ
ۡغوَِينَُّهۡم أ

ُ
تَِك َل ﴿ فَبِعِزَّ

سورة الزمر
225.................20 َقۡواْ َربَُّهۡم لَُهۡم ُغَرٞف ّمِن فَۡوقَِها.....﴾  ِيَن ٱتَّ ﴿ َلِٰكِن ٱلَّ

سورة غافر
108.................16 ﴿ لَِّمِن الُْملُْك ﴾     
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112 ،110..........16 ارِ ﴾   ِ ٱۡلَوِٰحِد ٱۡلَقهَّ ﴿ لَِّمِن ٱلُۡمۡلُك ٱۡلَۡوَمۖ لِلَّ
260.................18 ٰلِِمنَي ِمۡن َحِيٖم َوَل َشفِيٖع ُيَطاُع ﴾   ﴿ َما لِلظَّ
79.................. 46 اۚ ﴾   ا وََعِشّيٗ ﴿ ٱنلَّاُر ُيۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدّوٗ

سورة فصلت
111.................11 ۡو َكۡرٗها قَاتَلَآ ......﴾ 

َ
ۡرِض ٱئۡتَِيا َطوًۡع أ

َ
﴿ َفَقاَل لََها َولِۡل

146.................21  ﴾...... ُ نَطَقَنا ٱللَّ
َ
﴿ ِلُلُودِهِۡم لَِم َشِهدتُّۡم َعلَۡيَناۖ قَالُٓواْ أ

50 ،49.............30 ُل .......﴾  ُ ُثمَّ ٱۡسَتَقُٰمواْ تَتََنَّ ِيَن قَالُواْ َربَُّنا ٱللَّ ﴿ إِنَّ ٱلَّ
سورة الزخرف

165.................80 نَّا َل نَۡسَمُع ِسَُّهۡم َوَنَۡوىُٰهۚم بََلٰ ......﴾ 
َ
ۡم َيَۡسُبوَن أ

َ
﴿ أ

سورة اجلاثية
151.................28 ةٖ تُۡدَعٰٓ إَِلٰ كَِتٰبَِها ٱۡلَۡوَم ُتَۡزۡوَن َما ُكنُتۡم...﴾  مَّ

ُ
﴿ ُكُّ أ

165........... 29-28 ةٖ تُۡدَعٰٓ إَِلٰ كَِتٰبَِها ...... َما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن ﴾  مَّ
ُ
﴿ ُكُّ أ

169.................29 ۚ إِنَّا ُكنَّا ........﴾  ّقِ ﴿ َهَٰذا كَِتُٰبَنا يَنِطُق َعلَۡيُكم بِٱۡلَ
سورة حممد

238.................15 ٰرِبنَِي ﴾    ةٖ ّلِلشَّ َّ نَۡهٰٞر ّمِۡن َخۡرٖ لَّ
َ
﴿ َوأ

سورة احلجرات
119.................16 ٍء َعلِيٞم ﴾     ُ بُِكّلِ َشۡ ﴿ َوٱللَّ

سورة ق
118............. 11-1 ۡيٗتاۚ َكَذٰلَِك ٱۡلُُروُج﴾  ﴿ ٓقۚ َوٱۡلُقۡرَءاِن ٱلَۡمِجيِد ........ مَّ
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122...............3-2 نِذرٞ .......... رَۡجُعۢ بَعِيٞد ﴾  ن َجآَءُهم مُّ
َ
﴿ بَۡل َعِجُبٓواْ أ

122.................. 5 رِيٍج ﴾  ۡمرٖ مَّ
َ
ا َجآَءُهۡم َفُهۡم ِفٓ أ بُواْ بِٱۡلَّقِ لَمَّ ﴿ بَۡل َكذَّ

263.................15 ِلۚ بَۡل ُهۡم ِف لَۡبٖس ّمِۡن .......﴾  وَّ
َ
َفَعيِيَنا بِٱۡلَۡلِق ٱۡل

َ
﴿ أ

106.................15 ﴿ بَۡل ُهۡم ِف لَۡبٖس ّمِۡن َخۡلٖق َجِديٖد ﴾   
166.................18 يۡهِ َرقِيٌب َعتِيٞد ﴾   ا يَۡلفُِظ ِمن قَۡوٍل إِلَّ دَلَ ﴿ مَّ
202.................24 اٍر َعنِيٖد ﴾    ۡلقَِيا ِف َجَهنََّم ُكَّ َكفَّ

َ
﴿ أ

145.................28 ۡمُت إَِلُۡكم بِٱلۡوَِعيِد ﴾  يَّ َوقَۡد قَدَّ ﴿ َل َتَۡتِصُمواْ دَلَ
238.................35 ۡيَنا َمزِيٞد ﴾    ا يََشآُءوَن فِيَها َودَلَ ﴿ لَُهم مَّ
224.................35 ۡيَنا َمزِيٞد ﴾      ﴿ َودَلَ

سورة الطور
109............. 10-9 ا ﴾  َباُل َسۡرٗ َمآُء َمۡوٗرا ٩ َوتَِسُر ٱۡلِ ﴿ يَۡوَم َتُموُر ٱلسَّ

سورة النجم
212.................13 ۡخَرٰى  ﴾    

ُ
﴿ َولََقۡد رََءاهُ نَۡزلًَة أ

سورة القمر
165........... 53-52 ۡسَتَطٌر ﴾  ُبرِ ......... َوَكبِرٖ مُّ ءٖ َفَعلُوهُ ِف ٱلزُّ ﴿ َوُكُّ َشۡ

سورة الرمحن
105........... 27-26 ۡكَراِم﴾  ﴿ ُكُّ َمۡن َعلَۡيَها فَاٖن .... َرّبَِك ُذو ٱۡلََلِٰل َوٱۡلِ
138.................37 َمآُء فََكنَۡت َوۡرَدٗة َكٱدّلَِهاِن ﴾  ِت ٱلسَّ ﴿ فَإَِذا ٱنَشقَّ
256.................39 ُل َعن َذۢنبِهِۦٓ إِنٞس َوَل َجآّنٞ ﴾   ﴿ َفَيۡوَمئِٖذ لَّ يُۡسَٔ
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203........... 44-43 ُب ..... َوَبنۡيَ َحِيٍم َءاٖن ﴾  ﴿ َهِٰذهِۦ َجَهنَُّم ٱلَِّي يَُكّذِ
237.................58 نَُّهنَّ ٱۡلَاقُوُت َوٱلَۡمرَۡجاُن ﴾   

َ
﴿ َكأ

237 ،216..........70 ﴿ فِيِهنَّ َخۡيَرٌٰت ِحَساٞن ﴾    
237.................74 ﴿ لَۡم َيۡطِمۡثُهنَّ إِنٞس َقۡبلَُهۡم َوَل َجآّنٞ ﴾   

سورة الواقعة
238.................23 ﴿ ٱللُّۡؤلُوِٕ ٱلَۡمۡكُنوِن ﴾     
207.................33 ﴿ لَّ َمۡقُطوَعةٖ َوَل َمۡمُنوَعةٖ ﴾    
225.................34 ۡرفُوَعٍة ﴾      ﴿ َوفُُرٖش مَّ
118........... 50-47 ۡعلُوٖم ﴾   ئَِذا ِمۡتَنا َوُكنَّا ......... يَۡوٖم مَّ

َ
﴿ َوَكنُواْ َيُقولُوَن أ

118.................62 ُروَن ﴾  وَلٰ فَلَۡوَل تََذكَّ
ُ
ةَ ٱۡل

َ
﴿ َولََقۡد َعلِۡمُتُم ٱلنَّۡشأ

58.................. 83 ﴿ فَلَۡوَلٓ إَِذا بَلََغِت ٱۡلُۡلُقوَم ﴾    
50............. 94-86 ﴿ فَلَۡوَلٓ إِن ُكنُتۡم َغۡرَ َمِديننَِي ... َوتَۡصلَِيُة َجِحيٍم ﴾ 
89 ،82........94-92 بنَِي ..... َوتَۡصلَِيُة َجِحيٍم﴾  آ إِن َكَن ِمَن ٱلُۡمَكّذِ مَّ

َ
﴿ َوأ

88.............94-93 ﴿ نُُزٞل ّمِۡن َحِيٖم ٩٣ َوتَۡصلَِيُة َجِحيٍم﴾   
سورة املجادلة

258.................17 وَن ﴾    ۡصَحُٰب ٱۡلَنَّةِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰدُ
َ
﴿ أ

سورة احلرش
262.................20 ۡصَحُٰب ٱۡلَنَّةِۚ ........﴾ 

َ
ۡصَحُٰب ٱنلَّارِ َوأ

َ
﴿ َل يَۡسَتوِٓي أ
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سورة املمتحنة
146.................. 4 ﴿ َكَفۡرنَا بُِكۡم ﴾     

سورة اجلمعة
49 ،41...............6 نَُّكۡم ........﴾ 

َ
ِيَن َهاُدٓواْ إِن زََعۡمُتۡم أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿ قُۡل َيٰٓ

سورة التغابن
118.................. 7 ْۚ قُۡل بََلٰ َوَرّبِ ..﴾  ن لَّن ُيۡبَعُثوا

َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ ﴿ زََعَم ٱلَّ

سورة الطالق
119.................11 ٍء َعلِيٞم ﴾     ُ بُِكّلِ َشۡ ﴿ َوٱللَّ

سورة التحريم
31 ،27..............  8 ِ تَۡوَبٗة ...........﴾  ِيَن َءاَمُنواْ تُوُبٓواْ إَِل ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿ َيٰٓ

سورة احلاقة
234........... 21-19 اِضَيةٖ ﴾  ﴿ َهآُؤُم ٱۡقَرُءواْ كَِتٰبَِيۡه ....... َفُهَو ِف ِعيَشةٖ رَّ

سورة املعارج
143...............7-1 َل َسآئُِلۢ بَِعَذاٖب َواقِٖع بَعِيٗدا ...... َونََرىُٰه قَرِيٗبا ﴾ 

َ
﴿ َسأ

سورة القيامة
50.............27-26 اِقَ ٢٦ َوقِيَل َمنۡۜ َراٖق ﴾   َ ٓ إَِذا بَلََغِت ٱلرَّ ﴿ َكَّ
50.............30-28 اِق ....﴾  اُق بِٱلسَّ ِت ٱلسَّ نَُّه ٱۡلفَِراُق ٢٨ َوٱتۡلَفَّ

َ
﴿ َوَظنَّ أ

سورة االنسان
238................19 نُثوٗرا ﴾      ﴿ لُۡؤلُٗؤا مَّ
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227................20 يَۡت نَعِيٗما َوُمۡلٗك َكبًِرا ﴾  
َ
يَۡت َثمَّ َرأ

َ
﴿ ِإَوَذا َرأ

235.................21 اٗبا َطُهوًرا ﴾    ﴿ وََسَقىُٰهۡم َربُُّهۡم َشَ
سورة النبا

140.................18 ۡفَواٗجا ﴾     
َ
تُوَن أ

ۡ
﴿ َفَتأ

144.................38 اۖ لَّ َيَتَكَُّموَن ....﴾  وُح َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َصّفٗ ﴿ يَۡوَم َيُقوُم ٱلرُّ
سورة عبس

10..................24 نَسُٰن إَِلٰ َطَعاِمهِۦٓ ﴾    ﴿ فَۡلَينُظرِ ٱۡلِ
146........... 36-34 ِخيهِ ....... َوَصِٰحَبتِهِۦ َوَبنِيهِ ﴾ 

َ
﴿ يَۡوَم يَفِرُّ ٱلَۡمۡرُء ِمۡن أ

سورة االنفطار
165...........12-10 ﴿ ِإَونَّ َعلَۡيُكۡم لََحٰفِِظنَي .... َيۡعلَُموَن َما َتۡفَعلُوَن ﴾ 

سورة املطفيني
236................ 26 ﴿ ِخَتُٰمُهۥ ِمۡسٞكۚ ﴾     

سورة الغاشية
257...............4-2 ﴿ وُُجوهٞ يَۡوَمئٍِذ َخِٰشَعٌة ........... تَۡصَلٰ نَاًرا َحاِمَيٗة ﴾ 
178...........   26-25 ﴿ إِنَّ إَِلَۡنآ إِيَاَبُهۡم ٢٥ ُثمَّ إِنَّ َعلَۡيَنا ِحَساَبُهم ﴾  

سورة الفجر
 ،1 4 8 . . . . . . . . . . .1 4 ﴿ إِنَّ َربََّك َلِٱلِۡمۡرَصادِ ﴾    
199 ،149
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57..................27 ُتَها ٱنلَّۡفُس ٱلُۡمۡطَمئِنَُّة ﴾     يَّ
َ
أ ﴿ َيٰٓ

71 ،57........30-28 ﴿ ٱرِۡجِيٓ إَِلٰ َرّبِِك َراِضَيٗة ........... َوٱۡدُخِل َجنَِّي ﴾ 
سورة البلد

200................ 11 ﴿ فََا ٱۡقَتَحَم ٱۡلَعَقَبَة ﴾    
سورة الزلزلة

152...............8-7 ا يََرهُۥ ﴾  ةٖ َشّٗ ا ...... َذرَّ ٍة َخۡرٗ ﴿ َفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
سورة القارعة

102.............11-8 ۡت َمَوٰزِيُنُهۥ ............. نَاٌر َحاِمَيُۢة ﴾  ا َمۡن َخفَّ مَّ
َ
﴿ َوأ

سورة التكاثر
188.................. 8 لُنَّ يَۡوَمئٍِذ َعِن ٱنلَّعِيِم ﴾     ﴿ ُثمَّ لَتُۡسَٔ

سورة الكوثر
194 ،193........... 1 ۡعَطۡيَنَٰك ٱۡلَكۡوثََر ﴾    

َ
آ أ ﴿ إِنَّ
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الصفحة احلديث الريف     القائل  
الصادق............103 أبدان ملعونة حتت الثرى، يف بقاع النار، وأرواح ..... 
رسول اهلل..........261 اتقوا اهلل معارش الشيعة، فإّن اجلنة لن تفوتكم......... 
رسول اهلل..........147  .............. أخرين الروح األمن إّن اهلل ال إله غره 
امر املؤمنن..........46 أداء الفرائض، واجتناب املحارم، واالشتال......... 
الباقر..............251 إذا أدخل اهلل أهل اجلنة اجلنة، وأهل النار النار........ 
رسول اهلل..........228 إذا أراد اهلل تبارك وتعاىل قبض روح املؤمن........... 
الصادق............111 إذا أمات اهلل أهل األرض لبث كمثل ما خلق اهلل..... 
الصادق............159 إذا بعث اهلل املؤمن من قره خرج معه مثال يقدمه..... 
الصادق.............58 إذا بلغت احللقوم رأى منزله يف اجلنة................. 
الصادق............172 إذا تاب العبد توبة نصوحًا أحبه اهلل، فسرت عليه....... 
رسول اهلل............35 إذا تاب العبد ومل يرض اخلصاء فليس بتائب......... 
السجاد..............51 إذا حرض املؤمن أجله الذي ال يؤّخر فيه.............. 
الصادق.............71 إذا حرضتم مّيتًا قولوا له هذا الكام ليقوله........... 
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الباقر................98 إذا مُحل عدو اهلل إىل قره، نادى محلته: أال تسمعون... 
الصادق.............72  ............. إذا حيل بينه وبن الكام أتاه رسول اهلل 
الصادق.......91، 160 إذا دخل املؤمن قره كانت الصاة عن يمينه......... 
الصادق.............91 إذا دخل املؤمن قره، كانت الصاة عن يمينه........ 
رسول اهلل............55 إذا ريض اهلل عن عبد قال: يا ملك املوت، إذهب..... 
السجاد............214 إذا صار أهل اجلنة يف اجلنة، ودخل ويل اهلل إىل....... 
الصادق............102 إذا كان يوم اجلمعة ويوم العيدين، أمر اهلل رضوان... 
الصادق............168 إذا كان يوم اخلميس عند العرص أهبَط اهلل مائكته... 
الصادق............179 إذا كان يوم القيامة جعل اهلل حساب شيعتنا إلينا..... 
الصادق............138  إذا كان يوم القيامة مجع اهلل العباد يف صعيد واحد.... 
الباقر..............139 إذا كان يوم القيامة مجع اهلل الناس يف صعيد واحد.... 
الصادق............171 إذا كان يوم القيامة دفع إىل اإلنسان كتابه ............ 
الصادق............221 إذا كان يوم القيامة نادت اجلنة رهبا فقالت: يا رب... 
الباقر..............176 إذا كان يوم القيامة وحاسب اهلل عبده املؤمن.........  
الباقر..............188 إذا كان يوم القيامة وُحر الناس للحساب..........  
الصادق............177 إذا كان يوم القيامة وقف عبدان مؤمنان للحساب... 
الصادق.............91 إذا مات املؤمن دخل معه يف قره ستة صور.......... 
الصادق.............82 إذا وضع امليت يف قره مثل له شخص............... 
رسول اهلل..........205 أربعة أهنار من اجلنة: الفرات، والنيل................  
الصادق.............98 أرواح املؤمنن يف حجرات يف اجلنة، يأكلون......... 
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الصفحة احلديث الريف     القائل  
الصادق............166 استعبدهم بذلك، وجعلهم شهودًا عى خلقه........ 
رسول اهلل..........257 أصحاب اجلنة من أطاعني، وسّلم لعي بن أيب....... 
الصادق............247 األعراف كثبان بن اجلنة والنار والرجال األئمة...... 
الصادق............246 األعراف كثبان بن اجلنة والنار، فيوقف عليها........ 
رسول اهلل..........208 أكر أهنار اجلنة الكوثر، تنبت الكواعب األتراب..... 
رسول اهلل............45 أكثروا ذكر املوت، فإّنه هادم اللّذات................. 
الصادق............143 إال فحاسبوا أنفسكم قبل أْن حتاسبوا................. 
رسول اهلل..........173 أما إّن اهلل عّز وجّل كا أمركم أْن حتتاطوا ألنفسكم... 
الصادق.............65 أما ترى الرجل إذا يرى ما يّره تدمع عينه........... 
امر املؤمنن..........65 أما لو بلغت نفسك احللقوم، رأيتني حيث حُتّب...... 
الصادق............255 أما واهلل ال يدخل النار منكم إثنان، ال واهلل وال....... 
امر املؤمنن..........88 إّن ابن آدم إذا كان يف آخر يوم من الدنيا.............. 
الباقر..............265 إْن أراد أْن خيلق اهلل خلقًا، وخيلق هلم دنيا يرّدهم...... 
الباقر..............137 إّن األرض تتبدل خبزة بيضاء يأكل الناس............ 
الصادق.............81 إّن اهلل آخى بن األرواح يف األظلة، قبل أْن خيلق..... 
الصادق............187 إّن اهلل إذا مجع العباد يوم القيامة سأهلم عا عهد...... 
الباقر................33 إّن اهلل أشدُّ فرحًا بتوبة عبده حن يتوب.............. 
رسول اهلل..........195 إّن اهلل أكرمني به دون األنبياء، وإّنه ما بن أيلة....... 
رسول اهلل..........153 إّن اهلل عّز وجّل إذا كان أول يوم من شعبان أمر...... 
الصادق............188 إّن اهلل ال ُيسأل عباده عّا تفضل عليهم، وال يمن..... 
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الصفحة احلديث الريف     القائل  
109............ السجاد  إّن اهلل يأمر إرسافيل فيهبط إىل الدنيا................. 
الصادق.............57 دُّ نفس املؤمن.............  إّن اهلل يأمر ملك املوت َفَرُ
رسول اهلل..........184 إّن اهلل يبعث يوم القيامة قومًا متتلئ من جهة......... 
رسول اهلل..........216 إّن اهلل يعلم من احلساب ما ال يبلغه عقول اخللق..... 
امر املؤمنن........148 إّن أمامكم عقبة كؤدًا، ومنازل مهولة................ 
الصادق............213 إّن أهل اجلنة ما يتلذذون بيء يف اجلنة أشهى........ 
الباقر................57 إّن آية املؤمن إذا حرضه املوت يبيّض وجهه أشد..... 
امر املؤمنن........168 إن البيت املعمور يف الساء الرابعة، حيال الكعبة...... 
الصادق............210 إّن اجلنة توجد رحيها من مسرة الف عام............. 
الكاظم............216 إّن خرًا هنر يف اجلنة، خمرجه من الكوثر، والكوثر.... 
الصادق............120 إّن الذي انشأه من غر يشء، وصوره................. 
الصادق............100 إّن رب األرض هو رب اهلواء، فيوحي اهلل إىل........ 
الصادق............217 إّن الرجل يف اجلنة يبقى عى مائدته أيام الدنيا......... 
الصادق............259 إّن الرجل ليحبكم وما يدري ما تقولون فيدخله...... 
الصادق............120 إّن الروح مقيمة يف مكاهنا، روح املحسنن يف ضياء... 
الزهراء............158 إّن سلكًا من تلك اخللع ألفضل مما طلعت عليه...... 
الباقر..............207 إّن طوبى شجرة يف اجلنة، ثابتة يف دار عي............ 
رسول اهلل............28 أّن العامل من يعمل     
رسول اهلل..........154 إّن علاء شيعتنا حيرون فيخلع عليهم............... 
الصادق............221 إّن العمل الصالح ليذهب إىل اجلنة فيمهد لصاحبه.... 
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الصادق............258 إّن القائم لو قام لبدأ هبؤالء......................... 
السجاد..............80 إّن القر روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر.... 
امر املؤمنن..........84 إّن املعيشة الضنك التي حذر اهلل منها عدوه.......... 
الصادق............196 إّن املوجع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا عند موته فرحة.... 
الصادق.............93 إن املؤمن إذا ُاخرج من بيته شّيعته املائكة إىل قره... 
الصادق.............62 إّن املؤمن إذا حرضته الوفاة، حرض رسول اهلل........ 
الصادق.............98 إّن املؤمنن إذا أخذوا مضاجعهم، أصعد اهلل......... 
الصفحة احلديث الريف     القائل  
رسول اهلل..........200 إّن فوق الرصاط عقبة كؤودًا، طوهلا ثاثة............ 
رسول اهلل..........209 إّن يف اجلنة سوقًا ما فيها رشي وال بيع، إاّل الصور.... 
رسول اهلل..........205 إّن يف اجلنة شجرة يقال هلا: طوبى.................... 
رسول اهلل....213، 220 إّن يف اجلنة لشجرًا يتصفق بالتسبيح، بصوت مل....... 
الصادق............215 إّن يف اجلنة هنرًا يقال له: جعفر، عى شاطئه األيمن... 
الباقر..............165 إّن يف اهلواء ملكًا يقال له: اساعيل، عى ثلثائة الف.. 
الباقر..............101 إّن هلل جنّة خلقها اهلل يف املغرب، وماء فراتكم......... 
رسول اهلل............92 إّن هلل ملكن، ناكر ونكر، ينزالن عى امليت.......... 
رسول اهلل............58 إن ملك املوت ليقف من املؤمن عند موته............ 
الصادق.............43 إّن هذا ليس عى ما تروون، إّنا عنى املوت........... 
رسول اهلل............66 إّن هؤالء الكامتن لصفة حمّمد رسول اهلل............. 
رسول اهلل..........260 إّن والية عي حسنة ال ترض معها يشء من السيئات... 
الصفحة احلديث الريف     القائل  
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الصادق............169 إّن ولينا ليعبد اهلل قائًا، وقاعدًا، ونائًا، وحيًا.......... 
امراملؤمنن........197 أنا مع رسول اهلل صّى اهلل عليه وآله ومعي عرتيت...... 
رسول اهلل..........161 إنا هي أعالكم ترد إليكم    
الوحي..............85 أّنه أدرك له ولد صالح، فأصلح طريقًا............... 
رسول اهلل..........201 إّنه لرى يوم القيامة إىل جانب الرصاط عامل كثر..... 
الصادق.............32 أوحى اهلل إىل داود عليه السام: يا داود، إّن عبدي... 
الصادق.............29 أول من قاس إبليس      
الصادق.............54 إياك والذنوب، وحّذرها شيعتنا، فواهلل ما هي....... 
السجاد..............87 أهيا الناس اتقوا اهلل، واعلموا إّنكم إليه ترجعون..... 
الصادق.............80 الرزخ بن أمرين، وهو الثواب والعقاب بن الدنيا.. 
الصادق............112 بعدما يموت جرئيل وميكائيل جييء ملك املوت.... 
امر املؤمنن..........46 بقّية عمر املرء ال قيمة له، يدرك هبا ما فات........... 
رسول اهلل............35 التائب إذا مل يستبن عليه أثر التوبة فليس بتائب....... 
رسول اهلل..........141 حتر عرة أصناف من ُامتي أشتاتًا، قد ميزهم اهلل... 
الصادق.............33 التوبة حبل اهلل، ومدد عنايته، والبّد للعبد........... 
الصادق............175 ثاثة أشياء ال حياسب عليهن املؤمن، طعام يأكله.... 
امر املؤمنن........222 جاء رجل من األنصار إىل النبي صّى اهلل عليه وآله... 
امر املؤمنن........212 اجلنة يف الساء، والنار يف األرض.................... 
رسول اهلل..........164 اجلنة قيعان، وإّن غراسها سبحان اهلل وبحمده....... 
رسول اهلل..........212 اجلنة مائة درجة، ما بن كل درجتن كا بن الساء... 
الصفحة احلديث الريف     القائل  
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الباقر..............185 حبي وحب أهل بيتي نافع يف سبعة مواطن.......... 
امر املؤمنن........184 احلسنات ثقل امليزان، والسيئات خفة امليزان  
الباقر..............171 خره ورشه معه حيث كان، ال يستطيع فراقه  
رسول اهلل..........218 دخلت اجلنة فرأيت فيها قرصًا من ياقوت أمحر  
الصادق............179 الدواوين يوم القيامة ثاثة، ديوان فيه النعم  
الصادق............205 دياركم لكم جنة، وقبوركم لكم جنة، للجنة......... 
الصادق.............29 ذاك إذا عاين أمر اآلخرة    
رسول اهلل..........163 الذي يرب يف آنية الذهب والفضة فإّنا جيرجر...... 
الباقر..............246 الرجال الواقفون يف األعراف هم آل حممد............ 
الباقر..............247 الرجال هم األئمة من آل حممد صّى اهلل عليه وآله.... 
امر املؤمنن..........36 الرجوع إىل التوبة من الذنب الذي استغفرت منه..... 
رسول اهلل..........212 سقفها عرش الرمحن )يف الفردوس(   
رسول اهلل............42 شيئان يكرهها ابن آدم، يكره املوت.................. 
العسكري..........201 الرصاط املستقيم رصاطان، رصاط يف الدنيا.......... 
امر املؤمنن........205 طوبى شجرة يف اجلنة، أصلها يف دار رسول اهلل....... 
رسول اهلل..........168 طوبى لعبد وجد يف صحيفة عمله يوم القيامة........ 
رسول اهلل..........143 الظامل لنفسه حيبس يف يوم مقداره مخسن الف سنة.... 
رسول اهلل..........163 الظلم ظلات يوم القيامة    
رسول اهلل..........212 عدن دار اهلل التي مل ترها عن، وال ختطر عى قلب .... 
امر املؤمنن..........86 عذاب القر يكون من النميمة، والبول، وعزب...... 
الصفحة احلديث الريف     القائل  
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رسول اهلل..........208 عرض كل هنر من أهنار اجلنة مسرة مخسائة عام...... 
الصادق............182 فمن رجح عمله     
رسول اهلل..........210 يف اجلنة هنرًا يف حافتيه جوار نابتات، إذا مّر املؤمن.... 
امر املؤمنن........140 يف القيامة خلمسن موقفًا، كل موقف الف سنة....... 
املجتبى............138 فيحر الناس عند صخرة بيت املقدس.............. 
الصادق............215 قال اهلل تبارك وتعاىل: يا عبادي الصديقن............ 
الصادق.............43 قد سئمت الدنيا، فأمتنى عى اهلل املوت............... 
رسول اهلل..........209 قرص من لؤلؤ يف اجلنة، يف ذلك القرص............... 
رسول اهلل......34، 260 كفى بالندم توبة     
رسول اهلل..........193 الكوثر هنر يف اجلنة، عرضه وطوله ما بن املرق..... 
امراملؤمنن........202 ال أزال واقفًا عى الرصاط أدعوا وأقول: رب سلم... 
رسول اهلل............46 ال تتمنوا املوت، فإّن هول املطلع شديد.............. 
الصادق............187 ال تزول قدم عبد يوم القيامة حتى ُيسال عن أربع.... 
رسول اهلل..........260 ال كبرة مع االستغفار، وال صغرة مع اإلرصار ..... 
الصادق.............71 ال واهلل، إّنه إذا أتاه ملك املوت لقبض روحه......... 
الباقر................44 ال يبلغ أحدكم حقيقة اإليان، حّتى يكون........... 
رسول اهلل............46 ال يتمنن أحدكم املوت لفرت نزل به.................. 
الكاظم............259 ال خيّلد اهلل يف النار إاّل أهل الكفر واجلحود.......... 
الباقر................95 ال ُيسئل يف القر إاّل من حمّض اإليان حمضًا.......... 
حديث قديس........31 ال يولد لك ولد إاّل جعلت معه ملكًا................ 
الصفحة احلديث الريف     القائل  
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الصادق............173 ال، بل هاهنا وهاهنا، فإهّنا تشهد له يوم القيامة....... 
الصادق.............56 ألّنه إذا حرضه ملك املوت جزع، فيقول له ملك..... 
الباقر..............263 لقد خلق اهلل عّز وجّل يف األرض منذ خلقها سبعة... 
امر املؤمنن........213 للجنة إحدى وسبعن بابًا، يدخل من سبعن منها.... 
الباقر..............212 للجنة ثانية أبواب، عرض كل باب منها مسرة...... 
رسول اهلل..........208 للرجل الواحد من أهل اجلنة سبعائة ضعف........ 
امر املؤمنن..........41 لـّا أراد اهلل تبارك وتعاىل قبض روح إبراهيم......... 
رسول اهلل..........193 مّلا ُارسي يب إىل الساء السابعة........................ 
رسول اهلل..........207 مّلا ُارسي يب إىل الساء حتى رصت يف الساء.......... 
رسول اهلل..........211 مّلا ُارسي يب إىل الساء، دخلت اجلنة فرأيت فيها...... 
الصادق............121 مّلا رأى إبراهيم ملكوت السموات واألرض.......... 
امر املؤمنن..........42 لـّا رأيته قد اختار يل دين مائكته.................... 
رسول اهلل..........203 مّلا عرج يب إىل الساء أخذ بيدي جرئيل فأدخلني..... 
رسول اهلل............29 لـّا هبط إبليس قال: وعّزتك وجالك وعظمتك..... 
رسول اهلل............70 اللهم اغفر يل الكثر من معاصيك، واقبل منّي........ 
رسول اهلل..........218 لو أّن ثوبًا من ثياب أهل اجلنة ُالقي إىل أهل الدنيا..... 
الصادق.............43 ليس ذاك حيث تذهب، إّنا ذاك عند املعاينة.......... 
الباقر................66 ليس من أحد من مجيع األديان ]يموت[ إاّل رأى...... 
الصادق............257 ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت............... 
الباقر..............173 الليل إذا أقبل نادى مناد بصوت يسمعه اخلائق...... 
الصفحة احلديث الريف     القائل  
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امر املؤمنن..........44 ما أنزل املوت حقَّ منزلته، من عدَّ غدًا................ 
الرضا...............69 ما لقيته إّنا هذا ما يبدؤك به ويعّرفك بعض حاله..... 
امر املؤمنن..........54 ما من الشيعة عبد يقارف أمرًا هنيناه عنه فيموت...... 
رسول اهلل..........220 ما من عبد يدخل اجلنة إاّل وجيلس عند رأسه......... 
الصادق............223 ما من عمل حسن يعمله العبد إاّل وله ثواب.......... 
الصادق.............82 ما من موضع قر إاّل وهو ينطق كل يوم.............. 
الصادق............173 ما من يوم يأيت عى ابن آدم إاّل قال له ذلك اليوم...... 
الصادق.............65 ما يموت مواٍل لنا، مبغض ألعدائنا، إاّل وحيرضه..... 
رسول اهلل..........183 ما يوضع يف ميزان أمرئ يوم القيامة أفضل.......... 
الصادق............139 مثل الناس يوم القيامة إذا قاموا لرب العاملن........ 
الصادق............199 املرصاد قنطرة عى الرصاط ال جيوزها عبد بمظلمة.. 
الصادق.............45 مكتوب يف التوراة: أبناء األربعن أوفوا للحساب.... 
رسول اهلل..........166 ملك عى يمينك عى حسناتك، وواحد عى......... 
رسول اهلل............86 ملكان فظان غليظان، أصواهتا كالرعد.............. 
الباقر................92 من أتم ركوعه مل تدخله وحشة يف القر.............. 
امر املؤمنن..........66 من أحّبني وجدين عند مماته بحيث حيب............. 
الصادق.............93 من أخذ دينه من أفواه الرجال ردته الرجال.......... 
رسول اهلل............44 من أراد اآلخرة فليدع زينة احلياة الدنيا.............. 
رسول اهلل..........195 من أراد منكم أْن يتخلص من هول القيامة فليتول... 
رسول اهلل..........219 من بنى مسجدًا يف الدنيا بنى اهلل له بكل شر منه..... 
الصفحة احلديث الريف     القائل  
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رسول اهلل............28 من تاب قبل موته بسنة تاب اهلل عليه................ 
امر املؤمنن..........45 من جرى يف عنان أمله، عثر بأجله................... 
الصادق............257 من خالفكم وإّن تعبد واجتهد منسوب إىل هذه...... 
رسول اهلل..........217 من صام من رجب ثاثن يومًا نادى مناد............ 
رسول اهلل..........261 من قذر نفسه بمخالفة حممد وعي عليها السام..... 
الباقر..............156 من قرأ القدر الف مرة يوم االثنن................... 
امر املؤمنن..........90 من قّوى مسكينًا يف دينه، ضعيفًا يف معرفته........... 
أمر املؤمنن........157 من كان من شيعتنا عاملًا بريعتنا.................... 
الصادق............155 من ال يرى لعي بن أيب طالب عليه السام حقه...... 
الصادق.............73 منكم واهلل يقبل، ولكم واهلل يغفر.................... 
املجتبى..............53 املوت أعظم رسور يرد عى املؤمنن، إذا نقلوا........ 
الباقر................45 املوت خر للمؤمن والكافر.......................... 
الصادق.............51 املوت للمؤمن كأطيب ريح يشّمه، فينعس لطيبه...... 
الشهيد..............53 املوت للمؤمن كنزع ثياب وسخة َقِملة، وفّك قيود... 
رسول اهلل............42 وح.........  املوت املوت، جاء املوت با فيه، جاء بالرَّ
امر املؤمنن..........52 املوت هو أحد ثاثة أمور ترد عليه، إّما بشارة......... 
الصادق............211 املؤمن يزوج ثمنائة عذراء، وأربعة اآلف ثيب........ 
رسول اهلل............51 الناس اثنان، واحد أراح، وآخر اسرتاح.............. 
امر املؤمنن........249 نحن األعراف نوقف يوم القيامة بن اجلنة والنار..... 
الصادق............172 نحن الشهداء عى شيعتنا، وشيعتنا شهداء............ 
الصفحة احلديث الريف     القائل  
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امر املؤمنن........247 نحن نوقف يوم القيامة بن اجلنة والنار............... 
الصادق............123 نعم، أرايت لو أّن رجًا أخذ لبنة فكرها............ 
الصادق.............99 نعم إّن اهلل يأمر اهلواء أّن يضغطه..................... 
الصادق............123 نعم، حتى ال يبقى له حلم وال عظم، إاّل طينته......... 
الرضا..............203 نعم، وإّن رسول اهلل صّى اهلل عليه وآله قد............ 
الباقر..............194 نعم يا عي، الكوثر هنر جيري من حتت عرش اهلل ...... 
الصادق.............55 هذا يرجى له، والناصب ال يرجى له................. 
الصادق.............80 هم واهلل شيعتنا إذا دخلوا اجلنة، واستقبلوا الكرامة... 
الصادق............200 هو الطريق إىل معرفة اهلل عّز وجّل، ومها رصاطان.... 
امر املؤمنن........113 هو املفني هلا بعد وجودها، حتى يصر موجودها..... 
الصادق............156 وأعظم من هذا حرة رجل مجع ماالً................ 
رسول اهلل..........144 والذي نفس حممد بيده، إّنه ليخفف عى املؤمن...... 
رسول اهلل............69 والذي نفي بيده، ال تفارق روح جسد صاحبها..... 
امر املؤمنن..........68 واهلل ال يبغضني عبد أبدا يموت عى بغي.......... 
الرضا..............256 واهلل ال يرى يف النار منكم إثنان أبدا................. 
الصادق.............55 واهلل ال يصف عبد هذا األمر فتطعمه النار........... 
الباقر..............204 واهلل ما خلت اجلنة من ارواح املؤمنن منذ خلقها.... 
الباقر................96 والوالية أفضلهن؛ ]إلهّنا مفتاحهن[؛ ألّن الوايل..... 
امر املؤمنن........138 وتكون اجلبال رسابًا مهيًا بعدما كانت صًا صابًا.. 
الباقر..............172 وليست تشهد اجلوارح عى مؤمن، إّنا تشهد........ 
الصفحة احلديث الريف     القائل  
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الصادق.............93 ومن أخذ دينه من كتاب اهلل كان أثبت من اجلبال.... 
الباقر................61 يا أبا محزة إذا بلغ نفس الرجل نحره أتاه رسول اهلل... 
داود...............183 يا اهلي، من الذي يقدر أْن يمأل كفته حسنات........ 
الصادق............213 يأيت الرجل من أهل اجلنة إىل ثمرة يتناوهلا............ 
املجتبى............158 يأيت علاء شيعتنا القّوامون لضعفاء حمبينا............ 
رسول اهلل..........124 يا بني عبد املطلب، إّن الرائد ال َيْكِذُب أهله......... 
الباقر..............264 يا جابر، تأويل ذلك إّن اهلل عّز وجّل إذا أفنى هذا.... 
الوحي.............183 يا داود، إيّن إذا رضيت عن عبد مألهتا بتمرة......... 
اهلادي...............53 يا عبد اهلل، ختاف من املوت؛ ألّنك ال تعرفه.......... 
رسول اهلل............68 يا عي، إّن حمّبيك يفرحون يف ثاث مواطن.......... 
رسول اهلل............59 يا عي، إّن ملك املوت إذا نزل لقبض روح الكافر.... 
رسول اهلل..........197 يا عي، أنت أخي، ووزيري، وصاحب لوائي......... 
رسول اهلل..........195 يا عي، أنت وشيعتك عى احلوض، تسقون........... 
الباقر..............225 يا عي، تلك الغرف بناها اهلل ألوليائه، بالدر.......... 
رسول اهلل............69 يا عي، ال يموت عدّوك حتى يراك عند املوت........ 
قديس..............143 يا عيسى، اعمل لنفسك يف مهلة من أجلك........... 
رسول اهلل..........162 يا قيس، إّن مع العز ذالً، وإّن مع احلياة موتًا.......... 
الباقر................86 يتجاىف عنه العذاب واحلساب ما دام العود رطبًا...... 
رسول اهلل..........176 حياسب كل خلق، إاّل من أرشك باهلل فإّنه ال حياسب... 
الصادق............172 يذكر العبد مجيع ما عمل، وما كتب عليه.............. 
الصفحة احلديث الريف     القائل  
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الصادق............188 ُيسئل السمع عّا يسمع، والبرص عّا يطرف........... 
الصادق.............96 ُيسئل امليت يف قره عن مخس، عن صاته............. 
الصادق.............79 يستبرون واهلل يف اجلنة بمن مل يلحق هبم............. 
الرضا..............158 يقال للعابد يوم القيامة: نعم الرجل كنت............. 
الكاظم..............92 يقال للمؤمن يف قره من ربك........................ 
الصادق............252 ينادي مناد من عند اهلل - وذلك بعد ما صار أهل..... 
الباقر..............176 يؤتى باملؤمن املذنب يوم القيامة حتى يقام بموقف.... 
امر املؤمنن........178 يوقف العبد بن يدي اهلل فيقول: قيسوا بن نعمي..... 
امر املؤمنن........141 يوم احلر يوم العرض، والسؤال، واحلباء، والنكال.. 
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فهرس أسامء املعصومني عليهم السالم
اهلل عليـه وآلـه: 21،45، 55، 67، 75، 81،85،90، 92، 164،  النبـي صـّى 
 ،257  ،254  ،243  ،212  ،210  ،208  ،206  ،203  ،201  ،176  ،165
حممـد: 70،71،94، 122، 131، رسـول اهلل صـّى اهلل عليه وآلـه: 28، 29، 34، 
 ،98 ،96 ،86 ،84 ،78 ،76 ،75 ،73 ،68 ،61 ،55،58 ،51 ،46 ،44 ،42
 ،162   ،158  ،154  ،153   ،148  ،144  ،143  ،141  ،128  ،124  ،103
 ،200 ،199 ،198 ،197 ،195 ،184 ،177 ،173 ،168 ،166 ،164 ،163
 ،220  ،219  ،218  ،217  ،216   ،215  ،213  ،211  ،207  ،205  ،201
225، 237، 247، 252، 258، 260، حممـد بـن عبـداهلل: 188، 191-189، 

194 حممـد وأهـل البيـت عليهـم السـام: 63، 76، 79، 96، 269.
أمر املؤمنن عليه السام: 35، 36، 41، 42، 45، 46، 49، 52، 54، 58، 62، 
 ،197،201  ،178  ،168  ،148  ،135،144  ،113  ،88  ،84  ،71  ،65،66
206، 209، 212، 213، 218، 222، 233، 247، 248، 250،  عـي عليـه 
السـام: 44، 59، 61، 63، 68، 69، 73، 75، 85، 90، 138، 141، 184، 
 ،247 ،229 ،222 ،218 ،215 ،210 ،205 ،202 ،201 ،194 ،191-189
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259، 261، 264، 265،  عـي بـن أيب طالـب: 66، 74،156، 161، 195، 
.257 ،211 ،201،206 ،200 ،198 ،196

فاطمـة عليهـا السـام: 62، 63، 68، 69، 71، 74، 157، 158، 204، فاطمـة 
الزهـراء عليها السـام: 161.

احلسـن بـن عـي بـن أيب طالـب عليهـم السـام: 53، 57، 62، 65، 69، 71، 
.191  ،158  ،138

احلسن عليه السام: 53، 62، 65، 69، 71
عي بن احلسن عليها السام: 66، 80، 87، 109، 183، 214.

أبـو عبـداهلل عليـه السـام: 27، 32، 55، 62، 63، 103، 265، اإلمـام الصـادق 
عليـه السـام: 29، 30، 32، 33، 42، 43، 45، 47، 51، 54، 56، 57، 58، 
 ،120 ،111 ،99 ،98 ،96 ،93 ،91 ،82 ،81 ،79 ،76 ،72 ،71 ،70 ،65
 ،177 ،175 ،172 ،171 ،168 ،166 ،160 ،159 ،156 ،143 ،138 ،122
 ،210  ،205  ،203  ،199  ،196  ،194  ،188  -187  ،182  ،179  ،178
 ،257 ،255 ،252 ،247 ،246 ،228 ،223 ،221 ،217 ،215 ،213 ،211

.259 ،258
الباقـر عليـه السـام: 32، 44، 45، 57، 61، 65، 66، 86، 91، 92، 95، 96، 
 ،185 ،180 ،179 ،176 ،171 ،165 ،156 ،140 ،139 ،137 ،99 ،98
188، 194، 204، 205، 207، 212، 221، 225، 246، 248، 251، أبـو 

جعفـر عليـه السـام: 263، 264، 265،
أبـو احلسـن موسـى عليـه السـام: 92، 215، العـامل عليـه السـام: 250، موسـى 
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بـن جعفـر عليهـا السـام: 259.
الرضـا عليـه السـام: 66، 69- 70، 188، 203، 256، عـي بـن موسـى عليهـا 

.158 السام: 
حممد بن عي عليها السام: 69.

عي بن حممد اهلادي عليه السام: 53.
أبـو حممـد العسـكري: 43، احلسـن بن عـي العسـكري عليها السـام: 53، اإلمام 

أيب القائـم عليها السـام: 152، 155، 156، 201.
صاحب العرص والزمان عجل اهلل فرجه: 24.
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فهرس أسامء األنبياء واملالئكة عليهم السالم
إبراهيم: 41، 42، 121، 145، 215.

آدم عليه السام: 29، 30، 263.
أيوب: 226، 237.

داوود: 32، 183.
عيسى بن مريم عليها السام: 85، 143، 148، 226.

حييى: 126.
يوسف: 226، 237.

ارسافيل: 62، 107، 109، 116، 117، 124، 167، 189، 190.
جرئيل: 59، 62، 73، 74، 75، 102، 107، 112، 124، 190، 203، 234،

ميكائيل: 59، 62، 107، 116، 112، 124.
امَللك إساعيل: 165.
امَللك السجل: 165.

ملــك املــوت:  41، 44، 55، 73، 74، 75،107، 112، 113، 129، عزرائيل 
.113
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ابليس لعنه اهلل: 29، 30، 33.
ابن أيب العوجاء: 123.

ابن أيب عمر ) أبو أمحد(: 259، 260.
ابن عباس: 193.

أبو بصر: 62، 121، 265.
أبو جهل: 122.

أبو محزة: 61.
أبو خالد القاط: 264.

أبو ذر: 43، 45.
ُايب بن خلف: 122، 128.

االفريقي: 56.
ام سلمة: 236.

انس بن مالك: 193، 205.

بني متيم: 165.
البهائي: 161.

جابر بن يزيد: 264.
جالينوس: 127.

احلارث اهلمداين: 65.
احلسن بن عون: 67.

احلليمي: 133.
محزة ) بن عبد املطلب(: 205.

خدجية: 208.
الدواين: 127.

الرازي: 126، 130، 137.
الراغب: 133.

الرئيس أبا عي: 130.



فهرس االعالم
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سدير الصريف: 71.
سعد بن معاذ: 73، 84.

سعيد بن املسيب: 87.
سلان الفاريس: 44.
السيد املرتىض: 77.

الشهيد) األول(: 47.
الصدوق: 169، 259.

الصلصال بن الدهلمس: 161.
املحقق الطويس: 131.

عبد املطلب: 124.
عبيد بن زرارة: 111.

عثان، ابن اروى: 256.
العامة) احلي(: 127.

عي بن إبراهيم القمي: 122.
عمر: 205.

الغزايل: 133، 134.
فاطمة بنت اسد: 73.

القايض أبو زيد الدبويس: 133.
قيس بن عاصم: 161، 166.

الكعبي: 133.

املجلي: 110، 131.
حممد احلمري: 67.

حممد بن ايب بكر: 63.
املفضل: 54.

مؤيد الدولة: 25.
هشام بن احلكم: 120.

يعقوب األمحر: 112.
يعقوب بن شعيب: 55.
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فهرس الفرق وامللل

التناسخية:129، 133.
الشيعة: 133.

الصوفية: 133.

الكرامية: 133.
املجوسية:  259.

املعتزلة: 38.
النصارى: 133، 138، 218، 259.

اليهود: 218، 259.
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األجسـاد   ،80 الرزخيـة:  االجسـام 
.81 الرزخيـة: 

اآلخرة: 257.
األرواح: 110.

األعراف: 248، 249، 250.
اإلعدام ) العدم(: 119، 126.

االفاك: 110.
االكوان: 107، 109، 113.

اإلمكان: 110، 113.
الرزخ: 80، 82، 100.

جتسم االعال: 165.
التناسخ: 133.

التوبة: 27، 36.

التوبة العام: 34.
التوبة النصوح: 31، 32.

الثواب: 101.
اجلزاء:151، 175.

جنة املأوى: 216.
اجلوهر: 119

احلساب: 179.
احلر: 119، 126.

 احلقيقة: 203.
احلوض 198، 199. 202.

الروح: 50.
سدرة املنتهى: 216.

الشفاعة: 166.


فهرس املصطلحات
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الشقاوة: 266.
الرصاط: 199.

الصورة:125، 135.
الطبائع: 110.
الطريقة: 203.

الطينة: 123.
عامل االكوان: 111.

العدم: 123.
العذاب: 101، 155.

العقول: 110.
العنارص: 110.

الفناء:  115، 119، 126.
القياس الرهاين: 135.

الكبرة: 166.
الكوثر: 198، 202.

املادة: 125، 135.
 ،125  ،128  ،124  ،113 املعـاد: 

.133  ،132  ،126
املعاد اجلسـاين ) البـدين(: 117، 127، 

.132 ،130 ،129 ،128

املعاد الروحاين: 130، 133، 134.
املوت: 41، 53-51.

امليزان: 182، 183.
الناصبي: 261.

النفوس: 110، النفس: 133.
النفس الناطقة: 126، 128.

اهليوىل: 132.
وادي السام: 208.

الوزن: 181.
الوالية: 96، 149، 206.
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فهرس مصادر التحقيق

1. أبـكار األفـكار يف أصـول الديـن لآلمـدي، سـيف الديـن أبـو احلسـن عي بن 
حممـد بـن سـامل التغلبـي 623#، حتقيـق: أمحـد حممـد مهـدي، النـارش: دار الكتـب، 

القاهـرة، #1423.
2. اإلحتجـاج للطـريس، أبـو منصور أمحد بن عي بـن أيب طالب 548#، تعليق 

حممد باقر اخلرسان، النارش: دار النعان، النجف االرشف، 1386# - 1966م.
3. إحيـاء علـوم الديـن للغـزايل، أبـو حامـد حممد بن حممـد 505#، النـارش: دار 

الكتـاب العـريب، بروت.
4. اإلختصـاص للمفيـد، أبـو عبـد اهلل حممـد بـن حممـد بـن النعـان العكـري 
دار  النـارش:  الزرنـدي،  وحممـود  الغفـاري  أكـر  عـي  حتقيـق:   ،#413 البغـدادي 

1993م.  -  #1414 الثانيـة،  الطبعـة  بـروت،  املفيـد، 
5. إختيـار معرفـة الرجال »رجال الكي« للطويس، أبو جعفر حممد بن احلسـن 
460#، حتقيـق: مهـدي الرجائـي، النـارش: مؤسسـة آل البيـت الحيـاء الـرتاث، قم 

املقدسة، #1404.
العامـي  اجلبعـي  الصمـد  عبـد  بـن  احلسـن  بـن  للبهائـي، حممـد  األربعـون   .6
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1030، حتقيـق: عبـد الرحيم العقيقي، النارش: مكتب نويد االسـام، قم املقدسـة، 
.#1416

أبـو عبـد اهلل حممـد بـن  7. األربعـون يف اصـول الديـن للـرازي، فخـر الديـن 
عمـر بـن احلسـن التيمـي 606#، حتقيـق: حممـود عبـد العزيـز، النـارش: دار الكتب 

األوىل، 2009م. الطبعـة  بـروت،  العلميـة، 
إنتشـارات  النـارش:  ق#8،  حممـد  بـن  احلسـن  للديلمـي،  القلـوب  إرشـاد   .8

1374ش.  -  #1415 الثانيـة،  الطبعـة  الـريض،  الريـف 
9. اإلصابـة للعسـقاين، أمحـد بـن عـي بـن حجـر 852#، حتقيـق: عـادل أمحـد 
عبـد املوجـود وعـي حممـد معـوض، النـارش: دار الكتب العلميـة، بـروت، الطبعة 

.#1415 األوىل، 
10. ُأصـول اإليـان للبغـدادي، عبـد القاهـر بـن طاهـر بـن حممـد بـن عبـد اهلل 
اهلـال،  دار ومكتبـة  النـارش:  إبراهيـم حممـد رمضـان،  التميمـي 429#، حتقيـق: 

.#1424 بـروت، 
11. األُصـول السـتة عـر لعـدة حمدثـن ق2#، النـارش: دار الشبسـرتي، قـم 

1363ش.  -  #1405 الثانيـة،  الطبعـة  املقدسـة، 
12. اإلعتقـادات يف ديـن االماميـة للصـدوق، أبـو جعفـر حممد عي بن احلسـن 
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اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه، قم املقدسـة، الطبعة األوىل، #1404.
20. األنسـاب للسـمعاين، أبـو سـعد عبد الكريم بـن حممد بن منصـور التميمي 
البـارودي، النـارش: دار اجلنـان، بـروت، الطبعـة  562#، حتقيـق: عبـد اهلل عمـر 

األوىل، 1408# - 1988م.
21. أنـوار امللكـوت يف رشح الياقـوت للعامـة احلـي، احلسـن بـن يوسـف بـن 
املطهـر األسـدي 762#، حتقيق: حممد نجمـي الزنجاين، النـارش: الريف الريض، 

قـم، الطبعة الثانيـة، #1404.
22. بحـار االنـوار للمجلـي، حممـد باقـر 1111#، النـارش: مؤسسـة الوفـاء، 



مدارك الغرائب في مسالك العواقب 314
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النـارش: منشـورات األعلمـي، طهـران،  باغـي،  وتعليـق وتقديـم: حسـن كوجـه 
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تركيـا. بكـر،  ديـار  املكتبـة اإلسـامية؛  النـارش:  البخـاري #256،  اجلعفـي 
 ،#965 النجفـي  احلسـيني  عـي  لاسـرتآبادي،  الظاهـرة  اآليـات  تأويـل   .26
حتقيـق ونـر: مدرسـة اإلمـام املهدي عجل اهلل فرجـه، قم املقدسـة، الطبعة األوىل، 
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التميمي 363#، حتقيق: حممد احلسـيني اجلايل، النارش: مؤسسـة النر االسـامي 
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