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 .أحكام ا�موات والمقابر :الكتاب •
 .السيد معين الحيدري: المؤلف •
قسم الشؤون الفكرية  ــ العتبة العلوية المقدسة: الناشر •

 .والثقافية
 .قسم الشؤون الفكرية والثقافية: مراجعة •
 .عبد الحسن ھادي الشافعي: التنضيد وا9خراج الفني •
 .ا�ولى: الطبعة •
ـ ــ ھ١٤٣١النجف ا�شرف،  :تاريخ الطبعمحل و •

 .م٢٠١٠
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  مقدمة
الحم99د D ال99ذي اش99تدت نقمت99ُهُ عل99ى اعدائ99ه ف99ي س99عة رحمت99ه، واتس99عت 

شدة نقمته، قاھر من ع9ازه، وم9دمر م9ن ش9اقَّه وم9ذلُّ م9ن رحمتُهُ �وليائه في 
ناواه، وغالُب م9ن ع9اداه، وص9لى هللا عل9ى محم9د ال9ذي جعل9ه أم9ام م9ن أتق9ى 

لم9ع ض9وؤه، وش9ھاب س9طع ن9وره، وزن9د ب9رق  جوبصيرة من اھت9دى وس9را
  .لمعه، وعلى عترته خير العتر، واسرته خير ا�سر وشجرته خير الشجر

يا عب9اد هللا م9ا بع9د الم9وت لم9ن : (عليه السDممؤمنين يقول اVمام أمير ال
.. � يغفر له أشد من الموت القبر، فاحذروا ض9يقه وض9نكه وظلمت9ه وغربت9ه

  ).إن المعيشة الضنك التي حذر هللا منھا عدوه، عذاب القبر
فھك99ذا ھ99و ح99ال القب99ر، وتتح99دد الس99عادة أو الش99قاء عل99ى ض99وء م99ا يق99دم 

ي99ة م99ن اعم99ال ص99الحة وطاع99ة D س99بحانه، فعن99د اVنس99ان ف99ي حيات99ه الدنيو
انتزاع روحه تبدأ حياته الجديدة، فتنفصل الروح عن البدن ويترك الب9دن ف9ي 

  ..القبر بعد أداء المراسيم الشرعية من الدفن
فالبرزخ عالم خاص له مقاييسه المعينة تحدد منزلة اVنس9ان عل9ى ض9وء 

�كب9ر فأم9ا أن يتح9ول القب9ر إل9ى أعماله في الدنيا فھي مقدم9ة لي9وم الحس9اب ا
  .روضة من رياض الجنة، وأما إلى حفرة من حفر النيران

وإذ يق9دم قس99م الش99ؤون الفكري9ة والثقافي99ة ف99ي العتب9ة العلوي99ة المقدس99ة ھ99ذا 
الكتاب بقلم المؤلف السيد معين الحيدري وفقه هللا لكل خير،يرجو من خ�ل9ه 

ن الناس وھو ا�ستعداد للم9وت مادي9ا ايصال ھذه الثقافة المغيبة عند الكثير م
ومعنويا �نه مرحلة � بد أن يمر بھا اVنسان م9ن مراحل9ه الطويل9ة الت9ي م9ر 
بھا مروراً من عالم الذر إل9ى النطف9ة إل9ى العلق9ة إل9ى الظلم9ات ف9ي رح9م ا�م 
إلى الحياة الدنيا إلى عالم البرزخ حت9ى يص9ل إل9ى ي9وم الحس9اب ا�كب9ر فأم9ا 

 ورحمت9ه وأم9ا إل9ى غض9ب هللا وس9خطه، ل9ذا ينبغ9ي للم9ؤمن إلى رضوان هللا
  مراعاة ھذه ا�حكام والفرائد الموجودة في ھذا الكتاب لينال رضا هللا تعالى 
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قسم الشؤون                                                                           
  الفكرية والثقافية
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  في نھج الب�غةذكر الموت 

وا لِْلَمْوِت فَقَْد أََظلَُّكْم َوُكون9ُوا قَْوم9اً ِص9يَح بِِھ9ْم ف9َاْنتَبَھُوا َوَعلُِم9وا أَنَّ  - اْستَِعدُّ
َ ُس99ْبَحانَهُ ل99َْم يَْخلُْقُك99ْم َعبَث99اً َول99َْم  ْنيَا لَْيَس99ْت لَھ99ُْم ب99َِداٍر فَاْس99تَْبَدلُوا ف99َإِنَّ هللاَّ ال99دُّ

ب9َْيَن أََح9ِدُكْم َوب9َْيَن اْلَجن9َِّة أَِو الن9َّاِر إِ�َّ اْلَم9ْوُت أَْن يَْن9ِزَل  يَْتُرْكُكْم ُسًدى َوَم9ا
 .بِهِ 

َ� تُْقل99ُِع اْلَمنِي99َّةُ اْختَِرام99اً َو َ� يَْرَع99ِوي اْلب99َاقُوَن اْجتَِرام99اً يَْحت99َُذوَن ِمث99َاً�  -
 .فَنَاِء َويَْمُضوَن أَْرَساً� إِلَى َغايَِة اِ�ْنتِھَاِء َو َصيُّوِر الْ 

ِ إِن99ِّي لَيَْمنَُعن99ِي ِم99َن اللَِّع99ِب ِذْك99ُر اْلَم99ْوِت َوإِن99َّهُ لَيَْمنَُع99هُ ِم99ْن ق99َْوِل اْلَح99قِّ  - َوهللاَّ
نِْسيَاُن اtِْخَرِة إِنَّهُ لَْم يُبَايِْع ُمَعاِويَةَ َحتَّى َشَرَط أَْن يُْؤتِيَهُ أَتِيَّةً َويَْرَض9َخ ل9َهُ 

يِن َرِضي  .َخةً َعلَى تَْرِك الدِّ
فََكأَْن قَْد َعلِقَْتُكْم َمَخالُِب اْلَمنِيَِّة َواْنقَطََع9ْت ِم9ْنُكْم َعَ�ئ9ُِق اْ�ُْمنِي9َِّة َوَدِھَم9ْتُكْم  -

يَاقَةُ إِلَى اْلِوْرُد اْلَم9ْوُروُد و ُك9لُّ نَْف9ٍس َمَعھ9ا س9ائٌِق (ُمْفِظَعاُت اْ�ُُموِر َو السِّ
 .َشِرھَا َوَشاِھٌد يَْشھَُد َعلَْيھَا بَِعَملِھَاَسائٌِق يَُسوقُھَا إِلَى َمحْ ) َوَشِھيدٌ 

َرھَا َوَوَصَل ب9ِاْلَمْوِت أَْس9بَابَھَا  - َرھَا َوقَدََّمھَا َوأَخَّ َخلََق اtَْجاَل فَأََطالَھَا َوقَصَّ
 .َوَجَعلَهُ َخالِجاً ِ�َْشَطانِھَا َوقَاِطعاً لَِمَرائِِر أَْقَرانِھَا

ٍة فِيھَا إِلَى انْ  - تِھَاٍء َو ُكلُّ َحيٍّ فِيھَا إِل9َى فَن9َاٍء أََو ل9َْيَس لَُك9ْم ف9ِي آث9َاِر َوُكلُّ ُمدَّ
لِيَن ُمْزَدَجٌر َو فِي آبَائُِكُم اْلَماِضيَن تَْبِصَرةٌ َو ُمْعتَب9ٌَر إِْن ُكْن9تُْم تَْعقِل9ُوَن  اْ�َوَّ

ِف اْلبَاقِيَن َ� يَْبق9َْوَن أََو لَْم تََرْوا إِلَى اْلَماِضيَن ِمْنُكْم َ� يَْرِجُعوَن َوإِلَى اْلَخلَ 
ْنيَا يُْص9بُِحوَن َويُْمُس9وَن َعل9َى أَْح9َواٍل َش9تَّى فََمي9ٌِّت  أََو لَْستُْم تََرْوَن أَْھ9َل ال9دُّ
ى َوَص99ِريٌع ُمْبتَل99ًى َوَعائ99ٌِد يَُع99وُد َوآَخ99ُر بِنَْفِس99ِه يَُج99وُد  يُْبَك99ى َوآَخ99ُر يَُع99زَّ

ْنيَا َواْلَم99ْوُت يَطْ  لُب99ُهُ َوَغاف99ٌِل َول99َْيَس بَِمْغف99ُوٍل َعْن99هُ َوَعل99َى أَث99َِر َوَطال99ٌِب لِل99دُّ
9ھََواِت  َص الشَّ اِت َوُم9نَغِّ اْلَماِضي َما يَْمِضي اْلبَاقِي أََ� ف9َاْذُكُروا ھ9َاِدَم الل9َّذَّ

َ َعل99َ ى َوق99َاِطَع اْ�ُْمنِي99َاِت ِعْن99َد اْلُمَس99اَوَرِة لِْ}َْعَم99اِل اْلقَبِيَح99ِة َواْس99تَِعينُوا هللاَّ
 .أََداِء َواِجِب َحقِِّه َوَما َ� يُْحَصى ِمْن أَْعَداِد نَِعِمِه َوإِْحَسانِِه 

اْجتََمَع99ْت َعل99َْيِھْم َس99ْكَرةُ اْلَم99ْوِت َوَحْس99َرةُ اْلف99َْوِت فَفَت99ََرْت لَھ99َا أَْط99َرافُھُْم  -
ِحيَل بَْيَن أََح9ِدِھْم َوب9َْيَن َوتََغيََّرْت لَھَا أَْلَوانُھُْم ثُمَّ اْزَداَد اْلَمْوُت فِيِھْم ُولُوجاً فَ 

ٍة ِم9ْن َعْقل9ِِه  َمْنِطقِِه َوإِنَّهُ لَبَْيَن أَْھلِِه يَْنظُُر بِبََصِرِه َويَْسَمُع بِأُُذنِِه َعل9َى ِص9حَّ
ُر أَْم9َواً�  9ُر ف9ِيَم أَْفن9َى ُعُم9َرهُ َو ف9ِيَم أَْذھ9ََب َدْھ9َرهُ َويَت9ََذكَّ َوبَقَاٍء ِم9ْن لُب9ِِّه يُفَكِّ

َحاتِھَا َوُمْش99تَبِھَاتِھَا ق99َْد َجَمعَ  ھ99َا أَْغَم99َض ف99ِي َمَطالِبِھ99َا َو أََخ99َذھَا ِم99ْن ُمَص99رَّ
 .لَِزَمْتهُ تَبَِعاُت َجْمِعھَا َوأَْشَرَف َعلَى فَِراقِھَا
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فَلَْم يََزِل اْلَمْوُت يُبَالُِغ فِي َجَسِدِه َحتَّى َخالََط لَِسانُهُ َسْمَعهُ فََصاَر بَْيَن أَْھل9ِِه  -
ُد َطْرفَهُ بِالنََّظِر فِي ُوُج9وِھِھْم ي9ََرى َ�   يَْنِطُق بِلَِسانِِه َوَ� يَْسَمُع بَِسْمِعِه يَُردِّ

َحَرَك99اِت أَْلِس99نَتِِھْم َوَ� يَْس99َمُع َرْج99َع َكَ�ِمِھ99ْم ث99ُمَّ اْزَداَد اْلَم99ْوُت اْلتِيَاط99اً ب99ِِه 
وُح ِمْن َجَس9ِدِه فََص9اَر ِجيف9َةً فَقُبَِض بََصُرهُ َكَما قُبَِض َسْمُعهُ َوَخَرَجِت ال رُّ

ب9َْيَن أَْھل9ِِه ق9َْد أَْوَحُش9وا ِم9ْن َجانِب99ِِه َوتَبَاَع9ُدوا ِم9ْن قُْرب9ِِه َ� يُْس9ِعُد بَاِكي99اً َوَ� 
يُِجي99ُب َداِعي99اً ث99ُمَّ َحَمل99ُوهُ إِل99َى َمَخ99طٍّ ف99ِي اْ�َْرِض فَأَْس99لَُموهُ فِي99ِه إِل99َى َعَمل99ِِه 

 .ْوَرتِهِ َواْنقَطَُعوا َعْن زَ 
ْنيَا  - اِھ9ِديَن ف9ِي ال9دُّ َوأَْسِمُعوا َدْعَوةَ اْلَمْوِت آَذانَُكْم قَْبَل أَْن ي9ُْدَعى بُِك9ْم إِنَّ الزَّ

تَْبِك99ي قُل99ُوبُھُْم َوإِْن َض99ِحُكوا َويَْش99تَدُّ ُح99ْزنُھُْم َوإِْن فَِرُح99وا َويَْكث99ُُر َمْق99تُھُْم 
وا ق99َْد َغ99اَب َع99ْن قُل99ُوبُِكْم ِذْك99ُر اtَْج99اِل أَْنفَُس99ھُْم َوإِِن اْغتَبَط99ُوا بَِم99ا ُرِزق99ُ

ْنيَا أَْمل999ََك بُِك999ْم ِم999َن اtِْخ999َرِة  َوَحَض999َرْتُكْم َك999َواِذُب اtَْم999اِل فََص999اَرِت ال999دُّ
 .َواْلَعاِجلَةُ أَْذھََب بُِكْم ِمَن اtِْجلَةِ 

ْھَر ُم9وتٌِر قَْوَس9هُ َ� تُْخِط9ُئ ِس9ھَامُ  - هُ َوَ� تُْؤَس9ى ِجَراُح9هُ فَِمَن اْلفَن9َاِء أَنَّ ال9دَّ
قَمِ  ِحيَح بِالسَّ  .يَْرِمي اْلَحيَّ بِاْلَمْوِت َوالصَّ

ْنيَا تُْح99َرُز اtِْخ99َرةُ َوبِاْلقِيَاَم99ِة تُْزل99َُف اْلَجن99َّةُ  - ْنيَا َوبِال99دُّ َوب99ِاْلَمْوِت تُْخ99تَُم ال99دُّ
ُز اْلَجِحيُم لِْلَغاِويَن َوإِنَّ اْلَخْلَق َ� َمْقَصَر لَ  ھُْم َعِن اْلقِيَاَمِة ُمْرقِلِيَن ف9ِي َوتُبَرَّ

 .ِمْضَماِرھَا إِلَى اْلَغايَِة اْلقُْصَوى
99ا ل99َْيَس  - َوأُوِص99يُكْم ب99ِِذْكِر اْلَم99ْوِت َوإِْق99َ�ِل اْلَغْفل99َِة َعْن99هُ َوَكْي99َف َغْفل99َتُُكْم َعمَّ

ْوتَى َع99ايَْنتُُموھُْم يُْغفِلُُك99ْم َوطََمُعُك99ْم ف99ِيَمْن ل99َْيَس يُْمِھلُُك99ْم فََكف99َى َواِعظ99اً بَِم99
ُحِمل99ُوا إِل99َى قُب99ُوِرِھْم َغْي99َر َراِكب99يَن َوأُْنِزل99ُوا فِيھ99َا َغْي99َر ن99َاِزلِيَن فََك99أَنَّھُْم ل99َْم 
9اراً َوَك9أَنَّ اtِْخ9َرةَ ل9َْم ت9ََزْل لَھ9ُْم َداراً أَْوَحُش9وا َم9ا َك9انُوا  ْنيَا ُعمَّ يَُكونُوا لِل9دُّ

انُوا يُوِحُشوَن َواْشتََغلُوا بَِما ف9َاَرقُوا َوأََض9اُعوا َم9ا يُوِطنُوَن َوأَْوطَنُوا َما كَ 
 .إِلَْيِه اْنتَقَلُوا

وا ل99َهُ قَْب99َل  - َوب99َاِدُروا اْلَم99ْوَت ف99ي َغَمَرات99ِِه َواْمھ99َُدوا ل99َهُ قَْب99َل ُحلُول99ِِه َوأَِع99دُّ
ق99ََل َوُمْعتَب99َراً لَِم99ْن نُُزول99ِِه ف99َإِنَّ اْلَغاي99َةَ اْلقِيَاَم99ةُ َوَكف99َى ب99َِذلَِك َواِعظ99اً لَِم99ْن عَ 

ْب9َ�ِس  ِVِْة ا َجِھَل َوقَْبَل بُلُوِغ اْلَغايَِة َم9ا تَْعلَُم9وَن ِم9ْن ِض9يِق اْ�َْرَم9اِس َوِش9دَّ
َوھَْوِل اْلُمطَّلَِع َوَرْوَعاِت اْلف9ََزِع َواْخ9تَِ�ِف اْ�َْض9َ�ِع َواْس9تَِكاِك اْ�َْس9َماِع 

فِيحِ َوظُْلَمِة اللَّْحِد َوِخيفَِة اْلوَ  ِريِح َوَرْدِم الصَّ  .ْعِد َوَغمِّ الضَّ
ْنيَا  - ِحي9ِل َوأَقِل9ُّوا اْلُعْرَج9ةَ َعل9َى ال9دُّ ُ فَقَْد نُوِدَي ف9ِيُكْم بِالرَّ تََجھَُّزوا َرِحَمُكُم هللاَّ

اِد فَإِنَّ أََماَمُكْم َعقَبَةً َكئ9ُوداً َوَمن9َا ِزَل َواْنقَلِبُوا بَِصالِِح َما بَِحْضَرتُِكْم ِمَن الزَّ
َواْعلَُم99وا أَنَّ . َمُخوف99َةً َمھُول99َةً َ� ب99ُدَّ ِم99َن اْل99ُوُروِد َعلَْيھ99َا َواْلُوق99ُوِف ِعْن99َدھَا
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َمَ�ِحَظ اْلَمنِيَِّة نَْحَوُكْم َدانِيَةٌ َوَكأَنَُّكْم بَِمَخالِبِھَا َوقَْد نَِشبَْت فِيُكْم َوقَْد َدھََم9ْتُكْم 
ْنيَا . ِض999َ�ُت اْلَمْح999ُذورِ فِيھ999َا ُمْفِظَع999اُت اْ�ُُم999وِر َوُمعْ  فَقَطُِّع999وا َعَ�ئ999َِق ال999دُّ

 .َواْستَْظِھُروا بَِزاِد التَّْقَوى
َوإِنَّ لِْلَمْوِت لََغَم9َراٍت ِھ9َي أَْفَظ9ُع ِم9ْن أَْن تُْس9تَْغَرَق بِِص9فٍَة أَْو تَْعت9َِدَل َعل9َى  -

ْنيَا  .ُعقُوِل أَْھِل الدُّ
اتُِكْم  - ُر َش9ھََواتُِكْم َو ُمبَاِع9ُد ِطي9َّاتُِكْم َزائ9ٌِر َغْي9ُر فَإِنَّ اْلَم9ْوَت ھ9َاِدُم ل9َذَّ َو ُمَك9دِّ

َمْحب99ُوٍب َوق99ِْرٌن َغْي99ُر َمْغل99ُوٍب َوَوات99ٌِر َغْي99ُر َمْطل99ُوٍب ق99َْد أَْعلَق99َْتُكْم َحبَائِل99ُهُ 
تَابََع99ْت َوتََكنَّف99َْتُكْم َغَوائِل99ُهُ َوأَْقَص99َدْتُكْم َمَعابِل99ُهُ َوَعظَُم99ْت ف99ِيُكْم َس99ْطَوتُهُ َوتَ 

َعل999َْيُكْم َعْدَوت999ُهُ َوقَل999َّْت َع999ْنُكْم نَْبَوت999ُهُ فَيُوِش999ُك أَْن تَْغَش999اُكْم َدَواِج999ي ظُلَل999ِِه 
َواْحتَِداُم ِعلَلِِه َوَحنَاِدُس َغَمَرات9ِِه َوَغَواِش9ي َس9َكَراتِِه َوأَل9ِيُم إِْرھَاق9ِِه َوُدُج9وُّ 

َق ن9َِديَُّكْم أَْطبَاقِِه َوُجُشوبَةُ َمَذاقِِه فََك9أَْن ق9َْد  أَت9َاُكْم بَْغت9َةً فَأَْس9َكَت نَِج9يَُّكْم َوف9َرَّ
اثَُكْم يَْقتَِسُموَن ت9َُراثَُكْم ب9َْيَن َحِم9يٍم  َوَعفَّى آثَاَرُكْم َوَعطََّل ِديَاَرُكْم َوبََعَث ُورَّ

 .َخاصٍّ لَْم يَْنفَْع َوقَِريٍب َمْحُزوٍن لَْم يَْمنَْع َوآَخَر َشاِمٍت لَْم يَْجَزعْ 
تَفَھَّْم ي99َا بُن99َيَّ َوِص99يَّتِي َواْعل99َْم أَنَّ َمال99َِك اْلَم99ْوِت ھ99َُو َمال99ُِك اْلَحي99َاِة َوأَنَّ ف99َ -

اْلَخالَِق ھَُو اْلُمِميُت َوأَنَّ اْلُمْفنَِي ھَُو اْلُمِعيُد َوأَنَّ اْلُمْبتَلَِي ھ9َُو اْلُمَع9افِي َوأَنَّ 
ْنيَا لَْم تَُكْن لِتَْستَقِرَّ إِ�َّ عَ  ُ َعلَْي9ِه ِم9َن النَّْعَم9اِء َواِ�ْب9تَِ�ِء الدُّ ل9َى َم9ا َجَعلَھ9َا هللاَّ

 .َواْلَجَزاِء فِي اْلَمَعادِ 
يَا بُنَيَّ أَْكثِْر ِمْن ِذْكِر اْلَم9ْوِت َوِذْك9ِر َم9ا تَْھُج9ُم َعلَْي9ِه َوتُْفِض9ي بَْع9َد اْلَم9ْوِت  -

َوَشَدْدَت لَهُ أَْزَرَك َوَ� يَأْتِيََك بَْغت9َةً  إِلَْيِه َحتَّى يَأْتِيََك َوقَْد أََخْذَت ِمْنهُ ِحْذَركَ 
ْنيَا إِلَْيھ9َا َوتََك99الُبِِھْم  فَيَْبھ9ََرَك َوإِي9َّاَك أَْن تَْغت9َرَّ بَِم99ا ت9ََرى ِم9ْن إِْخ9َ�ِد أَْھ99ِل ال9دُّ

  .َعلَْيھَا

mailto:info@imamali-a.com
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  عليه السDم ن دعاء اVمام السجاد م

ل ح�الي إل�ى قب�ري أنا نقلت على مثإن يكون أسوء حا	ً مني فمن (
�الي 	 ��جعتي، وم��الح لض��ل الص��ه بالعم��م أفرش��دتي، ول��ده لرق��م أمھ�ول
أبكي؟ و	 أدري إلى ما يكون مص�يري؟ أرى نفس�ي تخ�ادعني وأي�امي 

بك�ي أ !تختالني وقد خفق�ت عن�د رأس�ي أجنح�ة الم�وت فم�الي 	 أبك�ي؟
بك�ي عريان�اً ألخروج نفسي، أبكي لحلول رمسي، أبك�ي لظلم�ة قب�ري، 

 ًCري، ذلي�نظ�ر م�رة ع�ن يمين�ي، وأخ�رى ع�ن أ، ح�امCً ثقل�ي عل�ى ظھ
شمالي إذ الخCئق ف�ي ش�أٍن غي�ر ش�أني لك�ل ام�رئ م�نھم يومئ�ذ ش�أن 
يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة، ض�احكة مستبش�رة ووج�وه يومئ�ذ عليھ�ا 

  .)غبرة، ترھقھا قترة وذلة
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  بسم هللا الرحمن الرحيم
وات وا�حتض99ار والتغس99يل ھ99ذه رس99الة مختص99رة ف99ي أحك99ام ا�م99

والتكفين والدفن والمقابر وغيرھا أعددتھا لينتفع بھ9ا المؤمن9ون إن ش9اء 
رح9م هللا الماض9ين وأدام (هللا تعالى وھي م9أخوذة م9ن آراء جمل9ة م9ن العلم9اء 

وأغلبھا من العروة الوثقى مؤكداً عل9ى ض9رورة الرج9وع إل9ى ) عز الب9اقين
�قب99ول ھ99ذا العم99ل  �ف، أس99أل هللا مرج9ع التقلي99د خصوص99اً عن99د ا�خ99ت

ه محم99د وآل99ه الطيب99ين الط99اھرين وأن � ينس99اني ئ99ه وأوليائ99بح99ق أحبا
  .من الدعاء المؤمنون ووالديَّ 

      
  
  
  
  
  
  معين الحيدري   

  النجف ا�شرف 
شھر محرم الحرام سنة 

  .ھـ١٤٣٠
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  الوصية

ت الم99وت مث99ل اتتض99يق الواجب99ات الموس99عة بظھ99ور أم99ار) مس99ألة(
قضاء الصلوات، والصيام، النذور المطلقة، والكف9ارات ونحوھ9ا فيج9ب 

م9ع اVمك9ان، وم9ع عدم9ه يج9ب الوص9ية بھ9ا س9واء  إتيانھ9االمبادرة إل9ى 
لوجوب تفريغ الذمة بم9ا أمك9ن ف9ي ح9ال الحي9اة، ، فاتت لعذر أو � لعذر

يج99ب التفري99غ بھ99ا فل99م يج99ر فيھ99ا النياب99ة فبع99د الم99وت تج99ري فيھ99ا  نْ إو
باVيصاء، وكذا يجب رد أعيان أموال الناس التي كانت عنده كالوديعة، 

ال المض99اربة ونحوھ99ا وم99ع ع99دم اVمك99ان يج99ب الوص99ية بھ99ا، وك99ذا وم99
يجب أداء ديون الناس الحال9ة، وم9ع ع9دم اVمك9ان أو م9ع كونھ9ا مؤجل9ة 
يج99ب الوص99ية بھ99ا، إ� إذا كان99ت معلوم99ة، أو موثق99ة باVس99ناد المعتب99رة 

أو يجب عليه أداؤھا  هوكذا إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك، فإن
ھا و� فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة أو � إذا احتم9ل الوصية ب

  .وجود متبرع أو أداءھا من بيت المال
  :يشترط في الموصي أمور) مسألة( 

البل999وغ ف999� يص999ح وص999ية غي999ر الب999الغ، نع999م ا�ق999وى فرق999اً  :اTول
للمشھور صحة وصية البالغ عشراً إذا كان ع9اق�ً ف9ي وج9وه المع9روف 

  .ھم لجملة من ا�خبار المعتبرةل}رحام أو غير
العقل ف� تصح وصية المجن9ون، نع9م تص9ح وص9ية ا�دواري  :ثانياً 

منه إذا كانت في دور إفاقته وكذا � يصح وصية السكران ح9ال س9كره، 
و� يعتبر استمرار العقل فلو أوصى ثم جن لم تبطل، كما إنه ل9و أغم9ي 

نم99ا ھ99و ح99ال إنش99اء علي99ه أو س99كر � تبط99ل وص99يته، فاعتب99ار العق99ل إ
  .الوصية

  .أن � يكون مكرھاً : ا�ختيار أي :الثالث
الرشد ف� تصح وص9ية الس9فيه وإن كان9ت ب9المعروف س9واء  :الرابع

  .كانت قبل الحجر أو بعده وأما المفلس ف� مانع من وصيته
أن � يكون قاتل نفسه بأن أوص9ى بع9دما أح9دث ف9ي نفس9ه  :الخامس

أو نح9و ذل9ك، فإن9ه � تص9ح  مّ و ش9رب ُس9م9ن ج9رح أ: م9ا يوج9ب ھ�ك9ه
وصيته على المشھور والقدر المنصرف إليه اVط9�ق الوص9ية بالم9ال، 



  ................................................................................. والمقابر    أحكام ا�موات
 

١٤

أما الوصية بما يتعلق بالتجھيز ونح9وه مم9ا � تعل9ق ل9ه بالم9ال فالظ9اھر 
صحتھا كما إن الحك9م مخ9تص بم9ا إذا ك9ان فع9ل ذل9ك عم9دا أو س9ھواً أو 

  .خطأً، وبرجاء أن يموت � لغرض آخر
الوص999ية ) أب ا�ب فق999ط(يص999ح لك999ل م999ن ا�ب والج999د ): مس999ألة(

طفال مع فقد اtخر، و� تصح مع وجوده، كما � يصح ا�بالو�ية على 
ذلك لغيرھما حتى الحاكم الشرعي فإنه بعد فقدھما ل9ه الو�ي9ة عل9يھم م9ا 
دام حي9اً، ول99يس ل9ه أن يوص99ي بھ99ا لغي9ره بع99د موت99ه، فيرج9ع ا�م99ر بع99د 

ح99اكم اtخ99ر، فحال99ه ح99ال ك99ل م99ن ا�ب والج99د م99ع وج99ود موت99ه إل99ى ال
وعل9ى م9ا ذكرن9ا فل9و أوص9ى ل}طف9ال  )١(اtخر، و� و�ية في ذلك ل}م

واحد من أرح9امھم أو غي9رھم بم9ال وجع9ل أم9ره إل9ى غي9ر ا�ب والج9د 
وغي99ر الح99اكم ل99م يص99ح، ب99ل يك99ون ل99}ب والج99د م99ع وج99ود أح99دھما، 

الوص9ي ث9م ھ9م عل9ى أن يبق9ى بي9د وللحاكم م9ع فق9دھما، نع9م ل9و أوص9ى ل
عل9ى أن يص9رفه عل9يھم م9ن غي9ر أن يملكھ9م،  يملكه لھم بع9د بل9وغھم أو

  .يمكن أن يقال بصحته وعدم رجوع أمره إلى ا�ب والجد أو الحاكم
���  

  

                                                           
مIة جIداً ولكIن أغلIب المIؤمنين M يعرفونھIا بIل يتصIرف ولKسف الشديد ھذه المسIألة مھ: أقول.  ١

ا�خوال وا�عمام وا�مھات بأموال القاصرين ظناً منھم أن لھم الوMية عليھم فيIأثمون وM يشIعرون 
  .ولو أنھم راجعوا الفقھاء لما وقعوا في ھذه الورطة
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  فصل في الموصى به

تصح الوصية بكل ما يك9ون في9ه غ9رض عق�ئ9ي محل9ل م9ع ع9ين أو 
ق في العين بين أن تكون موجودة فع9�ً منفعة أو حق قابل للنقل، و� فر

أو ق999وة فتص999ح بم999ا تحمل999ه الجاري999ة أو الداب999ة أو الش999جرة و� تص999ح 
�ت اللھو، و� بما � آبالمحرمات ــ كالخمر والخنزير ونحوھما ــ و� ب

نف99ع في99ه، و� غ99رض عق�ئ99ي، كالحش99رات وكل99ب الھ99راش، وأم99ا كل99ب 
دم لماشية وال9زرع وإن قلن9ا بع9الصيد ف� مانع منه، وكذا كلب الحائط وا

يكفي وجود الفائ9دة فيھ9ا، و� تص9ح بم9ا  مملوكية ما عدا كلب الصيد، إذْ 
� يقبل النقل من الحقوق، كح9ق الق9ذف ونح9وه، وتص9ح ب9الخمر المتخ9ذ 

  .للتخليل
يشترط في نفوذ الوص9ية كونھ9ا بمق9دار الثل9ث أو بأق9ل من9ه ): مسألة(

و�  )١(� مع إج9ازة الورث9ة ب9� إش9كالفلو كانت بأزيد بطلت في الزائد إ
فرق بين أن يكون بحصة مشاعة من التركة أو بعين معينة، ول9و كان9ت 
زائدة وأجازھا بعض الورثة دون بعض نفذت ف9ي حص9ة المجي9ز فق9ط، 

  .و� يضر التبعيض
� يشترط في نفوذھا قصد الوص9ي كونھ9ا م9ن الثل9ث ال9ذي ): مسألة(

ين غير ملتفت إلى ثلثه وكانت بق9دره أو جعله الشارع له، فلو أوصى بع
أقل صحت، ولو قصد كونھا من ا�صل أو من ثلث9ي الورث9ة وبق9اء ثلث9ه 

حق9اً بطل9ت م9ع ع9دم إج9ازة الورث9ة، اً مع وصيته بالثلث س9ابقاً أو �سليم
بل وك9ذا إن اتف9ق أن9ه ل9م يوص9ي بالثل9ث أص9�ً �ن الوص9ية المفروض9ة 

زائ9دة عل9ى الثل9ث، نع9م ل9و كان9ت ف9ي ن ل9م تك9ن حينئ9ذ إِ للشرع و ةمخالف
نفذت �ن9ه يخ9رج م9ن ا�ص9ل إ� م9ع تص9ريحه بإخراج9ه م9ن  )٢(واجب
  .الثلث

  
���  

                                                           
ظنIاً منIه بجIوازه  وھذا خطأ مشتھر بين الناس فIإن بعIض النIاس يوصIي بأزيIد مIن الثلIث: أقول. ١

وھIIذا الخطIIأ يسIIبب عIIدم كتابIIة الوصIIية عنIIد العلمIIاء أو طلبIIة العلIIوم الدينيIIة، فالنصIIيحة أن تكتIIب 
  .الوصية في حضور ھؤMء

  .مثل الحج الواجب المتعلق في الذمة أو الكفارات والديون ونحوھا فإنھا من ا�صل.  ٢
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١٦

  
  ا�حتضار

  :، وھي أمور)١(فيما يتعلق بالمحتضر مما ھو وظيفة الغير): فصل(
توجيھه إلى القبلة بوضعه عل9ى طريق9ة بحي9ث ل9و جل9س ك9ان  :اTول

وجوبه عل9ى المحتض9ر نفس9ه أيض9اً، وإن ل9م وجھه إلى القبلة بل � يبعد 
يمكن بالكيفية فب9الممكن  منھ9ا وإ� فبتوجيھ9ه جالس9اً أو مض9طجعاً عل9ى 

م9رأة فرق ب9ين الرج9ل واV ا�يمن أو على ا�يسر مع تعذر الجلوس و�
ويج9ب أن يك9ون ذل9ك ب99إذن  .والص9غير والكبي9ر بش9رط أن يك9ون مس99لماً 

 )٢(م999ن الح999اكم الش999رعيس999تيذان وإ� ف999ا�حوط ا� اVمك999انولي999ه م999ع 
وا�حوط مراعاة ا�ستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحا�ت إل9ى م9ا 
بعد الفراغ من الغسل، وبعد الغسل ا�ولى وضعه بنحو ما يوض9ع ح9ين 
الص99�ة علي99ه إل99ى ح99ال ال99دفن يجع99ل رأس99ه إل99ى المغ99رب ورجل99ه إل99ى 

  .المشرق
�اني�ثن99ي عش99ر، رار با�ئم99ة اVيس99تحب تلقين99ه الش99ھادتين، واVق99 :الث
Vعتقادات الحقة على وج9ه يفھ9م، ب9ل يس9تحب تكرارھ9ا إل9ى أن وسائر ا

  .يموت، ويناسب قراءة العديلة
	 إل�ه إ	 هللا الحل�يم الك�ريم 	 إل�ه إ	 : (جتلقين9ه كلم9ات الف9ر :الثالث

�ين ���بع ورب اTرض���موات الس���بحان هللا رب الس���يم س���ي العظ��هللا العل
وما بينھن وم�ا تح�تھن ورب الع�رش العظ�يم والحم�د السبع وما فيھن 
  ).] رب العالمين

اللھم اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل من�ي : (وأيضاً ھذا الدعاء
ي�ا م�ن يقب�ل اليس�ير، ويعف�و ع�ن الكثي�ر، : (وأيضاً ) اليسير من طاعتك

: وأيضاً ) واقبل مني اليسير، واعف عني الكثير، إنك أنت العفو الغفور
  ).م ارحمني فإنك رحيماللھ(

نقل9ه إل9ى مص9�ه إذا عس9ر علي9ه الن9زع بش9رط أن � يوج9ب  :الرابع
  .أذاه

قراءة سورة ي9س وس9ورة الص9افات لتعجي9ل راحت9ه، وك9ذا  :الخامس
�ُم ّهللاُ ( :وآي99ة الس99خرة وھ99ي) ھ99م فيھ99ا خال99دون(آي99ة الكرس99ي إل99ى �إِنَّ َربَُّك

                                                           
  .أي ليس نفس الشخص، بل اWخرين.  ١
  .شرعي ھو الولي عند فقد الولي�ن الحاكم ال.  ٢
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١٧

َماَواِت َواTَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَ�ى اْلَع�ْرِش يُْغِش�ي  الَِّذي َخلََق السَّ
َراٍت بِ�أَْمِرِه أَ	َ لَ�هُ  اللَّْيَل النََّھاَر يَْطلُبُهُ َحثِيثًا َوالشَّْمَس َواْلقََم�َر َوالنُُّج�وَم ُمَس�خَّ

  .)٥٤: ا�عراف()اْلَخْلُق َواTَْمُر تَبَاَرَك ّهللاُ َربُّ اْلَعالَِمينَ 
ِ ( :آخ9ر س9ورة البق9رة وث�ث آي9ات م9ن �َماواِت َوَم�ا فِ�ي ِ]َّ  م�ا فِ�ي السَّ

اTَْرِض َوإِن تُْبُدوْا َما فِي أَنفُِسُكْم أَْو تُْخفُوهُ يَُحاِسْبُكم بِِه ّهللاُ فَيَْغفِ�ُر لَِم�ن 
ُب َمن يََشاء َوّهللاُ َعلَ�ى ُك�لِّ َش�ْيٍء قَ�ِديٌر  ُس�وُل بَِم�ا  *يََشاء َويَُعذِّ آَم�َن الرَّ

بِِّه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِاّ]ِ َوَمqئَِكتِ�ِه َوُكتُبِ�ِه َوُرُس�لِِه 	َ  أُنِزلَ  إِلَْيِه ِمن رَّ
�َك ��ا َوإِلَْي��َك َربَّنَ��ا ُغْفَرانَ��ِمْعنَا َوأَطَْعنَ��الُوْا َس��لِِه َوقَ�ُس �ن رُّ� �ٍد مِّ��ْيَن أََح�ُق بَ �رِّ�نُفَ

�يُر ��ا إِ	َّ * اْلَمِص��ُف ّهللاُ نَْفًس��ا 	َ يَُكلِّ��ا َم��بَْت َوَعلَْيَھ��ا َكَس��ا َم��َعَھا لََھ�ُوْس
اْكتََسبَْت َربَّنَا 	َ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسينَا أَْو أَْخطَأْنَا َربَّنَا َو	َ تَْحِمْل َعلَْينَا إِْصًرا 
�هِ ��ا بِ��ةَ لَنَ��ا 	َ طَاقَ��ا َم�ْلنَ �ا َو	َ تَُحمِّ��ا َربَّنَ��ن قَْبلِنَ��ِذيَن ِم��ى الَّ��هُ َعلَ��ا َحَمْلتَ� َكَم

�ْوِم ���ى اْلقَ���ْرنَا َعلَ���ا فَانُص���َت َمْو	َنَ���آ أَن���ا َواْرَحْمنَ���ْر لَنَ���ا َواْغفِ���ُف َعنَّ��َواْع
  .)٢٨٦ــ  ٢٨٤: البقرة() اْلَكافِِرينَ 

  .ويقرأ سورة ا�حزاب بل مطلق قراءة القرآن
  

���  
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١٨

  
  فصل في المستحبات بعد الموت

  .تغميض عينيه وتطبيق فمه .١
 .شد فكيه .٢
 .مد يديه إلى جنبيه .٣
 .د رجليهم .٤
 .تغطيته بثوب .٥
 .اVسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل .٦
 .إع�م المؤمنين ليحضروا جنازته .٧
عجيل في دفنه إ� إذا ش9ك ف9ي موت9ه فينتظ9ر حت9ى اليق9ين، وإن تال .٨

م9رأة ح9ام�ً م9ع حي9اة ول9دھا ف9إلى أن يش9ق جنبھ9ا ا�يس9ر إكان9ت 
  .Vخراجه ثم خياطته
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١٩

  
  فصل في المكروھات

 .يكره أن يمس في حال النزع فإنه يوجب أذاه .١
 .يكره تثقيل بطنه بحديد أو غيره .٢
 .يكره إبقاؤه وحده، فإن الشيطان يعبث في جوفه .٣
 .يكره حضور الجنب والحائض عنده حالة ا�حتضار .٤
 .يكره التكليم الزائد عنده .٥
 .يكره البكاء عنده .٦
 .)١(الموتى يكره أن يحضره عمله .٧
  . اء وحدھن خوفاً من صراخھنَّ عندهيكره أن يخلي عنده النس .٨
نعم يستحب عند ظھ9ور أمارات9ه أن � يحرم كراھة الموت، ): فصل(
ب لقاء هللا تعالى، ويك9ره تمن9ي الم9وت ول9و ك9ان ف9ي ش9دة وبلي9ة، ب9ل يح

أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كان9ت اللھم : (ينبغي أن يقول
وإن يحس99ب الم99وت بعي99داً عن99ه، ويك99ره ط99ول ا�م99ل،  )الوف99اة خي99را ل99ي

  .ويستحب ذكر الموت كثيراً ويجوز الفرار من الوباء والطاعون
ا�عم999ال الواجب999ة المتعلق999ة بتجھي999ز المي999ت م999ن التغس999يل ): فص999ل(

والتكفين والص�ة والدفن من الواجبات الكفائية فھي واجب9ة عل9ى جمي9ع 
ع، نع9م يج9ب أجم أثمواالمكلفين، وتسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع 

ي م9ن المباش9رة واVذن لمن9ه، وإذا امتن9ع ال9والولي ا�س9تيذان  رعلى غي
يسقط اعتبار إذنه، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجب9اره أن يجب9ره عل9ى 
أحد ا�مرين، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم، وا�حوط ا�س9تيذان م9ن 

  .المرتبة المتأخرة أيضاً 
  .والفحوى وشاھد الحال القطعي اVذن أعم من الصريح): مسألة(
ك99ل م99ا ل99م يك99ن م99ن تجھي99ز المي99ت مش99روطاً بقص99د القرب99ة ): مس99ألة(

كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كل م9ن ك9ان م9ن 
القرب9ة  يش9ترط في9ه قص9د م9ا البالغ العاقل أو الص9بي أو المجن9ون، وك9ل

ف99� يكف99ي ص99�ة  كالتغس99يل والص99�ة يج99ب ص99دوره م99ن الب99الغ العاق99ل،
الصبي عليه عما قلنا بعدم صحة ص�ته، بل وإن قلنا بصحتھا كم9ا ھ9و 

                                                           
  .فان و نحوھموھم المغسل والد.  ١
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٢٠

جمي9ع صحيحة جامعة ل ا�حوط نعم إذا علمنا بوقوعھا منها�قوى على 
  .مع ذلك � يترك ا�حتياط الشرائط � يبعد كفايتھا لكن

  
���  
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٢١

  
  فصل في مراتب ا�ولياء

ثم طبق9ات ا�رح9ام  أقاربھا، الزوج أولى بزوجته من جميع): مسألة(
، فالطبق99ة ا�ول99ى وھ99م ا�ب99وان وا�و�د مق99دمون عل99ى اVرثبترتي99ب 

الثانية وھم ا�خوة وا�جداد، والثانية مقدمون على الثالث9ة وھ9م ا�عم9ام 
  .وا�خوال

والب9الغون عل9ى  اVن9اثفي كل طبقة الذكور مق9دمون عل9ى ): مسألة(
بأح99دھما،  تَّ ب، وا�م أول99ى مم99ن َم99إل99ى المي99ت ب99ا� تّ ُم99يغي99رھم وم99ن 

نتسب إليه ا�ب أولى مم9ن انتس9ب إلي9ه ا�م، وف9ي الطبق9ة ا�ول9ى ومن ا
ا�ب مقدم على ا�م، وا�و�د وھم مقدمون على أو�دھ9م، وف9ي الطبق9ة 
الثانية الجد مقدم على ا�خوة، وھم مقدمون على أو�دھ9م، وف9ي الطبق9ة 

  .وھم على أو�دھماالثالثة  العم مقدم على الخال، 
إذا ل9م يك9ن ف9ي طبق9ة ال9ذكور فالو�ي9ة ل�ن9اث، وك9ذا إذا ل9م ): مسألة(

Vان م99ن الح99اكم ذس99تييكون99وا ب99الغين، أو ك99انوا غ99ائبين، لك99ن ا�ح99وط ا
  .ير بالغين أو غائبينغأيضاً في صورة كون الذكور 

إذا ك99ان للمي99ت أم وأو�د ذك99ور ف99ا�م أول99ى، لك99ن ا�ح99وط ): مس99ألة(
  .ستيذان من ا�و�د أيضاً ا�

إذا ك9ان أھ9ل مرتب9ة واح9دة متع9ددين يش9تركون ف9ي الو�ي9ة ): مسألة(
  .ف� بد من إذن الجميع، ويحتمل تقدم ا�سن

إذا أوصى الميت في تجھيزه إل9ى غي9ر ال9ولي ذك9ر بعض9ھم ): مسألة(
عدم نفوذھا إ� بإجازة الولي لكن ا�ق9وى ص9حتھا ووج9وب العم9ل بھ9ا، 

نھما معاً، و� يجب قبول الوصية على ذل9ك الغي9ر وإن ك9ان وا�حوط إذ
  .أحوط

إذا رجع الولي عن إذن9ه ف9ي أثن9اء العم9ل � يج9وز للم9أذون ): مسألة(
  .اVتمام

حاص99ل ترتي99ب ا�ولي99اء إن ال99زوج مق99دم عل99ى غي99ره، ث99م ): مس99ألة(
 ا�ب، ث99م ال999ذكور م999ن ا�و�د الب999الغين ث99م اVن999اث البالغ999ات، ث999م أو�د

، ثم الجد ثم الجدة، ثم ا�خ ث9م ا�خ9ت، ث9م أو�دھم9ا ا�عم9ام، ث9م دا�و�
  .ا�خوال، ثم أو�دھما، ثم الحاكم، ثم عدول المؤمنين
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���  
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٢٣

  
  تغسيل الميت

يجب كفاية تغسيل كل مسلم، سواء ك9ان اثن9ي عش9رياً أو غي9ره، لك9ن 
، و� يج9وز تغس9يل الك9افر )١(يجب أن يكون بطريق مذھب ا�ثني عشر

فينه ودفن9ه بجمي9ع أقس9امه م9ن الكت9ابي والمش9رك والحرب9ي والغ9الي وتك
والمرت99د الفط99ري والمل99ي، إذا م99ات ب99� توب99ة، والناص99بي والخ99ارجي 

وأطفال المسلمين بحكم المسلمين وأطفال الكفار بحكم الكفار وولد الزن9ا 
بع9د  اVس9�مَ  فَ َص9من المسلم ومن الكافر بحكم الكافر، والمجن9ون إن وَ 

كافر وإن اتصل جنونه بص9غره فحكم9ه  الكفرَ  فَ صَ مسلم، وإن وَ  بلوغه
  .حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه، ولقيط دار اVس�م بحكم المسلم

و� فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبي9ر حت9ى الس9قط 
إذا تم له أربعة أشھر، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف لك9ن � يج9ب 

ل � يس99تحب أيض99اًً◌، وإذا ك99ان للس99قط أق99ل م99ن أربع99ة الص99�ة علي99ه ب99
  .أشھر � يجب غسله بل يلف في خرقة ويدفن

يج99ب ف99ي الغس99ل ني99ة القرب99ة، وا�ق99وى كفاي99ة ني99ة واح99دة ): فص99ل(
وإن كان ا�حوط تجديدھا عند ك9ل غس9ل، ول9و اش9ترك ل�غسال الث�ثة 

اtخ9ر مغس9�ً اثنان يجب على كل منھما النية، ولو كان أحدھما معين9اً و
غسل النية، وإن كان ا�حوط ني9ة المع9ين أيض9اً  و� يل9زم موجب على ال

اتح99اد المغس99ل فيج99وز توزي99ع الث�ث99ة عل99ى ث�ث99ة ب99ل يج99وز ف99ي الغس99ل 
  .الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب، ويجب حينئذ النسبة على كل منھم

نوثي9ة، يجب المماثلة بين الغاسل والمي9ت ف9ي الذكوري9ة وا�): فصل(
ف� يجوز تغسيل الرج9ل للم9رأة و� العك9س، ول9و ك9ان م9ن ف9وق الثي9اب 

  :ولم يلزم لمس أو نظر إ� في موارد
الطفل الذي � يزيد سنه عن ث�ث س9نين، فيج9وز ك9ل منھم9ا تغس9يل  .١

مخالف99ه ول99و م999ع التج99رد وم99ع وج999ود المماث99ل، وإن ك99ان ا�ح999وط 
  .ا�قتصار على صورة فقد المماثل

ج99ة فيج99وز لك99ل منھم99ا تغس99يل اtخ99ر، ول99و م99ع وج99ود ال99زوج والزو .٢
المماثل ومع التجرد، وإن ك9ان ا�ح9وط ا�قتص9ار عل9ى ص9ورة فق9د 

                                                           
  . أي  يجب أن يكون التغسيل على طريقة ا9مامية اMثني عشرية وإن كان الميت غير إمامي.  ١
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المماث99ل، وكون99ه م99ن وراء الثي99اب، ويج99وز لك99ل منھم99ا النظ99ر إل99ى 
عورة اtخر وإن كان يكره، و� فرق في الزوجة بين الحرة وا�م9ة 

ق999ة الرجعي999ة، وإن ك999ان والدائم999ة والمنقطع999ة ب999ل والمطل) الجاري999ة(
ً ائا�حوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل وأما المطلقة ب ف�  نا

 .إشكال في عدم الجواز فيھا
المح99ارم بنس99ب أو رض99اع، لك99ن ا�ح99وط ب99ل ا�ق99وى اعتب99ار فق99د  .٣

 .المماثل وكونه من وراء الثياب
ن إذا لم يكن مماثل حتى الكت9ابي والكتابي9ة س9قط الغس9ل، لك9): مسألة(
الثي9اب، ث9م حوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظ9ر م9ن وراء ا�

  .تنشيف بدنه قبل التكفين �حتمال بقاء نجاسة
يشترط في المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاق�ً اثني عشرياً ): مسألة(

  .ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل، كما أنه يشترط المماثلة
ن المي99ت إن ل99م يك99ن فيھ99ا عظ99م � يج99ب القطع99ة المبان99ة م99): مس99ألة(

غسلھا و� غيره بل تل9ف ف9ي خرق9ة وت9دفن، وإن ك9ان فيھ9ا عظ9م وك9ان 
غير الصدر تغس9ل وتل9ف ف9ي خرق9ة وت9دفن، وإن ك9ان ا�ح9وط تكفينھ9ا 

جرداً، وأما مبقدر ما بقي من محل القطعات الث�ث وكذا إن كان عظماً 
ه فتغسل وتكفن ويصلى إذا كانت مشتملة على الصدر وكذا الصدر وحد

عليھا وتدفن، وكذا بعض الصدر إذا ك9ان مش9تم�ً عل9ى القل9ب ب9ل وك9ذا 
عظم الصدر وإن ل9م يك9ن مع9ه لح9م، وف9ي الكف9ن يج9وز ا�قتص9ار عل9ى 
الثوب واللفافة إ� إذا كان بعض محل الميزر أيض9اً موج9وداً، وا�ح9وط 

  .القطعات الث�ثة مطلقاً، ويجب حنوطھا أيضاً 
  .إذا بقي عظام الميت ب� لحم وجب إجراء جميع ا�عمال ):مسألة(

  
���  
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  كيفية غسل الميت

  :يجب تغسيله ث�ثة أغسال
  ).الصافي( بماء القراح. ٣ . بماء الكافور. ٢.  بماء السدر .١

ويج99ب عل99ى ھ99ذا الترتي99ب، ول99و خول99ف أعي99د عل99ى وج99ه يحص99ل 
غس99ل ال99رأس  يج99ب أو�ً : الترتي99ب، وكيفي99ة ك99ل م99ن ا�غس99ال الم99ذكورة

والرقبة، وبعده الطرف ا�يمن، وبعده ا�يس9ر، والع9ورة تغس9ل م9ع ك9ل 
من الطرفين وكذا السرة و� يكفي ا�رتماس على ا�حوط في ا�غس9ال 
الثالثة مع التمكن من الترتي9ب نع9م يج9وز ف9ي ك9ل غس9ل رم9س ك9ل م9ن 

  .ا�عضاء الث�ثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير
بر ف9ي ك9ل م9ن الس9در والك9افور أن � يك9ون ف9ي ط9رف يعت): مسألة(

الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن اVط�ق، وف9ي ط9رف القل9ة 
يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور، وفي الماء 
الق99راح يعتب99ر ص99دق الخل99وص منھم99ا، وق99در بعض99ھم الس99در برط99ل، 

  .لمناط ما ذكرناوالكافور بنصف مثقال تقريباً لكل ا
� يج99ب م99ع غس99ل المي99ت الوض99وء قبل99ه أو بع99ده وإن ك99ان ): مس99ألة(

  .مستحباً، وا�ولى أن يكون قبله
ل99يس لم99اء غس99ل المي99ت ح99د ب99ل المن99اط كون99ه بمق99دار يف99ي ): مس99ألة(

صIIلى ] بالواجب99ات أو المس99تحبات، نع99م ف99ي بع99ض ا�خب99ار أن النب99ي 
أن يغسله بست ق9رب،  ليه السDمعأوصى إلى أمير المؤمنين  عليه وآله

  .حسن مستحسن صلى ] عليه وآلهوالتأسي به 
س9قط اعتب9ار ه ) الس9در أو الك9افور(إذا تعذر أحد الخليط9ين ): مسألة(

واكتف99ى بالم99اء الق99راح بدل99ه، وإن تع99ذر ك�ھم99ا س99قطا، وغس99ل ب99القراح 
ث�ث99ة أغس99ال ون99وى ب99ا�ول م99ا ھ99و ب99دل الس99در وبالث99اني م99ا ھ99و ب99دل 

  .لكافورا
الماء يتيمم ث�ث تيممات ب9د�ً ع9ن ا�غس9ال عل9ى إذا تعذر ): مسألة(

الترتيب، وا�حوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع، وإن نوى في الت9يمم 
الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع، أو خصوص الماء القراح كفى في 

  .ا�حتياط
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ل واحد فإن لم يكن إذا لم يكن عنده من الماء إ� بمقدار غس): مسألة(
عن99ده الخليط99ان أو ك99ان ك�ھم99ا أو الس99در فق99ط ص99رف ذل99ك الم99اء ف99ي 
الغسل ا�ول، ويأتي ب9التيمم ب9د�ً ع9ن ك9ل م9ن اtخ9رين عل9ى الترتي9ب، 
وإن كان عنده الك9افور فق9ط فيحتم9ل أن يك9ون الحك9م ك9ذلك ويحتم9ل أن 

مم ب9د� يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ويأتي ب9التي
ث99م يغس99له بم99اء الك99افور، ث99م ييمم99ه ب99دل ا�ول والثال99ث فييمم99ه أو�ً، 

  .القراح
إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ): مسألة(

  .مما يخاف معه تناثر جلده ييمم، كما في صورة فقد الماء ث�ث تيممات
يجعل الك9افور ف9ي � ) للحج والعمرة(إذا كان الميت محرماً ):مسألة(

م99اء غس99له ف99ي الغس99ل الث99اني إ� أن يك99ون موت99ه بع99د ط99واف الح99ج أو 
  .العمرة وكذلك � يحنط بالكافور، بل � يقرب إليه طيب آخر

ع999ن خل999ط الخليط999ين أو  وإذا ارتف999ع الع999ذر ع999ن الغس999ل أ): مس999ألة(
أحدھما بعد التيمم أو بعد الغسل ب9القراح قب9ل ال9دفن يج9ب اVع9ادة وك9ذا 

  .الدفن إذا اتفق خروجه بعده على ا�حوط بعد
يج99ب أن يك99ون الت99يمم بي99د الح99ي � بي99د المي99ت، وإن ك99ان ): مس99ألة(

ق99وى كفاي99ة ض99ربة واح99دة ا�ح99وط ت99يمم آخ99ر بي99د المي99ت إن أمك99ن، وا�
  .دين، وإن كان ا�حوط التعدديللوجه وال

  
���  
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  شرائط الغسل

  .نية القربة .١
 .طھارة الماء .٢
ك9ل عض9و قب9ل الش9روع ف9ي غس9له، ب9ل ا�ح9وط  إزالة النجاسة ع9ن .٣

 .إزالتھا عن جميع ا�عضاء قبل الشروع في أصل الغسل
لي99ل ن99ع ع99ن وص99ول الم99اء إل99ى البش99رة، وتخإزال99ة الحواج99ب والموا .٤

 .الشعر والفحص عن المانع إذا شك في وجوده
ومجرى غسالته ومحل الغسل والسدة  )١(إباحة الماء وظرفه ومصبه .٥

ل ، وإباح9ة الس9در والك9افور، وإذا جھ9ه جسد الميتوالفضاء الذي في
عل9م بع9د الغس9ل � يج9ب إعادت9ه وبغصبية أحد المذكورات أو نسيھا 

ن لم يكن ع9ن إبخ�ف الشروط السابقة، فإن فقدھا يوجب اVعادة، و
   .علم وعمد

يج99وز تغس99يل المي99ت م99ن وراء الثي99اب، ول99و ك99ان المغس99ل ): مس99ألة(
ل، ولك9ن الظ9اھر كم9ا قي9ل أن ا�فض9ل التج9رد أنه أفض: مماث�ً، بل قيل

  .في غير العورة مع المماثلة
يج9زي غس9ل المي9ت ع9ن الجناب9ة والح9يض، بمعن9ى أن9ه ل9و ): مسألة(

مات جنباً أو حائضاً � يحتاج إلى غسلھما، بل يجب غسل المي9ت فق9ط، 
  .بل و� رجحان في ذلك

إن ك99ان � يش99ترط ف99ي غس99ل المي99ت أن يك99ون بع99د ب99رده و): مس99ألة(
  .ا�حوط

النظر إلى عورة الميت حرام، لكن � يوجب بط�ن الغسل ): مسألة(
  .إذا كان في حاله

ب99ل وج99ب نبش99ه لتغس99يله أو  إذا دف99ن المي99ت ب99� غس99ل ج99ازَ ): مس99ألة(
أو تيمم99ه، وك99ذا إذا ت99رك بع99ض ا�غس99ال ول99و س99ھواً أو تب99ين بط�نھ99ا 

فن الغصبي وأما إذا ل9م دفن ب� تكفين أو مع الكلو بط�ن بعضھا، وكذا 
  .برهصلى على قف� يجوز نبشه �جلھا بل يُ عليه أو تبين بط�نھا  يصلَّ 

                                                           
ھIIو مIIا يصIIب أي ينحIIدر فيIIه المIIاء مثIIل ا�نابيIIب اWن وسIIابقاً مIIن الشIIجر والقصIIب : المنصIIب.  ١

  .والحجارة شبه الساقية
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� يجوز أخذ ا�جرة على تغسيل الميت، بل ل9و ك9ان داعي9ه ): مسألة(
عل99ى وج99ه ين99افي قص99د القرب99ة بط99ل الغس99ل  أخ99ذ ا�ج99رةعل99ى التغس99يل 

ى الغس9ل بقص9د أيضاً، نعم ل9و ك9ان داعي9ه ھ9و القرب9ة وك9ان ال9داعي عل9
ة ح9رام وإن خ9ذ ا�ج9رأالقربة أخذ ا�جرة ص9ح الغس9ل، ولك9ن م9ع ذل9ك 

  .فإنه � بأس به حينئذ كان في قبال المقدمات الغير  الواجبة
إذا كان السدر أو الكافور قلي�ً جداً بأن لم يك9ن بق9در الكفاي9ة ) مسألة(

  .فا�حوط خلط المقدار الميسور، وعدم سقوطه بالمعسور
إذا ت99نجس ب99دن المي99ت بع99د الغس99ل أو ف99ي أثنائ99ه بخ99روج ): مس99ألة(

نجاسة خارجة � يجب معه إعادة الغسل، بل وكذا لو خرج منه ب9ول أو 
مني وإن كان ا�حوط في صورة كونھما في ا�ثن9اء إعادت9ه، خصوص9اً 
إذا ك99ان ف99ي أثن99اء الغس99ل ب99القراح، نع99م يج99ب إزال99ة تل99ك النجاس99ة ع99ن 

  .في القبر إذا أمكن ب� مشقة و� ھتك جسده، ولو كان بعد وضعه
ب غسله بعد سرير الذي يغسل الميت عليه � يجاللوح أو ال): مسألة(

كل غسل من ا�غسال الث�ثة، نعم ا�حوط غسله لمي9ت آخ9ر، وإن ك9ان 
طھارته بالتبع، وك9ذا الح9ال ف9ي الخرق9ة الموض9وعة علي9ه فإنھ9ا ا�قوى 

  .أيضاً تطھر بالتبع وا�حوط غسلھا
  

���  
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  آداب غسل الميت

أن يجع999ل عل999ى مك999ان ع999ال م999ن س999رير أو دك999ة أو غيرھ999ا،  :اTول
وا�ولى وضعه على ساجة، وھي السرير المتخذ من ش9جر مخص9وص 

لدك9ة، وينبغ9ي مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل ا هفي الھند، وبعد
  .أعلى من مكان رجليهأن يكون مكان رأسه 

  . القبلة كحالة ا�حتضار بل ھو أحوطأن يوضع مستقبل  :الثاني
ن اس9تلزم فتق9ه بش9رط أن ينزع قميصه من طرف رجلي9ه، وإ :الثالث

Vا�ولى أن يجعل ھذا ساتراً لعورتهوذن من الوارث البالغ الرشيد ا.  
  .أن تكون تحت الظ�ل من سقف أو خيمة :الرابع

  .أن يحفر حفيرة لغسالته :الخامس
  .تور العورةمس أن يكون عارياً  :السادس

سل والحاض9رون مم9ن يج9وز لھ9م استر عورته وإن كان الغ :السابع
  .النظر إليھا

تليين أص9ابعه برف9ق، ب9ل وك9ذا جمي9ع مفاص9له إن ل9م يتعس9ر  :الثامن
  .وإ� تركت بحالھا

�ع�غس99ل يدي99ه قب99ل التغس99يل إل99ى نص99ف ال99ذراع ف99ي ك99ل غس99ل  :التاس
در، وفي الثاني بم9اء ث�ث مرات، وا�ولى أن يكون في ا�ول بماء الس

  .الكافور، وفي الثالث بالقراح
غس9ل رأس9ه برغ9وة الس9در أو الخطم9ي م9ع المحافظ9ة عل9ى  :العاشر

  .عدم دخوله في أذنه أو أنفه
�ر��ادي عش�ث99�ث م99رات قب99ل غس99ل فرجي99ه بالس99در أو ا�ش99نان  :الح

  .التغسيل، وا�ولى أن يلف الغاسل يده اليسرى بخرقة ويغسل فرجه
�ر��اني عش�مس99ح بطن99ه برف99ق ف99ي الغس99لين ا�ول99ين إ� إذا كان99ت  :الث

  .مرأة حام�ً مات ولدھا في بطنھاإ
أن يبدأ في كل من ا�غسال الث�ثة بالطرف ا�يمن من  :الثالث عشر

  .رأسه
  .أن يقف الغاسل إلى جانبه ا�يمن :الرابع عشر
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غس9ل الغاس9ل يدي9ه م9ن الم9رفقين، ب9ل م9ن المنكب99ين  :الخ�امس عش�ر
  .ت في كل من ا�غسال الث�ثةث�ث مرا

دن9ه عن9د التغس9يل بي9ده لزي9ادة ا�س9تظھار بأن يمسح  :السادس عشر
  .دنه فيكتفي بصب الماء عليهبإ� أن يخاف سقوط شيء من أجزاء 

  .أن يكون ماء غسله ست قرب :السابع عشر
  .تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه  :الثامن عشر
كل من الغسلين ا�ولين وضوء الص�ة، أن يوضأ قبل  :التاسع عشر

  .مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع
أن يغسل كل عضو من ا�عضاء الث�ثة في كل غسل من  :العشرون

  .ا�غسال الث�ثة ث�ث مرات
 إل9ىإن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه  :الحادي والعشرون

  .الركبتين
�رون��اني والعش�مش99غو�ً ب99ذكر هللا وا�س99تغفار  أن يك99ون الغاس99ل :الث

  .غسيلتعند ال
اللھ�م ھ�ذا (: يق9ول وأ) رب عف�وك عف�وك: (وا�ولى أن يقول مك9رراً 

بدن عبدك المؤمن، وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينھما فعفوك 
  .وخصوصاً في وقت تقليبه )عفوك

  .أن � يظھر عيباً في بدنه إذا رآه :الثالث والعشرون
  

���  



................................................................................. والمقابر    أحكام ا�موات
    

 

٣١

  
  الغسلمكروھات 

 .يكره إقعاده حال الغسل .١
 .يكره جعل الغاسل إياه بين رجليه .٢
 .يكره حلق رأسه أو عانته .٣
 .يكره نتف شعر أبطيه .٤
 .يكره قص شاربه .٥
 .يكره قص أظفاره، بل ا�حوط تركه .٦
 .شعره) تمشيط(يكره ترجيل  .٧
 .يكره تخليل ظفره .٨
 .يكره غسله بالماء الحار بالنار .٩

 .يكره التخطي عليه حين التغسيل .١٠
كره إرسال غسالته إلى بيت الخ�ء بل على البالوعة، بل يستحب ي .١١

  .أن يحفر لھا بالخصوص حفيرة
  

إذا سقط من بدن الميت شيء من جل9د أو ش9عر أو ظف9ر أو ): مسألة( 
  .ه ويدفننسن يجعل معه في كف

  .إذا كان الميت غير مختون � يجوز أن يختن بعد موته): مسألة(
محرم بالكافور، و� جعل9ه ف9ي م9اء غس9له � يجوز تحنيط ال): مسألة(

  .إ� أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة
  

���  
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  الحنوط

وھ99و مس99ح الك99افور عل99ى ب99دن المي99ت، ويج99ب مس99حه عل99ى المس99اجد 
  :السبعة، وھي

ويس99تحب إض99افة ) ال99رجلين وإبھام99االجبھ99ة، والي99دان، والركبت99ان (
ا�ح9وط أن يك9ون المس9ح ، ب9ل ھ9و ا�ح9وط، وطرف ا�ن9ف إليھ9ا أيض9اً 

م99ا (وليت99ه ومغابن99ه  أبطي99هالراح99ة، و� يبع99د اس99تحباب مس99ح ببالي99د، ب99ل 
ومفاصله وباطن قدميه وكفي9ه ب9ل ك9ل موض9ع م9ن ) ا�وساخ همع فيتيج

ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، ف� يجوز  رايحة كريھة هبدنه في
�ول9ى أن يك9ون قبل9ه، ف9ي أثنائ9ه واوقبله، نعم يجوز قبل التكف9ين وبع9ده 

ويشترط في الكافور أن يك9ون ط9اھراً مباح9اً جدي9داً، ف9� يج9زي العتي9ق 
  .الذي زال ريحه، ويشترط أن يكون مسحوقاً 

 وا�نث9ى� فرق ف9ي وج9وب الحن9وط ب9ين الص9غير والكبي9ر ): مسألة(
 إتيان9هالمح9رم قب9ل والخنثى والذكر والحر والعبد، نع9م � يج9وز تحن9يط 

رم ح�9 يلح9ق  ب9ه الت9ي ف9ي الع9دة و� المعتك9ف، وإن ك9ان يبالطواف، و
  .عليھما استعمال الطيب حال الحياة

� يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباش9ره الص9بي ): مسألة(
  .المميز أيضاً 

  .يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى): مسألة(
� يق9وم إذا ل9م ي9تمكن م9ن الك9افور س9قط وج9وب الحن9وط، و): مسألة(

ريرة، لكنھا ليست م9ن الحن9وط، ذمقامه طيب آخر، نعم يجوز تطييبه بال
ب99ه بالمس99ك والعنب99ر والع99ود ونحوھ99ا ول99و بمزجھ99ا بالك99افور يوأم99ا تطي

  .فمكروه، بل ا�حوط تركه
  .يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه): مسألة(
  .إذا زاد الكافور يوضع على صدره): مسألة(
  .يستحب سحق الكافور باليد � بالھاون): سألةم(
  .يكره وضع الكافور على النعش): مسألة(

لكن �  عليه السDميستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين 
  .يمسح به المواضع المنافية ل�حترام

  .يبدء في التحنيط بالجبھة وفي سائر المساجد مخير): مسألة(
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ين وضع الكافور في ماء الغسل أو يص9رف إذا دار ا�مر ب): مسألة(
التحن99يط يق99دم ا�ول وإذا دار ف99ي الحن99وط ب99ين الجبھ99ة وس99ائر المواض99ع 

  .تقدم الجبھة
  

���  



  ................................................................................. والمقابر    أحكام ا�موات
 

٣٤

  
  تكفين الميت

يج999ب تكفين999ه ب999الوجوب الكف999ائي رج999�ً ك999ان أو ام999رأة أو خنث999ى أو 
  :صغيراً بث�ث قطعات

وا�فضل م9ن  المئزر ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة،: اTولى
  .قدمالصدر إلى ال

�ة�القم99يص ويج99ب أن يك99ون م99ن المنكب99ين إل99ى نص99ف الس99اق  :الثاني
  .وا�فضل إلى القدم

اVزار، ويجب أن يغطي تمام البدن، وا�ح9وط أن يك9ون ف9ي  :الثالثة
الط99ول بحي99ث يمك99ن أن يش99د طرف99اه، وف99ي الع99رض بحي99ث يوض99ع أح99د 

قطع99ات يكتف9ي بالمق99دور، جانبي9ه عل99ى اtخ9ر وإن ل99م ي9تمكن م99ن ث9�ث 
مك9ن فثوب9اً، يزاراً، وإن ل9م إوإن دار ا�مر على واحدة من ث�ث تجع9ل 

  .وإن لم يتمكن إ� مقدار ستر العورة تعين
  .� يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط): مسألة(
ا�ح99وط ف99ي ك99ل م99ن القطع99ات أن يك99ون وح99ده س99اتراً لم99ا ): مس99ألة(

  .ا يكون حاكياً له، وإن حصل الستر بالمجموعتحته، ف� يكتفي بم
ح9ال � يجوز التكفين بجلد الميت9ة و� بالمغص9وب ول9و ف9ي ): مسألة(

  .نزعه بعد الدفن أيضاً  وب وجبا�ضطرار لو كفن بالمغص
� يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاس9ة بم9ا ): مسألة(

رير الخ99الص وإن ك99ان عف9ي عنھ99ا ف99ي الص99�ة عل99ى ا�ح99وط، و� ب99الح
و� بالمذھب، و� بما � يؤكل لحمه جلداً ك9ان أو  ،الميت طف�ً أو امرأة

  .شعراً أو وبراً أما في حال ا�ضطرار فيجوز بالجميع
إذا ت99نجس الكف99ن بنجاس99ة خارج99ة أو ب99الخروج م99ن المي99ت ): مس99ألة(

وجب إزالتھا، ولو بع9د الوض9ع ف9ي القب9ر بغس9ل أو بق9رض إذا ل9م يفس9د 
  .الكفن، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع اVمكان

كفن الزوج9ة عل9ى زوجھ9ا ول9و م9ع يس9ارھا م9ن غي9ر ف9رق ): مسألة(
بين كونھا كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة، ح9رة أو أم9ة، مدخول9ة 
أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة، مطيعة أو ناش9زة، ب9ل وك9ذا المطلق9ة 

ل99زوج � ف99رق ب99ين الص99غير والكبي99ر الرجعي99ة دون البائن99ة، وك99ذا ف99ي ا
  .ولي عليهموالعاقل والمجنون، فيعطى الولي من مال ال
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م9ا ع9دا الكف99ن م9ن م9ؤن تجھي9ز الزوج99ة ل9يس عل9ى ال99زوج ): مس9ألة(
  .على ا�قوى، وإن كان ا�حوط

القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل الترك9ة مق9دماً عل9ى ): مسألة(
واج99ب م99ن س99ائر الم99ؤن م99ن الس99در ال99ديون والوص99ايا، وك99ذا الق99در ال

والك99افور وم99اء الغس99ل وقيم99ة ا�رض، ب99ل وم99ا يؤخ99ذ م99ن ال99دفن ف99ي 
ا�رض المباح99ة، وأج99رة الحم99ال والحف99ار ونحوھ99ا ف99ي ص99ورة الحاج99ة 
إلى المال، وأما الزائد عن القدر الواجب ف9ي جمي9ع ذل9ك فموق9وف عل9ى 

الزائ9د م9ع إجازة الكبار م9ن الورث9ة ف9ي حص9تھم إ� م9ع وص9ية المي9ت ب
خروجه من الثلث، أو وصيته بالثلث م9ن دون تعي9ين المص9رف ُك9� أو 

  .بعضاً فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب
ا�ح9وط ا�قتص9ار ف9ي الواج9ب عل9ى م9ا ھ9و أق9ل قيم9ة فل9و ): مسألة(

ارادوا ما ھو اغلى قيمة يحتاج الزائ9د إل9ى إمض9اء الكب9ار ف9ي حص9تھم، 
لو كان ھناك مكان مباح � يحتاج إلى بدل مال، وكذا في سائر المؤن، ف

أو يحت99اج إل99ى قلي99ل � يج99وز اختي99ار ا�رض الت99ي مص99رفھا أزي99د إ� 
م99ة، أو مص99رفاً ھتك99اً لحرم99ة بإمض99ائھم إ� إن يك99ون م99ا ھ99و ا�ق99ل قي

المي99ت، فحينئ99ذ � يبع99د خروج99ه م99ن أص99ل الترك99ة وك99ذا بالنس99بة إل99ى 
تص99ار عل99ى أق99ل الواج99ب ھت99ك مس99تحبات الكف99ن، فل99و فرض99نا أن ا�ق

  .لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضاً من أصل التركة
  

���  
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  مستحبات الكفن

العمامة للرجل، ويكفي فيھ9ا المس9مى ط9و�ً وعرض9اً، وا�ول9ى أن  .١
تكون بمقدار ي9دار عل9ى رأس9ه، ويجع9ل طرفاھ9ا تح9ت حنك9ه عل9ى 

  .صدره، ا�يمن على ا�يسر من الصدر
 .العمامة، ويكفي فيھا أيضاً المسمىل ة بدأمرالمقنعة ل� .٢
 .لفافة لثدييھا يشدان بھا إلى ظھرھا .٣
 .مرأةإخرقة يعصب بھا وسطه رج�ً كان أو  .٤
خرقة أخرى للفخذين تلف عليھ9ا، وا�ول9ى أن يك9ون طولھ9ا ث�ث9ة  .٥

أذرع ونصف، وعرضھا شبراً أو أزيد، تشد من الحقوين، ثم تل9ف 
يظھ999ر منھم999ا ش999يء إل999ى عل999ى فخذي999ه لف999اً ش999ديداً عل999ى وج999ه � 

 .الركبتين، ثم يخرج رأسھا من تحت رجليه إلى جانب ا�يمن
ي9اً، ب9ل لفافة أخرى فوق اللفاف9ة الواجب9ة، وا�ول9ى كونھ9ا ب9رداً يمان .٦

 .مرأةخصوصاً في اV يستحب لفافة ثالثة أيضاً 
أن يجع999ل ش999يء م999ن القط999ن أو نح999وه ب999ين رجلي999ه، بحي999ث يس999تر  .٧

الحنوط، وإن خيف خروج شيء  العورتين ويوضع عليه شيء من
من دبره يجعل فيه شيء من القطن، وكذا لو خيف خروج الدم من 

Vمرأة وكذا ما أشبه ذلكمنخريه، وكذا بالنسبة إلى قُبل ا. 
  

���  
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  فصل في بقية المستحبات

ا�موات يتباھون يوم القيام9ة بأكف9انھم، وق9د كف9ن  إجادة الكفن، فإنَّ  .١
بكف9ن قيمت9ه ألف9ا دين9ار، وك9ان تم9ام  عليIه السDIمموسى ب9ن جعف9ر 
  .القرآن مكتوباً عليه

 .أن يكون من القطن .٢
أن يكون أب9يض، ب9ل يك9ره المص9بوغ م9ا ع9دا الحب9رة، فف9ي بع9ض  .٣

 .كفن في حبرة حمراء صلى ] عليه وآلها�خبار بـأن رسول هللا 
 .أن يكون من خالص المال وطھوره، � من المشتبھات .٤
 .أحرم فيه أو صلى فيهأن يكون من الثوب الذي  .٥
ح9ب : أن يلقى عليه شيء من الكافور والذريرة وھي عل9ى م9ا قي9ل .٦

يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا دق، وتسمى اtن قمحة، ولعلھا 
كانت تسمى بالذريرة سابقاً، و� يبعد اس9تحباب التب9رك بترب9ة قب9ر 

ومسحه بالضريح المقدس، أو بض9رائح س9ائر  عليه السDمالحسين 
 .بعد غسله بماء الفرات، أو بماء زمزم عليھم السDممة ا�ئ

أن يجعل طرف ا�يمن من اللفافة على أيسر الميت، وا�يسر منھا  .٧
 .على أيمنه

 .أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة .٨
أن يكون المباش9رة للتكف9ين عل9ى طھ9ارة م9ن الح9دث وإن ك9ان ھ9و  .٩

ل99ى الم99رفقين ب99ل المنكب99ين يغس99ل يدي99ه إأْن الغاس99ل ل99ه فيس99تحب ل99ه 
ث�ث مرات، ويغسل رجليه إلى ال9ركبتين، وا�ول9ى أن يغس9ل ك9ل 

 .ما تنجس من بدنه وأن يغسل غسل المس قبل التكفين
أن يكت99ب عل99ى حاش99ية جمي99ع قط99ع الكف99ن م99ن الواج99ب والمس99تحب  .١٠

فCن ب�ن ف�Cن يش�ھد أن : (حتى العمامة اسمه واسم أبيه بأن يكتب
�ص�لى � ده 	 ش�ريك ل�ه وأن محم�داً رس�ول هللا 	 إله إ	 هللا وح

�ر  علي��ه وآل��ه��داً وجعف��اً ومحم��ين وعلي��ن والحس��اً والحس�وأن علي
وموسى وعلياً ومحمداً وعلياً والحسن والحج�ة الق�ائم أولي�اء هللا 

 ).وأوصياء رسول هللا وأئمتي، وإن البعث والثواب والعقاب حق
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وش9ن الص9غير والكبي9ر ه تم9ام الق9رآن ودع9اء الجنأن يكتب على كف .١١
ويستحب كتابة ا�خي9ر ف9ي ج9ام بك9افور أو مس9ك ث9م غس9له ورش9ه 

أب99ي  نَّ إعب99د هللا الحس99ين ص99لوات هللا علي99ه  أب99يعل99ى الكف99ن، فع99ن 
وأن أعلم9ه أھ9ل  هن9فاكتب9ه عل9ى ك نْ أأوصاني بحفظ ھذا ال9دعاء، و

 .بيتي
ين ويستحب أيض9اً أن يكت9ب علي9ه البيت9ان الل9ذان كتبھم9ا أمي9ر الم9ؤمن

  :على كفن سلمان وھما عليه السDم
  عل99ى الك99ريم بغي99ر زاد وف99دتُ 

  

  
  م9999ن الحس9999نات والقل9999ب الس9999ليم  

  

  وحم999ل ال999زاد أق999بح ك999ل ش999يء
  

  
  إذا ك9999ان الوف9999ود عل9999ى الك9999ريم  

  

  :ويناسب أيضاً كتابة السند المعروف المسمى بسلسلة الذھب وھو
يم عن أبيه حدثنا علي بن إبراھ: حدثنا محمد بن موسى المتوكل قال(

لم9ا واف9ى أب9و الحس9ن : عن يوسف بن عقيل عن إسحاق بن راھويه ق9ال
نيشابور وأراد أن يرتحل إلى الم9أمون اجتم9ع علي9ه  عليه السDمالرضا 

ت99دخل  صIIلى ] عليIIه وآلIIهي99ا ب99ن رس99ول هللا : أص99حاب الح99ديث فق99الوا
ف9اطلع  اريةمّ علينا و� تحدثنا بحديث فنستفيده منك؟ وقد كان قعد في الع

: يقول عليه السDمبي موسى بن جعفر سمعت أ: عليه السDمل افق هرأس
أب9ي محم9د ب9ن  س9معت: يق9ول عليIه السDIمسمعت أبي جعفر ب9ن محم9د 

: يق9ول عليه السDمسمعت أبي علي بن الحسين : يقول عليه السDمعلي 
س9معت أمي9ر الم9ؤمنين : يق9ول عليه السDIمسمعت أبي الحسين بن علي 

صلى ] عليIه سمعت رسول هللا : يقول عليه السDمأبي طالب  علي بن
� إل99ه إ� هللا : يق99ول �س99معت هللا : س99معت جبرائي99ل يق99ول: يق99ول وآلIIه

أم9ا : حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي فلما مرت الراحل9ة ن9ادى
  .)أنا من شروطھاوبشروطھا 

الحس9ن  ح9دثنا أحم9د ب9ن(: وإن كتب السند اtخر أيضاً فأحس9ن، وھ9و
ح9دثنا محم9د ب9ن : حدثنا عبد الكريم بن محمد الحس9يني ق9ال: القطان قال

حدثني : يحيى ا�ھوازي قالبن حدثنا أبي عبد هللا : إبراھيم الرازي قال
: ن جمھور قالحدثنا الحسن بن محمد ب: أبو الحسن علي بن عمروا قال
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ع99ن  علIIيھم السDIIمن عل99ي ب99ن موس99ى الرض99ا ح99دثني عل99ي ب99ن ب99�ل ع99
وسى بن جعفر عن جعفر بن محمد، عن محمد بن علي، عن علي ب9ن م

ع9ن عل9ي ب9ن أب9ي طال9ب  علIيھم السDIمالحسين، عن الحس9ين ب9ن عل9ي 
ع99ن جبرائي99ل، ع99ن  صIIلى ] عليIIه وآلIIه، ع99ن رس99ول هللا عليIIه السDIIم

: �يق9ول هللا : عن اللوح والقلم ق9ال عليھم السDمميكائيل، عن إسرافيل 
  .)طالب حصني فمن دخل حصن أمن من ناريو�ية علي بن أبي 

وإذا كتب على فص الخاتم العقيق الشھادتان وأسماء ا�ئمة واVق9رار 
  .بإمامتھم كان حسناً 

كل ما يرج9ى من9ه النف9ع م9ن غي9ر أن يقص9د ال9ورود،  ابةبل يحسن كت
أو  عليIه السDIموا�ولى أن يكتب ا�دعية المذكورة بترب9ة قب9ر الحس9ين 

رب99ة س99ائر ا�ئم99ة، ويج99وز أن يكت99ب تش99يء منھ99ا أو ب يجع99ل ف99ي الم99داد
  .بالطين والماء بل با�صبع من غير مداد

أن يھيأ كفنه قبل موته وك9ذا الس9در والك9افور، فف9ي الح9ديث م9ن ھي9أ  .١٢
 .كفنه لم يكتب من الغافلين، وكلما نظر إليه كتبت له حسنة

أو  أن يجعل الميت حال التكفين مس9تقبل القبل9ة مث9ل ح9ال ا�حتض9ار .١٣
 .بنحو حال الص�ة

إذا ل9م تكت9ب ا�دعي9ة الم9ذكورة والق9رآن عل9ى الكف9ن ب9ل عل9ى ) تتمة(
وصلة أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه ل}من من التلويث كان 

  .أحسن
  

���  
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  مكروھات الكفن

  .بالحديد قطعه .١
عمل ا�كمام والزرور له إذا كان جديداً، ول9و كف9ن ف9ي قميص9ه  .٢

 .بأكمامه ه قطع أزراره و� بأسله حال حياتالملبوس 
 .الخيوط التي يخاط بھا بريقه بلّ  .٣
تطييب99ه ول99و بغي99ر تبخي99ره ب99دخان ا�ش99ياء الطيب99ة ال99ريح، ب99ل  .٤

 .البخور، نعم يستحب تطييبه بالكافور والذريرة
 .كونه أسود .٥
 .أن يكتب عليه بالسواد .٦
 .كونه من الكتاب ولو ممزوجاً  .٧
ك99ه إ� أن يك99ون غي99ر كون99ه ممزوج99اً با�بريس99م ب99ل ا�ح99وط تر .٨

 .نظيف
 .في شراءه) المماطلة(المماكسة  .٩

 .جعل عمامته ب� حنك .١٠
 .كونه وسخاً غير نظيف .١١
١٢.  �كونه مخيطاً، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واح9دة ب9

 .خياطة على ما ذكره بعض العلماء و� بأس به
  

���  
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  فصل في الجريدتين

المي9ت ص9غيراً أو  من المس9تحبات ا�كي9دة عن9د الش9يعة وض9عھما م9ع
كبيراً، ذكراً أو أنثى، محسناً أو مسيئاً ممن يخاف عليه من عذاب القب9ر 

لمؤمن والكافر والمحس9ن والمس9يء إن الجريدة تنفع ا: أو �، ففي الخبر
  .ما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبرو

عل9ى قب9ر يع9ذب ص9احبه  رَّ مَ  صلى ] عليه وآله إن النبيَّ : وفي آخر
وا�خ9رى عن9د لب جريدة فشقھا نص9فين فوض9ع أح9دھما ف9وق رأس9ه فط

  .العذاب ما داما رطبين يخفف عنه: رجليه وقال
بوضع جري9دتين ف9ي  أوصى عليه السDمإن آدم : وفي بعض ا�خبار

  .كفنه �نسه
، وت99رك ف99ي زم99ان علIIيھم السDIIموك99ان ھ99ذا معم99و�ً ب99ين ا�نبي99اء 

  .عليه وآلهصلى ]  الجاھلية فأحياه النبيُّ 
ا�ولى أن تكونا من النخل، وإن لم يتيسر فمن الس9در، وإ� : )مسألة(

  .فمن عود رطب فمن الخ�ف أو الرمان، وإ�ّ 
  .الجريدة اليابسة � تكفي): مسألة(
ا�ولى أن تكون في الطول بمق9دار ذراع، وإن ك9ان يج9زي ): مسألة(

  .بطؤ يبسه ثا�قل وا�كثر، وفي الغلظ أحسن من حي
ا�ول99ى ف99ي كيفي99ة وض99عھما أن توض99ع إح99داھما ف99ي جانب99ه ): مس99ألة(

ا�يمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملص9قة ببدن9ه وا�خ9رى م9ن جانب9ه 
ا�يسر من عند الترقوة فوق القم9يص تح9ت اللفاف9ة إل9ى م9ا بلغ9ت، وف9ي 

ا�يم99ن وا�خ99رى ب99ين  إبط99هأن يوض99ع إح99داھما تح99ت : بع99ض ا�خب99ار
ق، ونصفھا إلى الفخذ، وف9ي نصفھا يصل إلى السا ه، بحيث يكونركبتي

يوض999ع كلتاھم999ا ف999ي جنب999ه ا�يم999ن والظ999اھر تحق999ق : بع999ض ا�خب999ار
  .ا�ستحباب بمطلق الوضع معه في قبره

  .حوه جعلت فوق قبرهنلو تركت الجريدة لنسيان و): مسألة(
  .لو لم تكن إ� واحدة جعلت في جانبه ا�يمن): مسألة(
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٤٢

يكتب عليھا اسم الميت، واسم أبيه وأنه يش9ھد أن ا�ولى أن ): مسألة(
وأن ا�ئم99ة  صIIلى ] عليIIه وآلIIه� إل99ه إ� هللا وأن محم99داً رس99ول هللا 

  .  من بعده أوصياؤه ويذكر أسماءھم واحداً بعد واحد عليھم السDم
  

���  
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  الص�ة على الميت

ق ب99ين الع99ادل والفاس99ق رعل99ى ك99ل مس99لم م99ن غي99ر ف99 يج99ب الص99�ة
يد وغيرھم، حت9ى المرتك9ب للكب9ائر، ب9ل ل9و قت9ل نفس9ه عم9داً، و� والشھ

يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطرياً أو ملياً مات ب9� توب9ة و� 
س9نين، نع9م يس9تحب عل9ى  س9تّ  اتجب على أطفال المس9لمين إ� إذا بلغ9و

ح9ين تول9ده بش9رط أن  تكان عمره أقل من ست سنين، وإن كان م9ا نْ مَ 
، وإن تولد ميتاً ف� تستحب أيضاً، ويلحق بالمس9لم ف9ي وج9وب تولد حياً ي

من وجد ميتاً في ب�د المسلمين وكذا لقيط دار اVس�م، بل  الص�ة عليه
  .دار الكفر إذا وجد فيھا مسلم يحتمل كونه منه

يش99ترط ف99ي ص99حة الص99�ة أن يك99ون المص99لي مؤمن99اً وأن ): مس99ألة(
  .غير إذنه جماعة كانت أو فرادى يكون مأذوناً من الولي ف� تصح من

التكفين، ف� تجزى قبلھما ولو ويشترط أن تكون بعد الغسل ): مسألة(
ف99ي إثن99اء التكف99ين، عم99داً ك99ان أو جھ99�ً أو س99ھواً، نع99م ل99و تع99ذر الغس99ل 
والتيمم أو التكفين أو ك�ھما � تسقط الص�ة، فإن ك9ان مس9تور الع9ورة 

يغطى عورته بشيء من الت9راب أو صلى عليه وإ� يوضع في القبر ويف
غي99ره ويص99لى علي99ه، ووض99عه ف99ي القب99ر عل99ى نح99و وض99عه خارج99ه 

  .الدفن ةثم بعد الص�ة يوضع على كيفي )١(للص�ة
الغس99ل  إذا ل99م يمك99ن ال99دفن � يس99قط س99ائر الواجب99ات م99ن): مس99ألة(

ما يتعذر يسقط وك9ل م9ا يمك9ن يثب9ت،  كل والتكفين والص�ة، والحاصل
الف�ة ميت ولم يمكن غسله و� تكفينه و� دفنه يصلى عليه فلو وجد في 

  .ويخلى وإن أمكن دفنه يدفن
إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتم�ً على الص9در أو ك9ان ): مسألة(

در المش9تمل عل9ى القل9ب، أو ك9ان الصدر وحده، بل أو ك9ان بع9ض الص9
  .م الصدر ب� لحم وجب الص�ة عليه وإ� ف�عظ
  .أن تكون الص�ة قبل الدفنجب ي): مسألة(

                                                           
  .أي على ظھره ورأسه على يمين المصلي.  ١
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٤٤

مرأة يجوز لھا المباشرة، من غير ف9رق ب9ين إإذا كان الولي ): مسألة(
مرأة ويجوز لھا اVذن للغير كالرجل من غير إأن يكون الميت رج�ً أو 

  .فرق
  .الص�ة جماعة إتيانيستحب ): مسألة(
 ع999نم999ل اVم999ام ف999ي الص999�ة عل999ى المي999ت ش999يئاً � يتح): مس999ألة(

  .نالمأمومي
  

���  
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٤٥

  
  ص�ة الميت

ي999أتي بالش999ھادتين بع999د ا�ول999ى، : وھ999ي أن ي999أتي بخم999س تكبي999رات
بع9د الثاني9ة، وال9دعاء للم9ؤمنين  صلى ] عليه وآلهوالص�ة على النبي 

والمؤمنات بع9د الثالث9ة، وال9دعاء للمي9ت بع9د الرابع9ة، ث9م يكب9ر الخامس9ة 
  :ت ولو إجما�ً القربة وتعيين الميوينصرف، فيجزي أن يقول بعد نية 

�ر��دأ: هللا أكب��ه إ	 هللا، وأن محم��ھد أن 	 إل��ولُ  اً ش�صIIلى ] هللا  رس
  .عليه وآله

  .ل محمدآحمد وعلى مُ  صلِّ  ھمَّ اللّ : هللا أكبر
  .اللھم اغفر للمؤمنين والمؤمنات: هللا أكبر
  .اللھم اغفر لھذا الميت: هللا أكبر
  .هللا أكبر

�ه : ول99ى ا� وا�ول99ى أن يق99ول بع99د التكبي99رة��ھد أن 	 إل��ده 	 اش�وح
شريك له، إلھاً واحداً أحداً، صمداً ف�رداً حي�اً قيوم�اً دائم�اً أب�داً ل�م يتخ�ذ 

�له بال��وله أرس��ده ورس��داً عب��ھد أن محم��داً، واش��احبة و	 ول��ص�دى ھ
  .ودين الحق ليظھره على الدين كله ولو كره المشركون

رك عل�ى محم�د اللھم ص�ل عل�ى محم�د وآل محم�د، وب�ا: وبعد الثانية
�ت ���ليت وبارك���ا ص���ل م���د، أفض���داً وآل محم���م محم���د، وارح��وآل محم
وترحمت على إبراھيم وآل إبراھيم إنك حميد مجي�د وص�ل عل�ى جمي�ع 

  ..اTنبياء والمرسلين
�لمين : وبع9999د الثالث9999ة����ات والمس����ؤمنين والمؤمن����ر للم����م اغف���اللھ

الخيرات، والمسلمات اTحياء منھم واTموات، تابع اللھم بيننا وبينھم ب
  .إنك على كل شيء قدير

ى قدامنا عبدك واب�ن عب�دك واب�ن اللھم إن ھذا المسجّ : وبعد الرابعة
امتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللھم إنك قبضت روحه إلي�ك، وق�د 
احتاج إل�ى رحمت�ك، وأن�ت غن�ي ع�ن عذاب�ه، اللھ�م إن�ا 	 نعل�م من�ه إ	 

ف�ي إحس�انه، وإن  دْ س�ناً ف�زِ ك�ان مح خيراً، وأنت أعلم به منا، اللھم إنْ 
كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، واغفر لنا وله، اللھ�م احش�ره م�ع م�ن 

�ه، ��و	ه ويحب��دهيت��م  وأبع��ه، اللھ��ه ويبغض��رء من��ن يتب��همم��ك  ألحق�بنبي
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وعرف بينه وبين�ه وارحمن�ا إذا توفيتن�ا، ي�ا إل�ه الع�المين، اللھ�م اكتب�ه 
، واجعل�ه م�ن ابرينه ف�ي الغ�دك في أعلى عليين، واخلف عل�ى عقب�عن

�م ���ا أرح���ك ي���ا برحمت���ه وإيان���اھرين، وارحم���ه الط���د وآل���اء محم��رفق
  .الراحمين

ربن�ا آتن�ا ف�ي ال�دنيا حس�نة : وا�ولى أن يقول بعد الفراغ من الص�ة
وإن كان الميت ام9رأة يق9ول ب9دل  ،وفي اyخرة حسنة، وقنا عذاب النار

�دامنا () ھ99ذا المس99جى: (قول99ه��جاة ق��ذه المس��كھ�� أمت��ة وابن��دك وابن�ة عب
يق9ول  )١(ن كان الميت مستضعفاً إوأتى بسائر الضمائر مؤنثاً، و ..)أمتك

�م : بع99د التكبي99رة الرابع99ة��بيلك، وقھ��وا س��ابوا واتبع��ذين ت��ر لل��م اغف�اللھ
 نْ ِم� حَ لَ َص� نْ مَ عذاب الجحيم، ربنا وأدخلھم جنات عدن التي وعدتھم وَ 

  .آبائھم وأزواجھم وذرياتھم إنك أنت العزيز الحكيم
�ه : وإن ك99ان مجھ99ول الح99ال يق99ول��ر وأھل��ب الخي��ان يح��م إن ك�اللھ

  .فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه
  .اللھم اجعله Tبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً : وإن كان طف�ً يقول

للتقي9ة، أو ك9ون المي9ت � يجوز أقل من خمس تكبي9رات إ� ): مسألة(
  .فاتت الموا�ة إذا اVعادةنقص سھواً بطلت ووجب  نْ منافقاً، وإ

� يلزم ا�قتصار في ا�دعية بين التكبيرات على المأثور، ): مسألة( 
بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال ا�ول عل9ى الش9ھادتين، والث9اني عل9ى 
الص99�ة عل99ى محم99د وآل99ه، والثال99ث عل99ى ال99دعاء للم99ؤمنين والمؤمن99ات 

الق99رآن  ب9الغفران وف99ي الراب99ع عل99ى ال99دعاء للمي9ت، ويج99وز ق99راءة آي99ات
  .وا�دعية ا�خرى ما دامت صورة الص�ة محفوظة

فيم9ا زاد علي9ه ويج9ب العربي9ة ف9ي ا�دعي9ة بالق9در الواج9ب ): مسألة(
  .يجوز الدعاء بغيرھا

ليس في ص�ة الميت أذان و� إقامة و� ق9راءة الفاتح9ة و� ): مسألة(
م99ن ت99ي بش99يء إن أُ و.. الرك99وع والس99جود و� القن99وت والتش99ھد والس99�م 

  .وحراماً  ذلك بعنوان التشريع كان بدعةً 
  .بين ا�قل وا�كثر بنى على ا�قلإذا شك في التكبيرات ): مسألة(

                                                           
  .الذي M يعرف أمور الدين والعقيدة: المستضعف.  ١
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ا�دعي99ة ف99ي الكت99اب خصوص99اً إذا ل99م يك99ن  يج99وز أن يق99رأ): مس99ألة(
  .حافظاً لھا

  
���  
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٤٨

  
  شرائط ص�ة الميت

  ).أي على ظھره(أن يوضع الميت مستلقياً  .١
 .المصلي ورجله إلى يساره أن يكون رأسه إلى يمين .٢
� أن يكون في أحد طرفيه إ�  ،أن يكون المصلي خلفه محاذياً له .٣

 .إذا طال صف المأمومين
 .أن يكون الميت حاضراً ف� تصح الص�ة على الغائب .٤
ك9ون المي9ت  أن � يكون بينھما حائ9ل كس9تر أو ج9دار، و� يض9رّ  .٥

 .في التابوت ونحوه
ط إ� ف999ي الم999أموم م999ع اتص999ال مف999ر ع999دٌ أن � يك999ون بينھم999ا بُ  .٦

 .الصفوف
 .أن � يكون أحدھما أعلى من اtخر علواً مفرطاً  .٧
 .استقبال المصلي القبلة .٨
 .أن يكون المصلي قائماً  .٩

تعيين الميت على وجه يرفع اVبھ9ام ول9و أن ين9وي المي9ت  .١٠
 .الحاضر

 .قصد القربة .١١
 .إباحة المكان .١٢
ح999و وا�دعي999ة عل999ى وج999ه � تم الم999وا�ة ب999ين التكبي999رات .١٣

 .صورة الص�ة
 .ا�ستقرار بمعنى عدم ا�ضطراب .١٤
 .أن تكون الص�ة بعد التغسيل والتكفين والحنوط .١٥
 .إن يكون الميت مستور العورة إن تعذر الكفن .١٦
 .إذن الولي .١٧

���  
� يعتب99ر ف99ي ص99�ة المي99ت الطھ99ارة م99ن الح99دث والخب99ث ): مس99ألة( 

  .وإباحة اللباس وستر العورة
س99تقبال أص99�ً س99قط وإن اش99تبه ص99لى إل99ى إذا ل99م يمك99ن ا�): مس99ألة(

  .أربع جھات
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عل9ى قب9ره، وك9ذا  ىص9لّ إذا لم يصل على الميت حتى دف9ن يُ ): مسألة(
  .تبين بعد الدفن بط�ن الص�ة

إذا ص99لي عل99ى القب99ر ث99م خ99رج المي99ت م99ن قب99ره بوج99ه م99ن ): مس99ألة(
  .الوجوه فا�حوط إعادة الص�ة عليه

  .ه أم � بني على عدمھاإذا شك في غيره صلى علي): مسألة(
يج9وز تك9رار الص9�ة عل9ى المي9ت س9واء اتح9د المص99لي أو ): مس9ألة(

  .تعدد، لكنه مكروه إ� إذا كان الميت من أھل العلم والشرف والتقوى
يجب أن يكون الص�ة قبل الدفن، ف� يجوز التأخير إلى م9ا ): مسألة(

لع9ذر آخ9ر أو تب9ين  بعده، نعم لو دفن قب9ل الص9�ة عص9ياناً أو نس9ياناً أو
عل9ى قب9ره مراعي9ا  نبشه �جل الص�ة، بل يُصلّى � يجوزكونھا فاسدة 

للشرائط من ا�ستقبال وغيره، وإن كان بعد يوم وليلة، بل وأزيد أيضاً، 
إ� أن يك99ون بع99د م99ا ت�ش99ى ول99م يص99دق علي99ه الش99خص المي99ت، فحينئ99ذ  

ي99ره ف99ا�حوط يس99قط الوج99وب، وإذا ب99رز بع99د الص99�ة علي99ه بن99بش أو غ
  .إعادة الص�ة عليه
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  آداب الص�ة على الميت

  .أن يكون المصلي على طھارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم .١
 .أن يقف اVمام والمنفرد عند وسط الرجل، وعند صدر المرأة .٢
أن يكون المص9لي حافي9اً، ب9ل يك9ره الص9�ة بالح9ذاء، دون مث9ل  .٣

 .الخف والجورب
 .ع اليدين عند التكبيرفر .٤
 .أن يقف قريباً من الجنازة .٥
أن يرفع اVمام صوته بالتكبيرات بل ا�دعي9ة أيض9اً، وأن يس9ر  .٦

 .المأموم
اختي99ار المواض99ع المعت99اد للص99�ة الت99ي ھ99ي مظ99ان ا�جتم99اع  .٧

 .وكثرة المصلين
 .ه مكروه عدا مسجد الحرامنّ إأن � توقع في المساجد، ف .٨
 .أن تكون بالجماعة .٩

 .ن كان واحداً إو أن يقف المأموم خلف اVمام .١٠
 .ا�جتھاد في الدعاء للميت والمؤمنين  .١١
ث99�ث ) الص99�ة.. الص99�ة .. الص99�ة (أن يق99ول قب99ل الص99�ة  .١٢

 .مرات
  

���  
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  التشييع

يس99تحب �ولي99اء المي99ت إع99�م الم99ؤمنين بم99وت الم99ؤمن ليحض99روا 
  .جنازته والص�ة عليه وا�ستغفار له

أن9ه ل9و دع9ي إل9ى : الخب9رويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذل9ك، وف9ي 
وليمة وإلى حض9ور جن9ازة ق9دم حض9ورھا، �ن9ه م9ذكر ل�خ9رة كم9ا أن 

  .ة للدنياالوليمة مذكرّ 
99مُ  دٌّ ول99يس للتش99يع َح99 وا�ول99ى أن يك99ون إل99ى ال99دفن، ودون99ه إل99ى  ينٌ عَّ

أول تحف999ة : الص99�ة علي99ه، وا�خب99ار ف99ي فض999له كثي99رة، فف99ي بعض99ھا
  .شيّعهللمؤمن في قبره غفرانه وغفران من 

ع مؤمن99اً لك99ل ق99دم يكت99ب ل99ه مائ99ة أل99ف حس99نة، يم99ن ش99: وف99ي بعض99ھا
ويمحى عنه مائة ألف سيئة ويرفع له مائة أل9ف درج9ة وإن ص9لى علي9ه 

: موته مئة ألف ملك يستغفرون له إل9ى أن يبع9ث، وف9ي آخ9ريشيعه حين 
من مشى مع جنازة حت9ى ص9لى عليھ9ا ل9ه قي9راط م9ن ا�ج9ر وإن ص9بر 

: طان، والقي9راط مق9دار جب9ل أح9د، وف9ي بع9ض ا�خب9ارإلى دفنه له قيرا
  .يؤجر بمقدار ما مشى معھا

  
���  
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  آداب التشييع

إنا ] وإنا إليه راجعون، هللا أكبر، (: أن يقول إذا نظر إلى الجنازة .١
إيمان�اً ھذا ما وعدنا هللا ورسوله وصدق هللا ورسوله، اللھم زدنا 

وھذا  )وقھر العباد بالموت وتسليما، الحمد ] الذي تعزز بالقدرة
� يختص بالمشيع بل يستحب لكل من نظر إل9ى الجن9ازة، كم9ا أن9ه 

الحمد ] الذي لم يجعلني من الس�واد (: يستحب له مطلقا أن يقول
  .)المخترم

وصلى هللا على محم�د بسم هللا وبا] : أن يقول حين حمل الجنازة .٢
 .وآل محمد، اللھم اغفر للمؤمنين والمؤمنات

 .يمشي بل يكره الركوب إ� لعذر، نعم � يكره في الرجوع أن .٣
 .أن يحملوھا على أكتافھم � على الحيوان إ� لعذر كبعد المسافة .٤
أن يك99ون المش99يع خاش99عاً متفك99راً متص99وراً ھ99و المحم99ول ويس99أل  .٥

 .الرجوع إلى الدنيا
 .أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيھا، و� يمشي قدامھا .٦
 .ير مزينأن يلقى عليھا ثوب غ .٧
 .أن يكون حاملوھا أربعة .٨
بھ99ا ا�ربع99ة، وا�ول99ى نتربي99ع الش99خص الواح99د بمعن99ى حمل99ه جوا .٩

ا�بتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه ا�يمن، ثم مؤخرھا ا�يمن 
على عاتقه ا�يمن ثم مؤخرھا ا�يسر على عاتقه ا�يس9ر، ث9م ينق9ل 

 .ور عليھاإلى المقدم ا�يسر واضعاً له على العاتق ا�يسر يد
أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغير زيه بحي9ث  .١٠

 .يعلم أنه صاحب المصيبة
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  مكروھات التشييع

  .الضحك واللعب واللھو .١
 .وضع الرداء من غير صاحب المصيبة .٢
الك99�م بغي99ر ال99ذكر وال99دعاء وا�س99تغفار، حت99ى ورد المن99ع ع99ن  .٣

 .الس�م على المشيع
 وإن كانت للنساءتشيع النساء الجنازة  .٤
اVس99راع ف99ي المش99ي عل99ى وج99ه ين99افي الرف99ق بالمي99ت ب99ل ينبغ99ي  .٥

 .الوسط في المشي
 .ضرب اليد على الفخذ أو على اليد ا�خرى .٦
أرفقوا به او استغفروا له أو ترحم9وا : أن يقول المصاب أو غيره .٧

 .قفوا به: عليه وكذا قول
 .مصباحرة إ� في الليل ف� يكره البالنار ولو مجم إتباعھا .٨
٩.  �القيام عند مرورھا إن كان جالس9اً إ� إذا ك9ان المي9ت ك9افراً، ل9ئ

  .يعلو على المسلم
   

���  
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  الدفن

، بحيث يؤمن على يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في ا�رض
جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس، و� يجوز وضعه ف9ي بن9اء أو 

مرين مع القدرة على ال9دفن في تابوت ولو في حجر بحيث يؤمن من ا�
تحت ا�رض، نعم مع عدم اVمكان � بأس بھما، وا�قوى كفاية مج9رد 
الم99واراة ف99ي ا�رض بحي99ث ي99ؤمن م99ن ا�م99رين م99ن جھ99ة ع99دم وج99ود 

  .السباع أو عدم وجود اVنسان ھناك
يجب الدفن مستقبل القبل9ة عل9ى جنب9ه ا�يم9ن ويك9ون رأس9ه ): مسألة(

  .المشرق إلى المغرب ورجله إلى
إذا مات في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في ا�رض ب� ): مسألة(

عسر وجب ذلك، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع، يغسل ويكفن 
، ويوك9أ رأس9ھا ويلق9ى ف9ي )١(ويحنط ويص9لى علي9ه، ويوض9ع ف9ي خابي9ة

البح99ر مس99تقبل القبل99ة عل99ى ا�ح99وط، أو يثق99ل المي99ت بحج99ر أو نح99وه 
في رجله ويلقى في البحر كذلك وكذا إذا خيف على المي9ت م9ن  بوضعه

  .نبش العدو قبره تمثيله
  .رط في الدفن أيضاً إذن الولي كالص�ة وغيرھاتشي): مسألة(
إذا اش99تبھت القبل99ة يعم99ل ب99الظن، وم99ع عدم99ه أيض99اً يس99قط ): مس99ألة(

وجوب ا�ستقبال إن لم يمكن تحصيل العل9م ول9و بالت9أخير عل9ى وج9ه � 
  .ضر بالميت و� بالمباشريني

� يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، كما � يجوز العك9س ): مسألة(
أيضاً، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يج9وز دفنھم9ا ف9ي مقب9رة المس9لمين، 
وإذا دفن أحدھما في مقبرة اtخر يجوز النبش أما الكافر فلع9دم الرحم9ة 

  .عدم كونه مع الكفار له، وأما المسلم ف}ن مقتضى احترامه
� يجوز دفن المسلم ف9ي مث9ل المزبل9ة والبالوع9ة ونحوھم9ا ):  مسألة(

  .مما ھو ھتك لحرمته

                                                           
 .مثل البرميل اWن: الخابية.  ١
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وب، وكذا في ا�راض9ي � يجوز  الدفن في المكان المغص  ):مسألة(
الموقوفة لغير الدفن، ف� يجوز الدفن في المس9اجد والم9دارس ونحوھم9ا 

  .قبل اندراسه وميته كما � يجوز الدفن في قبر الغير
يج9ب دف9ن ا�ج9زاء المبان9ة م9ن المي9ت حت9ى الش9عر والس9ن ): مسألة(

  .والظفر
إذا مات شخص في البئر ول9م يمك9ن إخراج9ه يج9ب أن يس9د ): مسألة(

  .ويجعل قبراً له
  

���  



  ................................................................................. والمقابر    أحكام ا�موات
 

٥٦

  
  المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده

أن يك99ون عم99ق القب99ر إل99ى الترق99وة أو إل99ى قام99ة، وتحتم99ل كراھ99ة  .١
  .زيدا�

أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في ا�رض الصلبة، بأن يحفر بقدر  .٢
بدن الميت في الط9ول والع9رض وبمق9دار م9ا يمك9ن جل9وس المي9ت 
في99ه ف99ي العم99ق، ويش99ق ا�رض الرخ99وة وس99ط القب99ر ش99به النھ99ر 

 .فيوضع فيه الميت ويسقف عليه
ن أن ي99دفن ف99ي المقب99رة القريب99ة عل99ى م99ا ذك99ره بع99ض العلم99اء إ� أ .٣

يك999ون ف999ي البعي999دة مزي999ة ب999أن كان999ت مقب999رة للص999لحاء، أو ك999ان 
 . الزائرون ھناك أزيد

أزي9د م9ن ذل9ك،  وث�ث9ة أ وأن يوضع الجنازة دون القبر ب9ذراعين أ .٤
ف9ي الثالث9ة ث9م ينق9ل : ثم ينق9ل قل9ي�ً ويوض9ع ث9م ينق9ل قل9ي�ً ويوض9ع

ن مترس�ً ليأخذ الميت أھبته، بل يكره أن يدخل في القب9ر دفع9ة، ف9إ
 .للقبر أھوا�ً عظيمة

إن كان الميت رج�ً يوضع في الدفعة ا�خيرة بحي9ث يك9ون رأس9ه  .٥
عند ما يلي رجلي المي9ت ف9ي القب9ر، ث9م ي9دخل ف9ي القب9ر ط9و�ً م9ن 

القبل99ة، ث99م  توض99ع ف99ي ط99رفط99رف رأس99ه أو�، وإن ك99ان ام99رأة 
 ً  .تدخل عرضا

 .أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة .٦
٧.  ً� . فيرسل إلى القبر برفقأن يسل من نعشه س
 :الدعاء عند السل من النعش بأن يقول .٨

اللھ�م إل�ى  صلى ] عليه وآلIهبسم هللا وبا] وعلى ملة رسول هللا (
ل�ه ف�ي قب�ره، ولقن�ه حجت�ه، وثبت�ه  أفس�حرحمتك 	 إلى عذابك، اللھ�م 

  .)القبربالقول الثابت، وقنا وإياه عذاب 
�ه(: وعن99د معاين99ة القب99ر��م اجعل��ة، و	  اللھ��اض الجن��ن ري��ة م�روض

  .)تجعله حفرة من حفر النار
 أمت�كاللھ�م عب�دك واب�ن عب�دك واب�ن (: وعند الوضع في القبر يق9ول

  .)نزل بك وأنت خير منزول به
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�اعد (: وبع99د الوض99ع في99ه يق99ول��ه، وص��ن جنبي��اف اTرض ع��م ج�اللھ
  .)عمله ولقه منك رضوانا

عل�ى مل�ة رس�ول هللا بس�م هللا وب�ا] و(: وعند وضعه في اللحد يقول
  .)صلى ] عليه وآله

  .ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وآية الكرسي والمعوذتين، وقل ھو هللا أحد
  .)أعوذ با] من الشيطان الرجيم(: ويقول

 هُ تَ�دَ حْ وَ  لْ اللھ�م ِص�(: يقول) وضع الطابوق( ما دام مشتغ�ً بالتشريج
ھا عن رحمة وحشته، وآمن روعته وأسكنه من رحمتك تغنيه ب سْ وآنِ 

  .)من سواك، فإنما رحمتك للظالمين
إنا ] وإنا إليه راجعون، اللھم ارف�ع (: وعند الخروج من القبر يقول

درجته في عليين، وأخلف على عقبيه في الغابرين، وعندك نحتسبه يا 
  .)رب العالمين

إنا ] وإنا إليه راجعون، اللھم جاف (: وعند إھالة التراب عليه يقول
���اTرض ع��ه من��ه ولق��ك بروح��عد إلي��ه و اص��كن  كن جنبي��واناً واس�رض

  .)قبره في رحمتك ما تغنيه به من رحمة من سواك
�دنا هللا (: يق999ولوأيض999اً ���ا وع���ذا م���ك، ھ���ديقاً ببعث���ك، وتص���اً ب��إيمان

  .)ورسوله، اللھم زدنا إيماناً وتسليماً 
 .أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر، ويبدأ من طرف الرأس .٩

عن وجھه ويجعل خ9ّده عل9ى ا�رض، ويعم9ل ل9ه وس9ادة أن يحسر  .١٠
 .من تراب

 .أو مدرة لئ� يستلقي على قفاه) طابوقة(بلبنة  أن يسند ظھره .١١
تلق9اء وجھ9ه، بحي9ث  عليه السDمجعل مقدار لبنة من تربة الحسين  .١٢

 .� تصل إليھا النجاسة بعد ا�نفجار
، ب99أن )قالط99ابو(تلقين99ه بع99د الوض99ع ف99ي اللح99د قب99ل الس99تر ب99اللبن  .١٣

يضرب بيده عل9ى منكب9ه ا�يم9ن، ويض9ع ي9ده اليس9رى عل9ى منكب9ه 
: ا�يسر بقوة، ويدني فمه إلى أذنه ويحركه تحريكاً شديداً، ثم يقول

اسمع افھم، هللا رب�ك، اسمع افھم،  بن فCن اسمع افھم،ايا فCن (
نبيك، وا}سCم دينك، والقرآن كتابك،  صلى ] عليه وآلهومحمد 

ن إمامك وعلي ب�ن الحس�ين يمك والحسن إمامك والحسوعلي إما
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إمامك ومحمد بن عل�ي إمام�ك وجعف�ر ب�ن محم�د إمام�ك وموس�ى 
بن جعفر إمامك وعلي بن موسى إمامك، ومحمد بن علي إمامك، 
وعلي بن محمد إمامك، والحس�ن ب�ن عل�ي إمام�ك والق�ائم الحج�ة 

  .)المھدي إمامك صلوات هللا عليھم أجمعين، أفھمت يا فCن؟
�القول (: ويعي99د علي99ه ھ99ذا التلق99ين ث99�ث م99رات، ث99م يق99ول��ك هللا ب�ثبت

الثابت، ھداك هللا إلى صراط مستقيم عرف هللا بينك وب�ين أوليائ�ك ف�ي 
�ه ��عد بروح��ه، واص��ن جنبي��اف اTرض ع��م ج��ه، اللھ��ن رحمت��تقر م�مس

  .)منك برھاناً، اللھم عفوك عفوك هِ إليك، ولقِّ 
�مع اف: (وأجم99ع كلم99ة ف99ي التلق99ين أن يق99ول��Cناس��ن ف��Cن ب��ا ف��م ي�) ھ

ھل أنت على العھد الذي فارقتن�ا علي�ه (: اسمه واسم أبيه ثم يقول ذاكراً 
صIلى ] 	 ش�ريك ل�ه، وأن محم�داً  همن ش�ھادة أن 	 إل�ه إ	 هللا وح�د

عبده ورسوله، وس�يد النبي�ين، وخ�اتم المرس�لين، وأن علي�اً  عليه وآله
����يين، وإم���يد الوص���ؤمنين وس���ر الم���ى أمي���ه عل���رض هللا طاعت��ام افت

العالمين، وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين، ومحمد ب�ن عل�ي، 
وجعفر بن محمد، وموسى ب�ن جعف�ر، وعل�ي ب�ن موس�ى، ومحم�د ب�ن 

عليھم علي وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والقائم الحجة المھدي 
أئم�ة الم�ؤمنين، وحج�ج هللا عل�ى الخل�ق أجمع�ين وأئمت�ك أئم�ة  السDم

  .)ھدى بك أبرار
�د هللا ��ن عن��ولين م��ان رس��ان المقرب��اك الملك��Cن إذا أت��ن ف��Cن ب��ا ف�ي

كتاب�ك وع�ن قبلت�ك تبارك وتعالى وسأ	ك عن رب�ك وع�ن نبي�ك، وع�ن 
هللا رب�ي، ومحم�د : فC تخ�ف و	 تح�زن وق�ل ف�ي جوابھم�ا أئمتكوعن 

�يّ  صIIلى ] عليIIه وآلIIه��ابي، نبي��رآن كت��ي والق��Cم دين��ة و، وا}س�الكعب
بلتي، وأمير المؤمنين عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب إم�امي والحس�ن ب�ن عل�ي ق

المجتبى إمامي والحسين بن علي الشھيد بك�ربCء إم�امي وعل�ي زي�ن 
العابدين إمامي ومحمد الباقر إمامي وجعفر الص�ادق إم�امي، وموس�ى 
�ي ��امي، وعل��واد إم��د الج��امي، ومحم��ا إم��ي الرض��امي، وعل��اظم إم�الك

�ن الع��امي والحس��ادي إم��امي الھ��ر إم��ة المنتظ��امي والحج��كري إم�س
�فعائي ��ادتي وش��ادتي وق��ي وس��ين أئمت��يھم أجمع��لوات هللا عل��ؤ	ء ص�ھ

  .تبرء في الدنيا واyخرةأبھم أتولى ومن أعدائھم 
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�ا ��م ي��م اعل��Cن(ث��ن ف��Cن ب��الى ن) ف��ارك وتع��رب، وأن أن هللا تب��م ال�ع
�داً ��ب  صIIلى ] عليIIه وآلIIهمحم��ي طال��ن أب��ي ب��ول، وأن عل��م الرس�نع

�ه ��اء ب��ا ج��ة وأن م��م اTئم��ر نع��ي عش��ة ا	ثن��ومين اTئم�وأو	ده المعص
�د ��ر  صIIلى ] عليIIه وآلIIهمحم��ؤال منك��ق، وإن س��وت ح��ق وإن الم�ح

ونكير في القب�ر ح�ق والبع�ث والنش�ور ح�ق  والص�راط ح�ق والمي�زان 
حق وتطائر الكتب حق وإن الجنة حق، والنار حق وأن الساعة آتية 	 

  .)ث من في القبورريب فيھا وأن هللا يبع
: يق99ول) أي المي99ت(وف99ي الح99ديث أن99ه ) أفھم99ت ي99ا ف99�ن: (ث99م يق99ول

  .فھمت
ثبتك هللا ب�القول الثاب�ت، وھ�داك هللا إل�ى ص�راط مس�تقيم، (: ثم يقول

عرف هللا بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته اللھم جاف اTرض 
�م ��اً، اللھ��ك برھان��ه من��ك، ولق��ه إلي��عد بروح��ه، واص��ن جنبي��وك ع�عف

  .)وعفوك
وا�ولى أن يلق9ن بم9ا ذك9ر م9ن العرب9ي وبلس9ان المي9ت أيض9اً إن ك9ان 

  .غير عربي
أن يسد اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع الت9راب علي9ه، وا�ول9ى  .١٤

 .كان أحسن ن بالطينا�بتداء من طرف رأسه، وإن أحكمت اللب
 .أن يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنه باب القبر .١٥
يضعه في القبر على طھارة مكشوف ال9رأس، نازع9اً أن يكون من  .١٦

 .عمامته ورداءه ونعليه، بل وخفيه إ� لضرورة
: ممن حضر التراب عليه بظھر الكف قائ�ً أن يھيل غير ذي رحم  .١٧

 .إنا ] وإنا إليه راجعون
أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمھا أو زوجھا، ومع  .١٨

ن999ب، و� يبع999د أن يك999ون ا�ول999ى ع999دمھم فأرحامھ999ا، وإ� فا�جا
 .بالنسبة إلى الرجل ا�جانب

 .رفع القبر عن ا�رض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة .١٩
ه مينزوايا قائم9ة، وتس9طيحه، ويك9ره تس9 أربعتربيع القبر كونھا ذا  .٢٠

 .بل تركه أحوط
 .أن يجعل على القبر ع�مة .٢١
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دئ ب9الرش م9ن أن يرش عليه الماء وا�ولى أن يس9تقبل القبل9ة ويبت9 .٢٢
عن99د ال99رأس إل99ى الرج99ل ث99م ي99دور ب99ه عل99ى القب99ر حت99ى يرج99ع إل99ى 
ال99رأس، ث99م ي99رش عل99ى الوس99ط م99ا يفض99ل م99ن الم99اء، و� يبع99د 

 .راً ھاستحباب الرش إلى أربعين يوماً أو أربعين ش
أن يض99ع الحاض99رون بع99د ال99رش أص99ابعھم مفرج99ات عل99ى القب99ر  .٢٣

قبل9ة، وم9ن ط9رف ، وا�ول9ى أن يك9ون مس9تقبل الأثرھابحيث يبقى 
رأس المي99ت واس99تحباب الوض99ع الم99ذكور أك99د بالنس99بة إل99ى م99ن ل99م 
يص99ل عل99ى المي99ت، وإذا ك99ان المي99ت ھاش99مياً ف99ا�ولى أن يك99ون 
الوضع على وجه يكون أثر ا�صابع أزيد بأن يزيد في غم9ز الي9د، 

بسم هللا ختمتك من الش�يطان أن (: ويستحب أن يقول حين الوضع
  .)يدخل

  .هإنا أنزلنا) سبع مرات(أن يقرأ مستقب�ً للقبلة  يستحبأيضاً و
�ن (: ويس99999تحب أن يس99999تغفر ل99999ه ويق99999ول�����اف اTرض ع�����م ج����اللھ

�جنبيه،��ه، ولقّ��ك روح��عد إلي��ن  هوأص��ره م��كن قب��واناً، واس��ك رض�من
ما تغنيه به عن رحمة م�ن س�واك، اللھ�م ارح�م غربت�ه، وص�ل رحمتك 

�ته، و��س وحش��ه، وآن��ن رحمآوحدت��ه م��ض علي��ه، وأف��ن روعت��ك، م�ت
سكن إليه من ب�رد عف�وك وس�عة غفران�ك ورحمت�ك م�ا يس�تغني بھ�ا أو

  .)عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتو	ه
و� يختص ھذه الكيفية بھذه الحالة بل يستحب عند زي9ارة ك9ل م9ؤمن 

وطل99ب المغف99رة وق99راءة ال99دعاء  )س99بع م99رات(م99ن ق99راءة إن99ا أنزلن99اه 
  .المذكور

بع9د تم9ام ال9دفن ورج9وع  اً له تلقين9ا آخ9ر أن يلقنه الولي أو من يأذن .٢٤
الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكر، فإن ھذا التلقين يوجب عدم 

ح99ال : س99ؤال النكي99رين من99ه، ف99التلقين يس99تحب ف99ي ث�ث99ة مواض99ع
ا�حتض9999ار وبع9999د الوض9999ع ف9999ي القب9999ر، وبع9999د ال9999دفن ورج9999وع 

 .التكفين أيضاً الحاضرين، وبعضھم ذكر استحبابه بعد 
قبال حال التلقين، وينبغي في التلقين بع9د ال9دفن وض9ع ويستحب ا�ست

 .الفم عند الرأس
أن يكتب اسم المي9ت عل9ى القب9ر، أو عل9ى ل9وح أو حج9ر، وينص9ب  .٢٥

 .عند رأسه
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	 إله إ	 هللا، ومحم�د (: عقيق مكتوب عليه أن يجعل في فمه فصّ  .٢٦
والحسن والحسين وعل�ي ومحم�د  يّ عل ،نبيي صلى ] عليه وآله

�����ر وموس����دي  وجعف����ن والمھ����ي والحس����د وعل����ي ومحم���ى وعل
 .)عليھم السDمأئمتي

 .حكام بناء القبرإ .٢٧
تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن وبعده والثاني أفضل ويكفي ف9ي  .٢٨

لزمانھا، ول9و أدت تجدي9د ح9زن  ثوابھا رؤية المصاب إياه، و� حدّ 
ل99ه  س99ي ك99ان تركھ99ا أول99ى ويج99وز الجل99وس للتعزي99ة، و� ح99دّ ق99د ن

ه بعضھم بيومين أو ث�ث وبعضھم على أن ا�زيد م9ن أيضاً، وحدّ 
ه، ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن وال9دعاء � ويوم مكر

 .يبعد رجحانه
، ويك9ره ا�ك9ل عن9دھم، أي9امث�ث9ة إرسال الطعام إل9ى أھ9ل المي9ت،  .٢٩

 .وفي خبر إنه عمل أھل الجاھلية
: ن يقول99واش9ھادة أربع9ين أو خمس9ين م9ن الم99ؤمنين للمي9ت بخي9ر ب9أ .٣٠

 .اللھم إنا 	 نعلم منه إ	 خيراً، وأنت أعلم به منا
 .البكاء على المؤمن .٣١
صIلى ] عليIه أن يسلي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النب9ي  .٣٢

 .فإنه أعم المصائب وآله
الص99بر عل99ى المص99يبة وا�حتس99اب والتأس99ي با�نبي99اء وا�وص99ياء  .٣٣

 .والصلحاء، خصوصاً في موت ا�و�د
 .كلما تذكر ] وإنا إليه راجعون إنا: قول .٣٤
الس�Cم عل�يكم ي�ا أھ�ل (: زيارة قبور المؤمنين والس�م عليھم بقول .٣٥

 .)الديار أنتم فرط وأنا بكم 	حقون
 .طلب الحاجة عند قبر المؤمنين .٣٦
أفض9ل ) أي الص9دقة(الصدقة عن الميت ف9ي أول ليل9ة ال9دفن وھ9ي  .٣٧

 .من صلوة الوحشة والجمع أكمل
 .ربيندفن ا�قارب متقا .٣٨
 .التحميد وا�سترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد .٣٩
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ص�ة الھدية ليلة الدفن، وھي على رواية ركعتان، يقرأ في ا�ولى  .٤٠
الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشر م9رات، ويق9ول 

اللھم صل على محمد وآل محم9د، وابع9ث ثوابھ9ا إل9ى : بعد الص�ة
) ھ99م فيھ99ا خال99دون(ة الكرس99ي إل99ى قب99ر  ف99�ن، وا�ح99وط ق99راءة آي99

 .والظاھر أن وقته تمام الليل وإن كان ا�ولى أوله بعد العشاء
إذا نقل الميت إلى مكان آخ9ر، كالعتب9ات أو أخ9ر ال9دفن إل9ى ): مسألة(

  .تؤخر إلى ليلة الدفن ة الدفنمدة فص�ة ليل
� ف9رق ف9ي اس9تحباب التعزي9ة �ھ9ل المص9يبة ب9ين الرج9ال ): مسألة(
نساء و� بأس بتعزية أھل الذمة مع ا�حتراز عن الدعاء لھم ب9ا�جر وال
  . مصلحة تقتضي ذلك معإ� 
  .يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته): مسألة(

  
���  
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  مكروھات الدفن

بحرمته مع : ل بحرمته مطلقاً، وقيلدفن ميتين في قبر واحد، بل قي .١
از مطلق9اً م9ع الكراھ9ة، م9رأة أجنبي9ة، وا�ق9وى الج9وإكون أح9دھما 

نعم ا�حوط الترك إ� لضرورة، ومعھا ا�ولى جع9ل حائ9ل بينھم9ا 
والمرأة على سرير واحد، وا�حوط وكذا يكره حمل جنازة الرجل 

 .تركه أيضاً 
القب9ر بالس9اج ونح9وه م9ن اtج9ر والحج9ر إ� إذا كان9ت داخل فرش  .٢

 .به ا�رض ندية، وأما فرش ظھر القبر باtجر نحوه ف� بأس
نزول ا�ب في قبر ولده خوفاً من جزعه، بل إذا خيف من ذلك في  .٣

بكراھ99ة ن99زول : س99ائر ا�رح99ام أيض99اً يك99ون مكروھ99اً ب99ل ق99د يق99ال
ا�رح999ام مطلق999اً إ� ال999زوج ف999ي قب999ر زوجت999ه والمح999رم ف999ي قب999ر 

 .محارمه
 .أن يھيل ذو الرحم على رحمه التراب، فإن يورث قساوة القلب .٤
رابه، وكذا تطيينه بغير ترابه، فإنه ثقل على سد القبر بتراب غير ت .٥

 .الميت
تجصيصه أو تطيين9ه لغي9ر ض9رورة، والق9در المت9يقن م9ن الكراھ9ة  .٦

 .إنما ھو بالنسبة إلى باطن القبر � ظاھره
قب9ور ا�نبي9اء وا�وص9ياء والص9لحاء  تجديد القبر بع9د اندراس9ه إ�ّ  .٧

 .والعلماء
يجع9ل ش9كله مث9ل س9نام تسنيمه بل ا�حوط ترك9ه، والتس9نيم ھ9و أن  .٨

 .البعير
البناء عليه، عدا قب9ر م9ن ذك9ر، والظ9اھر ع9دم كراھ9ة ال9دفن تح9ت  .٩

 .البناء والسقف
 علIIIيھم السDIIIماتخ99اذ المقب999رة مس999جدا إ� مقب999رة ا�نبي999اء وا�ئم999ة  .١٠

 .والعلماء
 .عليھم السDمالمقام عند القبور إ� قبور ا�نبياء وا�ئمة  .١١
 .الجلوس على القبر .١٢
 .ئط في المقابرالبول والغا .١٣
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 .الضحك في المقابر  .١٤
 .الدفن في الدور .١٥
 .تنجيس القبور وتكثيفھا بما يوجب ھتك حرمة الميت .١٦
 .المشي على القبر من غير ضرورة .١٧
 .ا�تكاء على القبر .١٨
إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريباً منه ثم  .١٩

 .رفعھا ووضعھا دفعات
 .أربع أصابع مفرجاترفع القبر عن ا�رض أزيد من  .٢٠
نق999ل المي999ت م999ن بل999د موت999ه إل999ى آخ999ر إ� إل999ى المش999اھد المش999رفة  .٢١

ف9إن  النج9فوا�ماكن المقدسة، والمواض9ع المحترم9ة، كالنق9ل إل9ى 
ال999دفن في999ه ي999دفع ع999ذاب القب999ر، وس999ؤال الملك999ين، وإل999ى ك999رب�ء 
والكاظمية وس9ائر قب9ور ا�ئم9ة ب9ل إل9ى مق9ابر العلم9اء والص9لحاء، 

، وم9ن ھم فق9د نج9اافاز ومن أت9 عليھم السDمبا�ئمة فإن من تمسك 
م ب9اD تع9الى والمتوس9ل صھم فقد اعتلجأ إليھم أمن، ومن اعتصم ب

 .ينعبھم غير خائب صلوات هللا عليھم أجم
يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت، بل قد يك9ون ): مسألة(

ن � يكون منافيا راجحاً، كما إذا كان مسكناً للحزن حرقة القلب بشرط أ
للرض99ا بقض99اء هللا، و� ف99رق ب99ين ال99رحم وغي99ره، ب99ل ق99د م99ر اس99تحباب 
البك9اء عل9ى الم99ؤمن، ب9ل يس9تفاد م99ن بع9ض ا�خب9ار ج99واز البك9اء عل99ى 
ا�لي99ف الض99ال، والخب99ر ال99ذي ينق99ل م99ن أن المي99ت يع99ذب ببك99اء أھل99ه 

وأم9ا البك9اء  )َرىَو	َ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُخْ ( :لقوله تعالى )١(ضعيف مناف
المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا 

  .بقضاء هللا، نعم يوجب حبط ا�جر، و� يبعد كراھته
يج99وز الن99وح عل99ى المي99ت ب99النظم والنث99ر م99ا ل99م يتض99من ): مس99ألة(

الك99ذب، ول99م يك99ن مش99تم�ً عل99ى الوي99ل والثب99ور، لك99ن يك99ره ف99ي اللي99ل، 
  .ذ ا�جرة عليه إذا لم يكن بالباطلويجوز أخ

                                                           
 .أن الميت الكافر ليعذب ببكاء أھله: ته عائشة بأن الحديث ھوّذيبل ك.  ١
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� يجوز اللطم والخدش وجز الشعر، بل والصراخ الخارج ): مسألة(
عن حد ا�عتدال على ا�حوط وكذا � يجوز شق الثوب على غير ا�ب 

  .وا�خ، وا�حوط تركه فيھما أيضاً 
في جز المرأة ش9عرھا ف9ي المص9يبة كف9ارة ش9ھر رمض9ان، ): مسألة(

  .ة اليمين، وكذا في خدشھا وجھھاوفي نتفه كفار
ده كفارة اليمين، ق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولفي ش): مسألة(

  .وھي إطعام عشرة مساكين كسوتھم أو تحرير رقبة
مجنون9اً، إ� م9ع  أويحرم نبش قب9ر الم9ؤمن وإن ك9ان طف9�ً ): مسألة(

عظم9اً  العلم باندراسه وصيرورته تراباً، و� يكتف9ى الظ9ن ب9ه، وإن بق9ي
فإن ك9ان ص9لباً فف9ي ج9واز نبش9ه إش9كال، وأم9ا م9ع كون9ه مج9رد ص9ورة 
بحيث يصير ترباً بأدنى حركة فالظاھر جوازه نعم � يجوز ن9بش قب9ور 

ول999و بع999د  علIIIيھم السDIIIمالش999ھداء والعلم999اء والص999لحاء وأو�د ا�ئم999ة 
  .ا�ندراس وإن طالت المدة، سيما المتخذ منھا مزاراً أو مستجارا

توق99ف ص99دق الن99بش عل99ى ب99روز جس99د المي99ت، فل99و أخ99رج  والظ99اھر
بعض تراب القبر وحف9ر م9ن دون أن يظھ9ر جس9ده � يك9ون م9ن الن9بش 
المحرم وا�ولى اVناطة بالعرف وھتك الحرمة، وكذا � يص9دق الن9بش 

، خصوصاً إذا ل9م إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر
يظھر جس9د المي9ت، وك9ذا إذا ك9ان المي9ت موض9وعاً عل9ى وج9ه ا�رض 
وبني عليه بناء، لعدم إمكان الدفن، أو باعتقاد جوازه، أو عص9ياناً، ف9إن 
إخراج99ه � يك99ون م99ن الن99بش وك99ذا إذا ك99ان ف99ي الت99ابوت م99ن ص99خرة أو 

  .نحوھا
  :يستثنى من حرمة النبش موارد): مسألة(

ن99ه إلمك99ان المغص99وب ع99دواناً أو جھ99�ً أو نس99ياناً، فإذا دف99ن ف99ي ا .١
ببقائ99ه وك99ذا إذا ك99ان كفن99ه  ش99ه م99ع ع99دم رض99ا المال99كبنيج99ب 

مغص99وباً، أو دف99ن مع99ه م99ال مغص99وب، ب99ل أو مال99ه المنتق99ل بع99د 
ب99دفن  ىموت99ه إل99ى ال99وارث فيج99وز نبش99ه Vخراج99ه نع99م ل99و أوص99

ظھ9ر  دعاء أو ق9رآن أو خ9اتم مع9ه � يج9وز نبش9ه �خ9ذه، ب9ل ل9و
بوج999ه م999ن الوج999وه � يج999وز أخ999ذه، كم999ا � يج999وز ع999دم العم999ل 

 .بوصيته من ا�ول
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إذا كان مدفوناً ب� غس9ل أو ب9� كف9ن، أو تب9ين بط9�ن غس9له، أو  .٢
ه على الغير الوجه الشرعي، كما إذا كان من جلد الميتة نكون كف

أو غير المأكول أو حريراً فيج9وز نبش9ه لت9دارك ذل9ك م9ا ل9م يك9ن 
 .ھتكهموجباً ل

 .حق من الحقوق على رؤية جسده إثباتإذا توقف  .٣
لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه، لك9ن ا�ول9ى دفن9ه مع9ه عل9ى  .٤

 .وجه � يظھر جسده
كما إذا دفن مع9ه ك9افراً، أو دف9ن ف9ي إذا دفن في مقبرة � يناسبه،  .٥

 .مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من ا�مكنة الموجبة لھتك حرمته
 .مشاھد المشرفة وا�ماكن المعظمة على ا�قوىلنقله إلى ال .٦
إذا ك9ان موض9وعاً ف99ي ت9ابوت ودف99ن ك9ذلك، ف99إن � يص9دق علي99ه  .٧

النبش حيث � يظھر جسده، وا�ولى مع إرادة النقل إلى المشاھد 
 .أو أقل إشكا�ً  اVشكالاختيار ھذه الكيفية فإنه خال عن 

 .إذا دفن بغير إذن الولي .٨
مع99ين وخول99ف عص99ياناً أو جھ99�ً أو  إذا أوص99ى بدفن99ه ف99ي مك99ان .٩

 .نسياناً 
 .أھم حجرا النبش أو عارضه أمر إذا دعت ضرورة إلى .١٠
 .إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو .١١

يك9ره إخف9اء م9وت إنس9ان م9ن أو�ده وأقربائ9ه إ� إذا كان9ت ): مسألة(
 .ھناك جھة رجحان فيه

ح999ال ينبغ99ي للم999ؤمن إع99داد قب999ر لنفس99ه، س99واء ك999ان ف99ي ): مس99ألة(
  .المرض أو الصحة، ويرجح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه

ل الكف9ن ذل ا�رض لدفن المؤمن، كما يس9تحب ب9ذيستحب ب): مسألة(
من كفن مؤمن9اً ك9ان كم9ن ض9من كس9وته : له، وإن كان غنياً، ففي الخبر

  .إلى يوم القيامة
ك9ان فيم9ا ن9اجى : يستحب مباشرة غسل المي9ت، فف9ي الخب9ر): مسألة(
يا رب ما لم�ن غس�ل الم�وتى، فق�ال : ربه قال عليه السDمبه موسى  هللا

  .اغسله من ذنوبه كما ولدته أمه
يس99تحب ل�نس99ان إع99داد الكف99ن، وجعل99ه ف99ي بيت99ه، وتك99رار ): مس99ألة(

  : النظر إليه، ففي الحديث
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إذا أع9د الرج9ل كفن9ه ك9ان م9أجوراً : صIلى ] عليIه وآلIهقال رس9ول 
  .كلما نظر إليه
ظ9ر ل9م يكت9ب م9ن الغ9افلين، وإن ك9ان م9أجوراً كلم9ا ن: آخ9روفي خبر 

  .إليه
  

���  
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  بعض أعمال المقابر وإھداء الثواب للموتى

  ).إنا أنزلناه(سورة ) سبع مرات(مستقب�ً للقبلة يستحب أن يقرأ  •
  :ويستحب أن يستغفر له ويقول •
اللھم جاف اTرض على جنبيه، واص�عد إلي�ك روح�ه، ولق�ه من�ك ( •

���وانا، واس��ن رض��ة م��ن رحم��ه م��ه ب��ا تغني��ك م��ن رحمت��ره م�كن قب
سواك، اللھم ارحم غربته، وصل وحدت�ه، وآن�س وحش�ته، وآم�ن 
روعته، وأف�ض علي�ه م�ن رحمت�ك، واس�كن إلي�ه م�ن ب�رد عف�وك 
وسعة غفرانك ورحمت�ك م�ا يس�تغني بھ�ا ع�ن رحم�ة م�ن س�واك، 

  ).واحشره مع من كان يتو	ه
م9ا لّ ك )وإن�ا إلي�ه راجع�ونإنا ] (: يستحب ا�ستغفار للميت ويقول •

 .تذكر
السCم عل�يكم (: يستحب زيارة قبور المؤمنين والس�م عليھم بقول •

  .)كم 	حقونبيا أھل الديار أنتم لنا فرط وإنا 
م ا�ثن9ين ووقراءة القرآن وطل9ب الرحم9ة والمغف9رة لھ9م، ويتأك9د ف9ي ي9

والخميس خصوصاً عصره وص9بيحة الس9بت للرج9ال والنس9اء بش9رط 
  .جزع والصبرعدم ال

  :ويستحب أن يقول •
السCم على أھل الديار م�ن الم�ؤمنين رح�م هللا المتق�دمين م�نكم (     

  .)والمتأخرين وإنا إنشاء هللا بكم 	حقون
ويستحب للزائر أن يضع يده على القبر، وأن يك9ون مس9تقب�، وأن  •

 .)سبع مرات(يقرأ إنا أنزلناه 
آي99ة الكرس99ي ك99ل منھ99ا ويس99تحب أيض99اً ق99راءة الحم99د والمع99وذتين و •

ث�ث مرات، وا�ولى أن يكون جالساً مستقبل القبل9ة ويج9وز قائم9اً 
 .ويستحب أيضاً قراءة سورة يس

  :ويستحب أيضاً أن يقول •
بسم هللا الرحمن ال�رحيم، الس�Cم عل�ى أھ�ل 	 إل�ه إ	 هللا م�ن (        

���ن 	 إل��ه إ	 هللا، م��ول 	 إل��دتم ق��ف وج��ه إ	 هللا كي�ه إ	 هللا، أھ�ل 	 إل
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	 إله إ	 هللا، واحش�رنا ف�ي زم�رة : بحق 	 إله إ	 هللا، اغفر لمن قال
  .)من قال 	 إله إ	 هللا، محمد رسول علي ولي هللا

وإھ9دائھا لجمي9ع ) م9رة ١١(ويستحب قراءة سورة قل ھ9و هللا أح9د  •
 .ا�موات

 إن للموت فزعاً، ف9إذا أت9ى: قال صلى ] عليه وآلهعن رسول هللا  •
  :أحدكم وفاة أخيه فليقل

اللھ�م اكتب�ه  قلب�ون،ي�ه راجع�ون، وإن�ا إل�ى ربن�ا لمنإنا ] وإنا إل( •
 عندك من المحسنين واجعل كتابه في عليين، واخلف عل�ى عقب�ه

  .)الغابرين، اللھم 	 تحرمنا أجره و	 تفتنا بعده في
عل9ى المق9ابر  رَّ َم9 نْ َم9: صIلى ] عليIه وآلIهوروي عن رسول هللا  •

إحدى عشرة مرة، ووھ9ب أج9ره ل}م9وات، ) قل ھو هللا أحد: (أفقر
 .أعطي من ا�جر بعدد ا�موات

ع99ن أبي99ه، ع99ن آبائ99ه، ع99ن النب99ي  عليIIه السDIIموروي ع99ن الرض99ا  •
عل99ى المق99ابر فق99رأ التوحي99د إح99دى  رَّ َم99 نْ َم99: صIIلى ] عليIIه وآلIIه

  .عشرة مرة، ثم وھب أجره ل}موات، أعطي من ا�جر بعددھم
  

���  
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  جملة من الروايات في أحوال الموت والبرزخ والمنجيات والمھلكات

ع9ن ق9ول هللا  عليIه السDIمأبا جعف9ر  تُ سأل: عن أبي خالد الكابلي قال
ِ َوَرُسولِِه َوالنُّوِر الَِّذي أَنَزْلنَ�ا( :� ي9ا أب9ا خال9د الن9ور : فق9ال) فَآِمنُوا بِا]َّ

إلى يوم القيام9ة، وھ9م وهللا  لهصلى ] عليه وآوهللا ا�ئمة من آل محمد 
نور هللا الذي أن9زل ف9ي الس9ماوات وف9ي ا�رض، وهللا ي9ا أب9ا خال9د لن9ور 
اVمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المض9يئة بالنھ9ار، وھ9م وهللا 

ن99ورھم عم99ن يش99اء فتض99للم  �ين99ورون قل99وب الم99ؤمنين، ويحج99ب هللا 
ب99ه و� يتو�ن9ا حت99ى يطھ9ر هللا قلوهللا ي9ا أب99ا خال9د � يحبن99ا عب9د وقل9وبھم 

ويكون سلماً لنا فإذا كان سلماً لنا سلمه  م لنالسيطھر هللا قلب عبد حتى ي
  .)١(هللا من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة ا�كبر

م99ن : يق99ول عليIIه السDIIمس99معت أب99ا عب99د هللا : ع99ن زي99د الش99حام ق99الو
ده ف9نفس كربت9ه وأعان9ه عل9ى أغاث أخاه المؤمن اللھفان اللھثان عند جھ

له بذلك ثنتين وسبعين رحمة م9ن هللا يعج9ل ل9ه  �نجاح حاجته كتب هللا 
منھ99ا واح99دة يص99لح بھ99ا أم99ر معيش99ته وي99دخر ل99ه أح99دى وس99بعين رحم99ة 

  .)٢(�فزاع يوم القيامة وأھواله
: يق9ول عليIه السDIمس9معت أب9ا عب9د هللا : سمع أبي س9يار، ق9المعن و

نف9س هللا عن9ه ك9رب اtخ9رة وخ9رج م9ن قب9ره  من نفس عن مؤمن كربة
وھو ثلج الفؤاد ومن أطعمه م9ن ج9وع أطعم9ه هللا م9ن ثم9ار الجن9ة وم9ن 

  .)٣(سقاه شربة سقاه هللا من الرحيق المختوم
  
م9ن ف9رج : قال عليه السDمعن الحسن بن علي الوشاء، عن الرضا و

  .)٤(عن مؤمن فرج هللا عن قلبه يوم القيامة
يقول أيما : عليه السDمسمعت أبا عبد هللا : بي قالعن ذريح المحارو

وھو معس9ر يس9ر هللا ل9ه حوائج9ه ف9ي ال9دنيا  ةمؤمن نفس عن مؤمن كرب
ستر هللا عليه سبعين ومن ستر على مؤمن عورة يخافھا : واtخرة، قال

                                                           
 . ٢/٢٩١: الكافي، الشيخ الكليني.  ١
 .٢/١٩٩ : المصدر نفسه.  ٢
 .٢/١٩٩: سهالمصدر نف.  ٣
 .٢/١٩٩: الكافي، الشيخ الكليني.  ٤
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وهللا ف9ي ع9ون الم9ؤمن م9ا ك9ان : الدنيا واtخرة، ق9العورة من عورات 
  .)١(نتفعوا بالعظة وارغبوا في الخيرون أخيه، فاالمؤمن في ع

من أشبع مؤمناً وجبت ل9ه الجن9ة، : قال عليه السDمعن أبي عبد هللا و
حقاً على هللا أن يم} جوفه من الزقوم، مؤمناً كان ومن أشبع كافراً كان 

  .)٢(أو كافراً 
ق9ال رس99ول هللا : ق99ال عليIه السDIمع9ن أب9ي حم99زة، ع9ن أب9ي جعف99ر و

م9ن أطع9م ث�ث9ة نف9ر م9ن المس9لمين أطعم9ه هللا م9ن : هصلى ] عليه وآل
ث�ث جنان في ملكوت السموات الفردوس وجنة عدن وط9وبى وش9جرة 

  .)٣(تخرج من جنة عدن، غرسھا ربنا بيده
: ق9ال عليIه السDIمعن عبد هللا بن ميمون الق9داح، ع9ن أب9ي عب9د هللا و

من ا�جر في  من أطعم مؤمناً حتى يشبعه لم يدر أحد من خلق هللا ما له
م9ن : مرسل إ� هللا رب العالمين، ثم قال اtخرة، � ملك مقرب و� نبيُّ 

أَْو إِْطَع�اٌم : (�الس9بغان ث9م ت9� ق9ول هللا موجبات المغفرة إطع9ام المس9لم 
  .)٤()فِي يَْوٍم ِذي َمْسَغبٍَة يَتِيًما َذا َمْقَربٍَة  أَْو ِمْسِكينًا َذا َمْتَربَةٍ 

م9ن كس9ا : ق9ال عليIه السDIمع9ن أب9ي عب9د هللا  عن جمي9ل ب9ن دراج،و
أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقاً عل9ى هللا أن يكس9وه م9ن ثي9اب الجن9ة 
وأن يھ99ون علي99ه س99كرات الم99وت وأن يوس99ع علي99ه ف99ي قب99ره وأن يلق99ى 

: ف999ي كتاب999ه �الم�ئك999ة إذا خ999رج م999ن قب999ره بالبش999رى وھ999و ق999ول هللا 
  .)٥()ا يَْوُمُكُم الَِّذي ُكنتُْم تُوَعُدونَ َوتَتَلَقَّاھُُم اْلَمCَئَِكةُ َھذَ (

ق99ال رس99ول هللا : ق99ال عليIIه السDIIمن أب99ي عب99د هللا وع99ن الس99كوني ع99
فزع  نْ مِ  هللاُ  آمنهُ  هُ رَ ه فوقَّ سنِّ لِ  كبيرٍ  لَ ضْ فَ  فَ رَ عَ  نْ مَ : صلى ] عليه وآله

  .)٦(يوم القيامة
ة ف9ي اVس9�م بير ذا ش9ق9َّوَ  نْ َم9: صIلى ] عليIه وآلIهقال رسول هللا و

  .)١(من فزع يوم القيامة �آمنه هللا 
                                                           

 .٢/١٩٩: المصدر نفسه.  ١
 .٢/٢٠٠: المصدر نفسه.  ٢
 .٢/٢٠٠: المصدر نفسه.  ٣
 .٢/٢٠١: المصدر نفسه.  ٤
 .٢/٢٠٤: الكافي، الشيخ الكليني.  ٥
 .٢/٢٨٥: المصدر نفسه.  ٦
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� يس9أل ف9ي : عليIه السDIمقال أبو عبد هللا : عن محمد بن مسلم قالو
  .)٢( من محض اVيمان محضاً أو محض الكفر محضاً القبر إ�

أيفل99ت م99ن : عليIIه السDIIمقل99ت �ب99ي عب99د هللا : ع99ن أب99ي بص99ير ق99الو
ب99اD منھ99ا م99ا أق99ل م99ن يفل99ت م99ن نع99وذ : فق99ال: ض99غطة القب99ر أح99د، ق99ال

خرج في جنازة س9عد  صلى ] عليه وآلهإن رسول هللا .. ضغطة القبر 
رأس99ه إل99ى  عليIIه السDIIمس99بعون أل99ف مل99ك فرف99ع رس99ول هللا  هُ عَ يَّ وق99د َش99

جعل9ت ف9داك إن9ا نح9دث أن9ه : قل9ت: ق9ال: ؟مثل سعد يضم: السماء ثم قال
ف9ي خلق9ه  )٣(ما ك9ان م9ن زع9ارةإن !هللا معاذ : فقال ؟كان يستخف بالبول

  .)٤(على أھله 
يج9يء الملك9ان : قال عليه السDمعن أبي عبد هللا : عن بشير الدھانو

واتھما كالرع999د القاص999ف منك999ر ونكي999ر إل999ى المي999ت ح999ين ي999دفن أص999
البرق الخ999اطف يخط999ان ا�رض بأنيابھم999ا ويط999آن ف999ي وأبص999ارھما ك999

: فإذا كان مؤمناً قال :شعورھما فيسأ�ن الميت من ربك؟ وما دينك؟ قال
الذي خ9رج  تقول في ھذا الرجل ام: هللا ربي وديني اVس�م، فيقو�ن له

 صIIلى ] عليIIه وآلIIهمحم99د رس99ول هللا  نْ َع99أَ : ب99ين ظھ99رانيكم؟ فيق99ول
اش9ھد أن9ه رس9ول هللا، : تشھد أنه رسول هللا، فيق9ول: تسأ�ني فيقو�ن له

تسعة أذرع ويفتح له  ه في قبرهنم نومة � حلم فيھا ويفسح ل: فيقو�ن له
علي99ه  يھ99ا، وإذا ك99ان الرج99ل ك99افراً دخ99�ب99اب إل99ى الجن99ة وي99رى مقع99ده ف

م9ن رب9ك؟ وم9ا : وأقيم الشيطان بين يدي9ه، عين9اه م9ن نح9اس فيق9و�ن ل9ه
� : ظھرانيكم؟ فيق9ول بيندينك؟ وما تقول في ھذا الرجل الذي قد خرج 

عليه في قب9ره تس9عة وتس9عين فيخليان بينه وبين الشيطان فيسلط  ؟أدري
تنيناً لو  أن تنيناً واحداً منھا نفخ في ا�رض ما انبتت شجراً أب9داً ويف9تح 

  .)٥( له باب إلى النار ويرى مقعده فيھا
لحك أص9 عليه السDمقلت �بي جعفر : عن أبي بكر الحضرمي قالو

مح9ض  نْ َم9مح9ض اVيم9ان وَ  نْ َم9: ق9ال هللا من المسؤولون في قبورھم؟

                                                                                                                                                    
 .٢/٢٨٥: المصدر نفسه.  ١
 .٢/٢٣٥: المصدر نفسه.  ٢
 .ھي سوء الخلق: ارةوالذع.  ٣
 .٢/٢٣٦: الكافي، الشيخ الكليني.  ٤
 .٢/٢٣٦: الكافي، الشيخ الكليني.  ٥
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يلھ9ى وهللا ع9نھم م9ا يعب9أ بھ9م، : فبقية ھذا الخل9ق؟ ق9ال: قلت: ، قاللكفرا
ع9ن الحج9ة القائم9ة ب9ين أظھ9ركم، فيق9ال : س9ألون؟ ق9اليُ  مَّ َع9وَ : قلت: قال

ن9م أن9ام : ذاك إمامي، فيق9ال: ما تقول في ف�ن ابن ف�ن؟ فيقول: للمؤمن
ھ9ا إل9ى ي9وم حِ وْ هللا عينك ويفتح له باب من الجنة فم9ا ي9زال يتحف9ه م9ن رَ 

قد سمعت : فيقول: ما تقول في ف�ن ابن ف�ن؟ قال: القيامة ويقال للكافر
ويفتح له باب من النار ف9� : قال ،� دريت: به ما أدري ما ھو، فيقال له

  .)١( ھا إلى يوم القيامةيزال يتحفه من حرَّ 
 نْ َم9: يقال للمؤمن في قب9ره: قال عليه السDمعن أبي الحسن موسى و
م9ن : فيقال له ،س�مما دينك؟ فيقول اV: فيقال له ،هللا: فيقول: ؟ قالربكَ 

كيف عملت : فيقال ،ف�ن: من إمامك؟ فيقول: فيقال محمدٌ : نبيك؟ فيقول
ن9م نوم9ة � حل9م : أمر ھداني هللا له وثبتني عليه، فيقال ل9ه: بذلك؟ فيقول

  .)٢(فيھا، نومة العروس، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيدخل عليه
في منزل9ه  عليه السDمكنت عند أبي جعفر : عن سعيد بن جناح قالو

  .)٣( ركوعه لم تدخله وحشة في القبر أتمَّ  َمنْ : بالمدينة فقال مبتدئاً 
 عليIه السDIمخط9ب أمي9ر الم9ؤمنين : عن سليم بن قيس الھ�لي ق9الو

� أ: ثم قال صلى ] عليه وآله ى على النبيّ فحمد هللا واثنى عليه ثم صلّ 
اتباع الھوى وطول ا�م9ل، أم9ا اتب9اع : أن أخوف ما أخاف عليكم خلتان

الھوى فيصد عن الحق، وأما ط9ول ا�م9ل فينس9ي اtخ9رة، أ� إن ال9دنيا 
ق99د ترحل99ت م99دبرة وإن اtخ99رة ق99د ترحل99ت مقبل99ة ولك99ن واح99دة بن99ون، 

 و� تكونوا م9ن أبن9اء ال9دنيا ف9إن الي9وم عم9ل و� فكونوا من أبناء اtخرة
  .)٤( حساب وإن غداً حساب و� عمل

إذا زلزلت (� تملوا من قراءة : أنه قال عليه السDمعن أبي عبد D و
 �لم يص9به هللا  ، فإنه من كانت قراءته فيھا من نوافله)ا�رض زلزالھا

بزلزل99ة أب99داً ول99م يم99ت بھ99ا و� بص99اعقة و� بآف99ة م99ن آف99ات ال99دنيا حت99ى 
د عن99د رأس99ه ك99ريم م99ن عن99د رب99ه فيقع99 يم99وت وإذا م99ات ن99زل علي99ه مل99ك

                                                           
  .٣/٢٣٧ :المصدر نفسه.  ١
 .٣/٣٣٨: الكافي، الشيخ الكليني.  ٢
 . ٣/٣٢١: المصدر نفسه.  ٣
  .٨/٥٨ :المصدر نفسه.  ٤
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رفق بولي هللا فإنه كان كثيراً م9ا ي9ذكرني وي9ذكر يا ملك الموت إ: فيقول
ت�وة ھذه السورة، وتق9ول ل9ه الس9ورة مث9ل ذل9ك ويق9ول مل9ك الم9وت ق9د 
أمرني ربي أن أسمع له وأطيع واخ9رج روح9ه حت9ى ي9أمرني ب9ذلك ف9إذا 

ن9ده حت9ى ي9أمره بق9بض أمرني أخرجت روح9ه و� ي9زال مل9ك الم9وت ع
روحه وإذا كشف له الغطاء فيرى منازله ف9ي الجن9ة فيخ9رج روح9ه م9ن 
ألين ما يكون م9ن الع9�ج ث9م يش9يع روح9ه إل9ى الجن9ة س9بعون أل9ف مل9ك 

  .)١( يبتدرون بھا إلى الجنة
صIلى ] عليIه ق9ال رس9ول هللا : ق9ال عليIه السDIمعن أب9ي عب9د هللا و
يميته ما أماته أبداً ولكن إذا ك9ان  به أن �أقسم على رلو أن مؤمناً : وآله

المنسية، : إليه ريحين ريحاً  يقال لھا �ذلك أو إذا حضر أجله بعث هللا 
ل99ه ومال99ه وأم99ا المس99خية، فأم99ا المنس99ية فإنھ99ا تنس99يه أھ: وريح99اً يق99ال لھ99ا

  .)٢( نفسه عن الدنيا حتى يختار ما عند هللا المسخية فإنھا تسخي
جعل9ت : عليIه السDIمقل9ت �ب9ي عب9د هللا : ق9العن س9دير الص9يرفي و

ھل يكره المؤمن على قبض : صلى ] عليه وآلهفداك يا بن رسول هللا 
ذل9ك  أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عن9د� وهللا إنه إذا : روحه قال

صلى ] يا ولي هللا � تجزع فوالذي بعث محمداً : فيقول له ملك الموت
منك واشفق عليك م9ن وال9د رح9يم ل9و حض9رك، اف9تح  برُّ أ�نا  عليه وآله

وأمي99ر  صIIلى ] عليIIه وآلIIهويمث99ل ل99ه رس99ول هللا : عين99ك ف99انظر، ق99ال
وفاطم9ة والحس99ن والحس9ين وا�ئم99ة م9ن ذري99تھم  عليIه السDIIمالم9ؤمنين 

ھذا رسول هللا وأمير المؤمنين وفاطم9ة والحس9ن : فيقال له عليھم السDم
فيفتح عينه فينظ9ر فين9ادي : رفقاؤك، قال Dمعليھم السوالحسين وا�ئمة 

إل9ى ( يَ�ا أَيَّتَُھ�ا ال�نَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّ�ةُ : روحه مناد من قب9ل رب الع9زة فيق9ول
ْرِضيَّةً ) بالو�ية( اْرِجِعي إِلَى َربِِّك َراِضيَةً ) محمد وأھل بيته ) بالثواب(مَّ

فم9ا ش9يء  ،ُخلِ�ي َجنَّتِ�يَوادْ  )يعني محمدا وأھل بيته( فَاْدُخلِي فِي ِعبَاِدي
  .)٣( أحب إليه من است�ل روحه واللحوق بالمنادي

: عليه السDIمحدثني من سمع أبا عبد هللا : عن عمار بن مروان قالو
م99نكم وهللا يقب99ل ولك99م وهللا يغف99ر، أن99ه ل99يس ب99ين اح99دكم وب99ين أن يغت99بط 

                                                           
 . ٢/٢٢٦:: الكافي، الشيخ الكليني.  ١
 . ٣/١٣٧: المصدر نفسه.  ٢
 .٣/١٣٧: المصدر نفسه.  ٣
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إلى حلق9ه ويرى السرور وقرة العين إ� أن تبلغ نفسه ھھنا ــ وأومأ بيده 
صIلى ] عليIه هللا  إنه إذا كان ذلك واحتض9ر حض9ره رس9ولُ : ــ ثم قال

في9دنو من9ه  عليھم السDIمئيل وملك الموت وجبر عليه السDم وعليٌّ  وآله
ھ99ذا ك99ان يحبن99ا أھ99ل البي99ت  ي99ا رس99ول هللا إنَّ : فيق99ول عليIIه السDIIم عل99يٌ 

ل إن9ه ھ9ذا ك9ان ي9ا جبرئي9: صلى ] عليIه وآلIه فأحبه، ويقول رسول هللا
إن ھ9ذا ك9ان يح9ب : ويقول جبرئيل لملك الموت ،يحبنا أھل البيت فأحبه

هللا ورسوله وأھل بيت رسوله فأحبه وارفق به، فيدنو منه ملك الم9وت، 
ي99ا عب99د هللا أخ99ذت فك99اك رقبت99ك أخ99ذت أم99ان براءت99ك تمس99كت : فيق99ول

 ،نع99م: فيق99ول �ه هللا فيوفق99: ب99رى ف99ي الحي99اة ال99دنيا؟ ق99البالعص99مة الك
: فيق9ول ،عليه السDIمبن أبي طالب  و�ية عليّ : وما ذلك؟ فيقول: فيقول

 من9ه وأم9ا ال9ذي كن9ت ترج9وه ا الذي كنت تحذره فقد آمن9ك هللاأمّ  صدقتَ 
صIIلى ] عليIIه دركت99ه، ابش99ر بالس99لف الص99الح مرافق99ة رس99ول هللا فق99د أ
ثم ينزل بكفنه  ،رفيقاً  يسل نفسه س�ًّ  ثمَّ  عليھم السDموفاطمة  وعليّ  وآله

ويح99نط م9ن الجن99ة وحنوط99ه م9ن الجن99ة بمس99ك أذف99ر، ف9يكفن ب99ذلك الكف99ن 
لل الجنة فإذا وض9ع ف9ي قب9ره ثم يكسى بحلة صفراء من حُ بذلك الحنوط 

فتح له باب من أبواب الجنة يدخل عليه من روحھ9ا وريحانھ9ا ث9م يفس9ح 
نوم9ة  ن9م: له عن أمامه مسيرة شھر وعن يمينه وعن يساره، ثم يقال ل9ه

الع99روس عل99ى فراش99ھا أبش99ر ب99روح وريح99ان وجن99ة نع99يم ورب غي99ر 
غضبان، ثم يزور آل محمد في جنان رضوي فيأكل معھم م9ن طع9امھم 
ويشرب من شرابھم ويتحدث معھم في مجالس9ھم حت9ى يق9وم قائمن9ا أھ9ل 
البيت فإذا قام قائمنا بعثھم هللا فاقبلوا مع9ه يلب9ون زم9راً زم9راً فعن9د ذل9ك 

بطلون ويضمحل المحلون وقليل ما يكونون ھلكت المحاضير يرتاب الم
لعل9ي  صلى ] عليه وآلIهونجى المقربون من أجل ذلك قال رسول هللا  

وإذا : أنت أخي وميع9اد م9ا بين9ي وبين9ك وادي الس9�م، ق9ال: عليه السDم
عليIIه وعل99ي  صIIلى ] عليIIه وآلIIهاحتض99ر الك99افر حض99ره رس99ول هللا 

 في9دنو من9ه عل9ي عليه السDIموملك الموت  السDم عليهوجبرئيل  السDم
ي99ا رس99ول هللا إن ھ99ذا ك99ان يبغض99نا اھ99ل البي99ت : فيق99ول  عليIIه السDIIم

إن ھذا كان : يا جبرئيل: صلى ] عليه وآلهفأبغضه، ويقول رسول هللا 
رسوله وأھل بيت رسوله فأبغضه واعنف عليه، في9دنو من9ه ويبغض هللا 
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هللا أخذت فكاك رھانك؟ أخذت أمان براءتك؟  يا عبد: ملك الموت فيقول
ابش9ر ي9ا : �، فيق9ول: في الحي9اة ال9دنيا؟ فيق9ولتمسكت بالعصمة الكبرى 

وعذابه بالنار، أما الذي كنت تحذره فقد نزل بك،  �عدو هللا بسخط هللا 
ثم يسل نفسه س� عنيفاً، ثم يوكل بروحه ث�ثمائة شيطان كلھم يبزق في 

الن9ار  أب9واب، فإذا وضع في قبره فتح له ب9اب م9ن وجھه ويتأذي بروحه
  .)١( فيدخل عليه من قيحھا ولھبھا

ح9دثني ص9الح : عليIه السDIمقلت �ب9ي جعف9ر : عن عبد الرحيم قالو
هللا � و: يق9ول عليIه السDIمبن ميثم، ع9ن عباي9ة ا�س9دي أن9ه س9مع علي9اً 

يك9ره، بغضي إ� رآن9ي عن9د موت9ه حي9ث  أبداً فيموت على يبغضني عبدٌ 
ب، ّح9حب9ي إ� رآن9ي عن9د موت9ه حي9ث يُ  و� يحبني عبٌد أبداً فيموت على

 صIIلى ] عليIIه وآلIIهنع99م ورس99ول هللا : عليIIه السDIIمفق99ال أب99و جعف99ر 
  .)٢(باليمين

الم9رأة : عليIه السDIمقلت �بي الحس9ن : عن علي بن أبي حمزة قالو
س أن � ب9أ: تقعد عند رأس المريض وھي حائض في حد الموت؟ فق9ال

تمرضه فإذا خافوا عليه قرب ذلك فلتتنح عن9ه وع9ن قرب9ه ف9إن الم�ئك9ة 
  .)٣( تتأذى بذلك

اعتقل لسان رج9ل م9ن أھ9ل المدين9ة عل9ى : عليه السDمعن الصادق و
ف9ي مرض9ه ال9ذي م9ات في9ه ف9دخل  صIلى ] عليIه وآلIهعھد رس9ول هللا 
فلم يقدر ) � هللا� إله إ(قل : فقال له صلى ] عليه وآلهعليه رسول هللا 

فل9م يق9در علي9ه، وعن9د  صلى ] عليIه وآلIهعليه، فأعاد عليه رسول هللا 
 ي9ا رس9ولَ  مْ َع9نَ : ؟ فقال9تھ9ل لھ9ذا الرج9ل أمٌّ : مرأة فقال لھاإِ رأس الرجل 

�، ب9ل س9اخطة، : أفراضية أن9ت عن9ه أم �؟ فقال9ت: ، فقال لھاهُ هللا أنا أمّ 
ني أح9ب أن ترض9ي عن9ه، ف9إِ : وآلIه صIلى ] عليIهفقال لھ9ا رس9ول هللا 

� إل9ه إ� (ق9ل : ت عن9ه لرض9اك ي9ا رس9ول هللا، فق9ال ل9هيقد رض: فقالت
اليس99ير ويعف99و ع99ن ي99ا م99ن يقب99ل : (ق99ل: � هللا، فق99ال� إل99ه إ:  فق99ال) هللا

) الكثير، اقبل من9ي اليس9ير واع9ف عن9ي الكثي9ر، إن9ك أن9ت العف9و الغف9ور
، ق99ال  :م99اذا ت99رى؟ فق99ال: فقالھ99ا، فق99ال ل99ه أرى أس99ودين ق99د دخ99� عل99يَّ

                                                           
 .٣/١٣٦: الكافي، الشيخ الكليني.  ١
 .٣/١٣٢: المصدر نفسه.  ٢
 .١/٣٧: تذكرة الفقھاء.  ٣
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ن9ي ودخ9ل أبيض9ان عقد تباع9دا : ماذا ترى؟ فقال: أعدھا، فأعادھا، فقال
وخرج ا�سودان، فم9ا أراھم9ا ف9دنا ا�بيض9ان من9ي اtن يأخ9ذان بنفس9ي 

  .)١(فمات من ساعته
إذا دخل9ت عل9ى م9ريض وھ9و ف9ي : ق9ال عليIه السDIمعن أبي جعفر و

�ا] : (ھ99ذا ال99دعاء يخف99ف هللا عن99كأدع ب: الن99زع الش99ديد فق99ل ل99ه��وذ ب�أع
سبع ) نفار ومن شر حر النار قالعظيم، رب العرش الكريم، من كل عر

ل وجھ99ه إل99ى مص99�ه ال99ذي ك99ان وّ َح99 م99رات، ث99م لقن99ه كلم99ات الف99رج، ث99مّ 
  .)٢(يصلي فيه فإنه يخفف عنه ويسھل أمره بإذن هللا

أمي99ر  دخ99ل الح99ارث الھم99داني عل99ى: ات99ة ق99الع99ن ا�ص99بغ ب99ن نبو
ف99ي نف9ر م99ن الش9يعة وكن99ت  عليIIه السDIمالم9ؤمنين عل99ي ب9ن أب99ي طال9ب 

، ويخ9بط ا�رض بمحجن9ه وك9ان رث يت9أود ف9ي مش9يتهفيھم، فجعل الح9ا
 منزل99ة من99هوك99ان ل99ه  عليIIه السDIIممريض99اً، فأقب99ل علي99ه أمي99ر الم99ؤمنين 

من9ي، ن9ال ال9دھر ي9ا أمي9ر الم9ؤمنين : كيف تجدك ي9ا ح9ارث، فق9ال: فقال
ھم؟ توف9يم خص9وم: واراً وغلي�ً اختصام أص9حابك بباب9ك، ق9الأوزادني 

فيك وفي الث�ثة من قبلك، فمن مفرط منھم غال، ومقتصد تال م9ن : قال
بك ي9ا أخ9ا ھم9دان، أ� س9ح: متردد مرتاب � يدري أيقدم أم يحجم؟ فق9ال

أن خير شيعتي النمط ا�وسط، إليھم يرجع الغ9الي، وبھ9م يلح9ق الت9الي، 
لو كشفت فداك أب9ي وأم9ي ال9رين ع9ن قلوبن9ا، وجعلتن9ا : ارثفقال له الح

ق99دك فإن99ك ام99رؤ : عليIIه السDIIمف99ي ذل99ك عل99ى بص99يرة م99ن امرن99ا، ق99ال 
الرج99ال ب99ل بآي99ة الح99ق، ف99اعرف بملب99وس علي99ك، إن دي99ن هللا � يع99رف 

، والص99ادع ب99ه أحس99ن الح99ديث الح99ق تع99رف أھل99ه، ي99ا ح99ارث إن الح99قّ 
معك ثم خبر به من كان ل9ه حص9افة مجاھد، وبالحق أخبرك، فارعني س

يقه ا�ول، ص9دقته من أص9حابك أ� أن9ي عب9د هللا، وأخ9و رس9وله، وص9دّ 
وآدم بين الروح والجسد، ث9م إن9ي ص9ديقكم ا�ول ف9ي أم9تكم حق9اً، ف9نحن 
 ا�ولون ونحن اtخرون، ونحن خاصته يا حار وخالص9ته، وأن9ا ص9نوه

ت99اب، وفص99ل ھ99م الكوتي99ت فأووص99يه وولي99ه وص99احب نج99واه وس99ره، 
يف99تح ك99ل الخط99اب، وعل99م الق99رون وا�س99باب واس99تودعت أل99ف مفت99اح، 

                                                           
 .١/١٣٢: من M يحضره الفقيه، الشيخ الطوسي.  ١
 .٢/٤٦٥: وسائل الشيعة، الحر العالمي.  ٢
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عھد، وأي9دت واتخ9ذت ) ألف(باب إلى ألف  لمفتاح ألف باب، يفضي ك
وأمددت بليلة القدر نف�ً وإن ذلك يجري لي ولمن استحفظ من ذريتي ما 

عليھ99ا، وابش99رك ي99ا  نْ َم99ج99رى اللي99ل والنھ99ار حت99ى ي99رث هللا ا�رض وَ 
لتعرفني عند الممات، وعن9د الص9راط، وعن9د الح9وض، وعن9د ) ث(حار

مقاس9مة الن9ار، : ؟ ق9ال)يا مو�ي(وما المقاسمة : المقاسمة، قال الحارث
كي9ه، وھ9ذا ع9دوي فخذي9ه، ھذا وليي فاتر: ا قسمة صحيحة، أقولأقاسمھ

ي9ا ح9ارث أخ9ذت : بي9د الح9ارث فق9ال عليه السDIمثم أخذ أمير المؤمنين 
بيدي فقال لي وق9د ش9كوت  صلى ] عليه وآلهرسول هللا بيدك كما أخذ 

أنه إذا كان يوم القيام9ة أخ9ذت بحب9ل هللا : د قريش والمنافقين ليسإليه ح
 ي99ا عل99يّ  أن99تَ  ت99ه يعن99ي عص99مته م99ن ذي الع99رش تع99الى وأخ99ذتَ زوبحج
تكم، فم9اذا يص9نع زتي وأخذ ذريت9ك بحجرت9ك وأخ9ذ ش9يعتكم بحج9زْ بحج
بي99ه بوص99يه، خ99ذھا إلي99ك ي99ا ح99ارث قص99يرة م99ن ي99ه؟ وم99ا يص99نع نبهللا بن

فق9ام الح9ارث : طويلة، نعم أنت مع أحببت ولك ما اكتسبت، يقولھا ث�ث9اً 
  .)١(ما أبالي بعدھا متى لقيت الموت أو لقيني: يجر رداءه وھو يقول

وأنش9دني أب9و ھاش9م الس9يد الحمي9ري رحم9ه هللا : قال جميل بن ص9الح
  :فيما تضمنه ھذا الخبر

  
  

  ي لح99999ارث عج99999بق99999ول عل99999

  

  
  �  ك9999م ث9999م أعجوب9999ة ل9999ه حم9999

  

    يا حار ھمدان من يمت يرني
  �  م9999ن م9999ؤمن أو من9999افق ق9999ب

  

  ف99999999ه وأعرف99999999هريعرفن99999999ي ط

  

  
  �  بنعت99999ه واس99999مه وم99999ا عم99999

  

  وأن999ت عل999ى الص999راط تعرفن999ي
  

  
  �  ف9999� تخ9999ف عث9999رة و� زل9999

  

  أس999قيك م999ن ب999ارد عل999ى ظم999أ
  ج

  
  �  تخال9999ه ف9999ي الح9999�وة العس9999

  

                                                           
 .٧: ا�مالي، الشيخ المفيد.  ١
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  توق999ف لل999ـأق999ول للن999ار حي999ت 

  

  
ـ999999ـعرض دعي999999ه � تقرب999999ي   

�  ال9999999999999999999999999999999999999999999999999999999رج

  

  هُ ل999999999َ نَّ إدعي999999999ه � تقربي999999999ه 
  

  
بجب99999999ل الوص99999999ي  ب�ً ح99999999  

�)١(متص99999999999999999999999999999999999999999999999999999
  

  

  
لكت99اب هللا، راكع99اً وس99اجداً تالي99اً ليل99ة تام99ة م99ن أحي99ى (ف99ي المقن99ع 

ته أمه، دوذاكراً، أعطي من الثواب ما أدناه أن يخرج من الذنوب كما ول
م99ن الحس99نات ومثلھ99ا درج99ات، ويثب99ت  �ويكت99ب ل99ه بع99دد م99ا خل99ق هللا 

النور في قلبه، وينزع اVثم والحسد م9ن قلب9ه، ويج9ار م9ن ع9ذاب القب9ر، 
  .)٢(..) ويعطى براءة من النار، ويبعث من اtمنين

م9ا م9ن م9ؤمن يطع9م مؤمن9اً إ� أطعم9ه : (عليه السDIمقال أبو جعفر و
� سقاه هللا م9ن مؤمن يسقي مؤمناً من ظمأ إمن هللا من ثمار الجنة، وما 

 المس9لمَ  إذا زار المس9لمُ : عليه السDIمالرحيق المختوم، وقال أبو عبد هللا 
س9تر  نْ َم9: عليIه السDIمقيل له أيھا الزائر طبت وطابت لك الجنة، وقال 

أيم99ا مس99لم أق99ال : خي99ه ع99ورة س99تر هللا عورت99ه ي99وم القيام99ة، وق99الأعل99ى 
وم القيام99ة وعل99يكم بت99وقير عثرت99ه ي99 �مس99لماً ف99ي بي99ع ندام99ة أقال99ه هللا 
ل كبي9ر لش9يبته ف9وقره، آمن9ه هللا م9ن ض9المشايخ منكم، ف9إن م9ن ع9رف ف

ف99زع ي99وم القيام99ة وعلي99ك بمجالس99ة أھ99ل ال99دين، ف99إن فيھ99ا ش99رف ال99دنيا 
يبل9غ بص9احبه درج9ة الص9ائم الق9ائم  هُ ن9َّإواtخرة وعليك بحسن الخل9ق، ف

  .)٣( )والعمل الصالح يسبق صاحبه إلى الجنة
ليل9ة الجمع9ة ليل9ة غ9راء : (قال عليه السDمعن أمير المؤمنين  يروو

ويومھا يوم أزھر، ومن مات ليلة الجمعة كتب هللا له براءة من ض9غطة 
  .)٤() القبر، ومن مات يوم الجمعة كتب هللا له براءة من النار

                                                           
 . ٣: ا�مالي، الشيخ المفيد.  ١
 .٢٩٩: المقنع، الشيخ الصدوق.  ٢
 . ٢٩٨: المصدر نفسه.  ٣
 . ١٥٤: المصدر نفسه.  ٤
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م9ن أت9ى : (أن9ه ق9ال علIيھم السDIمعن الرضا علي بن موس9ى  يروو
إن99ا أنزلن99اه ف99ي ليل99ة : (ع ي99ده عل99ى القب99ر، وق99رأقب99ر أخي99ه الم99ؤمن فوض99

  .)١()رات آمنه هللا يوم الفزع ا�كبرسبع م) القدر
اس9تنزھوا ع9ن الب9ول ف9إن عام9ة : (م9ن قول9ه عليه السDIمعنه  يروو

  .)٢() عذاب القبر منه
من أتى قبر : يقول عليه السDمسمعت أبا عبد هللا : (روى بشير قالو

  .)٣() يوم القيامة ثلج الفؤاد الحسين بعرفة بعثه هللا
وم9ات ف9ي يوم9ه أدخل9ه هللا ) يس أقر نْ مَ : (عليه السDمقال الصادق و

الجنة وحضر غسله ث�ثون ألف ملك يستغفرون له، ويشيعونه إلى قبره 
با�س9تغفار ل9ه ف99إذا أدخ9ل إل99ى لح9ده ك99انوا ف9ي ج99وف قب9ره يعب99دون هللا، 

بص9ره، وأوم9ن م9ن ض9غطة وثواب عبادتھم له، وفسح ل9ه ف9ي قب9ره م9د 
  .)٤(القبر
، ف9إن الص9�ة أكث9روا الص9�ة عل9يَّ : (صلى ] عليه وآلهقال النبي و
  .)٥() في القبر ونور على الصراط، ونور في الجنة نورٌ  عليَّ 
إن لك99ل ش99يء ذروة، وذروة الق99رآن آي99ة الكرس99ي، ق99ال أب99و  :رويو

  .)٦(إني �ستعين بھا على صعود الدرجة: عليه السDمجعفر 
 ما بلغ م9ن يا رب: أن قال عليه السDمكان فيما ناجى هللا به موسى و

ك99ل ب99ه ملك99اً يع99وده ف99ي قب99ره إل99ى وأ: عي99ادة الم99ريض م99ن ا�حي99اء؟ ق99ال
  .)٧(محشره

من قرأ س9ورة ال9ذاريات ن9ور ل9ه ف9ي قب9ره بس9راج : عليه السDموقال 
  .)٨(يزھر إلى يوم القيامة

عن99ه ك99رب  هللاُ  سَ ف99َّكرب99ة نَ  م99ؤمنٍ  نْ َع99 سَ ف99َّنَ  نْ َم99 :عليIIه السDIIمق99ال و
  .)٩(اtخرة وخرج من قبره ثلج الفؤاد

                                                           
 . ١/٥٧: تذكرة الفقھاء.  ١
 . ٨٩: الناصريات، الشريف الرضي.  ٢
 . ٧١٥: مصباح المتھجد، الشيخ الطوسي.  ٣
 . ٢١٥: الدعوات، قطب الدين الراوندي.  ٤
 . ٢١٦: المصدر نفسه.  ٥
 . ٢١٧: المصدر نفسه.  ٦
 . ٢٢٢: المصدر نفسه.  ٧
 . ٢٤٣: المصدر نفسه.  ٨
 . ٢٧٤: المصدر نفسه.  ٩
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٨١

ه على قبر ولم أن رج�ً ضرب خباء :قال ابن عباس رضي هللا عنهو
ھ9ي : فس9مع ص9ائحاً يق9ول) تب9ارك ال9ذي بي9ده المل9ك(يعلم أنه قبر، فق9رأ 

منجي9ة ھ9ي ال: فق9ال صIلى ] عليIه وآلIهالمنجية، فذكر ذلك لرس9ول هللا 
  .من عذاب القبر

ثل99ث : ع99ذاب القب99ر ث�ث99ة أث99�ث: رض99ي هللا عن99هوق99ال اب99ن عب99اس 
أن : عليIه السDIمللغيبة، وثل9ث للنميم9ة، وثل9ث للب9ول وق9ال أب9و عب9د هللا 

  .جل عذاب القبر في البول
ف9ي مقب9رة فوق9ف،  صلى ] عليه وآلها مع النبي كن: وعن ثوبان قال

ھؤ�ء يع9ذبون : وما وقوفك؟ فبكى، ثم قال فقلتُ  :رَّ ، ثم وقف ثم مَ رَّ ثم مَ 
 أن يخف9ف ع9نھم ففع9ل، فل9و ص9اموا م9ن رج9ب هللا في قب9ورھم ف9دعوتُ 

  .وقاموا ليله ما عذبوا في قبورھم
ن9اكر : أن ملكين D تعالى يقال: صلى ] عليه وآلهعن النبي  وروي

، ف9إن ونكير ينز�ن على الميت فيس9أ�نه ع9ن رب9ه ونبي9ه ودين9ه وإمام9ه
ج علي99ه س99لموه إل99ى ت99رق س99لموه إل99ى م�ئك99ة النع99يم، وإن اأج99اب ب99الح

  .م�ئكة العذاب
ال9دنيا س9جن الم9ؤمن، والقب9ر : قال عليه السDمعن أبي محمد  وروي

  .بيته، والجنة مأواه، والدنيا جنة الكافر، والقبر سجنه، والنار مأواه
ه بع9د الم9وت، بع9د الم9وت والش9ر كل9الخير كله : عليھم السDموعنھم 

ن الملك99ين إذا أتي99ا العب99د الص99الح ليع99ذباه قع99دا م99ن عن99د رأس99ه فتق99ول إ
� ي99ؤتى م99ن قبل99ي ف99رب ليل99ة ق99د ب99ات فيھ99ا س99اھراً ح99ذرا لھ99ذا : ص99�ته

المضجع، فيؤتى من قبل رجليه، فيقول مشيه إل9ى المس9اجد وإل9ى عي9ادة 
يفس9ح هللا إخوانه و� يؤتى من قبلي، ومن يمينه الصدقة وله الصوم، ثم 

  .ويفتح له باب منه إلى الجنة
إذا أردت النج99اة : عليIIه السDIIمإل99ى موس99ى  �أن99ه أوح99ى هللا : وروى

م99ن ال99ذنوب ف99انظر فوق99ك واذك99ر عظمت99ي وإل99ى ا�رض تحت99ك واذك99ر 
سجني، وعن يمينك ف9اذكر الجن9ة فإنھ9ا ث9وابي، وع9ن يس9ارك اللحد فإنه 

كر الصراط فإنه مرص9دي، فاذكر النار فإنھا عقابي، وانظر أمامك  واذ
  .ومن ورائك فاذكر ملك الموت فإنه رسولي إليك



  ................................................................................. والمقابر    أحكام ا�موات
 

٨٢

إن المحتضر يحضره صف م9ن الم�ئك9ة ع9ن يمين9ه، عل9يھم : يورو
لباس خضر، وصف عن يساره عليھم لباس أسود، ينتظر كل واحد من 

إل9ى ھ9ؤ�ء وفي قبض روحه والمريض ينظر إلى ھؤ�ء ك9رة  الفريقين
ن الف9زع ويتض9رع إل9ى هللا تع9الى ف9ي نفس9ه مرة أخرى ويك9اد يم9وت م9

فيبع9ث هللا إل9ى ذل9ك الم9ؤمن ملك9اً ) يا مجيب دعوة المضطرين: (ويقول
م99ن بن99ان الس99ماء يبش99ره وي99أمر مل99ك الم99وت أن يت99رءى ل99ه ف99ي أحس99ن 
صورة  فإذا أخذ في قبض روحه وارتقى إل9ى ركبت9ه ش9فع إل9ى جبرئي9ل 

ل9ه ف9ي تودي9ع أھل9ه وول9ده، وقد أمره هللا أن ينزل إل9ى عب9ده أن ي9رخص 
  .)١(أنت مخير: فيقول له

هللا أيس9ر م9ن  ص9برك عل9ى مح9ارم: عليه السDمقال أمير المؤمنين و
  .)٢(صبرك على عذاب القبر، من صبر على هللا وصل إليه

ب9ا�بطح  صIلى ] عليIه وآلIهروي إن إعرابياً جاء إل9ى رس9ول هللا و
عليIه فق9ال ، م9ا بل9غ الح9اج إن9ي أردت الح9ج فف9اتني فمرن9ي أص9نع: فقال

انظر إلى ھذا الجبل يعني أبا قبيس، لو نفقت زنته ذھب9ة حم9راء : السDم
� يح9الف الفق9ر : وق9الفي سبيل هللا حتى تفنى ما بلغ9ت م9ا بل9غ الح9اج، 

: علIIيھم السDIIموالحم99ى م99دمن الح99ج والعم99رة، وق99ال جعف99ر ب99ن محم99د 
إن دع999وه أج999ابھم وأن الح999اج والمعتم999ر وف999د هللا، إن س999ألوه أعط999اھم و

شفعوا شفعھم وإن س9كتوا ابت9دأھم ويعوض9ون بال9درھم أل9ف أل9ف درھ9م 
ف9إذا : ما يمنعك من الح9ج ف9ي ك9ل س9نة؟ فق9ال العي9ال، ق9ال: وقال لعذافر

: مت فمن للعيال؟ أطعم عيالك الخل والزي9ت وح9ج بھ9م ك9ل س9نة، وق9ال
  .من مات في طريق مكة أمن من الفزع ا�كبر يوم القيامة

م99ن دف99ن ف99ي الح99رم أم99ن م99ن الف99زع ا�كب99ر، م99ن ب99ر الن99اس : الوق99
   . )٣(وفاجرھم

إذا ق9بض هللا روح الم9ؤمن، ص9عد ملك9اه : عليه السDIمقال الصادق و
إل99ى الس99ماء، فق99ا� ربن99ا عب99دك ف99�ن ونع99م العب99د، ك99ان ل99ك س99ريعاً ف99ي 
طاعت99ك، وبطيئ99اً عل99ى معص99يتك، وق99د قبض99ته إلي99ك، فم99اذا تأمرن99ا م99ن 

اھبطا إلى الدنيا فكونا عند قبر عبدي : فيقول هللا تعالى لھما: البعده؟ وق
                                                           

 . ٢٧٩: الدعوات، قطب الدين الراوندي.  ١
 . ٢٩٢: المصدر نفسه.  ٢
 . ١٦٨: الجامع للشرايع، يحيى بن سعيد الحلي.  ٣
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٨٣

فمجداني وسبحاني وھل�ني وكبراني، واكتبا ذلك لعبدي حتى ابعثه من 
قب99ره، وإذا بع99ث هللا الم99ؤمن م99ن قب99ره، خ99رج مع99ه مث99ال يقدم99ه أمام99ه، 

� تحزن و� : من أھوال القيامة، قال له المثال وكلما رأى المؤمن ھو�ً 
 �يقف بين يدي هللا تفزع وابشر بالسرور والكرامة من هللا تعالى حتى 

رحمك هللا : فيحاسبه حساباً يسيراً ويأمره إلى الجنة والمثال أمامه فيقول
نِْع99َم الخ99ارج خرج99َت مع99ي م99ن قب99ري وم99ا زل99ت تبش99رني بالس99رور 

أن9ا : ك فمن أنت؟ فيق9ول ل9ه المث9الوالكرامة من هللا تعالى حتى رأيت ذل
السرور الذي كنت تدخله على أخيك الم9ؤمن ف9ي ال9دنيا، خلقن9ي هللا من9ه 

  .)١(�بشرك
بت99اج  هللاُ  هُ َج99وَّ م99ن زوج عزب99اً تَ : عليIIه السDIIمع99ن زي99ن العاب99دين و

  .)٢(الملك
 عليه السDIمما من عبد شرب الماء فذكر الحسين : في رواية الرقيو

وح9ط عن9د مائ9ة أل9ف  وأھل بيته ولعن قاتله إ� كتب هللا ل9ه أل9ف حس9نة،
سيئة، ورفع له مائة ألف درجة، وكأنما أعتق مائة ألف نس9مة، وحش9رة 

  .)٣(هللا تعالى يوم القيامة ثلج الفؤاد
يق9ول م9ن ك9ف : عليIه السDIمعن أبي حم9زة ق9ال س9معت أب9ا جعف9ر و

نفسه عن أعراض الناس أقاله هللا نفس9ه ي9وم القيام9ة، وم9ن ك9ف غض9به 
  .)٤(ذابه يوم القيامةعن الناس كف هللا عنه ع

ق9ال ل9ي أمي9ر الم9ؤمنين : عن أبي داود عن أبي عبد هللا الج9دلي ق9الو
يا أبا عبد هللا، أ� أحدثك بالحس9نة الت9ي : عليه السDمطالب  أبيعلي بن 

من جاء بھا أمن من فزع يم القيامة، وبالسيئة التي من جاء بھا أكب9ه هللا 
  .)٥(لحسنة حبنا والسيئة بغضناا: بلى، قال: على وجھه من النار، قلت

                                                           
 .١٣٨: الرسالة السعدية، العDمة الحلي.  ١
 .٣/١٨٤: المھذب البارع، ابن فھد الحلي.  ٢
 .١٥/٢٦٨: مستند الشيعة، المحقق النراقي.  ٣
 .٣٣: ا�ًصول الستة عشر، لعدة محدثين.  ٤
 .١/١٥٠: المحاسن، �حد بن محمد بن خالد البرقي.  ٥
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٨٤

م9ن نف9س ع9ن : يق9ول عليIه السDIمسمعت الص9ادق : عن مسمع قالو
م99ؤمن كرب99ة م99ن ك99رب ال99دنيا، نف99س هللا عن99ه كرب99ة م99ن ك99رب اtخ99رة، 

  .)١(وخرج من قبره ثلج الفؤاد
درھ9م  يا عليّ : عليه السDم لعليّ  صلى ] عليه وآلهوقال رسول هللا 

، وفي99ه �درھ99م ف99ي غي99ره ف99ي س99بيل هللا  ف99ي الخض99اب أفض99ل م99ن أل99ف
ويجل99و البص99ر، ويل99ين  أرب99ع عش99رة خص99لة يط99رد ال99ريح م99ن ا�ذن99ين،

طي9ب النكھ9ة، ويش9د اللث9ة، وي9ذھب بالض9نى ويق9ل وسوس9ة الخياشيم، وي
الشيطان، وتفرح به الم�ئكة، ويستبشر ب9ه الم9ؤمن، ويغ9يظ ب9ه الك9افر، 

و ب99راءة ل99ه م99ن وھ99و زين99ة وطي99ب، ويس99تحي من99ه منك99ر ونكي99ر، وھ99
  .)٢(قبره
  .المرض والھزل والضعف وسوء الحال: الضنى) أقول(
أط99ولكم قنوت99اً ف99ي دار ال99دنيا : صIIلى ] عليIIه وآلIIهق99ال رس99ول هللا و

  .)٣(أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف
ل99ه فاحش99ة أو ش99ھوة  تْ َض99رَ عَ  نْ َم99: عليIIه السDIIم وق99ال اVم99ام عل99يّ 

حرم هللا عليه النار، وآمنه من الف9زع ا�كب9ر،  �فاجتنبھا من مخافة هللا 
لم9ن خ9اف مق9ام : (وأنجز له ما وعده في كتابه ف9ي قول9ه تب9ارك وتع9الى

أ� من عرضت ل9ه دني9ا وآخ9ره فاخت9ار ال9دنيا عل9ى اtخ9رة ) ربه جنتان
لقى هللا يوم القيامة وليست له حسنة يتقي بھا النار، وم9ن اخت9ار اtخ9رة 

 نيا رضي هللا عنه وغفر له مساوي عمله ومن م}ترك الد) على الدنيا(
عيني99ه ي99وم القيام99ة م99ن الن99ار، إ� أن يت99وب  م م99� هللا اعيني99ه م99ن ح99ر

  .)٤(ويرجع
من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من هللا : عليه السDموقال 

، ومن التزم امرأة حراماً قرن في سلسلة من نار مع شيطان، فيقذفان �
ن غ99ش مس99لماً ف99ي ش99راء أو بي99ع فل99يس من99ا، ويحش99ر ي99وم ف99ي الن99ار وم99

  .)٥(الخلق للمسلمين ىشغالقيامة مع اليھود �نھم أ

                                                           
 .٤٨: كتاب المؤمن، الحسين بن سعيد.  ١
 .١/١٢٣: من M يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق.  ٢
  .٨/٣٨٣: الحدائق النضرة.  ٣
 .٤/١٤: ضره الفقيه، للشيخ الصدوقمن M يح.  ٤
 .٤/١٤ :المصدر نفسه.  ٥
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٨٥

أن يمن9ع أح9د الم9اعون ج9اره،  صIلى ] عليIه وآلIهونھى رس9ول هللا 
م99ن من99ع الم99اعون ج99اره منع99ه هللا خي99ره ي99وم القيام99ة ووكل99ه إل99ى : وق99ال

  .)١(نفسه، ومن وكله إلى نفسه فما أسوأ حاله
منھ9ا  �أيما امرأة آذت زوجھا بلسانھا لم يقبل هللا : عليه السDموقال 

صرفاً و� عد�ً و� حسنة من عملھا حتى ترضيه وإن صامت نھارھا، 
على جي9اد الخي9ل ف9ي س9بيل هللا،  تْ لَ مَ حَ وقامت ليلھا، وأعتقت الرقاب، وَ 

 وم9ن لط9م وكانت أول من يرد النار كذلك الرجل إذا كان لھا ظالم9اً، أ�
ام99رئ مس99لم أو وجھ99ه ب99دد هللا عظام99ه ي99وم القيام99ة، وحش99ر مغل99و�ً خ99د 

ش �خي9ه المس9لم غ9حتى يدخل جھنم، إ� أن يتوب ومن ب9ات وف9ي قلب9ه 
من : بات في سخط هللا وأصبح كذلك حتى يتوب، ونھى عن الغيبة وقال

ج9اء ي9وم القيام9ة تف9وح م9ن في9ه رائح9ة ان9تن م9ن .. اغتاب امرئ مس9لماً 
الجيفة يتأذى بھا أھل الموقف، فإن مات قبل ان يتوب مات مستح� لم9ا 

�حرم هللا 
)٢(.  

م9ن ش9ھد ش9ھادة زور عل9ى أح9د م9ن الن9اس عل9ق : عليIه السDIموقال 
ومن احتاج إليه أخ9وه .. من النار  لبلسانه مع المنافقين في الدرك ا�سف

  .)٣(ح الجنةالمسلم في قرض وھو يقدر عليه فلم يفعل حرم هللا عليه ري
مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحم9ه  نْ مَ : عليه السDموقال 

أج99ر مائ99ة ش99ھيد، ول99ه بك99ل خط99وة أربع99ون أل99ف حس99نة،  �هللا  أعط99اه
ومحى عنه أربعون ألف سيئة، ورفع له من ال9درجات مث9ل ذل9ك، وك9ان 

ن حاجة م مائة سنة صابرا محتسباً، ومن كفى ضريرا � هللاَ  دَ بَ عَ  كأنما
فيھا حتى يقض9ي هللا ل9ه حاجت9ه أعط9اه هللا ب9راءة  حوائج الدنيا ومشى له

من النفاق، وبراءة من النار، وقضى له سبعين حاجة من حوائج ال9دنيا، 
يوماً وليل9ة  ضَ رِ مَ  نْ مَ حتى يرجع، وَ  �و� يزال يخوض في رحمة هللا 
خلي99ل إب99راھيم  يل99هي99وم القيام99ة م99ع خل �فل99م يش99ك إل99ى ع99واده بعث99ه هللا 

حت99ى يج9وز الص99راط ك9البرق ال�م99ع وم9ن س99عى   عليIIه السDIمال9رحمن 

                                                           
 .٤/١٤: المصدر نفسه.  ١
 .٤/١٤: المصدر نفسه.  ٢
 .٤/١٥ :من M يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق.  ٣
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٨٦

لم99ريض ف99ي حاج99ة قض99اھا أو ل99م يقض99ھا خ99رج م99ن ذنوب99ه كي99وم ولدت99ه 
  .)١(أمه

� يزال العبد المؤمن يكتب محسنا ما : عليه السDمعن أبي عبد هللا و
 � دام ساكتاً، فإذا تكلم كتب محسناً أو مسيئاً، خصلة من فعلھ9ا آمن9ه هللا

  .)٢(من فزع يوم القيامة
ذان فاتحة الكتاب وا� �أعطاني هللا : صلى ] عليه وآله قال النبيُّ و

ف9ي  والجماعة في المسجد ويوم الجمعة والص�ة على الجنائز واVجھار
ض والس99فر، والش99فاعة ام99را� ث99�ث ص99لوات والرخص99ة �مت99ي عن99د

ي9ا محم9د فم9ا ج9زاء ص9دقت : �صحاب الكبائر من أمتي، ق9ال اليھ9ودي
م99ن ق99رأ  صIIلى ] عليIIه وآلIIهم99ن ق99رأ فاتح99ة الكت99اب، فق99ال رس99ول هللا 

بعدد كل آية نزلت من السماء ثواب ت�وتھا  �فاتحة الكتاب، أعطاه هللا 
وأم99ا ا�ذان فإن99ه يحش99ر المؤذن99ون م99ن أمت99ي م99ع النبي99ين والص99ديقين 

ا�رض  مت99ي ف99يأُ والش99ھداء والص99الحين، وأم99ا الجماع99ة ف99إن ص99فوف 
كصفوف الم�ئكة في السماء والركعة في جماعة أربع وعشرون ركعة 

من عبادة أربعين سنة، وأما يوم الجمع9ة ف9إن  �كل ركعة أحب إلى هللا 
هللا يجم99ع في99ه ا�ول99ين واtخ99رين للحس99اب فم99ا م99ن م99ؤمن مش99ى إل99ى 

القيام9ة ث9م يجازي9ه الجن9ة وأم9ا عليه أھوال يوم  �الجماعة إ� خفف هللا 
يبل9غ ص9وته ويج9وز عل9ى جھار فإنه يتباع9د من9ه لھ9ب الن9ار بق9در م9ا Vا

 �الس9رور حت9ى ي9دخل الجن9ة، وأم9ا الس9ادس ف9إن هللا  الصراط ويعطى
يخفف أھوال يوم القيامة �متي كما ذكر هللا في القرآن، وم9ا م9ن م9ؤمن 

  .)٣(يصلي على الجنائز إ� أوجب هللا له الجنة
من شعبان  أياممن صام تسعة :(يه وآلهصلى ] علوفي ا�مالي قال 

�نه، وم9ن ص9ام عش9رة أي9ام م9ن ر ونكي9ر عن9د م9ا يس9ائعطف عليه منك
شعبان وسع هللا عليه قب9ره، س9بعين ذراع9اً، وم9ن ص9ام أح9د عش9ر يوم9اً 
من شعبان ضرب على قبره إح9دى عش9رة من9ارة م9ن ن9ور، وم9ن ص9ام 

ون ألف مل9ك إل9ى ماً من شعبان زاره في قبره كل يوم تسعواثني عشر ي
استغفرت له م�ئك9ة س9بع  النفخ في الصور، ومن صام ث�ثة عشر يوماً 

                                                           
 .٤/١٦: المصدر نفسه.  ١
 .١٥: الخصال، الشيخ الصدوق.  ٢
 .١٥: الخصال، الشيخ الصدوق.  ٣
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٨٧

: خمس99ة عش99ر ي99وم م99ن ش99عبان ن99اداه رب الع99زة س99ماوات، وم99ن ص99ام
وعزتي وج�لي � أحرقك بالنار، ومن صام ستة عشر يوماً من شعبان 
اطفئ عنه سبعون بحراً م9ن الني9ران، وم9ن ص9ام س9بعة عش9ر يوم9اً م9ن 

غلقت عنه أبواب النيران كلھا، ومن صام ثمانية عشر يوم9اً م9ن  شعبان
ش99عبان فتح99ت ل99ه أب99واب الجن99ان كلھ99ا، م99ن ص99ام تس99عة عش99ر يوم99اً م99ن 
شعبان اعطي سبعين ألف قصر من الجنان من در وياقوت، ومن ص9ام 
عشرين يوماً من شعبان زوج سبعين ألف زوجة من حور الع9ين، وم9ن 

  . )١(شعبان رحبت به الم�ئكةصام أحدا وعشرين يوماً من 
أَذاه ع9ن الن9اس  فَّ إلھ9ي فم9ا ج9زاء م9ن َك9: عليIه السDIمقال موس9ى و

� س9بيل ل9ي : يا موسى، تناديه النار يوم القيامة: قال وبذل معروفه لھم؟
: ي9ا موس9ى: إلھي، فما جزاء م9ن ذك9رك بلس9انه وقلب9ه؟ ق9ال: عليك، قال

إلھ9ي، فم9ا ج9زاء : ي كنفي، قالعرشي، وأجعله ف ه يوم القيامة بظلّ أظلّ 
عل99ى الص99راط  ي99ا موس99ى، يم99رّ : م99ن ت99� حكمت99ك س99راً وجھ99راً؟ ق99ال

  .)٢(كالبرق
م9ن : قال عليه السDمعن محمد بن مسلم، عن أبي عبد هللا الصادق و

  .)٣(حفظ من شيعتنا أربعين حديثاً بعثه هللا يوم القيامة فقيھاً ولم يعذبه
: يقول عليه السDمبد هللا الصادق سمعت أبا ع: عن أبي بصير، قالو

عثرته ي9وم القيام9ة وم9ن أع9ف بطن9ه  �أذاه عن جاره أقاله هللا  فَّ كَ  نْ مَ 
 �عت9ق نس9مة مؤمن9ة بن9ى هللا كان في الجنة ملكاً محبورا ًومن أوفرجه 

  .)٤(له بيتاً في الجنة
� إل9ه إ� هللا (م9ن ق9ال مئ9ة م9رة  :ق9ال عليه السDIمعن أبي عبد هللا و

أع9اذه هللا العزي9ز الجب9ار م9ن الفق9ر وآن9س وحش9ة  )الحق المبين) ملكال(
  .)٥(قبره واستجلب الغنى واستقرع باب الجنة

م9ن ق9رأ س9ورة : ق9ال عليIه السDIمعن أبي بصير ع9ن أب9ي عب9د هللا و
في كل يوم أو في كل ليلة بعثه هللا تعالى يوم القيم9ة  عليه السDميوسف 

                                                           
 .٧٦: ا�مالي، الشيخ الصدوق.  ١
 .٢٧٦ :ا�مالي، الشيخ الصدوق.  ٢
 .٣٨٢: المصدر نفسه.  ٣
 .٦٤٦ :المصدر نفسه.  ٤
 .٧: ثواب ا�عمال، الشيخ الصدوق.  ٥



  ................................................................................. والمقابر    أحكام ا�موات
 

٨٨

و� يص99يبه ف99زع ي99وم القيام99ة  لسDIIمعليIIه اوجمال99ه مث99ل جم99ال يوس99ف 
  .)١(وكان من خيار عباد هللا الصالحين

: أن9ه ق9ال عليIه السDIمعب9د هللا  أب9يعن الحسين بن أبي الع9�ء ع9ن و
 إذا ك9ان مؤمن9اً أدخ9ل الجن9ة ب9� حس9اب.. من أكثر قراءة س9ورة الرع9د 

  .)٢(ويشفع في جميع من يعرفه من أھل بيته وإخوانه
م9ن ق9رأ س9ورة : ق9ال عليه السDIمبن أبي جعفر  عن محمد بن مسلمو

النح99ل ف99ي ك99ل ش99ھر كف99ى المغ99رم ف99ي ال99دنيا وس99بعين نوع99اً  م99ن أن99واع 
الب�ي99ا أھون99ه الجن99ون والج99ذام والب99رص، وك99ان مس99كنه ف99ي جن99ة ع99دن 

  .)٣(وھي وسط الجنان
قلب القرآن  نَّ شيء قلباً وإ لكلّ  إنَّ : قال عليه السDمعبد هللا  أبيعن و

يس ومن قرأھا قبل أن ينام أو ف9ي نھ9اره قب9ل أن يمش9ي ك9ان ف9ي سورة 
ومن قرأھا في ليلة قب9ل  ن المحفوظين والمرزوقين حتى  يمسينھاره م

م9ن وبه ألف ملك يحفظونه م9ن ش9ر ك9ل ش9يطان رج9يم  هللاُ  لَ كَّ أن ينام وَ 
 أل9فآفة وإن مات في يومه أدخل9ه هللا الجن9ة وحض9ر غس9له ث�ث9ون  كلّ 

ستغفار له ف9إذا دخ9ل ف9ي تغفرون له ويشيعونه إلى قبره باVملك كلھم يس
لحده كانوا من جوف قبره يعبدون هللا وثواب عب9ادتھم ل9ه وفس9ح ل9ه ف9ي 

ض99غطة القب99ر ول99م ت99زل م�ئك99ة هللا يش99يعونه  وأوم99نقب99ره م99د بص99ره 
ويحدثون99ه ويض99حكون ف99ي وجھ99ه ويبش99رونه بك99ل خي99ر حت99ى يجوزون99ه 

  موقف9اً � يك9ون عن9د هللا خل9قٌ ه م9ن هللاعلى الصراط والمي9زان ويوقفون9
أقرب منه إ� م�ئكة هللا المقربون وأنبي9اؤه المرس9لون وھ9و م9ع النبي9ين 
واق99ف ب99ين ي99دي هللا � يح99زن م99ع م99ن يح99زن و� يھ99م م99ع م99ن يھ99م و� 

  .)٤(يجزع مع من يجزع
م9ن ق9رأ ك9ل ليل9ة أو ك9ل جمع9ة : ق9ال عليIه السDIمعن أب9ي عب9د هللا و

ف لم يصبه هللا بروعة في الحياة الدنيا وآمنه من ف9زع ي9وم سورة ا�حقا
  .)٥(القيامة إنشاء هللا

                                                           
 .١٠٦ :المصدر نفسه.  ١
 .١٠٧ :ثواب ا�عمال، الشيخ الصدوق.  ٢
 .١٠٧ :المصدر نفسه.  ٣
 .١١١ :المصدر نفسه.  ٤
 .١١٤ :ثواب ا�عمال، الشيخ الصدوق . ٥
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٨٩

ل9م  )ال9ذين كف9روا(من ق9رأ س9ورة : قال عليه السDمعن أبي عبد هللا و
بفق9ر أب9داً و� خ9وف يرتب أبداً ولم يدخله شك في دينه أبداً ول9م يبل9ه هللا 

ر أبداً حتى يم9وت ف9إذا اً ولم يزل محفوظاً من الشك والكفمن سلطان أبد
99م99ات وَ  ب99ه ف99ي قب99ره أل99ف مل99ك يص99لون ف99ي قب99ره ويك99ون ث99واب  هللاُ  لَ كَّ

ويك9ون ف9ي  �ص�تھم له ويشيعونه حتى يوقفونه موقف ا�من عند هللا 
  . )١(صلى ] عليه وآلهأمان هللا وأمان محمد 

ف9ي  )ال9ذارياتو(ق9ال م9ن ق9رأ س9ورة  عليIه السDIمعن أبي عبد هللا و
ب9رزق واس9ع ون9ور ل9ه ف9ي  ي ليلته أصلح هللا له معيشته وأُت9يأو فيومه 

  .)٢(قبره بسراج يزھر إلى يوم القيامة
ف99ي  )التغ99ابن(ق99ال م99ن ق99رأ س99ورة  عليIIه السDIIمع99ن أب99ي عب99د هللا و

وشاھد عدل عند م9ن يجي9ز ش9ھادتھا  ةكانت شفيعة له يوم القيامفريضة 
  .)٣(ثم � يفارقھا حتى يدخل الجنة

ف9ي فريض9ة  )ن والقل9م(م9ن ق9رأ س9ورة  عليه السDمعبد هللا  قال أبوو
من أن يصيبه فقر أبداً وأعاذه هللا إذا مات من ضمة  �أو نافلة آمنه هللا 

  .)٤(القبر
 )س9أل س9ائل(م9ن ق9راءة  أكث9روا: ق9ال عليIه السDIمعن أبي عبد هللا و

ل99ه ف99إن م99ن أكث99ر قراءتھ99ا ل99م يس99أله هللا تع99الى ي99وم القيام99ة ع99ن ذن99ب عم
  .)٥(صلى ] عليه وآلهوأسكنه الجنة مع محمد 

صIلى ] عليIه ق9ال رس9ول هللا : ق9ال عليIه السDIمعن أب9ي عب9د هللا و
  .)٦(عند النوم وقى من فتنة القبر )ألھاكم التكاثر(من قرأ  وآله
 )Vي9�ف ق9ريش(من أكثر ق9راءة : قال عليه السDمعن أبي عبد هللا و

ى مركب من مراكب الجنة حتى يقعد على موايد بعثه هللا يوم القيامة عل
  .)٧(النور يوم القيامة

                                                           
 .١١٤: المصدر نفسه . ١
 .١١٥ :المصدر نفسه.  ٢
 .١١٨ :المصدر نفسه.  ٣
  .١١٩ :المصدر نفسه.  ٤
 .١١٩ :المصدر نفسه.  ٥
 .١٢٥ :ثواب ا�عمال، الشيخ الصدوق.  ٦
 .١٢٦ :المصدر نفسه.  ٧
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٩٠

من صام من رجب سبعة وعش9رين ( :صلى ] عليه وآلهوقال النبي 
مس9يرة أربعمائ9ة أل9ف ع9ام وم9�ء جمي9ع ذل9ك  وماً وسع هللا علي9ه القب9ري

 �مسكاً وعنبراً، ومن صام من رج9ب ثماني9ة وعش9رين يوم9اً جع9ل هللا 
النار سبع خنادق ك9ل خن9دق م9ا ب9ين الس9ماء وا�رض مس9يرة بينه وبين 

  .)١( )خمسمائة عام
عليكم بص�ة الليل فما من عبد مؤمن يقوم : عليه السDمقال الرضا و

آخر الليل فيصلي ثمان ركعات وركعتي الشفع وركعة ال9وتر، واس9تغفر 
هللا في قنوته سبعين م9رة إ� أجي9ر م9ن ع9ذاب القب9ر وم9ن ع9ذاب الن9ار، 

  .)٢(ومد له من عمره ووسع عليه من معيشته
إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين : قال عليه السDمعن أبي عبد هللا و

م9ا أردت9م ف9ي زي9ارة : زوار الحسين؟ فيق9وم عن9ق م9ن الن9اس فيق9ول لھ9م
صIIلى ] عليIIه أتين99اه حب99ا لرس99ول هللا : ؟ فيقول99ونعليIIه السDIIمالحس99ين 

، ورحم9ة ل9ه مم9ا ارتك9ب من9ه، علIيھم السDIمة وفاطم9 يّ ل9، وحب9اً لعوآله
وفاطم99ة والحس99ن والحس99ين ف99الحقوا بھ99م  ھ99ذا محم99د وعل99يّ : فيق99ول لھ99م

 صIلى ] عليIه وآلIهالحق9وا بل9واء رس9ول هللا رج9تھم، وأنتم معھ9م ف9ي د
حت99ى ي99دخل الجن99ة  عليIIه السDIIم ه وھ99و ف99ي ي99د عل99يّ فيكون99ون ف99ي ظل99ّ

  .)٣(جميعاً 
م9ن أح9ب أن يك9ون مس9كنه ف9ي : ق9ال لسDIمعليIه اعن أب9ي عب9د هللا و

: ھ99و؟ ق99ال نْ َم99وَ : الجن99ة وم99أواه الجن99ة ف99� ي99دع زي99ارة المظل99وم، قل99ت
صلى ] عليIه فمن أتاه شوقاً إليه وحباً لرسول هللا  عليه السDمالحسين 

أقع99ده هللا عل99ى  عليIIه السDIIمفاطم99ة وحب99اً �مي99ر الم99ؤمنين وحب99اً ل وآلIIه
  .)٤(والناس في الحسابموائد الجنة يأكل معھم 

 عليIIه السDIIمس99معت أب99ا عب99د هللا : ع99ن أب99ي أس99امة زي99د الش99حام ق99الو
تشوقاً إلي9ه كتب9ه هللا م9ع اtمن9ين  عليه السDممن أتى قبر الحسين : يقول

                                                           
 .٢٩: فضائل ا�شھر الثDثة، للشيخ الصدوق.  ١
 .٣٢٠: روضة الواعظين الفتال النيسابوري.  ٢
 .١٤/٤٩٥: وسائل الشيعة، الحر العاملي . ٣
 .١٤/٤٩٥: وسائل الشيعة، الحر العاملي . ٤
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٩١

 كتاب9ه بيمين9ه، وك9ان تح9ت ل9واء الحس9ين ب9ن عل9يّ  وأعط9ىيوم القيام9ة، 
  .)١(إن هللا سميع عليمفيسكنه في درجته  ،حتى يدخل الجنة عليه السDم

 عليIIه السDIIمم99ن أت99ى قب99ر الحس99ين : عليIIه السDIIمع99ن أب99ي عب99د هللا و
عليIه شوقاً إليه كان م9ن عب9اد هللا المك9رمين، وك9ان تح9ت ل9واء الحس9ين 

  .حتى يدخلھما الجنة جميعاً  السDم
 عن النبيّ  عليھم السDمه عن السجاد زين العابدين، عن أبيه عن جدّ و

 صIلى ] عليIه وآلIه نزل جبرائيل عل9ى النب9يّ : قال وآله صلى ] عليه
حم99د رب99ك ي99ا م: لي99ه جوش99ن ثقي99ل آلم99ه ثقل99ه فق99الف99ي بع99ض غزوات99ه وع
خلع ھذا الجوشن، واقرأ ھذا الدعاء فھو أمان إِ : يقرئك الس�م ويقول لك

وم9ن كتب9ه عل9ى كفن9ه اس9تحى هللا أن يعذب9ه : لك و�متك ــ إلى أن قال ــ
 عليIه السDIمأوص9اني أب9ي : عليه السDمقال الحسين : ن قالبالنار إلى أ

بحف99ظ ھ99ذا ال99دعاء وتعظيم99ه، وأن أكتب99ه عل99ى كفن99ه، وأن أعمل99ه أھل99ي 
  .)٢(وأحثھم عليه

وم9ن كت9ب ف9ي : ورواه في البلد ا�مين بھذا الس9ند، وزاد في9ه): أقول(
جام بكافور أو مسك، ثم غسله ورش9ه عل9ى كف9ن مي9ت، أن9زل هللا تع9الى 

قبره ألف نور، وآمنه من ھول منكر ونكير، ورفع عنه عذاب القب9ر  في
وي99دخل ك99ل ي99وم س99بعون أل99ف مل99ك إل99ى قب99ره يبش99رونه بالجن99ة، ويوس99ع 

  .عليه قبره مد بصره
ال99درع، والحدي99د ال99ذي يل99بس م99ن الس99�ح عل99ى : الجوش99ن): أق99ول(

  .الصدر
د م9ن ص9لى ي9وم ا�ربع9اء عن9: أن9ه ق9ال عليIه السDIمعن رسول هللا و

الحم99د م99رة، وق99ل ي99ا أيھ99ا : ارتف99اع النھ99ار، ركعت99ين يق99رأ ف99ي ك99ل ركع99ة
الكافرون م9رة، وق9ل ھ9و هللا أح9د والمع9وذتين م9رة، اس9تغفر ل9ه س9بعون 

مدين9ة ف99ي  كأوس99عأل9ف مل9ك ي99وم القيام9ة، وأعط99اه هللا ف9ي الجن99ة قص9راً 
  .)٣(الدنيا

                                                           
 .١٤/٤٩٧: المصدر نفسه . ١
 .٢/٢٣٢: مستدرك الوسائل، الميرزا النوري.  ٢
 .٢/٣٧١ :مستدرك الوسائل، الميرزا النوري . ٣
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٩٢

كعتين، من صلى يوم ا�ربعاء ر: (أنه قال: صلى ] عليه وآلهوعنه 
فاتحة الكتاب، وإذا زلزلت ا�رض، مرة مرة، وق9ل : يقرأ في كل ركعة

ھ99و هللا أح99د ث99�ث م99رات، رف99ع هللا عن99ه ظلم99ة القب99ر إل99ى ي99وم القيام99ة، 
وأعطاه هللا بكل آية مدينة، وأعطاه هللا ألف أل9ف ن9ور، وكت9ب ل9ه عب9ادة 

  .)١( )سنة، وبيض وجھه، وأعطاه كتابه بيمينه
روي ع999ن مو�ن999ا جعف999ر : هللا علي999ه ةيد رحم999مجموع999ة الش999ھوف999ي 
ھا ف99ي الس99خاء، تطلب99ت الجن99ة فوج99د: ، أن99ه ق99العليIIه السDIIمالص99ادق 

وطلب9ت العافي9ة فوج9دتھا ف9ي العزل9ة، وطلب9ت ثق9ل المي9زان فوجدت9ه ف9ي 
شھادة أن � إل9ه إ� هللا محم9د رس9ول هللا، وطلب9ت الس9رعة ف9ي ال9دخول 

لى، وطلبت حب الموت فوجدت9ه ف9ي إلى الجنة فوجدتھا في العمل D تعا
تقديم المال لوجه هللا، وطلبت ح�وة العبادة فوجدتھا في التفكر والبكاء، 
وطلبت الجواز على الصراط فوجدته في الص9دقة، وطلب9ت ن9ور الوج9ه 

  .)٢(فوجدته في ص�ة الليل
ما من م9ؤمن يص9وم يوم9اً م9ن ش9ھر : صلى ] عليه وآله قال النبيّ و

محتس999باً إ� أوج999ب هللا تع999الى ل999ه س999بع خص999ال أول رمض999ان حاس999باً 
الخصلة يذوب الحرام من جسده والثاني يقت9رب إل9ى رحم9ة هللا والثال9ث 
يكفر خطيئته أ� تعلم أن الكفارات في الصوم يكفر، والرابع يھون عليه 
س99كرات الم99وت، والخ99امس آمن99ه هللا م99ن الج99وع والعط99ش ي99وم القيام99ة 

  .)٣(السابع أطعمه هللا من طيبات الجنةوالسادس براءة من النار و
ل رسول هللا اق: ، قالعليه السDمعن علي بن الحسين زيد العابدين و

عليIIه م99ا ب99ال أق99وام إذا ذك99ر عن99دھم آل إب99راھيم : صIIلى ] عليIIه وآلIIه
 علIIيھم السDIIمآل محم99د فرح99وا واستبش99روا، وإذا ذك99ر عن99دھم  السDIIم

ده ل9و ان عب9داً ج9اء ي9وم القيام9ة والذي نفس محم9د بي9! اشمأزت قلوبھم؟
بعمل س9بعين نبي9اً م9ا قب9ل هللا ذل9ك من9ه حت9ى يلق9اه ب9و�يتي وو�ي9ة أھ9ل 

  .)٤(بيتي

                                                           
 .٢/٣٧١: المصدر نفسه . ١
 .٢/١٧٣: المصدر نفسه.  ٢
 .٣٨: المفيداMختصاص، الشيخ .  ٣
 .١٤٠: ا�مالي، الشيخ الطوسي.  ٤
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٩٣

ف9ي ذك9ر فض9ل ش9ھر رج9ب م9ا ھ9ذا  صلى ] عليIه وآلIه عن النبيّ و
منه، فإنھا ليلة تس9ميھا الم�ئك9ة  ةلكن � تغفلوا عن أول ليلة جمع: لفظه

ا مضى ثلث الليل لم يب9ق مل9ك ف9ي الس9ماوات ليلة الرغائب، وذلك أنه إذ
 ةاط�ع9وا�رض إ� يجتمعون في الكعب9ة وحواليھ9ا، ويطل9ع هللا عل9يھم 

ك أن ي9ربن9ا حاجتن9ا إل: يا م�ئكتي سلوني م9ا ش9ئتم، فيقول9ون: فيقول لھم
ق99د فعل99ت ذل99ك، ث99م ق99ال : تغف9ر لص99وام رج99ب، فيق99ول هللا تب99ارك وتع99الى

م99ا م99ن أح99د ص99ام ي99وم الخم99يس أول : هصIIلى ] عليIIه وآلIIرس99ول هللا 
خم99يس م99ن رج99ب ث99م ص99لى ب99ين العش99اء والعتم99ة اثنت99ي عش99رة ركع99ة، 

يق9رأ ف9ي ك9ل ركع9ة فاتح9ة الكت9اب م9رة  ةيفصل بين كل ركعتين بتس9ليم
اثنت99ي ) ق99ل ھ99و هللا أح99د(ث99�ث م99رات، و ) إن99ا أنزلن99اه ف99ي ليل99ة الق99در(و

اللھ9م (: رة يق9ولعشر مرة، فإذا فرغ م9ن ص9�ته ص9لى عل9يَّ س9بعين م9
ثم يس9جد ويق9ول ف9ي  )صل على محمد وآل محمد النبي ا�مي وعلى آله

، ث99م يرف99ع )س99بوح ق99دوس رب الم�ئك99ة وال99روح(: س99جوده س99بعين م99رة
اغف99ر وارح99م وتج99اوز عم99ا تعل99م إن99ك أن99ت العل99ي  ربّ (: رأس99ه ويق99ول

، ث99م يس99جد س99جدة أخ99رى فيق99ول فيھ99ا مث99ل م99ا ق99ال ف99ي الس99جدة )ا�عظ99م
نه تقض9ى إن ش9اء هللا تع9الى، وده، فإ، ثم يسأل هللا حاجته في سجا�ولى

والذي نفس9ي بي9ده � يص9لي عب9د : صلى ] عليه وآلهثم قال رسول هللا ِ 
أو أمة ھذه الص�ة إ� غفر هللا ل9ه جميع9اً ذنوب9ه، ول9و كان9ت ذنوب9ه مث9ل 

ورق ا�شجار، ويشفع ي9وم  دزبد البحر وعدد الرمل ووزن الجبال وعد
قيامة في سبعمائة من أھل بيته ممن قد اس9توجب الن9ار، ف9إذا ك9ان أول ال

ليلة نزوله إلى قبره بعث هللا إليه ث9واب ھ9ذه الص9�ة ف9ي أحس9ن ص9ورة 
 يا حبيبي ابشر فقد نجوت م9ن ك9ل ش9دة،: بوجه طلق ولسان ذلق، فيقول

ھ9اً من9ك و� ش9ممت رائح9ة أطي9ب من أنت فم9ا رأي9ت أحس9ن وج: فيقول
يا حبيب9ي أن9ا ث9واب تل9ك الص9�ة الت9ي ص9ليتھا ليل9ة : فيقولمن رائحتك؟ 

كذا في بلدة كذا، جئ9ت الليل9ة �قض9ي حق9ك وآن9س وح9دتك وأرف9ع عن9ك 
نفخ في الصور ظللت في عرصة القيامة على رأسك وإنك  فإذاوحشتك 

  .)١(بداً أ�ك ولن تعدم الخير من م

                                                           
 .٣/١٨٥: إقبال ا�عمال، السيد ابن طاووس الحسني.  ١
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٩٤

ء اثنت9ي م9ن ص9لى ي9وم ا�ربع9ا صIلى ] عليIه وآلIهقال رسول هللا و
بفاتحة الكتاب مرة وقل ھو هللا أحد ث�ث عشر ركعة يقرأ في كل ركعة 

ب9رب الن9اس ث9�ث  أع9وذمرات وقل أعوذ برب الفلق ث�ث مرات وق9ل 
اس9تأنف العم9ل فق9د غف9ر ! يا عبد هللا: مرات، نادى مناد من عند العرش

ل9ك م9ا تق9دم م9ن ذنب9ك وم99ا ت9أخر وي9دفع هللا تع9الى ع9ذاب القب9ر وض99يقه 
وظلمت99ه، وأدخ99ل ف99ي الن99ور وي99دفع عن99ه ش99دايد ي99وم القيام99ة، وكس99ب هللا 
تعالى له بكل ركعة عبادة ألف سنة، وقض9ى هللا تع9الى ل9ه س9بعون أل9ف 

  .)١(حاجة أدناھا المغفرة و � يصيبه عطش و� جوع
م9ن كظ9م غيظ9اً وھ9و يق9در عل9ى : ق9ال عليIه السDIمعن أب9ي جعف9ر و

  .)٢(يماناً يوم القيامةمناً وإأإمضائه حشى هللا قلبه 
س99تدفن بض99عة من99ي ب99أرض : صIIلى ] عليIIه وآلIIهق99ال رس99ول هللا و

له الجنة وح9رم جس9ده عل9ى  �خراسان � يزورھا مؤمن إ� أوجب هللا 
  .)٣(النار

ت9وفي ش9يخنا الكفعم9ي ش9اعرنا العظ9يم ف9ي ك9رب�ء : في كتاب الغدير
بدفن9ه ف9ي  كما في كشف الظنون وكان يوص9ي أھل9ه ٩٠٥المشرفة سنة 

  :ومن ذلك قوله) عقيرا(الحائر المقدس بأرض تسمى 
  ج

  س99999999999ألتكم ب99999999999اD أن ت99999999999دفنوني

  

  
  إذا م999ت ف999ي قب999ر ب999أرض عقي999ر  

  

�  ف99999إني ب99999ه ج99999ار الش99999ھيد بك99999رب
  ج

  
  س9999ليل رس9999ول هللا خي9999ر مجي9999ر  

  

  ني ب999ه ف999ي حفرت999ي غي999ر خ999ائفف999إ
  

  
  ب9999� مري9999ة م9999ن منك9999ر ونكي9999ر  

  ج

  أمن9999ت ب9999ه ف9999ي م9999وقفي وقي9999امتي
  ج

  
  ذ الناس خافوا من لظ9ى وس9عيرإ  

  

  ف99إني رأي99ت الع999رب يحم99ى نزيلھ999ا
  

  
  ويمنع99999ه م99999ن أن ين99999ال بض99999ير  

  

                                                           
 .٩٨: جمال اMسبوع، السيد ابن طاووس الحسني.  ١
 .٦٨/٤١٠: بحار ا�نوار، العDمة المجلسي.  ٢
 .٤٩/٢٨٤: المصدر نفسه.  ٣
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  فكيف بسبط المصطفى أن يذود م9ن
  ج

  
  بح999999ائره ث999999او بغي999999ر نص999999ير؟  

  

 ف9يوعار عل9ى ح9امي الحم9ى وھ9و 
  الحمى

  

  )١(إذا ض99ل ف99ي البي99دا عق99ال بعي99ر  
  

  

الم9ؤمن ف9ي قب9ره، إذا دخ9ل : عليIه السDIمعن اVمام الصادق  يروو
كانت الص�ة عن يمينه، والزكاة عن يساره، والبر مظل عليه، ويتنحى 
الصبر ناحية، فإذا دخل عليه الملكان اللذان يلي9ان مس9ائلته، ق9ال الص9بر 

  .)٢(دونكم صاحبكم، فإن جزعتم عنه فأنا دونه: للص�ة والزكاة والبر
س9ن بس99ند ص99حيح روي ف99ي المحا: )رحم99ه هللا(ق9ال الع�م99ة المجلس9ي و

ـ9ـ  علIيھم السDIم عن أح9دھما  يعن9ي ـ9ـ اVم9ام الص9ادق أو اVم9ام الب9اقر
ص9ورة  نَّ ھإذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ستة صور، ف9ي: قال

: ص9ورة، ق9ال وأنظفھ9نأحسنھن وجھاً، وأبھاھن ھيئة، وأطيبھن ريحاً، 
خ9رى فتقف صورة عن يمينه وأخرى عن يس9اره وأخ9رى ب9ين يدي9ه، وأ

فوق رأسه، فإن أوتي  أحسنھنالتي ھي  فخلفه وأخرى عند رجلھن فتق
ع99ن يمين99ه منعت99ه الت99ي ع99ن يمين99ه، ث99م ك99ذلك إل99ى أن ي99ؤتى م99ن الجھ99ات 

فتق9ول أحس9نھن ص9ورة، وم9ن أن9تم ج9زاكم هللا عن9ي خي9راً، : ، قالتالس
أن99ا : تق99ول الت99ي ع99ن يس99اره ،أن99ا الص99�ة: فتق99ول الت99ي ع99ن يم99ين العب99د

ح9ج أن9ا ال: أن9ا الص9يام، وتق9ول الت9ي خلف9ه: تقول التي بين يدي9هالزكاة، و
: نَ ْل9قُ وصلت من إخوانك، ثم يَ  نْ مَ  رُّ أنا بِ  والعمرة وتقول التي بين رجليه

أن9ا : فتق9ول؟ فأن9ت أحس9ننا وجھ9اً وأطيبن9ا ريح9اً، وأبھان9ا ھيئ9ة، أن9تِ  نْ مَ 
  .)٣(صلوات هللا عليھم أجمعين الو�ية tل محمد

في الخض9اب أربع9ة : صلى ] عليه وآلهسول ا�كرم ي عن الروور
   ).ويستحي منه منكر ونكير(: عشر خصلة، وعد منھا

حساب منكر ونكي9ر  نھا تسقطإوإن من خواص تربة النجف الطاھرة 
   :ذلك نقول تأييدن يدفن فيھا و�جل مّ ع

                                                           
 .١١/٢١٦: الغدير، الشيخ ا�ميني.  ١
٢  .W١٥٣: خرة، الشيخ عباس القميمنازل ا. 
 .١/٢٨٨: المحاسن، أحمد بن محمد البرقي.  ٣



  ................................................................................. والمقابر    أحكام ا�موات
 

٩٦

: أن رج9�ً ص9الحاً م9ن أھ9ل الكوف9ة ق9ال: فرحة الغ9ريفي : )حكاية( 
امع الكوف9ة، وكان9ت ليل9ة ممط9رة، ف9دق ب9اب مس9لم جماع9ة، كنت ف9ي ج9

ففتح لھم وذكر بعضھم أن معھم جنازة، فأدخلوھا وجعلوھا على الصفة 
، ث99م أن أح99دھم نع99س فن99ام )رض99ي هللا عن99ه(الت99ي تج99اه ب99اب مس99لم ب99ن عقي99ل 
ما نبص9ره حت9ى نبص9ر ھ9ل لن9ا مع9ه : فرأى في منامه قائ�ً يقول ل�خر

بلى  معه حساب، : ن وجه الميت، وقال لصاحبهحساب أم �؟ فكشف ع
منه عج9�ً قب9ل أن يتع9دى الرص9افة فم9ا يبق9ى لن9ا مع9ه  نأخذهوينبغي أن 

قال فأخ9ذوا ومض9وا ب9ه ف9ي الح9ال إل9ى : ، فانتبه وحكى لھم المنامقطري
  .)١(المشھد الشريف

  :در من قال Dِ و: أقول
  إذا م999ت ف999ادفني إل999ى جن999ب حي999در

  

  
  وش9999بيرأب9999ي ش9999بر أك9999رم ب9999ه   

  

  فلس999ت أخ999اف الن999ار عن999د ج999واره
  

  
  و� اتق99999ي م99999ن منك99999ر ونكي99999ر  

  

فع99ار عل99ى ح99امي الحم99ى وھ99و ف99ي 
  الحم999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ى

  

  

إذا ض999اع ف999ي المرع999ى عق999ال   
  )٢(بعي999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ر

  ج

  

: نقل عن ا�ستاذ المحقق البھبھاني رحمه هللا تعالى أنه قال: )حكاية(
ي9ا س9يدي  :، فقل9ت ل9هعليIه السDIمرأيت في الطيف أبا عب9د هللا الحس9ين 

رأة �ن ل9ه ُج9 كَ ل9َمَ  أيُّ : ومو�ي ھل يسأل أحد ي9دفن ف9ي ج9واركم؟ فق9ال
  .)٣(يسأله

) أحم99ى م99ن مجي99ر الج99راد(يق99ال ف99ي أمث99ال الع99رب : يق99ول المؤل99ف
  :وقصته ھي

 �إن رج�ً من اھل البادية من قبيلة طي اسمه مدلج بن سويد، أنه خ9
م9ا : أوعي9تھم، فق9الذات يوم في خيمته، ف9إذا ھ9و بق9وم م9ن ط9ي ومعھ9م 

                                                           
 .١٧٩: فرحة الغري، Mبن طاووس.  ١
 .١٥٦: منازل اWخرة والمطالب الفاخرة، عباس القمي.  ٢
 .١٥٣: منازل اWخرة والمطالب الفاخرة، عباس القمي.  ٣
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فركب فرسه وأخذ رمحه  ،جراد وقع بفنائك فجئنا لنأخذهُ  :خطبكم؟ قالوا
م ث9وهللا � يتعرض له احد منكم إ� قتلته، أيك9ون الج9راد ج9واري : وقال

ش9أنكم : تريدون أخذه ولم يزل يحرسه حتى حميت الش9مس، فط9ار فق9ال
  .)١(اtن به فقد تحول عن جواري

اب الحبل المت9ين ان المي9ر مع9ين ال9دين أش9رف، نقل عن كت: )حكاية(
رأي99ت ف99ي المن99ام ف99ي دار : م99ن ص99لحاء خ99دام الروض99ة الرض99وية ق99ال

الحف99اظ ـ99ـ أي ف99ي بي99ت الح99رس ـ99ـ أن99ي خرج99ت م99ن الروض99ة لتجدي99د 
الوض99وء، فلم99ا أتي99ت عن99د ص99فة مي99ر عل99ي ش99ير، رأي99ت جماع99ة كثي99رة 

وج9ه، عظ9يم يقدمھم شخص نوراني صبيح الدخلوا في الصحن المقدس 
: الشأن وبيد جماعة م9ن خلف9ه المع9اول، فلم9ا توس9طوا الص9حن ق9ال لھ9م

فلم9ا  )وأش9ار إل9ى قب9ر خ9اص(انبشوا ھذا القبر، واخرج9وا ھ9ذا الخبي9ث 
أمي9ر : ھ9ذا ا�مي9ر؟ فق9ال نْ َم9: شرعوا في الن9بش س9ألت أح9د ا�ش9خاص

ه عليIIخ99رج اVم99ام الث99امن  نح99ن ك99ذلك إذفبينم99ا  ،عليIIه السDIIمالم99ؤمنين 
داه ي99ا ّج99: م99ن الروض99ة، وأت99ى إلي99ه فس99لم علي99ه ف99رد علي99ه، فق99ال السDIIم

تعل9م إن ھ9ذا : عليIه السDIمفق9ال  ،ا عنه، وتھبني تقص9يرهتعفوَ  أسألك أنْ 
ولكن9ه أوص9ى عن9د وفات9ه  ،نع9م: الفاسق الفاجر كان يشرب الخمر، فقال

وھبت9ك جرائم9ه ث9م : أن يدفن في جواري، فنرجو منك العف9و عن9ه، فق9ال
فانتبھ9ت خائف9اً، وأيقظ9ت بع9ض الخ9دام وأتي9ت مع9ه  عليه السDIمضى م

 ،إل99ى الموض99ع الم99ذكور فرأي99ت قب99راً جدي99داً ق99د ط99رح من99ه بع99ض تراب99ه
  .)٢(لرجل من ا�تراك دفن فيه با�مس: فقال ؟فسألت عن صاحبه

نق99ل ف99ي حكاي99ة تش99رف الح99اج عل99ي البغ99دادي بلق99اء إم99ام العص99ر 
 أن9ه س9يدنا ھ9ل: قل9ت ل9ه: أن9ه ق9ال يIه السDIمعلأرواحنا فداه وسؤاله منه 

أم9ان في ليل9ة الجمع9ة فھ9و  عليه السDمصحيح ما يقال من زار الحسين 
سأل، ا: مسألة، قال! سيدنا: يناه وبكى، قلتله؟ قال نعم وهللا، ودمعت ع

) درود(والتقين9ا ف9ي  ١٢٦٩س9نة  عليIه السDIمزرنا اVمام الرض9ا : قلت
من س9كان البادي9ة الت9ي بالجان9ب الش9رقي م9ن بأحد ا�عراب الشروقيين 

عليIIه كي99ف ھ99ي و�ي99ة الرض99ا : النج99ف ا�ش99رف، فأض99فناه، وس99ألناه
                                                           

 .١٥٧: المصدر نفسه.  ١
 .١٥٧: فاخرة، عباس القميمنازل اWخرة والمطالب ال.  ٢
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ھي الجنة، فأنا اtن ل9ي خمس9ة عش9ر يوم9اً آك9ل م9ن م9ال : ؟ فقالالسDم
دنيا مني ، فكيف جرأ منكر ونكير أن يعليه السDممو�ي اVمام الرضا 

ف9ي مض9يفه  عليIه السDIمطعامه  قد نبت من يفي القبر، فإن دمي ولحم
فھل ھذا صحيح، إن عل9ي ب9ن موس9ى الرض9ا ي9أتي ويخلص9ه م9ن منك9ر 

  .)١(نعم وهللا إن جدي ھو الضامن: ونكير؟ قال
وف99ي الخب99ر ك99ان الم99وتى ي99أتون ف99ي ك99ل جمع99ة م99ن ش99ھر رمض99ان 

! ي9ا ول9داه! يا أھ�ه: فيقفون، وينادي كل واحد منھم بصوت حزين باكياً 
اعطف99وا علين99ا بش99يء ي99رحمكم هللا، واذكرون99ا و� تنس99ونا ! بت99اهاوي99ا قر

نا قد بقينا في سجن ضيق وغ9م إبالدعاء وارحموا علينا وعلى غربتنا، ف
طوي999ل وش999دة، فارحمون999ا، و� تبخل999وا بال999دعاء والص999دقة لن999ا لع999ل هللا 
يرحمن99ا قب99ل أن تكون99وا مثلن99ا فواحس99رتاه ق99د كن99ا ق99ادرين مث99ل م99ا أن99تم 

اسمعوا ك�منا و� تنسونا فإنكم ستعلمون غدا ف9إن : قادرون فيا عباد هللا
اع99ة هللا، فكن99ا � ننف99ق ف99ي ط أي99ديناالفض99ول الت99ي ف99ي أي99ديكم كان99ت ف99ي 

علينا ومنفعة لغيرنا اعطفوا علينا بدرھم  �ً ومنعنا عن الحق، فصار وبا
ث9م ين9ادون م9ا أس9رع م9ا تبك9ون عل9ى أنفس9كم و�  ،أو برغيف أو بكسره

  .)٢(نبكي و � ينفعنا فاجتھدوا قبل أن تكونوا مثلناينفعكم  كما 
 أھ99دوا: صIIلى ] عليIIه وآلIIهق99ال رس99ول هللا  :ع99ن أب99ي ھري99رة ق99الو

صIلى ] عليIه وم9ا ھدي9ة ا�م9وات؟ ق9ال ! ي9ا رس9ول هللا: لموتاكم، فقلنا
  . )٣(الصدقة والدعاء: وآله
إل9ى  ن أرواح الم9ؤمنين ت9أتي ك9ل جمع9ةإ: صIلى ] عليIه وآلIهقال و

السماء الدنيا بحذاء دورھم وبيوتھم ينادي كل واحد منھم بصوت حزين 
عطف9وا علين9ا إِ ! ئيرب9اويا ولدي ويا أب9ي وي9ا أم9ي وي9ا أق يا أھلي: باكين

ي ك9ان بأي9دينا والوي9ل والحس9اب علين9ا والمنفع9ة لغيرن9ا ذليرحمكم هللا با
برغي9ف، أو  اعطفوا علينا بدرھم أو: وينادي كل واحد منھم إلى أقربائه

 صIلى ] عليIه وآلIه بكسوة يكسوكم هللا م9ن لب9اس الجن9ة ث9م بك9ى النب9يُّ 
م9ن كث9رة أن ي9تكلم  صIلى ] عليIه وآلIه وبكين9ا مع9ه، فل9م يس9تطع النب9يُّ 

أولئ99ك أخ99وانكم ف99ي ال99دين، فص99اروا تراب99اً رميم99اً بع99د : بكائ99ه ث99م ق99ال
                                                           

 .١٥٨: المصدر نفسه.  ١
  .٢١٦٣ :مستدرك الوسائل، الميرزا النوري.  ٢
  .٢/٤٨٤: المصدر نفسه.  ٣
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ي9ا ويلن9ا : يقول9ونالسرور والنعيم، فينادون بالويل والثبور عل9ى أنفس9ھم 
لو أنفقنا م9ا ك9ان ف9ي أي9دينا ف9ي طاع9ة هللا ورض9ائه م9ا كن9ا نحت9اج إل9يكم 

   .أسرعوا صدقة ا�موات: فيرجون بحسرة وندامة، وينادون
ما تصدقت لمي9ت فيأخ9ذھا مل9ك : وروي في ھذا الكتاب أيضاً أنه قال

في طبق من نور ساطع ضوؤھا يبلع سبع سماوات ثم يق9وم عل9ى ش9فير 
الس99�م عل99يكم ي99ا أھ99ل القب99ور، أھلك99م أھ99دوا إل99يكم بھ99ذه : ن99دق فين99اديالخ

عليIه الھدية، فيأخذھا ويدخل بھا في قبره،؟ فيوسع عليه مضاجعه فق9ال 
ت بص9دقة فل9ه عن9د هللا م9ن ا�ج9ر مث9ل أح9د، أ� من أعطف لمي9ّ: السDم

ويكون يوم القيامة في ظل عرش هللا ي9وم � ظ9ل إ� ظ9ل الع9رش وح9ي 
  .)١(جى بھذه الصدقةوميت ن

: وحكي عن أمير خراس9ان أن9ه رأى ف9ي المن9ام بع9د موت9ه وھ9و يق9ول
  .ابعثوا إلي ما ترمونه إلى الك�ب فإني محتاج إليه
   :وقال الع�مة المجلسي رحمه هللا في زاد المعاد

وينبغي أن � يُنسى ا�موات فإن أيديھم منقطع9ة م9ن أعم9ال الخي9ر، (
ويھ9م وأخ9وتھم الم9ؤمنين وينتظ9رون إحس9انھم ويتأملون من أو�دھ9م وذ

وخاصة الدعاء في ص9�ة اللي9ل وبع9د ص9لوات الف9رائض وف9ي المش9اھد 
عم99ال ل99دين أكث99ر م99ن اtخ99رين والقي99ام بأالمش99رفة، وينبغ99ي ال99دعاء للوا

الخير من أجلھ9م، وف9ي الخب9ر ك9م ول9د ك9ان ف9ي حي9اة والدي9ه عاق9اً لھم9ا، 
أعمال الخير التي يعملھا لھما، وكم  ولكنه يصير باراً بعد موتھما بسبب

من ولد كان باراً  لوالديه في حياتھم ولكن يصبح عاقاً بعد وفاتھم بسبب 
وأھ9م . يجب علي9ه أن يؤديھ9ا لھم9ا و� يؤديھ9ا تركه �عمال الخير التي 

الخي99رات للوال99دين وس99ائر ا�رح99ام ھ99و أ داء ديون99ه وتبرئ99ه ذمت99ه م99ن 
ض99اء العب99ادات الت99ي فاتت99ه با�س99تئجار حق99وق هللا والخل99ق الس99عي ف99ي ق

  .)٢( )والتبرع
ك99ان  عليIIه السDIIمي ف99ي الح99ديث الص99حيح ع99ن اVم99ام الص99ادق روو

يصلي عن ولده في كل ليلة ركعت9ين وع9ن والدي9ه ف9ي ك9ل ي9وم ركعت9ين 
، وف99ي الركع99ة الثاني99ة إن99ا أنزلن99اهوك99ان يق99رأ ف99ي الركع99ة ا�ول99ى إن99ا 

                                                           
 .١٦٣: منازل اWخرة والمطالب الفاخرة، عباس القمي.  ١
 .٣٥٨: زاد المعاد، للعDمة المجلسي.  ٢



  ................................................................................. والمقابر    أحكام ا�موات
 

١٠٠

: عليIه السDIمع9ن اVم9ام الص9ادق  أعطيناك الكوثر، ونقل بسند ص9حيح
: ان9ه يك9ون ف99ي ض9يق فيوس9ع هللا علي99ه ذل9ك الض9يق ث99م ي9ؤتى، فيق9ال ل99ه

فأش9رك : فقل9ت ل9ه: خفف عنك ھذا الضيق لص�ة ف�ن أخي9ك عن9ك ق9ال
إن المي9ت ليف9رح : عليIه السDIمنعم، فق9ال : بين رجلين في ركعتين، قال

الھدي9ة تھ9دى إلي9ه، وق9ال بالترحم عليه وا�ستغفار له كم9ا يف9رح الح9ي ب
ي999دخل عل999ى المي999ت ف999ي قب999ره الص999�ة والص999وم والح999ج  عليIIIه السDIIIم

  .والصدقة والبر والدعاء ويكتب أجره للذي يفعله وللميت
  

���  



................................................................................. والمقابر    أحكام ا�موات
    

 

١٠١

  
  العديلة

اللھ9م إن9ي أع9وذ ب9ك م9ن العديل9ة عن9د : (قد ورد في ا�دعي9ة الم9أثورة
وكأنه من ب9اب أي العدول عن الحق، : قال المجلسي في معناھا) الموت

التعليم والتواضع بالنسبة إليھم وإلى غيرھم من أھل اVيم9ان، نع9م ربم9ا 
، وق9ال ف9ي يتصف بھا من كان مشككاً في الحق، نع9وذ ب9اD تع9الى منھ9ا

المس999ماة بإرش999اد   فخ999ر المحقق999ين ف999ي آخ999ر رس999الته الق999: المس999تدرك
كة وھ9ي ولنختم رسالتنا ھذه بمسألة مبار: الدين أصولالمسترشدين في 

أن العديل9ة عن99د الم99وت تق99ع، فإن99ه يج9يء الش99يطان ويع99دل اVنس99ان عن99د 
الموت ليخرجه عن اVيمان فيحصل له عقاب الني9ران، وف9ي ال9دعاء ق9د 

منھ99ا ف99إذا أراد اVنس99ان أن يس99لم م99ن ھ99ذه  علIIيھم السDIIمتع99وذ ا�ئم99ة 
ا�ش99ياء فليستحض99ر أدل99ة اVيم99ان وا�ص99ول الخم99س با�دل99ة القطعي99ة، 

اللھم يا أرحم الراحمين، إني قد أودعتك يقيني (: صفي خاطره ويقولوي
خير مستودع، وقد أمرتن9ا بحف9ظ الودائ9ع، ف9رده  وأنتھذا وثبات ديني، 

، ث9م يخ9زي الش9يطان ويتع9وذ من9ه ب9الرحمن، )وقت حضور م9وتي عليَّ 
ويودع ذلك هللا تعالى، ويسأله أن ي9رده علي9ه وق9ت حض9ور موت9ه وعن9د 

  .)١(العديلة عند الموت قطعاً ذلك يسلم من 
تل9ك الرزي9ة، والعديل9ة اس9م ش9يطانة موكل9ة لوورد دعاء العديل9ة دفع9ا 

م99ن جان99ب إبل99يس ليع99دل اVنس99ان ح99ين الم99وت م99ن ا�عتق99اد الح99ق إل99ى 
والمراد دفع العديلة، أو بمعنى المصدر أي دعاء دف9ع الع9دول .. الباطل 
  .)٢(المذكور

: عن محمد ب9ن س9ليمان ال9ديلمي ق9ال )رحمه هللا(وروى الشيخ الطوسي 
جعلت فداك أن ش9يعتك تق9ول إن : فقلت له عليه السDمسألت أبا عبد هللا 

اVيم99ان مس99تقر ومس99تودع فعلمن99ي ش99يئاً إذا قلت99ه اس99تكملت اVيم99ان ق99ال 
رض�يت ب�ا] رب�اً وبمحم�د : قل في دبر كل ص9�ة فريض9ة: عليه السDم

م دين�اً وب�القرآن كتاب�ا وبالكعب�ة قبل�ة نبياً وبا}سC صلى � عليه وآله
وبعلي ولياً وإماماً وبالحسن والحسين وعلي ب�ن الحس�ين ومحم�د ب�ن 

                                                           
  .٧/١٢٢ :مستدرك سفينة البحار، الشيخ على النمازي.  ١
 .٢٣ :التبريزي ا�نصاري: اللمعة البيضاء.  ٢
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علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحم�د ب�ن 
علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات هللا 

عل�ى ك�ل  كَ نَّ�إعليھم أئم�ة، اللھ�م إن�ي رض�يت بھ�م أئم�ة فأرض�ني لھ�م 
  .)١(شيء قدير

ومن ا�م9ور النافع9ة المواظب9ة عل9ى أوق9ات الص9لوات الفريض9ة فف9ي 
أن9ه ل9يس ف9ي ش9رقھا و� ف9ي غربھ9ا أھ9ل : أن ملك الم9وت ق9ال: الحديث

ف99ي ك99ل ي99وم خم99س م99رات فق99ال  أتص99فحھمأن99ا و� وب99ر إبي99ت م99در و� 
لص9�ة ف9إن إنما يتصفحھم ف9ي مواقي9ت ا: صلى ] عليه وآلهرسول هللا 

د لقن9ه ش9ھادة � إل9ه إ� هللا ومحم9كان ممن يواظب عليھ9ا عن9د مواقيتھ9ا 
  .ونحى عنه ملك الموت إبليس صلى ] عليه وآلهرسول هللا 

إن : أنه كتب إلى بعض الناس عليه السDموروي عن اVمام الصادق 
أردت أن يختم بخير عملك حتى تقبض وأنت في أفضل ا�عم9ال فعظ9م 

أن � يبذل نعمه في معاص9يه وأن تغت9ر بحلم9ه عن9ك وأك9رم ك9ل  D حقه
من وجدته يذكرنا أو ينتحل مودتن9ا ث9م ل9يس علي9ك ص9ادقاً ك9ان أو كاذب9اً 

  .إنما لك نيتك وعليه كذبه
ھ9ديتنا  إذْ ربنا � تزغ قلوبنا بع9د (والمداومة على ھذا الذكر الشريف 

ة عل99ى تس99بيح والمواظب99 )لن99ا م99ن ل99دنك رحم99ة إن99ك أن99ت الوھ99ابھ99ب و
محم9د (، والتختم بخاتم عقيق، وبالخص9وص إذا كت9ب علي9ه &الزھراء 

ف99ي ك99ل ) ق99د افل99ح المؤمن99ون(وق99راءة س99ورة ) هللا ول99يّ  نب99ي هللا وعل99يّ 
بسم هللا (جمعة، وقراءة سبع مرات بعد ص�ة الصبح وص�ة والمغرب 

  .)٢( )الرحمن الرحيم و� حول و� قوة إ� باD العلي العظيم
ي9ا كائن9اً قب9ل ك9ل : (يق9ول ف9ي س9جدته عليIه السDIمكان أبو عبد هللا و 

شيء ويا مكون كل شيء � تفضحني فإنك ب9ي ع9الم، و� تع9ذبني فإن9ك 
ش99ر  نم99أع99وذ ب99ك م99ن العديل99ة عن99د الم99وت و ق99دير، اللھ99م إن99ي عل99يَّ 

المرجوع في القبر ومن الندامة يوم القيامة، اللھم أني أسألك عيش9ة نقي9ة 
  .)٣() ية ومنقلبا كريما  غير مخز و� فاضحوميتة سو

                                                           
  .١/١٠٩ :تھذيب ا�حكام، للطوسي.  ١
  .١١٥ :منازل اWخرة والمطالب الفاخرة، للشيخ عباس القمي.  ٢
 .١٤١ :فقه الرضا، علي بن بابويه.  ٣
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كان أبو الحسن ا�ول صلى هللا عليه يقول : وروى علي بن حديد قال
ة إن أطعت9ك ول9ك ل9ك المحم9د: (وھو س9اجد بع9د فراغ9ه م9ن ص9�ة اللي9ل

صنع لي و� لغيري في إحسان إ� بك يا كائناً قبل الحجة إن عصيتك � 
ى كل شيء قدير، اللھم إني أع9وذ كل شيء، ويا مكون كل شيء إنك عل

القبور ومن الندامة ي9وم بك من العديلة عند الموت ومن شر المرجع في 
ا�زف99ة، فأس99ألك أن تص99لي عل99ى محم99د وآل99ه وأن تجع99ل عيش99تي نقي99ة 

كريم9اً غي9ر مخ9ز و� فاض9ح، اللھ9م وميتتي ميت9ة س9وية ومنقلب9ي منقلب9اً 
لي النعم ومعادن العصمة صل على محمد وآله ا�ئمة ينابيع الحكمة وأو

ة و� غفل9ة و� تجع9ل رّ تأخذني على ِغ�9 و ءواعصمني بھم من كل سو
رض عن99ي ف99إن مغفرت99ك للظ99المين وأن99ا م99ن اعواق99ب أعم99الي حس99رة و

الظ99المين، اللھ99م اغف99ر ل99ي م99ا � يض99رك وأعطن99ي م99ا � ينقص99ك، فإن99ك 
حة الوسيع رحمته البديع حكمت9ه واعطن9ي الس9عة والدع9ة وا�م9ن والص9

والبخ99وع والقن99وع والش99كر المعاف99اة والتق99وى والص99بر والص99دق علي99ك 
وعل999ى أوليائ999ك واليس999ر والش999كر وأعم999م ب999ذلك ي999ا رب أھل999ي وول999دي 
وإخ99واني في999ك وم999ن احبب999ت وأحبن999ي وول999دت وول999دني م999ن المس999لمين 

ھ99ذا ال99دعاء بعق99ب الثم99ان : ق99ال اب99ن اش99يم )والم99ؤمنين ي99ا رب الع99المين
  .)١(الركعات وقبل الوتر

  
���  

                                                           
  .٧٩٨ :مصباح المتھجد، الشيخ الطوسي.  ١
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  ختامه مسك

المس9ك وأغل9ى م9ن  م9ننختم كتابنا ھذا بھذا الحديث ال9ذي ھ9و أطي9ب 
  :الذھب وقد روي في كتب عديدة من السنة والشيعة

م�ن م�ات عل�ى ح�ب آل محم�د (: صIلى ] عليIه وآلIهقال رس9ول هللا 
�تكمل ��اً مس��ات مؤمن��د م��ب آل محم��ى ح��ات عل��ن م��ھيداً أ	 وم��ات ش�م

ل محمد بشره ملك الم�وت بالجن�ة ث�م آت على حب ا}يمان، أ	 ومن ما
	 ومن مات على حب آل محم�د ف�تح ل�ه ف�ي قب�ره باب�ان أمنكر ونكير، 

إلى الجنة، أ	 ومن مات على حب آل محمد جعل هللا قبره مزار مCئكة 
ل محمد مات على الس�نة والجماع�ة، آالرحمة، أ	 ومن مات على حب 

يوم القيامة مكتوب�اً ب�ين عيني�ه  ل محمد جاءآأ	 ومن مات على بغض 
آيس من رحمة هللا، أ	 ومن مات على بغض آل محمد م�ات ك�افراً، أ	 

   .)١( )ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة
  

���  
  

  
  
  

                                                           
 . ١٦/٢٣: تفسير القرطبي، القرطبي.  ١
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   الرحمن الرحيمبسم هللا
�ـُم (: قــ999ـال هللا س999بحانه وتع999الى���ـَد ُكـ���ـَر أََح���ـُكْم إَِذا َحـَضـ���ـتَِب َعـلَـْي��ُك

ةُ لِْلَوالَِدْيِن َواTَْْقـَربـيـَن بـاْلَمْعُروِف َحـقًّ�ـا  اْلــَمــْوُت إِْن تــَرَك َخـْيــًرا اْلَوِصـيـَّ
قِـيـَن  لــهُ  *َعـلَى اْلُمـتـَّ َمـا إِثمـُ�ـهُ َعلَ�ى الَّ�ِذيَن فَـَمْن بَـدَّ بَـْعـَد َمـا َسـمـَِعـهُ فَــإِنـَّ

َ َسِميٌع َعلِيمٌ  لُــونـَــهُ إِنَّ هللاَّ    .)يُــبَــدِّ
م99ن م99ات بغي99ر وص99ية م99ات ميت99ة : (صIIلى ] عليIIه وآلIIهوق99ـال رس99ول هللا 

  ).جاھلية
  

ـِه الغن   : يولذلك أنــا الحـقـيـر المسكين، والفـقـيـر إلى ربـِّ
  )                                              بنت  /بن                               ( 
  )                                                                        (  :لـّسـاكـن فيا

قد أوصيُت في حال الصحة والس�مة، والعق9ل والبل9وغ، وا�ختي9ار، م9ن غي9ر 
  :� إجبار بعد اVقرار بـــكره و

 صلى ] عليIه وآلIهشريَك لـه، وأنَّ محمداً  شـھـادة أْن � إلـه إ� هللا، وحده �
، عليIIIه السDIIIمعب99ُدهُ ورسول999ُـهُ، وھ999و خ99اتم النبي999ـين، وأنَّ أمي999َر الم99ؤمنين علي999ّاً 

 الحس9ن، والحس9ين، وعل9ي ب9ن الحس9ين، ومحم9َد ب9َن عل9ي، وجعف9َر ب9نَ : وأبـنـائـه
 ،محمد، وموسى بَن جعفر، وعليَّ بَن موسى، و محمَد بَن علي، وعل9يَّ ب9َن محم9د

والق99ائَم الحج99ةَ ال99ـمھدَي ص99لواُت هللا وس99�مه عل99يھم، أئمت99ي  ،والحس99َن ب99َن عل99ي
  .، في الدنـيـا واtخـرةأتبرئوسادتي وقادتي، بـھـم أتولى، ومن أعدائـھـم 

ح9ق، والم9وت ح9ق، وس9ؤال منك9ر  ه وآلIهصلى ] عليجـاء به النبّي  وأنَّ مـا
ونكير حق، والصراط والميزان حق، والجنة والن9ار ح9ق، وأنَّ الس9اعة آتـي9ـةٌ، � 

  .ريَب فيھا، وأنَّ هللاَ يبعث َمْن في القبور، وإليه النشور
                     : (ع9999999999999999999999999ـلُت الوص9999999999999999999999999يَّ جـن9999999999999999999999999ـاب المحت9999999999999999999999999رموجـ

(                                                          
  )                                      (                                      : الساكن في

  :وبـأن يعمل بھذه ا�مور الـتـالـيـة، وھي
  :محل الّدفن .١
  :الّديــــون .٢
  :ا�يام الث�ثة .٣
  :الص�ة .٤
  :الصوم .٥
  :الخمس .٦
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  :الـزكـاة .٧
  ):رد المظالم(مظالم العباد  .٨
  :الـحـج .٩

  :الـخـيـريـات .١٠
  : صـايــا ا�خرى المـتـفـرقــةالـو .١١

  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــ
  :وجعلت الناظر على الوصي جناب المحترم

  :وجعلت القيم على الصغار من أو�دي جناب المحترم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــ

  : التوقيع:                                                      اسـم الموصي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  :التوقيع                              :                        ا�ول الشاھـد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــ
  :التوقيع                              :                        الشاھد الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــ
  :لسنة                  : من شھر :                 في يوم:   خالـتـاريـ


