مسألة عذاب القرب عند الشيعة اإلمامية

علي حسن فاضل حسن

ماجستًن يف العقيدة

ٖٔٗ1ى ـ ٕٓٔ2 /م
أ

عذاب القرب عند الشيعة اإلمامية

علي حسن فاضل حسن
MAQ143BH984

حبث تكميلي مقدم لنيل درجة ادلاجستًن يف العقيدة
كلية العلوم اإلسالمية

ادلشف :
األستاذ ادلشارك الدكتور /دمحم أمحد عبدادلطلب عزب

ذي احلجة ٖٔٗ1ىـ  /أكتوبف ٕٓٔ2م
ب


















ج

االعتماد
تػم اعتماد ْتث الطٌالب :علي حسن فاضل حسن

من اآلتية أٝتاؤىم:

The thesis of ALI HASAN FADHEL HASAN has been approved
By the following:

ادلشف
االسم:األستاذ ادلشارك الدكتور /دمحم أمحد عبدادلطلب عزب
التوقيع:

ادلشف على التعديالت

االسم:األستاذ ادلساعد الدكتور /إبفاىيم دمحم البيومي
التوقيع:

رئيس القسم

االسم:األستاذ ادلساعد الدكتور /إبفاىيم دمحم البيومي
التوقيع:

عميد الكلية

االسم:األستاذ ادلشارك الدكتور /السيد سيد أمحد دمحم صلم
التوقيع:

عمادة الدراسات العليا

االسم:األستاذ ادلشارك الدكتور /أمحد علي عبد العاطي
التوقيع:

د

صفحة التحكيم
عضو جلنة ادلناقشة
رئيس اجللسة
ادلناقش الداخلي
األول
ّ

ادلناقش الداخلي
الثاين
شلثل الكلية

االسم
األستاذ ادلشارك الدكتور /وليد علي الطنطاوي
األستاذ ادلساعد الدكتور /إبفاىيم دمحم البيومي
األستاذ ادلساعد الدكتور /عصام علي معوض فودة
األستاذ ادلشارك الدكتور /دمحم إبفاىيم احللواين

ه

التوقيع

إقفار
أقر أبف ىذا البحث من عملي كجدم إال ما كاف من ا١تراجع اليت أشرت إليها ،كأقر أبف ىذا البحث
بكاملو ما قدـ من قبل ،كمل يقدـ للحصوؿ على أم درجو علمية من أم جامعة ،أك مؤسسة تربوية
أك تعليمية أخرل.
اسم الطالب :علي حسن فاضل حسن
التوقيع:

......................

التاريخ:

......................

و

DECLARATION
I acknowledge that this research is my own work except the resources mentioned in the
references and I acknowledge that this research was not presented as a whole before to obtain
any degree from any university ،educational or other institutions .

Name of student : ALI HASAN FADHEL HASAN
Signature

..……….....................……………

Date

…………………..............……… .

ز

حقوق الطبع

جامعة ادلدينة العادلية

إقفار حبقوق الطبع وإثبات مشفوعية األحباث العلمية غًن ادلنشورة
حقوق الطبع  © ٕٓٔ2زلفوظة
علي حسن فاضل حسن
مسألة عذاب القرب عند الشيعة اإلمامية
أم شكل أك صورة من دكف إذف
ال ٬توز إعادة إنتاج أك استخداـ ىذا البحث غَت ا١تنشور ُب ٌ
مكتوب موقع من الباحث إالٌ ُب اٟتاالت اآلتية:
ُ -ٯتكن االقتباس من ىذا البحث بشرط العزك إليو .
ِ -٭تق ٞتامعة ا١تدينة العا١تية ماليزاي االستفادة من ىذا البحث ٔتختلف الطرؽ كذلك ألغراض
تعليميٌة ،ال ألغراض ٕتاريٌة أك تسوقيٌة.
ّ -٭تق ١تكتبة جامعة ا١تدينة العا١تيٌة ٔتاليزاي استخراج نسخ من ىذا البحث غَت ا١تنشور إذا
طلبتها مكتبات اٞتامعات ،كمراكز البحوث األخرل.
أك ّد ىذا اإلقفار:

االسم  :علي حسن فاضل حسن
التوقيع.........................:

التاريخ..........................:

ح

الشكف
إىل كالدم رٛتها هللا...
إىل الدكتور الغايل دمحم عزب...
إىل زكجيت كأسرٌب اليت كفرت يل سبل الكتابة...
أىدم لكم ىذا اٞتهد كأسأؿ هللا القبوؿ.

ط

ملخص
من أىم خصائص العقيدة اإلسبلمية أهنا عقيدة غيبيةٔ ،تعٌت أف ا١تسلم يرجع ُب إٯتانو ابهلل كمبلئكتو
ككتبو كرسلو كاليوـ اآلخر كالقدر خَته كشره كعذاب القرب كنعيمو ،على ما جاء ُب كتاب هللا كما
صح من سنة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص ،كذلك ألف ىذه األمور ال تدرؾ من خبلؿ العقل كاٟتواس اليت كىبها هللا
لئلنساف.
كلعل من أىم األمور الغيبية اليت ٖتظى ابىتماـ كبَت من قبل ا١تسلمُت ،مسألة عذاب القرب
كما يتعلق بو من مسائل ،كقد حاكؿ الباحث أف يسلط الضوء على موقف الشيعة اإلمامية من
عذاب القرب ،أدلتو ،حقيقتو ،بدايتو ،كحكمو عندىم ،سؤاؿ ا١تلكُت ،ضغطة القرب٘ ،تثل األعماؿ،
أحواؿ ا١تكلفُت ُب سكرة ا١توت ،عذاب القرب ُب عامل الربزخ كموجباتو ،ما ينجي من ضغطة القرب،
استمرارية عذاب القرب كانقطاعو ،كىو ٬تيب على ىذه احملاكر ،كقد حاكؿ كاتب ىذا البحث اإلجابة
يعوؿ عندىم من أحاديث ،كما ذكره
عنها قدر ا١تستطاع ُب ىذا البحث معتمدان على كتبهم كما َّ
علماؤىم ،مع اإلشارة إلىعقيدة أىل السنة كاٞتماعة كأقواؿ علماء السلف الصاّب ُب مسائل عذاب
القرب.كتوصل الباحث إلىأف عقيدة الشيعة اإلمامية ُب عذاب القرب تتفق إلىحد كبَت مع عقيدة أىل
السنة كاٞتماعة ،رغم اختبلفهم معنا ُب تفاصيل ا١تسائل كطرائق إثباهتا.
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ABSTRACT
One of the important features & characteristics of Islamic beliefs is that its Metaphysical
doctrine,means that the muslim depends on what stated in the holly book (Quran) & trusted
hadiths imparted from prophet Mohammed in; faith in God, God's angels, holy
books,judgement in the doomsday & grave's penalty & bliss. However, all of these are
unperception by mind & sence that God has given to the human being.Perhaps the most
important doctrine that concerned by muslims is the grave's punishment & its related
manners.The researcher answered the following issues after his attemption in focusing on the
theory and opinion of Shiits in their proofs, grave's truth, begining of the grave's entering,
openion, questions of angels, grave's compression, representing of deeds, status after death,
grave's torturing in the world after death, deeds to avoid the grave's compression and the
continuation & stopping of the torturing.The researcher endeavoured to answer in this
research depending on Shiites reference books & some trusted hadiths as well as their religion
men with reference to the Sunni beliefs and their religion men.The researcher reach to a
conclusion proved that beliefs of Shia in this subject is approximately comparable to the
Sunni one in spite of the dissimilarity in some details.
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املقدمة:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،وصلى هللا على النيب األمي املبعوث رمحة للعاملني حمم ٍد ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ومن تبعهم إبحسان إلىقيام يوم الدين.
واحلمد هلل الذي برأ النسمة وابتلى عباده بكل نعمة ،وتفضل عليهم أبن دّلم على صراطه
املستقيم ،وأرشدهم لنهجه القومي ،ليحىي من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة ،قال تعاىل :ﭐﱡﭐ
ﱻ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ( )1وهو القائل:ﭐﱡﭐ ﳂ ﳃ
ﱼ
ﱸﱹﱺ
ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ ( )2وقال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﱠ ( ،)3وقال
ﲴ
تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ (.)4
فحق بعد ذاك :أن ال يطمع يف النجاة طامع متمسك ابلعمل الصاحل ،وأن ال خياف من العذاب
إال من انزلق وراء كل طاحل .فهنيئًا ملن اتعظ فعمل ،وويل ملن سوف فكسل حىت يرد على هللا صفر

متربًئ من خلته وأهل أنسه وخلوته ،يود لو أن بينه وبينهم بعد املشرقني ،يقول جل وعال :ﱡﭐ
اليدينً ،
ﲦ
ﲥ
ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ ﲟﲠ ﭐﲡﲢﲣﲤ

ﲬ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ()5
ﲭ
ﲧﲩﲪ ﲫ
ﲨ

ولطاملا كرر النيب عليه الصالة والسالم والصحابة والتابعون ذكر املوت واملعاد ،واعظني أنفسهم،
فاحتًنب لآلخرة أبواهبم ،فشهدوا أن اجلنة حق ،والنار حق ،واملوت حق ،والبعث حق ،وأن الساعة آتية
ال ريب فيها ،وأن هللا يبعث من يف القبور.
( ) 1سورة األنعام ،اآلية149 :
( ) 2سورة اإلنسان ،اآلية3 :
( ) 3سورة التوبة ،اآلية105 :
( )4سورة احلج ،اآلية7 :
( ) 5سورة املؤمنون ،اآلية100 -99 :
1

وملا كان يؤمن غالب أهل األداين السماوية -واألرضية -ابلعذاب يف قبال الثواب ،ويكون ذلك إما
للنصوص التعبدية الواردة فيها ،أو لتدبرات العقل الفطرية مما يرتتب عليه وجوب تعذيب الظامل واملسيء
ووجوب مكافأة احملسن اخلري.
وكما تضاربت أقوال أهل هذه األداين وامللل يف أصل العذاب ،اختلفت يف موطنه ،وكيفيته،
وأتبيده وغريها من احليثيات اليت -وإن اختلفت -فإهنا تتفق يف أصل الوجود وأصل الوجوب .ومبا أن
املهم يف املقام سرب أعماق مفهوم العذاب يف الفكر اإلسالمي ،ومبا أن أول مواطن العذاب الربزخي هو
فصاعدا.
القرب ،حسن البدء من هذه النقطة واالنطالق والبناء منها
ً
وعمال بوصية احلبيب عليه الصالة والسالم بذكر املعاد والتواصي به ،أشرع بعون هللا يف موقف
ً
الشيعة اإلمامية من عذاب القرب ،وأسال هللا املتفضل املنان السداد والرشاد ليحوز رضاه ،وأن جيعل هذا
البحث سبيال من سبل هداه ،قال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ
ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ)1(.

مشكلة البحث:
إمياًن صادقًا ،يبعد عن
يعاجل هذا البحث قضااي هامة من أمور العقيدة ،واليت جيب اإلميان هبا ً
كل شك ،وخالصا من الشوائب ،وهي مسألة عذاب القرب عند الشيعة اإلمامية وما موقفهم من تفاصيل
ومسائل عذاب القرب مع اإلشارة إلىما يذهب إليه أهل السنة واجلماعة مبا ثبت ابلقرآن والسنة الصحيحة
وما بينه علماء السلف.

( )1سورة ق ،اآلية37 :
2

أسئلة البحث:
أوال :ما هو موقف الشيعة اإلمامية فيما يتعلق بعذاب القرب ،هل سيكون ابلروح واجلسد أم الروح
ً
فقط؟
اثنيًا :ما هي حقيقة عذاب القرب ،أو العذاب يف حياة الربزخ؟ وهـل يعذب ولو مل يُدفن وما هو موقف
الشيعة اإلمامية من ذلك؟

اثلثًا :هل هناك نصوص شرعية عند الشيعة اإلمامية تثبت العذاب يف القرب ؟ وما مدى حجيتها بناءً
على مبانيهم احلديثية؟
ابعا :أين تذهب الروح بعد قبضها عند الشيعة اإلمامية؟ ،وهل تعود الروح إلىاجلسد عند سؤال امللكني؟
رً
خامسا :ما هي أسباب عذاب القرب؟ وهل هناك أعمال تنجي فاعلها عند الشيعة اإلمامية؟
ً
أهداف البحث:
أوال :بسط مفهوم عذاب القرب عند الشيعة اإلمامية.
ً
اثنيًا  :إبراز قيمة اإلميان بعذاب القرب على حياة املسـلم بشـكل خـاص ،وعلى األمة بشكل عام ،من
خالل املقارنة بني مذهب الشيعة اإلمامية وبني موقف أهل السنة واجلماعة.
اثلثًا :مجع اآلايت القرآنية ،واألحاديث اليت يعتمد عليها الشيعة اإلمامية واليت تناولت املوضـوع
واستشـراف داللتها ،واخلروج خبالصة أقوال مذهب الشيعة اإلمامية يف كل قضية من قضاايها.
ابعا :إثراء املكتبات ،وسد ثغرة فيها بتسهيل رجوع الباحثني إلىهذا املوضوع.
رً
خامسا :ميكن ّلذا البحث مساعدة طلبة العلم الشرعي ،وأئمة املساجد والوعاظ ،من خالل عرضة
ً
رأي فرقة الشيعة اإلمامية يف عقيدة عذاب القرب.

3

مصطلحات البحث:
 الشيعة اإلمامية :هم فرقة إسالمية تعتقد أهنا تتبع النيب عليه السالم وأهل بيته رضي هللا عنهم،وأن رسول هللا أوصى ألهل بيته ابخلالفة من بعده ،أوّلم اإلمام علي رضي هللا عنه وآخرهم
املهدي ،وأهنم معصومون عن اخلطأ.)1( .
 أهل السنة واجلماعة :هم الفرقة الناجية اليت تتبع كتاب هللا وسنة الرسول عليه الصالة والسالموما كان عليه أصحابه رضي هللا عنهم وما كان عليه السلف الصاحل وما فهموه من نصوص
()2
الوحي ،ويطلق عليهم أيضاً أهل احلديث ،والسلف ،والطائفة املنصورة.
الدراسات السابقة:
مل جيد الباحث دراسات ختصصية وأكادميية – فيما بني يديه  -عنيت بتناول موقف الشيعة اإلمامية
يف عذاب القرب بنفس الرتتيب والتبويب الذي سار عليه الباحث مع اإلشارة إلىموقف علماء السلف
من أهل السنة واجلماعة ،إال أنه قد نشرت بعض الدراسات املقاربة ،منها:
 احلياة الربزخية يف اإلسالم ،إعداد الطالب :حسني جابر موسى ،رسالة مقدمة لنيل درجةاملاجستري يف العقيدة جبامعة أم القرى مبكة املكرمة (  1399ه).
تركز الرسالة على عامل الربزخ والرواايت اليت تناولته مع كثري من التفاصيل دون املقارنة أو اإلشارة
إلىموق ف الشيعة اإلمامية منه وقد قام املؤلف جبهد كبري يف عرض احلياة الربزخية لكنه مل يتعرض
إلىآراء الشيعة اإلمامية.
( )1انظر األسفراييين ،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية ،ط ،2ص ، 47وانظر املفيد إذ قال يف تعريف الشيعة اإلمامية:
"هم أتباع أمري املؤمنني صل وات هللا عليه على سبيل الوالء واالعتقاد المامته بعد الرسول صل وات هللا عليه وآله بال فصل ونفي
االمامة عمن تقدمه يف مقام اخلالفة وجعله يف االعتقاد متبوعا ّلم غري اتبع الحد منهم على وجه االقتداء" .املفيد ،أوائل
املقاالت ،ص39

( )2انظر عفيفي ،ابن عثيمني ،جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ،ط  ،3ج ،1ص37
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 حياة الربزخ يف ضوء الكتاب والسنة ،إعداد الطالب :شادي بشكار ،رسالة مقدمة لنيل درجةاملاجستري يف العقيدة جبامعة النحاح الوطنية بنابلس ،فلسطني2007 ،م.
تتناول هذه الرسالة عرض حياة الربزخ عند أهل السنة واجلماعة بنحو من التفصيل والعمق والتفريع ومل
تقم بعقد مقارنة بني موقف الشيعة اإلمامية منه.
 أحاديث حياة الربزخ يف الكتب التسعة ،مجعاً وخترجياً ودراسة "إعـداد الطالـب :د  .حممد بنحيدر  ،رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه مـن جامعـة أم درمان اإلسالمية ،ابلسودان
1425هـ-2004م.
متثل هذا الرسالة عملية مجع موسعة لألحاديث اليت تناولت موضوع حياة الربزخ يف املسانيد الروائية
التسعة مع الكثري من التعليق والشرح والتبويب ،ولكنها مل تتعرض إلىمجال هذه الرسالة بشكل خاص.
 أحاديث العقيدة يف مسند اإلمام أمحد ،أحاديث اليوم اآلخر ،الربزخ وأحوال القيامةوشرحا ،ودراسة" إعداد الطالب :علي بن سعيد العبيدي ،لنيل درجة
ترتيبًا ،وخترجيًاً ،
املاجستري من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،ابلرايض (  1418ه).
يتناول هذا الكتاب موضوعني ومها :عامل الربزخ يف ضوء رواايت مسند اإلمام أمحد بن حنبل
أساسا يف إثبات أحداث ومواقف عامل
ابالضافة إلىعامل اآلخرة واليوم اآلخر ،وقد جعل املسند ً
الربزخ ويوم القيامة ،فهو قد توسع يف رسالته ومل يتعرض أيضاً إلىآراء املذاهب األخرى.

 احلياة الربزخية عند الفرق اإلس المية واملنتسبة لإلسالم ،دراسة نقدية يف ضوء عقيدة السلف ،عبدهللا بن سعيد العتييب ،رسالة ماجستري ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية2009 ،م.
تناول الباحث يف رسالته موقف اإلابضية واملاتريدية والشيعة واألشاعرة وكذلك الفالسفة وكان
عرضه فيما يتعلق مبوقف الشيعة اإلمامية مقتضباً ،فكل مبحث يتناوله كان يستوعب صفحة
أو صفحتني على األكثر ،وقد اختلفت الرسالة يف هيكلها مع رسالة الباحث ،كما أن الرسالة
كانت تركز على عامل الربزخ بشكل عام يف حني ركز الباحث يف رسالته هذه على عذاب القرب
وحسب.
5

ومن املؤلفات الشيعية املتقدمة يف هذا الصدد ،أوائل املقاالت للمفيد ،االعتقادات للصدوق،
حبار األنوار للمجلسي ،تسلية الفؤاد يف بيان املوت واملعاد لعبد هللا شرب وغريها.
ومن املؤلفات املتقدمة يف هذا اجملال ،واليت ال ميكن االستغناء عنها ،إثبات عذاب القرب للبيهقي،
الروح البن القيم ،التذكرة للقرطيب ،وأهوال القبور البن رجب ،وشرح الصدور بشرح حال املوتى والقبور
جلالل الدين السيوطي ،وكتاب حسن الظـن بـاهلل ،البن أيب الدنيا ،وهناك العديد غريها.

منهجية البحث:
اعتمد البحث يف حبثه حول مسألة عذاب القرب عند الشيعة اإلمامية على التحليلي واملنهج املقارن
إلبراز عقائد كالً من الشيعة اإلمامية بشكل خاص ومن مث املقارنة مع أهل السنة واجلماعة يف موضوع

البحث.
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الفصل التمهيدي :تعريف الشيعة اإلمامية وجذورها التارخيية
املبحث األول :تعريف الشيعة اصطالحاً
املطلب األول :تعريف الشيعة يف كتب اإلمامية االثين عشرية:
 -1التعريف األول:

عرف شــيخ الشــيعة القمي(301( )1ه) الشــيعة بقوله :هم شــيعة علي بن أيب طالب( )2ويف موضــع
َّ
آخر يقول" :الش ـ ــيعة هم فرقة علي بن أيب طالب املس ـ ــمون ش ـ ــيعة علي يف زمان النيب ص ـ ــلى هللا عليه
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــلم وبعده ،معروفون ابنقطاعهم إليه والقول إبمامته )3(".ويتفق معه على هذا التعريف للش ـ ـ ـ ـ ـ ــيعة
()4
شيخهم النوخبيت".
 -2التعريف الثاين :
يقول مرجع الشــيعة الشــيخ املفيد( )5أبن لفظ الشــيعة يطلق على" ..أتباع أمري املؤمنني صــلوات هللا
عليه ،على ســبيل الوالء واالعتقاد إلمامته بعد الرســول صــلوات هللا عليه وآله بال فصــل ،ونفي اإلمامة
عمن تقدمه يف مقام اخلالفة ،وجعله يف االعتقاد متبوعاً ّلم غري اتبع ألحد منهم على وجه االقتداء"

( )1سـ ــعد بن عبد هللا القمي ،هو عند الشـ ــيعة جليل القدر ،واسـ ــع األخبار ،كثري التصـ ــنيف ،ثقة .من كتبه :الضـ ــياء يف اإلمامة،
ومقاالت اإلمامية ،تويف سنة (301ه) وقيل299( :ه) .انظر :الطوسي ،حممد بن احلسن ،الفهرست ،ط ،4ص.105

( )2انظر األشعري ،سعد بن عبدهللا ،املقاالت والفرق ،ط 3ص.13
( )3انظر املصدر السابق ص .15
( )4احلســن بن موســى النوخبيت :أبو حممد ،متكلم ،فيلســوف ،قال الطوســي :كان إمامياً حســن االعتقاد ،له مصـنفات كثرية منها:
كتاب اآلراء والدايًنت .تويف بعد الثالمثائة) .انظر يف ترمجته :انظر :الطوسي ،حممد بن احلسن ،الفهرست ،ط ،4ص75

( )5حممد بن حممد النعمان الكعربي امللقب ابملفيد ،من أعمدة مراجع الشيعة وله قريب من مائيت مصنف ،ومات سنة

(413ه) .انظر يف ترمجته :الطوسي ،حممد بن احلسن ،الفهرست ص ،190 :القمي ،عباس ،الكىن واأللقاب ،ط ،2ج3
ص164
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مث ذكر أنه يدخل يف هذا التعريف اإلمامية واجلارودية الزيدية ،أما ابقي فرق الزيدية فليسوا من الشيعة،
وال تشملهم مسة التشيع.

()1

 -3التعريف الثالث للشيعة:
ينص الش ـيخ الطوســي( )2يف تعريفه ملذهب التشــيع على مســألة اخلالفة ابلنص والوصــية من قبل النيب،
ومن مث فإنه يربط وصــف التشــيع ابالعتقاد بكون علي إماماً للمســلمني بوصــية من الرســول صــلى هللا
عليه وس ـ ـ ــلم وإبرادة من هللا( )3ومن هنا فإنه خيرج مذهب الس ـ ـ ــليمانية( )4وكذلك خيرج الزيدية من فرق
الشيعة؛ ألهنم ال يقولون ابلنص وإمنا ابلشورى(.)5
ويرى الباحث أن هنالك تعريفات أخرى للشـ ـ ــيعة متفرقة يف كتب الشـ ـ ــيعة القدمي منها واحلديث ال
خترج عما ذكرًن.
املطلب الثاين :تعريف الشيعة اإلمامية االثين عشرية:
يقول شيخ الشيعة يف زمنه املفيد" :اإلمامية هم القائلون بوجوب اإلمامة ،والعصمة ،ووجوب النص،
وإمنا حصل ّلم هذا االسم يف األصل جلمعها يف املقالة هذه األصول ،فكل من مجعها فهو إمامي وإن
ضم إليها حقاً يف املذهب كان أم ابطالً ،مث إن من مشله هذا االسم واستحقه ملعناه ،قد افرتقت كلمتهم
()6

يف أعيان األئمة ويف فروع ترجع إلىهذه األصول وغري ذلك ،فأول من شذ من فرق اإلمامية الكيسانية"
( )6املفيد ،حممد بن النعمان ،أوائل املقاالت ،ط ،4ص .39

( )1هو أبو جعفر حممد بن احلس ـ ـ ــني بن علي الطوس ـ ـ ــي هو عندهم ش ـ ـ ــيخ اإلمامية ورئيس الطائفة ،وهو مؤلف كتابني من كتبهم
األربعة (اليت هي كالكتب الســتة عند أهل الســنة) ومها :هتذيب األحكام واالســتبصــار ،تويف ســنة (460ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) وكانت والدته ســنة
(385هـ) .راجع ترمجته لنفسه يف الفهرست ص ،190-88 :القمي ،الكىن واأللقاب ج 2ص357
( )2الطوسي ،حممد بن احلسن ،تلخيص الشايف ،ط ،1ج ،2ص56
( )3الســليمانية :فرقة من فرق الزيدية تُنســب إلىســليمان بن جرير الزيدي ،وهي تســمى ابلســليمانية عند كثري من أصــحاب الفرق.
انظر األشعري ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ،ط ، 5ج ،1ص143
( )4انظر املرجع السابق ج ،1ص143
ِ
العيون واحملاسن ،ج ،2ص.91
( )5الشريف املرتضى ،ال ُفصول املُختارة من ُ
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إذن يعتقد الشيعة االثين عشرية أن تسميتهم هي عبارة عن "نعت يطلق على الشيعة اإلمامية القائلة
ابثين عشر إماماً تعينهم أبمسائهم وهم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ،واحلسن واحلسني ،وذرية احلسني
إلىآخرهم املهدي(.)1
وعند النظر إلىآراء غري الشيعة يف تعريف الشيعة اإلمامية نالحظ أن أكثر مؤلفي الفرق مل خيصوا
اإلمامية ابالثين عشرية ،بل كان لقب اإلمامية عندهم أعم من ذلك وأمشل ،فالشهرستاين يقول:
"اإلمامية هم القائلون إبمامة علي  -رضي هللا عنه  -نصاً ظاهراً ،وتعييناً صادقاً من غري تعريض
ابلوصف ،بل إشارة إليه ابلعني" ( )2ومثله األشعري حيث يقول .." :وهم يدعون اإلمامية لقوّلم ابلنص
على إمامة علي بن أيب طالب")3(.

املبحث الثاين :اجلذور التارخيية لنشأة الشيعة اإلمامية
إن مذهب الشيعة اإلمامية أبصوله ومعتقداته مر يف نشأته مبراحل كثرية جعلته يتبلور تدرجيياً على
مدى التاريخ فهو الفرع الكبري من مذهب التشــيع .والشــك أن املتتبع للتاريخ اإلســالمي واملراحل اليت
مر هبا مذهب الشيعة بفروعه الكثرية حيتاج إلىدراسة مستقلة ،وسيقتصر الباحث كون يف عرض أصل
نشأة الشيعة اإلمامية وجذورها التارخيية ،وسيعرض بعض رأي الشيعة من كتبهم املعتمدة ،مث سيعرض
الباحث بعد ذلك آراء علماء املسلمني.

( )1مغنية ،حممد جواد ،االثنا عشرية وأهل البيت ،ط ،1ص.15
( )2الشهرستاين ،حممد بن عبدالكرمي ،امللل والنحل ،ط  ،2ص.162
( )3األشعري ،مقاالت اإلسالميني ،ج ،1ص.86
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املطلب األول :أقوال علماء الشيعة اإلمامية يف نشأة التشيع:
ال يوجد لدى الشـيعة اتفاق يف حتديد اتريخ نشـأة مذهبهم  ،ونسـتطيع أن نسـتخلص ثالثة آراء يف
نشأة التشيع كلها جاءت يف كتبهم املعتمدة.
الرأي األول:
إن التشـ ـ ــيع قدمي ولد قبل رسـ ـ ــالة النيب صـ ـ ــلى هللا عليه وسـ ـ ــلم ،وأنه ما من نيب إال وقد عرض عليه
اإلميان بوالية علي ..وقد وضع الشيعة أساطري كثرية إلثبات هذا الشأن ،ومن ذلك ما جاء يف الكايف
عن أيب احلسن قال" :والية علي مكتوبة يف مجيع صحف األنبياء ،ولن يبعث هللا رسوالً إال بنبوة حممد
 صلى هللا عليه وآله  ،-ووصية علي عليه السالم")1(.الرأي الثاين:
يزعم بعض الش ـ ــيعة يف القدمي واحلديث أن الرس ـ ــول صـ ـ ــلى هللا عليه وسـ ـ ــلم هو الذي وض ـ ــع بذرة
التش ــيع ،وأن الش ــيعة ظهرت يف عص ــره ،وأن هناك بعض الص ــحابة الذين يتش ــيعون لعلي ،ويوالونه يف
زمنه صلى هللا عليه وسلم.
يقول حممد حسني آل كاشف الغطا (1373ه)  :إن أول من وضع بذرة التشيع يف حقل اإلسالم
هو نفس صــاحب الش ـريعة –؛ يعين أن بذرة التشــيع وضــعت يف بذرة اإلســالم جنباً إلىجنب ،وس ـواء
()2

بسواء ،ومل يزل غارسها يتعاهدها ابلسقي والري حىت منت وازدهرت يف حياته ،مث أمثرت بعد وفاته.
( )1الكليين ،حممد بن يعقوب ،أصول الكايف ،ط ،6ج 1ص437

( )2كاشف الغطاء ،حممد حسني ،أصل الشيعة وأصوهلا ،ط ،4ص 43
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الرأي الثالث :جيعل اتريخ ظهور الش ــيعة يوم اجلمل .قال ابن الندمي( )1إن علياً قص ــد طلحة والزبري
ليقاتلهما حىت يفيئا إلىأمر هللا جل امسه ،فسـ ـ ــمى من اتبعه على ذلك الشـ ـ ــيعة ،فكان يقول :شـ ـ ــيعيت،
()2

ومساهم  -عليه السالم  -األصفياء األولياء ،شرطة اخلميس ،األصحاب.

هذا رأي انفرد به ابن الندمي  -حسب علم الباحث  -وهو فيما يبدو ويشري إلىتاريخ ظهور الشيعة
مبعىن األنصار واألتباع.
املطلب الثاين :آراء غري الشيعة يف نشأة التشيع:
القول األول :إن التش ـ ـ ــيع ظهر بعد وفاة الرس ـ ـ ــول ص ـ ـ ــلى هللا عليه وس ـ ـ ــلم حيث وجد من يرى أن
أحقية علي  -رضـ ـ ـ ـ ــي هللا عنه  -ابإلمامة .وهذا الرأي قال به طائفة من القدامى واملعاص ـ ـ ـ ـ ـرين ،منهم
العالمة ابن خلدون ،وأمحد أمني ،وبعض املســتشــرقني ،وهذا القول منهم مبين على ما نقله البعض من
وجود رأي يقول أبحقية قرابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابخلالفة بعده.
يقول ابن خلدون" :اعلم أن مبدأ هذه الدولة  -يعين دولة الشــيعة  -أن أهل البيت ملا تويف رســول
()3

هللا صلى هللا عليه وسلم كانوا يرون أهنم أحق ابألمر ،وأن اخلالفة لرجاّلم دون من سواهم".

القول الثاين :يذهب هذا القول إلىأن التشـ ـ ــيع لعلي بدأ مبقتل عثمان  -رضـ ـ ــي هللا عنه ،يقول ابن
حزم" :مث ويل عثمان ،وبقي اثين عش ــر عاماً ،ومبوته حص ــل االختالف ،وابتدأ أمر الروافض )4(".ومبثل
( )1حممد بن إســحاق بن حممد بن أيب يعقوب الندمي  ،كان معتزلياً متشــيعاً .من تصــانيفه :الفهرســت ،تويف ســنة (438ه) ،انظر
العسقالين ،أمحد بن علي ،لسان امليزان ،ط ،4ج ،5ص72

( )1الطوسي ،حممد بن احلسن ،الفهرست ،ص175

( )3ابن خلدون ،عبدالرمحن بن حممد  ،العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أايم العرب والعجم والرببر ،ط 3ج 3ص171-170
( )4ابن حزم ،علي بن أمحد ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،ط،5
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ج ،2ص8

قول ابن حزم هذا قال طائفة من العلماء والباحثني مثل :الشـ ـ ــيخ عثمان بن عبد هللا احلنفي صـ ـ ــاحب
الفرق املتفرقة بني أهل الزيغ والزندقة.

()1

القول الثالث :ويقول أبن بداية التش ــيع كان س ــنة 37ه ،ومن أش ــهر القائلني هبذا الرأي ص ــاحب
()2

خمتصر التحفة االثين عشرية حيث يقول" :إن ظهور اسم الشيعة كان عام 37ه".

وكما هو واضح أن هذا يربط نشأة التشيع بواقعة صفني ،حيث وقعت سنة 37ه بني اإلمام علي
ومعاوية وما ص ــاحبها من أحداث ،وما ترتب عليها من آاثر ،ولكن هذا الرأي ال يعين بداية األص ــول
الش ـ ـ ـ ــيعية؛ حيث إننا ال ثد يف أحداث هذه الس ـ ـ ـ ــنة فيما نقله املؤرخون من ًندى ابلوص ـ ـ ـ ــية ،أو قال
ابلرجعة ،أو دعا إلىأص ــل من أص ــول الش ــيعة ،كما أن أنص ــار اإلمام علي ال ميكن أن يقال أبهنم على
مذهب الشيعة ،أو أصل من أصول الشيعة.

( )1احلنفي ،عثمان بن عبدهللا ،الفرق املفرتقة بني اهل الزيغ والزندقة ،ط ،1ص6
( )2الدهلوي ،شاه عبد العزيز ،خمتصر التحفة االثىن عشرة ،ط ،2ص5
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الفصل األول :عذاب القرب أدلته حقيقته ،بدايته ،وحكمه عند الشيعة اإلمامية
املبحث األول :عذاب القرب يف االصطالح:
َّ
إن عبارة (عذاب القرب) تركيب إضايف ومها الطرفان (عذاب) و(قرب) ،واملركب هو "ما يدل جزؤه على
جزء معناه"( ،)1أما اإلضايف فهو إسناد ًنقص أييت إلفادة انتساب املضاف إليه للمضاف على سبيل،
ومعىن أحد حروف اخلفض الثالثة( :من)( ،الالم) ،أو (يف) على خالف يف األخرية ال مثرة يف تبيانه
هنا.
واألصح يف نظر الباحث ،اعتبار اإلضافة هنا مبعىن احلرف (يف) الذي يفيد الظرفية األعم من
معلوما يف ذاته -إال أن خصائصه اليت هبا يكون
الزمنية واملكانية ،فالزمن غري معلوم واملكان -وإن كان ً
العذاب جمهولة ،فحسن العام للمجهول لتناسب العموم معه.
أما الطرفان ،فأوّلما (عذاب) ،وتعريفه حسب أرابب اللغة" :النكال والعقوبة"( .)2ويليه (القرب)،

وتعريفه اللغوي املعجمي" :مدفن اإلنسان ،ومجعه قبور"(.)3

وال بد أن املعاين االصطالحية اليت يريدها الباحث هي أخص مطل ًقا من املعاين اللغوية ،ألن
صاحب االصطالح خيتار -من املعىن اللغوي الشاسع -جنبةً من جوانب اللفظ املقصودة يف اختصاصه؛
لينقلها كمنقول لفظي حيث حيتاج ،ولذا قيل" :ال مشاحة يف االصطالح" ألنه وضع جديد مستند
ملناسبة بني املعىن القدمي واملعىن املصطلح املستحدث فمن حق الناقل أو املصطلح أن خيصصه مبا يشاء.
فأما املعىن االصطالحي ملفردة (عذاب) -كما يستنتج من إشارات أهل الكالم عند الشيعة
اإلمامية  -فال تشمل كل مصاديق العذاب ،بل خيتص :بـاجلزاء املكروه الذي جيازى به املكلف ابلطاعة
عقااب.
عند عصيانه
ً
اقتصاصا أو ً
( )1ابن هشام ،قطر الندى وبل الصدى ،ط ،3ص15

( ) 2ابن منظور ،معجم العني ،ط 2فصل العني املهملة  ،ج ،1ص585
( )3املرجع السابق ،فصل القاف ،ج ،5ص68
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وأما القرب ،فمعناه االصطالحي عندهم أعم من املعىن العريف املتعارف -أي اللحد يف الرتاب واملدفن،
بدليل ما يظهر من العديد من مروايت اإلمامية ومنها ما روي عندهم "عن الصادق (عليه السالم) يف
املصلوب يصيبه عذاب القرب :يوحي هللا عز وجل إلىاّلواء فيضغطه ضغطة أشد من ضغطة القرب"(.)1
ويستخلص الباحث تعريف القرب االصطالحي عندهم لبني أنه عبارة عن منتهى اجلسد وحمل
احلساب األول بعد املوت ،فيعم الرتاب واّلواء بل يظهر أنه يعم أي موقع يستقر فيه اجلسد بعد املوت.
وعلى هذا ،فيمكن أن يستنتج الباحث أن التعريف االصطالحي لرتكيب املصطلحني (عذاب
عقااب حيث يكون مثواهم األخري مبنزل وسيط
القرب) هو :اجلزاء املكروه الواقع على املكلفني
ً
اقتصاصا أو ً
بني الدنيا واآلخرة.

ويصطلح على املنطقة الوسيطة املذكورة يف التعريف آن ًفا (الربزخ) ،ألن الربزخ لغة" :ما بني شيئني"(،)2
برزخا كونه واسطة بني عامل النشأة الدنيوي واملبعث األخروي .واتفق املسلمون
فناسب أن يكون القرب ً

على هذا املصطلح أنه ذكر يف كتاب هللا العزيز غري مرة ،فقال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ

ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ ( ،)3أجار هللا املسلمني كافة من أهواله.

( )1العاملي ،ذكرى الشيعة يف أحكام الشريعة ،ط ،2ص88
( ) 2الفراهيدي ،العني ،فصل الباء ،ط 2ج ،3ص8
( )3سورة املؤمنون ،اآلية100 :
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املبحث الثاين :األدلة على عذاب القرب عند الشيعة اإلمامية
لدى الشيعة اإلمامية تراث كبري يف مرواايهتم يتناول عذاب القرب ،وبسبب استفاضة األدلة
الشرعية عندهم يف كتب احلديث واختالف األسانيد واملناسبات واالختالف املروي عنهم من آل
البيت ،سهل استدالل اإلمامية على عذاب القرب وشدته ،وهنض الدليل  -كما يرون -ابلنص القرآين
احلتمي والرواايت املقطوعة الصدور ،بل إن االستفاضة الكثرية للرواايت عندهم سببت استقواء بعض
الرواايت املرسلة أو ضعيفة السند عندهم الشرتاك العديد من الرواايت يف املفهوم أو الداللة ،بل يظهر
من بعضها ما يقرب من التناسخ أو التجانس اللفظي ،ومنها:
"عن أمري املؤمنني (ع) أنه قال( :صربك على حمارم هللا أيسر من صربك على عذاب القرب)"(.)1
وما روي"عن النيب صلَّى هللا عليه وآله أنه قال ( :تنزهوا من البول ،فإن عامة عذاب القرب منه)"(.)2
و"عن النيب عليه الصالة والسالم ،قال :حدثين جربئيل (عليه السالم) إن الكافر يضرب ضربة ما خلق
هللا جل وعز شيئًا إال يسمعها ويذعر ّلا إال الثقلني ،فنعوذ ابهلل من عذاب القرب"(.)3
وكذلك ما ورد "عن أيب بصري عن الصادق ( عليه السالم ) ( :إن رسول هللا ( صلى هللا عليه
وآله ) خرج يف جنازة سعد وقد شيعه سبعون ألف ملك ،فرفع رسول هللا ( صلى هللا عليه وآله) رأسه
إلىالسماء مث قال :أو مثل سعد يضم ؟ فقالت أم سعد :هنيئا لك اي سعد  .فقال ّلا النيب ( صلى هللا
عليه وآله ) :اي أم سعد ال حتتمي على هللا عز وجل" (.)4
أيضا عندهم "عن أيب عبدهللا جعفر أنه قال :اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب
ومما روي ً
ومن ضغطة القرب ومن ضيق القرب وأعوذ بك من سخطك ومن سطواتك يف الليل والنهار" (.)5
( )1الراوندي ،الدعوات ،د.ط ،ص 292

( )2احللي ،منتهى املطلب يف حتقيق املذهب ،ط ،1ص  ،244ومثله يف نزهة األحكام ،وغريها.
( )3العاملي ،ذكرى الشيعة يف أحكام الشريعة ،ط ،2ج ،2ص 88
( )4العاملي ،ذكرى الشيعة يف أحكام الشريعة ،ط ،2ص88
( )5الفيض الكاشاين ،الوايف ،ط ،1ج  ،9ص 1560
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أيضا عندهم عن " علي عليه السالم :عذاب القرب يكون من النميمة"( .)1وكذلك ما ورد
و قد روي ً
"عن الصادق (ع) ... :اللهم افسح له يف قربه ،ولقنه حجته ،وثبته ابلقول الثابت ،وقنا وإايه عذاب
القرب" ( .) 2ومما روي عندهم عن رسول هللا عليه الصالة والسالم قوله( ":النميمة تُوجب عذاب

القرب)"( .)3وكذلك ما نقل "عن أيب عبدهللا (ع)( :وأيسر مكروه اآلخرة عذاب القرب)"(.)4

ومما ورد عندهم "عن النيب عليه الصالة والسالم( :نعوذ ابهلل من عذاب القرب)"( .)5و "عن زيد
بن اثبت أنه قال ...( :مث أقبل صلى هللا عليه وآله وسلم بوجهه الكرمي إلينا فقال :تعوذوا ابهلل من
عذاب القرب)"(.)6
وروي أيضاً عندهم عن اإلمام الصادق" ،قال أبو عبد هللا (ع) ...( :وقل اللهم اىن أعوذ بك من
عذاب القرب وفتنته وغربته ووحشته وظلمته وضيقه وضنكه)"( .)7و"كتب أمري املؤمنني حملمد بن أيب
بكر ...( :إن املعيشة الضنك اليت حذر هللا منها عدوه ،عذاب القرب)" ( .)8و "عن علي بن أيب طالب
( رضي هللا عنه ) قال :نزلت أّلاكم التكاثر يف عذاب القرب" ( .)9وقال أيضاً :رأيت رجال من امىت قد
بسط عليه عذاب القرب فجاءه وضوءه ومنعه منه" ( .)10و "عن ابن عباس رضي هللا عنه( :أن رجال

ضرب خباءه على قرب ومل يعلم أنه قرب فقرأ ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ

فسمع صائحا يقول :هي املنجية فذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وآله فقال :هي املنجية من
عذاب القرب)" (.)11
( )1احلر العاملي ،هداية األمة ألحكام األئمة ،ط ،1ج  ،1ص 94

( )2اّلندي ،كشف اللثام عن قواعد االحكام ،ط  ، 1ج ،2ص 383
( )3كاشف الغطاء ،كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغ راء ،ط ،2ص 13
( )4احلر العاملي ،وسائل الشيعة ،ط ،2ج ،8ص 298
( )5الكليين ،أصول الكايف ،ط ،5ج ،3ص 233

( – )6اجمللسي ،حبار األنوار ،ط  ،3ج ،61ص 191
( – )7الربوجردي ،جامع أحاديث الشيعة ،ط ،1ج ،11ص 414
( )8الشاهرودي ،مستدرك سفينة البحار ،ط ،1ج  ،8ص 364
( – )9القباثي ،مسند اإلمام علي ،ط ،1ص 322

( )10اخلراساين ،مفتاح السعادة يف شرح هنج البالغة ،ط ،1ص 362
( )11الراوندي ،الدعوات ،د.ط ،ص 279

16

وكذلك ما روي عن علي رضي هللا عنه "قال( :عذاب القرب يكون من النميمة والبول وعزب الرجل عن
()2
اَّلل عليه الصالة والسالم قال(" :كفى ابملوت موعظة)".
أهله)"( .)1و روي عندهم أن رسول َّ
ولذلك انساقت العديد من النصوص الشرعية لتبيان عظة املوت وما يتعلق هبا من ترغيب
ﲆﲈﲉﲊﲋﲌ
ﲇ
وترهيب ،وقد قال تعاىل :ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲒﲔﲕﲖﲗ ﲘﲙ
ﲓ
ﲍﭐ ﲎ ﲏﲐﲑ

ﲚ ﲛ ﲜ ﱠ ( ،)3إذ العرض على النار يف اآلية الشريفة اتل للموت ،سابق للقيامة .وقال
تعاىل :ﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ ( .)4وقال تعاىل:ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲡﲣﲤﲥﲦﲧ
ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ ﲞﲟﲠ ﲢ
ﲮﲰ ﲱﲲﲳﲴ
ﲯ
ﲨﲩ ﲪﲫﲬﲭ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ ( .)5وقال تعاىل :ﱡﭐ
ﲦ
ﲥ
ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ ﲟﲠ ﭐﲡﲢﲣﲤ
ﲬ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ)6( .
ﲭ
ﲧﲩﲪ ﲫ
ﲨ

واملالحظ عند الباحث أن الرواايت املذكورة تنقسم إلىثالث طوائف مستقلة ،أوّلا الواعظة
احملذرة من عذاب القرب ،والطائفة الثانية اليت تتضمن دعاء واستجارة ابهلل من عذاب القرب ،وآخرها
الطائفة املبينة حلال امليت يف قربه بعد الدفن.
( – )1النجفي ،موسوعة أحاديث أهل البيت ،ط ، 1ج ،11ص 427
( )2الفيض الكاشاين ،الوايف ،ط ،1ج ،1ص300
( )3سورة غافر ،اآليتان4546 :
( )4سورة األنفال ،اآلية51 :
( )5سورة األنعام ،اآلية 93
( ) 6سورة املؤمنون ،اآلية99100 :
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ويرى الباحث أن ال سبيل مع هذه الكثرة والوفرة الكثرية من املروايت السابقة عند الشيعة
اإلمامية إلنكار عذاب القرب ،بل سيكون من املسلمات اليت ال ينكرها منكر ابلنسبة للشيعة اإلمامية.
ولرمبا حيكم العرف الروائي بوجوب اإلميان بعذاب القرب لصدوره عن مقطوع الصدق وهم النيب عليه
الصالة والسالم وآله عند الشيعة اإلمامية.
ومما ينقل عن علماء اإلمامية يف هذا الصدد قول الصدوق (329هـ) يف عقائده" :اعتقادًن يف مسألة
القرب أهنا حق ال بد منه ،ومن أجاب الصواب فاز بروح ورحيان يف قربه وجبنة النعيم يف اآلخرة ،ومن مل
جيب ابلصواب فله نزل من محيم يف قربه وتصلية جحيم").(1
ويف هذا الصدد قال الشيخ الطوسي (385هـ)" :وعذاب القرب واقع لإلمكان ،وتواتر السماع
)(2
بوقوعه".
وامللفت للنظر عند الباحث أن الطوسي أرجع عذاب القرب لقاعدة اإلمكان العام املنطقية
ومفادها أن (اإلمكان هو سلب ضرورة عن الطرف املقابل) ،ولتصور ذلك ميكن القول :إن قولنا
(عذاب القرب موجود) حيتمل فيه ثالثة أمور (وجوب محل الوجود على عذاب القرب ،أو امتناعه ،أو
جوازه) ،ولنحكم على عذاب القرب ابجلواز (أي ابإلمكان) جيب تثبيت سلب ضرورة املقابل ،ومقابل
ممتنعا حبكم العقل أو النقل ،فحتم ذلك
جواز وإمكان عذاب القرب امتناعه :وملا مل يكن عذاب القرب ً
سلب ضرورة امتناع عذاب القرب :أي إمكان الطرف املوافق وهو إمكان عذاب القرب.
وأما الشيخ احللي (726هـ) :فقد قال" :نقل عن ضرار أنه أنكر عذاب القرب ،واإلمجاع على
خالفه").(3
)(1املفيد ،االعتقادات يف دين اإلمامية ،ط  ،1الباب  ،17ص 37
)(2احللي ،كشف املراد يف جتريد االعتقاد  ،ط ،1ص 266
)(3الطوسي ،جتريد االعتقاد ،ط ،1ص 427
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ويفهم الباحث من عدم ختصيص اإلمجاع – الذي نقله الشيخ احللي -مبتكلمي الشيعة اإلمامية
)(1
وخصوصا وأنه ذكر ضرار املعتزيل
خالف املعتاد ،ويستوحى منه أن اإلمجاع عام لطوائف املسلمني،
ً
قطعا غري إمامي بل من املعتزلة.
وهو ً
ويرى الباحث أن بقية املذاهب اإلسالمية قد أقرت بعذاب القرب ،وذلك لكثرة الرواايت
واألحاديث ووضوح اآلايت الكرمية ،ومن ذلك ما قاله اإلمام أمحد بن حنبل (241هـ)" :وعذاب القرب
حق يسأل العبد عن دينه وعن ربه ،ويرى مقعده من النار واجلنة ،ومنكر ونكري حق").(2
ومل ينكره إال فرق فرعية من املذاهب الكربى ،وكثري منها مل يكن ًنظر لألحاديث املذكورة بل
اكتفى ابالستناد للحجج العقلية واملنطقية منها مثال تصور قبح العقاب على الذات الرحيمة أو غريها،
وعرف ذلك عن بعض فرق املعتزلة خاصة" :أما ابقي املعتزلة مثل ضرار بن عمر وبشر املريسي وحيىي
بن كامل وغريهم فإهنم أنكروا عذاب القرب أصالً ،وهذه األقوال كلها فاسدة تردها األحاديث الثابتة"(.)3
{سنُـ َعذ ُهبُْم
ال َال أعرف َع َذاب الْ َق ْرب فَـ ُه َو من ْ
ال أبو حني َفة من قَ َ
"ق َ
اجلَ ْهمية اّلالكة ألَنَّهُ أنكر قَـ ْوله تَـ َعإىل َ
) (4
مرتَ ْني} يَـ ْعين َع َذاب الْ َق ْرب".
َّ
وقال أبو حيان (414هـ).." :املعتزلة وأتباعهم أنكروا عذاب القرب ،وأهل السنة والكرامية أثبتوه
بال خالف بينهم").(5
الذ ه يب يف ال ِ
ال ُ :مي كن أَن يكون
ْم َيزان " :2/328ضرار بن عَ ْمرو ال َقاض ي ،معتزيل جلد ،لَهُ مقاالت خبيثة ،قَ َ
) (1قَ َ
ال َّ َ

َمح د بن َحنْـبَل:
ال الْمروزي :قَ َ
َّارا من الْبَاط ن جلَ َواز ذَل ك على كل فَرد منْـ ُه م يف نَفسه .قَ َ
ال أ ْ
َمج يع من يظْهر ْاإل ْس َال م كف ً
ض ْرب عُنُقه فهربَ ،وقيل :إ ن حيىي بن َخال د الْ َ ْربَم ك ي أخفاه،
شهدت على ضرار عنْد سعيد بن عبد َّ
الر ْمحَن ال َق اض ي فَأمر ب َ
ال ابْن حزمَ :ك ا َن ض َر ًارا يُنكر عَ َذ اب الْ َق ْرب  ،قلتَ :ه َذ ا املدبرمل يرو َشيْئا" انْتهى.
قَ َ
) (2أمحد بن حنبل ،السنة ،ط ، 1ص 47

) – (3العيين ،عمدة القاري ، ،ج  ،3ص 118
) – (4أبو حنيفة ،الفقه األكرب ،ط ،1ص137

) – (5أبو حيان ،تفسري البحر احمليط ،ط ، 3ج  1ص 277
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أما الزركشي (794هـ) فقوله أن" :املعتزلة ملا قلدوا عقوّلم أنكروا عذاب القرب وسؤال منكر
ونكري" ) .(1وعلق الشيخ حسن العاملي على مسألة املتعزلة بقوله" :وقد نسب للمعتزلة إنكار عذاب
القرب ،والنسبة يف غري حملها وإمنا املنكر واحد منهم ،هو ضرار بت عمرو ،وقد اتب.(2)"..
أما الشيخ ابن تيمية (728هـ) ،فقد أعزى عدم اعتقاد هذه الفرق ابلعذاب يف القرب لزعمهم
أنه غري مدلول عليه بصريح القرآن ،قاله يف جمموعة الفتاوى) ،(3واحلاصل عند الباحث بعد عرض ما
سبق ،أن الفرق اإلسالمية جممعة على عذاب القرب إال ما شذ وندر ،فقل قائل به.
كما يظهر جلياً لدى الباحث أن إنكار عذاب القرب من عقائد أهل البدع والزيغ واالحنراف ،وقد أكد

ذلك صاحب اإلابنة عند عرضه لصفاهتم أبهنم "جحدوا عذاب القرب ،وأن الكفار يف قبورهم يعذبون،
وقد أمجع على ذلك الصحابة والتابعون رضي هللا عنهم أمجعني").(4

) – (1الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقه ،ط ، 2ص 114
) – (2العاملي ،اإلهليات من حماضرات السبحاين ،ط ، 1ص 237
) – (3ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ط  ،ج 4،ص 236

)(4أبو احلسن األشعري ،ا إلابنة عن أصول الداينة ،ط ،1ص15
20

املبحث الثالث :روحانية وجسمانية عذاب القرب عند الشيعة
اختلف الشيعة اإلمامية فيما بينهم يف حقيقة العذاب الذي يكون يف القرب ،إذ يتصور فيه أمران:
أن يكون جسمانيًا فإن ذلك اجلسم الكثيف املعرب عنه فلسفيًا (ابجلوهر املتحيز) هو الذي كان الوسيلة

للمعاصي والذنوب اليت ارتكبها املكلف فناسب أن يكون هو املعذب وهو يفهم من العديد من
األحاديث .ورغم ذلك ،فقد رأى قوم أن العذاب يكون على الروح اليت كانت احملرك األساسي حنو
أيضا بطائفة من األحاديث اليت تدل صحة ما جاءوا به.
املعاصي والذنوب ،واستدلوا ً
ويرى الباحث يف ابدئ األمر أن كالً الرأيني قد يكون منطقي ،ويبقى األمر لرتجيح النصوص الشرعية
وما فيها من إشارات متعددة .وقبل اخلوض يف ذلك وفيما ينقل عن املتكلمني والفالسفة اإلمامية -
وغريهم -جيب أن نقر بنقطة مركزية وهي أن القرب أول املعاد ،فإن هذه نقطة اشتباه يقع فيها العديد
سيما أن تصور املعاد يستصحب يف العادة صورة البعث والنشور ،إال أهنما الحقان له بل شديدا البعد
عنه فاملعاد أوله بعد املوت كما ميكن استشفافه من اآلية الكرمية :ﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﭐ

ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫﱬﱠ( )1أي عودي،
فإن ثبت ذلك ميكن االنتقال لالستدالل جبسمانية أو روحانية عذاب القرب جبسمانية أو روحانية املعاد،
روحا كان روحيًّا وإال فهو جسماين.
فإن أعيد اإلنسان ً
بعضا مما قال أرابب املعقول عند الشيعة اإلمامية يف هذه املسألة ،وأوّلم
وعودا على بدء ،أنقل ً
ً
الشيخ املظفر (1383هـ) حيث قال" :املعاد اجلسماين ابخلصوص من ضرورة من ضرورات الدين
اإلسالمي ،دل صريح القرآن الكرمي عليها (أحيسب اإلنسان ألن ثمع عظامه بلى قادرين على ان ثمع
عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه) (وإن تعجب فعجب قوّلم أئذا كنا تر ًااب أئنا لفي خلق جديد)

(أفعيينا ابخللق األول بل هم يف لبس من خلق جديد) وما املعاد اجلسماين على إمجاله إال إعادة اإلنسان
رميما.(2) ".
يف يوم البعث والنشور ببدنه بعد اخلراب ،وإرجاعه إلىهيئته األوىل بعد أن يصبح ً
( ) 1سورة الفجر ،اآلية30-27 :

) (2املظفر ،شرح عقائد اإلمامية ،ط ،1ج 4،ص 236
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وبناءً على النص السابق يبدو للباحث من عبارة املظفر أنه يستند لصريح ظاهر القرآن بتفسري ال حيتاج
إلى تأويل وأتمل ،إال أنه يف هناية االستدالل ال ميلك أن يدعي تفصيل نظرية املعاد اجلسماين مبعىن :هل
يعاد اإلنسان جبسمه األصيل أم املثايل الذي أشار له أفالطون يف عامل املثل األعلى ،وهل يكون ذلك
مع آاثر انتقاله ألول منازل اآلخرة أم ال .والظاهر من عبارته أنه جتنب ذلك إلمجال الدليل القرآين،
ولرمبا خدمه يف ذلك جتنب الشبهات املطروحة على كل ما ذكر ساب ًقا من حاالت اجلسم املبعوث من
شبهة اآلكل واملأكول مثالً.
يواصل املظفر (1383هـ) قوله" :وال جيب االعتقاد يف تفصيالت املعاد اجلسماين أكثر من
هذه العقيدة على بساطتها اليت ًندى هبا القرآن ،وأكثر مما يتبعها من احلساب والصراط وامليزان واجلنة
والنار والثواب والعقاب مبقدار ما جاءت به التفصيالت القرآنية" ،ومن هنا يتضح أن غاية الشيخ
املظفر إثبات املعاد اجلسماين إبمجاله كما ورد.
أما الشيخ البهائي العاملي (1030هـ) فيفصل فيما أمجله املظفر قائالً" :والظاهر من الرواايت

تعلق الروح ابألبدان متاثل األبدان الدنيوية لكن بلطافه تناسب احلياة يف تلك النشأة").(1

وهذا القول يف نظر الباحث قد يقود لشبهة التناسخ -أي ضرورة إعادة تكوين اجلسم بنطفة
فعلقة إلىآخر مراحل تركيب اإلنسان ،-لكنه سرعان ما يرد هذه الشبهة ،قال الشيخ البهائي" :قد
يتوهم أن القول بتعلق األرواح بعد مفارقة أبداهنا العنصرية ،أبشباح أخر ،كما دلت عليه األحاديث
قول ابلتناسخ ،وهذا توهم سخيف ألن التناسخ الذي أطبق املسلمون على بطالنه هو تعلق الروح -
بعد خراب -أبداهنا ،وأما القول بتعلقها يف العامل اآلخر أببدان مثالية ...فليس من التناسخ يف
شيء").(2وبناءً على ما مر ،يتضح للباحث كثرة تسامل الشيعة اإلمامية على املعاد اجلسماين ألبدان
مثالية ،ويعزز ذلك ما ذكره الشيخ مصباح اليزدي بقوله "يتألف بدن اإلنسان من جمموعة خالاي ،وكل
إنساًن ال تتغري عناصر بدنه أثناء حياته ...ومع مالحظة هذه
خلية يف تبدل ومنو مستمرين ...وال جتد ً
التغيريات والتحوالت اليت تتعرض ّلا أبدان احليواًنت وخاصة اإلنسان يربز هذا السؤال :ما هو املالك
) (1العاملي ،اإلهليات من حماضرات السبحاين ،ط ، 1ص 238
) – (2اجمللسي ،حبار األنوار ،ج ،6ص 277
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احدا؟") ،(1وسرعان ما يرد قائالً" :واجلواب بسيط :...إن مالك
يف اعتبار هذه اجملموعة املتغرية كائنًا و ً
الوحدة يف كل كائن حي هو ارتباط األجزاء يف زمان واحد أو أزمنة متعددة ،وهذه اخلالاي وإن كانت
)(2
احدا.
متوت تدرجييًا لتحل حملها خالاي جديدة ...ميكن اعتبار هذه اجملموعة غري الثابتة
موجودا و ً
ً
ورغم أن اجلواب مقنع للوهلة األوىل يستدرك قائالً" :ولكن هذا اجلواب غري مقنع ألننا لو
فرضنا عمارة مؤلفة من جمموعة من احلجارة وهذه احلجارة تتبدل ابلتدريج بصورة ال تبقى معها احلجارة
)،(3
السابقة متاما بعد فرتة ...فال ميكن أن نعترب هذه جمموعة احلجارة اجلديدة هي العمارة السابقة"
ويعود حلل اإلشكال قائالً" :لكن ...إن هذه التحوالت التدرجيية ال تضر ابلوحدة اجملموعة يف صورة

حدوثها بسبب عامل طبيعي وداخلي كما هو املالحظ يف الكائنات احلية" ) (4وأما احلجارة فتغريها
خارج عنها ،وهنا يغتنم الشيخ االقتناع هبذا احلل األخري ليقول" :فإن مالك الوحدة يف كل موجود
طبيعي هو أمر بسيط غري مركب -مشرياً للروح ...-فيمكن أن تبقى هذه النفس بعد أن يتالشى البدن
ويضمحل ...وأما تبدل مواد األبدان -أي حلول الروح يف البدن املثايل اجلديد -فال يؤدي لتعدد

األشخاص" ) (5وهو عائد للنظرية السابقة اليت أقر هبا الكثري من اإلمامية قبل الشيخ وبعده ،وهي
جسمانية املعاد يف أجساد مثالية.
وخالف حممد بن نعيم اجلعفري يف رسالته املطولة نظرية مثالية اجلسد املعاد ،وفيه يقول...":كون
املعاد جسمانيا فهو منحل إلىأمور :أحدمها :أن جيب أن يعود الروح يف القيامة إلىبدن عنصري ّلا به
تعلق تدبري وتصرف .والثاين :أنه ميكن أن يكون ذلك البدن العنصري هو البدن األول بعينه ،وأنه ال
شرعا وال عقالً ..والثالث :أنه جيب أن يكون البعث على هذه الكيفية أي أن يكون
مانع من ذلك ً
)(6
تعلق بذلك البدن األول بعينه حىت تكون يف ضمنه موردة للثواب والعقاب احلسيني ،ال ببدن غريه".
) – (1اليزدي ،دروس يف العقيدة اإلسالمية ،ط ، 1ج ،3ص 1920
) – (2املرجع السابق ص20
) (3املرجع السابق ص20
) (4املرجع السابق ص20

) (5اليزدي ،دروس يف العقيدة اإلسالمية ،ط ، 1ج ،3ص 2021

) – (6الطالقاين ،منهج الرشاد يف معرفة جسمانية املعاد ،ط ،1ص 810
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مبعىن أن عذاب القرب ليس يف جسم مادي جسماين فقط ،بل إنه يكون ذات البدن املادي ليذوق
اللذات العذاابت احلسية.
ويبدو للباحث أن تفرد ابن نعيم هبذا الرأي قد يشعر ابعتماده على غري النقل ،لكنه يف احلقيقة
مستند جملموعة من احلجج العقلية والفلسفية والقرآنية وكذلك تستند إلىوالرواايت ،ومن أبرزها" :عن
حفص بن غياث) :(1قال :شهدت املسجد احلرام وابن أيب العوجاء يسأل أاب عبدهللا  -الصادق -عليه
السالم عن قوله تعاىل :ﱡﭐﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ

ﲈﲊﲋﲌﲍﲎﲏﱠ) (2ما ذلك الغري؟ قال (ع) :وحيك هي
ﲉ
ﲅ ﲆﲇ
هي ،وهي غريها .قلت :فمثل يل ذلك من أمر الدنيا .قال :نعم ،أرأيت لو أن رجال أخذ لبنة فكسرها،
)( 3
مث رد يف لبنها فهي هي ،وهي غريها".
واملفهوم لدى الباحث من هذه الرواية أن اجلسم يبعث مبثل مواده اليت كانت موجودة أايم
احلياة ،كاللبنة اليت تكسر مث تذاب وتصاغ يف عيئتها مرة أخرى ،وهو خالف اجلسد املثايل املذكور
ساب ًقا وإن كاًن يتحدان يف أهنما منتسبان لصاحب اجلسد (على سبيل البدل يف اجلسد املثلي وعلى
سبيل االسرتداد واجلمع يف اجلسد األصلي) .ولعل ما يقرب من ذلك اآلية الكرمية :ﭐﱡﭐ ﳁ ﳂ

ﳈ ﳕ ﱠ ).(4
ﳉ
ﳃﳄﳅﳆﳇ
ويف نفس السياق جيد الباحث تقارابً على ما يبدو مع يف كالم الفخر الرازي (606هـ) حيث
يقول" :إن املسلمني يقولون حبدوث األرواح وردها إلىاألبدان ،ال يف هذا العامل ،والتناسخية يقولون
بقدمها ،وردها إليها يف هذا العامل ،وينكرون اآلخرة .(5)"...فرد البدن للجسد يستلزم اجلسمانية يف
املعاد كما هو جلي.
) (1حفص بن غياث بن طلق بن معاوية ،أبو عمر النخعي ،الكويف ،القاضي  .عده الشيخ يف أصحاب اإلمامني الباقر
والصادق عليهما السالم ،ويل القضاء ببغداد الشرقية مث الكوفة ،ومات سنة (  194ه ) .رجال الطوسي.471 ،175 ،

) – (2سورة النساء ،اآلية56 :

) (3الطالقاين ،منهج الرشاد يف معرفة جسمانية املعاد ،ط ،1ص 816
) – (4سورة ،البقرة ،اآلية259 :

) – (5املازندراين ،شرح أصول الكايف ،ط ،1ج ،2ص 315
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وخالف البعض الرأي املشهور عند اإلمامية ،قال اجمللسي (1070هـ)" :وقال الصادق عليه
السالم (إذا قبضت الروح فهي مطلة) أي مشرفة على البدن وهذا اخلرب واخلرب الذي جييء بعده وما
ماثلهما من األخبار الكثرية وغريها من أخبار ابلغة حد التواتر وظواهر اآلايت تدل على املعاد الروحاين،

وهو بقاء النفس بعد خراب البدن".1

وقال الشيخ كاشف الغطاء (1373هـ)" :إثبات املعاد الروحاين فقط نظراً إلىان األرواح جمردة
واجملرد ابق ،واجلسم مركب من عناصر شىت ،وإذا فارقته الروح ،ودخلت يف عامل املفارقات احنل هذا
املركب وحلق كل عنصر أبصله .وانعدم وتالشى ذلك املركب ،وانعدمت تلك الصورة ،واملعدوم يستحيل
عوده ،والروح ابقية ،وهي اليت تعاد للحساب وإثاز عملية الثواب والعقاب ،ولعل إلىهذا الرأي املثايل
أو اخليايل يشري املعلم الثاين أبو نصر الفارايب يف أرجوزته(.)2
وذكر اجمللسي (1070هـ) يف كالمه عن رأي اإلمام الغزايل (505هـ)" :ابلغ االمام الغزايل يف
حتقيق املعاد الروحاين وبيان أنواع الثواب والعقاب ابلنسبة إلىالروح"(.)3
ومع وجود بعض االختالف اليسري يبدو للباحث أن هناك تقارابً واضحاً حسب ما مر عند
اإلمامية وبني مذهب أهل السنة واجلماعة يف مسألة جسمانية املعاد وأن اللذات والعذاابت الربزخية
جسمانية سواءً كانت يف جسم مثلي -وهو األشهر -أو أن تكون يف اجلسم نفسه بعد إعادته.
) – (1اجمللسي ،شرح من ال حيضره الفقيه ،حت قيق :السيد الكرماين ،ط ،1ص492
) (2وقد قال فيها:
أصبح يف بالبلي وأمسي * أمسي كيومي وكيومي أمسي
اي حبذا يوم حلول رمسي * مطلع سعدي ومغيب حنسي
من عرض يبقى بدار احلس * وجوهر يرقي لدار القدس

وكل جنس الحق جلنس)) كاشف الغطاء ،الفردوس األعلى ،ط ، 1ص227

) (3اجمللسي ،حبار األنوار ،ج ،7ص52
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" قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :مذهب سلف األمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم حيصل لروح
امليت وبدنه ،وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة ،أو معذبة وأهنا تتصل ابلبدن أحياًن فيحصل له
معها النعيم أو العذاب"(.)1
املبحث الرابع :بداية عذاب القرب عند الشيعة اإلمامية
إن مبدأ عذاب القرب عند الشيعة اإلمامية يعتمد يف األساس على التعريف االصطالحي الذي
اقتصاصا
مت استنتاجه ساب ًقا بشكل أويل ،وهو كما تبني فيما مضى :اجلزاء املكروه الواقع على املكلفني
ً
عقااب حيث يكون مثواهم األخري مبنزل وسيط بني الدنيا واآلخرة.
أو ً
والتعريف اآلنف الذكر نفهم منه جمموعة من األمور تسعفنا يف املقام :أوّلا أن العذاب هو اجلزاء
املكروه ،وأن صفة -أو قل علة -هذا العذاب االقتصاص أو العقاب لتقصري يف دار الدنيا ،وأنه يكون
حيث تكون الروح -مع بدهنا املثلي اجلسماين أو طيفها الروحاين على اخلالف الذي تقدم -يف مرحلة
وسطى ووسيطة بني الدنيا املفعمة ابلبالء واالمتحان واآلخرة اخلالصة للحساب واخللود.
فمىت وقع هذا العذاب هبذه الصفة املتقدمة ،قلنا أن هذا مبدأ لعذاب القرب بال ريب وال شك،
وال نغفل أن القرب مأخوذ على سعة مفهومه الشرعي األوسع من مفهوم اللحد والرتاب ليشمل كافة
املواطن اليت يكون فيها البدن حيثما كان وأينما وجد.
والكتشاف ذلك ينبغي سرب الرواايت الواردة عن طرق اإلمامية إلثبات العذاب ابلشروط
والضوابط املتقدمة ،ومنها :ما "روي أنه جاء رجل لإلمام الرضا (ع) وقال :أنتم تقولون ال يدخل النار
من يف قلبه حب علي وأوالد علي ،قال (ع) نعم قال الرجل :وإن كان فاس ًقا؟ قال (ع) :يبتليه هللا
ببالء يف الدنيا ...قال :وإن مل حيصل ذلك قال (ع) :عند تغسيله ابملاء البارد يتحول عليه ًنرا فيأتينا
طاهرا قال :وإن مل حيصل ذلك
طاهرا قال :فإن مل حيصل ذلك قال (ع) :يضغط هللا قربه حىت أيتينا ً
ً
رغما عن أنفك").(2
قال (ع) :نشفع له ً
) – (1العثيمني ،جمموع فتاوى ورسائل العثيمني ،د .ط ،ج ،5ص59
) – (2الصدوق ،عيون أخبار الرضا ،ط  ،1ص.276
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وعندما يقف الباحث على هذه الرواية ،جيد أن عذاب القرب عند الشيعة اإلمامية قد يبدأ بعد
املوت من أوان غسل وداع هذه الدنيا واستقبال اآلخرة ،وهو -رغم سبقه الدفن -حيتسب من عذاب
ضا ميثل
ًنرا حترق امليت أي ً
القرب حسب التعريف الذي مت استنتاجه لعذاب القرب ،فانقالب ماء الغسل ً

عقااب بعد املوت .فالعذاب إذن سابق كثريًا عن الدفن
جزاء مكروه الواقع على املكلفني
ً
اقتصاصا أو ً
وما يساويه من استقرار البدن يف املثوى األخري الذي قد يكون تر ًااب أو ماءً أو هواءً كما مر يف الرواية
"عن الصادق (عليه السالم) يف املصلوب يصيبه عذاب القرب( :يوحي هللا عز وجل إلىاّلواء فيضغطه
ضغطة أشد من ضغطة القرب)").(1

إال أن اإلمامية تذهب إلىأن هناك جمموعة من األعمال تساهم يف أتخري لذا العذاب حسب
ما ورد من الرواايت عندهم ،فقد ذكر السيد حممد اليزدي (1337هـ) يف كتابه العروة الوثقى أن "يف
اخلرب أن اجلريدة تنفع املؤمن والكافر ،واحملسن واملسيء ،وما دامت رطبة يرفع عن امليت عذاب القرب
ويف آخر :أن النيب ( صلى هللا عليه وآله) مر على قرب يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفني،
فوضع أحدمها فوق رأسه ،واآلخر عند رجله ،وقال :خيفف عنه العذاب ما داما رطبني  .ويف بعض
األخبار :إن آدم (عليه السالم) أوصى بوضع جريدتني يف كفنه ألنسه ،وكان هذا معموال بني األنبياء،
وترك يف زمان اجلاهلية فأحياه النيب (صلى هللا عليه وآله) ").(2
ويرى الباحث هذه الرواايت وغريها الدالة على مثل املعىن قد اجتمعت على أمور عدة وهي:
 -1أن توضع جريدة يف القرب مع امليت أو حوله أو تغرس فوق قربه.
 -2أن تكون ندية.
 -3أن العذاب يرفع عن صاحب القرب ما دامت رطبة.
ولعل السبب يف ذلك  -كما يبدو للباحث  -هو أن النبااتت حاّلا حال بقية املوجودات غري
مسموعا للعباد األحياء فغطاء الغيب غري مرفوع عنهم ،وهذا
البشر ّلا تسبيح ،وهذا التسبيح ال يكون
ً
احلجاب كما هو معلوم من اآلايت الكرمية يرفع عن بصر وبصرية اإلنسان فريى ما مل يكن يرى يف
) (1ذكرى الشيعة يف أحكام الشريعة ،ط 2ج ،2ص88
) (2السيد اليزدي ،تعليقة العروة الوثقى ،ط ،3ج ،2ص83
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حياته ويسمع مامل يكن يسمع ،قال هللا تعاىل:ﭐﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ).(1
خمتصا ابلذكر دون غريه من اجلمادات! فكل شيء
ورمبا يربز تساؤل مفاده :ومل كان النبات ً
يسبح! فيمكن أن يربر الشيعة ذلك مبا مفاده :إن للنبات خصوصية لكوهنا من املخلوقات احلية،
وليست من أي املخلوقات احلية ،بل تلك اخلالية من النزعات احليوانية السفلية كالغضب والشهوة،
خالصا من االنشغال بغريه ،ولرمبا ذلك الوجه ،ويساعد على هذا الفهم والتعليل
فيكون تسبيحها هلل
ً
نص الرواية األخرية املنقولة عنهم.

وال يقف األمر عند جريد النخل واألعواد الرطبة ،بل يتجاوزه للماء كما أورده احللي (726هـ):
"ومنها :رش القرب ابملاء ،إمجاعا حمققا ومنقوال مستفيضا ،وتكاثرت عليه الرواايت جدا ،بل تواترت.
ويف مرسلة ابن أيب عمري :يتجاىف عنه العذاب ما دام الندى يف الرتاب  .ويف مرسلة الصدوق يف اّلداية:
إن الرش ابملاء على القرب حسن قال :يعين كل وقت .ومنه يظهر عدم اختصاص استحبابه حبال الدفن
 .ويف اختيار الرجال للكشي :أمر موالًن أبو احلسن الرضا ( عليه السالم ) برش املاء على قرب زميله
حممد بن احلباب أربعني شهرا أو أربعني يوما ،يف كل يوم مرة.(2)".
ويظهر هذين األمرين خاصني ابملدفون يف الرتاب ،واحلاصل :أن مبدأ عذاب القرب يف احلقيقة
مستمرا حىت تدرك رمحة هللا ذلك املكلف.
قد يسبق اإلقبار النهائي فقد يكن فورًاي بعد املوت،
ً
وأورد احملدث النووي (1320هـ) يف مسنده ما خيالف ذلك فقال" :عن أنس رضي هللا عنه أن
النيب صلى هللا عليه وسلم قال :لوال أن ال تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم من عذاب القرب رواه
مسلم") . (3ومنها يظهر أن عذاب القرب خمتص ابلقرب الرتايب ،فالدفن ال يكون إال فيه ،وقد روى هذه
الرواية أمحد بن حنبل ،والنسائي وابن حبان وغريهم من أرابب احلديث.
) – (1سورة ق ،اآلية22 :

) (2احملقق النراقي ،مستند الشيعة ،ط ،3ج ،3ص 308
) (3اإلمام النووي ،اجملموع ،ط ، 3ص 323
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وقد اعرتض بعض األعالم عن اخلوض يف التفاصيل كابن تيمية (728هـ) إذ قال يف فتاواه":وقد
تواترت األخبار عن رسول هللا عليه الصالة والسالم يف ثبوت عذاب القرب ونعيمه ملن كان لذلك أهال،
وسؤال امللكني ،فيجب اعتقاد ثبوت ذلك واإلميان به ،وال نتكلم يف كيفيته ،إذ ليس للعقل الوقوف

على كيفيته.(1) "..

اَّللُ( :-فمن رام علم ما حظر عنه علمه ،ومل يقنع ابلتسليم
و"يقول الشيخ الطحاوي َ -رمحَهُ َّ
فهمه ،حجبه مرامه عن خالص التوحيد ،وصايف املعرفة ،وصحيح اإلميان) وهذا زايدة يف التأكيد والتنبيه
صلَّى هللاُ َعلَْيه
والتحذير من اخلوض يف دين هللا بغري علم ،ومن عدم االقتناع والتسليم مبا َجاءَ به النيب َ
َو َسلَّ َم ،وأن من تتبع أو رام أمراً مما حظر علمه من أمور الغيب ،كمعرفة كيفيات صفات هللا ُسْب َحانَهُ
اىل ،ومعرفة كيفية عذاب القرب ونعيمه ،وأحوال يـَ ْوَم القيَ َامة ،وأحوال اجلنة والنار ،وأمثال ذلك مما
َوتَـ َع َ
نسان أن يدركه َعلَى حقيقته ،فمن رام أن يعلم حقيقة ذلك ،وتكلفه ومل يقنع ابلتسليم،
ال يستطيع اإل َ
فإن هذا الفعل يصرفه عن أن يكون ذا توحيد خالص وإميان صحيح ،ومعرفة ويقني كما أمر هللا تَـبَ َارَك
اىل" ).(2
َوتَـ َع َ

) (1الطحاوي ،شرح العقيدة الطحاوية ،ط ،1ص276
) (2احلوايل ،شرح العقيدة الطحاوية ،ط ،1ص520
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املبحث اخلامس :حكم االعتقاد بعذاب القرب عند الشيعة اإلمامية
يرى الشيعة اإلمامية أن االعتقاد بعذاب القرب يف حد ذاته ال يكون من العقائد الضرورية اليت ال ينجو
اإلنسان -لو مل يؤمن -من العذاب واملسائلة ،فلو وفد اإلنسان على ربه وهو غري معتقد به عن تقصري
أو جهل مركب -وهو اجلهل ابجلهل على تعبري أهل املنطق -فلن يغري ذلك عليه من شيء خالف
العقائد الضرورية ،هذا يف عذاب القرب حبد ذاته حبيث ال ينضم له شيء آخر .ويدلل على ذلك قول
املظفر (1383هـ) عندما تعرض ملنازل املعاد" :وال جتب املعرفة على التحقيق اليت ال يصلها إال
صاحب النظر الدقيق ،كالعلم أبن األبدان هل تعود بذواهتا ...وأن املعاد هل خيتص ابإلنسان ...وكذا
إذا وجبت معرفة امليزان فال جتب معرفة أهنا ميزان معنوية أو مادية ..والغرض أنه ال يشرتط يف حتقيق
اإلسالم).(1
أما إن علقنا عذاب القرب ابلعدل ،وهي من ضرورايت املذهب اجلعفري بل الدين اإلسالمي يف
اعتقادهم  ،فيلزم االعتقاد به من جهة أن هللا عادل وأن مقتضى حكمته وعدله االنتقام من اجملرمني
ومتتيع املؤمنني ابلنعيم ،وأول مراتبه بال ريب -كما اتضح من االستدالالت الفائتة  -هي مرتبة عذاب
القرب.
وقد أكد ذلك الشيخ جعفر السبحاين بقوله" :لزوم العمل ابلعدل واجتناب الظلم من فروع
التحسني والتقبيح ...مث إن إاثبة املطيعني من ابب الفضل منه سبحانه ...كما أن عقاب العصاة حق

حمض له" ).(2

وملا كان اإلميان ابلقرب من مقتضيات التصديق ابهلل تعإلىفي كتابه والنيب عليه الصالة والسالم
مستندا
يف رسالته ،إذ نقلت الكثري من اآلايت مضمون عذاب القرب ،كان عدم اإلميان ابلقرب  -إن كان
ً

إلنكار هذه اآلايت والرواايت الصحيحة -يؤدي إلىالكفر واجلحد ،فيلزم اإلميان بعذاب القرب من هذه

أيضا ،ومن اآلايت والرواايت املذكورة يف كتب الشيعة اإلمامية ،من قبيل:ﭐﱡ ﲰ ﲱ
اجلهة ً
) (1املظفر ،شرح عقائد اإلمامية ،ص 172
) (2العاملي ،اإلهليات من حماضرات السبحاين ،ط ، 1ص 172- 170
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ﲲ ﲳﭐﱠ) ،(1ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ) ،(2ﱡ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴ ﱵ ﱠ) ،(3وقد مر االستدالل ببعض منها وتوجيهها سل ًفا.
ومن الرواايت عندهم مروايت ابن اببويه (329هـ) "عن رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله قال:
(من مات يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة رفع عنه عذاب القرب) ،وقال الصادق عليه السالم :من مات ما
بني زوال الشمس من يوم اخلميس إلىزوال الشمس يوم اجلمعة أمن من ضغطة القرب) وقال عليه السالم:
(ليلة اجلمعة ليلة غراء ويومها يوم أزهر ،وليس على األرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معتقا من النار
من يوم اجلمعة ،ومن مات يوم اجلمعة كتبت له براءة من عذاب القرب ،ومن مات يوم اجلمعة عتق من
النار)" ).(4
ويقول الشيخ الطوسي (385هـ) يف االقتصاد" :أمجعت األمة على عذاب القرب ال خيتلفون

فيه" ) ،(5ومبا أن اجتماع املسلمني كافة على عذاب القرب حجة بصحته فاالجتماع التام ال يكون على
ضاللة كما صرحت األحاديث النبوية وكما هو مقتضى حكمة هللا يف بريته أن ال مييل كل حزب احلق
وجها من وجوه لزوم اإلميان
كافة عن حقهم بال تسديد من القادر العليم ،فحجية اإلمجاع تكون ً
بعذاب القرب كذلك ،يقول" :أنكر قوم عذاب القرب ،فقالوا هو حمال ،ومنهم من قال هو قبيح  .وقوّلما
يبطل حبصول اإلمجاع على ثبوته وأنه واقع ،وذلك يدل على جوازه وحسنه أيضا ،فامليت إذا أعيد حيا
جاز أن يعاقب ،فال وجه إلحالته  .فأما من أحاله رمبا ظن أنه يعاقب وهو ميت ،وهذا ال يقوله
أحد").(6
) (1سورة األنعام ،اآلية93 :
) (2سورة األنفال ،اآلية50 :
) (3سورة التوبة ،اآلية101 :

) (4احللي ،منتهى املطلب يف حتقيق املذهب ،ط ،1ج ،7ص441
) (5نصري الدين الطوسي ،االقتصاد يف االعتقاد ،ط ، 2ص 135
) (6املرجع السابق ،ص 135
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ولعل اإلمجاع عند اإلمامية يف قبال آراء منكري عذاب القرب ال خيدش كون االعتقاد بعدمه
ابطل ببديهة العقل ابقتضاء احلكمة والعدل اإلّليني كما يف قواعدهم العقيدية ،فثبت وثبتت حجيته
ولزومه عندهم.
ويذكر املال نعيم يف كتابه فإن" :حال السعادة أو الشقاوة العقليتني حبسب القوة النظرية للنفس ...أي
حال السعادة حبسب امللكات واألخالق احلسنة ،وحال الشقاوة حبسب امللكات الرديئة ...وال شك
َّ
أن ما هو حبصول اجلميع أمت وأكمل مما هو حبصول البعض ..وابجلملة إذا فارقت النفس البدن وفيها

تلك امللكة املائلة ّلا إلىجهة البدن ...إن اآلاثر البدنية كلها أو بعضها تكون ابقية"( ،(1أي إن العذاب

شرعا ،وقوله راجح
يف القرب من الضرورات العقلية فاإلميان هبا ضروري عقالً قبل أن يكون ضروري ً
وميكن أن يتسق مع كون هذه العقيدة ضرورية مع كوهنا فرعية يف ذات الوقت فاإلميان هبا كما تبني
مسلما إال ابإلميان به.
مالكه ربطها ابلعدل اإلّلي الذي ال يكون املر ً
وابلنتيجة يرى الباحث أن اإلميان بعذاب القرب من الضرورايت العقلية والشرعية عند الشيعة
اإلمامية ،ولكنها ليست من الواجبات الرئيسة بل الفرعية كما تبني ،كما أنه ال يضر ابجلهل هبا يف مقام
اإلسالم بل حىت يف مراحل اإلميان األوىل ،فربطها ابلعدل ليس جليًا بذاته بل حيتاج لفت انتباه وأتمل،
ومها ما ال حيصالن للكثري من اخللق ولذا يذهبون إلىأن ذلك ال يضر بعقيدة العوام يف مقام احلساب.
أما مشهور كبار علماء أهل السنة واجلماعة ،فهو على وجوب اإلميان بعذاب القرب كذلك،
إمجاعا حيث قال" :أصحاب احلديث كلهم جممعون على أن ما شاء هللا
وينقل الدينوري (282هـ) ً
كان وما مل يشأ ال يكون وعلى أنه خالق اخلري والشر وعلى أن القرآن كالم هللا غري خملوق وعلى أن
هللا تعإلىريى يوم القيامة وعلى تقدمي الشيخني وعلى اإلميان بعذاب القرب ال خيتلفون يف هذه األصول
ومن فارقهم يف شئ منها ًنبذوه وابغضوه وبدعوه وهجروه").(2

وعن البيهقي (458هـ) :يف ابب (التخويف من عذاب القرب)" :قال هللا تعإلىلنبيه صلى هللا
عليه وسلم ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ .وقد حكى أبو القاسم
) (1الطالقاين ،منهج الرشاد يف معرفة جسمانية املعاد ،ط ،1ص744- 740
) ( 2ابن قتيبة الدينوري ،أتويل خمتلف احلديث ،ط ،2ص22
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احلسن بن حممد بن حبيب يف تفسريه عن احلسن بن أيب احلسن البصري يف قوله :ضعف املمات ،قال:
هو عذاب القرب  .أخربًن أبو عبد هللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال :حدثنا أبو العباس بن
يعقوب ثنا حممد بن إسحاق عن معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق الفرازي عن سفيان عن جابر عن

عطاء يف قوله وضعف املمات قال :عذاب القرب").(1

) (1البيهقي ،إثبات عذاب القرب ،حتقيق :د .شرف حممود ،دار الفرقان ،ط  ، 1ص80
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الفصل الثاين :أحوال املكلفني يف عذاب القرب
املبحث األول :قبض روح الكافر والعاصي عند الشيعة اإلمامية
مر يف الرواايت اليت استعرضت ساب ًقا أن العذاب يلحق املكلف حىت قبل إقباره ،لكن مىت يبدأ العذاب
وفقاً لرأي الشيعة اإلمامية؟ واجلواب على ذلك -يف تصورهم -يكمن عند قبض الروح وكذلك الثواب،
فالقبض  -يف رأيهم  -يكون يف أول ساعة من ساعات اآلخرة وآخر ساعة من ساعات الدنيا ،والدنيا
دار عمل واآلخرة دار اجلزاء ،واحلكمة تقتضي التنجيز يف العقاب أي معاجلته ،فهو األصل وخالف
األصل حيتاج للمؤونة والتعليل الزائدين فال يصار إليهما إال بدليل عقلي أو نقلي ،والدليالن منتفيان
حسب الوجدان واالستقراء على حسب رأيهم.
أما حال قبض روح الكافر فيذكر اإلمامية رواية مفصلة وهي" :عن أيب جعفر عليه السالم
قال :إذا أراد هللا قبض روح الكافر قال :اي ملك املوت انطلق أنت وأعوانك إلىعدوي ،فإين قد ابتليته
فأحسنت البالء ،ودعوته إلىدار السالم فأىب إال أن يشتمين ،وكفر يب وبنعميت ،وشتمين على عرشي
فاقبض روحه حىت تكبه يف النار ،قال :فيجيئه ملك املوت بوجه كريه كاحل ،عيناه كالربق اخلاطف،
صوته كالرعد القاصف ،كقطع الليل املظلم ،نفسه كلهب النار رأسه يف السماء الدنيا ورجل يف املشرق
ورجل يف املغرب ،وقدماه يف اّلواء معه سفود كثري الشعب ،معه مخسمائة ملك معهم سياط من قلب
جهنم ،تلتهب تلك السياط وهي من ّلب جهنم ،ومعهم مسح أسود ومجرة من مجر جهنم ،مث يدخل
عليه ملك من خزان جهنم يقال له :سحقطائيل فيسقيه شربة من النار ،ال يزال منها عطشاًن حىت
يدخل النار ،فإذا نظر إلىملك املوت شخص بصره وطار عقله ،قال :ملك املوت ارجعون ،قال :فيقول
ملك املوت :كال إهنا كلمة هو قائلها قال :فيقول :اي ملك املوت فإلىمن أدع مايل وأهلي وولدي
وعشرييت وما كنت فيه من الدنيا فيقول :دعهم لغريك واخرج إلىالنار ،وقال :فيضربه ابلسفود ضربة فال
يبقى منه شعبة إال أنشبها كل عرق ومفصل ،مث جيذبه جذبة فيسل روحه من قدميه بسطا فإذا بلغت
الركبتني أمر أعوانه فأكبوا عليه ابلسياط ضراب ،مث يرفعه عنه فيذيقه سكراته وغمراته قبل خروجها ،كأمنا
ضرب أبلف سيف ،فلو كان له قوه اجلن واإلنس الشتكى كل عرق منه على حياله مبنزلة سفود كثري
الشعب ألقي على صوف مبتل ،مث يطوقه فلم أيت على شئ إال انتزعه ،كذلك خروج نفس الكافر
من عرق وعضو ومفصل وشعرة ،فإذا بلغت احللقوم ضربت املالئكة وجهه ودبره وقيل :أخرجوا أنفسكم
34

اليوم جتزون عذاب اّلون مبا كنتم تقولون على هللا غري احلق وكنتم عن آايته تستكربون وذلك قوله:
يوم يرون املالئكة ال بشرى يومئذ للمجرمني ويقولون حجرا حمجورا فيقولون :حراما عليكم اجلنة
حمرما ،وقال :خترج روحه فيضعها ملك املوت بني مطرقة وسندان فيفضخ أطراف أًنمله وأخر ما يشدخ
منه العينان ،فيسطع ّلا ريح مننت يتأذى منه أهل السماء كلهم أمجعون فيقولون :لعنة هللا عليها من
روح كافرة منتنة خرجت من الدنيا ،فيلعنه هللا ويلعنه الالعنون ،فإذا أيت بروحه إلىالسماء الدنيا أغلقت
عنه أبواب السماء وذلك قوله :ال تفتح ّلم أبواب السماء وال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم
اخلياط وكذلك ثزي اجملرمني يقول هللا :ردها عليه فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم اترة
أخرى ،فإذا محل سريره محلت نعشه الشياطني فإذا انتهوا به إلىقربه قالت كل بقعة منها :اللهم ال جتعله
يف بطين حىت يوضع يف احلفرة اليت قضاها هللا فإذا وضع يف حلده قالت له األرض :ال مرحبا").(1
ورواية أخرى عن اإلمام الصادق" :قال ( عليه السالم ) :فإذا بلغت احللقوم ،ضربت املالئكة
وجهه ودبره ،وقيل :أخرجوا أنفسكم اليوم ثزون عذاب اّلون مبا كنتم تقولون على هللا غري احلق وكنتم
عن آايته تستكربون) ،وذلك قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ) (2فيقولون :حراما عليكم اجلنة حمرما"

)(3

وينقل القرطيب (671هـ) عن النيب عليه الصالة والسالم "منها حديث الرباء بن عازب ،وفيه
يف قبض روح الكافر قال :وخيرج منها ريح كأننت جيفة وجدت على وجه األرض ،فيصعدون هبا فال
ميرون على مأل من املالئكة إال قالوا :ما هذه الروح اخلبيثة  .فيقولون فالن بن فالن ،أبقبح أمسائه اليت
كان يسمى هبا يف الدنيا ،حىت ينتهوا هبا إلىالسماء الدنيا فيستفتحون فال يفتح ّلم ،مث قرأ رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ال تفتح ّلم أبواب السماء اآلية  .وقيل :ال تفتح ّلم أبواب السماء إذا دعوا،
قاله جماهد والنخعي  .وقيل :املعىن ال تفتح ّلم أبواب اجلنة ،ألن اجلنة يف السماء .
) (1املفيد ،االختصاص ،ط  ، 3ص360
) (2سورة الفرقان ،اآلية22 :

) (3البحراين ،الربهان يف تفسري القرآن ،ط ،3ج ،4ص117
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ﲏ ﲔﱠ
ﲐ
ودل على ذلك قوله تعاىل:ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

)(1

واجلمل ال يلج فال يدخلوهنا البتة").(2
والسؤال الذي يُطرح يف املقام :هل خيتلف قبض روح الكافر عن الفاجر من املسلمني؟ فتجيب

الرواية الشيعية" :قيل للصادق  -عليه السالم  :-صف لنا املوت ؟ فقال ( :هو للمؤمنني كأطيب ريح
يشمه فينعس لطيبه فينقطع التعب واألمل كله عنه  .وللكافر كلسع األفاعي وكلدغ العقارب وأشد ).
قيل :فإن قوما يقولون هو أشد من نشر ابملناشري ،وقرض ابملقاريض ،ورضخ ابحلجارة ،وتدوير قطب
األرحية يف األحداق ؟ فقال ( :كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين ،أال ترون منهم من يعاين

تلك الشدائد فذلك الذي هو أشد من هذا ( إال من عذاب اآلخرة فإنه أشد من عذاب الدنيا ) .
قيل :فما لنا نرى كافرا يسهل عليه النزع فينطفئ ،وهو يتحدث ويضحك ويتكلم ،ويف املؤمنني من
يكون أيضا كذلك ،ويف املؤمنني والكافرين من يقاسي عند سكرات املوت هذه الشدائد ؟ قال  -عليه
السالم  ( :-ما كان من راحة هناك للمؤمنني فهو عاجل ثوابه ،وما كان من شدة فهو متحيصه من
ذنوبه ،لريد إلىاآلخرة نقيا نظيفا مستحقا لثواب هللا ليس له مانع دونه  .وما كان من سهولة هناك على
الكافرين فليوىف أجر حسناته يف الدنيا ،لريد اآلخرة وليس له إال ما يوجب عليه العذاب ،وما كان من
شدة على الكافر هناك فهو ابتداء عقاب هللا عند نفاد حسناته ،ذلكم أبن هللا عدل ال جيوز )) .(3
ومما روي عندهم أنه دخل موسى بن جعفر  -رضي هللا عنه  -على رجل قد غرق يف سكرات
املوت وهو ال جييب داعيا ،فقالوا له :اي بن رسول هللا ،وددًن لو عرفنا كيف حال صاحبنا ،ميوت ؟
فقال ( :إن املوت هو املصفاة :يصفي املؤمنني من ذنوهبم ،فيكون آخر أمل يصيبهم كفارة آخر وزر
عليهم  .ويصفي الكافرين من حسناهتم ،فتكون آخر لذة أو نعمة أو رمحة تلحقهم هو آخر ثواب
)(4
حسنة تكون ّلم).
) (1سورة األعراف ،اآلية40 :

) (2القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ط ، 2ج ،7ص206
) (3املرجع السابق ص206

) (4الصدوق ،االعتقادات يف دين اإلمامية ،ص54
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وأما عند مذهب أهل السنة واجلماعة ،فقد أشارت الرواايت الكثرية إلىكيفية قبض الروح "حديث الرباء
بن عازب الطويل ،وهذا نصه :عن الرباء بن عازب  -رضي هللا عنه؛ قال" :كنا يف جنازة يف بقيع
الغرقد ،فأاتًن النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقعد وقعدًن حوله كأن على رؤوسنا الطري ،وهو يلحد له،
فقال :أعوذ ابهلل من عذاب القرب -ثالث مرات."-
مث قال" :إن العبد املؤمن إذا كان يف إقبال من اآلخرة وانقطاع من الدنيا؛ نزلت إليه املالئكة،
كأن على وجوههم الشمس ،ومعهم كفن من أكفان اجلنة وحنوط من حنوط اجلنة ،فجلسوا منه مد
أيتها النفس الطيبة! اخرجي إلىمغفرة من
البصر ،مث جييء ملك املوت حىت جيلس عند رأسه ،فيقول :اي َّ

هللا ورضوان".
قال" :فتخرج تسيل كما القطرة من يف السقاء ،فيأخذها ،فإذا أخذها ،مل يدعوها يف يده طرفة
عني حىت أيخذوها فيجعلوها يف ذلك الكفن وذلك احلنوط ،وخيرج منها كأطيب نفخة مسك وجدت
على األرض".
قال" :فيصعدون هبا فال ميرون هبا على مأل من املالئكة؛ إال قالوا :ما هذه الروح الطيبة؟
فيقولون :فالن بن فالن أبطيب أمسائه اليت كانوا يسمونه هبا الدنيا .حىت ينتهوا هبا إلىالسماء،
فيستفتحون له ،فيفتح له ،فيشيعه من كل مساء مقربوها إلىالسماء اليت تليها ،حىت ينتهى هبا إلىالسماء
وجل :اكتبوا كتاب عبدي يف عليني ،وأعيدوه إلىاألرض؛ فإين منها خلقتهم،
اليت فيها هللا ،فيقول هللا َّ
عز َّ
وفيها أعيدهم ،ومنها أخرجهم اترة أخرى".
قال" :فتعاد روحه يف جسده ،فيأتيه ملكان ،فيجلسانه ،فيقوالن له :من ربك؟ فيقول :ريب
هللا .فيقوالن له :ما دينك؟ فيقول ديين اإلسالم .فيقوالن له :ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول:
هو رسول هللا .فيقوالن له :ما علمك؟ فيقول :قرأت كتاب هللا فآمنت به وصدقت .فينادي مناد من
السماء :أن صدق عبدي؛ فأفرشوه من اجلنة ،وافتحوا له اباب إلىاجلنة".
قال" :فيأتيه من روحها وطيبها ،ويفسح له يف قربه مد بصره".
قال" :وأيتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح ،فيقول :أبشر ابلذي يسرك ،هذا
يومك الذي كنت توعد .فيقول له :من أنت؟ فوجهك الذي جييء ابخلري؟ فيقول :أًن عملك الصاحل.
فيقول :ايرب! أقم الساعة حىت أرجع إلىأهلي ومايل".
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قال" :وإن العبد الكافر إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة؛ نزل إليه من السماء مالئكة
سود الوجه ،معهم املسوح ،فيجلسون منه مد البصر ،مث جييء ملك املوت ،حىت جيلس عند رأسه،
فيقول :أيتها النفس اخلبيثة؛ اخرجي إلىسخط من هللا وغضب".
قال" :فتفرق يف جسده ،فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف املبلول ،فيأخذها ،فإذا أخذها ،مل
يدعوها يف يده طرفة عني حىت جيعلوها يف تلك املسوح ،وخيرج منها كأننت ريح خبيثة وجدت على وجه
األرض ،فيصعدون هبا؛ فال ميرون هبا على مأل من املالئكة؛ إال قالوا :ما هذا الروح اخلبيث؟ فيقولون
فالن؛ أبقبح أمسائه اليت كانوا يسمونه هبا يف الدنيا ،حىت ينتهى هبا إلىالسماء الدنيا ،فيستفتح له؛ فال
يفتح له "مث قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ

ﲏ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ  ،فيقول هللا  -عز وجل :-
ﲐ
ﲊﲋﲌﲍﲎ
اكتبوا كتابه يف سجني يف األرض السفلى ،فتطرح روحه طرحا مث قرأ :ﭐﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ ،فتعاد روحه يف جسده،
وأيتيه ملكان فيجلسان ،فيقوالن له :من ربك؟ فيقول :هاه هاه؛ ال أدري .فيقوالن له :ما هذا الرجل
الذي بعث فيكم؟ فيقول :هاه هاه؛ ال أدري .فينادي مناد من السماء :أن كذب عبدي؛ فأفرشوه من
النار ،وافتحوا له اباب إلىالنار .فيأتيه من حرها ومسومها ،ويضيق عليه قربه حىت ختتلف أضالعه ،وأيتيه
رجل قبيح الوجه قبيح الثياب مننت الريح ،فيقول :أبشر ابلذي يسوؤك ،هذا يومك الذي كنت توعد.
فيقول :من أنت؛ فوجهك الوجه الذي جييء ابلشر؟ فيقول :أًن عملك اخلبيث .فيقول :رب ال تقم
الساعة"). (1

) (1رواه اإلمام أمحد وأبو داود واحلاكم وأبو عوانة يف "صحيحيهما" ،وابن حبان .قال شارح الطحاوية" :وذهب إلىموجب هذا
احلديث مجيع أهل السنة واحلديث ،وله شواهد يف الصحيح"" .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا " :أما احلديث املذكور يف
قبض روح املؤمن وأنه يصعد هبا إلىالسماء اليت فيها هللا؛ فهذا حديث معروف جيد اإلسناد ".الفوزان ،اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد

والرد على أهل الشرك واإلحلاد ،ط ،4ص264-262

38

املبحث الثاين :سؤال امللكني ملن يراد تعذيبه عند الشيعة اإلمامية
يؤمن الشيعة اإلمامية أن سؤال منكر ونكري ال بد منه ،وتظهر الرواايت عندهم أهنما يسأالن اإلنسان
ثالثة أسئلة يكون حال املكلف حبسبها إلىخري أو سوء ،فتقول الرواية مثال" :فإذا أدخل قربه أاته ملكان
ومها فتاًن القرب ،جيران أشعارمها ،ويبحثان األرض أبنياهبما ،وأصواهتما كالرعد القاصف ،وأبصارمها
كالربق اخلاطف ،فيقوالن له :من ربك ومن نبيك وما دينك ؟ فيقول :هللا ريب ،وحممد نبيي ،واالسالم
ديين ،فيقوالن :ثبتك هللا فيما حتب وترضى ،وهو قول هللا :يثبت هللا الذين آمنوا ابلقول الثابت يف
احلياة الدنيا اآلية ،فيفسحان له يف قربه مد بصره ،ويفتحان له اباب إلىاجلنة ،ويقوالن له :من قرير العني
نوم الشاب الناعم ،وهو قوله :أصحاب اجلنة يومئذ خري مستقرا وأحسن مقيال وإذا كان لربه عدوا
فإنه أيتيه أقبح خلق هللا رايشا ،وأنتنه رحيا ،فيقول له :ابشر بنزل من محيم ،وتصلية جحيم ،وإنه ليعرف
غاسله ،ويناشد حامله أن حيبسه ،فإذا دخل قربه أتياه ممتحنا القرب فألقيا عنه أكفانه ،مث قاال له :من
ربك ؟ ومن نبيك ؟ وما دينك ؟ فيقول :ال أدري ! فيقوالن له :ما دريت وال هديت ،فيضرابنه مبرزبة
ضربة ما خلق هللا دابة إال وتذعر ّلا ما خال الثقلني ،مث يفتحان له اباب إلىالنار ،مث يقوالن له :من بشر
حال ،فهو من الضيق مثل ما فيه القنا من الزج حىت أن دماغه خيرج من بني ظفره وحلمه ،ويسلط هللا
عليه حياة األرض وعقارهبا وهوامها فتنهشه حىت يبعثه هللا من قربه ،وإنه ليتمىن قيام الساعة مما هو فيه
من الشر").(1
ويرى الباحث أن ذلك تكرار لفظ العديد من الرواايت فيما يتعلق بسؤال منكر ونكري وختتلف
يف التوصيف كهذه الرواية مثال":عن الصادق عليه السالم ...:مث ينزل عليه منكر ونكري ومها ملكان
أسودان أزرقان يبحثان القرب أبنياهبما ويطآن يف شعورمها ،حدقتامها مثل قدر النحاس وكالمهما مثل
الرعد القاصف وأبصارمها مثل الربق الالمع فينتهرانه ويصيحان به فيتقلص نفسه حىت يبلغ حنجرته
فيقوالن له :من ربك وما دينك ومن نبيك ومن إمامك ؟ فيقول :ال أدري قال :فيقوالن :شاك يف
الدنيا وشاك اليوم ،ال دريت وال هديت ،قال :فيضرابنه ضربة فال يبقى يف املشرق وال يف املغرب شئ
) (1اجمللسي ،حبار األنوار ،ج ،6ص 226
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إال مسع صيحته إال اجلن واإلنس ،قال :فمن شدة صيحته ،يلوذ احليتان ابلطني وينفر الوحش يف اخلياس
)(1
ولكنكم ال تعلمون" .
ويرى الباحث أن هذا النص يقارب بشكل كبري بعض مروايت أهل السنة واجلماعة بل ويوافقها
متاما" :أخرج الطرباين يف األوسط من حديث أيب هريرة مرفوعا فيأتيه امللكان أعينهما
يف اللفظ والوصف ً
مثل قدور النحاس ويف رواية معمر أصواهتما كالرعد القاصف وأبصارمها كالربق اخلاطف معهما مرزبة
من حديد لو اجتمع عليها أهل األرض مل يقلوها .وعند احلكيم الرتمذي خلقهما ال يشبه خلق
اآلدميني وال خلق املالئكة وال خلق الطري وال خلق البهائم وال خلق اّلوام بل مها خلق بديع").(2
وينقل الغزايل رواية مشاهبة من مواعظ النيب عليه الصالة والسالم" :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم لعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه اي عمر كيف بك إذا أنت مت فانطلق بك قومك فقاسوا
لك ثالثة أذرع يف ذراع وشرب مث رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك مث احتملوك حىت يضعوك فيه
مث يهيلوا عليك الرتاب ويدفنوك فإذا انصرفوا عنك أاتك فتاًن القرب منكر ونكري أصواهتما كالرعد القاصف
وأبصارمها كالربق اخلاطف جيران أشعارمها ويبحثان القرب أبنياهبما فتلتالك وترتراك كيف بك عند ذلك
اي عمر").(3
ك
قال الشيخ السفاريين احلنبلي ( 1188ه) :وأما " ُس َؤ ُال الْ َملَ َك ْني ُمْن َكر َونَكري فَ ْاإلميَا ُن ب َذل َ
َّواتُر").(4
صلَّى َّ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يف عدَّة أ ْ
َخبَا ٍر يَـْبـلُ ُغ َْجم ُم ُ
َواجب َش ْر ًعا لثُـبُوته َعن النَّيب َ
وع َها َمْبـلَ َغ التـ َ

) (1اجمللسي ،حبار األنوار ،ج ،6ص 226
) (2العيين ،عمدة القاري ،ج ،6ص 244
) (3الغزايل ،إحياء علوم الدين ،ج ،16ص 10

) (4السفاريين احلنبلي ،لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية ،ط،2
ج ، 2ص 5
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املبحث الثالث :ضغطة القرب عند الشيعة اإلمامية
ذكرت رواايت اإلمامية أن ضغطة القرب تعد من أشد العذاابت على امليت ،حىت أهنا مل ختصصه
ابإلقبار بل عممته كما مر ،فيعصر من كتب له ذلك ولو يف املاء ،والتسامل اجلاري على كوهنا ح ًقا

عندهم-كما سيتبني -راجع لكثرة الرواايت الصحيحة واملتواترة -حسب قواعدهم  -يف هذا اجملال
فضال عن كثرة املواقف والرواة والتوثيقات والتعوذات
من الشيعة اإلمامية ،وأما أهل السنة واجلماعة ً
واألدعية اليت تساق فيذكر فيها ضغط القرب على صاحبه ،ومن أمهها أنه ال ينجو منه حىت الشهيد مع
أم الشهيد سعد لو كتب له كما ورد يف حديث النيب عليه الصالة والسالم عند اإلمامية" :عن أيب
بصري ،عن أيب عبد هللا عليه السالم قال :إن سعدا ملا مات شيعه سبعون ألف ملك ،فقام رسول هللا
صلى هللا عليه وآله على قربه فقال :ومثل سعد يضم ،فقالت أمه :هنيئا لك اي سعد وكرامة ،فقال ّلا
رسول هللا :اي أم سعد ال حتتمي على هللا ،فقالت :اي رسول هللا قد مسعناك وما تقول يف سعد ،فقال:
إن سعدا كان يف لسانه غلظ على أهله).(1
وإن مل يسلم الشهيد ،وهو املكرم عند هللا واملنعم ،من ضغطة القرب ،فغريه من املؤمنني أوىل هبا،
والتساؤل هو ،هل السالمة من الضغطة متصور أم بعيد؟ فيجيب اإلمام الصادق عن ذلك يف مرويته
يف اجلامع " :عن أيب بصري قال قلت أليب عبد هللا ( عليه السالم ) أيفلت من ضغطة القرب أحد قال
)(2
فقال نعوذ ابهلل منها ما أقل من يفلت من ضغطة القرب".
ويف نفس السياق يؤيدها غريها من الرواايت اليت تذكر حال النيب عليه الصالة والسالم أشرف
وأطهر اخللق ،حيث عطف على أهله وأحبائه بتعويذهم من ضغطة القرب كما كان بعد وفاة رقية ابنته،
فقد روي عندهم" :قال أبو بصري :مسعت أاب عبد هللا عليه السالم يقول :إن رقية بنت رسول هللا صلى
هللا عليه وآله ملا ماتت قام رسول هللا صلى هللا عليه وآله على قربها ،فرفع يده تلقاء السماء ودمعت
عيناه ،فقالوا له :اي رسول هللا إًن قد رأيناك رفعت رأسك إلىالسماء ودمعت عيناك ،فقال :إين سألت
ريب أن يهب يل رقية من ضمة القرب").(3
) (1اجمللسي ،حبار األنوار ،ج ،6ص 217

) (2الربوجردي ،جامع أحاديث الشيعة ،ط  ،1ج ،2ص128
) (3اجمللسي ،حبار األنوار ،ج ،6ص 217
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ومثله عندما انضجع النيب عليه الصالة والسالم يف قرب فاطمة بنت أسد يف املروية" :مسعت أاب هاشم
بن حممد ابن احلنفية حيدث عن احلسني بن علي عن أبيه علي بن أيب طالب وحممد بن علي عن أبيه
عن ابن عباس قال :ملا ماتت أم علي بن أيب طالب فاطمة بنت أسد ابن هاشم وكانت ممن كفل النيب
صلى هللا عليه وسلم وربته بعد موت عبد املطلب ،كفنها النيب صلى هللا عليه وسلم يف قميصه ،وصلى
عليها واستغفر ّلا وجزاها اخلري مبا وليته منه ،واضطجع معها يف قربها حني وضعت فقيل له :صنعت
اي رسول هللا هبا صنعا مل تصنع أبحد ! قال :إمنا كفنتها يف قميصي ليدخلها هللا الرمحة ويغفر ّلا،
واضطجعت يف قربها ليخفف هللا عنها بذلك.
وعن ابن عباس قال :ملا ماتت فاطمة أم علي خلع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قميصه
وألبسها إايه واضطجع يف قربها ،فلما سوى عليها الرتاب قال بعضهم :اي رسول هللا ! رأيناك صنعت
شيئا مل تصنعه أبحد ؟ قال :إين ألبستها قميصي لتلبس من ثياب اجلنة ،واضطجعت معها يف قربها
ألخفف عنها من ضغطة القرب ،إهنا كانت أحسن خلق هللا صنيعا إيل بعد أيب طالب ،رواه أبو نعيم يف

املعرفة والديلمي ،وسنده حسن").(1

أيضا احلافظ الطرباين (360هـ) يف املعجم الكبري..." :فجلس عند رأسها فقال رمحك
وذكره ً
هللا اي أمي كنت أمي بعد أمي وتشبعيين وتعرين وتكسيين ومتنعني نفسك طيبا وتطعميين تريدين بذلك
وجه هللا والدار اآلخرة مث أمر أن تغسل ثالاث فلما بلغ املاء الذي فيه الكافور سكبه رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم بيده مث خلع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قميصه فألبسها إايه وكفنها بربد فوقه مث دعا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسامة بن زيد وأاب أيوب األنصاري وعمر بن اخلطاب وغالما أسود
حيفرون فحفروا قربها فلما بلغوا اللحد حفره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده وأخرج ترابه بيده فلما
فرغ دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاضطجع فيه مث قال :هللا الذي حييي ومييت وهو حي ال
ميوت اغفر ألمي فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها حبق نبيك واألنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم
)(2
الرامحني وكرب عليها أربعا وأدخلوها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصديق رضي هللا عنهم".
) (1املتقي اّلندي ،كنز العمال ،ط  ،2ج ،13ص 636
أيض ا.
) (2الطرباين ،املعجم الكبري ،ط ،1ج ،24ص  ، 352ورواه يف أوسطه ً
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اَّلل صلى هللا
وقد عوذ منها النيب عليه الصالة والسالم يف حديثه لفاطمة بنت أسد" :مسعت رسول َّ
عليه وآله وسلم وهو يقول إن الناس حيشرون يوم القيامة عراة كما ولدوا فقالت :واسوأاته فقال ّلا
اَّلل أن يبعثك كاسية  -ومسعته يذكر ضغطة القرب
اَّلل صلى هللا عليه وآله وسلم :فإين أسأل َّ
رسول َّ
اَّلل أن يكفيك ذلك").(1
اَّلل صلى هللا عليه وآله وسلم فإين أسأل َّ
فقالت واضعفاه فقال ّلا رسول َّ

اَّلل عليه السالم قال « :كان أيب عليه السالم يقول
ويف الدعاء املروي عن الشيعة "عن أيب عبد َّ
اَّلل  ...نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر يف الدنيا
اَّلل ويف سبيل َّ
اَّلل وابهلل وإلى َّ
إذا أصبح بسم َّ
واآلخرة اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ،ومن ضغطة القرب ،ومن ضيق القرب ،وأعوذ بك من
سخطك ومن سطواتك يف الليل والنهار").(2

ويستظهر الباحث اإلمجاع بوضوح يف كالم علماء اإلمامية ،قال الصدوق يف عقائده" :اعتقادًن
يف مسألة القرب أهنا حق ال بد منه ...ومن مل جيب ابلصواب فله نزل من محيم يف قربه وتصلية جحيم").(3
وقال الطوسي" :وعذاب القرب واقع لإلمكان ،وتواتر السماع بوقوعه ، (4)".وأما احللي فقد قال" :نقل
عن ضرار أنه أنكر عذاب القرب ،واإلمجاع على خالفه").(5

وأما أهل السنة واجلماعة ،فأهنم "يؤمنون أبن الروح ترجع إلىاجلسد يف القرب للسؤال ،وهذا حق
ثبتت به األحاديث الصحيحة ،وكذلك ضغطة القرب وعذابه حق ،كما ثبت يف األحاديث
الصحيحة").(6
وأما أهل السنة واجلماعة فقد أوجز اإلمام أمحد بن حنبل بقوله" :وعذاب القرب حق"). (7

) (1الفيض الكاشاين ،الوايف  ،ط ،1ج ،3ص725
) (2الفيض الكاشاين ،الوايف ،ط ،1ج ،9ص 1560

) (3الصدوق ،االعتقادات يف دين اإلمامية ،الباب  ،17ص 37
) (4احللي ،كشف املراد يف جتريد االعتقاد ،ص 266
) (5الطوسي ،جتريد االعتقاد ،ط ،1ص 427

) (6اخلميس ،اعتقاد أئمة السلف :أهل احلديث ،ط ،1ص187
) (7أمحد بن حنبل ،السنة ،ط ، 1ص 47
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وإن كان عذاب القرب أعم من كونه ضغطة ،إال أن التسامل الروائي بني املذهبني ميكن أن خيصص هذا
اإلمجاع مسألة ضغطة القرب كذلك من ابب كونه من أبرز مصاديق عذاب القرب ،وقد ذكرت رواايت
ضغطة القرب غري ما تقدم يف الفصل األول واملذكور هنا وهناك يكفي يف املقام والداللة على هذا التسامل.
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املبحث الرابع :متثل األعمال يف عامل الربزخ عند الشيعة اإلمامية
الربزخ مصطلح معناه املنطقة الوسيطة بني النشأتني ،ألن الربزخ لغة" :ما بني شيئني") ، (1والعامل هذا
أحياًن كونه واسطة بني عامل النشأة الدنيوي واملبعث األخروي وألنه أبرز مرتبة من
يسمى عامل القرب ً
مراتب االنتقال للعامل اآلخر .واتفق جل املسلمني على هذا املصطلح أنه ذكر يف كتاب هللا العزيز غري

ﲬﲮ
ﲭ
ﲧﲩﲪ ﲫ
ﲨ
ﲦ
ﲥ
مرة ،فقال تعاىل :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﱠ

)(2

وغريها من الرواايت واألحاديث اليت تذكره بذات امسه.

على أن متثل األعمال من املسلمات اليت جتتمع عليها األفهام يف الفكر االثين عشري ،إذ إن
استنادا ّلا أخرجها من حيز الوجود يف الكتب الروائية العديدة أليدي
استفاضة الرواايت وكثرة الوعظ
ً
خاصا هبا مما حدى
العامة .كما أن الكثري من العلماء واملرجعيات يف الساحة الشيعية قد اهتموا
اهتماما ً
ً
ابلكثري منهم أمثال الشيخ عباس القمي لتأليف كتب خاصة يف هذا اجملال.

وجتاوزوا من جمرد أتليف الكتب الروائية أو الشروحات عليها إلىتخصيص أبواب للمطالب
األخالقية املنبنية على متثيل األعمال ،فوصلوا هبا إلىكتابة بعض الكتب األشبه ابلقصصية ككتاب
القمي املوسوم مبنازل اآلخرة حيث يقع حمور الكالم حول اآلخرة ومتثل األعمال.
ولعل األوضح يف نظر الباحث تبيان التعددية والشمولية من خالل استعراض مناذج روائة دالة
على أنواع خمتلفة من التجسيد العملي يف الربزخ ،فمنها:
يقول الشيخ مكارم يف تفسري األمثل ،يف معرض اآلايت الذاكرة لألغالل والقيود اليت يقيد هبا
الظاملني من لدن املوت ليوم القيامة" :نعم ،فأعمال وجناايت الكفار واجملرمني هي اليت أضحت قيودا
وسالسل تلف أعناقهم وأيديهم وأرجلهم ،لقد كانوا يف هذه الدنيا أسارى هوى النفس والطمع والظلم
والرغبة يف املقام ،ويف يوم القيامة حيث تتجسد األعمال ،يظهر ذلك األسر بشكل آخر .إذن ،فاآلية
) (1الفراهيدي ،العني ،ط ،2فصل الباء ،ج ،3ص8
) (2سورة املؤمنون ،اآلية100 :
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تشري أيضا إلىقضية جتسم األعمال اليت أشرًن إليها مرارا  .ألهنا تقول :هل جيزون إال ما كانوا يعملون
)(1
وأي تعبري أكثر وضوحا وحيوية من ذلك التعبري عن جتسم األعمال؟"
وقد ذكر ّلا يف جزء آخر من تفسريه استدالالت قرآنية مهمة يف املقام" :ومن جانب آخر
سيخرج الناس من قبورهم ،مث تنكشف األسرار الباطنية واملخفية :يوم تبلى السرائر .ويوم خترج األرض
ما تطويه يف بطوهنا :وأخرجت األرض أثقاّلا ،ويوم تنشر صحف األعمال وينكشف حمتواها :ﭐﱡﭐ ﱭ
ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ يف يوم التالق تتجسد األعمال اليت اقرتفها اإلنسان وتبدو حاضرة أمامه :ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ

ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱠ ويف ذلك اليوم
تنكشف األسرار اليت كان يطويها اإلنسان بداخله ويتكتم عليها( :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ " ).(2
ﱉ
ويكمل الشريازي ويقول َّ
إن "اآلية األوىل تقول :ﭐﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪﲫ

ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ ،هذه اّلدااي والعطااي
اليت ينالوهنا من هذا الطريق نريان حمرقة تدخل بطوهنم  .هذا التعبري يوضح ضمنيا مسألة جتسيم األعمال
يف اآلخرة وتدل على أن األموال املكتسبة عن هذا الطريق احملرم ،هي يف الواقع نريان تدخل يف بطوهنم
وستتجسم بشكل واقعي يف اآلخرة" ).(3
بل تشري بعض املؤلفات أن جتسد األعمال يدل عليه العقل فضال عن النقل ذلك أن "اآلية
فيها بيان حلال البخالء وسوء عاقبتهم وختطئة ملا يتومهونه من دعوى اخلري يف البخل ،كما ان فيها داللة
) (1الشريازي ،األمثل يف تفسري كتاب هللا املنزل ،ط ،1ج ،13ص 453
) (2الشريازي ،األمثل يف تفسري كتاب هللا املنزل ،ط ،1ج ،15ص 225
) (3الشريازي ،األمثل يف تفسري كتاب هللا املنزل ،ط ،1ج ،1ص 439
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على جتسيم األعمال حيث جيعل هللا نفس ما خبلوا به طوقاً يف أعناقهم يوم القيامة ،وهذا ما دلت عليه
األدلة العقلية والنقلية أيضاً كما سيجيء" ).(1
ومثله رواية إمامية أخرى تفصل ظهور العديد من األعمال يف القرب ،فعن " أيب بصري عن
أحدمها  -الصادق أو الباقر( -ع) أنه قال :إذا مات العبد املؤمن دخل معه يف قربه ستة صور فيهن
صورة هي أحسنهن وجها وأهباهن هيئة وأطيبهن رحيا وأنظفهن صورة  -قال  -فتقف صورة عن ميينه
وأخرى عن يساره واخرى بني يديه وأخرى خلفه وأخرى عند رجليه ويقف اليت هي أحسنهن فوق رأسه
فإن أتى عن ميينه منعته اليت عن ميينه مث كذلك إلىأن يؤتى من اجلهات الست قال :فيقول أحسنهن
اَّلل عىن خريا فيقول اليت عن ميني العبد أًن الصالة ويقول اليت عن يساره أًن الزكاة
صورة من أنتم جزاكم َّ
وتقول اليت بني يديه أًن الصيام وتقول اليت خلفه أًن احلج والعمرة وتقول اليت عند رجليه أًن بر من
وصلت من إخوانك مث يقلن من أنت  -فأنت أحسننا وجها وأطيبنا رحيا وأهباًن هيئة فتقول أًن الوالية
اَّلل عليه وعليهم)) حيث انه يدل على أن للحج صورة ابطنية يتمثل هبذا إذا برق
آلل حممد صلوات َّ

اَّلل يومئذ املساق ،وإذا ارحتل من امللك إلىامللكوت
البصر وخسف القمر ،وإذا التفت الساق ابلساق وإلى َّ
وتبدلت الدنيا ابآلخرة").(2
وليس جتسد األعمال حصر على العمل الصاحل عند الشيعة اإلمامية ،تقول الرواية" :إ َّن عمار
الساابطي عن أيب عبد هللا ( عليه السالم ) قال :من صلى الصلوات املفروضات يف أول وقتها وأقام
حدودها رفعها امللك إلىالسماء بيضاء نقية وهي هتتف به تقول :حفظك هللا كما حفظتين وأستودعك
هللا كما استودعتين ملكاً كرمياً ،ومن صالها بعد وقتها من غري علَّة ومل يقم حدودها رفعها امللك سوداء
مظلمة وهي هتتف به :ضيعتين ضيعك هللا كما ضيعتين ،وال رعاك هللا كما مل ترعين)) ).(3
ويرى الباحث أنه وكما أن االستدالل واضح من القرآن والسنة عند الشيعة اإلمامية ،فهو
كذلك عند سائر املدارس اإلسالمية إال الفرق الشاذة منهم يف رأي إنكار احلساب والعقاب.
) (1البغدادي ،الشفاء الروحي واجلسمي يف القرآن ،ط ،1ج ،1ص 439
) (2احملقق الداماد اآلملي ،كتاب احلج ،ط ،2ج ،2ص7
) (3اخلوئي ،شرح العروة الوثقى ،ط  ،1ص100
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أيضا
قال ابن جربين (1430هـ)" :جتسد األعمال ووزهنا يوم القيامة :ولقد وردت األحاديث ً
بوزن األعمال أنفسها ،كما يف صحيح مس لم عن أيب مالك األشعري قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم( :الطهور شطر اإلميان واحلمد هلل متأل امليزان) ،احلديث ،ويف الصحيحني( ...كلمتان خفيفتان

على اللسان حبيبتان إلىالرمحن ،ثقيلتان يف امليزان ،سبحان هللا وحبمده سبحان هللا العظيم)")  ، (1بل
كبشا أغرب،
قال" :تقلب األعراض
أجساما ،وكما روى اإلمام أمحد عن أيب هريرة(:...يؤتى ابملوت ً
ً
فيوقف بني اجلنة والنار...فيذبح ويقال :خلود فال موت").(2
"إن األعمال جتسد وتوزن ،وهللا قادر على أن جيعلها أجساداً ولو كانت أعراضاً ،فتجعل
الصالة جسداً وتوزن ،وكذلك الذكر ،وكذلك الصوم وما أشبه ذلك ،وتوزن أيضاً السيئات ،فتجعل
هذه يف كفة وهذه يف كفة").(3
السنَّة أ َّ
ال حينَئ ٍذ ُجتَ َّس ُد أ َْو
قال الشيخ حممد رشيد رضا (1354هـ)َ " :و ْ
َن ْاأل َْع َم َ
احلَ ُّق عْن َد أ َْهل ُّ
)(4
ال الْمسيئني يف صورةٍ قَب ٍ
ٍ
وز ُن"
َج َس ٍام فَـتَصريُ أ َْع َم ُ
يحة ُمثَّ تُ َ
ال الطَّائع َ
ُْجت َع ُل يف أ ْ
ني يف ُ
ورةٍ َح َسنَة َوأ َْع َم ُ ُ َ ُ َ َ
صَ
فبالتايل تكون هذه املسألة إمجاعية عند املسلمني واثبتة بواضح وظاهر نص القرآن واألحاديث النبوية.

) (1ابن أيب العز الطحاوي  ،شرح العقيدة الطحاوية ،ط ،1ص100
) (2املرجع السابق ص100

) (3ابن جربين ،شرح أصول السنة لإلمام أمحد ،د .ط ،ج ،1ص8
) (4حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) ،ط،1ج ،8ص286
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املبحث اخلامس :أحوال املكلفني يف سكرة املوت عند الشيعة اإلمامية
إيذاًن ابالنتقال
تعد سكرة املوت هي أول فزعة من فزعات النفس اليت انتهى دورها ووقتها يف هذه الدنيا ً
لعامل آخر هو عامل اجلزاء واحلساب .وكما أن كل البشر خمتلفون يف أحوال حياهتم وما بعد مماهتم،
فاملوت :املرحلة االنتقالية هي الواسطة بينهما واليت يكون حكمها كحكمهما من التفاضل واالختالف
اتحا تستل روحه املالئكة احلاملة للعطور والطيب والسرور كما
متنعما مر ً
يف أحوال الناس .فرتى املؤمن ً
تستل الشعرة من العجني ،وأما الكافر فويل له أي ويل من ملك املوت مع زرافات العذاب يبشرونه أن
بشراه النار وسوء املصري فينهالون عليه كما تتنازع األسود اجلائعة الفريسة الضعيفة.
بني القرآن يف العديد من مواضعه هذا التفاضل يف قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
وقد َّ
ﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ ) ، (1وكذلك يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﱠ) ، (2وأيضاً قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱰ
ﱾ ﲀﲁ
ﱿ
ﱸﱺﱻﱼﱽ
ﱹ
ﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷ
ﲋﲍﲎﲏﱠ
ﲌ
ﲇﲉﲊ
ﲂﲃﲄﲅﲆ ﲈ

)(3

.

وتذكر يف ذلك العديد من األحاديث ،أوّلا يف حال العبد املؤمن" :عن أيب عبد هللا عليه السالم
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :إذا أراد هللا تبارك وتعإلىقبض روح املؤمن قال :اي ملك املوت
انطلق أنت وأعوانك إلىعبدي فطال ما نصب نفسه من أجلي ،فأتين بروحه ألرحيه عندي ،فيأتيه ملك
املوت بوجه حسن ،وثياب طاهرة ،وريح طيبة ،فيقوم ابلباب فال يستأذن بوااب ،وال يهتك حجااب ،وال
يكسر اباب ،معه مخسمائة ملك أعوان ،معهم طنان الرحيان ،واحلرير األبيض ،واملسك األذفر فيقولون:
السالم عليك اي ويل هللا أبشر فإن الرب يقرؤك السالم ،أما إنه عنك راض غري غضبان ،وأبشر بروح
ورحيان وجنة نعيم ،قال :أما الروح فراحة من الدنيا وبالئها ،وأما الرحيان من كل طيب يف اجلنة ،فيوضع
) (1سورة فصلت ،اآلية30 :
) (2سورة النحل ،اآلية32 :
) (3سورة النساء ،اآلية97 :
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على ذقنه فيصل رحيه إلىروحه ،فال يزال يف راحة حىت خيرج نفسه ،مث أيتيه رضوان خازن اجلنة فيسقيه
شربة من اجلنة ال يعطش يف قربه وال يف القيامة حىت يدخل اجلنة رايًن ،فيقول :اي ملك املوت رد روحي
حىت يثين على جسدي وجسدي على روحي ،قال :فيقول ملك املوت :ليثن كل واحد منكما على
صاحبه ،فيقول الروح :جزاك هللا من جسد خري اجلزاء ،لقد كنت يف طاعة هللا مسرعا ،وعن معاصيه
مبطئا ،فجزاك هللا عين من جسد خري اجلزاء ،فعليك السالم إلىيوم القيامة ،ويقول اجلسد للروح مثل
ذلك  .قال :فيصيح ملك املوت :أيتها الروح الطيبة أخرجي من الدنيا مؤمنة مرحومة ،قال :فرقت به
املالئكة ،وفرجت عنه الشدائد ،وسهلت له املوارد ،وحليوان اخللد ،قال :مث يبعث هللا له صفني من
املالئكة غري القابضني لروحه ،مساطني ما بني منزله إلىقربه يستغفرون له ويشفعون له ،قال :فيعلله ملك
املوت ومينيه ويبشره عن هللا ابلكرامة واخلري كما ختادع الصيب أمه ،مترخه ابلدهن والرحيان وبقاء النفس،
ويفديه ابلنفس والوالدين ،قال :فإذا بلغت احللقوم قال احلافظان اللذان معه :اي ملك املوت ارأف
بصاحبنا وارفق فنعم األخ كان ونعم اجلليس مل ميل علينا ما يسخط هللا قط ،فإذا خرجت روحه خرجت
كنخلة بيضاء وضعت يف مسكة بيضاء ،ومن كل رحيان يف اجلنة فأدرجت إدراجا ،وعرج هبا القابضون
إلىالسماء الدنيا".

)(1

ويف رواية أخرى تعضد هذا املعىن مروية "عن جعفر بن حممد عليهما السالم ورواه غريه مسندا
اَّلل عليه وآله
عنه عليه السالم ،عن أبيه ،عن جده أمري املؤمنني عليهم السالم أنه قال :إن النيب صلى َّ

اَّلل عز وجل :ليس شيء
وسلم سأل ربه سبحانه ليلة املعراج فقال :اي رب أي األعمال أفضل فقال َّ
أفضل عندي من التوكل علي ...فمن عمل برضاي ألزمه ثالث خصال  ...فإذا أحبين أحببته وحببته
إلىخلقي وأفتح عني قلبه إلىجاليل وعظميت ،فال أخفي عليه علم خاصة خلقي فأًنجيه يف ظلم الليل
ونور النهار ...أهونن عليه املوت وسكراته ومرارته وفزعه حىت يساق إلىاجلنة سوقا فإذا أنزل به ملك
اَّلل أن
اَّلل تعإلىإليك ملشتاق واعلم اي ويل َّ
املوت يقول له مرحبا طوىب لك طوىب لك طوىب لك إن َّ
األبواب اليت كان يصعد فيها عملك تبكي عليك وأن حمرابك ومصالك يبكيان عليك فيقول أًن راض
اَّلل وكرامته وخيرج روحه من جسده كما خترج الشعرة من العجني وأن املالئكة يقومون عند رأسه
برضوان َّ
بيدي كل ملك كأس من ماء الكوثر وكأس من اخلمر يسقون روحه حىت تذهب سكرته ومرارته ويبشرونه
) (1اجمللسي ،حبار األنوار ،ط ،3ج ،8ص 208
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ابلبشارة العظمى ويقولون له طبت وطاب مثواك إنك تقدم على العزيز الكرمي احلبيب القريب فتطري
اَّلل تعإلىفي أسرع من طرفة عني وال يبقى حجاب وال سرت بينها
الروح من أيدي املالئكة فتصعد إلى َّ
)(1
اَّلل عز وجل إليها مشتاق فتجلس على عني عن ميني العرش".
اَّلل تعإلىو َّ
وبني َّ
و يف مقابل ذلك تبني الرواايت بعدها حال روح الكافر ،فعن "أيب جعفر عليه السالم قال:
إذا أراد هللا قبض الكافر قال :اي ملك املوت انطلق أنت وأعوانك إلىعدوي فإين قد أبليته فأحسنت
البالء ،ودعوته إلىدار السالم فأىب إال أن يشتمين ،وكفر يب وبنعميت وشتمين على عرشي ،فاقبض روحه
حىت تكبه يف النار ،قال  .فيجيئه ملك املوت بوجه كريه كاحل ،عيناه كالربق اخلاطف ،وصوته كالرعد
القاصف ،لونه كقطع الليل املظلم ،نفسه كلهب النار رأسه يف السماء الدنيا ،ورجل يف املشرق ،ورجل
يف املغرب ،وقدماه يف اّلواء ،معه سفود كثري الشعب ،معه مخسمائة ملك أعواًن ،معهم سياط من قلب
جهنم تلتهب تلك السياط وهي من ّلب جهنم ،ومعهم مسح أسود ومجرة من مجر جهنم ،مث يدخل
عليه ملك من خزان جهنم يقال له سحقطائيل ،فيسقيه شربة من النار ال يزال منها عطشاًن حىت
يدخل النار ،فإذا نظر إلىملك املوت شخص بصره وطار عقله قال :اي ملك املوت ارجعون ،قال:
فيقول ملك املوت :كال إهنا كلمة هو قائلها ،قال :فيقول :اي ملك املوت فإلىمن أدع مايل وأهلي
وولدي وعشرييت وما كنت فيه من الدنيا ؟ فيقول :دعهم لغريك وأخرج إلىالنار ،قال :فيضربه ابلسفود
ضربة فال يبقى منه شعبة إال أنشبها يف كل عرق ومفصل ،مث جيذبه جذبة فيسل روحه من قدميه بسطا،
فإذا بلغت الركبتني أمر أعوانه فأكبوا عليه ابلسياط ضراب ،مث يرفعه عنه فيذيقه سكراته وغمراته قبل
خروجها كأمنا ضرب أبلف سيف ،فلو كان له قوة اجلن واإلنس الشتكى كل عرق منه على حياله مبنزلة
سفود كثري الشعب القي على صوف مبتل مث يطوفه فلم أيت على شئ إال انتزعه ،كذلك خروج نفس
الكافر من عرق وعضو ومفصل وشعرة ،فإذا بلغت احللقوم ضربت املالئكة وجهه ودبره ،وقيل أخرجوا
أنفسكم اليوم جتزون عذاب اّلون مبا كنتم تقولون على هللا غري احلق وكنتم عن آايته تستكربون وذلك
قوله :يوم يرون املالئكة ال بشرى يومئذ للمجرمني ويقولون حجرا حمجورا فيقولون :حراما عليكم اجلنة
حمرما ،وقال :خيرج روحه فيضعه ملك املوت بني مطرقة وسندان فيفضح أطراف أًنمله وآخر ما يشدخ
منه العينان ،فيسطع ّلا ريح مننت يتأذى منه أهل السماء كلهم أمجعون ،فيقولون :لعنة هللا عليها من
) (1الفيض الكاشاين ،الوايف ،ط ،1ج ،26ص 148-142
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روح كافرة منتنة خرجت من الدنيا ،فيلعنه هللا ويلعنه الالعنون ،فإذا ايت بروحه إلىالسماء الدنيا أغلقت
عنه أبواب السماء ،وذلك قوله :ال تفتح ّلم أبواب السماء وال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم
اخلياط وكذلك ثزي اجملرمني يقول هللا :رد وها عليه ،فمنها خلقتهم ،وفيها أعيدهم ،ومنها أخرجهم
اترة أخرى ،فإذا محل على سريره محلت نعشه الشياطني ،فإذا انتهوا به إلىقربه قالت كل بقعة منها:
)(1
اللهم ال جتعله يف بطين"
.

ويستنتج الباحث وجود نسبة تقارب بني املصادر من مذهب أهل السنة واجلماعة يف تبيان هذا
التقابل بني احلالني أنه..." :انقطاع من الدنيا واقبال من اآلخرة نزل إليه مالئكة من السماء بيض
الوجوه كأن وجوهم الشمس معهم كفن من أكفان اجلنة وحنوط من حنوط اجلنة حىت جيلسوا منه مد
البصر مث جيئ ملك املوت عليه السالم حىت جيلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلىمغفرة
من هللا ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها فإذا أخذها مل يدعوها يف يده
طرفة عني حىت أيخذوها فيجعلوها يف ذلك الكفن وىف ذلك احلنوط وخيرج منها كأطيب نفحة مسك
وجدت على وجه األرض قال فيصعدون هبا فال ميرون يعىن هبا على مال من املالئكة اال قالوا ما هذا
الروح الطيب فيقولون فالن بن فالن أبحسن أمسائه اليت كانوا يسمونه هبا يف الدنيا حىت ينتهوا هبا
إلىالسماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح ّلم فيشيعه من كل مساء مقربوها إلىالسماء اليت تليها حىت ينتهى
به إلىالسماء السابعة فيقول هللا عز وجل اكتبوا كتاب عبدي يف عليني وأعيدوه إلىاألرض فاىن منها
خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم اترة أخرى قال فتعاد روحه يف جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه
فيقوالن له من ربك فيقول رىب هللا فيقوالن له ما دينك فيقول ديين االسالم فيقوالن له ما هذا الرجل
الذي بعث فيكم فيقول هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيقوالن له وما علمك فيقول قرأت كتاب
هللا فآمنت به وصدقت فينادى مناد يف السماء ان صدق عبدي فافرشوه من اجلنة وألبسوه من اجلنة
وافتحوا له اباب إلىاجلنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له يف قربه مد بصره قال :وأيتيه رجل حسن
الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر ابلذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول :له من
أنت فوجهك الوجه جيئ ابخلري فيقول أًن عملك الصاحل فيقول رب أقم الساعة حىت أرجع إلىأهلي
ومايل ،قال :وإ ن العبد الكافر إذا كان يف انقطاع من الدنيا واقبال من اآلخرة نزل هللا من السماء
) (1اجمللسي ،حبار األنوار ،ط ،3ج ،8ص 318
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مالئكة سود الوجوه معهم املسوح فيجلسون منه مد البصر مث جيئ ملك املوت حىت جيلس عند رأسه
فيقول أيتها النفس اخلبيثة أخرجي إلىسخط من هللا وغضب قال فتفرق يف جسده فينتزعها كما ينتزع
السفود من الصوف املبلول فيأخذها فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حىت جيعلوها يف تلك
املسوح وخيرج منها كأننت ريح جيفة وجدت على وجه األرض"). (1

وبُعيد قبض روح املؤمن والكافر أحوال وأحكام وأوّلا" :قال الصادق عليه السالم :إذا قبضت
الروح وهي مظلة فوق اجلسد ،روح املؤمن وغريه ،ينظر إلىكل شيء يصنع به ،فإذا كفن ووضع على
السرير ومحل على أعناق الرجال عادت الروح إليه ودخلت فيه فيمد له يف بصره فينظر إلىموضعه من
اجلنة أو من النار ،فينادي أبعلى صوته إن كان من أهل اجلنة :عجلوين عجلوين ،وإن كان من أهل
)(2
النار :ردوين ردوين ،وهو يعلم كل شيء يصنع به ،ويسمع الكالم".
وأما عند أهل السنة واجلماعة فقد ميزت الروايت حال املؤمن والكافر عند قبض الروح ،إذ
ختتلف الكيفية اليت يقبض هللا فيها أرواح العباد عند قرب موهتم ،وذلك حبسب عمل العبد ،فاملؤمن
الصاحل خترج القطرة من يف السقاة فرتحب هبا مالئكة هللا وتنتشر رائحتها الطيبة حىت تقف بيد يد
اخلالق جل وعال راضية مرضية ،وأما املشرك والكافر فإن روحه تنتزع منه كما خترج احلديدة امللتوية
َّدائد الَّيت
إلىالصوف املبلول ،وقد أشار إلىذلك ابن رجب احلنبلي (795هـ) حيث قال :وَ"أ َْعظَ ُم الش َ
تَـْنزُل ابلْ َعْبد يف ُّ
اَّللَ يف
َش ُّد مْنهُ إ ْن َملْ يَ ُك ْن َمصريُ الْ َعبْد إلى َخ ٍْري...فَ َم ْن ذَ َكَر َّ
تَ ،وَما بَـ ْع َدهُ أ َ
الدنْـيَا الْ َم ْو ُ
َّدائد ،فَ َكا َن
اَّلل ابلْ َم ْوت َوَما بَـ ْع َدهُ ،ذَ َكَرهُ َّ
استَـ َع َّد حينَئ ٍذ لل َقاء َّ
اَّللُ عنْ َد َهذه الش َ
َحال ص َّحته َوَر َخائهَ ،و ْ
ف بهَ ،وأ ََعانَهَُ ،وتَـ َوَّالهَُ ،وثَـبَّـتَهُ َعلَى التـ َّْوحيد ،فَـلَقيَهُ َوُه َو َعْنهُ َر ٍ
اَّللَ يف َحال
اضَ ،وَم ْن نَس َي َّ
َم َعهُ ف َيهاَ ،ولَطَ َ
ض َعْنهَُ ،وأ َْمهَلَهُ فَإ َذا
ص َّحته َوَر َخائهَ ،وَملْ يَ ْستَع َّد حينَئ ٍذ لل َقائه ،نَسيَهُ َّ
اَّللُ يف َهذه الش َ
َّدائد ،مبَْع َىن أَنَّهُ أ َْعَر َ
ب
ب ل َقاءَ َّ
َح َس َن الظَّ َّن بَربهَ ،و َجاءَتْهُ الْبُ ْشَرى م َن َّ
َح َّ
نَـَزَل الْ َم ْو ُ
ت ابلْ ُم ْؤمن الْ ُم ْستَعد لَهُ ،أ ْ
اَّللَ ،وأ َ
اَّلل ،فَأ َ
َح َ
) (1اإلمام أمحد بن حنبل ،مسند أمحد  ،ط ،2ج ،4ص288-287
) (2الفيض الكاشاين ،الوايف  ،ط ،1ج ،25ص610
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ٍ
َّمهُ ممَّا ُه َو قَادم َعلَْيهَ ،ويَـْن َد ُم
َّ
اَّللُ ل َقاءَهَُ ،والْ َفاج ُر ب َع ْكس ذَل َ
كَ ،وحينَئذ يَـ ْفَر ُح الْ ُم ْؤم ُنَ ،ويَ ْستَـْبش ُر مبَا قَد َ
)(1
الْ ُم ْفر ُط".
الفصل الثالث :عذاب القرب يف عامل الربزخ
املبحث األول :العذاب يف عامل الربزخ عند الشيعة اإلمامية
يقول الشيخ مكارم -عند التطرق للعذاب يف عامل الربزخ -يف تفسريه لآلية :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲂ
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲒ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﱠ )َّ ،(2
إن "الربزخ -
ﲓ
كما يدل عليه امسه  -هو عامل يتوسط بني عاملنا هذا والعامل اآلخر .ويف القرآن الكرمي يكثر احلديث
عن العامل اآلخر ،ولكنه قليل عن عامل الربزخ .وّلذا السبب هناك هالة من الغموض واإلهبام حتيط
ابلربزخ ،وابلتايل ال نعرف الكثري من خصائصه وجزئياته ،ولكن عدم معرفة التفاصيل اجلزئية ال تؤثر
على أصل االعتقاد ابلربزخ الذي صرح القرآن أبصل وجوده .
إن اآلايت أعاله تعترب من اآلايت اليت عربت بصراحة عن وجود هذا العامل ،حينما قالت :إن
آل فرعون يعرضون صباحا ومساء على النار قبل القيامة ،وذلك كنوع من العقاب الربزخي ّلم ،من
جانب آخر ،فإن اآلايت اليت تتحدث عن حياة الشهداء اخلالدة بعد املوت ،والثواب العظيم الذي
يناّلم ،تدل هي األخرى على وجود الربزخ.
ويف حديث عن رسول صلى هللا عليه وسلم قال :إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده
ابلغداة والعشي ،إن كان من أهل اجلنة فمن اجلنة ،وإن كان من أهل النار فمن النار ،يقال :هذا
مقعدك حيث يبعثك هللا يوم القيامة .
) (1ابن رجب احلنبلي ،جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم ،حتقيق :شعيب األرًنؤوط و إبراهيم
ابجس ،ط ،7ج ،1ص467
) (2سورة غافر ،اآلية46-45 :
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أما اإلمام جعفر بن حممد الصادق رضي هللا عنه فيقول عن الربزخ :ذلك يف الدنيا قبل يوم القيامة
ألن يف ًنر القيامة ال يكون غدو وعشي مث قال :إن كانوا يعذبون يف النار غدوا وعشيا ففيما بني
ذلك هم من السعداء ،ال ولكن هذا يف الربزخ قبل يوم القيامة ،أمل تسمع قوله عز وجل :ويوم تقوم

الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب").(1

والعذاب يف عامل الربزخ شديد مرير تعرضت الرواايت للكثري من التفصيل فيه ،كما أنه تقدم
الكثري من ذكر اآلايت الدالة على الربزخ وبعض ما يعذب به الظاملون ،ويضاف على ذلك الرواايت
واملصادر التالية ،فإن الظامل يؤخذ بعد تعنيف املالئكة للحده" :فإذا وضع يف قربه فتح له ابب من
أبواب النار ،يدخل إليه من فوح رحيها وّلبها  .مث إنه يؤتى بروحه إلىجبال برهوت  .مث إنه يصري يف
املركبات حىت أنه يصري يف دودة ،بعد أن جيري يف كل مسخ مسخوط عليه").(2
وكذلك ما ورد عند الشيعة "فيما كتب أمري املؤمنني عليه السالم حملمد بن أيب بكر :اي عباد
هللا ما بعد املوت ملن ال يغفر له أشد من املوت ،القرب فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته ،إن القرب
يقول كل يوم :أًن بيت الغربة ،أًن بيت الرتاب ،أًن بيت الوحشة ،أًن بيت الدود واّلوام ،والقرب روضة
من رايض اجلنة ،أو حفرة من حفر النار ،إن العبد املؤمن إذا دفن قالت له األرض :مرحبا وأهال ،قد
كنت ممن أحب أن متشي على ظهري ،فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك ،فيتسع له مد البصر،
وإن الكافر إذا دفن قالت له األرض :ال مرحبا بك وال أهال ،لقد كنت من أبغض من ميشي على
ظهري فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك ،فتضمه حىت تلتقي أضالعه ،وإن املعيشة الضنك اليت
حذر هللا منها عدوه عذاب القرب ،إنه يسلط على الكافر يف قربه تسعة وتسعني تنينا فينهشن حلمه،
ويكسرن عظمه ،يرتددن عليه كذلك إلىيوم يبعث ،لو أن تنينا منها نفخ يف األرض مل تنبت زرعا ،اي
عباد هللا إن أنفسكم الضعيفة وأجسادكم الناعمة الرقيقة اليت يكفيها اليسري تضعف عن هذا ،فإن
استطعتم أن جتزعوا ألجسادكم وأنفسكم مبا ال طاقة لكم به وال صرب لكم عليه فاعملوا مبا أحب هللا
واتركوا ما كره هللا ").(3
) (1الشريازي ،تفسري األمثل ،ج ،15ص 277
) (2الشريف املرتضى ،رسائل الشريف املرتضى ،ط ، 2ج ،1ص351
) (3اجمللسي ،حبار األنوار ،ط ،3ج ،6ص 219
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كما أن الكافر يف نظرهم يعد أشد حاالً ،ذلك أنه "إذا كان الرجل كافرا دخال عليه وأقيم
الشيطان بني يديه ،عيناه من حناس فيقوالن له :من ربك ؟ وما دينك ؟ وما تقول يف هذا الرجل الذي
قد خرج من بني ظهرانيكم ؟ فيقول :ال أدري فيخليان بينه وبني الشيطان فيسلط عليه يف قربه تسعة
وتسعني تنينا لو أن تنينا واحدا منها نفخ يف األرض ما أنبتت شجرا أبدا ويفتح له ابب إلىالنار ويرى
)(1
مقعده فيها".
وأما كيفية عذاب الكافر يف برزخ قربه ،ونعيم املؤمن فيه فإن األثر أيضا قد ورد أبن هللا تعإلىيجعل
روح املؤمن يف قالب مثل قالبه يف الدنيا ،يف جنة من جنانه ،ينعمه فيها إلىيوم الساعة ،فإذا نفخ يف
الصور أنشأ جسده الذي بلي يف الرتاب ومتزق ،مث أعاده إليه وحشره إلىاملوقف ،وأمر به إلىجنة اخللد،
فال يزال منعما ببقاء هللا عز وجل  .غري أن جسده الذي يعاد فيه ال يكون على تركيبه يف الدنيا ،بل
يعدل طباعه وحيسن صورته فال يهرم مع تعديل الطباع ،وال ميسه نصب يف اجلنة وال لغوب.
والكافر جيعل يف قالب كقالبه يف الدنيا ،يف حمل عذاب يعاقب به ،وًنر يعذب هبا حىت
الساعة ،مث ينشأ جسده الذي فارقه يف القرب ،ويعاد إليه ،مث يعذب به يف اآلخرة عذاب األبد ،ويركب
)(2
أيضا جسده تركيبا ال يفىن معه".
وينقل اجمللسي ما يعضد ذلك" :ويف عامل الربزخ هو داخل يف اجلنة اليت وعدها هللا لعباده
الصاحلني وله من النعم ،ال عني رأت ،وال أذن مسعت ،وال خطر على قلب بشر ،وكان له ما قال هللا
تعاىل :وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل هللا أموات بل أحياء عند رهبم برزقون فرحني مبا آاتهم هللا من
فضله ويستبشرون ابلذين مل يلحقوا هبم من خلفهم أال خوف عليهم وال هم حيزنون  ...فإذا قصر يف
الصالة ،والصوم ،والزكاة ،واخلمس واحلج ،وغريها ،ومل حيصل للنفس الكماالت املمكنة من أفعاّلا
حيصل ّلا غم عظيم وأمل جسيم يفوق على كل اآلالم اجلسمانية ،وحيصل ّلا بسبب امللكات الرديئة
واألفعال الرذيلة ما يتصور بصور العقارب ،واحليات ،والسباع ،وسائر املؤذايت املهلكات وتلدغها،
وتفرتسها إلىاحملشر ،فانظر إلىاألعمال الصاحلة").(3
) (1الكليين ،أصول الكايف ،ج ،3ص 237
)(2املفيد ،املسائل السروية ،ط ، 2ج ،3ص 64

) (3اجمللسي ،روضة املتقني يف شرح من ال حيضره الفقيه ،ط ،2ص 249
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ومما ورد عندهم أيضا أنه "روي أنه جاء رجل لإلمام الرضا (ع) وقال :أنتم تقولون ال يدخل
النار من يف قلبه حب علي وأوالد علي ،قال (ع) نعم قال الرجل :وإن كان فاس ًقا؟ قال (ع) :يبتليه
هللا ببالء يف الدنيا ...قال :وإن مل حيصل ذلك قال (ع) :عند تغسيله ابملاء البارد يتحول عليه ًنرا
طاهرا قال :وإن مل حيصل
طاهرا قال :فإن مل حيصل ذلك قال (ع) :يضغط هللا قربه حىت أيتينا ً
فيأتينا ً
)(1
رغما عن أنفك".
ذلك قال (ع) :نشفع له ً
أيضا :فقد
كثريا ً
وأما رواايت مصادر احلديث عند أهل السنة واجلماعة فذكرت عذاب القرب ً
"روى الطحاوي عن ابن مسعود أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :أمر بعبد من عباد هللا أن يضرب
يف قربه مائة جلدة ،فلم يزل يسأل هللا ويدعوه حىت صارت واحدة ،فامتأل قربه عليه ًنرا فلما ارتفع عنه
أفاق ،قال :عالم جلدمتوين ؟ قالوا إنك صليت صالة بغري طهور ،ومررت على مظلوم فلم تنصره .
وعن أنس :أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسع صوات من قرب ،فقال :مىت مات هذا ؟ فقالوا :مات يف
اجلاهلية فسر بذلك وقال :لوال أن ال تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم عذاب القرب رواه النسائي
ومسلم " ).(2

ويستخلص الباحث أن العذاب يف عامل الربزخ من املسائل االتفاقية اليت مل خيالفها إال القليل
ممن ذكر سلفا يف طيات البحث ،ورغم اختالف املصادر كانت الرواايت واألحاديث متعددة تفيد مع
تعاضدها العلم بوجود ذلك العذاب الربزخي املذكور ،أجار هللا املسلمني من شره.

) (1الصدوق ،عيون أخبار الرضا ،ط ،2ص.276
) (2سيد سابق ،فقه السنة ،ط ،2ج ،1ص 576
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املبحث الثاين :موجبات عذاب القرب يف عامل الربزخ عند الشيعة اإلمامية
حسبما تذكره الرواايت الشيعية ،فإن عذاب القرب يكون جراء األعمال الفاسدة أو التقصريات
خالصا ال شوب فيه ،ولكن خصصت
اليت يقوم هبا املكلف يف دار الدنيا لكي يرد على هللا نقيًا
ً

الرواايت الذكر ببعض املوجبات اليت أولت ّلا الشريعة اإلسالمية خصوصية ،ومنها األمور اليت تذكر
اعا ما روي عندهم "عن النيب أنه مر بقربين فقال :إهنما يعذابن ،وما يعذابن يف كبري ،أما أحدمها
تب ً
كان ميشي يف النميمة ،وأما اآلخر فكان ال يستربئ من البول ،وهذا عام يف مجيع األبوال  .ومبا يروونه
عنه عليه السالم :استنزهوا من البول ،فإن عامة عذاب القرب منه").(1
وكذلك ما قاله  -فيما نقل عندهم أن "ابن عباس رضي هللا عنه :عذاب القرب ثالثة أثالث:
ثلث للغيبة ،وثلث للنميمة ،وثلث للبول").(2
وأيضاً ما ورد عن علي رضي هللا عنه عندهم إذ "قال أمري املؤمنني عليه السالم :صربك على

حمارم هللا أيسر من صربك على عذاب القرب ،من صرب على هللا وصل إليه") .(3وأيضاً ما ورد عندهم عن
"علي رضي هللا عنه أنه قال" :عذاب القرب يكون من النميمة ،والبول ،وعزب الرجل عن أهله").(4

وتذكر هذه الرواية الشيعية حال الذين يسيئون أداء حق شهر رمضان ،فهم بعد املوت يظنون
خريا "يقولون يف أنفسهم :لقد كنا ابهلل مؤمنني ،وله موحدين ،وبفضل هذا الشهر -رمضان-
أهنم مالقوا ً

معرتفني ،فيأخذوهنا -ثياب الكرامة -ويلبسوهنا ،فتقلب على أبداهنم مقطعات النريان ،وسرابيل القطران،
خيرج على كل واحد منهم بعدد كل سلكة من تلك الثياب ،أفعى وحية وعقرب ،وقد تناولوا من تلك
الثياب اعدادا خمتلفة ،على قدر اجرامهم ،كل من كان جرمه أعظم ،فعدد ثيابه أكثر ،فمنهم اآلخذ
الف ثوب ،ومنهم من أخذ عشرة آالف ثوب ،ومنهم من أيخذ أكثر من ذلك ،وأهنا ألثقل على
أبداهنم من اجلبال الرواسي ،على ضعيف من الرجال ،ولوال ما حكم هللا تعاىل ،أبهنم ال ميوتون ملاتوا،
إن أقل قليل ذلك الثقل والعذاب ،مث خيرج عليهم بعدد كل سلكة يف تلك السرابيل ،من القطران
) (1الشريف املرتضى ،االنتصار ،ط ،2ص 427
) (2الراوندي ،الدعوات ،د.ط ،ج ،3ص 280

) (3الراوندي ،الدعوات ،د.ط ، ،ج ،3ص 292

) (4احلر العاملي ،هداية األمة ألحكام األئمة ،ط ،1ص 94
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ومقطعات النريان ،أفعى وحية وعقرب وأسد ومنر وكلب ،من سباع النار ،فهذه تنهشه ،وهذه تلدغه،
وهذه تفرسه ،وهذه متزقه ،وهذه تقطعه ،يقولون :ما ابلنا حتولت علينا هذه الثياب ؟ وقد كانت من
سندس وإستربق ،وأنواع خيار ثياب اجلنة ،حتولت علينا مقطعات النريان وسرابيل قطران ،وهي على
هؤالء ثياب فاخرة ملذة منعمة ،فيقال ّلم :ذلك مبا كانوا يطيعون يف شهر رمضان ،وكنتم تعصون،
وكانوا يعفون ،وكنتم تفجرون ،وكانوا خيشون رهبم ،وكنتم جترتون ،وكانوا يتقون السرق ،وكنتم تسرقون،
وكانوا يتقون ظلم عباد هللا ،فتلك نتائج أفعاّلم احلسنة ،وهذه نتائج أفعالكم القبيحة").(1
ويف سياق ذلك ال خيفى لدى الباحث أن الكفر والنفاق ملن أعظم موجبات عذاب القرب يف
الربزخ :فقد ورد "يف البخاري ومسلم عن أنس :أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل خنال لبين النجار،
فسمع صوات ففزع ،فقال( :من أصحاب هذه القبور ؟) .فقالوا :اي رسول هللا ًنس ماتوا يف اجلاهلية .
فقال( :نعوذ ابهلل من عذاب القرب) ويف رواية أخرى يف املنافق والكافر( :ليضيق عليه قربه حىت ختتلف
فيه أضالعه ،فتعوذوا ابهلل من عذابه ونقمته)" ).(2
ويوافق ذلك قوله عليه الصالة والسالم" :حىت حدثين جربئيل عليه السالم أن الكافر يضرب
ضربة ما خلق هللا شيئا إال مسعها ويذعر ّلا إال الثقلني فقلنا ذلك لضربة الكافر فنعوذ ابهلل من عذاب
) (3
القرب ".
ويرى الباحث أن الرواية اآلتية تعمم عذاب القرب الربزخ بكل ما تبقى من الذنوب بعد املوت
خاصا بذنب دون آخر عند الشيعة ،فقد نقل الشيخ اجمللسي عن "الصادق عليه السالم
فال يكون ً
(املوت كفارة ذنب كل مؤمن) يعين أن املؤمن كلما يقع عليه من األمراض والبالاي فهو كفارة لذنوبه،
فإذا بقي منها شيء فاملوت كفارة له ،وال يدل على أن املوت كفارة كل ذنوبه إال ابعتبار أنه جنس
مضاف ويدل على العموم وفيه شيء ،ويف األخبار الكثرية أنه إذا بقي شيء منه فكفارته عذاب القرب
وإذا بقي منه شيء فبأهوال يوم القيامة" ).(4

) (1الطربسي ،مستدرك الوسائل ،ط ، 2ج ،7ص 434

) (2العاملي ،ذكرى الشيعة يف أحكام الشريعة ،ط ،2ج ،2ص 89
) (3اجمللسي ،روضة املتقني يف شرح من ال حيضره الفقيه ،ص 356
) (4املرجع السابق ،ص 356
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وابلتايل ،فإن موجبات عذاب القرب بشكل عام  -عندهم -شاملة لكل مصاديق الذنوب
واملعاصي والتقصريات ،وإن خصص البعض منها ابلذكر فإن غريه ال يقل عنه أمهية كما بينته بعض
الرواايت الدالة على الشمول يف موجبات عذاب القرب ،ولعل تدرج األحاديث وتشابه بعضها واختالف
اآلخر كان مصدره اختالف مراحل التشريع والناتج أن املقصرين غري التائبني الذين "حيملون معهم من
الدنيا من صور أعماّلم وأخالقهم وعقائدهم مما ال ميكن انفكاكهم عنه ما يتأذون به ويعذبون مبجاورته
من مسوم ومحيم  ...ومن حيات وعقارب ذوات لدغ ومسوم ومن ذهب وفضة كنزوها يف دار الدنيا ومل
اَّلل وأشرب يف قلوهبم حمبتها فتكوى هبا جباههم وجنوهبم ...ومن آّلة يعبدوهنا من
ينفقوها يف سبيل َّ

اَّلل من حجر أو خشب أو حيوان أو غريها مما يعتقدون فيه أنه ينفعهم وهو يضرهم إذ يقال ّلم
دون َّ
إنكم وما تعبدون حصب جهنم").(1

ورغم ما يف القرب والربزخ من مصاعب ،فإن الرواايت الشيعية تشري إلىذلك ألن ذلك أقل ما
يالقيه امليت من األذى يف العامل األخروي ،فقد ورد عن اإلمام الصادق رضي هللا عنه أنه قال" :وأيسر
مكروه اآلخرة عذاب القرب".

)(2

املبحث الثالث :ما ينجي من ضغطة القرب عند الشيعة اإلمامية
كما أن عالمات الساعة مثال ،منها ما اختلف فيه ومنها ما اتفق ،ومنها ما كان حتميا ومنها مامل
يكن كذلك ،فإن من عذاب القرب ما جيري ذلك اجملرى عند الشيعة اإلمامية ،ومن احملتوم الذي اتفق
عليه املسلمون -إال من شذ وندر -ضغطة القرب ،فاتفق الفريقني بعدد من الرواايت املتواترة والصحيحة
الدالة عليه ،والسالمة منها أمر صعب مستصعب كما تقول الرواية الشيعية "عن أيب بصري قال قلت
أليب عبد هللا رضي هللا عنه أيفلت من ضغطة القرب أحد قال فقال :نعوذ ابهلل منها ما أقل من يفلت
)(3
من ضغطة القرب".
) (1الفيض الكاشاين ،الوايف  ،حتقيق :ضياء الدين األصبهاين ،ط ،1ج ،4ص53
) (2احلر العاملي ،وسائل الشيعة ،ط ،2ج ،8ص 298

) (3الربوجردي ،جامع أحاديث الشيعة ،ط  ،1ج ،2ص128
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فال بد من إفراد فصل للمنجيات من هذا العذاب األليم ،إذ العذاب األليم حيوج املكلف
زجرا فقد أشارت لسماحتها ملا
للحرص على عدم الوقوع فيه ،وكما أن الشريعة أشارت لعظيم خطره ً
ينجي من أعمال صاحلة ،بعثًا حنوها ،ومنها :ما ورد عن الصادق رضي هللا عنه أنه قال" :من قرأ (يس)

ومات يف يومه أدخله هللا اجلنة وحضر غسله ثالثون ألف ملك يستغفرون له ،ويشيعونه إلىقربه
ابالستغفار له فإذا أدخل إلىلحده كانوا يف جوف قربه يعبدون هللا ،وثواب عبادهتم له ،وفسح له يف قربه
)(1
مد بصره ،وأومن من ضغطة القرب".
وأيضاً ما ورد عنه أنه قال" :ليلة اجلمعة ليلة غراء ويومها يوم أزهر ،وليس على األرض يوم

تغرب فيه الشمس أكثر معتقا من النار من يوم اجلمعة ،ومن مات يوم اجلمعة كتبت له براءة من عذاب
)(2
القرب ،ومن مات يوم اجلمعة عتق من النار.
وكذلك أيضاً ما نقل عنه أنه قال" :من مات ما بني دفنه إلىالشمس من يوم اخلميس إلىزوال
الشمس يوم اجلمعة ومن ضغط القرب وقال عليه السالم ليلة اجلمعة ليلة  -غراء  -ويومها يوم أزهر
وليس على األرض يوم يعرف فيه الشمس أكثر معتقا من النار من يوم اجلمعة ومن مات يوم اجلمعة
)(3
كتبت له براءة من عذاب القرب ومن مات يوم اجلمعة عتق من النار".
ويف نفس السياق ما ورد يف فضل احلج واحلاج عند الشيعة اإلمامية فعن "جابر عن أيب جعفر
عليه السالم قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم :احلاج ثالثة فأفضلهم نصيبا رجل غفر له
ذنبه ما تقدم منه وما أتخر ووقاه هللا عذاب القرب وأما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم منه
)(4
ويستأنف العمل فيما بقي من عمره".
وما ورد استناداً للقرآن من طريق الشيعة اإلمامية من القرآن ما ورد "عن أيب جعفر عليه السالم
قال :سورة امللك هي املانعة متنع من عذاب القرب") .(5وكذلك ما ورد من الصلوات من طرقهم َّ
أن "من
) (1الراوندي ،الدعوات ،د.ط ، ،ص215
) (2احللي ،منتهى املطلب يف حتقيق املذهب ،ط ، ،1ج ،7ص 442
) (3احللي ،منتهى املطلب يف حتقيق املذهب ،ط ، ،1ج ،1ص 469
) (4اجمللسي ،روضة املتقني يف شرح من ال حيضره الفقيه ،ص 92
) (5املرجع السابق ،ص143
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صلَّى ليلة اتمة اتليا لكتاب هللا عز و جل راكعا و ساجدا و ذاكرا أعطى من الثواب ما أدًنه خيرج من
الذنوب كما ولدته أمه و يكتب له عدد ما خلق هللا عز و جل من احلسنات و مثلها درجات و يثبت
)(1
النور ىف قربه و ينزع اإلمث و احلسد من قلبه و جيار من عذاب القرب و يعطى براءة من النار و يبعث".
ومنها أيضاً "عن إمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه عليه السالم :أن رجال سأل علي بن
اَّلل عز وجل من احلسنات ومثلها
أيب طالب عليه السالم عن قيام الليل ...يكتب له عدد ما خلق َّ
درجات ويثبت النور يف قربه وينزع اإلمث واحلسد من قلبه وجيار من عذاب القرب ويعطى براءة من النار
)(2
ويبعث يف اآلمنني".
وكذلك ما عندهم عن "الباقر عليه السالم :من صلَّى ليلة اجلمعة بني املغرب والعشاء اآلخرة
عشرين ركعة يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وقل هو هللا أحد إحدى عشرة مرة ،حفظه هللا تعإلىفي
أهله وما له ودينه ودنياه وآخرته .وقال عليه السالم :من صلَّى ليلة اجلمعة ركعتني يقرأ فيهما بفاحتة
)(3
الكتاب وإذا زلزلت مخس عشرة مرة ،آمنه هللا من عذاب القرب ومن أهوال يوم القيامة"
وكذلك ما عندهم عن "الرضا عليه السالم يف املروي عن روضة الواعظني ( عليكم بصالة الليل،
فما من عبد يقوم آخر الليل فيصلي مثان ركعات وركعيت الشفع وركعة الوتر واستغفر هللا يف قنوته سبعني
مرة إال أجري من عذاب القرب ومن عذاب النار ،ومد له يف عمره ،ووسع له يف معيشته" ).(4
أيضا وضع اجلريدة مع امليت :فقد "روى عن الصادق عليه السالم :أن اجلريدة تنفع
وذكر ً

احملسن واملسئ ...:فتدرأ عنه العذاب ما دامت رطبة ،وهلل تعإلىبعد ذلك فيه املشيئة".

)(5

ولعل العلة عندهم يف ذلك أن "اجلريدة جتعل مع مجيع األموات من املسلمني كبارهم وصغارهم،
وذكراهنم وإًنثهم  -سنة وفضيلة ،واألصل يف وضع اجلريدة مع امليت أن هللا :تعإلىلما أهبط آدم عليه
السالم من اجلنة استوحش يف األرض ،فسأل هللا تعإلىأن ينزل إليه شيئا من أشجار اجلنة أينس به،
)(1اجمللسي ،لوامع (شرح الفقيه) ،ط  ، 1ص130
) (2الفيض الكاشاين ،الوايف  ،ط ،1ج ،7ص 109- 108

) (3احلر العامل ي ،هداية األمة ألحكام األئمة ،ط ،1ج ،3ص 249
) (4اجلواهري ،جواهر الكالم ،ج ،7ص 57
) (5املفيد ،املقنعة ،ط ،2ص83
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فأنزلت عليه النخلة ،فلما رآها عرفها ،وآنس هبا ،وآوى إليها ،فلما مجع هللا بينه وبني زوجته حواء،
وأقام معها ما شاء هللا أن يقيم ،وأولدها ،مث حضرته الوفاة مجع ولده ،وقال ّلم :اي بين إين كنت قد
استوحشت عند نزويل هذه األرض ،فآنسين هللا هبذه النخلة املباركة ،وأًن أرجو األنس هبا يف قربي ،فإذا
قضيت حنيب فخذوا منها جريدا ،فشقوها ابثنتني ،وضعوها معي يف أكفاين ،ففعل ولده ذلك بعد موته،
وفعلته األنبياء عليهم السالم بعده ،مث اندرس أثره يف اجلاهلية ،فأحياه النيب صلى هللا عليه وآله ،وشرعه،
ووصى أهل بيته عليهم السالم ابستعماله ،فهو سنة إلىأن تقوم الساعة").(1
وهبذا مت الكالم حول أبرز ما حثت عليه الشريعة السمحاء -يف نظرهم -من األعمال الصاحلة
اليت بوسعها أن توسع على املؤمن قربه وجتعله يف حل من الضغطة.

املبحث الرابع :استمرارية عذاب القرب وانقطاعه عند الشيعة اإلمامية
كافرا؟
عذاب القرب حق ،لكن هل هو من احلق الدائم أم املنقطع ،وهل يتخلله فسحة للميت مؤمنًا أم ً
كلها أسئلة جتيب عنها املصادر والرواايت الشيعية اآلتية:
فذهب بعض علماء الشيعة إلىأن "دوام عذاب أو دوام نعيم حبكم القضاء اإلّلي ،وذلك بعد
زوال اّليئات الباطلة املمكنة الزوال من النفوس الَّيت ّلا استكمال ما وحلوقها بعاملها واضمحالل العلل
الباطلة للنفوس واستحقاق احلقائق ابخللق ورجوع كل امرئ إلىثمرة ما قدم".

)(2

وقال املفيد يف هذا الصدد " ومما ينقل عن أعالم اإلمامية يف هذا الصدد قول الصدوق يف
عقائده " :اعتقادًن يف مسألة القرب أهنا حق ال بد منه ،ومن أجاب الصواب فاز بروح ورحيان يف قربه
وجبنة النعيم يف اآلخرة ،ومن مل جيب ابلصواب فله نزل من محيم يف قربه وتصلية جحيم")  .(3واملستفاد
) (1املفيد ،املقنعة ،ط،2ص83
) (2ابن ميثم البحراين ،شرح هنج البالغة ،ط ،2ج ،3ص 272

) (3املفيد ،االعتقادات يف دين اإلمامية ،ط ، 1الباب  ،17ص 37
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من اإلطالق دوام عذاب القرب أو نعيمه حىت الساعة ،وهو ذات ما ميكن االستفادة منه من قوله
ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ

) (1

ويشري مجع من الرواايت الشيعية أن هنالك عتقاء من العذاب ،وهو حني جميئ شهر رمضان،
وينقل مثله يف العتق عن يوم اجلمعة ،بل ويزيد األمر يف استثناء الكافرين من العذاب يوم اجلمعة كرامة
ّلذا اليوم العظيم ،الرواية":عن جابر عن الباقر عليه السالم قال :سئل عن يوم اجلمعة وليلتها فقال
ليلتها ليلة غراء ويومها يوم أزهر ،وليس على وجه األرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معاىف من النار).
وعن حممد بن إمساعيل بن بزيع عن الرضا ( عليه السالم ) قال :قلت له بلغين أن يوم اجلمعة
أقصر األايم ؟ قال كذلك هو  .قلت جعلت فداك كيف ذاك ؟ قال إن هللا تعإلىيجمع أرواح املشركني
حتت عني الشمس فإذا ركدت الشمس عذب هللا أرواح املشركني بركود الشمس ساعة فإذا كان يوم
)(2
اجلمعة ال يكون للشمس ركود رفع هللا تعإلىعنهم العذاب لفضل يوم اجلمعة فال يكون للشمس ركود".
ولعلماء مذهب أهل السنة واجلماعة مثل القول فيما تناهى ّلم من التشريع والرواايت املشاهبة
للرواايت املذكورة أعاله " ،قال العلماء :عذاب القرب هو عذاب الربزخ أضيف إلىالقرب ألنه الغالب فكل
ميت أريد تعذيبه عذب قرب أم ال؟ وحمله الروح والبدن مجيعا ابتفاق أهل السنة وكذا القول يف النعيم.
قال ابن القيم :مث عذاب القرب قسمان :دائم وهو عذاب الكفار وبعض العصاة ومنقطع وهو
عذاب من خفت جرائمه ،ويف روض الرايحني :بلغنا أن املوتى ال يعذبون ليلة اجلمعة تشريفا للوقت .
قال :وحيتمل اختصاص ذلك بعصاتنا دون الكفار وعمم النفي يف حبر الكالم فقال :الكافر يرفع عنه
العذاب يوم اجلمعة وليلتها ومجيع رمضان ،وأما املسلم العاصي فيعذب يف قربه لكن ينقطع عنه يوم
اجلمعة وليلتها مث ال يعود إليه إلىيوم القيامة وإن مات يوم اجلمعة أو ليلتها يكون له عذاب ساعة واحدة
وضغطة القرب كذلك مث ينقطع عنه العذاب وال يعود إلىيوم القيامة").(3
) (1سورة املؤمنون ،اآلية100 :

) (2يوسف البحراين ،احلدائق الناضرة ،ط ،2ج ،9ص 349

) (3املناوي ،فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،ط ،1ج ،4ص309
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قال السيوطي :وهذا يدل على أن عصاة املسلمني ال يعذبون سوى مجعة واحدة أو دوهنا فإذا
وصلوا إلىيوم اجلمعة انقطع مث ال يعود وحيتاج لدليل ،ويف البدائع البن القيم عن القاضي أيب يعلى :ال
بد من انقطاع عذاب القرب ألنه من عذاب الدنيا ،والدنيا وما فيها منقطع فال بد أن يلحقهم الفناء
والبالء وال يعرفون قدر مدة ذلك ويؤيده ما خرجه هناد عن جماهد للكفار هجعة جيدون فيها طعم
) (1
النوم حىت يوم القيامة".
منقطعا على رأي الشيعة اإلمامية ومذهب أهل السنة واجلماعة،
وهبذا يكون عذاب القرب
ً
ويستنثى من العتق التام منه املشركون والكفار كما تبني ،وأما املؤمنون فتدركهم رمحة هللا طالت عنهم أو
قصرت.
املبحث اخلامس :مصري األطفال املسلمني وأطفال الكفار عند الشيعة اإلمامية:
من املسائل اإلعتقادية اليت وقع فيها اإلختالف عند علماء الشيعة اإلمامية هو قضية مصري األطفال
الذين مل يبلغوا احللم يف يوم القيامة ،وقد تناول علماء الشيعة املسألة من زاويتني  :األوىل :أطفال
املؤمنني  ،والثانية :أطفال الكفار.
أما أطفال املؤمنني الذين ماتوا ومل يكلفوا ،فإن األقوال تنحصر عندهم يف ثالثة آراء ،وذلك
استناداً إلىجملة من الرواايت.
الرأي األول :يذهب إلىالقول أبن أطفال املؤمنني مجيعهم يف اجلنة ،والدليل على ذلك عندهم
لصريح األدلة النقلية اليت استفاد منها العلماء من خالل أحاديث أهل البيت رضي هللا عنهم ،وكذلك
من األدلة العقلية اليت يتبنوهنا وهي أن هللا ال يفعل الظلم وال القبيح  ،وألن تعذيب من مل يبلغ احللم ومل
يكلف ظلم وقبيح  ،وهللا عادل وال يظلم ،إذاً هللا لن يعذب األطفال هو ال يفعل ذلك أبداً  ،وقد تبىن
هذا القول مجلة من علماء الشيعة ومنهم املرجع السيد صادق الشريازي.
) (1املناوي ،فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،ط ،1ج ،1ص181
) (2انظر الشريازي ،حبوث خمتصرة يف العقيدة والوالء ،ط ،1ص52
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) (2

الرأي الثاين :يذهب إلىالقول أبن أطفال املؤمنني يتعرضون لالمتحان والبالء يوم القيامة ،
ويستدلون على ذلك مبا روي "أبنه يوم القيامة جيمع هللا األطفال و يؤجج ّلم ًنراً و أيمرهم أبن يطرحهم
فيها فمن كان يف علمه أنه شقي امتنع فيأمر هللا هبم إلىالنار فيقولون اي ربنا أتمر بنا إلىالنار ومل جتر علينا
) (1

القلم ؟ فيقول اجلبار قد أمرتكم مشافهة فلم تطيعوين فكيف لو أرسلت رسلي ابلغيب إليكم ؟

وقد رفض البعض العمل هبذه الرواية ووجهها إلىغري ظاهرها ،وقد علق عليها حممد صادق
الروحاين بقوله  :على فرض ورود رواية معتربة بذلك فالعقاب ليس على تکليف يف عامل الدنيا وإمنا هو
على خمالفة األمر املتوجه إليهم يف ذلك اليوم ابلدخول يف النار و امتناعهم وعصياهنم وهذا ال ينايف رفع
القلم عنهم يف الدنيا کما هو صريح اجلواب الصادر ّلم ومل نطلع على هکذا رواية نعم ذلك مروي يف
) (2

حق املستضعفني من العامة وهم الذين ال يعرفون احلق و ال يستطيعون الوصول إليه يف عامل الدنيا.

أما الرأي الثالث :فيذهبون إلىأن أطفال املؤمنني يلحقون آبابئهم ،وذلك استناداً إىل القرآن
َحلَْقنَا هب ْم ذُريَّـتَـ ُه ْم)  ،واستناداً إىل بعض األحاديث والرواايت .وقد ذهب إلىهذا
الكرمي يف قوله تعاىل( :أ ْ
) (3

القول املرجع حممد سعيد احلكيم .

أما الزاوية الثانية :أطفال الكفار ،وقد متحورت آراء علماء الشيعة اإلمامية إلىثالثة أقوال وهي:
الرأي األول :يذهب أطافل الكفار إلىاجلنة  ،ألنه ال ذنب عليهم ومل يكلفوا  ،فيكونون من
) (4

أهل اجلنة كأطفال املسلمني.

أما الرأي الثاين :فيذهب إلىالقول أبهنم ُميتحنون يوم احلساب  ،ويُستدلون على صحة هذا
الرأي بقوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ إذ أهنم يرون أن ظاهر اآلية أن هللا ال
) (1املرجع السابق ص52

) (2انظر احلكيم ،أصول العقيدة ،ج ،1ط ،2ص189
) (3انظر املرجع السابق 189
) (4انظر املرجع السابق 190
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يعذب أحداً إال إذا ارتكب معصية وأاته رسول ومبلغ  ،يف حني أن أطفال الكفار مل يرتكبوا كفراً وال
) (1
معصية  ،وّلذا فإن هللا ميتحنهم يوم القيامة كما ميتحن الذين مل تصلهم الدعوة.
وأما الرأي األخري :فيذهبون إلىأهنم يدخلون اجلنة ،ليكونوا ممن خيدم أهل اجلنة ،ويستدلون على
هذا الرأي مبا روي عندهم عن النيب عليه الصالة والسالم انه ُسئل عن أطفال املشركني فقال عليه
الصالة والسالم( :خدم أهل اجلنة على صورة الولدانُ ،خلقوا خلدمة أهل اجلنة)  ،وما روي عندهم عن

أوالد أهل الدنيا مل يكن ّلم حسنات فيُثابون عليها وال
اإلمام علي رضي هللا عنه انه قال( :الولدان ُ

سيئات فيُعاقبون عليها فأُنزلوا هذه املنزلة)") .(2

وأما أهل السنة واجلماعة فقد ذهبوا إلىأن أطفال املسلمني مجيعهم يف اجلنة لصريح األحاديث
الدالة على ذلك ،قال اإلمام النووي (676ه) يف شرحه لصحيح مسلم عند ذكر حديث أيب هريرة
رضي هللا عنه" :ويف هذا دليل على كون أطفال املسلمني يف اجلنة ،وقد نقل مجاعة فيه إمجاع املسلمني.
وقال الشيخ املازري :أما أوالد األنبياء عليهم الصالة والسالم فاإلمجاع متحقق على أهنم يف
أطفال َمن سواهم من املسلمني فجماهريُ العلماء على القطع ّلم ابجلنة ،ونقل مجاعة اإلمجاع
اجلنة ،وأما ُ

قطعا ،لقوله تعاىل:
على كوهنم من أهل اجلنة ً
ﱼ ﲉ ﱠ ").(3

ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

املبحث السادس :مصري من مات وأكلته السباع عند الشيعة اإلمامية:
يذهب الشيعة اإلمامية إلىأن مات ومل يقرب أ كلته احليواًنت فإنه يتعرض لعذاب القرب ،ومنشأ ذلك أهنم
يرون أن القرب على حنوين ،األوىل يراد به املعىن الفقهي ،والثاين يراد به القرب الكالمي ،فاإلنسان أينما
مات فإنه يتعرض لسؤال القرب وحسابه مث لعذابه أو نعيمه ،قال مرجهم اخلوئي يف سؤال وجه له وهذا
) (1انظر املرجع السابق 190

) (2اجمللسي ،حبار األنوار  ،ج  ،8ص .108

) (3النووي ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،ج ،16ط ،2ص183
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نصه" :ما حكم من مات ومل يقرب بل أكلته السباع أو بقي يف الصحراء إلىأن صار تراابً هل مير عليه
عذاب القرب ومسائله  .والسؤال أن القرب الوارد يف الرواايت هل له دخل يف عذاب أو نعيم املكلف
وهل هو مكان يرتقب املؤمن أن يدخل فيه حىت ترمحه املالئكة أو يعاقب لو آخر دفنه ؟ صالة الوحشة
) (1

مثال هل هي ليلة دفنه أو موته ؟"
ً

فأجاب " :إذا كان السؤال يف القرب راجعاً للسؤال إلىالروح املصاحب للبدن أمكن ذلك يف
) (2

الفرض أيضاً وصالة الوحشة ليلة الدفن  ،وهللا العامل ".

وكذا أهل السنة واجلماعة قد ذهبوا أنه حياسب ويعذب وينعم كذلك حىت لو أكلته السباع،
قال االمام ابن القيم (751ه) " :ومما ينبغي أن يُعلم أن عذاب القرب هو عذاب الربزخ ،فكل َمن مات
وهو مستحق للعذاب ًنله نصيبه منه قُرب أومل يـُ ْقرب ،فلو أكلته السباع ،أو أحرق حىت أصبح رماداً،
) (3
صلب ،أو غرق يف البحر وصل إلىروحه وبدنه من العذاب ما يصل إلىالقبور".
ونُسف يف اّلواء ،أو ُ

) (1اخلوئي ،صراط النجاة ،ج ،5ب.ط ،ص52
) (2املرجع السابق ،ص52

) (3ابن القيم ،الروح يف الكالم على أرواح األموات واألحياء ابلدالئل من الكتاب والسنة ،ط ،1ص51
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اخلامتة:
يتضح جليًا أن هناك اتفاق عام يف العديد من األبواب يف هذه الرسالة بني مذهب أهل السنة واجلماعة
و ما يذهب اليه مذهب الشيعة اإلمامية  ،وأن اخلالف يف التفاصيل وتفاصيل التفاصيل ،وهي قليلة
سواء كان بني علماء الطائفة الواحدة أو بني علماء املذهبني ،واملالحظ أن أكثر اخلالف وقع يف ماهية
املعاد يف كونه جسمانيًا أو روحانيًا و هل أن العذاب جسماين أو روحاين ،وبقيت بقية املطلب طافية
يف حدود التوافق واالحتاد يف مفاهيمها وتطبيقاهتا.

هذا واتضح أن الرواايت واملصادر مستفيضة يف ابب املوت واآلخرة وما بينهما من برزخ ،مما
كبريا يف مصدر التشريع – القران والسنة  -حيث أن اآلخرة حياة
يظهر أن هناك
ً
اهتماما إسالميًا ً
اخللد ،والدنيا دار املمر الذي ميكن االكثار من االستزاده فيها للدار اآلخرة .ولعل هذا انعكاس للموقف
القرآين الواضح الذي حث املكلف على التجايف عن هذه الدار واختاذها موطنًا مؤقتًا ال يلبث أن يذبل
ويذوي ليبقى الفرد وعمله ال ًنصر له وال معني إال أن تتداركه رمحة هللا تبارك وتعاىل.

وال ريب أن موضوع عذاب القرب عند الشيعة اإلمامية من األحباث اليت تتطلب وقتاً يف متابعتها
ورصدها ،وال يدعي الباحث أَنه أحاط جبميع تفاصيل أصوله ومسائله ،ولكنه قد بذل اجلهد املضين
مستعينًا ابهلل عز وجل لكي يسلط الضوء على أغلب عقيدة الشيعة اإلمامية وآراءهم يف عذاب القرب
صح عندهم من السنة النبوية
ومن مثَّ مقارنتها مع مذهب أهل السنة واجلماعة ابالستناد إىل ما ورد و َ
واألحاديث الشيعية ،وما نسب ألهل البيت رضوان هللا عليهم ،واتبعيهم من العلماء إلىزماننا هذا ،وما
كتبه الباحث يف هذه الرسالة هو ما توصل إليه مما أطلع عليه من تلك الكتب ،وهللا تعإلىأعلم.
متهيدا
سائالً هللا يف اخلتام أن يتغمد أموات املؤمنني ابلرمحة وأن يشمل األحياء بعطفه وتسديده ً

ليوم جيعل الولدان شيبًا ،وال ينفع فيه حبيب حبيبًا ،وجتادل كل نفس عن نفسها وال أنساب بينهم.

ذلك واحلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأشرف التسليم على سيدًن سيد األنبياء واملرسلني حممد
وآله وصحبه الكرام أمجعني ،ما طلعت مشس أو غربت.
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النتائج:
أوالً :إن اإلميان واالعتقاد بعذاب القرب من العقائد الغيبية اليت جيب اإلميان هبا والتسليم ّلا كغريمها من

الغيبيات األخرى كاإلميان ابملالئكة واليوم اآلخر واجلنة والنار وغري ذلك.

ابلروح
اثنيًا :يذهب مذهب الشيعة اإلمامية إلىأن املؤمن عند قبض روحه يرفق ملك املوت به ويُبشر ْ
اعا ،وال يبقى يف جسده عرق وكأمنا انقطع
والرحيان ،وابجلنة والرضوان ،وأما الكافر فإن روحه تنتزع انتز ً
وال عظم إال انصدع ،وال جيد وقتها إال مالئكة العذاب ،والرائحة الكريهة والغضب اإلّلي وهذا يتفق
بشكل عام مع ما عليه مشهور املسلمني.
اثلثًا :يستند الشيعة اإلمامية يف إثبات عقيدهتم يف عذاب القرب وتفاصيله برواايت انفردوا هبا منسوبة
إلىأهل البيت رضوان هللا عليهم.
ابعا :يرى الشيعة يف أن الروح تعاد إلىامليت حني وضعه يف قربه قبل سؤال امللكني ،ويلقى صاحبها
رً

من النعيم أو العذاب حبسب عمله من غري أن نرى ذلك أو نسمعه وهذا ما يراه مذهب أهل السنة
واجلماعة.

خامسا :استفاضت أدلة عذاب القرب ونعيمه عند الشيعة اإلمامية ،واستدلوا على ذلك من القرآن الكرمي
ً
ٍ
وما نقل يف مرواايهتم ،وال ميكن إنكاره يف نظرهم جملرد استدالالت عقلية على الرغم من اعتمادهم
الكبري على العقل.
سادسا :يرى الشيعة اإلمامية أن عذاب القرب قد يستحق من عدم التنزه من البول والنميمة والغيبة،
ً
والوصية أو الرضا ابلنوح عليه وغريها ،أما األمور املنجية من عذاب القرب ،القتل يف سبيل هللا،
واألعمال الصاحلة ،واملوت مبرض البطن ،واالستعاذة منه ابلدعاء ،وغريها.
سابعا :يرى أهل السنة واجلماعة يف بعض املنجيات من ضغطة القرب كقراءة سورة يس ،وسورة امللك
ً

و وافقهم مذهب الشيعة االمامية إال أهنم خالفوهم – على سبيل املثال  -يف وضع جريدة مع امليت.
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التوصيات:
يوصي الباحث ابألمور التالية:
أوال :تناول رأي الشيعة اإلمامية يف مسألة االميان ابإلمامة ودوره يف النجاة من عذاب القرب.
ً
اثنيًا :تناول مسألة عذاب القرب بنحو مقارن بني خمتلف املذاهب اإلسالمية لتجلية مواطن اإلتفاق
واإلختالف فيما بينهم.
اثلثًا :الرد على منكري عذاب القرب من أصحاب الفكر احلداثي والعلماين الذين يرفضون التسليم
للنصوص الدينية بناءً على دعوى عدم انسجامها مع العقل.
ابعا :دراسة أبعاد االتفاق واالختالف يف أصول مسائل ما بعد املوت وتفاصيلها بني الدين االسالمي
رً
والدايًنت السماوية األخرى ،ومقاربة موقف الدايًنت األخرى مع الفلسفات املنسوبة للفكر اإلسالمي
ملعرفة البنية الفكرية اليت أتثرت هبا وتبلورت من خالّلا.

وآخر دعواًن أن احلمد هلل رب العاملني
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