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مقدمة
الفقه  العلمية )ذات  الندوات  ال�سل�سلة من  االعزاء هذه  القراء  اأيدي  بين  ن�سع  اذ 

المقارن(، نهدف الى اال�ساءة على جملة عناوين، هي محل ابتالء عموم الم�سلمين من 

خالل التنقيب والبحث في تراث علمائنا االجالء.

فالفقه المقارن، او الذي ن�سميه »فقه االختالف«، هو البحث والعر�ض واالطالع على 

االآراء ومباني علماء المذاهب اال�سالمية، وهذا لم يكن فعال م�ستحدثا، وانما �سبقنا 

اليه كبار ال�سادة االعاظم منذ مئات ال�سنين.

فال�سيخ الطو�سي، منذ ما يقرب من األف عام، كتب في الفقه المقارن من خالل كتابه 

»الخالف« المكون من اأجزاء عدة، ا�ستعر�ض فيه اآراء علماء المذاهب اال�سالمية.

وهو  المطلب«،  »منتهى  كتابه  في  الحلي  العالمة  �سنة،  �سبعمائة  منذ  فعل  وكذلك 

من اأجزاء  عدة.  وقد كان العالمة الحلي مطلعا على مباني المذاهب اال�سالمية اأكثر 

من فقهاء المذاهب اأنف�سهم، و�سار على نف�ض الطريق والنهج، بل زادا عليه، العالمان 

في  )الم�ست�سهد  االول  بال�سهيد  المعروف  الجزيني،  مكي  بن  محمد  ال�سيخ  الكبيران: 

786 هـ(. وال�سيخ زين الدين بن علي الجباعي، المعروف  اأيام المماليك �سنة  دم�سق 

بال�سهيد الثاني، )الم�ست�سهد �سنة 965 هـ، في ا�سطنبول في العهد العثماني(.

اإلى  مبا�سرة  االتجاه  وهو  جديًدا،  نهًجا  المقارن،  الفقه  مفهوم  على  اأ�سافا  وقد 

دم�سق  فزارا  واال�سالمي،  العربي  العالمين،  عوا�سم  في  اال�سالمية  المذاهب  علماء 

ومكة المكرمة والمدينة المنورة وفل�سطين وم�سر وا�سطنبول، اإ�سافة اإلى ن�ساطيهما 

في لبنان.
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وكما عبر ال�سهيد االول في اجازته البن الخازن الحائري في دم�سق :»ق��راأُت على 

اأربعين �سيًخا من علماء اأهل ال�سنة«. 

وكان الهدف من هذا اال�سلوب والنهج تحقيق اأمور عدة: 

االول
هو المنحى العلمي واال�ستفادة المبا�سرة من خالل: 

الدر�ض والمباحثة والمماحكة العلمية، حتى اذا ما افتوا بم�ساألة اأو حكموا بق�سية، 

تكون هذه الفتوى ناتجة عن مح�سلة علمية، يكون �ساحبها قد ا�ستفرغ الو�سع عن جميع 

االدلة والمباني الفقهية لدى علماء المذاهب اال�سالمية، وهذا ال يتحقق اال باالطالع 

على مباني المذاهب اال�سالمية.

الثاني
الجعفري،  الفقه  مباني  المذاهب، االطالع  على  يفر�ض على علماء  اال�سلوب  هذا 

وبالتالي هو ا�سلوب جديد بما يفر�ض االطالع والمعرفة، كي ال تبقى علومهم ناق�سة، 

ويكون اأقرب اللقاء الحجة عليهم.

الثالث
الم�سلمين،  عموم  على  ينعك�ض  ما  و�سرعان  ورحمة،  مودة  الى  يوؤدي  التوا�سل  هذا 

هـ،   953 �سنة  النورية(  )المدر�سة  بعلبك  في  الثاني  ال�سهيد  وجود  من  ظهر  ما  وهذا 

عندما  كان ُيدّر�ض الفقه طبق المذاهب اال�سالمية الخم�سة.

الرابع
الفقه المقارن يفتح اأفاقا علمية واجتماعية وفكرية، على كل ما يهم الم�سلمين في 

ا في الق�سايا الم�ستركة التي  تكون  حياتهم ال�سيا�سية واالجتماعية وال�سلوكية، وخ�سو�سً

ا�سرع الى توحيد الم�ساعر، مثل: منا�سبة الحج وزيارة قبر النبي P واالأعياد.
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الخامس
يعملون،  الذين  العكر،  الماء  في  الم�سطادين  على  الطريق  يقطع  المقارن  الفقه 

لياًل نهاًرا، للنيل من وحدة الم�سلمين، من خالل الت�سوي�ض في ذهنية علماء المذاهب 

اال�سالمية، وهذا ما ن�سعى نحن الى تجنبه والخال�ض منه، من خالل التفكير الجدي في 

معالجة الكثير من الق�سايا الم�ستركة التي تهمنا جميًعا.

في مو�سوعنا هذا، زيارة القبور والمقامات، هناك فئة خارجة على اإجماع الم�سلمين، 

زيارة  ق�سية  في  وخ�سو�سا  الم�سلمين،  بين  الفرقة  بث  على  تعمل  زالت  وال  حاولت  

القبور والمقامات، وهي تدعي زوًرا اأنها من بدع   ال�سيعة، مع العلم ان هانك اجماع بين 

المذاهب اال�سالمية، على ا�ستحباب هذه الزيارة، والدعاء واال�ستغفار، و�سد الرحال، 

الى ما هنالك من اأمور مت�سلة.

الوجه  على  االخرين  واطــالع  االطــالع،  فر�سة  لنا  تتاح  الندوات  هذه  خالل  ومن 

الحقيقي الإجماع علماء المذاهب اال�سالمية على هذه الم�سائل.

وانا هنا اأ�سكر �سماحة اآية اهلل ال�سيخ محمد علي الت�سخيري، االمين العام لمجمع 

التقريب بين المذاهب اال�سالمية،على تعاونه ورعايته لهذه الندوات العلمية والفكرية 

الكريم،  المجمع  هذا  مع  وبالتعاون  اقمنا،  قد  �سابًقا  وكنا  المقارن.  الفقه  طابع  ذات 

الندوة االولى حول »الفقه المقارن في احكام الحج من خالل روؤى ال�سهيدين )قد�س 

�سرهما(«،  �سائلين المولى عز وجل ان يعيننا على هذه المهمة ال�ساقة وال�سعبة، انه 

نعم المولى ونعم الن�سير .

ال�سيخ ح�سن بغدادي

م�سوؤول احياء تراث علماء ال�سيعة  في حزب اهلل
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فضيلة حجة اإلسالم واملسلمني الشيخ حسن بغدادي 
 Qعضو المجلس المركزي في حزب الله  ورئيس جمعية اإلمام الصادق

إلحياء التراث العلمائي - بيروت

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد:

نظمتها  التي  الندوة  تفا�سيل  واالمتنان  ال�سكر  ببالغ  تلقيت 

بين  للتقريب  العالمي  المجمع  مع  بالتعاون  الموقرة  جمعيتكم 

تحت  العالمية   Qالم�سطفى وجامعة  االإ�سالمية  المذاهب 

»اأحكام زيارة القبور والمقامات بين وجهة نظر المذاهب  عنوان 

التقريبية  ن�ساطاتكم  عــلــى  �ــســكــركــم  اأ اإذ  ــي  ــن ن واإ اال���س��الم��ي��ة« 

خطاكم  وي�سدد  يوفقكم  اأن  وعال  جل  اهلل  من  واأرجــو  المباركة، 

العظيمة االإ�سالمية  اإمتنا  لخدمة 

بين  للتقريب  العالمي  للمجمع  العام  األمين  من  موجهة  رسالة 
المذاهب اإلسالمية إلى الشيخ حسن البغدادي يشكره فيها على القيام 

بهذا الدور التقريبي.

طهران في 2011/10/23م
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�سمن �سل�سلة ندوات الفقه المقارن، وبمنا�سبة حلول مو�سم الحج االإلهي - الندوة الثانية، 

كانت اإطاللة على احكام زيارة القبور والمقامات ال�سريفة،  التي اعتاد الم�سلمون طوال 

التاريخ على زيارتها في مو�سمي الحج والعمرة. فبعد االنتهاء من منا�سك الحج والعمرة 

يتوجهون اإلى زيارة النبيP واالأئمةQ واآل الر�سول واالأ�سحاب، وال�سهداء في مقبرة 

 ،Qالبقيع، م�ساًفا لزيارة �سهداء اأحد وفي مقدمتهم زيارة �سيد �سهداء ع�سره الحمزة

وكذلك زيارة مقابر قري�ض في مكة المكرمة التي طالما كان ر�سول اهللP يتردد اإليها، 

ففيها كافله اأبو طالب)ر�ض( وزوجته خديجة )ر�ض( ومئات ال�سهداء والقادة واالأ�سحاب.

ولعل زيارة القبور والمقامات ال�سريفة، من العناوين التي اأجمع عليها الم�سلمون على 

مختلف مذاهبهم، اإال انه خرج على هذا االجماع بع�ض الجهات، كالوهابية، التي حاولت 

 Pاأن تفر�ض قناعاتها على الم�سلمين، بعيًدا عن الحوار والمنطق، تاركين �سيرة الر�سول

واالأحاديث المتواترة وما �سار عليه االأ�سحاب وائمة المذاهب، خلف ظهورهم، محاولين 

الت�ستر وراء اأقوال واأحاديث ال عالقة لها بالمو�سوع على االإطالق، كحديث »خير القبور 

الدوار�س«، مع العلم اننا نقول ب�سحة هذا الحديث، ويجمع عليه الم�سلمون، اإال اأنه خارج 

عما نحن فيه من الحديث عن الزيارة التي تذّكر باالآخرة، ال عن ت�سييد القبور.

* ع�سو املجل�ض املركزي يف حزب اهلل. 

كلمة الشيخ حسن بغدادي* 

 Pاألحاديث المشتركة الواردة عن رسول الله
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التع�سب  عن  بعيًدا  علمية،  وبمقاربة  بالتف�سيل،  الم�ساألة  �سنعالج  الندوة  هذه  في 

والغوغائية، �سمن مجموعة محاور، واإن ظهر الأول وهلة اأن فيها �سيًئا من التداخل، اإال 

اأن التف�سيل في هذه المحاور �سوف يتمم الفائدة.

المحور الأول: 

عالقة اإلنسان بالحياة بعد الموت:
ينهي  الموت  واأن  الموت،  بعد  الج�سد  عن  الــروح  انف�سال  هو  الحديث  ومحور 

يمكن  ال  لذلك  المجّردة،  بالمادة  اإدراكــه  يمكن  ال  عالم  في  الروح  وتبقى  الج�سد، 

النوم،  حالة  في  الج�سد  عن  تتجرد  التي  الروح  خالل  من  اال  الروح  هذه  م�ساهدة 

فت�ستطيع حينئذ الروح المجردة من المادة عند النوم ان ت�ساهد وتلتقي الروح التي 

اأو عالم  االأرواح  الموت، وهذا ما ي�سمى عالم  بالكامل بعد  البدن  خرجت من �سجن 

البرزخ، الذي تكون فيه االأرواح بدون اأج�ساد، من دون اأن تدرك حقيقة تلك الروح. 

وبين  الموت  بعد  الج�سد  من  خرجت  التي  الروح  بين  العالقة  تبقى  المعنى  هذا  في 

باالنقطاع  قلنا  لو  واإال  ال�سريفة،  االأحاديث  لها  تعر�ست  الدنيا في محطات متعددة، 

بعد  التركة  ثلث  في  الت�سرف  االن�سان  بحق  وللقول  للو�سية  معنى  بقي  لما  التام 

الموت.

اإًذا، هذا المحور ُيثبت هذا التوا�سل، وينفي االنعدام الكلي بعد الموت، فالموت ينهي 

الج�سد فقط، وما دفنه اإال تكريًما له، ورفًعا للحرج عنا، نحن االأحياء.

المحور الثاني: 

المبنى الفقهي لدى علماء المذاهب في زيارة القبور.

المحور الثالث: 

�سيرة الر�سول االأعظمP في زيارة القبور، وفل�سفة هذه الزيارة .
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المحور الرابع: 

االأحدايث الم�ستركة التي وردت عن ر�سول اهللP من طرق الفريقين، والتي ُتثبت 

من  ُيثيرها  اأن  البع�ض  حاول  التي  واالإ�سكاالت  ال�سبهات  كل  وتفند  الزيارة،  ا�ستحباب 

خالل فهم خاطئ بالحد االأدنى.

قبل ا�ستعرا�ض اال�سكاالت الواردة واالجابة عليها واال�ستفادة من االحاديث الم�ستركة 

في اثبات ا�ستحباب الزيارة، اأقول : زيارة القبور توؤ�س�ض الأمور اأربعة:

االأول: بعدما نثبت عالقة االن�سان بالدنيا بعد الموت وبقاء هذا التوا�سل من خالل 

ال�سرور  الإدخال  الموؤمنين  زيارة  ا�ستحباب  دلت على  التي  الروايات  تكون  الروح، 

عليهم في دار الدنيا �ساملة الإدخال ال�سرور عليهم في عالم البرزخ.

الثاني: بناء على تحقيق وثبوت االأول، فاإن الدعاء واال�ستغفار لهم �سوف يجعل المزيد 

من الح�سنات في كفة ح�سناتهم، ويمحو الكثير من ال�سيئات عنهم.

الثالث: زيارة القبور تحقق العبرة والتذكر.

اإلى من  بحاجة  والبقاء،  الحياة  واال�ستر�سال في حب  االمل  المفطور على  فاالإن�سان 

يقطع عليه اأمله ويذكره بالموت والرحيل، ويقلل من تم�سكه بالدنيا، وهذا ال يتحقق 

اال بالموعظة الح�سنة وزيارة القبور لالعتبار، ولم�ساهدة اآثار قوم كانوا اأكثر منا 

قوة وبط�ًسا وح�سوًرا، فا�سبحوا اأثًرا بعد عين، في عالم قريب منا وبعيد جًدا عنا، 

وبهذا نقبل بالي�سير ونقنع بالقليل وتهون علينا اأمور معا�سنا.

الرابع: الثواب الذي نح�سل عليه - نحن االأحياء- من خالل اتيان الم�ستحبات التي 

ا اأنها تاأتي بملء االإرادة. يثيب اهلل تعالى عبده عليها، خ�سو�سً

لقد حاول البع�ض الخلط بين هذه الق�سايا الم�سروعة والم�ستحبة، وبين توهم اأمور ال 

وجود لها عندنا.

المخالفون  افتر�سها  التي  واال�سكاالت  االوهــام  تلخي�ض  يمكن  المطلب  ولتو�سيح 

بثالث �سبهات اأو اإ�سكاالت:
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القبور  »خير  وروايــة  القبور،  ت�سييد  عن  النهي  بروايات  التم�سك  االأول:  االإ�سكال 

الدوار�س«.

اال�سكال الثاني: الميت بعد الدفن ي�سبح تراًبا، وعليه ال تبقى قيمة له، وزيارته فيها 

�سيء من الخرافة، فاأنت تزور التراب وتقد�سه.

اال�سكال الثالث: الدعاء واال�ستغفار يلزم منه الدعاء لغير اهلل تعالى، وبالتالي التو�سل 

المحرم الذي يوؤدي الى ال�سراكة ونهايته ال�سرك.

الجواب على الإ�صكال الأول:

القبور،  ت�سييد  نهت عن  التي  الروايات  ب�سحة  ونعتقد  الكالم،  ننكر هذا  ال  فنحن 

اإلى  م�ساًفا  الم�سلمين،  باجماع  وهذا  الدوار�س«،  القبور  »خير  برواية  نعتقد  وكذلك 

االحياء،  يتنبه  حتى  والتاأّمل(،  )العبادة  الزيارة  غر�ض  مع  يتنافى  القبور  ت�سييد  اأن 

اال�سكال  هذا  ولكن  ينتظرهم.  الذي  الحتمي  لم�سيرهم  بم�ساهدتهم  قلوبهم  فتخ�سع 

وكلما كان  باالآخرة،  التي تذكر  الزيارة  خارج دائرة بحثنا. نحن نبحث في م�سروعية 

القبر دار�ًسا كانت العبرة ا�سد. وبالتالي نحن نحاكي الروح التي اثبتنا ح�سورها بدليل 

الو�سية، فلو انقطعت عن الدنيا ب�سكل تام ال يبقى معنى للو�سية. ولما بقي حق الت�سرف 

للميت  نفعلها  التي  الم�ستحبات  تلك  كل  كانت  ولما  الموت،  بعد  التركة  بثلث  لالن�سان 

لحظة االحت�سار، الى الغ�سل والت�سييع والدفن، هذا كله لطماأنة الروح ولجعلها تهداأ من 

هول ما �ساهدته. ف�سحيٌح الروح خرجت بالموت من �سجن هذا البدن، اإال اأنها تبقى 

م�سدودة اليه ومتعلقة به نتيجة تلك الُعلقة التي تر�سخت طوال تلك ال�سنين.

اما ما يتعلق بالنبي P واآلهQ واالأ�سحاب وال�سهداء، فت�سييد قبورهم والبناء 

عليها والمحافظة عليها يدخل تحت عنوان تعظيم االإ�سالم واأهله.

الجواب على ال�صكال الثاني )اننا نزور التراب(:

فهذا اي�سا غير �سحيح، بعدما اثبتنا ف�سل الروح عن البدن، وعدم االنقطاع التام 
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بالموت حتى يوم القيامة، يوم البعث للح�ساب، وهذا معنى الحديث ال�سريف: »من �سن 

�سنة ح�سنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، ومن �سن �سنة �سيئة فعليه 

وزرها ووزر من عمل بها االى يوم القيامة«.

الجواب على ال�صكال الثالث )التو�صل(:

ا نقول: اذا كان الدعاء والتو�سل واال�ستغفار ب�ساحب القبر ابتداء وانتهاء من  فاأي�سً

دون �سلة المو�سول فنحرم ذلك، وما اجمع عليه الم�سلمون وعلماء المذاهب ال يدل على 

هذا المعنى، بل هو مح�ض افتراء، او جهل من المدعي بحده االدنى. فمثال، عزرائيل

Q عندما يقب�ض االرواح هل ي�سبح �سريكا هلل تعالى، ام ان ما يقوم به هو باذن من 

المولى عز وجل. كذلك اذن اهلل عز وجل الأوليائه ان ي�سفعوا للنا�ض، وان ي�ستغفروا لهم، 

اتوجه  واإنما  تعالى،  اطلبها من اهلل  فكاأنني  المغفرة   Pالنبي اطلب من  فاأنا عندما 

الى نبيه النه تعالى طلب مني ذلك، ان اقدم ا�سرف النا�ض �سفعاء لي بين يديه تبارك 

اإذ نوؤمن باهلل وحده ال �سريك له  وتعالى. فنحن بهذا المعنى ال ن�سرك مع اهلل احدا، 

ابدا، وما ورد في زيارة النبيP والدعاء وطلب اال�ستغفار ال يدل على هذا المعنى كما 

في قوله تعالى {ولو انهم ظلموا انف�سهم جاوؤوك فا�ستغفروا اهلل وا�ستغفر لهم الر�سول لوجدوا 

اهلل توابا رحيما} الن�ساء - اآية 64.

العموم  االآية  العلماء فهموا من هذه  ان  قال:   411 الوفاء �ض  وفاء  وال�سمهودي في 

لحالتي الموت والحياة، وانه ي�ستحب لمن اتى قبر النبيP ان يتلو هذه االآية.

اما االحاديث التي وردت في ا�ستحباب زيارة القبور فهي على ق�سمين : ق�سم مرتبط 

بزيارة عموم قبور الموؤمنين، وق�سم خا�ض بالنبيP واآله واأ�سحابه.

اما الق�صم الول:

فقد ورد عن ر�سول اهلل P : كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فاإنها في 

الدنيا تذكر االآخرة، يبقى ال�سوؤال: لماذا النهي عن زيارة القبور اذا كانت تذكر االآخرة، 
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ويمكن ان نعلل ذلك بان ا�سحاب القبور قبل اال�سالم كانوا م�سركين، والنا�ض حديثو 

عهد باال�سالم، وبعدما كثر ال�سهداء والموؤمنون في المقابر بات المو�سوع مختلًفا، فال 

دعاء وال ا�ستغفار للم�سركين.

وقال:  وابكى من حوله  امه فبكى  زار   P النبي  ان  ال�سحيحين:  وروى م�سلم في 

ا�ستاذنت ربي ان ازور قبرها فاذن لي، فزوروا القبور فانها تذكركم بالموت.

وكما جاء في �سحيح بن ماجه ج 1 / �ض 114:

عن عائ�سة: ان ر�سول اهللP رخ�ض في زيارة القبور.

وعن عائ�سة اي�سا كما في �سحيح م�سلم ج 3 �ض 46 )باب ما يقال عند دخول القبور( 

قال P: اأمرني ربي ان اآتي البقيع فا�ستغفر لهم، فقالت : كيف اقول  يا ر�سول اهلل. 

فقال P : ال�سالم على اهل الديار من الموؤمنين والم�سلمين يرحم اهلل المتقدمين منا 

والمتاأخرين. اإنا اهلل بكم الحقون.

اهلل  ر�سول  كان  قــال:  )ر�ــض(  بريدة  عن  وغيرهم  واحمد  ماجه  وابــن  م�سلم  روى 

P ُيعلمهم اذا خرجوا الى المقابر، فكان قائلهم يقول: ال�سالم على اهل الديار من 

الموؤمنين والم�سلمين واإنا ان �ساء اهلل لالحقون.

وروى م�سلم والطبراني عن ابي هريرة ان النبي«P اتى المقبرة : فقال:  ال�سالم 

عليكم دار قوم موؤمنين، واإنا اإن �ساء اهلل بكم لالحقون.

وروى م�سلم اي�سا والن�سائي وغيرهما عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت:  قال ر�سول 

اهلل P: ال�سالم على اهل الديار من الموؤمنين والم�سلمين يرحم اهلل الم�ستقدمين منا 

والم�ستاأخرين واإنا اإن �ساء اهلل لالحقون.

وروى الترمذي في �سنته عن ابن عبا�ض )ر�ض( عنهما قال: مر ر�سول اهلل P بقبور 

المدينة فاقبل عليهم بوجهه فقال:  »ال�سالم عليكم يا اأهل القبور يغفر اهلل لنا ولكم، 

انتم �سلفنا ونحن باالأثر«.  قال الترمذي: حديث ح�سن غريب.

وباال�سناد الى �سفوان بن يحيى قال:  قلت البي الح�سن مو�سى بن جعفرQ: بلغني 
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ان الموؤمن اذا اتاه الزائر ان�ض به فاذا ان�سرف عنه ا�ستوح�ض فقال : ال ي�ستوح�ض، وهذا 

اقرار - و�سائل ال�سيعة.

فاالمامQ يقر م�سروعية الزيارة وانها تدخل ال�سرور على ارواح الموؤمنين.

 وباال�سناد اتى محمد بن م�سلم قال: قلت البي عبد اهللQ : الموتى نزورهم؟ قال: 

نعم. قلت: يعلمون بنا اذا اتيناهم؟  قال Q: اي واهلل انهم ليعلمون بكم ويفرحون 

بكم وي�ستان�سون اليكم - و�سائل ال�سيعة.

وباال�سناد الى ه�سام بن �سالم عن ابي عبد اهلل Q قال: �سمعته يقول: 

عا�ست فاطمة Q بعد ابيها خم�ًسا و�سبعين يوًما لم ُتر كا�سرة وال �ساحكة، تاتي 

قبور ال�سهداء في كل جمعة مرتين، االثنين والخمي�ض، فتقول: ها هنا كان ر�سول اهلل، 

وها هنا كان الم�سركون - و�سائل ال�سيعة.

اما الق�سم الثاني من الروايات المتعلقة بزيارة مقام النبي P واالأئمةQ، فقلنا 

اأن هذا يدخل في اطار التعظيم والتكريم والتعريف بهم، وعدم نكران الجميل، كونهم 

Q �سببا في هدايتنا، وتحملوا من ال�سعاب والم�سقة والقتل في �سبيل �سعادتنا، فاقل 

الواجب ان نزور قبورهم ون�سكر جميلهم، ونعظم �سانهم، ومن يعظم �سعائر اهلل فانها 

التوهين  الى  ادى  اذا  المحرمات  الزيارة من  يكون ترك  ان  ويمكن  القلوب،  تقوى  من 

والجفاء كما ورد عن النبيP: من اتى مكة حاًجا ولم يزرني الى المدينة جفوته يوم 

القيامة، ومن اتاني زائًرا وجبت له �سفاعتي، ومن وجبت له �سفاعتي وجبت له الجنة- 

.P الكافي ج 4 �ض 548  باب زيارة النبي

وهنا ذهب البع�س: ان الجفاء للنبي هو محرم، واالمام يجبر النا�ض على الزيارة لو 

تركوها لكونها من الجفاء المحرم، وتدخل تحت عنوان االمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر.

وقال P : من زار قبري بعد موتي، كان كمن هاجر الّي في حياتي، فان لم ت�ستطيعوا 

فابعثوا الّي بال�سالم فانه يبلغني - تهذيب االأحكام ج 6 / �ض3.
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وقالP للح�سينQ:  يا بني من زارني حًيا اأو ميًتا اأو زار اأباك اأو زار اأخاك اأو 

زارك، كان حًقا علي ان ازوره يوم القيامة واخل�سه من ذنوبه - الكافي ج 4 - �ض 548  

.Pباب زيارة النبي

االأئمة  زيــارة  با�ستحباب   Qال�سادق االمــام  عن  الروايات  من  العديد  وهناك 

وتعظيمهم.

     :Qفقد قال ال�سادق

من زار امير الموؤمنينQ ما�سًيا كتب اهلل له بكل خطوة حجة وعمرة وان رجع 

ما�سًيا كتب اهلل له بكل خطوة حجتين وعمرتين - تهذيب االحاكم ج 6  �ض 20.

 :Qوقال

 - وعمرة  حجة  تعدل   Qالح�سين وزيارة  وعمرتين،  حجتين  تعدل  النبي  زيارة 

تهذيب االحكام ج6  �ض 20.

:Q وقيل لل�سادق

ما لمن زار واحًدا منكم؟ فقال: كمن زار ر�سول اهللP - الكافي ج 2 �ض 579. 

الى اآخره من الروايات التي وردت عن طريق االئمة واال�سحاب ور�سول اهللP في 

.Qا�ستحباب زيارة قبور االئمة االطهار

من  وحتى  وم�ستفي�سة،  كثيرة  فهي  ال�سنة،  اأهل  طريق  عن  الــواردة  الروايات  واأما 

في  المو�سوع  في هذا  ف�ساًل  �سبحاني  ال�سيخ جعفر  قدم  واإن  ال�سعب جمعها جميًعا، 

كتابه »الملل والنحل«، فهو ينقل عن مو�سوعة العالمة االأميني الذي بذل جهوًدا كبيرة 

في جمع االأحاديث.

ونحن هنا نكتفي بذكر بع�ض الم�سادر والنماذج كعينات عن تلك االأخبار الم�ستفي�سة 

واألحقها  التكرار،  الى  حاجة  ال  اإذ  االأميني،  مو�سوعة  عن  �سبحاني  ال�سيخ  نقلها  التي 

بمقالتي لمن يريد المراجعة بالتف�سيل:

. بحوث في الملل والنحل الآية اهلل ال�سيخ جعفر ال�سبحاني، ج 4، �ض 151 ـ 174. 1
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 �سنن ابن ماجة ج 1 �ض 114. 2 طبعة الهند ـ باب ما جاء في زيارة القبور.

.   �سحيح الترمذي، اأبواب الجنائز ج 3 �ض 274. 3

، كتاب الجنائز باب ما جاء في زيارة القبور .  �سحيح الترمذي ج 4 �ض 275. 4

�سحيح م�سلم ج 3 �ض 65. 5 باب ا�ستئذان النبي ـ �سلَّى اهلل عليه واآله و�سلم ـ ربه عّز 

مه .
ُ
وجّل في زيارة قبر اأ

�سحيح م�سلم ج 3 �ض 64، باب ما يقال عند دخول القبور، ال�سنن للن�سائي ج 3. 6 

�ض 76.

�سحيح م�سلم ج 3 �ض 63. 7 باب ما يقال عند القبور .

�سحيح ابن ماجة. 8 .

، كتاب الجنائز الطبعة االأولى بم�سر .  �سحيح ابن ماجة ج 1 �ض 478. 9

ال�سنن للن�سائي ج 4 �ض 76 ـ 77. 10 .

ال�سنن الن�سائي ج 4 �ض 56 ـ 77. 11 .

 . ال�سنن الأبي داود ج 2 �ض 196. 12

م�ستدرك ال�سحيحين للحاكم ج 1 �ض 277. 13 .

 .  وفاء الوفاء لل�سمهودي ج 4 �ض 1336. 14

. الفقه على المذاهب االأربعة لعبد الرحمن الجزيري ج 1 �ض 505. 15

، الباب االأول: في االأحاديث  �سفاء ال�سقام في زيارة خير االأنام لل�سبكي، �ض 3ـ  34. 16

الواردة في الزيارة .

الغدير ج 5 �ض 109 ـ 129. 17 .

الهدية ال�سنية، الر�سالة الثانية. 18 .

االحكام ال�سلطانية للماوردي. 19 .

مثير الغرام ال�ساكن للحافظ ابن الجوزي. 20 .
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 الشيخ عبد الناصر جربي* 

سرية الرسول األعظم P)مبحث كالمي(

اأعني  اأتكلم عن الحياة،  اأن  اأحب  الزيارة  واأ�سباب  القبور وزيارتها  قبل الكالم عن 

الحياة االإن�سانية ال النباتية وال الحيوانية. اإذ اإن الحياة عندما بداأت ال تقف عند حد، 

اإنما تتطور{وخلقناكم اأطواًرا}، ولو كانت مختلفة باأ�سكالها وطبقاتها. بداأت عندما كنا 

َخَذ َربَُّك ِمْن بَِني اآَدَم 
َ
ْذ اأ بعالم الذر واأخذ اهلل العهد على بني اآدم اأن ال يعبدوا اإال اإياه {َواإِ

ْن تَُقولُوا يَْوَم اْلِقيَاَمِة 
َ
ِهْم األَ�ْسُت ِبَربُِّكْم َقالُوا بََلى �َسِهْدنَا اأ ْنُف�سِ

َ
�ْسَهَدُهْم َعَلى اأ

َ
يَّتَُهْم َواأ ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

اإِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِليَن} االأعراف)172(.   

ثم عالم النطف ثم عالم االأرحام ثم عالم الطفولة وال�سباب وال�سيخوخة، ثم االنتقال 

اإلى مرحلة الموت �سواء في القبر اأو البحر اأو االنت�سار وكذلك النوم اأو اليقظة. كل هذا 

حياة، ولو اختلفت القيود التي حولها من طعام اأو �سراب من طريق الفم اأو غيره اأو عدم 

»االأرواح جنود مجندة ما تعارف منها  الذر  التقيد بالطعام، كما هو الحال في عالم 

بين  التوا�سل  بدليل  الموت  بعد  اأخرى  حياة  وهناك  اختلف«.  منها  تناكر  وما  ائتلف 

الب�سر االأموات مع االأحياء، بدليل الروؤى واالأخبار عن اأ�سياء لعلها تتعلق باالأموات ولعلها 

باالأحياء. هذه طبقة من طبقات الحياة. وهناك طبقة ال تتقيد بهذه القيود من ماأكل 

وم�سرب ويقظة ومنام، كحياة �سيدنا الخ�سر و�سيدنا اليا�ض L وحياة االإمام الثاني 

* عميد كلية الدعوة اال�سالمية - بريوت
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ع�سر Q على مذهب ال�سادة الجعفرية، اأي يمكنهم اأن يكونوا في اأمكنة كثيرة في 

وقت واحد واأن ياأكلوا وي�سربوا متى �ساوؤوا، فهم لي�سوا م�سطرين ومقيدين ب�سرورات 

الحياة الب�سرية دائًما، وهناك طبقة من الحياة، مثل طبقة �سيدنا اإدري�ض و�سيدنا عي�سى 

L، تكت�سب لطافة نورانية بالتجرد من �سرورات الحياة الب�سرية، فهما موجودان 

اآخر الزمان ليحكم   Q ال�سيد الم�سيح  في ال�سماوات بج�سميهما الدنيوين، وينزل 

القراآن  ذكرها  الحياة،  من  طبقة  وهناك  الخنزير.  ويقتل  ال�سليب  ويك�سر  بالقراآن 

الكريم، وهي حياة ال�سهداء وما يلحق بها )بل اأحياء عند ربهم يرزقون(. وكذلك حياة 

 P االأنبياء في قبورهم ي�سلون. وهناك حياة اأهل القبور. لذلك كان النبي االأعظم 

عندما يدخل المقابر ليزور اأ�سحابه يقول لهم: »ال�سالم عليكم دار قوم موؤمنين اأنتم 

ال�سابقون واإنا بكم اإن �ساء اهلل الحقون، اللهم ال تفتّنا بعدهم وال تحرمنا اأجرهم، 

واغفر لنا ولهم«.  فلو لم ي�سمعوا لم يكن النبي P لي�سّلم عليهم، واإاّل  لكان الدفن  

نهاية الوجود، فالج�سد اآلة للذات اأو الروح، للرقي باالإن�سان اإلى م�سافي القرب، وبعد 

االنتهاء من هذا الج�سد يدفن ليعود اإلى اأ�سله وتعود الروح اإلى مكانها. فلما قتل قابيل 

ِريَن. َفبََعَث اهللُ ُغَرابًا يَْبَحُث  بََح ِمَن اْلَخا�سِ �سْ
َ
ِخيِه َفَقتََلُه َفاأ

َ
َعْت لَُه نَْف�ُسُه َقْتَل اأ اأخاه هابيل: {َفَطوَّ

َواِرَي 
ُ
ُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغَراِب َفاأ

َ
ْن اأ

َ
َعَجْزُت اأ

َ
ِخيِه َقاَل يَا َوْيَلتَا اأ

َ
ْر�ِض ِليُِريَُه َكْيَف يَُواِري �َسْوَءَة اأ

َ
ِفي اْلأ

بََح ِمَن النَّاِدِميَن} المائدة )31-30(.  �سْ
َ
ِخي َفاأ

َ
�َسْوَءَة اأ

وقد ورد عن االإمام علي بن اأبي طالب Q ور�سي اهلل عنه قال: اأمرنا ر�سول اهلل 

P اأن ندفن موتانا و�سط قوم �سالحين فاإن الموتى يتاأذون بالجار ال�سوء كما يتاأذى به 

االأحياء، لذلك كانت زيارة القبور. بخ�سو�ض عموم الم�سلمين:

و�سمهم الــ�ــســالــحــيــن  حــيــث  فــــبــــذكــــرهــــم تــــتــــنــــزل الــــرحــــمــــاتا�ـــســـرد 

بركاتهم تــنــل  مجال�سهم  مــــاتــــواواحــ�ــســر  اإذا  زرهــــــــم  وقـــــبـــــورهـــــم 

فعودة الروح للبرزخ وعودة الج�سد الأ�سله ال ينافي نقاء بقاء العالقة بينهما، ولقد 
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ورد عن النبي P: ما من اأحد يمر قبر اأخيه الموؤمن كان يعرفه في الدنيا في�سلم عليه 

 P اإال عرفه ورد عليه، واأخرج الطحاوي عن عمرو بن حزم بلفظ: راآني ر�سول اهلل 

على قبر، فقال: انزل عن القبر ال توؤذ �ساحب القبر وال يوؤذيك، لذلك كان عليه ال�سالة 

النبي  ال�سريف خالل زيارته الأ�سحابه. وقد زار  البقيع خلع حذاءه  اإن دخل  وال�سالم، 

االآخرة.  تذكر  فاإنها  القبور  زوروا  وقال:  واأبكى من حوله  فبكى  اأمه  قبر   P االأعظم 

اإلى المقابر  اإذا خرجوا  P يعلمهم  وعن بريدة ر�سي اهلل عنه قال: كان ر�سول اهلل 

اأن يقول قائلهم: ال�سالم عليكم اأهل الديار من الموؤمنين والم�سلمين واإنا اإن �ساء اهلل 

بكم لالحقون، ن�ساأل اهلل لنا ولكم العافية. فالحياة البرزخية حياة حقيقية ولو اختلفت 

�سورها فهي ا�ستمرار للحياة االأولى، ولكن االأنبياء عليهم ال�سالة وال�سالم لهم مميزات، 

اإذ ال تفنى اأج�سامهم، فهم اأحياء في قبورهم ي�سلون بين يدي اهلل تعالى حتى ينفخ في 

ال�سور، وخالل اإ�سراء النبي االأعظم P راأى نبي اهلل مو�سى Q وهو قائم ي�سلي 

في قبره، وكذلك عندما مّر ب�سيدنا اإبراهيم Q راآه قائًما ي�سلي في قبره.وجاء في 

ال�سنن عن او�ض ابن اأو�ض قال: قال ر�سول اهلل P: اإن من اأف�سل اأيامكم يوم الجمعة 

فيه خلق اآدم، وفيه قب�ض، وفيه النفخة، وفيه ال�سعقة، فاأكثروا علّي من ال�سالة فيه 

فاإن �سالتكم معرو�سة علي قالوا: وكيف تعر�ض �سالتنا عليك وقد اأرمت اأي يقولون قد 

بليت فقال P: اإن اهلل حرم على االأر�ض اأن تاأكل اأج�ساد االأنبياء، وما من م�سلم ي�سلم 

 P ولذلك كان التبرك بالنبي االأعظم ،P اإال رد اهلل عليه روحه حتى يرد P عليه

في حياته وبعد مماته، وكذلك باالأولياء وال�سالحين كما كان مباًحا لالأمم ال�سابقة، وقد 

ذكر ربنا تبارك وتعالى في القراآن الكريم ف�سيلة التابوت :{َوَقاَل لَُهْم نَِبيُُّهْم اإِنَّ اآيََة ُمْلِكِه 

ا تََرَك اآُل ُمو�َسى َواآُل َهاُروَن تَْحِمُلُه اْلَمَلِئَكُة اإِنَّ  ِتيَُكُم التَّابُوُت ِفيِه �َسِكينٌَة ِمْن َربُِّكْم َوبَِقيٌَّة ِممَّ
ْ
ْن يَاأ

َ
اأ

ِمِنيَن} البقرة )248(  ِفي َذِلَك َلآيًَة لَُكْم اإِْن ُكْنتُْم ُموؤْ

عليكم  وال�سالم  ي�سمح  ال  الوقت  ولكن  وجميل  لطيف  المو�سوع  هذا  عن  والحديث 

ورحمة اهلل وبركاته.
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بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد هلل رب العالمين وال�سالة وال�سالم على حبيبه محمد الم�سطفى وعلى اآله 

و�سحبه المنتجبين والتابعين لهم باإح�سان الى يوم الدين .

املوضوع:حول زيارة القبور والتربك بها
يمكن تلخي�ض المو�سوع بثالث نقاط وخاتمة

النقطة االأولى: اإ�سارة اإلى تــاريخ البحث عن المــــو�سوع

النقطة الثانية: كـالم حــــول زيارة القبور ب�سكل عام

Pالنقطة الثالثة:كالم حول زيارة قبر النبي االأعظم

خاتمة المطاف

ممثل جامعة امل�سطفى العاملية  يف لبنان.
 *

الشيخ مصطفى جعفري* 
املبنى الفقهي لدى علماء املذاهب
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النقطة الأولى

إشارة اىل تاريخ البحث
بها  والتبرك  القبور  زيــارة  على  ال�سحابة،  ع�سر  منذ  الم�سلمين  �سيرة  جرت  قد 

والتقرب الى اهلل باتيانها، وهذه -كما �سن�سرح- من المت�سالم عليها بين فرق الم�سلمين 

فلم ينكر اأحد منهم ذلك، اإاّل القول ال�ساّذ الذي �سدر من ابن تيمية الحّراني في القرن 

الثامن، وتبعه محمد بن عبد الوهاب النجدي، اإذ خالفا تلك ال�ّسنة الجارية وت�سّددا في 

اإنكارها، واأفتيا بحرمة �سّد الرحال لزيارة النبيP وعّدا ال�سفر الأجله مع�سية حتى 

اّدعى ابن تيمية اأّن اأحًدا من الم�سلمين لن ي�ستطيع اأن يثبت لزيارة قبره ال�سريف ف�ساًل 

)1(

ما، وقال هذا وا�سح من �سيرة الم�سلمين االأولين.

ولكن قد خالفه اأعالم ع�سره فقابلوه بالطعن والرّد ال�سديد، كتقي الدين ال�سكبي 

»ال��دّرة المفيدة في ال��رّد على ابن  »�سفاء ال�سقام في زي��ارة خير االأن��ام« و  في تاأليفه 

المعلم  بن  وفخر  االأخنائي،  عبداهلل  اأبي  الدين  تقي  المالكية  ق�ساة  وقا�سي  تيمية«، 

القر�سي، وتقي الدين الح�سني، وتاج الدين الفاكهاني، ومحمد بن عبد المجيد الفا�سي 

والى غير هوؤالء من كبار علماء المذاهب االأربعة.

ومن �سمن هوؤالء االأكابر من علماء ال�سّنة، نرى اأن ال�سيخ �سليمان بن عبد الوهاب 

اأخذ في الرّد على اأخيه محمد بن عبد الوهاب في »ال�سواعق االإلهية في الرّد على 

الوهابية«.

وقد اأ�سدر ال�سامّيون فتوى وكتب عليها البرهان بن الفركاخ الفزاري وقال بتكفيره ووافقه 

على ذلك ال�سهاب بن جهبل، وكتب تحت خّطه كذلك المالكي، ثم عر�ست الفتوى لقا�سي 

ق�ساة المذاهب االأربعة بم�سر اأيام تلك الفتنة في �سنة 726هـ، فكتبوا عليها كلمات موؤّيدة لها 

.
)2(

وحكموا بحب�سه والمبالغة في زجره ح�سبما تندفع تلك المف�سدة وغيرها من المفا�سد

)1(   الغدير /5 /138- ال�سراع / 1 / 171

)2(  حممد زاهي الكوثر، تكملة ال�سيف ال�سقيل
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وهكذا ا�ستنكر علماء اال�سالم على ابن تيمية ما اأبدعه من االآراء المحدثة ال�ساذة، 

الع�سقالني  حجر  ابن  عن  كما  عليه،  ونــودي  والقيا�ض،  واالإجماع  وال�سنة  الكتاب  عن 

)1(

بدم�سق، من اعتقد عقيدة ابن تيمية حّل ماله ودمه.

يقول ال�سيخ تقي الدين ال�سكبي: »اإن من المعلوم من الدين و�ِسَير ال�سلف ال�سالحين 

التبرك ببع�س الموتى من ال�سالحين، فكيف باالأنبياء والمر�سلين ومن اّدعى اأن قبور 

االأنبياء وغيرهم من اأموات الم�سلمين �سواء، فقد اأتى اأمًرا عظيًما نقطع ببطالنه 

وخطئه فيه، وفيه حّط لدرجة النبيP الى درجة من �سواه من الم�سلمين، وذلك 

.)انتهى كالمه(.
(2(

كفر متيقن، فاإّن من حّط رتبة النبي P عّما يجب له فقد كفر

النقطة الثانية

الكالم حول زيارة القبور بشكل عام
1- الحّث على زيارة القبور في ال�سّنة

ورد في ال�سّنة ال�سحيحة، المتفق عليها، االأمر بزيارة القبور والحّث عليها. واتفقت 

بع�ض  قال  بل  ت�ستحب،  واأّنها  بمفادها  الفتيا  على  اال�سالمية  المذاهب  اأعــالم  اآراء 

الظاهرية بوجوبها، اأخًذا بظاهر االأمر .

فمن تلك الن�سو�ض:

في  م�سلم  اأخرجه  فزوروها.  اأال  القبور،  زيــارة  عن  نهيتكم  كنت  ب��ري��ده:  رواه  ما   -

�سحيحه والترمذي في �سننه.

- وعن عبد اهلل بن م�سعود: اأال فزوروا القبور فاإنها ُتزّهد في الدنيا وُتذّكر باالآخرة. 

اأخرجه ابن ماجة في �سننه.

موؤمنين،  قوم  دار  عليكم  ال�سالم  فيقول:  البقيع  الى  يخرج   P كان  عائ�سة:  وعن 

)1(  الدّر الكامن، ج147/1

)2(  �سفاء ال�سقام، �ض 130
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واآتاكم ما توعدون غًدا موؤّجلون واإّنا بكم ان�ساء اهلل الحقون، اللهم اغفر الأهل بقيع 

الغرقد. اأخرجه م�سلم في �سحيحه.

وكانت فاطمة O تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فت�سّلي وتبكي عنده. اأخرجه 

البيهقي في �سنته والحاكم في الم�ستدرك.

2- راأي فقهاء المذاهب االأربعة في زيارة القبور

قد اأفتى با�ستحباب زيارة القبور فقهاء المذاهب االربعة كال�سيخ يو�سف االأردبيلي 

ال�سافعي وابن نجيم الم�سري الحنفي وابن حجر المّكي الهيتمي وال�سيخ محمد الخطيب 

ال�سربيني والماّل علي الهروي القاري الحنفي وابن عابدين وال�سيخ ابراهيم الباجوري 

وال�سيخ عبد البا�سط ابن ال�سيخ علي الفاخوري وعبد المعطي ال�سّقا .

 وقال عبد الرحمن الجزيري في الفقه على المذاهب االأربعة: زيارة القبور مندوبة 

)1(

لالإّتعاظ وتذّكر االآخرة وتتاأكد يوم الجمعة ويوًما قبلها ويوًما بعدها.

3- �سيرة الم�سلمين في زيارة القبور )القبور المق�سودة بالزيارة(

هناك قبور تق�سد بالزيارة في القرون اال�سالمية منذ يومها االأول، والأعالم المذاهب 

االربعة حولها كلمات تعرف من خاللها �سيرة الم�سلمين و�سعارهم في القرون الخالية 

حول زيارة القبور والتبرك بها والدعاء وال�سالة لديها، منها:

• 	Pبالل الحب�سي موؤذن ر�سول اهلل

•�سلمان الفار�سي ال�سحابي العظيم 	
•طلحة بن عبيد اهلل 	

•الزبير بن العوام 	
•اأبــو اأيوب االن�ساري ال�سحابي 	

• مقام راأ�ض الح�سين بم�سر 	
•عمر بن عبد العزيز الخليفة االأموي 	

)1(  الغدير / 5 -261-251
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•اأبو حنيفة النعمان بن ثابت 	
•مـــ�ســــعب بـــن الزبــير 	
•مالك بن اأن�ض               	

•مــعروف الكرخـــي 	
•محمد بن ادري�ض ال�سافعي  	

•اأحمد بـن حنـبل 	
الى غير هوؤالء من اأكابر العلماء الذين تزار قبورهم ويتو�سل ويتبرك بقبورهم.

النقطة الثالثة

Pالكالم حول زيارة النبي األعظم
1- الحّث على زيارة النبيP في ال�سّنة

فقد اأخرج اأئمة المذاهب االأربعة وحّفاظها في ال�سحاح والم�سانيد اأحاديَث جّمة في 

الحّث على زيارة قبر النبيP منها:

عن عبد اهلل بن عمر: من زار قبري وجبت له �سفاعتي. اأخرجته اأّمة من الحّفاظ  1 .

ا، ال مجال لت�سميتهم. واأئمة الحديث ي�سل عددهم الى واحد واأربعين �سخ�سً

ا: من جاءني زائًرا ال تعمله اإاّل زيارتي كان حًقا علّي اأن اأكون �سفيًعا له  وعنه اأي�سً 2 .

يوم القيامة. اأخرجه جملة من الحّفاظ يبلغ عددهم �ستة ع�سر عالًما .

ا: من حّج البيت ولم يزرني فقد جفاني. اأخرجه جمٌع. . 3 وعنه اأي�سً

بيت  وزار قبري وغزا غزوة و�سّلى علّي في  ا: من حّج حجة اال�سالم  اأي�سً وعنه  4 .

المقد�ض لم ي�ساأله اهلل عّز وجّل فيما افتر�ض عليه.

وعن حاطب بن اأبي بلتعة: من زارني بعد موتي فكاأّنما زارني في حياتي. 5 .

عن اأبي هريرة: من زارني بعد موتي فكاأّنما زارني واأنا حّي ومن زارني كنت له  6 .

�سهيًدا و�سفيًعا يوم القيامة.



30

في  زارنــي  فكاأّنما  مماتي  بعد  قبري  زار  من   : 7 .Qالموؤمنين اأمير  علّي  وعن 

 
)1(

حياتي، ومن لم يزر قبري فقد جفاني.

و�سبهة  �سك  بال  التواتر  حّد  يبلغ  ا  كثيرة جدًّ المعنى  في هذا  المتواترة  واالأحاديث 

تعتريه.

.P2- كلمات اأعالم المذاهب االأربعة حول زيارة النبي

قال اأحمد بن محمد المحاملي ال�سافعي في التجريد: وي�ستحب للحاج اإذا فرغ من 

.Pمّكة اأن يزور قبر النبي

اأن  بعد   Pالنبي اأن يزور قبر  للحاج  وي�ستحب  وقال طاهر بن عبد اهلل الطبري: 

يحّج اأو يعتمر.

وقال الماوردي في االأحكام ال�سلطانية: 

 Pر�سول اهلل قبر  لزيارة  المدينة  على طريق  بهم  �سار  الحاج-  ولّي   - عاد  فاإذا 

ليجمع لهم بين حّج اهلل وزيارة قبر ر�سول اهللP رعايًة لحرمته وقياًما بحقوق طاعته، 

وذلك واإن لم يكن من فرو�ض الحّج فهو من مندوبات ال�سرع الم�ستحبة وعبادات الحجيج 

الم�ستح�سنة.

وقال محفوظ بن اأحمد الكلوداني الفقيه الحنبلي في كتاب الهداية: واإذا فرغ من 

الحّج ا�ستحب له زيارة قبر النبيP وقبر �ساحبيه.

وقال عّيا�ض المالكي في ال�سفاء: وزيارة قبرهP �سّنة مجمع عليها وف�سيلتها مرّغب 

فيها.

وقال ابن هبيرة في كتاب اتفاق االأئمة: اتفق مالك وال�سافعي واأبو حنيفة واأحمد بن 

حنبل على اأّن زيارة النبي م�ستحبة.

وقال االمام محمد بن محمد العبدري القيرواني المالكي في المدخل في ف�سل زيارة 

ا(: واأّما عظيم جناب االأنبياء والر�سلP فياأتي اليهم الزائر ويتعين  القبور )ملخ�سً

)1(  راجعه: عبد احل�سني االأمني، الغدير يف الكتاب وال�سنة واالأدب.ج5/�ض164-143 
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عليه ق�سدهم من االأماكن البعيدة، فاإذا جاء اليهم فليّت�سف بالّذّل واالنك�سار والفقر 

والحاجة، ويح�سر قلبه بعين قلبه الأنهم ال يبلون وال يتغيرون، ثم يثني على اهلل تعالى 

ثم  باإح�سان،  لهم  التابعين  على  يترحم  ثم  اأ�سحابهم  على  ى  ويتر�سّ عليهم  ي�سّلي  ثم 

حوائجه  ويطلب  بهم  وي�ستغيث  ذنوبه  ومغفرة  ماآربه  ق�ساء  في  تعالى  اهلل  الى  يتو�سل 

منهم ويجزم باالإجابة ببركتهم فاإنهم باب اهلل المفتوح وجرت �سّنته �سبحانه بق�ساء 

الحوائج على اأيديهم وب�سببهم. 

ثم قال: واأّما في زيارة �سيد االأولين واالآخرينQ فكّل ما ُذكر يزيد عليه اإ�سعافه 

Q قطب  اإنه  اإذ  ق�سده،  يخيب من  وال  �سفاعته  ُترّد  ال  الذي  الم�سفع  ال�سافع  الأنه 

اأو طلب حوائجه منه فال ُيرّد وال يخيب لما  دائرة الكمال، فمن تو�سل به وا�ستغاث به 

�سهدت به المعاينة واالآثار.

ا على  وقال ال�سيخ ال�سبكي ال�سافعي في كتابه �سفاء ال�سقام في زيارة خير االنام ردًّ

ابن تيمية بعد ذكر كثير من اأحاديث الباب جعل باًبا من ن�سو�ض العلماء من المذاهب 

االأربعة على ا�ستحبابها واإن ذلك مجمع عليه بين الم�سلمين.

كما اأنه عقد باًبا في كون ال�سفر الى الزيارة  قربة واأثبته بالكتاب وال�سنة واالإجماع 

والقيا�ض، فقال في ا�ستدالله باالإجماع: االإجماع الإطباق ال�سلف والخلف فاإّن النا�ض لم 

يزالوا في كل عام اإذا ق�سوا الحّج يتوجهون الى زيارتهP ومنهم من يفعل ذلك قبل 

الحّج، هكذا �ساهدناه و�ساهده من قبلنا وحكاه العلماء من االأع�سار القديمة، وذلك اأمر 

ال يرتاب فيه وكلهم يق�سدون ذلك ويعرجون اليه واإن لم يكن طريقهم ويقطعون فيه 

م�سافة بعيدة وُينفقون فيه االأموال ويبذلون فيه المهج معتقدين اأن ذلك قربة وطاعة. 

واإطباق هذا الجمع العظيم من م�سارق االأر�ض ومغاربها على مّر ال�سنين وفيهم العلماء 

وال�سلحاء غيرهم ي�ستحيل اأن يكون خطاأ.

وقال ال�سمهودي في وفاء الوفاء بعد ذكر احاديث الباب واأّما االجماع: فاأجمع العلماء 

على ا�ستحباب زيارة القبور للرجال كما حكاه النووي .
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اأعظم  فمن  زيارته  اأّما  المحتاج:  مغني  في  ال�سربيني  الخطيب  ال�سيخ محمد  وقال 

القربات للرجال والن�ساء .

وقال ال�سوكاني في نيل االوطار قد اختلفت في زيارة النبي اقوال اأهل العلم فذهب 

واجبة.  اأنها  الى  الظاهرية  وبع�ض  المالكية  بع�ض  وذهب  مندوبة،  اأنها  الى  الحميري 

وقالت الحنفية: انها قريبة من الواجبات، وذهب ابن تيمية الى اأنها غير م�سروعة.

:
)1(

وقال ال�سيخ �سالمة العّزامي ال�سافعي في فرقان القراآن 

ما ملخ�سه: وقال ابن تيمية من طاف بقبور ال�سالحين او تم�ّسح بها كان مرتكًبا 

اأعظم العظائم فمّرة يجعله من الكبائر واأخرى من ال�سرك، وقد فرغ العلماء المحققون 

اأن يخالفهم  اإاّل  اأن يولد هو بقرون فياأبى  والفقهاء المدققون من بحثها وتدوينها قبل 

وربما اّدعى االجماع على ما يقول وكثيًرا ما يكون االجماع قد انعقد قبله على خالف 

قوله.

لغير  الم�سلمين وجعلها عبادة  بها  كّفر  التي  االمور  تاأملت في  اإذا  وانت  قال:  ثم 

اهلل  لغير  عبادة  كل  وهي  كبراهما  �سدقت  مقدمتين  الى  ترجع  حّجته  وجدت  اهلل 

نداء  كل  قوله:  وهي  �سغراهما  وكذبت  بال�سرورة  الدين  من  معلومة  وهي  �سرك 

اأو نذر ل�ساحبه فهو عبادة لغير  اأو ذبح  به  اأو تم�ّسح  اأو طواف بقبر  اأو غائب  لمّيت 

اهلل .

بنتيجة ال محالة كاذبة  اإحدى مقدمتيه  الذي ف�سدت  القيا�ض  ثم يخرج من هذا 

كافرون. م�سركون  �سايعه-  ومن  اإّياه  -اإاّل  الم�سلمين  اأن جمهور  وهي 

اأهل التحقيق  اأجاد تلخي�ض هذا المذهب وتزييفه منطقًيا كل االجادة �سيد  وقد 

1229هـ، في موؤلَّف  االمام اأبو عبداهلل محمد بن عبد المجيد القا�سي المتوفي �سنة 

رّد به على ذلك المذهب.

)1(  فرقان القراآن 133/ الغدير/ ج5/�ض 226
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فيقول: ولقد تعّدى هذا الرجل على الجناب المحمدي فقال:

اإّن �سّد الرحال الى زيارته مع�سية، وان من ناداه م�ستغيًثا به P بعد وفاته فقد 

 P اأ�سرك، واإن كان الم�ستغيث ممتلئ القلب باأنه ال خالق وال موؤثر اإاّل اهلل واأّن النبي

اإنما ترفع اليه الحوائج وي�ستغاث به على اأن اهلل جعله منبع كل خير، مقبول ال�سفاعة، 

م�ستجاب الدعاء كما هي عقيدة جميع الم�سلمين مهما كانوا من العاّمة. انتهى.

الفاكهاني  �سيخنا  من  رحلنا  قال:  المحّدث  االن�ساري  محمد  بن  عبداهلل  واأخبر 

زيارة  فق�سد  دم�سق  الى   )734 متوفي  قّيمة،  تاآليف  له  المت�سلع،  المالكي  )الفقيه 

فلّما  معه،  وكنت  بدم�سق  االأ�سرفية  الحديث  بدار  التي   P اهلل  ر�سول  �سيدنا  نعل 

ت�سيل  ودموعه  عليه  وجهه  وُيمّرغ  يقّبله  وجعل  راأ�سه  عن  ح�سر  المّكرمة  النعل  راأى 

ن�سد: واأ

ــــــى وو�ــــــســــــلــــــهــــــا ــــــل ــــــي ــــــون ل ــــــمــــــجــــــن ــــــل فــــــــلــــــــو قــــــــيــــــــل ل

طـــــــوايـــــــاهـــــــا فــــــــــي  ـــــــــــــا  وم الــــــــدنــــــــيــــــــا  اأم  تــــــــريــــــــد 

ــــــهــــــا ــــــال ــــــع لــــــــــــقــــــــــــال غــــــــــــبــــــــــــار مــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــراب ن

 
)1(

لـــــبـــــلـــــواهـــــا  ـــــــفـــــــى  ـــــــس واأ� ــــي  ــــس ــــ� ــــف ن الــــــــــى  اأحـــــــــــــــّب 

خاتمة المطاف

منتهى القول يف زيارة القبور
هذا قليل من كثير مما تداولته اأجيال الم�سلمين من لدن عهد ر�سول اهلل P من 

زيارة قبور االأئمة واالأولياء والنبي االأعظم P و�سّد الرحال اليها .

فهل كان الم�سلمون االأوائل يرون ما ياأتون به من االأعمال في م�ساهد الموتى كفًرا ثم 

يتقربون به الى اهلل؟ كال.

)1(  الديباج املذهب/�ض187 /الغدير /ج 5/ �ض228
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فحقيق اأن نقول :اإنه لي�ض بين المذاهب االأربعة وال�سيعة اختالف في هذه الموا�سيع 

الهامة واإنما هي مما ت�سالمت عليه االأّمة اال�سالمية.

:Rتو�ّسل ال�سافعي باآل البيت

ذريــعــتــي ـــــبــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــنـــ و�سيلتياآل  ــــــــه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــيـــ وهـــــم 

عــــــــطــــــــى غـــــــًدا
ُ
ــــــدي الــــيــــمــــيــــن �ـــســـحـــيـــفـــتـــياأرجــــــــــــــو بـــــهـــــم اأ ــــــي ب

ابن حجر /ال�سواعق المحرمة/�س 180

 اأن�سدت �سفية بنت عبد المطلب ق�سيدة بعد وفاة النبيP في رثائه وجاء فيها 

قولها:

رجـــاوؤنـــا اأنـــــت  اهلل  ر�ـــســـول  يـــا  جافيااأال  تــُك  ولــم  ا  بـــــــــــــــرًّ بنا  وكنت   

نبّينا روؤوًفــــا  ا  بـــــــــــــــرًّ بنا  لــبــيــك عــلــيــك الــيــوم مــن كـــان باكياوكــنــت 

  ذخائر العقبى/ الطبري/�س352

روى االمام الق�سطالني في المواهب اللدنية:

وهذا  العبيد  بعتق  اأمرت  اإنك  اللهم  وقال:   Qال�سريف قبره  على  اعرابي  وقف 

حبيبك واأنا عبدك فاعتقني من النار على قبر حبيبك.

ثم اأن�سد الق�سطالني:

عبيدهم �ــســابــت  اإذا  ــوك  ــل ــم ال في رّقهم اعتقوهم عتَق اأحــــــــــــــــــــــــراراإّن 

ــــذا، كرما النارواأنـــــت يـــا �ــســيــدي اأولـــــى ب من  فاعتقني  الرق  في  �سبت  قد 

محــــــــمــــــد ـــر  ـــب ق زار  ــــــــي غــــــِدمــــن  ـــــاعـــــة ف ـــــف ـــــس ـــــ� نـــــــــــال ال

ذكــــــــــــــــــــــــــــره كــــّرر  ـــثـــه يــــــا مـــنـــ�ـــســـديبــــاهلل  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ وحـــديــــ

ـــــــا ــــــــل �ــــــســــــالتــــــك دائـــــــًم تهـــــــــــــتدي واجــــــــع عـــلـــيـــه  جـــــهـــــًرا 
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الـــنـــــــديفــــهــــو الــــــر�ــــــســــــول الـــمـــ�ـــســـطـــفـــى والـــــــكـــــــّف  الــــــجــــــود  ذو 

ــــع فـــــــي الـــــــــورى ــــّف ــــس ــــ� ــــم المــــــــــوعدوهـــــــــو ال يـــــــــــوم  هـــــول  مــــن 

ــــو�ــــض بـــه ـــــوردوالـــــــحـــــــو�ـــــــض مــــخــــ�ــــس ـــــم ــــــي الــــحــــ�ــــســــر عــــــــذب ال ف

ربــــــــــــــــنا عــلــيــه  الفـرقــــــــد�سّلـــــــــــــى  نـــــــــــــــــجــم  الح  مـــــــا 

ال�سيخ �سعيب في الرو�س الفئق 2/ 138 /الغدير /ج5 /164 
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بسم الله الرحمن الرحيم
تنتظم مباحث هذه الورقة في محورين:

نقاط عامة حول الروح  -

ن�ساطات وفعاليات الروح  -

احملور األول: نقاط عامة حول الروح
هناك حقائق عامة ترتبط بالروح ينبغي في كل بحث عنها االلتفات اإلى هذه الحقائق 

واالنطالق منها، وهي ما يلي:  

1. ندرة معلومات االإن�سان ومعرفته بالروح

االأولى: لقد اأ�سار القراآن الكريم اإلى الروح في االآية 85 من �سورة االإ�سراء، في قوله 

وِتيتُم مِّن اْلِعْلِم اإِلَّ َقِليل} ومن 
ُ
ْمِر َربِّي َوَما اأ

َ
وُح ِمْن اأ وِح ُقِل الرُّ لُونََك َعِن الرُّ

َ
تعالى: {َويَ�ْساأ

وِتيتُم مِّن اْلِعْلِم اإِلَّ َقِليل}، ُندرك باأّن مو�سوع 
ُ
وِتيُتم« في قوله: {َوَما اأ

ُ
خالل خطاب »اأ

ندرة معلومات االإن�سان حول الروح من االأمور الثابتة وغير القابلة للتغيير؛ اأي اأّنه 

* رئي�ض مركز الدرا�سات االإ�سالمية مبجل�ض ال�سورى االإيراين وممثل جممع التقريب بني املذاهب االإ�سالمية.

الشيخ أحمد مبلغي*

عالقة اإلنسان بالدنيا بعد املوت

احلدود واملعيار
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في  وزيــادًة  المعلومات،  االإن�سان على  ازديــاًدا في ح�سول  ن�سهد  اأّننا  بالرغم من 

حجم اطالعاته بمرور الزمان، لكن  يبقى هذا االإن�سان يعاني من ندرة المعلومات 

الخطاب  هذا  الأّن  والم�ستقبل؛  الحا�سر  ع�سره  في  بالروح  المتعلقة  والمعرفة 

القراآني ي�سمل جميع النا�ض في كل زمان ومكان.

ا تدل على اأّن االإن�سان واإّن كان قد تطّور في الميادين  كما اأّن التجربة الب�سرية اأي�سً

كان  ما  مقدار  تتجاوز  لم  هي،  كما  بقيت  الــروح  حول  معلوماته  حجم  لكن  المختلفة، 

يملكه الب�سر في ال�سابق من معلومات، واإن كان باإمكان االإن�سان اأن يح�سل على جانب 

ل اإلى نتائج جديدة، لكن يبقى هذا العلم قلياًل في  من العلم في بع�ض الموارد ويتو�سّ

الجملة، ونحن م�سطرون لمواجهة هذا الفقر في المعلومات حول الروح، بالرغم من 

وجود كل التطورات والتقنيات التي ح�سل عليها الب�سر في جميع الميادين؛ ولذلك ال 

ـ يتواجد فيها باحثون يتعر�سون لدرا�سة  ـ مثاًل  العالم  اليوم جامعة من جامعات  نجد 

م�ساألة الروح وتحليل اأبعادها المختلفة.

اأّن اهلل تعالى خلق االإن�سان من  وِحي} على  ِفيِه ِمن رُّ {َونََفْخُت   توؤّكد االآية القراآنية 

الروح.

وِحي} ب�سكل دقيق؛ نجد اأّن  عندما نلتفت اإلى معنى قوله تعالى: {َونََفْخُت ِفيِه ِمن رُّ

هذه الم�ساألة التي تتحدث عنها االآية في هالة من الجهل، اإذ تت�سمن اأ�سئلة عّدة، مثاًل: 

كيف يكون هذا النفخ؟ وما هو نوع عالقة روحنا مع اهلل تعالى؟ واأمثال ذلك، واأّن جميع 

وِتيتُم 
ُ
هذه االأ�سئلة �ساملة لهذا الجهل الذي اأ�سار له القراآن الكريم في قوله تعالى: {َوَما اأ

مِّن اْلِعْلِم اإِلَّ َقِليل}.

يُح  اْلَم�سِ {اإِنََّما  تعالى:  قوله  الروح، مثل  اإلى  ت�سير  اآيات  اأّن هناك  اإلى  االإ�سارة  تجدر 

ْنُه}، فقد اأطلق القراآن الكريم في  ْلَقاَها اإِلَى َمْريََم َوُروٌح مِّ
َ
ِعي�َسى اْبُن َمْريََم َر�ُسوُل اهلِل َوَكِلَمتُُه اأ

هذه االآية المباركة على عي�سى كلمة »روح ا...«.

بناء على ذلك اإذا اعتقدنا باأّن اهلل تعالى ينفخ من روحه في جميع اأج�ساد الب�سر، 
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�سوف نواجه ال�سوؤال التالي: لماذا اأطلق على النبي عي�سى Q كلمة »روح«؟ 

ا ال نتمكن من االإجابة على هذا ال�سوؤال ب�سورة وا�سحة، لكن يمكن لنا اأن  وهنا اأي�سً

ن�ستنتج باأّن هاتين النفختين تختلفان.

2. اإمكانية الح�سول على �سفات الروح ون�ساطاتها:

ومع ندرة المعلومات التي نمتلكها حول الروح، لكن من خالل المعطيات القليلة التي 

ح�سلنا عليها عن الروح يمكن لنا درا�سة مو�سوعها وتحليل اأبعادها على �سوء االآيات 

والروايات، ف�ساًل عن تجارب االإن�سان، بحيث نتو�سل اإلى نتائج مفيدة عن �سفات الروح 

تمثل  مختلفة،  ون�ساطات  اأعمال  من  به  تقوم  اأن  يمكن  وما  االإن�سان،  بج�سد  وعالقتها 

بع�سها عالقاتها وارتباطاتها مع االأ�سخا�ض في الدنيا.

3. روح االإن�سان اأكثر حرية وقدرة في عالم البرزخ

من  وبالرغم  اأكبر،  قدرة  على  اأكثر وح�سولها  الروح  لتحرر  البرزخ محل  عالم  اإّن 

اأننا الزلنا على قيد الحياة ونعي�ض في هذا العالم، ولي�ض لدينا تجربة عن عالم البرزخ 

و�سلتنا  التي  والن�سو�ض  الروايات  �سوء  على  لنا  يمكن  لكن  فيه،  الروح  عمل  وطبيعة 

اال�ستنتاج باأّن روح االإن�سان في البرزخ تكون متحررة من القيود واالأغالل، بل اإّن هذه 

الحرية والقدرة تربو على ما كانت عليه في عالم النوم، وهي في حالة تكامل قيا�ًسا اإلى 

ما كانت عليه في عالم الروؤيا.

4. اإثبات ن�ساطات وفعاليات للروح اإثبات لوجود نوع من الحياة لها

الحقيقة اأن الروح لها ن�ساطات وفعاليات عدة، �سنذكرها ونثبتها اإن�ساء اهلل �سبحانه، 

ينبغي  ولكن  كونها ذات حياة،  تدل على  اأثبتناها فهي  لو  والفعاليات  الن�ساطات  وهذه 

االلتفات اإلى اأن هذه الحياة التي نن�سبها اإلى الروح ال تعني الحياة المادية الثابتة قبل 

الموت؛ بل هي حياة برزخية خا�سة؛ اإال اأن ال�سوؤال الذي نواجهه اأن كل روح لو كانت ذات 

اأرواح ال�سهداء  ن�ساطات، وهذا بدوره يدل على وجود الحياة لها، فلماذا جعل القراآن 

اأحياء، مما يبدو منه اأن غيرهم لي�سوا باأحياء؟ قال تعالى: {َوَل تَْح�َسبَنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوْا ِفي 
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ْحيَاء ِعنَد َربِِّهْم يُْرَزُقوَن}؛ هذه االآية توؤكد على اأّن ال�سهداء اأحياء عند 
َ
ْمَواتًا بَْل اأ

َ
�َسِبيِل اهلِل اأ

رّبهم يرزقون.

هناك جوابان لذلك: 

ثابتة  هي  التي  الحياة  هذه  غير  عام  ب�سكل  لــالأرواح  التي  الحياة  االأول:اأن  الجواب 

لل�سهداء، وفي اإطار ذلك قد ُيت�سور نوع حياة لهم على غرار الحياة التي كانت لهم 

ال�سهيد  ال�سهيد وغير  بين  الوا�سح عدم وجود فرق  ولكنه من  ا�ست�سهادهم،  قبل 

في هذا المجال؛ باعتبار اأّن الموت �سفة تعر�ض على ج�سم االإن�سان، فُت�سل حركة 

ج�سده الميت وتتوقف عن العمل.

االآية  »اأحياء« في هذه  لفظة  ال�سهداء  اأطلق على  الكريم  القراآن  اأن  الثاني:  الجواب 

الج�سم بنظر االعتبار، بل على  واأخذ  نعي�سها  التي  المادية  الحياة  اأ�سا�ض  ال على 

العلم  مرتبة  من  واأ�سمى  اأرفــع  ومرتبة  بدرجة  تتمتع  ال�سهداء  اأرواح  كون  اأ�سا�ض 

والن�ساط التي تمتلكها االأرواح االأخرى؛ اأي يكون لها نف�ض العلم والوعي كل اللذين 

تمتلكهما اأرواح الب�سر في عالم البرزخ، ولكن بمرتبة اأعلى وتكامل اأ�سمى، وهذا ما 

يمكن ا�ستنتاجه من خالل لفظة »حي« في االآية المباركة.

ال�سهداء  اأرواح  اإلى  الحي  نن�سب �سفة  الجواب �سحيح كما هو معلوم، وعليه  وهذا 

وغيرهم. فاأرواح جميع النا�ض تكون حّية. وبما اأّن �سفة الحياة يمكن اإطالقها على كل 

االأرواح، ال يكون هناك فرق بين روح ال�سهيد وغير ال�سهيد؛ غير اأن الحياة التي يتمتع بها 

ال�سهيد، ذات درجة اأقوى بالقيا�ض اإلى حياة غيره، فهي حياة ذات ن�ساطات م�سحوبة 

ب�سعور واإدراك وعلم وا�سع. 

وغني عن البيان اأن حياة النبي P بعد وفاته اأكمل من حياة ال�سيهد بكثير، قال 

ا في اإثبات حياة االأنبياء بعد وفاتهم،  وذكر ال�سمهودي جملًة  البيهقي: اأّلفنا كتاًبا خا�سًّ

اهلل  �سلوات  االأنبياء  على  ي��رّد  وج��ّل  عّز  اهلل  »اإّن  قائال:  منها  وا�ستفاد  االأحاديث  من 

 .
)1(

و�سالمه عليهم اأرواحهم، فهم اأحياء عند رّبهم كال�سهداء«

)1( . امل�سدر ال�سابق: 1353.
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وقال في وفاء الوفاء: »ال�سّك في حياته بعد وفاته، وكذا �سائر االأنبياء عليهم ال�سالة 

وال�سالم اأحياء في قبورهم حياًة اأكمل من حياة ال�سهداء  التي اأخبر اهلل تعالى بها 

 .
(1(

في كتابه العزيز، ونبّينا P �سّيد ال�سهداء

ثم روى عن البيهقي اأّنه قال: ولحياة االأنبياء �سلوات اهلل و�سالمه عليهم بعد موتهم 

.
)2(

�سواهد من االأحاديث ال�سحيحة

5. لالأرواح م�ستقر:

ربما يت�سور اأن الروح بما اأنها لي�ست من �سنخ الج�سم والمادة، فال مكان لها ت�ستقر 

فيه، ولكن الحقيقة اأن هناك اأمرين يجب التفكيك بينهما، اأحدهما اأن الروح من غير 

�سنخ الج�سم فال ت�سغل مكاًنا، واالآخر اأن عدم كون المكان لها ال يعني اأنها في كل مكان، 

واأنها حا�سرة  ال في مكان خا�ض، بل لها م�ستقر ولكنه غير مكاني، حقيقته غير معلومة 

لنا، غير اأن كل ما نعلمه اأنه برزخي. وقد عبر االإمام ال�سادقQ عن هذا الم�ستقر 

»اأين   Qالأبي عبداهلل قلت  قال:  اإذ  الجازي،  بن  اإبراهيم  روي عن  فيما  بالحجرة 

اأرواح الموؤمنين«؟ فقال: »اأرواح الموؤمنين في حجرات في الجنة«، قلت: »فاأين اأرواح 

)3(

الكفار«؟ فقال: »في حجرات في النار«.

6. لالأرواح �سور:

ا ما ورد في روايات االئمة R، قال االإمام ال�سادقQ »اإذا قب�سه  وهذا اأي�سً

اإذا قدم  ال��دن��ي��ا(،...  اإل��ى الجنة في �سورة ك�سورته )ف��ي  ال��روح  اإليه �سير تلك  اهلل 

عليهم القادم عرفهم بتلك ال�سورة التي كانت في الدنيا«. وفي حديث اآخر عن االإمام 

راأيته،  اإذا  »حتى  اآخر:  حديث  وفي  االأج�ساد«.  �سفة  في  االأرواح  »اإن   Q ال�سادق 

)4(

قلت: فالن«.

)1( . وفاء الوفا 4: 1352.

)2( . وفاء الوفا: 1352.

)3(  املحا�سن للربقي، 1: 178.

)4(  املحا�سن للربقي، 1: 178.
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وغني عن البيان اأن اعتبار وجود �سورة لها ال يعني اعتبار اأنها ج�سم، بل هذه ال�سورة 

برزخية.

احملور الثاين: نشاطات وفعاليات الروح
ونتحدث عن هذه الن�ساطات في مجالين: 

المجال الأول: اأعمال وحالت �صخ�صية: 

لي�ض القيام باأعمال �سخ�سية اأمًرا منح�سًرا بالدنيا، بل الروح في عالم البرزخ تاأتي 

باأعمال تنفعها وال �سلة لها بغيرها، وكما اأن حاالت مثل ال�سرور اأو الغم تطراأ على الحي، 

تتمثل  فهي  ال�سخ�سية  االأعمال  اأما  الحاالت.  مثل هذه  عليه  تطراأ  ا  اأي�سً الميت  كذلك 

ح�سب ما في بع�ض الروايات في عملين:

1- االأكل وال�سرب: يقول االإمام ال�سادقQ : »اأرواح الموؤمنين في حجرات في 

)1(

الجنة ياأكلون من طعامها وي�سربون من �سرابها«. 

والرزق الذي تحدث القراآن الكريم عن وجوده وثبوته لل�سهداء اإ�سارة اإلى وجود مثل 

هذا الفعل لهم، ولكنه يتميز عما كان لغير ال�سهداء من فعل االأكل وال�سرب.

ربنا  الموؤمنون(:  ويقولون)اأي:    ...«[  :  Q ال�سادق  االإمام  يقول  الدعاء:   -2

اأقم لنا ال�ساعة لتنجز لنا ما وعدتنا.... ويقولون)اأي: الكفار(: ربنا ال تقم لنا 

)2(

ال�ساعة لتنجز لنا ما وعدتنا«[. 

واأما الحاالت في عالم البرزخ، فهي وعي االأرواح وحزنها وفرحها. وتجدر االإ�سارة 

درجات  لهم من  ما  لــالأرواح ح�سب  تتم  ودرجــات مختلفة،  منازل  الوعي  لهذا  اأّن  اإلى 

ا اأّن ر�سول اهلل P قال:»علمي  كمالية وح�سب ما كانت لها من اأعمال. وروي عنه اأي�سً

.
)3(

بعد وفاتي كعلمي في حياتي«

)1(  املحا�سن للربقي، 1: 178.

)2(  املحا�سن للربقي، 1: 178.

)3( . وفاء الوفا 4: 1352.
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عذاب األرواح في البرزخ
عليه  محكوًما  كان  واإذا  البرزخ،  عالم  في  يتال�سى  االإن�سان  ج�سم  اأّن  الوا�سح  من 

بالعذاب فاإّن روحه هي التي تتعذب؛ اأي اأّن الروح تعي�ض في و�سع �سعب وترى العذاب 

في ذلك العالم، وهذا ما اأ�سارت اإليه الروايات ال�سريفة.

لكن اأحياًنا ُتذكر بع�ض العبارات تتعلق بعذاب الروح ت�سبه ما يحدث في عالم المادة؛ 

فاإّن  واإال  وا�ستيعابه،  فهمه  ومقدار  االإن�سان  ذهن  اإلى  االأمر  هذا  لتقريب  اإال  ذلك  وما 

عذاب الروح يختلف عن عذاب الج�سم؛ لكن بما اأننا نتعامل مع االأبعاد المادية للدنيا، 

اأ�سبحنا نحكم على عالم البرزخ على اأ�سا�ض هذه االأبعاد الدنيوية.

المجال الثاني: ن�صاطاته اإزاء الآخر اأو مع الآخر:

وهذه تنق�سم بدورها اإلى ق�سمين: 

القسم األول: نشاطات االرواح بعضها مع البعض:
اإّن اأرواح الموؤمنين ترتبط مع بع�سها في عالم البرزخ، وهناك جملة من الروايات 

ت�ستفاد منها تفا�سيل هذه االرتباطات وفي ما يلي اإ�سارة اإلى بع�سها: 

1- االلتقاء والتزاور:

اهلل  عبد  اأبي  عن  اأبوب�سير  روى  البرزخ.  في  البع�ض  مع  بع�سها  تلتقي  االأرواح  اإّن 

)1(

Q،  رواية قال فيها: »يلتقون«

2- الت�سائل والتعارف:

Q،  بعد  اأبي عبد اهلل  اأبي ب�سير عن  اإليها عن  اأ�سرنا  التي  الرواية  نقراأ تتمة 

قوله: »يلتقون«، هكذا: 

)2(

»قلت يلتقون؟ فقال يت�ساءلون ويتعارفون حتى اإذا راأيته، قلت: فالن.« 

)1(  املحا�سن للربقي، 1: 178.

)2(  املحا�سن للربقي، 1: 178.
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وهذا االرتباط لي�ض مجرد التقاء وتعارف، بل ي�سبب هذا االرتباط اأن ت�سبح االأرواح 

اأحد الموؤمنين  اأّن روح  مطّلعة على ما ال تعلمه قبل هذا التعارف والت�ساوؤل. فمثاًل، لو 

دخلت اإلى عالم البرزخ، و�ساألها الموؤمنون من االأموات قبلها عن حال بع�ض االأ�سخا�ض 

الذين كانوا يعرفونهم على قيد الحياة، واأخبرتهم باأّنهم قد ماتوا من قبل، �ستعلم حينها 

االأرواح الموؤمنة باأّن اأولئك االأ�سخا�ض لم يكونوا من الموؤمنين، واإال لتمكنت هذه االأرواح 

من التعّرف عليهم واالرتباط معهم في عالم البرزخ.

 :Qقال االإمام ال�سادق

ْفلََتْت ِمْن َهْوٍل َعِظيٍم، ُثمَّ 
َ
وُح على  ااْلْرَواِح ُتُقوُل: َدُعوَها َفاإِنََّها َقْد اأ »اإَِذا َقِدَمت  الرُّ

ا، اْرَتَجْوُه؛ َواإْن  ُلوَنها: َما َفَعَل ُفاَلٌن؟ َوَما َفَعَل ُفاَلٌن؟ َفاإِْن َقاَلْت َلُهْم: َتَرْكُتُه َحيًّ
َ
َي�ْساأ

َقاَلْت َلُهْم: َقْد َهلََك، َقاُلوا: َقْد َهَوي  َهَوي« 

القسم الثاني: نشاطاته إزاء األحياء:
ودرجة  الــروح  كماالت  ح�سب  دائرتها  وتت�سيق  وتتو�سع  متعددة،  الن�ساطات  وهذه 

حياتها البرزخية، واإليك اإ�سارة اإلى جملة منها:

اأواًل: ارتباطها مع النائم :

 اإّن الحرية الفائقة على الحد المتعارف والقدرة الكبيرة على ال�سير، ُتَعدُّ من جملة 

الخ�سائ�ض التي تتمتع بها روح االإن�سان في عالم الروؤيا، اإذ فيه تتحرر الروح من الج�سد 

ب�سكل محدود وموؤقت، وتزداد قدرتها على ال�سير، ومع اأّن ج�سد االإن�سان يعي�ض في �سبات 

حال النوم، لكن الروح تكون لها القابلية المفتوحة على التحرر من قيودها التي كانت 

تحّدها في حال اال�ستيقاظ.

وهذه القابلية تجعل الروح في حالة النوم م�ستعدة الأن ترتبط بها روح الميت اأحياًنا.  

وبتعبير اآخر قد يتفق اأن يح�سل ارتباط بين روح من مات مع روح من نام، وحتى هذا 

اأو  الحالية  االأحياء  باأو�ساع  المتعلقة  الحقائق  من  جملة  اإخبار  يت�سمن  قد  االرتباط 

الم�ستقبلية، بحيث عندما ي�ستيقظ االإن�سان يمكن له اأن يواجه هذه الحقائق في الحال 
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اأو الم�ستقبل، ولقد حدث هذا االأمر للكثير من النا�ض.

يكون  النوم  اأّن عالم  النائم، هو  االإن�سان  بروح  االأموات  اأرواح  ارتباط  اإمكان  ووجه 

اأ�سبه �سيء بعالم البرزخ؛ لهذا ال�سبب يمكن لالإن�سان اأن يلتفت اأحياًنا اإلى اأحالم في 

المنام، تعك�ض ما يتم في الم�ستقبل اأو تعك�ض الو�سع الحالي للنائم. 

ثانًيا: زيارة االأهل وروؤيتهم 

من جلمة ن�ساطات االأرواح  اأنها تنزل لروؤية اأهلها واالطالع على اأحوالهم  .

:Q  قال االإمام  ال�سادق

ْهلَُه 
َ
ْهلَُه َفُيَرى  َما ُيِحبُّ َوُي�ْسَتُر َعْنُه َما َيْكَرُه، َواإِنَّ اْلَكاِفَر َلَيُزوُر اأ

َ
»اإِنَّ اْلُموؤِْمَن َلَيُزوُر اأ

.» َفُيَرى  َما َيْكَرُه َوُي�ْسَتُر َعْنُه َما ُيِحبُّ

ْهلَُه 
َ
الَّ َوُهَو َياأِْتي  اأ ِمٍن َواَلَكاِفٍر اإِ  وروى  اأبو ب�سير: اأّن ال�سادق  Q قال : »َما ِمْن ُموؤْ

ى 
َ
 على  َذِلَك، َواإَِذا َراأ

َ َ
اِلَحاِت َحِمَد اهلل ْهلَُه َيْعَمُلوَن ِبال�سَّ

َ
ى  اأ

َ
َذا َراأ ْم�ِس، َفاإِ ِعْنَد َزَواِل ال�سَّ

اِلَحاِت َكاَنْت عليِه َح�ْسَرًة«. ْهلَُه َيْعَمُلوَن ِبال�سَّ
َ
اْلَكاِفُر اأ

ثالًثا : روؤيته و�سمعه:  

ِميُر اْلُموؤِْمِنيَنQ: »... َو اإِنَُّه َلَيْعِرُف َغا�ِسلَُه«.  وقال 
َ
َعْن �ُسَوْيِد ْبِن َغَفَلَة َقاَل : َقاَل اأ

االإمام ال�سجادQ : »اإن الموؤمن ليعرف غا�سله وحامله«.

وجاء في رواية: »ما من اأحد يمّر بقبر اأخيه الموؤمن كان عرفه، في�سّلم عليه، اإاّل 

.»Q عرفه ورّد

رابًعا: ا�ستينا�سه بالحي الذي زاره

به حّتى  ا�ستاأن�س  اإاّل  اأخ��ي��ه، فيجل�س عنده،  ي��زور قبر  » ما من رج��ل  روايــة:  وفي 

يقوم«.
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صور ندوة املقامات
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