
١

  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٨ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  

  الفقه

  عشرالثالث اجلزء 



٢



٣

  

  الفقه

  موسوعة استداللية يف الفقه اإلسالمي

  

  آية اهللا العظمى

  ين الشريازيالسيد حممد احلسي

  دام ظله

  

  كتاب الطهارة

  عشرالثاين اجلزء 

  

  دار العلوم

  بريوت ـ لبنان



٤

  

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٧ـ ه ١٤٠٨

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع

  حارة حريك ـ بئر العبد ـ مقابل البنك اللبناين الفرنسي: العنوان

   بريوت ـ لبنان٨٢١٢٧٤: تلفون  شوران ٦٠٨٠ب . ص



٥

  

  كتاب الطهارة 

  اجلزء احلادي عشر



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين، 

  .واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين



٧

 لكن كانت ،وكذا إذا كانت للميت  ، ترتع، ومل يرض بإبقائها،ن ثياب الشهيد للغري إذا كا):٧ ـ مسألة(

  . مل يرض بإبقائها عليه ومرهونة عند الغري

  

 وأدلة املقام، كشکال، ألحقية املالإبال }   ترتع، ومل يرض بإبقائها،إذا كان ثياب الشهيد للغري{): ٧ ـ مسألة(

  .منصرفة إىل ما كان ملك الشهيد

  .ا إذا رضى بدفنه معها، فالظاهر عدم جواز الرتع، لشمول األدلة له بال حمذوروأم

}لتقدمي حق الغري، وقد عرفت}   ومل يرض بإبقائها عليه، لكن كانت مرهونة عند الغري،توكذا إذا كانت للمي :

  . أشبهمثل ذلك إذا كانت متعلقة حلق الفقراء، خلمس أو زكاة أو ما وأن األدلة منصرفة عن مثله،

نقل يف بعض كما جساد بأثواا ـ مث لو علمنا بأن الكفار جيردون الشهداء عن ثيام، أو علمنا أم حيرقون األ

من ظهور األدلة يف أن االبقاء لبقاء : حروب إسرائيل مع املسلمني ـ فهل جيوز الرتع، حفظاً للحال، أم ال؟ احتماالن

غرينا احلرام ال يستلزم أن نفعل احلرام، تفادياً عن فعل الغري له، وال يبعد طالق، وفعل الثوب على أبدام، ومن اإل

  .ن كان األحوط الثاين، إال إذا دار بني احملذورين، فالتخيريإاألول، و



٨

خصوصا إذا مل ،  وتكفينهفاألحوط تغسيله  أم ال، مل يعلم أنه قتل شهيدا،تإذا وجد يف املعركة مي): ٨مسألة ـ (

. إن كان ال يبعد إجراء حكم الشهيد عليه و،حةيكن فيه جرا

  

 بأن مل يكن قتيالً أصالً، أو كان قتيالً } أم ال،ت مل يعلم أنه قتل شهيداًإذا وجد يف املعركة مي{): ٨مسألة ـ (

 خصوصاً{حكامه أطالق األدلة، ومل يعلم أنه شهيد حىت جترى عليه إل} تكفينه وفاألحوط تغسيله{لكنه ليس بشهيد 

بل جيب علی األقوی ـ كما هو } وإن كان ال يبعد{فإنه يورث الظن بعدم االستشهاد } ذا مل يكن فيه جراحةإ

مارة كونه يف املعركة علی كونه شهيداً، وهو كاف يف احلكم، ألن  أل} إجراء حكم الشهيد عليه{املشهور ـ 

جود األثر ال يضر بعد احتمال املوت ووعدم الشارع مل حيدث جديداً يف املوضوع، فاملوضوع يرجع فيه إلی العرف، 

للخوف وحنوه، احتماالً عقالئياً، وقد تقدم أن اخلوف يف املعركة املوجب للموت مثل اجلراحة يف كون امليت به 

  .جراء حكم الشهيد عليهإشهيداً أيضاً، ولذا ذهب املشهور، كما حكي عن ظاهرهم، إلی 

 وجود الشرط، وأصالة وجوب الغسل، وعن الذكری والروض التوقف، نعم خالف ابن اجلنيد، مستدالً بالشك يف

حيث نقال اخلالف من دون ترجيح، مث الظاهر أنه لو قصد الفرار من احلرب فقتل يف ذلك احلال، كان حبكم الشهيد 

  نإ الشهيد، وقد تقدم أنه شهيد، وأيضاً، ألن فراره عصيان ال أنه يسقط عنه حكم



٩

  . جاء ملال أو حنوه، إذا قتل حتت لواء اإلسالم، واهللا العاملوكان كارهاً للحرب، أ



١٠

 ومن ماتت ، واملهدوم عليه، والغريق،بطونامل و،من املطعون ،من أطلق عليه الشهيد يف األخبار): ٩مسألة ـ (

  .  إذ املراد الترتيل يف الثواب، عليه حكم الشهيدى ال جير،ماله و، واملدافع عن أهله،عند الطلق

  

من ماتت  و،املهدوم عليه و،الغريق و،املبطون و،من املطعون ،من أطلق عليه الشهيد يف األخبار{): ٩لة ـ مسأ(

صلی اهللا عليه ( والذي مات يف حب آل حممد}  ال جيري عليه حكم الشهيد،ماله و،املدافع عن أهله و،عند الطلق

ك الشيخ األكرب يف الطهارة، واملستمسك، بل شكال وال خالف، وقد ادعی عدم اخلالف يف ذلإوغريهم، بال ) وآله

  : ويدل عليه أمور،}إذ املراد الترتيل يف الثواب{مجاعاً، كما عن املعترب والتذكرة، إ

  .مجاع املذكوراإل: األول

  .شكال فيهاإالسرية القطعية اليت ال : الثاين

اغسل  «:ب، كرواية أيب خالدوصاً باحلرعدم مشول روايات الشهيد ملثلهم، لتقييدها مبا دلّ علی كونه خا: الثالث

 مع أن الغريق أيضاً داخل يف الشهيد يف ،)١(»كيل السبع، وكل شيء إال ما قتل بني الصفنيأكل املوتی، الغريق، و

  الغريق حيبس حتی: قال) ه السالمعلي( تلك الروايات، ومثله يف الداللة ما رواه عمار عن الصادق

                                                

.٣ من أبواب غسل امليت ح١٤ الباب٦٩٨ ص٢ج: الوسائل )١(



١١

  .)١(مث يغسل ويكفنيتغري، ويعلم أنه قد مات، 

الذين قتلوا مسمومني غسلوا، مع وضوح أم يف أعلی ) عليهم السالم( أن الرسول والزهراء واألئمة: الرابع

  .درجات الشهادة

                                                

  .١ من أبواب غسل امليت ح٤ الباب٦٨٧ ص٢ ج:الوسائل )١(



١٢

 وجب االحتياط ، بوجود مسلم يف البنيمع العلم اإلمجايلّ  فإن كان، إذا اشتبه املسلم بالكافر): ١٠  ـمسألة(

    وإن مل يعلم ذلك،مها للجميعبالتغسيل والتكفني وغري

  

مع العلم اإلمجايل بوجود مسلم يف البني وجب االحتياط   فإن كان، إذا اشتبه املسلم بالكافر{): ١٠  ـمسألة(

مجايل، وال ينايف ذلك حرمة غسل الكافر، واجراء سائر املراسيم وذلك للعلم اإل }بالتغسيل والتكفني وغريمها للجميع

مليت أهم، فليس املقام من دوران األمر بني احملذورين، مث ال خيفی أن الدوران املذكور إمنا هو يف عليه، ألن جتهيز ا

  .نفرين، أحدمها مسلم، واآلخر ال يعلم أيهما مسلم وأيهما كافر

ة إذا دار بني األمرين يف نفر واحد، مل يعلم أنه مسلم أو كافر، فسيأيت يف مسألة كميش الذكر، كما أن الصال: أما

ت، مث صالة واحدة بنية املسلم منهم، وهذا هو احدمها باآلخر، ميكن إتياا جبميع القتلی أو األموأيف املتعدد املشتبه 

الذي اختاره اخلالف، واملعترب، والروضة، وغريهم، يف احملكي عنهم يف باب الصالة، وال خيفی أن ما ذكره املصنف 

بأن احتمل أن } وإن مل يعلم ذلك {،ل له، ومنه يعلم حال الشهيد أيضاًشهيد، إذ الشهيد ال غسالإمنا هو يف غري 

مارات، كالبينة، وكونه يف أرض اإلسالم أو امليت الواحد أو الكل كفاراً أو مسلمني، فالظاهر أنه يرجع أوالً إلی األ

عية، أو موجب الكفر، وكونه ساقطاً يف معسكر املسلمني أو معسكر الكفار، إلی غري ذلك مما هو أمارة شر

  لالطمئنان اخلارجي، وإال تكن



١٣

  ال جيب شيء من ذلك، ويف رواية

  

 وال يصح التمسك بعموم جتهيز كل مسلم، ألنه شبهة ،ألصالة الرباءة} ال جيب شيء من ذلك{واطمئنان أمارة 

النسبة إلی هذا امليت، من مجايل، بتوجيه التكليف إليه بإن العلم اإل: مصداقية، وال يتمسك بالعام فيها، لكن رمبا يقال

وجوب الغسل أو حرمة الغسل، ال يدع جماالً للرباءة، وهذا ليس ببعيد، وحينئذ فالظاهر تقدمي جانب الوجوب، ألنه 

أهم شرعاً كما يستفاد من أدلة احترام املسلم، فهو مثل أن يدور األمر بني كونه مسلماً حمقون الدم، أو كافراً واجباً 

 علی  بالعكس من ما إذا دار األمر بني أن تكون زوجته، املسلم أهم، ولذا جيب االحتياط بعدم قتلهقتله، فإن احترام

جنبية حيرم وطؤها، فإن احلرمة هنا أهم، ملا استفيد من األدلة من شدة التحرمي يف أرأس أربعة أشهر فيجب وطؤها أو 

  .باب الزنا، مما ليس مثله الوجوب يف باب الزوجة

صلی اهللا عليه ( قال رسول اهللا«: قال) عليه السالم( محاد يف الصحيح، أو احلسن، عن الصادق} ويف رواية{

ال يكون ذلك إال يف كرام :  يعين به من كان ذكره صغرياً، وقال، من كان كميشاًال تواروا إالّ: يوم بدر) وآله

  عليه( روی عن محاد، عن الصادقكری، حيث  وكان هذا هو الذي رواه الشهيد باملعنی يف حمكي الذ،)١(»الناس

                                                

.١ من أبواب جهاد العدو ح٦٥ الباب١١٢ ص١١ج: الوسائل) ١(



١٤

  مييز بني املسلم والكافر، بصغر اآللة وكربها

  

  .»ال يكون ذلك إال يف كرام الناس: أن النيب يف يوم بدر أمر مبواراة كميش الذكر، أي صغريه، وقال«): السالم

أنه أمر «) عليه السالم(  فروي عن أمري املؤمنني،إذا اختلط قتلی املسلمني بقتلی املشركني(: يف اخلالف: وقال

  .)١()بدفن من كان منهم صغري الذكر

  .)٢(»ينظر مؤتزرهم، فمن كان صغري الذكر يدفن«: قال) عليه السالم( أن أمري املؤمنني:  املبسوط، رويويف

 ليس لكن يرد عليه ما ذكرناه يف كتاب اجلهاد، بأن غري رواية محاد} مييز بني املسلم والكافر بصغر اآللة وكربها{

حجة من ناحية السند، أما رواية حسنة، فمن احملتمل أنه قضية يف واقعة، إذ من الواضح أنه ال تالزم بني اإلميان 

وكميش الذكر، وبني الكفر وكرب الذكر، مع أن يف بدر مل يكن موقع لالشتباه، لقلة قتلی املسلمني، وكان كلهم 

، بل ميكن أن يكون )عليه السالم( مامنه مل يعلم أن التفسري من اإلأضافة إلی معروفني، فكيف وقع االشتباه، هذا باإل

  كميش " كميش" بـ من الراوي، وتفسريه ليس حبجة، فيحتمل أن يراد

                                                

  .٦٣ املسألة ١٦٧ ص:اخلالف )١(

  . يف أحكام اجلنائز١٨٢ ص١ ج:املبسوط )٢(



١٥

  وال بأس بالعمل ا يف غري صورة العلم االمجايلّ،

  

هم وشرام  وهذا واضح، فإن الكرام لقلة طعام)١(»وكبريهم جلده منكمش«اجللد، كما يف رواية كربالء 

  :الدمستاين: يكونون كذلك، قال

  ل الشفاه ظمابعمش العيون بكی ذ

  مخص البطون طوی ما غبها الكحل

  .١٢٧  وبقية الكالم يف كتاب اجلهاد مسألة)٢(»قد براهم اخلوف«): عليه السالم( قال أمري املؤمنني

حمل نظر، إذ املسألة بني } مجايلّلم اإلوال بأس بالعمل ا يف غري صورة الع {:ومما تقدم يعرف أن قول املصنف

ما إمجايل، إمارة علی أحد الطرفني، كما إذا كان يف أرض اإلسالم أو أرض الكفر، وما أشبه ذلك، وبني علم أوجود 

ما بالعلم بأن هذا الواحد ـ مثالً ـ كافر أو مسلم، مث لنفرض أنه ال علم إبالعلم بأن أحدمها كافر، واآلخر مسلم، و

حكام املسلم عليه، مل يكن أجراء إ يف البني، فإن كان األصل من استصحاب أو غريه، يقتضي كونه مسلماً، أو مجايلإ

جراء جراء املراسيم عليه إذا كان كبري الذكر، وإن كان األصل يقتضي عكس ذلك مل يكن وجه إلإوجه لعدم 

  ة،املراسيم عليه، هذا بقي الكالم فيما لو كان امليت أو القتيل امرأ

                                                

  .٣٠٨ ص٤٤ج: البحار )١(

  . يف صفة املتقني٣٠٤ص: ج البالغة )٢(



١٦

  .حكام املسلم مطلقاً بعنوان االحتمال و برجاء كونه مسلماًأجراء إواألحوط 

  

  .فال يشمله هذا احلديث

وكذا إذا كان خنثی، أو قطعت عورته، أو اختلف عليه اإلسالم والكفر، بأن أسلم وكفر، ومل يعلم السابق 

ه ما لو اشتبه املسلم الصحيح باملسلم منهما، أو حنو ذلك، ففي كل هذه الصور جيب التمسك بأدلة أخری، ومثل

  .احملكوم بكفره

وذلك ألمهية جتهيز املسلم، من } جراء أحكام املسلم مطلقاً بعنوان االحتمال وبرجاء كونه مسلماًإواألحوط {

   .ترك الكافر بال جتهيز ـ كما عرفت ـ

ن مسه موجباً للغسل، ولو مل تكن مارة وحنوها، فغسل مل يكوهو أنه يف مورد االشتباه، لو عمل باأل: بقي شيء

مجايل، فغسل املشتبه به، فالظاهر أن مسه يوجب الغسل، الستصحاب حدث املوت يف مارة، وعمل مبقتضی العلم اإلأ

 ألن هذا امليت املشكوك كونه مسلماً أو كافراً، كان مسه يوجب الغسل، فيستصحب بعد غسله لعدم املمسوس،

 االستصحاب مقدم علی استصحاب طهارة املاس، ألن طهارة املاس مسببي، فيقدم عليه العلم بطهارته بالغسل، وهذا

  .حدمها مسلم، فمسهما، ال شك يف وجوب الغسلأالسبيب، وفيما إذا كان ميتان 

طراف العلم أنفس إذا مس أحدمها، فالظاهر عندي وجوب الغسل أيضاً، ألن مالقي أطراف العلم، حاله حال أما 

   يفـ كما ذكرناه



١٧

 ـ بالفتح ـ ال جيب ىاألصول ـ لكن علی ما ذكروه من عدم كون حال املالقي ـ بالكسرـ حال املالق

  .الغسل، واملسألة حتتاج إلی مزيد من التتبع والتأمل، واهللا العامل



١٨

   بعد العمل بالكيفية السابقة ال يوجب الغسل،  واملقتول بالقصاص، الشهيدمس): ١١ ـ مسألة(

  

من غسله قبل قتله، } بعد العمل بالكيفية السابقة{ وحنوه}  واملقتول بالقصاص، الشهيدمس{): ١١ ـ مسألة(

كما هو } ال يوجب الغسل{ليس علی ما ينبغي } بالكيفية السابقة{: طالق قولهإوال يشترط احلنوط والكفن، ف

:  يف شهداء أحد)صلی اهللا عليه وآله(  املشهور، لظهور األدلة يف أن الشهيد بدنه ال ينجس باملوت، قال رسول اهللا

، » يف اهللا إال يأيت يوم القيامة يدمي لونه لون الدم ورحيه ريح املسك؟؟؟زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم«

بضميمة ظهور كون غسل املس لنجاسة بدن امليت، جناسة موجبة لغسل مالقيه، كما يف خرب الفضل، وحممد بن 

ضافة لظهور األدلة يف أن غسل القتيل قبل قتله هو غسل امليت، هذا باإل ، وكذلك)١()لسالمعليه ا( سنان، عن الرضا

من غسل املس، ملن مس ) عليهم السالم( واألئمة) صلی اهللا عليه وآله( إلی خلو األخبار احلاكية حلروب رسول اهللا

، وعلی هذا فال وجه لتردد مصباح  لَبانتيمم ملسهم، ولو كان) عليه السالم(  ومل ينقل أن االمام احلسني،الشهداء

ثام بوجوب غسله، كما ال وجه لتردد الذخرية واحلدائق يف للفقيه يف لزوم الغسل ملن مس الشهيد، وال مليل كشف ال

   .كما نقل عنهم وجوب غسل املس مبس املقتول حداً، وال لفتوی احللّي بالوجوب،

                                                

.٣ يف العلة اليت من أجلها يغسل امليت ح٢٣٨ الباب٣٠٠ ص١ج: العلل )١(



١٩

   ال غريه و،إن مل يكن فيها عظم ال جيب غسلها ،تالقطعة املبانة من املي): ١٢ ـمسألة (

  

من احلنوط والصالة }  ال غريه و، ال جيب غسلها، إن مل يكن فيها عظم،تالقطعة املبانة من املي{): ١٢ـ مسألة (

 االتفاق :مجاع علی عدم التغسيل، ويف احلدائق اإل:شكال وال خالف، بل يف اخلالف والغنيةإوالكفن املتعارف، بال 

دم الغسل والكفن والصالة، ويدل علی ذلك انصراف أدلة املذكورات إلی غري مثل قطعة اللحم، واألخبار ع علی

املعتربة الدالة علی عدم وجوب الصالة عليه، بناًء علی املالزمة بني الصالة وسائر املراسيم ـ كما فهمها الفقهاء ـ 

 كان له كل األحكام، ب، الستصحاب أنه إذا كان متصالً الوجومجاع، يسقط احتمالوذين الدليلني املؤيدين باإل

 ـ فيما إذا كان معظم حلم امليت ـ بتقريب أنه يصدق )١(»القاعدة امليسور«وحكام، فإذا انقطع نستصحب بقاء اإل

ملي، يسقط االحتمال، ألن األدلة االجتهادية ال تدع جماالً لألصل الع: علی غسله أنه ميسور غسل اموع، وإمنا قلنا

شكال يف هذين األمرين يف نفسهما، ويؤيد ما ذكرناه ما دلّ علی عدم الغسل مبس ضافة إلی اإلولقاعدة امليسور، باإل

 إنسان، إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه«:  يف مرفوعة أيوب)عليه السالم(اللحم ارد، كقول الصادق 

ه الغسل، فإنفكل ما كان فيه عظم، فقد وجب علی من ميس  

                                                

  .٢٠٥ ح٥٨ ص٤ج: العوايل )١(



٢٠

  وتدفن بل تلف يف خرقة

  

  . وحنوه غريه)١(»مل يكن فيه عظم، فال غسل عليه

  .وأما احلنوط، فإذا مل يكن من مواضعه، فهو واضح، وإن كان من مواضعه فسيأيت الكالم فيه

عدة كما عن املشهور، لكن الشهرة حمقة، والدليل علی لفها يف اخلرقة االستصحاب وقا} بل تلف يف خرقة{

شكال يف كليهما، فاألقرب عدم الوجوب، كما ذهب إليه احملقق يف املعترب، وتبعه آخرون امليسور، وقد عرفت اإل

  .لألصل، بعد عدم الدليل عليه

ن كان من املواضع اليت هلا قطعة من الكفن، إمث إنه لو قيل باالستصحاب، وقاعدة امليسور لزم مالحظة اللحم 

ن كان من املواضع اليت فيها أزيد من قطعة، لزم األزيد، فقوهلم بكفاية اللف قطعة، إ وفالالزم تكفينه يف قطعة،

  .خالف دليلهم

ن مل يقم عليه إمجاع، وقاعدة امليسور، واالستصحاب، فاحلكم بذلك ال يترك، وإل استدل علی ذلك با،}وتدفن{

  .دليل معتد به

ن مل جير إ فيهما، ون احلي، وذلك لفهم العرف استواء األمرظهر احلكم بالنسبة إلی القطعة املبانة م: ومما ذكرنا

  هنا استصحاب،

                                                

  .١ من أبواب غسل املس ح٢ الباب٩٣١ ص٢ج: الوسائل )١(



٢١

  وإن كان فيها عظم، وكان غري الصدر تغسل

  .وال دليل امليسور

نعم الظاهر عدم لزوم الدفن يف القطعة الصغرية املبانة من احلي لعدم الدليل، بل السرية جارية يف عدم دفن الثالول، 

  .ومهاوالبثور املقطوعة، وحن

بال خالف كما عن املنتهی، ويف جامع املقاصد نسبته إلی } وإن كان فيها عظم، وكان غري الصدر تغسل{

  :مجاع، بأمورضافة إلی اإلمجاع عليه، ويستدل له، باإلاألصحاب، وعن اخلالف والغنية اإل

هو املتفاهم عرفاً من مجع مرفوعة أيوب املتقدمة، بتقريب املالزمة بني غسل املس، وغسل امليت ـ كما : األول

  .الروايات بعضها إلی بعض ـ

  . علی ما تقدم من تقريبهما،قاعدة امليسور، واالستصحاب: الثاين

 عن الرجل يأكله السبع أو الطري، فتبقی :)عليه السالم( عن أخيه) عليه السالم( صحيح علي بن جعفر: الثالث

 وقد قرب االستدالل بذلك يف ،)١(»يصلی عليه ويدفنيغسل ويكفن و«:  قال؟عظامه بغري حلم كيف يصنع به

  اجلواهر، بصدق العظام علی التامة،

                                                

  .١من أبواب صالة اجلنازة ح ٣٨ الباب٨١٥ ص٢ج: الوسائل )١(



٢٢

 عليه ما ذكره من ظهوره  وحنوه، وال يردوالناقصة، وال سيما مع غلبة التفريق والنقصان فيها، يف مثل أكيل السبع

ن كانت تبقی، إال أن إن، وأكثرها ويف وجود مجيع العظام، أو أكثرها، إذ مجيع العظام تبقی يف كثري من األحيا

  .العرف عدم الفرق بني األكثر وبني األقل، إذ يظهر له من الرواية أن املناط يف التجهيز هو العظم

ن إوإن مسست شيئاً من جسده ـ امليت ـ أكله السبع فعليك الغسل «): عليه السالم( الرضوي قال: الرابع

  . بالتقريب املتقدم يف خرب أيوب،)١(» فال غسل عليك يف مسهكان فيما مسست عظم، وما مل يكن فيه عظم

إمنا مل جيب الغسل علی من مس شيئاً من األموات غري اإلنسان، كالطيور والبهائم «: ومثله رواية ابن شاذان

  .)٢(» ووبراً،والسباع وغري ذلك، ألن هذه األشياء كلها ملبسة ريشاً، وصوفاً، وشعراً

  .لغسل مبس اإلنسان، وبالتالزم بني غسل املس وغسل امليت، يتم املطلوبفاملفهوم منه، وجوب ا

  ،)عليه السالم( بن سنان، عن الرضاخرب حممد : اخلامس

                                                

  .٣٤ السطر١٨ص: فقه الرضا )١(

.٥ من أبواب غسل املس ح٦ الباب٩٣٥ ص٢ج: الوسائل )٢(



٢٣

  وتلف يف خرقة

  

  .)١(»مراضه، وما أصابه من صنوف عللهأوعلة غسل امليت، أنه يغسل ألنه يطهر، وينظّف من أدناس «

ألنه إذا مات، كان الغالب عليه «: فلم أمر بغسل امليت، قيل: وفيه) المعليه الس( ومثله خرب ابن شاذان، عنه

  .)٢(»النجاسة، واآلفة واألذی، فأحب أن يكون طاهراً

جزاء بدن امليت بنحو العموم فيجب غسل أفإن ظاهر مها أن من أسباب الغسل، إزالة اخلبث عن كل جزء من 

 ثبوته علی اجلزء، فإنه يقال ال ىثبت علی الكل، ال دليل علإن ما ي: كل جزء لوجود العلة ـ عرفاً ـ فال يقال

 ،مالزمة يف غري مثل النجاسة وحنوها، وإال ففيها املالزمة ثابتة حسب فهم العرف، فيتعدی من الكل إلی اجلزء

  .وكذلك من اجلزء إلی الكل

ة املبانة من احلي، لوحدة ومما تقدم يظهر أنه ال وجه للمناقشة يف احلكم، كما أنه يظهر من ذلك حكم القطع

  .ن مل جير فيها بعض األدلة السابقةإاملناط، و

كما عن الشرائع، والتحرير، والتذكرة، والنهاية، وهل املراد ا الكفن، كما عن املقنعة، } وتلف يف خرقة{

  والسرائر، والنافع،

                                                

.٣ ح٢٣٨ الباب٣٠٠ ص١ج: العلل )١(

.٢٦٧ ص١ج: العلل )٢(



٢٤

  وتدفن وإن كان األحوط تكفينها بقدر ما بقي من حمل القطعات الثالث

  

من أنه ال دليل علی الكفن، فاألصل عدمه، : الرشاد، وغريها، أم جمرد اخلرقة، كما عن بعض آخر، احتماالنوا

ومن أن ظاهر صحيح ابن جعفر وبعض األدلة األخر الكفن، وهذا هو األقرب، فالالزم مراعاة حال الوضع، فإن كان 

  .ن كان له واحد، لف يف واحدإقطعتني، وله ثالث قطع من الكفن، كفن بثالث، وإن كان له اثنان، كفن يف 

مث الظاهر وجوب حتنيطه إن كان من موضعه، لدليل امليسور، واالستصحاب، وفهم املالزمة، فتأمل، خالفاً ملا عن 

الشيخني، وسالر، من وجوب التحنيط مطلقاً، وملا عن بعض من عدمه مطلقاً، ويف األول أنه ال دليل عليه، ويف الثاين 

  .ا ذكرناه من األدلة، واهللا العاملأنه خالف م

  .وأما الصالة عليه، فسيأيت الكالم فيها إن شاء اهللا تعالی يف باب الصالة

مجاعاً، وقد تقدم الكالم فيه، يف القطعة اليت ال عظم فيها، ويزيد هنا بعض األدلة املتقدمة، كصحيح إ} وتدفن{

احلي، هذا ولكن الظاهر عدم وجوب دفن مثل السن اليت علي بن جعفر، ومنه يعرف حال ما إذا قطعت القطعة من 

وإن كان األحوط تكفينها {تقلع ومعها شيء قليل من اللحم، النصراف األدلة عن مثله، بل السرية علی عدم دفنها 

  بل قد} ي من حمل القطعات الثالثبقدر ما بق



٢٥

   كان عظماً جمرداًنوكذا إ

  

  .بانصراف األدلة عن مثله:  إال أن يقالأن ذلك هو مقتضی القاعدة، اللهم: عرفت

  . عن الزائد حمكمة كانت الرباءة،نعم إذا مل يعلم أنه من أي موضع

فإنّ هلا مجيع أحكام القطعة ذات العظم، أما إن كان كل عظام امليت، كأكيل } وكذا إذا كان عظماً جمرداً{

  :جراء مجيع املراسيم عليه، ويدل عليه أمورإ السبع، واهلياكل العظمية املتعارفة يف هذا الزمان، فالالزم

  .مجاع املدعی يف كالمهماإل: األول

طالق ما دلّ علی وجوب األحكام للصدور، ملا فيه القلب، إذ مجيع العظام مشتمل علی عظم الصدر، أو إ: الثاين

  .ما فيه القلب

يغسل ويكفن ويصلی عليه مه فيما بقيت عظا): عليه السالم( صحيح علي بن جعفر املتقدم، قال: الثالث

  .ويدفن

 فيمن يأكله السبع أو الطري، فتبقی عظامه بغري حلم كيف يصنع به؟ :)عليه السالم( ومثله خرب القالنسي، عن الباقر

  .)١(»يغسل ويكفن ويصلی عليه ويدفن«: قال

                                                

  .٥ من أبواب صالة اجلنازة ح٣٨ الباب٨١٦ ص٢ج: الوسائل )١(



٢٦

 يصلّ عليه، وان وجد عظم إذا قتل قتيل، فلم يوجد إال حلم بال عظم مل «:ما روي يف احلسن أو الصحيح: الرابع

  .)١(»بال حلم فصلي عليه

وأما إن كان بعض العظام، فإن كان األغلب، كان له ذلك احلكم، لشمول تلك األدلة له، وإن كان بعض 

العظام، فقد اختلفوا يف وجوب تغسيله وعدم وجوبه إلی قولني، فظاهر املشهور الوجوب، خالفاً جلماعة منهم الشيخ 

بالعدم، واألقرب األول، لألخبار الثالثة بضميمة استصحاب أن حال انفصاله كحال اتصاله : فقالوا) اهللارمحه ( األكرب

  .ببقية العظام، واملناط ألن العرف يری أن وجه الغسل كونه عظماً، ال كونه جمموع العظام، وألخبار العلل املتقدمة

  .تنجس باملوت، وبالرباءة، وبأنه ال دليل عليهاستدل للقول اآلخر، بأن العظم مما ال حتله احلياة، فال ت

ن مل نقل بنجاسته، كما أن املعصوم يغسل للدليل، وإن كنا إأن الدليل دلّ علی غسل العظم، و: ويرد علی األول

علی عدم  احليوان يف عدم النجاسة ممنوع، إذ ما دلّ نسان كعظمنعلم عدم جناسة بدنه، هذا مضافاً إلی كون عظم اِإل

   ة العظم، خاص باحليوان، ومثله الشعر، فإن شعر اإلنسان يتنجس، أما شعر احليوانجناس

                                                

.٨نازة ح من أبواب صالة اجل٣٨ الباب٨١٦ ص٢ج: الوسائل )١(



٢٧

  وأما إذا كانت مشتملة علی الصدر، وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلّی عليها، وتدفن

  

  . خالف، هل أنه ال ينجس، أو يطهر بزوال عني النجاسةيف جناسته" كاملعز"

ل موجود كما عرفت، فاألقوی ما اختاره املاتن، وتبعه مصباح اهلدی، والسادة ابن أن الدلي: وعلی الثاين والثالث

صطهبانايت، وغريهم، خالفاً ملا اختاره املستمسك من العدم، ومنه يعرف حال العم، والربوجردي، واجلمال، واأل

  .العظم املبان عن احلي، وأنه كاملبان من امليت، للمناط وغريه

} مشتملة علی الصدر، وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلی عليها وتدفن{طعة املبانة الق} وأما إذا كانت{

كما هو املشهور، وعن املنتهی أنه مل جيد فيه اخلالف احملقق، وعن اخلالف، والتذكرة، والنهاية، االتفاق علی وجوب 

لكفن، ويدل عليه املرسل املروي عن الصالة عليها، بضميمة ما عن غري واحد من التالزم بني الصالة وبني الغسل وا

  .)١(»عضاؤه يصلی علی العضو الذي فيه القلبأاملقتول إذا قطع  «:جامع البزنطي

  يف الرجل يقتل، فيوجد رأسه يف قبيلة، ووسطه:)عليهما السالم( ومصحح فضيل بن عثمان، عن الصادق عن أبيه

  ته علی من وجد يفدي«: صدره ويداه يف قبيلة، والباقي منه يف قبيلة؟ قالو

                                                

.١٢ من أبواب صالة اجلنازة ح٣٨ الباب٨١٧ ص٢ج: الوسائل )١(



٢٨

  .)١(»قبيلته صدره ويداه، والصالة عليه

 عن الرجل يأكله السبع أو الطري، فتبقی عظامه :)عليه السالم( وصحيح علي بن جعفر، عن أخيه موسی بن جعفر

  .)٢(»يغسل، ويكفن، ويصلّی عليه، ويدفن«: بغري حلم، كيف يصنع به؟ قال

  .)٤(» امليت نصفني صلّي علی النصف الذي فيه القلبوإذا كان«: والتهذيب )٣(وزاد يف الكايف

 عن رجل قتل، ووجدت أعضاؤه متفرقة، كيف يصلّی عليه؟ :)عليه السالم( وما رواه الصدوق، عن الصادق

  .بناء علی أن يكون املراد مبا فيه القلب الصدر. )٥(»يصلّی علی الذي فيه قلبه«): عليه السالم(قال

 فإذا ،ال يصلی علی عضو رجل، أو يد، أو رأس منفرداً«: أنه قال) عليه السالم( صادقوخرب طلحة بن زيد، عن ال

  .)٦(»كان البدن فصلّي عليه، وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل

  بقتيل وجد يف) عليه السالم(  علي أيت:ويف رواية أيب البختري

                                                

.٤ من أبواب صالة اجلنازة ح٣٨ الباب٨١٥ ص٢ج: الوسائل )١(

.١ من أبواب صالة اجلنازة ح٣٨ الباب٨١٦ ص٢ج: الوسائل )٢(

.١ح  باب أكيل السبع والطري٢١٢ ص٣ج: الكايف )٣(

.١٥١قني احملتضرين ح يف تل١٣ الباب٣٣٦ ص١ج: التهذيب )٤(

.٣٢ يف الصالة علی امليت ح٢٥ الباب١٠٤ ص١ج: نظر الفقيها )٥(

.٧ من أبواب صالة اجلنازة ح٣٨ الباب٨١٦ ص٢ج: الوسائل )٦(



٢٩

  .)١(»صلوا عليه ما قدرمت عليه منه«: الكوفة مقطعاً؟ فقال

ومما تقدم ظهر أنه ال وجه ملناقشة املدارك، بأنه ال مالزمة بني وجوب الصالة وبني وجوب سائر أفعال التجهيز، 

  :إذا حتقق أصل املسألة، يبقی الكالم يف أمور

 فضل ال داللة فيه علی اشتراط طالق الروايات، وما يف روايةاالعتبار بالصدر، وإن مل تكن اليدان، إل: األول

مام تبعاً لقول السائل ليطابق اجلواب السؤال، فما عن املعترب من اعتبار وجود اليدين نه وقع يف كالم اإلاليدين، أل

  .ممنوع، بل قد عرفت يف خرب طلحة التصريح بعدم اشتراط اليدين

 فعالً، إذا كان الصدر خالياً عن القلب، فالظاهر أنه كاللحم املصاحب للعظم، إذ ظاهر األدلة وجود القلب: الثاين

ال وجود مكان القلب، ومنه يعلم أن العربة بالقلب ولو يف غري مكانه، أو جمرداً، كما احتمله اجلواهر يف وجوب 

القلب ارد حلم واللحم ال يصلّی : الصالة، ويدل عليه رواية الصدوق، مما يظهر منه أن املناط علی القلب، ال يقال

  .م صدقه عليهليس بلحم، لعد: أوالً: عليه، ألنه يقال

  .نه مستثنی ذه األدلةإ: وثانياً

  ما لوجود القلب، أوإمث إنه إذا كان بعض الصدر الذي فيه القلب، كاأليسر منه، صلی عليه، 

                                                

.٧٠ ص:سنادقرب اإل )١(



٣٠

وكذا بعض الصدر إذا كان مشتمالً علي القلب، بل وكذا عظم الصدر، وإن مل يكن معه حلم، ويف الكفن جيوز 

  إذا كان بعض حملّ امليزر أيضاً موجوداًإالّ   الثوب واللّفافة،ىاالقتصار عل

  

  .ألنه مكان القلب، ومكان القلب خالياً حاله حال ما يف القلب فعالً

قد عرفت أن الالزم يف الكفن وجوب القطع علی هذا املوضع، فإذا كانت الثالث هلذا املوضع، وجب : الثالث

  .اب واملناطالثالث، أو االثنان فاالثنان، وذلك لالنصراف واالستصح

 االنصراف واالستصحاب واملناط، وقد اختار هذا الشهيد :جيب احلنوط إذا كان حمله باقياً، لألدلة الثالثة: الرابع

  .ومجاعة ممن تأخر عنه

إذا صلي علی الصدر، مث وجد بقية القتيل، فالظاهر عدم تكرار الصالة عليه، حلصول االمتثال املسقط : اخلامس

  .للتكليف

 ، بل وكذا عظم الصدر، على القلب إذا كان مشتمالً،وكذا بعض الصدر{: دم تعرف وجه قول املنصفومما تق

  .أما حلم الصدر وحده، فحكمه حكم سائر اللحوم من ما تقدم الكالم فيه }وإن مل يكن معه حلم

ال إذا كان بعض إ{طالق األدلة، واالستصحاب، واملناط إل} فافة جيوز االقتصار على الثوب واللّ،ويف الكفن{

  .فالواجب القطع الثالثة } موجوداًزر أيضاًي املحملّ



٣١

  واألحوط القطعات الثالثة مطلقاً وجيب حنوطها أيضاً

  

ملا } وجيب حنوطها أيضاً{لفتوی بعض الفقهاء، ولدليل امليسور، وغريمها } واألحوط القطعات الثالثة مطلقاً{

  .تقدم



٣٢

  وجب إجراء مجيع األعمال،  ت بال حلممليإذا بقي مجيع عظام ا: )١٣  ـمسألة(

  

خلرب علي بن جعفر، } وجب إجراء مجيع األعمال،  ت بال حلمإذا بقي مجيع عظام املي{): ١٣  ـمسألة(

والقالنسي وغريمها، مما تقدم، وال فرق يف ذلك بني أن تكون أماكنها األصلية أو متفرقة، وهل جيب يف الغسل 

  .قربأطالق األدلة، ومن انصرافها إلی الترتيب، واألول إمن : التفرق أم ال؟ احتماالنوالصالة ترتيبها يف صورة 

نعم لو كانت جمموعة، لزم الترتيب، كما أنه يف صورة التفريق أيضاً جيب جعل الرأس يف ميني املصلي، والرجلني 

  .تصحابيف يساره، والبقية يف الوسط، ويلزم كون الوجه وظاهر الرجلني إلی السماء، لالس



٣٣

   من الرجل واملرأة كلّ،لهااألحوط أن يغس،  إذا كانت القطعة مشتبهة بني الذكر واألنثى): ١٤  ـمسألة(

  

 من لها كلّيغسأن { عند املصنف} األحوط،  إذا كانت القطعة مشتبهة بني الذكر واألنثى{): ١٤  ـمسألة(

فصل السابق، وقد عرفت غري مرة أن الواجب أوالً الفحص ، وقد تقدم حكمه يف املسألة الثانية من ال}الرجل واملرأة

  .جراء حكم الشبهة، واهللا العاملإيف الشبهات املوضوعية، مث 



٣٤



٣٥

  فصل

) يف كيفية غسل امليت(

   باملاء القراح:الثالث.  مباء الكافور:الثاين.  مباء السدر: األول،جيب تغسيله ثالثة أغسال

  

  :}فصل{

جيب تغسيله ثالثة { آدابه، وأحكام تيممه إذا مل جيد املاء أو تعذر استعماله وبعض} يف كيفية غسل امليت{

.ن كان اموع يطلق عليه غسل امليتإمستقالت، و} أغسال

أي املاء املصحوب بشيء من السدر، ال املضاف بسببه، كما سيأيت يف املسألة الثانية،  } مباء السدر:األول{

  . فإن اصطحاب شيء من السدر للماء يوجب صدق االسم، حنو كوكب اخلرقاءضافة تكفي فيها أدنی مناسبة،واإل

  . كذلك}  مباء الكافور:الثاين{

  اخلالص من اخلليط، ويدلّ علی ذلك } باملاء القراح:الثالث{



٣٦

مجاع  اإل:قبل دعوی الوفاق، من غري الديلمي، يف التثليث كما عن املدارك، والروض، واملعترب، بل عن اخلالف

  :، مستفيض الرواياتعليه

ردت غسل امليت، فاجعل بينك وبينه ثوباً، يستر أإذا «: قال) عليه السالم( كصحيحة احلليب، عن أيب عبد اهللا

ما غريه، مث تبدأ بكفيه ورأسه ثالث مرات بالسدر، مث سائر جسده، وابدأ بشقه األمين، إما قميص وإعنك عورته، 

يفة، فلفها علی يدك اليسری، مث أدخل يدك من حتت الثوب الذي علی فإذا أردت أن تغسل فرجه، فخذ خرقة نظ

فرج امليت فاغسله من غري أن تری عورته، فإذا فرغت من غسله بالسدر، فاغسله مرة أخری مباء وكافور، وبشيء 

 )١(» مث جففته مث اغسله مباء حبت غسلة أخری، حتی إذا فرغت من ثالث غسالت، جعلته يف ثوب نظيف،من حنوط

 بالسدر، يعين مباء السدر، بقرينة املقابلة ملاء الكافور، مضافاً إلی سائر الروايات، كما :)عليه السالم( وقوله. احلديث

طالق املاء، إشارة إلی اعتبار إ مباء وكافور، لعله :يف هذه الصحيحة، وبعض الروايات األخر) عليه السالم( أن قوله

ضافة اليت يتبادر منها بدوياً، خروج املاء عن ور، وليس ماء كافور، باإلحتفظاً علی صدق االسم، فهو ماء وكاف

ملاء للرائحة، إذ ضافة شيء من حنوطه، كما يف الصحيحة، لعله لسرعة اكتساب اإضافة، كما أن طالق إلی اإلاإل

  الكافور كما هو

                                                

  .٢ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )١(



٣٧

افور مسحوق، يوجب بطء لقاؤه يف املاء وحده من دون شيء من احلنوط الذي هو كإاملتعارف يصنع حباً، ف

  .انتشار الرائحة يف املاء

اغسله مباء وسدر، مث «: سألته عن غسل امليت فقال: قال) عليه السالم( وصحيحة ابن مسكان، عن أيب عبد اهللا

ثالث غسالت : قلت. »اغسله علی أثر ذلك غسلة أخری مباء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة مباء قراح

إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله «: يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال: قلت. »نعم«: الجلسده كله؟ ق

ولعلّ وجه االستحباب . )١(»أحب ملن غسل امليت، أن يلف علی يده اخلرقة حني يغسله«: ، وقال»من حتته] تغسله[

حة األولی، اآلمرة باللف، والثانية يف لف اخلرقة، عدم اللمس الذي هو أحياناً مثار الشهوة، كما أن الفرق بني الصحي

  . وملس العورة ال جيوز، خبالف ملس سائر اجلسد،النادبة إليه، أن األولی يف مقام غسل العورة، دون الثانية

يغسل امليت ثالث غسالت، مرة بالسدر، ومرة باملاء، يطرح «): عليه السالم( قال أبو عبد اهللا: وعن احلليب قال

  .احلديث )٢(»ری باملاء القراح، مث يكفنفيه الكافور، ومرة أخ

ردت غسل امليت، فضعه علی املغتسل، مستقبل القبلة، فإن كان إإذا «: قال) عليهم السالم( وعن يونس عنهم

  عليه قميص، فاخرج

                                                

  .١ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )١(

.٤ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨١ ص٢ج: الوسائل )٢(



٣٨

يده من القميص، وامجع قميصه علی عورته، وارفعه عن رجليه إلی فوق الركبة، وإن مل يكن عليه قميص، فألق 

ته خرقة، واعمد إلی السدر، فصريه يف طشت، وصب عليه املاء، واضربه بيدك حتی ترتفع رغوته، واعزل علی عور

جانة اليت فيها املاء، مث اغسل يديه ثالث مرات، كما يغسل اإلنسان من اجلناية، الرغوة يف شيء، وصب اآلخر يف اإل

الغ يف ذلك، واجتهد أن ال يدخل املاء منخريه إلی نصف الذراع، مث اغسل فرجه ونقه، مث اغسل رأسه بالرغوة، وب

دلك بدنه دلكاً رفيقاً اومسامعه، مث اضجعه علی جانبه األيسر، وصب املاء من نصف رأسه إلی قدميه ثالث مرات، و

جانة، واغسل ضجعه علی جانبه األمين، وافعل به مثل ذلك، مث صب ذلك املاء من اإلأوكذلك ظهره وبطنه، مث 

 حبات الكافور، وافعل به كما فعلت لق فيهأ و،قراح، واغسل يديك إلی املرفقني، مث صب املاء يف اآلنيةجانة مباء اإل

نقه، مث اغسل رأسه، مث أيف املرة األولی، ابدء بيديه مث بفرجه، وامسح بطنه مسحاً رفيقاً، فإن خرج منه شيء، ف

ضجعه علی جنبه األمين، واغسل جنبه األيسر، كما اضجعه علی جنبه األيسر واغسل جنبه األمين وظهره وبطنه، مث ا

فعلت أول مرة، مث اغسل يديك إلی املرفقني، واآلنية، وصب فيه ماء القراح، واغسله مباء قراح، كما غسلته يف 

 فضعه علی فرجه، قبل ودبر] و[املرتني األولتني، مث نشفه بثوب طاهر، واعمد إلی قطن فذر عليه شيئاً من حنوط 

   عرضها شرب، فشدها من حقويه، وضمواحش القطن يف دبره، لئال خيرج منه شيء، وخذ خرقة طويلة] ودبراًقبالً [



٣٩

 ولفّها يف فخذيه، مث اخرج رأسها من حتت رجليه، إلی اجلانب األمين، واغرزها يف املوضع فخذيه ضماً شديداً،

  .)١(»لی ركبتيه لفاً شديداًإ الذي لففت فيه اخلرقة، وتكون اخلرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه

تبدأ فتطرح علی سوأته خرقة، مث «: ئل عن غسل امليت؟ قال، أنه س)عليه السالم( وموثقة عمار، عن أيب عبد اهللا

أ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتی تنقيه، مث تبدأ بشقه األمين، مث بشقه  ينضح علی صدره وركبتيه من املاء، مث تبد

 وبطنه جبرة من ماء، حتی تفرغ منهما مث ه وحليته باخلطمي فال بأس، ومتر يدك علی ظهرهن غسلت رأسإاأليسر، و

 مث شقه األمين، مث شقه األيسر، ومتر ،جبرة من كافور، جيعل يف اجلرة من الكافور نصف حبة، مث تغسل رأسه وحليته

 شيئاً، حتی خيرج من خمرجه ما يدك علی جسده كله، وتنصب رأسه وحليته شيئاً، مث متر يدك علی بطنه، فتعصره

خرج، ويكون علی يديك خرقة تنقي ا دبره، مث متيل برأسه شيئاً فتنفضه، حتی خيرج من منخره ما خرج، مث تغسله 

  مث جتففه بثوب،جبرة من ماء القراح، فذلك ثالث جرار، فإن زدت فال بأس، وتدخل يف مقعدته من القطن ما دخل

ملرافق، ورجليك إلی الركبتني، مث تكفنه، تبدأ وجتعل علی مقعدته شيئاً من القطن، نظيف، مث تغسل يديك إلی ا

  ة، وتضم فخذيه ضماً شديداً ـ إلیوذرير

                                                

  .٣ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )١(



٤٠

 الكافور، يفتت فيها فتاً، قدر نصف ءـ اجلرة األولی اليت يغسل ا امليت مباء السدر، واجلرة الثانية مبا: أن قال

  .)١( »حبة، واجلرة الثالثة مباء القراح

استقبل بباطن قدميه القبلة، حتی : عن غسل امليت؟ فقال) عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا: ورواية الكايف، قال

ابدأ بفرجه مباء السدر واحلرض، فاغسله  يكون وجهه مستقبل القبلة، مث تلني مفاصله، فإن امتنعت عليك فدعها، مث

 رفيقاً، مث حتول إلی رأسه، وابدأ بشقه األمين من حليته ورأسه، مث  وامسح بطنه مسحاً،ثالث غسالت، وأكثر من املاء

 واغسله غسالً ناعماً، مث اضجعه علی شقه ،ثن بشقه األيسر من رأسه وحليته ووجهه، واغسله برفق، وإياك والعنف

، مث رده إىل غسالتاأليسر، ليبدو لك األمين، مث اغسله من قرنه إلی قدميه، وامسح يدك علی ظهره، وبطنه ثالث 

جنبه األمين حىت يبدو لك األيسر، فاغسله ما بني قرنه إىل قدميه، وامسح يدك على ظهره وبطنه ثالث غسالت، مث 

رده إىل قفاه، فابدأ بفرجه مباء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة، اغسله ثالث غسالت مباء الكافور واحلرض، 

 إىل رأسه فاصنع كما صنعت أوالً بلحيته من جانبيه كالمها ورأسه وامسح يدك على بطنه مسحاً رفيقاً، مث حتول

  ووجهه مباء الكافور ثالث غسالت، مث رده إىل اجلانب األيسر حىت يبدو لك األمين فاغسله من قرنه إىل قدميه ثالث 

                                                

.١٠ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٤ ص٢ج: الوسائل )١(



٤١

  وجيب على هذا الترتيب، ولو خولف أعيد على وجه حيصل الترتيب،

  

وأدخل ثالث غسالت، قرنه إلی قدميه من  حتی يبدو لك األيسر، فاغسله ،ناألمياجلانب  مث رده إلی ،غسالت

مث ...  ويف باطن ذراعيه، مث رده إلی ظهره، مث اغسله مباء قراح، كما صنعت أوالً، تبدأ بالفرج...  يدك حتت منكبيه

القطن شداً شديداً، حتی ال ختاف أزره باخلرقة، ويكون حتتها القطن، تذفره به إذفاراً قطناً كثرياً، مث تشد فخذيه علی 

فال عليك أن تصري مث قطناً، وإن مل ختف فال جتعل فيه شيئاً، وال ..  أن يظهر شيء، وإياك أن تقعده، أو تغمز بطنه

  .)١( »ختلل أظافريه، وكذلك غسل املرأة

مباء «: ل؟ قالعن غسل امليت، كيف يغس) عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا: وصحيحة سليمان بن خالد، قال

، »نعم«: ثالث مرات؟ قال: قلت .»وسدر، واغسل جسده كله، واغسله أخری مباء وكافور، مث اغسله أخری مباء

  .)٢( »إن استطعت أن يكون عليه قميص، فيغسل من حتت القميص«: فما يكون عليه حني يغسله؟ قال: قلت

فلو بدء باملاء القراح، مث } ه حيصل الترتيبعلی هذا الترتيب، ولو خولف أعيد علی وج{غسل امليت } وجيب{

  الكافور، مث

                                                

  .٤ باب غسل امليت ح١٤٠ ص٣ج: الكايف )١(

.٦ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٢ ص٢ج: الوسائل )٢(



٤٢

أعاد الكافور والقراح، ولو بدء بالقراح مث السدر والكافور، أعاد القراح، ولو بدء بالكافور والسدر  السدر،

  :ال أخرمجاع املدعی يف اعتبار ذلك شرطاً، ويف املقام أقو واإل لظهور النص،القراح، وهكذا ووالقراح، أعاد الكافور

  .ما عن سالر من االكتفاء بغسل واحد: األول

  .غسال باملاء القراحأما عن ابن محزة وابن سعيد من استحباب اخلليطني، وإمنا الواجب ثالث : الثاين

جياب السدر ملا عدا الرأس من البدن، كما أن هناك تردداً من إما عن الشيخ يف املبسوط والنهاية، من عدم : الثالث

يف كتايب اية األحكام والتذكرة، يف اشتراط الترتيب، فإنه لو أخل بالترتيب فقدم الكافور أو ) رمحه اهللا( العالمة

  .جزاء وعدمه وجهانالقراح ففي اإل

غسال ثالثة، أو غسل واحد، قدم الثاين، ألصالة الرباءة عن أ باألصل، فإنه إذا شك يف وجوب :واستدل لسالر

سل امليت هو غسل اجلنابة، وإمنا جيب أن يغسل امليت خلروج النطفة منه يف حال الرتع، الزائد، ومبا دلّ علی أن غ

غسال ثالثة، ومبا دل علی أن اجلنب إذا مات مل جيب عليه إالّ غسل أومن املعلوم أن غسل اجلنابة غسل واحد، ال 

  ويف اجلميع ما ال خيفی، إذ األصلواحد، 



٤٣

 وال ينايف كون غسل امليت هو غسل ،النصوص املعول ا قدمياً وحديثاً، مما تقدم يف مستفيض مقطوع بالدليل

اجلنابة مع كونه بكيفية خاصة، كما أن غسل اجلنابة جبرية له كيفية خاصة، وصالة امليت صالة ولكن بكيفية 

بل البلوغ، نسان قخاصة، مضافاً إلی أن كون غسل امليت هو غسل اجلنابة أشبه باحلكمة، وإال فهل جيري ذلك يف اإل

بل إذا كان سقطاً له أربعة أشهر، ومعنی أنه ال جيب عليه إال غسل واحد، أنه ليس عليه غسل جنابة وغسل ميت، 

 وكافوراً بل غسل واحد للميت يكفي عن اجلنابة أيضاً، فهو يف مقابل غسلني، ال يف مقابل غسالت متعددة، سدراً

 أشار العالمة يف حمكي كالمه رداً علی سالّر، من أن غسل امليت ، اليت هي كأعضاء غسل واحد، وإلی هذاوقراحاً

  .غسالأعندنا واحد، إال أنه يشتمل علی ثالثة 

واستدل البن سعيد ومحزة، من قوهلما باستحباب اخلليطني بعد األصل، باضطراب الروايات الدالة علی اخلليط، 

 لو كانا واجبني مرتبني مل يكن وجه لالضطراب، حبان، وإالّتقدمياً وتأخرياً، وذكراً وحذفاً، مما يدل علی أما مست

عطاء شيء للفقري، فسألنا املولی فقال مرة دينار، وقال مرة نصف دينار، وقال مرة ربعه، إ فهو كما لو علمنا بوجوب

  . علمنا أن هذه املقادير مستحبة، وإال لو كان مقدار خاص واجباً لزمت املناقضة وخالف احلكمة،وهكذا

  مرينأ:  فهي خرب معاوية بن عمار، قال،ما الروايات املضطربةأ



٤٤

 مث أفيض علی ،شنان، مث أغسل رأسه بالسدر وحلييهعصر بطنه، مث أوضيه باألأأن ) عليه السالم( أبو عبد اهللا

ور وباملاء جسده منه، مث أدلك به جسده، مث أفيض عليه ثالثاً، مث أغسله باملاء القراح، مث أفيض عليه املاء بالكاف

  .)١(طرح فيه سبع ورقات سدرأالقراح، و

يبدأ مبرافقه، فيغسل باحلرض، مث يغسل «: أنه قال) عليه السالم( وصحيح يعقوب بن يقطني، عن العبد الصاحل

 يف قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من وجهه ورأسه بالسدر، مث يفاض عليه املاء ثالث مرات، وال يغسل إالّ

  .)٢(» املاء شيء من السدر، وشيء من كافورفوقه، وجيعل يف

قعده واغمز بطنه غمزاً أ«: سألته عن امليت؟ فقال: قال) عليه السالم( وخرب الفضل بن عبدامللك، عن الصادق

كافور، مث تغسله  ورفيقاً، مث طهره من غمز البطن، مث تضجعه، مث تغسله، تبدأ مبيامنه وتغسله باملاء واحلرض، مث مباء

  .)٣(»كفانهألقراح، واجعله يف مباء ا

  ی املستحبات مما يوهن علمضافاً إلی اشتمال الروايات : هذا

                                                

.٨ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٣ ص٢ ج:الوسائل )١(

.٧ ح من أبواب غسل امليت٢ الباب٦٨٣ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٩ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٣ ص٢ج: الوسائل )٣(



٤٥

علی وجوب اخلليطني، ويف االستدالل ما ال خيفی، إذ األصل مرفوع بالدليل كما عرفت، إذ ال ميكن رفع  داللتها

، كيف وقد نوقش يف األول بأن  وداللةًاً سنداليد عن املستفيضة املشهورة املتقدمة ذه الروايات علی تقدير متاميتها،

ذكر القراح بني السدر والكافور ألجل التنظيف من ذرات السدر، فهو حممول علی االستحباب بقرينة غريها مما 

 بيان للغسلني، ال لغسل واحد، بالكافور، وباملاء القراح) عليه السالم( :سكت عن هذا املاء يف مقام البيان، وقوله

  . بيان ألمر مستحبورقاتسبع و

 فهو جممل تبينه الروايات األخر، ،، بيان للغسلتنيشيء من كافور، وشيء من سدر: ويف الثانية بأن قوله

  .وليس قابالً للمعارضة أصالً

تضی ، كما هو مق"السدر"و، "األشنان"متت داللتها، لزم القول باخليار يف اخلليط األول، بني لو  بأما :ويف الثالثة

زالة الوسخ، إنه استعمل يف السدر، ألنه مثله يف أاجلمع، ال القول باالستحباب، مضافاً إلی احتمال ااز يف احلرض، و

زالته، وأما اشتمال الروايات علی األمور املستحبة، فمما ال يضر إهالك الوسخ وإواألصل يف التسمية باحلرض 

  .ت القرينة علی خالفه، فيبقی الباقي علی ظاهرهبداللتها بعد كون األصل الوجوب، خرج ما دلّ

بعدم وجوب السدر لغري الرأس، بصحيح يعقوب املتقدم، وقد عرفت اجلواب عنه، وأما : واستدل للشيخ القائل

  تردد العالمة



٤٦

كما ذكر يف اجلنابة: من األغسال املذكورةة كلّوكيفي ،ن الطرف األمي  وبعده، غسل الرأس والرقبةالً فيجب أو، 

  ، وكذا السرة، من الطرفني أو تغسل مع كلّ، والعورة تنصف،وبعده األيسر

  

 فكأنه ألصالة العدم، بعد اضطراب الروايات تقدمياً وتأخرياً، كما عرفت مضافاً إلی يف الترتيب،) رمحه اهللا(

نقاء، ومن صول اإلنقاء الذي هو العلة لالغسال، ولذا حكي عنه أنه قال يف وجه التردد من حاحتمال حصول اإل

أن ظاهر األمر االشتراط، فإن ظاهر األوامر والنواهي املتعلقة بأجزاء املركبات الوضع، كما حقق : خمالفة األمر، وفيه

يف األصول، وال منافاة بني احلكمة وبني مطلوبية كيفية خاصة، كما أن االضطراب يف التقدمي والتأخري، قد عرفت 

  .اجلواب عنه

}كما ذكر يف اجلنابة:املذكورة{الثالثة } ن األغسال مة كلّوكيفي ،وبعده، غسل الرأس والرقبةالً فيجب أو   

نعم يف بعض } األيسر{الطرف } وبعده{دخال الرأس والرقبة يف كل طرف إمن البدن، فال جيب } الطرف األمين

والعورة { خربي يونس والكايف دخال الرأس يف كل من الطرفني، كما يفإالروايات املتقدمة داللة علی استحباب 

لكن ذلك ليس حكماً } أو تغسل مع كل من الطرفني{فيغسل كل نصف منها، مع النصف املالصق له } تنصف

  .وما أشبهها من حلم زائد يف الوسط} وكذا السرة{شرعياً واجباً أو مستحباً، بل مقدمة لغسل النصف الواجب 



٤٧

  ،ن من الترتيبل الثالثة مع التمكّوال يكفي االرمتاس على األحوط يف األغسا

  

 الرأس، مث الطرف األمين، مث األيسر، وال أنه يكفي الغسل الترتييب يف هذا الباب، بأن يغسل أوالً: ال خيفی} و{

  .خالف فيه

ال يكفي االرمتاس على األحوط يف األغسال {علی أنه ) رمحه اهللا( نعم اختلفوا يف غري هذه الكيفية، فاملصنف

وفاقاً للتذكرة، وكشف اللثام، واجلواهر، ومصباح الفقيه، وغريهم، حيث استشكلوا  }ن من الترتيب مع التمكّالثالثة

يف االرمتاس هنا، أو قووا العدم، وتوقف صاحب احلدائق ونسبه العدم إلی مجع، وذلك لعدم دليل هنا علی اجلواز، 

 غري یة املذكورة إلی غريها حيتاج إلی دليل مفقود، لكن بنوإمنا األدلة دلت علی الترتيب مطلقاً، فالتعدي عن الكيفي

واحد، كالعالمة يف بعض كتبه، وولده، والشهيدين، واحملقق الثاين، وغريهم، علی االكتفاء به هنا، كسائر األغسال، 

) لسالمعليه ا( غسل علي بن أيب طالب«: قال) عليه السالم( وهذا هو األقرب، لظاهر خرب مغرية عن أيب عبد اهللا

 »ودعا بالثالثة.  من مسك؟؟؟بدأه بالسدر، والثانية بثالثة مثاقيل من كافور، ومثال) صلی اهللا عليه وآله( رسول اهللا

كومة ما دل علی أن هذا الغسل كغسل اجلنب، علی ما دل علی كيفية خاصة، فإن الظاهر أن عدم ذكر ، حل)١(

  عدماالرمتاس هنا، ل

                                                

  .١١ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٤ ص٢ج: الوسائل )١(



٤٨

 السدر والكافور، ومنه يعلم أنه ال جمال لقاعدة االحتياط، كما متسك ا األولون، إذ تيسره، خصوصاً بالنسبة إلی

االحتياط أصل، فريفع بالدليل، كما أنه ال جمال ملا ذكره املصباح، من أن متعلق هذا الغسل ليس نفس املكلف حتی 

ه بني أن يكون املكلف متعلقاً له أو غسال، إذ بعد وحدة الغسل مفهوماً ال يفرق فييفهم منه االستواء مع سائر األ

غريه، أال تری أنه لو أمر املولی بغسل املريض الذي ال يتمكن من االغتسال بنفسه، مل يفهم العرف من ذلك إال 

عموم أنه ال فرق بني غسل اجلنابة، وبني سائر ) رمحه اهللا(  قد تقدم من املصنفالكيفية املطلوبة من املكلف، مث إنه

اجبة واملندوبة يف كفاية هذه الكيفية، فهذا الكالم منه عدول أو ختصيص، لكن الثاين غري تام بالنسبة إلی األغسال الو

كثرياً، ففي باب الستر من الصالة أجاز عدم ستر ) رمحه اهللا(  فكأنه عدول، وقد اتفق أمثال هذا للمصنفىالفتاو

  .عدم، ومثله غريهالوجه والكفني مطلقاً، ويف باب النكاح احتاط وجوبياً بال

بأنه ال وجه ) رمحه اهللا(  فاألقوی كفاية االرمتاس يف األغسال الثالثة، ورمبا استشكل علی املصنف،وكيف كان

، إذ لو قلنا بكفاية االرمتاس مل يكن األحوط تركه، وإن قلنا بعدم كفايته انتقل التكليف إلی التيمم، "مع التمكن"لقيد 

ما ال خيفی، فإن االحتياط : اس، لعدم دليل له فال وجه جلوازه مع عدم التمكن، وفيه من االرمتلو مل يتمكن إالّ

  . من االرمتاسبالترك، ليس قوياً إلی حد سقوط الغسل أصالً، لو مل يتمكن إالّ

   الفرق بني االرمتاس يف كل: سؤالنعم يبقی علی املصنف



٤٩

  اعاة الترتيب يف املاء الكثري مع مر، من األعضاء الثالثة رمس كلّ،نعم جيوز يف كل غسل

  

  :جاز الثاين بقولهأغسل وبني االرمتاس يف كل عضو، حيث مل جيز األول، و

إذ مل يدل دليل علی }  مع مراعاة الترتيب يف املاء الكثري، من األعضاء الثالثة رمس كلّ، غسلنعم جيوز يف كلّ{

بالنحو املتعارف، ال الرمس، فتجويز هذا دون ذاك مع مثل ذلك حتی يف األعضاء، فإن ظاهر األدلة املتقدمة، غسله 

 امليت، فال جيوز غسل ةاشتراكهما يف الدليل نفياً واثباتاً، بدون دليل، وإمنا قيد املاء بالكثري لئال يتنجس املاء مبالقا

جوزنا الغسل  أول جزء من العضو ينجس، فال يطهر العضو، لكن إذا ةعضو آخر فيه أو نفس العضو، ألن املاء مبالقا

يف املركن، كما عن مجاعة، جاز ذلك بالنسبة إلی كل عضو، وتعبري املصنف باملاء الكثري، ال يريد به الغسل الثالث 

  .طالق يف الثالثة، كما سيأيتفقط، بل الثالثة، ألنه يشترط اإل

قون، باستثناء ه واملعلّاالتفاق علی ذلك، واستقر املصنف علي) رمحه اهللا( وكيف كان، فقد ادعی الشيخ املرتضی

  . انتهی، وكأنه ملا ذكرناه،)١()األحوط تركه أيضاً مع التمكن (:السيد الربوجردي فقال

                                                

. فصل يف كيفية غسل امليت٢٩ص: تعليقة الربوجردي )١(



٥٠

وإن كان األقوى كفاية إزالتها ،   األحوط إزالة النجاسة عن مجيع جسده قبل الشروع يف الغسل):١ ـ مسألة(

  عضو قبل الشروع فيهعن كلّ

  

وإن كان األقوى كفاية إزالتها ،  ة النجاسة عن مجيع جسده قبل الشروع يف الغسلاألحوط إزال{ ):١ ـ مسألة(

 قد صرح :زالة قبل الغسل، ويف احلدائق وجوب اإل: املشهور كما يف املستند،}  عضو قبل الشروع فيهعن كلّ

  .اممجاعاً كما عن املعترب والتذكرة واية األحكإصحاب بذلك، وبال خالف كما عن املنتهی، واأل

:  أنه مقطوع به يف كالم األصحاب، واستدلوا لذلك: نفي الشبهة عنه، وعن املدارك:وعن شرح القواعد للكركي

  .مجاع املتقدم يف كالم مجاعة، وجبملة من الروايات، وبوجوه اعتباريةباإل

  :أما الروايات فهي

  .)١( »مث ابدء بفرجه مباء السدر واحلرض، فاغسله ثالث غسالت«: رواية الكاهلي

  .)٢( »واغسل فرجه، ونقّه، مث اغسل رأسه بالرغوة«: ورواية يونس

                                                

.٤ باب غسل امليت ح١٤٠ ص٣ج: الكايف )١(

  .٣ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )٢(



٥١

قعده، واغمز بطنه غمزاً أ«: سألته عن امليت؟ فقال: قال) عليه السالم( وخرب الفضل بن عبد امللك، عن الصادق

  .)١( »رفيقاً، مث طهره من غمز البطن، مث تضجعه، مث تغسله

شنان، مث أغسل وضيه باألأأن أعصر بطنه، مث ) عليه السالم( أبو عبد اهللاأمرين : وخرب معاوية بن عمار، قال

  .)٢(رأسه

إذا قتل يف معصيته، يغسل أوالً  «:وخرب العالء بن سيابة، بعد أن سأل عن رجل قتل، فقطع رأسه يف معصية اهللا

 تطهري البدن قبل غسل اجلنابة،  إلی غري ذلك، هذا بضميمة ما دل علی لزوم،)٣( »منه الدم، مث يصب عليه املاء صباً

  .منضماً إلی األخبار الدالة علی احتاد هذين الغسلني، أو أن غسل امليت هو غسل اجلنابة

زالة النجاسة احلكمية إنه ملا وجب أ فهي االشتغال، ولزوم صون ماء الغسل عن النجاسة، و:وأما الوجوه االعتبارية

  .يقاع ماء الغسل علی حمل طاهر، لكن يف اجلميع ما ال خيفیإأولی، ولزوم زالة النجاسة العينية إفاحلاصلة باملوت، 

  ضافة إلی أنه حمتمل االستنادفلعدم حتققه، باإل: مجاعأما اإل

                                                

.٩ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٣ ص٢ج: الوسائل )١(

.٨ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٣ ص٢ج: الوسائل )٢(

  .١ من أبواب غسل امليت ح١٥الباب ٧٠١ ص٢ج: الوسائل )٣(



٥٢

القول باحلجية من باب احلدس، كما هو خمتار بعض املتأخرين، وكيف  املوجب لسقوطه عن احلجية، حتی علی

فبعضها خال من ذكر (  عن اجلواهر وغريه، مضطربةاملستمسك أخذاًمجاع، وكلمام كما يف إلميكن دعوی ا

ن كان متعرضاً إزالة أصالً، وبعضها و وبعضها خال من ذكر الوجوب، وبعضها خال من التعرض لإل،التقدمي

 للوجوب والتقدمي معاً، إال أن االستدالل من احملقق وغريه عليه بصون ماء الغسل عن النجاسة، إمنا يقتضي تقدمي

زالة النجاسة احلكمية، إزالة النجاسة العينية، أولی من إزالة علی غسل حملها ال غري، كما أن االستدالل عليه بأن اإل

  . انتهی،)١()زالة يف اجلملة ولو بعد الغسلإمنا يقتضي وجوب اإل

اً، ولذا عد ذلك من مرة منها بغسل الفرج علی الوجوب، إذ ليس الفرج دائماً جنسوأما الروايات، فلعدم داللة اآل

 يونس الذي يظهر من آخره أنه من املستحبات، ألنه ذكر مستحبات غسل امليت، وخرب الفضل مساق يف سياق خرب

لق أمث صب املاء يف اآلنية، و: الغسل قبل كل واحد من األغسال، فإنه بعد العبارة املتقدمة ساق الكالم إلی أن قال

واغسله : ، مث ساق الكالم إلی أن قالفعلت يف املرة األولی، ابدأ بيديه مث بفرجه كافور، وافعل به كما تفيه حبا

  وخرب. )٢(مباء قراح، كما غسلته يف املرتني األولتني

                                                

  .١٢٢ ص٤ج: املستمسك )١(

.٣ح  من أبواب غسل امليت٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )٢(



٥٣

رجل قتل، فقطع رأسه يف معصية : العالء جممل، إذ أنه مل يذكر السدر والكافور، فهو يف مقام آخر، ألنه قال

إذا قتل يف معصية، يغسل أوالً منه الدم، مث يصب عليه املاء صباً، وال : يفعل بالشهيد؟ فقالاهللا، أيغسل أم يفعل به ما 

  . احلديثيدلك جسده، ويبدأ باليدين، والدبر

نه مل يثبت إ: ما دلّ علی احتاد هذا الغسل لغسل اجلنابة، مع أن الالزم غسل البدن قبل غسل اجلنابة، ففيه: وأما

 أما ما يف املستند من أن املماثلة ال .ثناء الغسلأ ولو كان يف ،رة املوضع الذي جيري فيه املاءهناك أكثر من لزوم طها

ما ال خيفی، وأما الوجوه االعتبارية، فاالشتغال حمكومة بالرباءة، فإنه كلما :  يف مجيع األحكام، ففيههتفيد، كونه مثل

  .شك يف التكليف الزائد، جرت الرباءة

 املكلف به، مع العلم بأصل التكليف، جرت قاعدة االشتغال، لكن املقام ليس منه كما هو نعم لو كان الشك يف

واضح، وصون ماء الغسل من النجاسة، حيصل بالتطهري قبل وصول املاء إلی العضو، وال يلزم فيه تقدم الطهارة علی 

وم كوا قبل الشروع، فالدليل أعم من شكال فيها وإمنا الكالم يف لزإزالة النجاسة العينية، مما ال إالشروع فيه، و

ن كان حال الشروع يف الغسل إ قبل غسل ذلك العضو، ويقاع الغسل علی حمل طاهر، حيصل بالتطهريإاملدعی، و

  .جنساً

  أن يف املقام أن هناك خلط بني األقوال، فإن يف: والظاهر



٥٤

 لزوم التطهر قبل الغسل مطلقاً، :بة، ثالثةاملسألة كما يظهر من تضاعيف كالمهم هنا، وتصرحيام يف باب اجلنا

زالة احلدث واخلبث معاً، إ :مرانأجراء املاء علی حمل جنس، فيحصل به إجراء املاء علی حمل طاهر، وكفاية إولزوم 

  .فبعض األدلة االعتبارية ناظرة إلی القول الثاين، وبعضها ناظرة إلی القول الثالث

زالة القذارة ولو بوصلة وحنوها، وذلك لعدم إ امليت قبل الغسل أصالً، وإمنا الالزم بعدم لزوم تطهري: مث إنه رمبا قيل

مكان تطهري جسده قبل الغسل، فإن جسد امليت قبل الغسل وبعد الربد من النجاسات العينية، فكيف ميكن تطهريه، إ

، وإال كيف ميكن طهارته وهل هو إال كتطهري بدن الكافر، واجب، بعدم تسليم كون جسده من النجاسات العينية

شكل بأنه مثل الكافر الذي يطهر بدنه باإلسالم، فالنجاسة العينية حيث أبالغسل، وهل يطهر الكلب مثالً بالغسل، و

  .كانت حكماً شرعاً، تبعت دليلها الذي يقول بأنه ممكن التطهري، أم ال

جتهاد يف مقابل النص، أو تأويل للدليل من شكال ا لزوم التطهري، إذ قد دل الدليل علی ذلك، فاإل:لكن األقوی

زالة قبل غري وجه، وقد تبني من ذلك كله أن ما ذكره املصنف وتبعه عليه غري واحد من املعلقني، من لزوم اإل

ن كان يف كالمه موقعان للنظر، فإنه عرب إالشروع يف كل عضو، ال قبل الشروع يف أصل الغسل، هو األقرب، و

  ، وأوجبها قبل كل عضو، معلتطهريزالة دون اباإل



٥٥

جراء املاء علی احملل النجس، وميكن أن يكون ذلك إثناء العضو قبل أأنه مل يدل علی ذلك دليل، بل جيوز يف 

  .، كما ميكن أن يكون صرف، عبارة)رمحه اهللا( اختياراً منه



٥٦

خروجه  وار يوجب إضافتهمبقد  أن ال يكون يف طرف الكثرة، من السدر والكافوريعترب يف كلّ): ٢ ـ مسألة(

  ،عن اإلطالق

 مبقدار يوجب إضافته  أن ال يكون يف طرف الكثرة، من السدر والكافوريعترب يف كلّ{هل ): ٢ ـ مسألة(

طالق، ألن املعترب صدق االسم، وهو يتحقق ما، أم ضافة واإلأم جيوز كل واحد من اإل} خروجه عن اإلطالقو

 وتفصيل ،رطل، أو رطل ونصف يف السدر، ونصف مثقال يف الكافور، أقوالجيب مقدار معني، كسبع ورقات، أو 

  :إن يف املسألة أقوال ثالثة: القول

ضافة املاء، وهو احملكي عن اخلالف، إ أن يكون كل من السدر والكافور مبقدار معتد به مما ال يلزم منه :األول

شارة،  واإل، والغنية، والكايف،صباح والوسيلة، واإلخمتصره، واجلملني، والفقيه، واهلداية، واملقنع، و،واملصباح

  .رشاد، والتبصرة، والتحرير، والنافع، والشرائع، بل حكي عن األكثرواإل

ضافة، ولو كان أقل قليل، وهو احملكي عن النراقي، إلنه جيوز أن يكون يف طرف القلة مبقدار يصدق اإ: الثاين

  .والبحار، وغريمها

طالق، وهو احملكي عن املنتهی، واملدارك، بل يف ون يف طرف الكثرة حبيث يسلب اإلنه جيوز أن يكإ: الثالث

يه،  التردد ف: استظهاره من أكثر األصحاب، وعن الذكری والبهائي: الظاهر أنه املشهور، وعن البحار:احلدائق

   االعتبار، هو األول:واألقوی



٥٧

ردا يف األخبار ال يصدقان فيما إذا كان اخلليط قدراً صدق االسم عرفاً، فإن ماء السدر وماء الكافور، الذين و

 لكنه ليس ن صدق االسم دقة عقالً،إقليالً جداً، كورقة سدر يف مجيع ماء الغسل، أو كدانق من كافور، فإنه و

ق جئين مباء امللح، فجاء مباء كثري فيه مقدار نصف محصة من امللح، مل يصد: يصدق عرفاً، أال تری أن املولی لو قال

  .ن كان املضاف إلی امللح دقة، هذا يف طرف القلةإاالمتثال عرفاً، و

باالشتغال، إذ يشك يف كفاية املضاف، مع : ضافة، فقد استدل لذلكف الكثرة بأن ال يبلغ حد اإلوأما يف طر

 املضاف، وبأن املضاف  بغريعدم اخلالف يف كفاية غريه، فاالشتغال اليقيين حيتاج إلی الرباءة اليقينية اليت ال حتصل إالّ

 : ابن خالديف صحيح) عليه السالم( ال يصلح للطهارة، فكيف ميكن جعله من األغسال اليت يقصد ا التطهري، وبقوله

  .)١( »خری مباءأخری مباء وكافور، مث اغسله أمباء وسدر، واغسل جسده كله، واغسله «:  قال؟كيف يغسل

  .)٢(»غسله علی أثر ذلك غسلة أخری مباء وكافورمباء وسدر، مث ا«: ويف صحيح ابن مسكان

  مث يفاض عليه املاء ثالث«:  يقطنيويف صحيح يعقوب بن

                                                

  .٦ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٢ ص٢ج: الوسائل )١(

.١ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )٢(



٥٨

  .)١( »وجيعل يف املاء شيء من السدر، وشيء من كافور «:إلی قوله» مرات

 فإنه يشك يف لكن يف الدليلني األولني ما ال خيفی، إذ املقام من الشك يف التكليف، فهو جمری الرباءة ال االشتغال،

طالق فاألصل عدمه، وليس من الشك يف املكلف به، حتی جيري االحتياط، واملضاف ال يصلح للطهارة لو اشتراط اإل

مل يكن دليل، وإالّ كفی، كما يف التراب يف باب الولوغ، واألحجار يف باب االستنجاء، واملفروض أنه أول الكالم، 

  .خبارإذ القائل بكفاية املضاف هنا يستدل باأل

والكافور،  نعم يف األخبار املتقدمة كفاية، إذ الظاهر منها بقاء صدق املاء، ومن املعلوم أنه لو أضيف املاء بالسدر

  . بالعنايةر إالّر لو مزج باملاء ال يسمی ماء وسكّال يصدق ماء وسدر، وماء وكافور، أال تری أن السكّ

ل من اخلليط ولو كان مقدار ورق من السدر، أو حبة من الكافور، وهو كفاية أقل قلي: مث إنه استدل للقول الثاين

عليه (إنه ماء بغري سدر، أو بغري كافور، وبقوله : بصدق االسم دقة، وعدم صحة السلب، فإنه ال يصح أن يقال

ضافة يف طالق ماء السدر، وماء الكافور، فإن اإلإنه املتبادر من أ كما استدل للقول الثاين بصدق االسم، و،)السالم

  الاللفظ من مقومات املضاف، فإا 

                                                

.٧ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٣ ص٢ج: الوسائل )١(



٥٩

  :صدق إال إذا كان املاء مضافاً، وجبملة من األخبارت

تطرح عليه خرقة، مث يغسل «:  قال،عن غسل امليت) عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا: كخرب عبد اهللا بن عبيد قال

ملاء والكافور، مث باملاء القراح، يطرح فيه سبع شنان، مث بافرجه، ويوضأ وضوء الصالة، مث يغسل رأسه بالسدر واأل

  .)١( »ورقات صحاح من ورق السدر يف املاء

  .)٢(مث اغسل رأسه بالرغوة: وخرب يونس

 إلی غريها مما عرب فيها بالسدر، أو ،)٣(مث تبدأ بكفيه ورأسه ثالث مرات بالسدر، مث سائر جسده: وخرب احلليب

قاً، مل يعرب عنه ما، وهل يصح أن يعرب عن ما خالطه شيء من طني أو ملح، حبيث مل  مطلبالرغوة، فإنه لو كان ماًء

  .طالقه بالطني أو امللح، فيقال صب عليه امللح أو الطنيإيسلبا 

ضافة، وإمنا الكالم يف أنه ليس يطلق عليه ماء فبما تقدم من أنه ليس ينكر صحة اإل: واجلواب أما عن القول الثاين

ضافة طالق، أي أن املنصرف من ماء السدر أو الكافور، املاء املبان فيه اخلليط، فإن لإلافور علی اإلالسدر أو الك

   وال مالزمة،مراتب

                                                

  .٢ من أبواب غسل امليت ح٦ الباب٦٨٩ ص٢ج: الوسائل )١(

.٣ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )٢(

  .٢ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )٣(



٦٠

  ،ه خملوط بالسدر أو الكافورة يعترب أن يكون مبقدار يصدق أنو يف طرف القلّ

  

  .ضافة عرفاًطالق املضاف علی ذي اإلإضافة حقيقة، وبني بني صدق اإل

رادة املاء املضاف إفبأن السدر حيث مل يرد به السدر حقيقة، ال بد وأن حيمل علی ااز، ب:  القول الثالثوأما عن

طالق محل علی ذلك، واملراد بالرغوة ليست جمردها، بل املاء إليه، وإذا دلت القرينة املنفصلة مما تقدم علی اشتراط اإل

مث اغسل رأسه بالرغوة وبالغ يف ذلك، : )عليه السالم( عد قولهيف خرب يونس ب) عليه السالم(معها، بقرينة قوله 

  .واجتهد أن ال يدخل املاء منخريه ومسامعه

  .مضافاً إلی أن الرغوة من املستحبات، بقرينة خلو الروايات البيانية عنها

ويف طرف القلّة  {ةضافمن لزوم أن ال خيرج املاء يف طرف الكثرة إلی اإل) رمحه اهللا( وعلی هذا فما ذكره املصنف

هو األقوی، مث إن هناك يف باب السدر ثالث أقوال } يعترب أن يكون مبقدار يصدق أنه خملوط بالسدر أو الكافور

  :أخر

  .)١(أن يكون مقدار السدر رطالً، كما حكي عن املفيد: األول

  .)٢(أن يكون مقداره رطالً ونصفاً، كما حكي عن القاضي: الثاين

                                                

.٣ باب تلقني احملتضرين السطر١١ص: املقنعة )١(

.١٢٦ ص٤ج: كما يف اجلواهر )٢(



٦١

  .)١( مقدار سبع ورقات، ومل يظفر بقائله، كما يف اجلواهرأن يكون: الثالث

ن كان رمبا يستدل للقول الثالث، خبرب عبد اهللا بن عبيد املتقدم، ورواية ابن إلكن األقوال الثالثة عار عن الدليل، و

 ذلك بالنسبة إلی أن: لكن فيه ،)٢(مث أفيض عليه املاء بالكافور، وباملاء القراح، واطرح فيه سبع ورقات سدرعمار، 

احملكي عن املفيد وابن سعيد تقدير   املاء األول الذي هو السدر، كما أن املاء الثالث الذي هو القراح، ال بالنسبة إلی

مث جبرة  «:)عليه السالم( ولعل مستند األول خرب عمار عن الصادق. تالكافور بنصف مثقال، وعن بعض تقديره حببا

مث صب  «:)عليهم السالم( ومستند الثاين خرب يونس عنهم. )٣( »ن الكافور نصف حبةمن كافور، جتعل يف اجلرة م

صلی اهللا ( غسل رسول اهللا) عليه السالم(  أن أمري املؤمنني:وخرب مغرية. )٤( »لق فيه حباب كافورأاملاء يف اآلنية، و

 إلی أن املستند ال يصلح للتقييد، مضافاً: ، لكن فيهما)٥( والثانية بثالثة مثاقيل من الكافور،بالسدر) عليه وآله وسلم

  االستدالل لألول متوقف علی كون،

                                                

.١٢٦ ص٤ج: اجلواهر )١(

.٨ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٣ ص٢ج: الوسائل )٢(

.١٠ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٤ ص٢ج: الوسائل )٣(

.٣ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )٤(

.١١ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٤ ص٢ج: الوسائل )٥(



٦٢

  ،ا يعترب صدق اخللوص منهم،يف املاء القراحو

  

كل حبة مثقاالً، مث إن الكالم الذي نقله اجلواهر عن بعض، من اشتراط عدم الطبخ يف الكافور، مبين علی العلم 

  .بالنجاسة، فهو كالم يف املوضوع

  : يف املسألة أقوال ثالثة،}اء القراح يعترب صدق اخللوص منهمايف املو{

  .ما ذكره املصنف، وهو املشهور، بل خالفه شاذ: األول

طالق، ونسبه اجلواهر ن مل خيرج عن اإلإاعتبار خلوصه من كل شيء مازجه، من ثقل وطني وغريمها، و: الثاين

  .إلی حمتمل السرائر، والذكری، وجعله يف املستند أحوط

، فإنه كلمة جواز خلطه باخلليطني، فترك اخلليطني رخصة ال عزمية، واألقوی هو األول، لظاهر األدلة: الثالث

القراح يف األخبار، وكلمة حبت يف بعضها، اشتراط خلوص املاء عما خيرجه عن اسم البحت والقراح، مضافاً إلی 

  .كأن املقابلة بينه وبني اخلليطني كافية يف استفادة ذل

 بأن املاء املخلوط بشيء ولو ثفالً، ال يسمی حبتاً وقراحاً، فإنه ماء غري حبت، واجتماع :استدل للقول الثاين

ل ما فيه ن أريد املطلق مشإما مضاف أو مطلق، فإن أريد املضاف مل يكن قراحاً، وإاملتقابلني حمال، وبأن املاء 

  اخلليطان، ألن املفروض



٦٣

 أي املضاف ،افور، مطلقاً أيضاً، وهذا مما ال يناسبه املقابلة، وإذا مل يصح هذانلزوم كون ماء السدر والك

واملخلوط، فال بد من شيء ثالث، وهو املاء البحت الذي هو قسم خاص من املطلق، ال املطلق مطلقاً ولو كان 

، وغريه مشكوك فيه، خملوطاً بشيء، وبقاعدة االحتياط، فإن اخلالص حتی عن الشيء اليسري من الثفل كاف قطعاً

 مما يدل علی أنه ،)١( »وصب فيه ماء القراح «:مر بغسل اآلنية من بقايا الكافوركخرب يونس اآل: اربوجبملة من األخ

  .ال جيوز املاء القراح املخلوط بشيء يسري من بقايا الكافور

 شيء، ولو قدر قليل من طني، إلی  إذا خالطه فإن املاء ال يكون حبتاً،)٢( »مث اغسله مباء حبت«: وصحيحة احلليب

صدق البحت والقراح، علی ما خالطه شيء يسري، وذلك ويف هذا القول ما ال خيفی، إذ ال نسلم عدم . غريمها

لشهادة العرف بالصدق، وهو املناط هنا، ال الدقة العقلية، وليس األمر دائراً بني املضاف واملطلق املخلوط بالسدر 

ن خالطه ثفل قليل، مبا ال يسمی ماء إ، و قراحاًت دقة، بل هناك قسم رابع، وهو ما يسمی ماًءوالكافور، واملطلق البح

  .سدر وكافور، واملقابلة إمنا كانت بني السدر والكافور وبني القراح، فالقراح هو اخلالص الذي ال يصدقان عليه

                                                

.٣ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )١(

  .١ باب غسل امليت ح١٣٨ ص٣ج: الكايف )٢(



٦٤

 داللة فيه، إذ غسل اآلنية كاليدين فقد عرفت اجلواب عن كلمة البحت يف الصحيح، وخرب يونس ال: أما األخبار

، أي بعد السدر وبعد الكافور، وإالّ فال يقول بذلك حتی القائل باخللوص، فيما لو ةمن املستحبات يف كل غسل

  .جانة نظيفة ونشفت مبنديلكانت اإل

 مما ال ينافيه جاز خلط القراح باخلليطني، فقد استدل له بأن القراح هو املطلق، وذلكأالذي : أما القول الثالث

لقاء سبع أوراق من السدر يف املاء القراح، وذلك مما يغري رائحته، وإلی ما إاخللط، مضافاً إلی ما دل علی استحباب 

 من وجيعل يف املاء شيء من السدر، وشيء«: دل علی خلط املاء األخري باخلليطني، كصحيحة يعقوب بن يقطني

 لزوم جترده عنهما كما تقدم، يلق فحسب، بل املقابلة بينه وبني اخلليطني يعطأن املعيار ليس املط: ، وفيه)١( »كافور

وراق صحاح كما يف خربين، ال يوجب صدق ماء السدر قطعاً، وتغري رائحة املاء بذلك غري معلوم، مضافاً أوسبع 

لصحيحة جمملة، ألا مل إلی أنه فرق بني تغري الرائحة قليالً، وبني صدق ماء السدر الذي هو حمل كالم املستدل، وا

تفصل السدر والكافور والقراح تفصيالً، ولذا كان الظاهر أن املراد لزوم كون مال الغسل خليطاً ذين يف اجلملة، مما 

  ال ينايف كون املاء،

                                                

.٧ من أبواب غسل امليت ح٢باب ال٦٨٣ ص٢ج: الوسائل )١(



٦٥

لكن املناط ما ذكرنا، والكافور بنصف مثقال تقريبا،ر بعضهم السدر برطلوقد   

  

  .ور، بقرينة تلك الروايات الصرحيةاألول بالسدر، والثاين بالكاف

ر قد }و{  وبعضهم برطل ونصف،}برطل{ املخلوط باملاء األول} ر بعضهم السدرقد{قد تقدم أنه } و{

 )عليه السالم( كما تقدم يف غسل علي} تقريباً{أو حبات، أو ثالثة مثاقيل  }بنصف مثقال{املخلوط } الكافور{

شكال يف لزوم كون اخلليط مع السدر إمث إنه ال } املناط ما ذكرنا{ ايف هذه األقوال ما عرفت، وإمن} لكن{

  .طالق بناء علی املشهور من لزوم اإلوالكافور ماًء

: عراق أم ال؟ احتماالنضافة، فهل يكفي غري املاء املطلق خليطاً مع السدر والكافور، كاألأما علی القول جبواز اإل

 لزوم كون اخلليط ماًء :املضاف، ومن أن ظاهر األخبار وصريح بعضهاطالق الذي يتحقق مع من عدم اشتراط اإل

  .مطلقاً، وهذا هو األقوی

  .مث إن مقتضی ما تقدم أنه لو خلط املاء األول أو الثاين، بكال اخلليطني، مما ال يسمی أحدمها فقط، مل جيز

ماء السدر، لقلة الكافور   األولنعم لو كان اخلليط الدخيل قليالً جداً، حبيث ال يسلب االسم، فيقال للماء

 املخلوط به كفی، وإن كان يستحب النقاء التام عن اخلليط املخلوط به، وللماء الثاين ماء الكافور، لقلة السدر

  جانة عن بقايا السدر والكافور، ولو خلط مباء السدرالدخيل، كما دلّ علی ذلك األمر بغسل اإل



٦٦

: ليهما، كما لو أدخل فيه عطر الورد مثالً، فهل يكفي أم ال؟ احتماالنإاملاء ضافة إشيئاً غري الكافور، مما أوجب 

ضافة ثانية، وهي ال إضافة إلی السدر اليت هي املناط، فال يكفي، ومن أن اخلليط اآلخر يوجب من عدم استقامة اإل

ل الذريرة يف املاء ادخإخبار من ضافة إلی ما يف األ باإل،ضافة األولی، فهو ماء سدر كما أنه ماء عطر، فيكفيمتنع اإل

دخال الذريرة ال يتعدی عنه، ألنه لدليل خاص، أال تری إوما يف األخبار من . فيتعدی عنها، وإن كان األحوط األول

 من ماء الرمان، مل جيز التعدي عنه إلی ماء الليمون، وما شيئاًدخل فيه أ:  جئين مباء احلصرم، مث قال:أنه لو قال املولی

  .أشبه



٦٧

  ،وإن كان مستحباً،  قبله أو بعده،ت الوضوءال جيب مع غسل املي): ٣  ـمسألة(

  

وفاقاً ملا عن املفيد، } وإن كان مستحباً،  قبله أو بعده،ت الوضوءال جيب مع غسل املي{): ٣  ـمسألة(

 ، والشرائع، والنافع واملهذب، واالستبصار، واجلامع، واملنتهی، واملختلف، والقواعد، وشرحه،،واملصباح، وخمتصره

  . أنه املشهور: املشهور بني املتأخرين، وعن الكفاية وجامع املقاصدهنإ : وغريها، بل يف احلدائق،واللوامع، والذكری

  . أن الوضوء حرام:وعن اخلالف وظاهر السرائر، وحمتمل كالم الديلمي

  . وجوب ذلك:املقنعة، والرتهة، والوايف، واحملقق الطوسي وعن

يف ) عليه السالم( ، مجعاً بني ما ظاهره األمر بذلك، وبني ما دلّ علی عدم وجوبه، كقول الصادق األولواألقوی

، )١( »تطرح عليه خرقة، مث يغسل فرجه، ويوضأ وضوء الصالة «:خرب عبد اهللا بن عبيد بعد أن سأله عن غسل امليت

  .)٢( » وضوء الصالةامليت يبدأ بفرجه، مث يوضأ«: يف خرب حريز) عليه السالم( وقوله

  ن أيبإ«): عليه السالم( وخرب أيب خثيمة، قال أبو عبد اهللا

                                                

  .٢ من أبواب غسل امليت ح٦ الباب٦٨٩ ص٢ج: الوسائل )١(

.١ من أبواب غسل امليت ح٦ الباب٦٨٩ ص٢ج: الوسائل )٢(



٦٨

إم يأمرونك خبالف ما تصنع، فقل هلم، هذا كتاب أيب :  مث قال،اكتب يا بين: ، وقال يلغسله إذا تويفأمرين أن أ

  . احلديث)١( » وسدراًتبدأ فتغسل يديه، مث توضيه وضوء الصالة، مث تأخذ ماًء: ولست أعدو قوله، مث قال

وكل غسلة كغسل اجلنابة، يبدأ فيوضيه كوضوئه «: أنه قال) عليهما السالم( وخرب الدعائم، عن جعفر بن حممد

  .)٢(»الصالة

  .)٣( » اجلنابة إالّ،يف كل غسل وضوء«): عليه السالم( باالضافة إلی عموم قوله

تقدمة يف أول البحث، مما تعرض لكل خصوصية من أما ما دلّ علی عدم الوجوب، فهي الروايات البيانية امل

خصوصيات الغسل حتی املستحبات، ومل يتعرض للوضوء، ولو كان الوضوء واجباً لزم التنبيه عليه، والقول بأن هذه 

ن الروايات البيانية إذا كثرت وتعاضدت ومل تنبه أ الشأن يف كل مطلق ومقيد، مدفوع بالروايات تقيد تلك، كما هو

وصية، كان الظاهر من اجلميع محل املقيد علی االستحباب، فإن محل املطلق علی املقيد إمنا هو للظهور، فإن علی خص

  م التقييد أقوی، محل املقيد علیكان ظهور عد

                                                

  .٤ من أبواب غسل امليت ح٦ الباب٦٨٩ ص٢ج: الوسائل )١(

.٢٣٠ ص١ج: دعائم االسالم )٢(

.٥ح من أبواب غسل امليت ٦ الباب٦٩٠ ص٢ج: الوسائل )٣(



٦٩

االستحباب، كما بني يف األصول، هذا مضافاً إلی ما دلّ أن هذا الغسل هو غسل اجلنابة، فيشمله عموم االستثناء 

حيث ) عليه السالم( ، وإلی صحيح ابن يقطني، عن العبد الصاحلإال اجلنابة :يف اخلرب املتقدم) يه السالمعل(يف قوله 

غسل امليت تبدأ مبرافقه، فتغسل باحلرض، مث وجهه ورأسه «: سأله عن امليت، أفيه وضوء الصالة، أم ال؟ فقال

صلی اهللا عليه ( غسال النيبأ عدم وجوبه، ولو أن  الوضوء يف اجلواب، دليل علیفإن عدم ذكر. احلديث )١( »بالسدر

املبينة يف األخبار خالية عن الوضوء، ولو كان الوضوء ) عليهم السالم( واألئمة) عليها السالم( وفاطمة) وآله وسلم

بعد غساهلم املذكورة يف اجلملة، وإلی رواية أم أنس، وفيها أجزًء واجباً، لوردت األخبار بذلك يف ضمن بيان كيفية 

  .مما يشعر باالستحباب )٢( »مث وضئيها مباء فيه سدر «:غسل الفرج

اجلناية، وال يشرع فيه الوضوء، واحتمال كون  ن هذا الغسل هوأ خبلو األخبار البيانية، و:استدل القائل باحلرمة

إذا جاء االحتمال مل طباق العامة علی ذلك، كما نقله املستند عن املنتهی، واألخبار املبينة للوضوء صدرت تقية، إل

  جيز التمسك ا بعد عدم

                                                

.٦ يف تقدمي الوضوء علی غسل امليت ح١٢٠ الباب٢٠٨ ص١ج: االستبصار )١(

.٣ من أبواب غسل امليت ح٦ الباب٦٨٩ ص٢ج: الوسائل )٢(



٧٠

 بلزوم :تعرض صحيح ابن يقطني له أصالً، ولو كان الوضوء مستحباً لتعرض، كما أنه استدل القائل بالوجوب

محل املطلق علی املقيد، وفيها ما ال خيفی، إذ احتمال التقية ال يوجب رفع اليد، مضافاً إلی ما عن بداية اتهد البن 

 وكونه غسل اجلنابة ال ينايف املزية فيه بالدليل، وسكوت الصحيح ألن ،)ال يوضأ امليت(: من أن أبا حنيفة قالرشد 

؟ فمعنی السكوت أنه ليس فيه، وذلك ال ينايف أفيه وضوء الصالة أم ال: ظاهر السؤال فيه عن الوجوب، ألنه قال

السؤال بأنه غسلتان ومسحتان، فإنه ال يدل علی أكثر االستحباب، كما لو قيل أيف الوضوء مضمضة، مث أجاب عن 

  .من عدم الوجوب، أما عدم اجلواز فال، أما محل املطلق علی املقيد، فقد عرفت اجلواب عنه

، ال امليت، ألنه املنصرف من وضوئه، مضافاً إلی تعسر مد يد امليت ئمث إن الظاهر أن املسح يكون بأيدي املوض

ثرياً، كما أن الظاهر أن التراب يكون بدل املاء هنا لو تعذر املاء، لعموم أدلة التيمم، والشرائط ملسحه غالباً، وتعذره ك

عضاء الوضوء، وهل من املستحب أن يكون أاملعتربة هنا هي املعتربة يف سائر الوضوءات، إال ما استثين من جناسة 

أن يراد من الوضوء غسل يديها، كما هو املعرب من ظاهر خرب أم أنس، ومن احتمال :  احتماالنالوضوء مباء السدر؟

  .عنه كثرياً، خصوصاً يف أخبار امليت

  ماء السدر مطلقاً، والظاهر جرياننعم ال اشكال فيما إذا كان 



٧١

  . واألوىل أن يكون قبله

تيان  اإل احتياجه إلی نية القربة، فال يكفياجلبرية يف وضوئه، كوضوء احلي، ومقتضی ظاهر الدليل من كونه وضوًء

  .بصورة الوضوء

أي قبل الغسل، لظاهر األخبار املتقدمة، كما أن األولی أن يكون بعد } قبله{وضوء امليت } واألولی أن يكون{

 الظاهر من مجاعة وصريح آخرين، غسل الفرج، كما يف املستند، لذلك أيضاً، مث إن كون الوضوء قبل الغسل هو

يف كل غسل وضوء إال  «:طالق خرب محادإلغسل وبعده، ولعلّ مستنده  عدم الفرق بني فعله قبل ا:وعن مجاعة

بتقريب أنه لو قدم » غسال الثالثة، يبدأ فيوضأ امليتالدال علی أن كل غسل من األ )٢(خرب الدعائم و،)١( »اجلنابة

  .الوضوء كان من الغسل املتأخر، ولو أخر كان للغسل الذي بعده

إذ ليس بعده غسل، حتی يوضأ مقدمة له، ولفهم عدم اخلصوصية، فكأن الوضوء نعم هذا يصح فيما عدا القراح، 

نصاف أن هذا املناط غري معلوم، وال بأس مستحب، وتقدميه يف مستحب، كما يف كثري من املستحبات، لكن اإل

  بل يشكل البناء علی(: بالقول بذلك فما عدا القراح، ملا عرفت من خرب الدعائم، قال يف املستمسك

                                                

.٢ من أبواب اجلنابة ح٣٥ الباب٥١٦ ص١ج: الوسائل )١(

.٢٣٠ ص١ج: سالمدعائم اإل )٢(



٧٢

  . انتهی)١()شروعيته بعده، لوال ما عن مجاعة من التصريح بعدم الفرق بني فعله قبله وبعدهم

مث إنك قد عرفت داللة خرب الدعائم، علی تثليث الوضوء، وال بأس من القول به تساحماً، وهل يشرع الوضوء قبل 

  .تأخري عنهاطالق بعض األخبار، ومن ظهور بعضها يف الإمن : غسل اليدين والفرج؟ احتماالن

                                                

  .١٢٧ ص٤ج: املستمسك )١(



٧٣

 نعم يف بعض ،ات أو مع املستحب،بل املناط كونه مبقدار يفي بالواجبات، ت حد ليس ملاء غسل املي):٤ ـ مسألة(

  األخبار

  

فيما لو } ات أو مع املستحب،بل املناط كونه مبقدار يفي بالواجبات، ت حدليس ملاء غسل املي{ ):٤ ـ مسألة(

ق األدلة بالغسل بعد عدم تعيني مقدار خاص علی سبيل اللزوم يف لسان األخبار طالأراد االتيان ا، وذلك إل

 أيب حممدإىل طالق ينصب علی املقدار املمكن، قليالً كان أو كثرياً، مضافاً إلی مكاتبة الصفار، وكلمات الفقهاء، واإل

ة أرطال، واحلائض بتسعة أرطال فهل يف حد املاء الذي يغسل به امليت، كما رووا أن اجلنب يغسل بست) عليه السالم(

 »حد غسل امليت يغسل حتی يطهر، إن شاء اهللا تعالی«): عليه السالم( عللميت حد من املاء الذي يغسل به؟ فوقّ

  .)٢()يف صحيفة) عليه السالم( وهذا التوقيع يف مجلة توقيعاته عندي خبطه(: قال الصدوق يف حمكي الفقيه. )١(

: طالق قولهإحتديدات خمتلفة، كلها مرتلة علی االستحباب أو ما أشبه، كما أن مقتضی } نعم يف بعض األخبار{

  أن ثالثة )٣( » والوضوء مبد من ماء،الغسل بصاع من ماء «:)عليه الصالة والسالم(

                                                

.٢واب غسل امليت ح من أب٢٧ الباب٧١٨ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٥١ يف غسل امليت ح٢٣ الباب٨٦ ص١ج: الفقيه )٢(

.٣ من أبواب الوضوء ح٥٠ الباب٣٣٨ ص١ج: الوسائل )٣(



٧٤

ی اهللا لي به ص والتأس، قرب أن يغسله بستليه السالم أوصى إىل أمري املؤمنني علی اهللا عليه وآله وسلمأن النيب ص

    حسن مستحسنعليه وآله وسلم

  

عليه ( أوصی إلی أمري املؤمنني) صلی اهللا عليه وآله وسلم( أن النيب{أصوع كافية يف ذلك، ففي بعض األخبار 

 ،ةتكما يف رواية فضيل س} حسن مستحسن) صلی اهللا عليه وآله وسلم(أن يغسله بست قرب، والتأسي به ) السالم

 إن رسول اهللا«:  جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به امليت حد حمدود؟ قال:)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: قال

 »إذا أنا مت فاستق يل ست قرب من ماء بئر غرس، فاغسلين): عليه السالم( قال لعلي) صلی اهللا عليه وآله وسلم(

)١(.  

  .)٢( »بسبع قرب«): عليه السالم( ويف صحيح حفص، عن أيب عبد اهللا

  .)٣( »باثنيت عشرة محيدية، لكل غسل«:  بعض األخبارويف

ه وحليته برغوة السدر، وال تقطع املاء عنه، مث تغسل رأسوتغسل قبله ودبره، بثالث محيديات، «: ففي الرضوي

  ه علی جنبهبقلأن صعب عليك، مث إ وتتبعه بثالث محيديات، وال تقعده

                                                

.٢حغسل امليت  من أبواب ٢٨ الباب٧١٩ ص٢ج: الوسائل )١(

  .١حغسل امليت  من أبواب ٢٨ الباب٧١٩ ص٢ج: الوسائل )٢(

.١٦ح يف غسل امليت ٢٣ الباب٨٦ ص١ج: الفقيه )٣(



٧٥

جنبه األمين إلی حيث تبلغ، مث اغسله بثالث محيديات، من قرنه  األيسر، ليبدو لك األمين، ومد يدك اليمنی علی

  .احلديث، )١( »محيديات من قرنه إلی قدمه بالنسبة إلی اجلنب األيسر، واغسله بثالث«: مث قال» إلی قدمه

  )٢()بريق احلميديناء الكبري باإلل ابن الرباج اإلناء كبري، وهلذا مثّإمحيديات وكأنه (: يف حمكي الذكری: قال

  .انتهی

اجلرة األولی اليت يغسل ا امليت مباء السدر، واجلرة  «:تقديره باجلرة، كموثق عمار ويف آخره: ويف بعض األخبار

  .)٣( »الثانية مباء الكافور، يفتت فيها فتاً قدر نصف حبة، واجلرة الثالثة مباء القراح

بكفاية ست، أو سبع :  التحديد فعالً، والقوللكن جهالة القربة، واحلميدية، واجلرة عندنا، توجب عدم مكان

قرب كبرية كانت أو صغرية، وكذلك اجلرة لصدق االسم غري تام، إذ ظاهر التحديد أا قدر خاص، ال ما صدق 

 من جهة أنه هل ،عليه االسم، ولو اختلف عن ذلك املعمول سابقاً اختالفاً كبرياً، وبعد ذلك يبقی الكالم يف التأسي

  إن القرب املذكورة تعادل اجلرار واحلميديات اليت: د حتديد آخر يف األخبار، اللهم إال أن يقالله جمال بع

                                                

.١٦ السطر١٧ص: فقه الرضا )١(

.٥ السطر٤٦ص: الذكری )٢(

.١٠من أبواب غسل امليت ح ٢ الباب٦٨٤ ص٢ج: الوسائل )٣(



٧٦

أنه هل يصدق التأسي يف مثل هذا، أم أن ذلك من باب قصة يف : قدر ا الغسل يف سائر األخبار، ومن جهة

  .واقعة، كما أن كونه من ماء بئر غرس كذلك

ذلك يف جواب سؤال فضيل، أن التقدير بست قرب للتحديد، وال بأس به، ) سالمعليه ال( مامنعم ظاهر حكاية اإل

  . وسيأيت بعض الكالم يف ذلك يف السابع عشر من فصل آداب غسل امليت،واهللا العامل



٧٧

 وغسل ،ر كالمها سقطا وإن تعذّ،واكتفى باملاء القراح بدله،  ر أحد اخلليطني سقط اعتبارهذا تعذّإ): ٥  ـمسألة(

  . وبالثاين ما هو بدل الكافور،ونوى باألول ما هو بدل السدر  ،اح ثالثة أغسالبالقر

  

أي بدل اخلليط املتعذر، فلو } واكتفى باملاء القراح بدله،  ر أحد اخلليطني سقط اعتبارهذا تعذّإ{): ٥  ـمسألة(

فور غسل امليت بالسدر، مث تعذر السدر غسل امليت بالقراح بدل السدر، مث الكافور، مث القراح، ولو تعذر الكا

فلم يتمكن ال علی سدر وال علی كافور  }كالمها{ اخلليطان} روإن تعذّ{ بالقراح بدل الكافور، مث القراح

 وبالثاين ما هو بدل ،ل ما هو بدل السدرونوى باألو  ،وغسل بالقراح ثالثة أغسال{ أي اخلليطان} سقطا{

نه إذا تعذر خليط واحد أو إ : وتفصيل الكالم يف الباب.ج إلی نية البدليةوالثالث هو األصل نفسه فال حيتا} الكافور

شكال يف وجوب الكافور والقراح، ولو تعذر إشكال يف عدم سقوط القدر امليسور، فلو تعذر السدر ال إاخلليطان، ال 

شكال إ القراح ال شكال يف وجوب القراح، ولو تعذرإشكال يف وجوب السدر والقراح، ولو تعذرا ال إالكافور ال 

صحاب االتفاق علی ظاهر األ(: شكال فيه، وال خالف، فقد قال يف املستندإيف وجوما، وكأن املسألة مما ال 

  .)١()وجوب التغسيل بالقراح، فيما إذا عدم اخلليطان

                                                

.٦ السطر١٨٣ ص١ج: املستند )١(



٧٨

  .)١()نصحاب االتفاق علی وجوب التغسيل باملاء القراح فيما إذا عدم اخلليطاظاهر األ(: وقال يف احلدائق

بال اشكال، وال (:  قال، ولو عدم الكافور والسدر غسل باملاء القراح:)رمحه اهللا( فنويف اجلواهر عند قول املص

كما يستفاد بعض الفروع السابقة من تضاعيف . انتهی )٢()خالف أجده بني كل من تعرض لذلك من األصحاب

غسال وبعضها اآلخر، فإا فهم االرتباط بني بعض األطالق األدلة، وعدم إكلمام، وعلی أي حال فاملستند لذلك 

ن مسيت باسم غسل امليت، فإن الواحدة يف قبال غسل اجلنابة واحليض وغريمها، وذلك ال ينايف التعدد إأغسال ثالثة، و

  :يف نفسه، مضافاً إلی التصريح بأا أغسال ثالثة يف بعض األخبار

 أن غسل احلي مرة واحدة بتلك الصفات،  إالّ احلي من اجلنابة،وغسل امليت، مثل غسل« :ففي الفقه الرضوي

  .)٣( »وغسل امليت ثالث مرات علی تلك الصفات

  اغسله مباء وسدر، مث اغسله علی«: ويف صحيح ابن مسكان

                                                

.٤٥٥ ص٣ج: احلدائق )١(

.١٣٨ ص٤ج: اجلواهر )٢(

.٣ السطر٢٠ص: فقه الرضا )٣(



٧٩

ثالث غسالت جلسده :  قلت،»أثر ذلك غسلة أخری مباء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة مباء قراح

  .»)١(نعم«: لكله؟ قا

» مباء وسدر، واغسل جسده كله، واغسله أخری مباء وكافور، مث اغسله أخری مباء«: ويف صحيح ابن خالد، قال

  . إلی غريها،)٢( »نعم«: ثالث مرات؟ قال: قلت

ومن ذلك كله يعلم أن احتمال سقوط الغسل مطلقاً، كما عن الشيخ يف املبسوط، وابن إدريس يف السرائر، حبجة 

جزاء الغسل الواحد، فإذا تعذر أحدها كان كمن تعذر غسل ألغسل شيء واحد، والسدر والكافور والقراح، أن ا

وجهه أو أحدی يديه يف الوضوء، أو كمن تعذر غسل رأسه أو أحد طرفيه يف باب اجلنابة، مما يوجب االنتقال إلی 

 عما ذكر سابقاً، تكون قاعدة امليسور حمكمة، التيمم، ألن الوضوء والغسل ال يتبعضان، يف غريه حمله، إذ مع الغض

العرف يری أن ذلك من امليسور، ومل يدل الدليل علی خالفه، مضافاً إلی أصالة عدم الوقف، واالرتباط،  بعد أن

  .واالستصحاب يف بعض صوره

                                                

  .١ح من أبواب غسل امليت ٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )١(

.٦ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٢ ص٢ج: الوسائل )٢(



٨٠

القياس بالوضوء أن النص والفتوی دال علی تعدد األغسال، ولو سلمنا عدم داللتهما فالقاعدة حمكمة، و: واحلاصل

جزائهما مع الفارق، إذ إمنا خرج الوضوء والغسل بالنص، فيبقی الباقي حتت العموم، ومن أوالغسل املتعذر بعض 

بأن استثناء أبعاض غسل : غسال يف غسل امليت، وبني األبعاض يف غسل اجلنابة، فال ميكن القولالفرق بني األ: املعلوم

استثناء األغسال هنا، وعلی كل حال، فهذا مما ال ينبغي الكالم فيه، إمنا الكالم يف أنه اجلنابة عن قاعدة امليسور، يالزم 

لو عدم أحد اخلليطني أو كالمها، فهل يسقط الغسل بذلك أصالً، مث يقوم القراح بدله، فلو عدم السدر لزم غسالن 

راح، وقد اختلفوا يف ذلك، فعن النافع، بالقراح، أحدمها بدل السدر، ولو عدم اخلليطان لزم ثالثة أغسال باملاء الق

 :رشاد، واملعترب، وظاهر الذكری، وحمتمل اية الشيخ، وجممع الربهان، وغريها، واختاره املستندواملدارك، وشرح اإل

  .حدمهاأاالكتفاء بغسلة واحدة فيما لو عدم اخلليطان، ومقتضاه لزوم املمكن فقط، فيما لو عدم 

  .روض، وجامع املقاصد، وغريها، وجوب الثالث، سواء وجد اخلليط أم ال؟وعن القواعد، وشرحه، وال

طالق قوله ين، إل واألقوی الثا.)١()التردد(وعن املنتهی، واملختلف، والتحرير، والنهاية، والتذكرة، كما يف الشرائع 

  ):عليه السالم(

                                                

. باب يف األموات٢٩ص: سالمشرائع اإل )١(



٨١

 إن مقتضی ذلك أنه لو تعذر املاء لطخه :فإذا تعذر أحد اجلزئني بقي اآلخر، وال يقال" ماء وسدر، وماء وكافور"

بالسدر والكافور، إذ ليس ذلك غسالً، وقد دلت النصوص والفتاوی علی وجوب الغسل ال اللطخ، ولقاعدة امليسور 

بعد ما عرفت من أن املاء ارد يف باب الغسل، ميسور عن املاء اخلليط عند العرف، ولالستصحاب يف صورة التمكن 

  .صالة بقاء الغسل، فيحمل عليها صورة العدم من األول، لعدم القول بالفصلاخلليط ألأوال، مث فقدان 

بأن الواجب كان املاء املخلوط، فإذا تعذر اجلزء انتفی الكل، وأصالة عدم الوجوب، وضعف : استدل للقول األول

ة املاء يف صورة تعذر السدر، إذ هو  ال يدل علی كفايماء وسدر): عليه السالم(ما ذكر دليالً للقول الثاين، إذ قوله 

 أخری عن املزيج منهما، وقاعدة امليسور ، الذي هو عبارة"خل وشهد: "عبارة أخری عن املزيج منهما، فهو كقوله

حضار ماء إ ميسور املزيج، كما أنه لو أمر املولی ببعد ضعف مستندها، إمنا جتري فيما إذا صدق امليسور، وليس املاء

املاء ميسور فيما تعذر اللحم، ولنا أن نعكس األمر يف مسألة االستصحاب، بأن الرباءة تقتضي العدم اللحم، مل يكن 

يف صورة تعذر اخلليط من أول األمر، فيحمل عليها صورة طرو تعذر اخلليط، لعدم القول بالفصل، وهذه األمور 

  .ووجوه اعتبارية أخر، صارت سبب تردد من ذكر من املترددين



٨٢

 األقوی ما عرفت، ألن مناسبة الغسل توجب عدم القياس مباء اللحم، والرباءة ال جتري بعد وجود لكن: أقول

 حيث استدل ببعض األخبار علی )١(وقد أعرب صاحب احلدائق. القاعدة، فيكون االستصحاب بدون املعارض

وط األغسال مطلقاً لو تعذر ومما يؤيد املطلب أو يدل عليه، أي علی عدم سق. سقوط األغسال بعدم اخلليطني فراجع

حدمها أو كالمها، ما دل علی وجوب غسل احملرم بدون أن أ تعذر لو سقوط املاء بدالً، خليط أو اخلليطان، وعدم

يقربه كافور، وما دلّ علی وجوب صب املاء علی غري احملرم لو مل يكن مماثل، وما دلّ علی وجوب صب املاء علی 

  .من احترق بالنار

حتمال انتقال األمر إلی البدل، وإن ناقش فيه بعض بعدم  ضم التيمم إلی القراح الذي هو بدل، النعم األحوط

طالق فيه، مث إن احملكي أن املمزوج ماء، كما عرفت من اشتراط اإل: الدليل علی أن التيمم بدل عن غري املاء، إذ فيه

إذا تعذر السدر، ففي تغسيله مبا يقوم مقامه من اخلطمي (:  يف كتايب التذكرة والنهاية، أنه قال)رمحه اهللا( عن العالمة

مث إن ظاهر األصحاب واألخبار، أنه ال : )     لكن قال يف اجلواهر.  انتهی)٢()شكال، من عدم النص وسقوط الغرضإ

  .انتهی ،)٣()يقوم شيء مقام السدر يف االختيار واالضطرار

                                                

.٤٥٦ ص٣ج: احلدائق )١(

.١٠ السطر٣٩ ص١ج: التذكرة )٢(

.١٤١ ص٤ج: اجلواهر )٣(



٨٣

: أنه قال) عليه السالم( بدلية، نعم يف رواية عمار عن الصادق فإن األخبار علی كثرا مل تتعرض لل،وهو كذلك

ية، وإمنا الظاهر منها جواز تنظيف لوال داللة فيها علی البد، )١( » فال بأسإن غسلت رأس امليت وحليته باخلطمي«

من سقوط ) رمحه اهللا( الرأس واللحية به، كما دلت بعض األخبار األخر علی تنظيفها باحلرض، وما ذكره العالمة

، هالفرض، فيه تأمل، إذ فهم احلكمة ال يوجب التعدي، أرأيت لو فهمنا أن حكمة العدة يف املطلقة، عدم اختالط امليا

  .مث علمنا براءة الرحم من آلة أو حنوها، فهل جيوز التعدي والقول بعدم العدة هنا لعدم احلكمة املوجبة للعدة

                                                

.١٢ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٥ ص٢ج: الوسائل )١(



٨٤

  ،  عن األغسال على الترتيبالث تيممات بدالً يتيمم ث،ر املاءإذا تعذّ): ٦ ـمسألة (

  

فييممه أوالً بدالً عن }  عن األغسال على الترتيب يتيمم ثالث تيممات بدالً،ر املاءإذا تعذّ{): ٦ ـمسألة (

 إذا :السدر، مث عن الكافور، مث عن القراح، وذلك بال خالف بني علمائنا يعرف، كما عن املنتهی، وعن اخلالف

:  ما حكاه الساباطي عن األوزاعي أنه قالم بالتراب مثل احلي، قال مجيع الفقهاء إالّ ميكن غسله ميمات إنسان ومل

والدليل علی ذلك مع عدم وجود نص خاص .  انتهی)١()مجاع الفرقةإدليلنا ، يدفن من غري غسل، ومل يذكر التيمم(

  :يف املسألة، وهي تعذر املاء لفقد أو جناسة أو حنومها، أمور

فقد فعل أحد  «: وقوله،)٢( » املاء هو رب الصعيدفإنَّ رب«): عليه السالم( طالقات أدلة التيمم، كقولهإ: ألولا

وصفة التيمم للوضوء «: ، وقوله)٤( »ن التيمم غسل املضطرأاعلموا رمحكم اهللا، «: ، وقوله يف الرضوي)٣( »الطهورين

  .لوم أن غسل امليت من أبواب الغسلومن املع، )٥( »واجلنابة وسائر أسباب الغسل واحد

                                                

.١٤٢ ص٤ج: يف اجلواهر )١(

.١٧حالتيمم  من أبواب ١٤ الباب٩٨٥ ص٢ ج: الوسائل)٢(

.١٥حالتيمم  من أبواب ١٤ الباب٩٨٤ ص٢ج:  الوسائل)٣(

. السطر األخري٤ص: الرضافقه  )٤(

 .١ السطر٥ص: فقه الرضا )٥(



٨٥

، فما دل علی بدلية التراب عن غسل اجلنابة، يدل علی بدليته عن هذا "ن هذا الغسل هو غسل اجلنابةإ: "الثاين

  .الغسل، وقد تقدم ما دلّ علی أن هذا الغسل هو غسل اجلنابة

) عليه السالم( ن أيب جنران، عن أيب احلسند الرمحان ببشارة أو تلوحياً، كصحيحة عإبعض األخبار الدالة : الثالث

عن ثالثة نفر كانوا يف سفر، أحدهم جنب، والثاين ميت، والثالث علی غري وضوء، وحضرت الصالة ومعهم من املاء 

يغتسل اجلنب، ويدفن امليت بتيمم، ويتيمم الذي هو «: ما يكفي أحدهم، من يأخذ املاء وكيف يصنعون؟ قالقدر 

  .)١( »ن غسل اجلنابة فريضة، وغسل امليت سنة، والتيمم لآلخر جائزعلی غري وضوء، أل

يف التهذيب، وإن كانت " يتيمم"وخرب زيد بن علي، اآليت يف املسألة الثامنة، وأشكل يف الصحيحة بسقوط كلمة 

ن الغسل  أن ماء الوضوء أقل محموجودة يف الفقيه، مضافاً إلی أنه كيف ميكن دوران األمر بني الثالثة، مع وضو

  .بكثري، وغسل اجلنب واحد، بينما غسل امليت ثالثة

   ؟وما الفرق بني اجلنب واحملدث، فإن كليهما عليه فريضة، فلماذا قدم اجلنب

  ه لآلخر، وإن كان مباحاً كان للسابق منهما إليه، فكيف يتصورؤعطاإمث إن املاء إذا كان ألحدهم، مل جيز 

                                                

.١مم حي من أبواب الت١٨ الباب٩٨٧ ص٢ج: الوسائل )١(



٨٦

ه أضبط من التهذيب، ولذا يعتمد علی األول مبا ال يعتمد علی الثاين، ويف ن نسخة الفقيإ: التخيري؟ واجلواب

ن ورد علی إصورة دوران األمر بني الزيادة والسقوط، مقتضی األصل الثاين، وهذا القدر كاف يف االستدالل، و

خری، مضافاً شكاالت األخر، إذ ال تالزم بني صحة االستدالل بقطعة من احلديث، وبني فهم القطع األاحلديث اإل

ة، ال سنشكاالت، إذ كون غسل اجلنابة فريضة، إمنا هي يف قبال غسل امليت الذي ثبت بالإلی عدم ورود شيء من اإل

يف قبال الوضوء الذي ثبت هو أيضاً بالقرآن، فيكون فريضة، وإذا دار األمر بني هذا الفرض الذي يرفع حدثني، أو 

  .حداً، أو حدثاً أصغر، كان األول مقدماًحدثاً كبرياً، وبني فرض يرفع حدثاً وا

 ماله لآلخر، ألنه ال مث لنفرض أن املاء للحيني، كما هو الغالب يف شركاء السفر، فما املانع من أن يبيح أحدمها

يتمكن من رفع احلدث حبصته اخلاصة، علی أن لزوم التسابق إلی املباح غري معلوم اللزوم، وأما أنه كيف يدور األمر 

أن الظاهر من السؤال أن املاء يكفي لغسل أو لوضوء، ال مبعنی أنه مقدار : غسال، فاجلوابأوء وغسل وبني وض

 ـ اًوضوء أو غسل، فإذا توضأ احملدث مل يبق مقدار غسل واحد، وإذا اغتسل اجلنب، أو غسل امليت غسالً واحد

 وعلی أي حال، فاالستدالل باحلديث يف كما هو املتبادر من السؤال ـ مل يبق شيء للوضوء، وهذا دوران ممكن،

   عريف،ذر املاء لغسل امليت تعٍدشكال فيه، والتعدي عنه إلی ما حنن فيه الذي يتعإ ال مورده



٨٧

  .فاملناقشة يف االستدالل، مما ال وجه له

أم تيمم مث إنه هل جتب تيممات متعددة، كما ذهب إليه التذكرة، والنهاية، واملعتمد، وجامع املقاصد، وغريهم، 

واحد، كما قطع به املدارك، وأفتی به املستند، واجلواهر، وشيخنا املرتضی، بل نسب إلی األصحاب، كما عن 

  :الذكری، أو اطالق األصحاب، كما عن كشف اللثام، احتماالن

 ولالشتغال ذهب األولون إلی أن ذلك مقتضی أدلة البدلية، فإا أغسال ثالثة، فيقتضي أن يكون بدهلا أيضاً ثالثاً،

 بالرباءة اليقينية، وهي ال حتصل إال بالتعدد، وبأنه لو فقد أحد اخلليطني يقوم التراب مقامه، إالّاليقيين الذي ال يرفع 

 االستدالل، بأنه لو فقد السدر وكان  فقد اجلميع لزم تساوي الكل واجلزء، وقد يوضح فإذا قيل بالوحدة لدی

للسدر، مث ملا أراد استعمال الكافور وفقد أيضاً، لزم تيمم ثان للكافور، مث ملا أراد الكافور والقراح موجودين، ميمه 

  .وأي فرق بني الفقد التدرجيي، والفقد الدفعي. استعمال القراح فقد أيضاً، فيلزم تيمم ثالث

دلية التراب عن املاء ن بأاستدل من قال بكفاية املرة بأنه ظاهر النص، إذ مل يؤمر فيه إال بالتيمم، وظاهره املرة، و

  نإورد يف النص والفتوی، أما بدليته عن السدر والكافور، فلم يعلم و هو الذي



٨٨

واألحوط تيمموعم آخر بقصد بدلية ا،ة اجلميع أو خصوص املاء  وإن نوى يف التيمم الثالث ما يف الذمة من بدلي

   القراح كفى

  

أن الظاهر من أدلة بدلية التيمم، حصول األثر :  البدلية، ففيهك، وما ذكر يف االستدالل منلتقتضي ذ اءةالرب

املقصود من استعمال املاء، ألنه أحد الطهورين، من غري فرق بني كيفيات تطهري املاء من احلدث، واالشتغال ليس 

أو كليهما، حمتمل هذا حمله، ألن املعلوم إمنا هو تيمم واحد، والزائد عليه حيتاج إلی دليل مفقود، وفقد أحد اخلليطني 

م حتی يقاس عليه، مضافاً إلی ألمور ثالثة، السقوط رأساً، واالكتفاء بالقراح بدله، والتيمم، فليس هناك شيء مسلّ

 بني التعدد مع التدريج، والوحدة مع الدفعة، كما هو كذلك يف األحداث، فمن أحدث حدثاً لزمه ةأنه ال منافا

  .  وضوء واحد، فتأملالّوضوء، ولو تعددت األحداث مل يلزم إ

وكيف كان، فال ريب أن التعدد أحوط، وإن كان كفاية الواحد ال ختلو من بعد، أما مسألة الترتيب بني 

  .التيممات فألنه مقتضی دليل البدلية

} ة اموع بقصد بدلي،م آخرتيم{أن يأيت بعد التيممات الثالث بـ) رمحه اهللا( عند املصنف} واألحوط{

زوم الواحد، فيكون حال التيممات الثالث حال من تيمم ثالث تيممات بدالً عن األعضاء الثالث الحتمال ل

ما يف {أو يف التيمم الثاين أو األول } مم الثالثوإن نوى يف التي{ إذا أتی بتيمم واحد للوضوء، إذ ال يكفي ذلك إالّ

   أو خصوص املاء القراح كفى،ة اجلميعمة من بدليالذّ



٨٩

  ياطيف االحت

  

  .ومن ذلك تعرف أنه ال وجه لتخصيص االحتياط بالتيمم الثالث} يف االحتياط



٩٠

 أو ، أو كان كالمها،فإن مل يكن عنده اخلليطان ، إذا مل يكن عنده من املاء إال مبقدار غسل واحد):٧ ـ مسألة(

   على الترتيب من اآلخرين عن كلّ ويأيت بالتيمم بدالً، صرف ذلك املاء يف الغسل األول،السدر فقط

  

فإن مل يكن عنده {من األغسال الثالثة }  مبقدار غسل واحدإذا مل يكن عنده من املاء إالّ{ ):٧ ـ مسألة(

ما إما مع اخلليط يف صورة وجوده، وإ}  صرف ذلك املاء يف الغسل األول، أو السدر فقط، أو كان كالمها،اخلليطان

}  من اآلخرين على الترتيب عن كلّم بدالًويأيت بالتيم{اء السدر بدونه يف صورة عدمه، فيكون املاء بدالً عن م

شكال فيه، وال خالف علی إبتقدمي بدل الكافور علی بدل القراح، مث إن وجوب الغسل يف هذه الصورة مما ال 

س ما حدها لو تعذر غريه، وليأالظاهر، ألنه امليسور من األغسال، وألن كل غسل هنا مأمور به مستقل، فال يسقط 

غسال هنا أمور متعددة، كما حنن فيه كأعضاء الوضوء والغسل الواحد، حيث ال يقولون بلزوم املمكن، وذلك ألن األ

يرشد إلی ذلك النص والفتوی، وقاعدة امليسور حمكمة، وقد كان مقتضی القاعدة أن نقول بذلك حتی يف الوضوء 

  .وحنوه، )١( »الوضوء ال يبعض«):  السالمعليه(علی العدم، كقوله  اخلارجي والغسل، لوال الدليل

هو الذي أفتی به وأما لزوم االتيان بالسدر، أو بدل السدر يف صورة احنصار املاء مع وجود اخلليط أو عدمه، ف

  احملقق، والشهيد

                                                

  .٢ من أبواب الوضوء ح٣٣ الباب٣١٤ ص١ج: الوسائل )١(



٩١

  وحيتمل التخري يف

  

ني التخيري، وبني القراح، الثاين، يف حمكي كالمهما، كما اختاره غري واحد من املعاصرين، وذلك ألن األمر دائر ب

وبني السدر، لكن األوليني ال وجه هلما، إذ التخيري فرع فهم عدم اخلصوصية، وتقدمي القراح فرع فهم األمهية، 

 عن أحدمها، وكذلك من أين يعلم أمهية غسال يف صورة العجز إالّوكالمها مفقودان، إذ من أين علم تساوي األ

در إن كان، أو بدله إن مل يكن، ألدلة امليسور، وذلك ألن القدرة بالنسبة إليه حاصلة،  لزوم السالقراح، فال يبقی إالّ

وال جيوز صرف القدرة يف املتأخر، مع التمكني من املتقدم، ولذا لو كان قادراً علی القيام يف ركعة، أو صيام يوم، مل 

يف أول يوم من شهر رمضان ليصوم اليوم الثاين، جيز أن جيلس يف الركعة األولی ليؤخر قدرته للركعة الثانية، أو يفطر 

 العذر حني دفطار بعد ذلك لوجوفطار يف األول بال مربر، خبالف اجللوس واإلألن اجللوس يف الركعة األولی واإل

  .ذاك

ر نقاذ نيب غداً، لزم ادخاإنقاذ إنسان عادي هذا اليوم، أو إاألمهية للمتأخر، كما لو دار األمر بني  نعم إذا فهم

نفاق علی هذا الولد أو ذاك، جاز اختيار أيهما شاء، القدرة لألهم، وكذا إذا فهم التساوي، كما لو دار األمر بني اإل

غسال يف صورة العجز، فيبقی وليس املقام منهما، إذ ال دليل علی أمهية القراح، كما ال دليل علی التخيري بني األ

، ولذا قوی السدر، الفقيه اهلمداين يف املصباح، والنراقي يف املستند، املعارضقاعدة لزوم تقدمي املمكن سليمة عن 

  وحيتمل التخري يف{وغريمها، كصاحب اجلواهر وغريه 



٩٢

إن كان عنده  و،الثاين يف الثانية ول من األويف كلّ و، من الثالثة يف األوىلالصورتني األوليني يف صرفه يف كلّ

  حيتمل أن جيب صرف ذلك املاء يف الغسل الثاين و،ذلكالكافور فقط فيحتمل أن يكون احلكم ك

  

} الثالثة يف{األغسال } يف صرفه يف كلّ من{ صورة فقد اخلليطني، وصورة وجودمها  }الصورتني األوليني

} الثاين{ الغسل} و{ بالسدر} األول{الغسل }  منيف كلّ{ صرفه }و{الفاقدة للخليطني } األولی{الصورة 

الواجدة للخليطني، ففي صورة فقد اخلليطني خيري بني أن يغسله بدالً عن السدر، أو } الثانية{ رة الصو}يف{ بالكافور

بدالً عن الكافور، أو ملاء القراح، وذلك ملا عرفت من عدم القدرة إال بالنسبة إلی أحدها، وال وجه تقدمي بعضها علی 

 أن يصرف املاء يف السدر أو الكافور، لوجود بعض، فيكون املرجع التخيري، ويف صورة وجود اخلليطني خيري بني

القدرة بالنسبة إلی أحدمها من غري تعيني، فيخري بينهما، لكن قد عرفت لزوم تقدمي السدر أو بدله، لوجود املقدرة 

ملقدم  التخيري تفويت القدرة يف ابالنسبة إليه، وال وجه الختيار املتأخر لعدم فهم األمهية، وعدم وجه للتخيري، إذ معىن

الشخص الذي ال } وإن كان{ خارها للمتأخر، وذلك خالف القاعدة، كما عرفت يف مسأليت الصالة والصيام،و ل

يصرف املاء بدالً عن السدر ألنه } عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون احلكم كذلك{يتمكن إال من غسل واحد 

  املاء يف الغسل الثاينوحيتمل أن جيب صرف ذلك { املقدم، فال وجه لترجيح غريه عليه



٩٣

   مه بدل القراح مثَّ ييم،له مباء الكافور مثَّ يغس،الًمه أومي في،الثالث وليأيت بالتيمم بدل األو و،مع الكافور

  

  .ألنه قادر علی ذلك، فال وجه لتفويت القدرة علی املمكن، واإلتيان ببدل غري املمكن من السدر} مع الكافور

مر بني بدل السدر، وبني الغسل مباء الكافور، وبني القراح، لكن ال جمال للقراح لتأخره، أنه يدور األ: واحلاصل

جمال للسدر لدوران األمر بني بدل السدر ونفس الكافور، والكافور أهم، ألنه املأمور به وعدم فهم األمهية، وال 

} فييممه أوالً{وهو القراح } لثالثوا{وهو السدر } ويأيت بالتيمم بدل األول{، فيجب صرفه يف الكافور األويل

ثالثاً، لكن مقتضی ما عرفت من القاعدة، تقدمي بدل } مث ييممه بدل القراح{أصالة } مثّ يغسله مباء الكافور{بدالً 

  .حرز األمهية وهو مفقودأالسدر، إذ البدل مقدور، فال يرجع إلی الكافور إال إذا 

نه، من الذكری والبيان، أفتی بتقدمي القراح مطلقاً، لألمهية املستفادة من يف ما حكي ع) رمحه اهللا(مث إن الشهيد 

أنه هو الغسل احلقيقي، وغريه إمنا هو تنظيف البدن، أو حفظه من اهلوام، ولعدم احتياجه إلی جزء، كما أنه رمبا 

ما ما ال خيفی، إذ ما ذكره احتمل بعض تقدمي الكافور فيما دار األمر بني الثالثة أو األولني لكثرة نفعه، لكن فيه

الشهيد وجهاً لألمهية غري وجيه، كما أن كثرة النفع ال تقوم يف قبال األدلة، مث إنه لو كان عنده من السدر أو 

  سل، فهل جيب، أم يرجع إلی البدل،الكافور، ما يكفي بعض الغ



٩٤

ومن أن الغسل ال يبعض .  وهكذا،دالً بالقراح بنمن امليسور، فيغسل الرأس مثالً بالسدر، وباقي البد: احتماالن

  .كالوضوء

لكن األقوی األول، فإنه ليس من تبعيض الغسل، بل العمل بامليسور من اخلليط، فال يقاس مبا إذا مل يكن من املاء 

 إال قدر الرأس، حيث جيب التيمم رأساً بدون ذلك، وعلی ما ذكرنا سابقاً، فالالزم غسل الرأس بالسدر، ال أحد

، ألن املقدم مقدم، ولو كان له من املال ما ال يكفي إال أحدمها، أو بعضاً من كل منها، كان مقتضی القاعدة الطرفني

 املاء املمتزج بأحد اخلليطني، فهل جيب أن يغسله املتقدمة تقدمي السدر، ال الكافور وال التبعيض، ولو مل يكن له إالّ

ليط املفقود والقراح، أو يأيت بالتيمم بدل املفقود من اخلليط والقراح، غسال، أصالة عن املوجود، وبدالً عن اخلأثالثة 

احتماالن، واجلمع أحوط، وإن كان األقوی الثاين، لفقد املأمور به، وعدم دليل علی قيام غريه مقامه بعد عدم صدق 

علی عدم تبعض الغسل، ولو امليسور عرفاً، ولو مل يكن له من القراح إال قدر بعض الغسل، انتقل إلی التيمم، ملا دل 

مل يكن له من ماء السدر والكافور إال املضاف ما، احتاط بضمهما إلی التيمم، وال يقوم شيء غري املاء مكان املاء، 

ن كان أشد يف التنظيف، كما ال يقوم العملي من السدر والكافور مقامهما وإن كان مثلهما يف اآلثار عرفاً، نعم ال إو

  .لذي يسمی بامسهمابأس مبحلوهلما ا



٩٥

  ما خياف معه تناثر جلده ييممم،  أو حنو ذلك، أو جمدوراً، أو حمروقاً،ت جمروحاًإذا كان املي): ٨  ـمسألة(

  

لو } ا خياف معه تناثر جلدهمم،  أو حنو ذلك، أو جمدوراً، أو حمروقاً،ت جمروحاًإذا كان املي{): ٨  ـمسألة(

اخلوف من مجيع األغسال، أما لو كان من بعضها فقط، كالسدر أو الكافور أو القراح إذا كان } مييم{اغتسل باملاء 

مثالً، قام التيمم مقام ما خياف منه، وغسله بالباقي علی القاعدة، أما االنتقال إلی التيمم يف الصور املذكورة، فهو 

مجاع يف كالم مجلة من األصحاب، واإل بعض األخبار اخلاصة، وعدم اخلالف،  مقتضی عموم بدلية التيمم، مضافاً إلی

  .كاخلالف، والتهذيب، والتذكرة، والذخرية، واحلدائق، واجلواهر، واملستند، وغريها

، )صلی اهللا عليه وآله وسلم( إن قوماً أتوا رسول اهللا«: قال)  السالممعليه(  عن علي،فعن زيد بن علي، عن آبائه

كما يشعر بذلك صحيح . )١( »ميموه: جمدور، فإن غسلناه انسلخ؟ فقاليا رسول اهللا مات صاحب لنا، وهو : فقالوا

  .)٢(عبد الرمحن املتقدم

)  السالمماعليه( أما ما دلّ علی وجوب صب املاء علی هؤالء، كخرب ضريس عن علي بن احلسني أو أيب جعفر

  ادور، والكسري،«: قال

                                                

  .٣ من أبواب غسل امليت ح١٦ الباب٧١٢ ص٢ج: الوسائل )١(

  .١ حالتيمم من أبواب ١٨ الباب٩٨٧ ص٢ج: الوسائل )٢(



٩٦

  كما يف صورة فقد املاء ثالثة تيممات

  

  .)١(»، يصب عليه املاء صباًوالذي به القروح

ئل عن رجل حيترق بالنار أنه س :) السالممعليه( ئه، عن عليابآوخرب عمر بن خالد، عن زيد بن علي، عن 

مكان الصب، إ صورة  فال يدالن علی خالف ذلك، إذ مها يف)٢(ن يصلی عليهأأن يصبوا عليه املاء صباً، و: فأمرهم

وإن كان امليت جمدوراً، أو حمترقاً، فخشيت أن مسسته  «:ضافاً إلی الرضويكما يشعر بذلك خرب زيد األول، م

فإنه يشعر . )٣(»سقط من جلوده شيئاً فال متسه، ولكن صب عليه املاء صباً، فإن سقط منه شيء، فامجعه يف أكفانه

  .باحلكمة يف املس والصب، وإن مل يكن مما حنن فيه

كما يف صورة فقد {م ما ال خيفی، وكيف كان فامليت يف املقام ييم: ق، ففيهبني ادور واحملتر أما احتمال الفرق

وقد عرفت الكالم حول الوحدة والتثليث، ولو كان بعضه حمترقاً أو جمدوراً، مل يكف تبعيض } املاء ثالثة تيممات

نا، للمناط املستفاد من أدلة  جمبوراً، جرت أحكام اجلبائر ه الغسل، بل لزم الرجوع إلی البدل، كما أنه لو كان كسرياً

  يف مسألة الوضوء، هذا) يه السالمعل(اجلبائر، وقاعدة امليسور اليت مل خيرج منها مسائل اجلبرية، بل قوله 

                                                

.١ من أبواب غسل امليت ح١٦ الباب٧٠٢ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٢ من أبواب غسل امليت ح١٦ الباب٧٠٢ ص٢ج: الوسائل )٢(

  .٣١ السطر١٨ص: فقه الرضا )٣(



٩٧

شباهه يعرف من كتاب اهللا، يستفاد منه مناط قطعي، ولو كان امليت مقطوع الرأس والرقبة، غسل باقي أو

 ماء كان فاقد الطهورين، ويدفن هكذا، كما أنه لو كان فاقد  يكنجسده، ولو كان مقطوعهما واليدين، ومل

الطهورين من جهة عدم املاء والتراب، كان الالزم دفنه بذلك احلال أيضاً وسقط الغسل، ولو كان فاقد بعض 

لی األعضاء كاليدين، ومل يكن عندهم ماء اكتفی يف التيمم مبا بقي من األعضاء، ولو مس فاقد الطهورين وجب ع

املاس الغسل، إذ سقوط التكليف عن مورد االضطرار ال يوجب سقوط لوازمه، كما لو اضطر إلی شرب النجس، 

  .جنس املالقي منه للنجاسة



٩٨

  ال جيعل الكافور يف ماء غسله يف الغسل الثاين، ت حمرماًإذا كان املي): ٩  ـمسألة(

  

مجاعاً، كما عن اخلالف، إ}  يف ماء غسله يف الغسل الثاينال جيعل الكافور، ت حمرماًإذا كان املي{): ٩  ـمسألة(

وذلك للنصوص املستفيضة، كصحيح عبد . ، واملنتهی، وشرح القواعد للكركي، وجممع الربهان، وغريهاوالغنية

 إن عبد الرمحان بن«:  سأله عن احملرم ميوت، كيف يصنع به؟ قال:)عليه السالم( الرمحان بن أيب عبد اهللا عن الصادق

عبد اهللا بن العباس، وعبد اهللا ) عليه السالم( وهو حمرم، ومع احلسني) عليه السالم( احلسن مات باألبواء مع احلسني

 » )عليه السالم( كان يف كتاب علي وذلك: بن جعفر وصنع به كما يصنع بامليت، وغطی وجهه ومل ميسه طيباً، قال

)١(.  

  .)٢()لسالمعليه ا( صحيح عبد اهللا بن سنان عنه: ومثله

  .)٣( »فغسلوه، وكفنوه، ومل حينطوه، ومخروا وجهه ورأسه، ودفنوه«: ويف موثق أيب مرمي

به كما يصنع ی وجهه، ويصنع  يغط«:  سألته عن احملرم، إذا مات كيف يصنع به؟ قال:ويف صحيح ابن مسلم

  باحلالل، غري أنه ال

                                                

  .١واب غسل امليت ح من أب١٣ الباب٦٩٦ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٣ من أبواب غسل امليت ح١٣ الباب٦٩٧ ص٢ج: الوسائل )٢(

  .٥ من أبواب غسل امليت ح١٣ الباب٦٩٧ ص٢ج: الوسائل )٣(



٩٩

  .)١( »يقربه طيب

يغسل، ويكفن بالثياب كلها، ويغطی وجهه، ويصنع به كما «: ت؟ فقال سألته عن احملرم ميو:ويف موثق مساعة

  .)٢( » غري أنه ال ميس الطيبيصنع باحمللّ

يغسل، ويكفن، ويغطی وجهه، وال حينط، « يف احملرم ميوت :)عليه السالم(  عن أيب احلسن،ويف خرب ابن أيب محزة

  .)٣( »وال ميس شيئاً من الطيب

ال متس «:  سأله عن املرأة احملرمة متوت وهي طامث؟ قال:)عليه السالم(  الصادقويف خرب إسحاق بن عمار، عن

  .)٤( »ن كان معها نسوة حاللإالطيب، و

إذا مات احملرم فليغسل، وليكفن، كما يغسل  «:وكتب أيب يف وصيته إيل): عليه السالم(  قال العامل:ويف الرضوي

وإذا كان امليت حمرماً غسلته، وحنطت، وغطيت  «: وقال أيضاً،)٥( »احلالل، غري أنه ال يقرب الطيب وال حينط

  وجهه، وعملت به ما عمل باحلالل، إال

                                                

  .٤ من أبواب غسل امليت ح١٣ الباب٦٩٧ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٢ من أبواب غسل امليت ح١٣ الباب٦٩٦ ص٢ج: الوسائل )٢(

  .٧ن أبواب غسل امليت ح م١٣ الباب٦٩٧ ص٢ج: الوسائل )٣(

  .٩ من أبواب غسل امليت ح١٣ الباب٦٩٨ ص٢ج: الوسائل )٤(

  . السطر ما قبل األخري٢٠ص: فقه الرضا )٥(



١٠٠

  .)١( »أنه ال يقرب إليه كافور

 رأسه، ويصنع به ما يغطی«:  أنه سئل عن احملرم ميوت حمرماً؟ قال:)عليه السالم( وعن الدعائم، عن أيب جعفر

  .)٢( » خال أنه ال يقرب بطيبيصنع باحمللّ

، )صلی اهللا عليه وآله وسلم(  فذكر ذلك للنيب، أن حمرماً وقصت به ناقته:وعن احملقق يف املعترب، عن ابن عباس

  .)٣( »اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه، وال متسوه طيباً«: فقال

اً، فإنه ال تقربوه كافور «: يف حمرم وقصت به ناقته فمات:)صلی اهللا عليه وآله وسلم( وعن العوايل، عن النيب

شكال يف داللة بعض الروايات اليت دلت علی أنه ال يقرب إليه فال جمال بعد ذلك لإل. )٤( »حيشر يوم القيامة ملبياً

 علی  فيجب،طيب بأن الكافور ليس من الطيب، كما أن الظاهر من هذه النصوص أن الكافور ساقط، ال الغسل

نه ال فرق يف إ مث  كما صرح بذلك يف اجلواهر وغريه،،القراح و، السدر، وقراح بدل الكافور:امليت ثالثة أغسال

  ذلك بني أقسام

                                                

. السطر ما قبل األخري١٨ص: فقه الرضا )١(

. يف ذكر احلنوط والكفن٢٣١ ص١ج: سالمدعائم اإل )٢(

. يف أحكام األموات٤ السطر٨٩ص: املعترب )٣(

.٤ ح٦ ص٤ج: العوايل )٤(



١٠١

   أو العمرة أن يكون موته بعد طواف احلجإالّ

  .احلج والعمرة، وأقسام احلاج، أصالة ونيابة، وال بني أوقات املوت

هر من الروايات أن وجه  ألنه يتحلل عند ذلك من الطيب، والظا} أو العمرة أن يكون موته بعد طواف احلجإالّ{

 فإذا حلّ له حياً حلّ له ميتاً، لزوال العلة، ويستفاد ذلك من تضاعيف التحرمي، هو االحرام املسبب حلرمة الطيب،

باإلضافة إلی ظهور بعض الروايات يف أن . حيشر يوم القيامة ملبياً): صلی اهللا عليه وآله وسلم( الروايات، كقوله

طالق املنع، كنهاية األحكام، إصحيح عبد الرمحان، ولذا استثنی غري واحد صورة التحلل عن املوت قبل األعمال، ك

  .وجممع الربهان، واجلواهر، واحلدائق، وغريهم

 كما ،نعم يبقی الكالم يف أنه هل يتحلل بعد الطواف، أو بعد السعي، ذهب غري واحد إلی األول، بل هو املشهور

خلرب . ر، واالستبصار، والنهاية، واملبسوط، واملصباح، والوسيلة، والسرائر، وغريهاعن النافع، والقواعد، واالنتصا

  .)١( »إذا كنت متمتعاً، فال تقربن شيئاً فيه صفرة، حتی تطوف البيت «:منصور بن حازم

ت، فإذا فال تزال حمرماً حتی تقف باملواقف، مث ترمي اجلمرات وتذبح، وتغتسل، مث تزور البي «:وخرب مياح املدائين

  أنت فعلت

                                                

.١٢حرام ح من أبواب تروك اإل١٨ الباب٩٥ ص٩ج: الوسائل )١(



١٠٢

   بل ال يقرب إليه طيب آخر،وكذلك ال حينط بالكافور

  

 : وذهب غري واحد إلی الثاين، كاخلالف، واملختلف، واجلواهر، وغريها، بل عن كشف اللثام،)١( »حللتأذلك 

  : وهذا هو األحوط، حلكومة ما دلّ علی ذلك علی ما تقدم من الروايات.أنه املشهور

ذا ذبح الرجل وحلق، فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه، إال النساء والطيب، فإذا زار البيت إ «:كصحيح معاوية

وسيأيت يف كتاب احلج لذلك . )٢( » النساءوطاف وسعی بني الصفا واملروة، فقد أحل من كل شيء أحرم منه، إالّ

  .ن شاء اهللا تعالیإزيادة توضيح 

مجاعاً، كما عرفت، إحرمة اإلحرام، نصاً و} ب إليه طيب آخر بل ال يقر،بالكافور{ احملرم} وكذلك ال حينط{

طالق أدلة احلنوط والكافور، ولو إحرامه، وجب احلنوط والكافور، ألصالة عدمه، فيشمله إولو شك يف أصل 

  .ه، فال يقرب إليه الكافورؤحرام، استصحب بقاانعكس فشك يف خروجه عن اإل

                                                

.٣٠ من أبواب أقسام احلج ح٢ الباب١٦٧ ص٨ج: الوسائل )١(

  .١ من أبواب احللق والتقصري ح١٣ الباب١٩٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(



١٠٣

 أو بعد الغسل بالقراح ،مأو أحدمها بعد التيم، أو عن خلط اخلليطني،  لإذا ارتفع العذر عن الغس): ١٠ ـمسألة (

   جيب اإلعادة،قبل الدفن

  

أو ، أو عن خلط اخلليطني{مثالً مث وجد ماء بأن مل يكن عنده } سلإذا ارتفع العذر عن الغ{): ١٠ ـمسألة (

 جيب ،قبل الدفن{ بدالً} سل بالقراحلغ أو بعد ا،مبعد التيم{بأن مل يكن له خليط مث وجد وكان ذلك } أحدمها

علی ما حيصل به األمر األويل، أو املمكن منه، وفاقاً للمحكي عن الذكری، وجامع املقاصد، والروض، } اإلعادة

حكام دائرة ن ظن عدمها، واألإجراه كان باطالً، لوجود القدرة واقعاً وأما  ألن. واجلواهر، واملستمسك، وغريها

ف بامليسور حني التيمم أو الغسل، لكن ظن أنه مإ باملمكن الواقعي، و املظنون، فقد كان مكلفاًمدار الواقع، ال

جزاء، موافقة األمر تقتضي اإلووخالفاً ملا حكي عن صريح املدارك، وظاهر جممع الربهان، ألنه أتی مبا هو املكلف به، 

 تيسر قبل أن يننت اجلسد، لكشف ذلك عن بطالن جزاء، لزم النبش بعد الدفن، إذا اإلمضافاً إلی أنه لو مل يقتض

الصالة والدفن، ألنه كان قادراً واقعاً، واحلكم دائر مدار الواقع، وكما ال يقال بالوجوب بعد الدفن، كذلك يلزم أن 

  .فاً به واقعاً بل ظناً، واملظنون ال يوجب رفع اليد عن الواقعلكنه مل يكن مإ: قول به هنا، وفيهن ال

   .الدفن، فهي قاطعة للتكليف، كما يفهم من أدلة النبش، فال يقاس ما قبل الدفن مبا بعدهأما قصة 



١٠٤

  .وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على األحوط

  

أي بعد الدفن،  }بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده{جراء املراسيم علی امليت الذي مل جتر عليه إجيب  }وكذا{

طالقات الرواية عن إمجاع، النصراف طالق الرياض دعوی اإلن جعل الوجه العدم، تبعاً إلإكما احتمله يف اجلواهر، و

لكن األقرب ما ذهب إليه املصنف } على األحوط{): رمحه اهللا( صورة الدفن، وأصالة الرباءة، وهلذا قال املصنف

مجاع الرياض خمدوش، إطالق إ، و إذ الرباءة ال موقع هلا مع وجود النص، واالنصراف لو كان فهو بدوي،)رمحه اهللا(

مجاع يف نفسه، فإنه ال جامع يف املسألة قطعاً، خللو غالب كلمات الفقهاء عن ذلك، مضافاً إلی عدم حجية اإل

خصوصاً ما كان منه حمتمل االستناد، وما ذكره اجلواهر، من احتمال ترتيل ما بعد الدفن مرتلة انتهاء زمان التكليف 

  .طالقات حمكمة فاإلال يدفع االطالق، إذاً



١٠٥

   ت ال بيد املي،م بيد احليجيب أن يكون التيم: )١١  ـمسألة(

  

كما نقله اجلواهر عن بعض األصحاب، وعن }  ت ال بيد املي،م بيد احليجيب أن يكون التيم{): ١١  ـمسألة(

طالق الشرائع، كما إصرف من أن هذا هو املعروف يف كيفية تيممه، بل هو املن) رمحه اهللا( طهارة الشيخ األعظم

هو مراعاة مرتبة العجز، فإن كانت يداه متمكنة، بأن تيسر (ييمم احلي العاجز، ال ما فسره الفقيه اهلمداين، من قوله 

 فيتواله املباشر كما يف احلي ضرما علی األرض، ومسحهما علی جبهته وظاهر الكفني، فليأت به كذلك، وإالّ

  . انتهی،)١()لية له بأن يتولی شيئاً ولو مبعنيالعاجز الذي ال قاب

 فاألقوی ما ذكره املاتن، من أنه بيد احلي، فيضرب احلي يدي نفسه علی األرض، وميسح علی جبهة ،وكيف كان

امليت، جاعالً زنديه علی قصاص شعره، وجيرمها إلی طرف أنفه األعلی، وال يضر يف ذلك، أن تكون يده اليمنی يف 

ن الغالب غلبة يندر خالفها، تعذر أسر من اجلبهة، وذلك النصراف النص والفتوی إلی ذلك، خصوصاً والطرف األي

قعاد امليت متحضناً حتی جتري اليد اليمنی من احلي إجراء التيمم بيدي امليت، ومنه يعرف أنه ال وجه الحتياط بعض إ

  .ريف الطرف األمين من جبهة امليت، واليد اليسری يف الطرف األيس

                                                

.٣٠تيمم امليت س يف كيفية ٤٣ ص،اجلزء الثاين من الد الثاين من كتاب الطهارة: مصباح الفقيه )١(



١٠٦

وإن كان األحوط تيموإن كان األحوط ،األقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدينو، ت إن أمكنم آخر بيد املي 

عددالت  

  

}وإن كان األحوط تيمكما يف املصباح، واختاره غري واحد من املعلقني، احتياطاً وجوبياً، أو } تم آخر بيد املي

يديه علی جبهة امليت معكوساً، فيضع ربيسر، كما ال يكفي أن جي }إن أمكن{ و،، لكن قد عرفت ما فيهفتوی احلي 

واألقوى  {،زنديه علی طرف أنفه األعلی وجيرمها إلی القصاص، ألنه خالف صورة التيمم، وال دليل جموز له هنا

وإن كان  {،ملا دلّ علی ذلك يف باب التيمم، مما سيأيت إن شاء اهللا تعالی }كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين

كما يأيت وجهه} داألحوط التعد.  



١٠٧

 ال ،عذار أو املتيمم لفقد املاء أو حنوه من األ،لفقد اخلليطني أو أحدمها ل بالقراحامليت املغس: )١٢  ـمسألة(

هجيب الغسل مبس،   

  

  سائر}وه من أو املتيمم لفقد املاء أو حن،لفقد اخلليطني أو أحدمها، ل بالقراحامليت املغس{): ١٢  ـمسألة(

لقيام التكليف االضطراري مقام االختياري، ولذا } هسل مبسال جيب الغ{  اليت توجب االنتقال إلی التيمم}عذاراأل{

 وحكي عن غري واحد عدم الطهارة حدثاً وال خبثاً بالغسل .اختار مصباح الفقيه تبعاً للجواهر عدم لزوم الغسل باملس

  .سلهقاه شيء برطوبة لزم غَ لزم الغسل، ولو البعد ذلكبدالً، والتيمم، فلو مس امليت 

سل البديل أو التيمم كان جنساً موجباً مسه الغسل، والرافع املعلوم واستدل لذلك باألصل، فإن امليت قبل هذا الغ

وهو الغسل الكامل مل يتحقق فيستصحب احلكم السابق، والبدل االضطراري إمنا هو بدل للمضطر الذي هو امليت، 

ال لغري املضطر الذي هو احلي، والضرورات تقدر بقدرها، ولذا لو اضطر أحد إلی شرب النجس، مل يتعد ذلك إلی 

  .غريه ممن ليس مبضطر، أو اضطر أحد للصالة فاقد الطهورين، مل جيز لغريه االقتداء، ألن املقتدي ليس مضطراً

  .جياب مسه الغسل بال دليلإيته وضعاً بطهارة بدنه، وعدم مث إن البدل، إمنا دلّ الدليل علی أنه بدل تكليفاً، فبدل

  . فيطهر امليت باألول، دون الثاين، والتيمم،وهناك احتمال ثالث وهو التفصيل بني الغسل بدالً عن اخلليطني

  ن معنی جعل الشارع شيئاً بدالًإ :واجلواب



١٠٨

  إن كان أحوط

  

ن جعل بدالً يف حال االضطرار، إأو يف حال االضطرار، ن جعل مطلقاً ـ إعن شيء، أنه يقوم مقامه مطلقاً ـ 

 ترتب اآلثار الشرعية املترتبة علی املبدل عليه علی البدل، فمعنی جعل الشارع الغسل باملاء وليس القيام مقامه إالّ

باخلليط مترتبة  أو التيمم بدالً عن األغسال، ليس إال أن اآلثار الشرعية املترتبة علی الغسل ،القراح بدالً عن اخلليط

علی الغسل بالقراح أو التيمم، لكن اآلثار مترتبة يف حال االضطرار، أو لكون جعل البدل يف هذا احلال، فكما أن 

عل بدالً عن امليت يطهر من اخلبث واحلدث يف حال االختيار باألغسال الثالثة، يطهر منهما يف حال االضطرار مبا ج

  . علی البدل ما كان يترتب علی املبدل منه لزم التنبيه، وهو مفقود يف املقام فلو مل يكن يترتباألغسال، وإالّ

 أن األصل منقطع بالدليل، واالضطرار إلی شرب النجس، أو الصالة فاقد الطهورين، ليس من مثال ومنه يعرف

 وهنا ال نقول حنن للميت الذي جيوز دفنه فاقد الطهورين لالضطرار،مثاالً البدل يف شيء، وإمنا املثاالن يصلحان 

 ظاهرها البدلية املطلقة، فالفرق بني احلكم الوضعي والتكليفي بال فارق، ومنه يعلم البدلبطهارته حدثاً وخبثاً، وأدلة 

أنه ال وجه للتفصيل بني الغسل مبس امليت الذي أجري عليه الطهور سل البديل، والتيمم البديل، فتحقق أنه ال جيب الغ

  .سل اليد مبسه رطباً كما حتقق طهارته فال جيب غَ،لبعض ما تقدم} أحوطوإن كان {البديل 



١٠٩

  فصل

هي أمور و،سليف شرائط الغ:  

  . يف باب الوضوءة القربة على ما مر ني:»األول«

  

  }فصل{

}مخسة علی ما ذكره املصنف} وهي أمور{أعم مما هو شرط ملطلق الغسل، أو هلذا الغسل } سليف شرائط الغ 

  .هنا) رمحه اهللا(

  :وقد استدل لذلك بأمور}  يف باب الوضوءة القربة على ما مر ني:األول{

  . بقصد القربةطاعة ال تتحقق إالّ واإل)١(﴾أَطيعوا الرسولأَطيعوا اللَّه و﴿ :قوله تعالی: األول

  .)٢(﴾ينما أُِمروا ِإالَّ ِليعبدوا اللَّه مخِلصني لَه الدو﴿: قوله تعالی: الثاين

                                                

  .٩٢ اآلية: سورة املائدة )١(

.٥ اآلية: سورة البينة )٢(



١١٠

  . املاء طهارة:لثاينا

  

  .)١(»إمنا األعمال بالنيات، ولكل امرٍء ما نوی«): صلی اهللا عليه وآله وسلم( قوله: الثالث

االشتغال، وذلك ألن املكلف به مع قصد القربة يأيت يقيناً، أما بدونه فمشكوك فيه، فاالشتغال اليقيين : الرابع

  . ال تأيت إال بالقربةحيتاج إلی الرباءة اليقينية اليت

طاعة املأمور، وهي ال تتحقق إال إ طاعة، فإن الظاهر من األمر أنه ال يراد به إالّرادة اإلإظهور األوامر يف : اخلامس

  .بالقربة

شكال يف اعتبار قصد القربة فيه، وقد تقدم إ وال ،ما دل من األخبار، أن غسل امليت هو غسل اجلنابة: السادس

  . ذلك، فراجعتفصيل الكالم يف

مجاعاً، كما حكاه غري واحد، ويدل عليه إالذي يغتسل به امليت } طهارة املاء {:من شرائط الغسل} الثاين{

  .مستفيض الروايات الدالة علی أنه ال جيوز استعمال املاء النجس يف الغسل وحنوه

نه ال بأس إذا مل يكن أصاب إ :هاناء قبل أن يغسليف الرجل اجلنب يسهو فيغمس يده يف اإل: كحسنة ابن عبد ربه

  .)٢(يده شيء

  يدك يف اإلناء قبل أن تغسلها فالإذا أدخلت «: ورواية أيب بصري

                                                

.١٠ من أبواب مقدمة العبادات ح٥ الباب٣٤ ص١ج: الوسائل )١(

.٣ من أبواب املاء املطلق ح٨ الباب١١٣ ص١ج: الوسائل )٢(



١١١

بأس، إال أن يكون أصاا قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك يف املاء وفيها شيء من ذلك، فأهرق ذلك 

  .)١(»املاء

 أو غسل ثيابه ،ناء مراراً، أو أغتسل منهقد توضأ من ذلك اإلإنائه فأرة، و عن الرجل جيد يف : الساباطيوموثقة

ناء قبل أن يغتسل، أو يتوضأ، أو يغسل ثيابه مث يفعل ذلك إن كان رآها يف اإل«: وقد كانت الفأرة متسلخة؟ فقال

 إلی غريها ،)٢(»ناء فعليه أن يغسل ثيابه، ويغسل كل ما أصابه ذلك املاء، ويعيد الوضوء والصالةما رأها يف اإل بعد

  .من الروايات الكثرية

 ومن املعلوم أن هذا الغسل، كسائر األغسال يف الشرائط واملوانع، فإنه ال حيتاج يف كل مورد باخلصوص إلی أدلة

خاصة يثبت ا خصوصيات الغسل، بل املعهودية يف اجلملة كافية عن بيان الشرائط واملوانع يف سائر املوارد، ولذا مل 

حدی مواردها يكفي عن بياا يف سائر إ والصالة يف كل مورد مورد، بل بياا يف  الغسل والوضوءيذكر خصوصيات

  .املوارد

شكال فيه، إذ تعارف إ فنجاسته بواسطة امليت يف أثناء الغسل ال ،مث ال خيفی أن معنی طهارة املاء طهارته ابتداًء

كم بذلك،  التنبيه علی لزوم الطهارة يف كل مرة، كاف يف احلجانة بعد تلوثهما بامليت، وعدمغمس اليد واآلنية يف اإل

  يعلم كما من اشتراط الطهارة

                                                

.٤ من أبواب املاء املطلق ح٨ الباب١١٣ ص١ج: الوسائل )١(

.١ من أبواب املاء املطلق ح٤لباب ا١٠٦ ص١ج: الوسائل )٢(



١١٢

 بل األحوط إزالتها عن مجيع األعضاء قبل الشروع يف ،سله عضو قبل الشروع يف غُ إزالة النجاسة عن كلّ:الثالث

أصل الغسابقاسل كما مر  .  

   عن إزالة احلواجب واملوانع:الرابع

  

 كما ورد النص بذلك ،ان املاء جنساً، انتقل احلكم إلی التيمم، بل لو كان مشتبهاً بالنجس أراقهما وميمهأنه لو ك

  . القاعدة كما ال خيفی يف باب الوضوء، وليس من باب خاص، بل هو علی

 من األعضاء الثالثة، أو عن كل جزء جزء، كما} زالة النجاسة عن كلّ عضوإ {:من شرائط الغسل} الثالث{

 كما مر ،سلزالتها عن مجيع األعضاء قبل الشروع يف أصل الغإسله، بل األحوط قبل الشروع يف غُ{عرفت سابقاً 

جياا إدماء امليت، أو زالة، إل، ولو مل تكن النجاسة قابلة لإل"فصل كيفية غسل امليت"يف املسألة األولی، من } سابقاً

ذلك املوضع حكم اجلبرية، كما أنه لو مل يكن هلم من املاء كشط جلده أو حنو ذلك، سقط الوجوب وجری علی 

زالة النجاسة، وانتقل إلی بدل الغسل من التيمم، ولو غسل امليت إزالة النجاسة واألغسال، قدمت إمقدار األمرين، 

سل من رأس، مث تبني جناسة بعض أعضائه، رجع مبا حيصل معه الترتيب لو غسله ترتيباً، ولو غسله ارمتاساً أعاد الغ

  .عادة الغسل مبا حيصل معه الترتيب يراد ا الترتيب بني أبعاض غسل واحد، والترتيب بني األغسال الثالثإو

  زالة احلواجب واملوانع عنإ {:من شرائط الغسل} الرابع{



١١٣

  وصول املاء إىل البشرة وختليل الشعر

  

 كان هناك مانع عن الغسل ولو يف بعض أجزائه إذ الواجب هو غسل مجيع بشرته، فإذا} وصول املاء إلی البشرة

  .الصغرية، مل يتحقق غسل اجلميع، وقد سبق يف باب غسل اجلنابة تفصيل الكالم يف ذلك

ليصل املاء حتته إلی البشرة، وهل ال فرق يف وجوب غسل البشرة حتت الشعر بني } ختليل الشعر{جيب } و{

عليه ( طالق قوله فال مانع من عدم غسل ما حتته، إلما الكثيفأفيف، واخلفيف والكثيف، أو أن الشرط إمنا هو يف اخل

 مث هل جيب غسل الشعر بنفسه، أم ال جيب، أو ،)١(»كل ما أحاط به من الشعر، فليس للعباد أن يطلبوه«): السالم

قوی وجوب  من البدن كالشعور الرقاق، وبني غريه كشعور الرأس واللحية، األءاًيفرق بني الشعر الذي حيسب جز

غسل البشرة والشعر مطلقاً، لظواهر األخبار اآلمرة بغسله من قرنه إلی قدمه، ومن املعلوم دخول البشرة املتسترة 

والشعر كلتيهما يف هذا احلد، أال تری أنه لو أمر املولی عبده بأن يغسل ولده من قرنه إلی قدمه، مث مل يغسل بعض 

ما أحاط به من «): عليه السالم(مل يكن ممتثالً أمر املولی عند العرف، وقوله شعره الطويل، أو بعض بشرته املتسترة، 

حتت كل  «:)عليه السالم: (لو مل نقل بانصرافه عن املقام، ال بد من تقييده ذه األخبار، هذا مضافاً إلی قوله» الشعر

  بضميمة أن غسل امليت كغسل اجلنابة،، )٢( »شعرة جنابة

                                                

  .٣ من أبواب الوضوء ح٤٦ الباب٣٣٥ ص١ج: الوسائل )١(

.٣ من أبواب أحكام اجلنابة ح٢٧ الباب٧٠ ص١ج: املستدرك )٢(



١١٤

  . يف وجوده شكوالفحص عن املانع إذا

  ي فيه جسد والفضاء الذّ، والسدة، الغسل وحملّ، وجمرى غسالته،ه ومصب، وظرفه،إباحة املاء: اخلامس

  

بعدم لزوم غسل الشعر، إذ جيوز قطعه كما عن مجاعة، ولو : أو هو هو، ومن ذلك تعرف أنه ال يصح أن يقال

لغسل متصالً، وعدم وجوبه منفصالً، كما هو كذلك يف كان واجباً غسله مل جيز قطعه، إذ ال منافاة بني وجوب ا

  .باب اجلنابة، ال بالنسبة إلی الشعر فقط بل حتی بالنسبة إلی الظفر

ن الفحص عنه متعارفاً، أما إذا مل يكن كذلك، كما لو اوك}  يف وجودهالفحص عن املانع إذا شك{جيب } و{

ان يعمل يف القري مل يلزم الفحص، كما حتقق ذلك يف غسل احتمل لصوق قدر من القري ببعض أطراف عورته، ألنه ك

  .اجلنابة، لعدم اعتناء العقالء الذين هم مورد اخلطاب مبثل هذا االحتمال

نعم الفحص عن القري يف باطن رجله وحنوه، ملن كان شغله ذلك الزم، لتعارف االلتصاق، ولذا قالوا بعدم لزوم 

 من الشارع، وقد تقدم ةيء بظهره، وأنه خالف السرية املستمرة املتلقاالفحص ملريد غسل اجلنابة عن التصاق ش

   .وجودالكالم يف باب الوضوء يف مسألة الشك يف مانعية امل

 والفضاء ، والسدة، الغسل وحملّ،سالته وجمرى غُ،ه ومصب، وظرفه،إباحة املاء {:من شرائط الغسل} اخلامس{

  الذي فيه جسد



١١٥

  ،فورامليت وإباحة السدر والكا

  

مجاعاً يف بعضها، كما يف املستند وغريه إيرة، روما خيلط مع املاء استحباباً كالذ} الكافور وإباحة السدر وتاملي

المتناع التقرب مبا هو » عصیطاع اهللا من حيث يال ي« و، وذلك ألن الغسل حينئذ معصية، أو مستلزم هلا،دعواه

ء والسدر والكافور وما خيالطه باملاء من ذريرة وحنوها مما ال ينبغي باحة املاإ أنمعصية، وتفصيل الكالم يف ذلك 

  .شكال فيه، ألن الغسل به تصرف يف احملرم فيكون حراماً، واحلرام ال يتقرب بهاإل

وب، جواز ذلك صيف باب الوضوء، من جتويزه الوضوء باملاء املغ) رمحه اهللا(نعم مقتضی ما حيكی عن الكليين 

  .نه مل يعرف وجههحتی يف املقام، لك

  :وأما الظرف، ففيه أقوال

  .طالق االشتراطإما ذكره املصنف من : األول

  .فراغاً، فال جيوز يف األول فقط، دون الثاينإالتفصيل بني ما كان استعماالً، أو : الثاين

  .التفصيل بني احنصار الظرف، فيشترط ويبطل الغسل، وبني عدم االحنصار، فيصح: الثالث

فراغ ليس  ال جيوز استعمال املغصوب، واإل:طالق فقد عرفته، وأما دليل القول الثاين فقد قيلإلأما دليل ا

ناء مغصوب إرجاعه، فيصب املاء القراح الذي هو يف إفراغه وإاستعماالً، فلو كان يف آنية زيد ماًء لعمرو، جاز له 

  ع من االستعمال، خصوصاً فيما كانضاً نوفراغ أين اإلإ: مثالً مرة واحدة علی جسد امليت ارمتاساً، لكن فيه



١١٦

 باذن املالك، وما فصله بعض من الفرق بني التفريغ واالستعمال، بأن االستعمال لغاية، واالستعمال ال جيوز إالّ

ناء علی يراد به االستعانة باإلناء يف الغايات املقصودة منه، خبالف التفريغ فإنه ال غاية منه، فلو صب املاء من اإل

شكال،  ال خيلو من اإل،رواء احلديقة، كان استعماالًإرض اعتباطاً كان افراغاً لإلناء، ولو صبه ألجل التطهري، أو األ

ناء إخر ال يقارنه ذلك، أال تری أنه لو أخذ حدمها يقارنه قصد التفريغ، واآلأألن كليهما استعمال، منتهی األمر أن 

  .واالمتالء فراغرف استعماالً له يف كلتا حاليت اإل يف العفرغه مرات اعتباطاً، عدأغريه بيده وملئه و

فراغ  فهذا التفصيل أيضاً مما ال وجه له بعد صدق االستعمال والغصب عرفاً، وإن كان بقصد اإل،وكيف كان

  .)١( بإذنهوختليص االناء لريده علی صاحبه، سواء كان هو الغاصب أو غريه، إذ ال جيوز التصرف يف مال أحد إالّ

  .»ذنهإفال حيل ألحد أن يتصرف يف مال غريه بغري «: )عجل اهللا تعالی فرجه(فعن صاحب الزمان 

  .)٢( » من وجه أحلّه اهللاال حيل مال إالّ «:ويف رواية حممد بن زيد الطربي

  

                                                

  .٦ من أبواب األنفال ح٣ الباب٣٧٦ ص٦ج: الوسائل )١(

  .٢ من أبواب األنفال ح٣ الباب٣٧٥ ص٦ج: الوسائل )٢(



١١٧

يتوجه ناء املغصوب مل نه إن كان املاء منحصراً يف هذا اإلإ :وأما التفصيل بني االحنصار وعدمه، فقيل يف وجهه

ناء حراماً، فال األمر بغسل امليت، ألن الغسل مستلزم للحرام، وهو التصرف يف مال الغري، فيكون غسله من هذا اإل

  .يصح

ن استعماله أوأما إذا كان هناك أواين متعددة، بعضها مغصوب وبعضها مباح، توجه األمر بالغسل، منتهی األمر 

مبا يقال إنه لو عصی وأخذ املاء من اآلنية املنحصرة املغصوبة، وصبه للمغصوب حرام، واالستعمال غري الغسل، بل ر

جراه عليه بقصد الغسل صح، ألن الغسل حينئذ ليس حمرماً، لكن يف صورة التعدد، ال ينايف أعلی جسد امليت، مث 

ستعمال له حرم ناء املغصوب، ألن االستعمال هو الغسل عرفاً، فإذا حرم االإل بطالنه، إذا غسل من ااألمر بالغسل

  .ن وجب الغسل من غريهإالغسل منه، و

جراء الغسل استعماالً إ املاء علی جسد امليت، مث أجری املاء بقصد الغسل، مل يكن نعم لو فعل احلرام، وصب

  .لإلناء فال يكون حراماً، فيصح

ا لو كانت مغصوبة، فإن احلركة الغسوأما املصبری، واحمللّ، والسدة، فأللية هي بعينها التصرف يف ، وا

  .املغصوب فعالً أو مقدمة، فتحرم، وإذا حرمت مل يصح الغسل

وأما الفضاء، فألن حتريك اليد، وصب املاء، وتقليب امليت، وحنوها، يكون تصرفاً يف الفضاء، فإذا حرم حرم ذلك 

  كله، وهي



١١٨

  إعادته ال جيب ، وعلم بعد الغسل، أو نسيها،وإذا جهل بغصبية أحد املذكورات

  

من مقومات الغسل كما ال خيفی، اللهم إال أن متنع حرمة التصرف يف الفضاء مطلقاً، النصراف دليل حرمة 

التصرف يف مال الغري من التصرف يف الفضاء، أو يقال إن مثل هذه األمور ال تعد تصرفاً عرفاً، كما احتمله بعض 

  . مما ال وجه له ـ الفضاء مطلقاًأعين منع حرمة التصرف يفـ املعلقني، لكن منع الكربی 

 حتی يكون رفع اليد يف فضاء دار الغري مثالً، من التصرف احملرم حمل مناقشة، ،نعم كون هذه األمور من التصرف

  .وإن كان األحوط ذلك

ألن املانع إمنا كان منافاة }  ال جيب إعادته، وعلم بعد الغسل، أو نسيها،وإذا جهل بغصبية أحد املذكورات{

علم بالغصب مع التقرب، الستلزام العلم العصيان غري اامع مع القربة، فإذا جهل أو نسي مل يكن مانع عن ذلك، ال

وأورد علی ذلك بأن األحكام دائرة مدار املصاحل واملفاسد الواقعية، وهي ال يؤثر فيها اجلهل والنسيان، فاملبغوضية 

، فكيف ميكن التقرب باملبغوض الواقعي، مث إن النسيان ليس عذراً كما الواقعية باقية حباهلا، وإن كان اجلاهل معذوراً

وب، يف كتايب القواعد والتذكرة، إذ الناسي مفرط، لقدرته علی التكرار صذكره العالمة يف باب الصالة يف املغ

عذري وبني غريه، ان البالفرق بني النسي: املوجب للتذكار، وألنه ملا علم كان حكمه املنع، فاألصل بقاؤه، ورمبا يقال

  فمثالً الناسي



١١٩

  . الذي لو التفت مل يغري عمله فليس نسيانه عذراًاملتشرع املبايل، يقبل عذره بالنسبة إلی النسيان، أما غري املبايل

شكال فيه عند العدلية، وإمنا الكالم يف أن إأما عن كون األحكام دائرة مدار املصاحل، فإنه مما ال : واجلواب

الواقعية مل يعلم مقدارها، فلعلها يف التنجيز منوطة بالعلم، مبعنی أن للعلم مدخلية يف التنجيز، فلو مل يعلم مل املصلحة 

عليه ( وقوله ،)١( »رفع ما ال يعلمون «:)صلی اهللا عليه وآله وسلم(يكن احلكم منجزاً عليه، كما يدل علی ذلك قوله 

 ،)٣( »كل شيء هو لك حالل، حتی تعلم أنه حرام «،)٢( »عنهمما حجب اهللا عن العباد فهو موضوع  «:)السالم

وحيث ثبت أن وجه بطالن الغسل باملغصوب منافاته للتقرب، كان الالزم القول بالصحة يف موردي اجلهل والنسيان، 

  .لعدم املنافاة حينئذ

جياب التكرار واستصحاب إ النسيان ليس عذراً، فهو مناف لدليل الرفع، والوجهان املذكوران خمدوشان، إذ وأما

بقاء احلكم إمنا يصح االستناد إليهما لو مل جيعل الشارع النسيان عذراً، أما وقد جعل النسيان كذلك، فال جيب وال 

  .يستصحب

    مشكل، إذ لعلّ،نعم كون الناسي غري املبايل كذلك

                                                

.٩اب التسعة ح ب٤١٧ ص٢ج: اخلصال )١(

.٣ باب حجج اهللا علی خلقه ح١٦٤ ص١ج: الكايف )٢(

  .٤ من أبواب ما يكتسب به ح٤ الباب٦٠ ص١٢ج: الوسائل )٣(



١٢٠

  عمد وإن مل يكن عن علم و، فقدها يوجب اإلعادة فإنّ،خبالف الشروط السابقة

  

املنصرف من دليل الرفع هو النسيان املتعارف، الذي لو التفت الناسي ارتدع، أما من ال يفرق عنده الذكر 

والنسيان فليس كذلك، ولذا ال حيتمل أحد عذرية ترك الكفار للصالة فيما لو نسوا ذلك كما هو الغالب، اللهم إال 

من النية، } السابقة{ األربعة} خبالف الشروط{ .ل، فتأمل اليد عنه ذا االحتماطالق ال وجه لرفعبأن اإل: أن يقال

ألا } عمد وعن علم{ الفقد} إن مل يكن و فقدها يوجب اإلعادةفإنّ{ زالة النجاسة، واحلواجبإوطهارة املاء، و

طالقها قاض باشتراط الغسل إعلی اختصاصها حبال العلم والعمد، ف شروط واقعية دخيلة يف املركب، ومل يدل دليل

ا، وإن مل يعلم أو مل يعمد يف تركها، كما ال فرق يف الترك بني اجلهل باملوضوع، بأن مل يدر جناسة املاء مثالً، أو 

  .طالقباحلكم، بأن مل يدر أن النجس ال جيوز الغسل به، كما ال فرق يف النسيان بني األمرين، ملا تقدم من اإل



١٢١

 ولكن الظاهر كما ، بل قيل إنه أفضل، مماثالًلولو كان املغس يابت من وراء الثجيوز تغسيل املي: )١  ـمسألة(

  د يف غري العورة مع املماثلة األفضل التجر إنّ:قيل

  

 ما حيكی عن ابن محزة من شكال، إالّإبال خالف وال } ت من وراء الثيابجيوز تغسيل املي{): ١  ـمسألة(

لعله لظاهر بعض األخبار اآلتية اآلمرة بتجريده، لكن النص جياب تغسيله جمرداً عن ثيابه، كما يف اجلواهر، وإ

  .مجاع احملكي عن اخلالف وغريه، يوجبان رفع اليد عن ظاهر تلك األخبارواإل

غري مماثل فهو بني ما ال جيوز للميت، أما لو كان  }ل مماثالًلو كان املغس{إمنا قلنا جبواز التغسيل، فيما  }و{ 

قلنا هناك جبواز تغسيله من وراء الثياب بصب املاء عليه، كما دلّ عليه بعض النصوص جتريده كغري احملارم، لو 

 } إنه:بل قيل{والفتاوی، وبني ما يكون حاله حال املقام يف اجلواز، كاحملارم والزوجة واألمة وابن ثالث سنني وبنته 

بل يف املستند حكي عن الروضة  ، وهو احملكي عن الصدوق والعماين،}أفضل{ أي تغسيل امليت من وراء الثياب

  .نسبته إلی األكثر

} يف غري العورة{ من الثياب}  إن األفضل التجرد:كما قيل{ وغريه) رمحه اهللا( عند املصنف} ولكن الظاهر{

 واملولی واألمة، فإن فيهما جيوز التجرد حتی بالنسبة إلی العورة، وهذا ،يف غري الزوج والزوجة} مع املماثلة{ لكن

  الثاين هو احملكي عن النهاية،القول 



١٢٢

  .واملبسوط، واملفيد، واملنتهی، واملعترب، بل عن املختلف نسبته إلی األكثر

: قلت: قال) عليه السالم( جبملة من النصوص، كصحيح عبد اهللا ابن مسكان، عن الصادق: استدل للقول األول

  .)١( »سله من حتتهإن استطعت أن يكون عليه قميص فغ«: يكون عليه ثوب إذ غسل؟ قال

إن استطعت أن «: فما يكون عليه حني يغسله؟ قال: قلت) عليه السالم( وصحيح ابن خالد، عن أيب عبد اهللا

  .)٢( »يكون عليه قميص، فيغسل من حتت القميص

 يف قميص، يدخل رجل يده، ل إالّوال يغس«): عليه السالم( وصحيح يعقوب بن يقطني، عن العبد الصاحل

  .)٣( »ليه من فوقهويصيب ع

صلی ( ل رسول اهللاغس) عليه السالم( إن علياً«): عليهم السالم( تواترت األخبار عنهم: ورواية ابن أيب عقيل قال

  .)٤( »يف قميصه ثالث غسالت) اهللا عليه وآله وسلم

                                                

.١ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )١(

.٦ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٢ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٧امليت ح من أبواب غسل ٢ الباب٦٨٣ ص٢ج: الوسائل )٣(

.١٤ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٥ ص٢ج: الوسائل )٤(



١٢٣

لوسائل، لی غري ذلك من األخبار اليت ذكروها يف باب تغسيل الرجل زوجته، وباب النوادر من مستدرك اإ

  . وغريها

فإن كان عليه قميص «): عليهم السالم( لة أخری من النصوص، كمرسل يونس عنهمم جب:واستدل للقول الثاين

 وإن مل يكن عليه قميص ،فاخرج يده من القميص، وامجع قميصه علی عورته، وارفعه عن رجليه إلی فوق الركبة

  .)١( »فألق علی عورته خرقة

إذا أردت غسل امليت، فاجعل بينك وبينه ثوباً يستر عنك «): عليه السالم( بد اهللا عن أيب ع،وصحيح احلليب

  .)٢( »ما غريه مث تبدأإما قميص وإعورته، 

نعم، وأمه «: عن الرجل خيرج يف السفر ومعه امرأته أيغسلها؟ قال): عليه السالم( عن منصور، سألت أبا عبد اهللاو

  .)٣( »قه علی عورا خريوأخته وحنو هذا، يلق

 ليس ،إذا مات الرجل يف السفر مع النساء «:يف حديث) عليه السالم( عن علي ،وعن زيد بن علي، عن آبائه

  . إلی آخره،)٤( »يوزرنه:  قال،فيهن امرأته وال ذو حمرم من نسائه

                                                

.٣ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )١(

.٢ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )٢(

.١ من أبواب غسل امليت ح٢٠ الباب٧٠٥ ص٢ج: الوسائل )٣(

.٣ل امليت ح من أبواب غس٢٢ الباب٧١٠ ص٢ج: الوسائل )٤(



١٢٤

، جتريده من ووجه االستدالل ذه األخبار واضح، إذ الشخص ال ميوت عارياً، فمعنی جعل شيء بينه وبني عورته

 الصديقة:  جتريد املماثل، ورمبا يستدل لذلك أيضاً مبفهوم قول كما أن جتريد احملارم والزوجة يدل باألولی علی. ثيابه

إن امليت العادي الذي ليس . )١( »وال تكشف عين فإين طاهرة مطهرة«): عليه السالم(ألمري املؤمنني ) عليها السالم(

يف طهارا، فال ) عليها السالم(ی أن ذلك من مقتضيات امليت، إال إذا كان كالصديقة بطاهر جيرد من ثبابه، مبعن

  .جيرد

ببعض الوجوه االعتبارية، كما حيكی عن املعترب والتذكرة من تعليلهما التجريد بأن الثوب : ورمبا استدل هلذا القول

علّل بأنه أقرب إلی التمكن من الغسل، أو أو ي. ينجس بذلك، وال يطهر بصب املاء، فينجس امليت والغاسل، انتهی

  .باالستظهار، أو حنو ذلك، وقد أفتی احملقق الثاين بالتخيري بني األمرين، مجعاً بني النصوص

لكن االنصاف، أن القول األول أقرب، وإمنا يترك ذلك للتعليل املتقدم، وهو صعوبة الغسل يف الثوب، فإن األدلة 

 القول األول، إذ مرسل يونس ضعيف سنداً، مضافاً إلی أنه منساق علی املتعارف، وإالّللقول الثاين ال تقاوم أدلة 

  فداللة الصحيحني

                                                

.١٤ من أبواب ما يتعلق بالغسل ح٣٠ الباب١٠٤ ص١ج: املستدرك )١(



١٢٥

ال ميكن رفع اليد عنها، خبالف داللة املرسل القابلة للحمل علی املتعارف من عدم استطاعة ذلك، " إن استطعت"

  .وكذلك يقال يف صحيح احلليب

 ما تقدم من الصحاح، فإا مبتالة بأكثر منها عدداً، ئارم، فهي ال تكافوأما روايات فقد املماثلة وغسل احمل

وأقوی داللة، وأصح سنداً يف نفس موضوعها، مما جيدها الطالب يف أبواب غسل املماثلة، من الوسائل واملستدرك، 

  .)١( »فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع «:كصحيح الكناين

  .)٢( » حتت قميصها فيغسلهايدخل زوجها يده«: واحلليب

  .)٣( »فإن كان معها زوجها، فليغسلها من فوق الدرع«: وابن سرحان

  .)٤( »نعم من وراء الثوب«: واحلليب عن الرجل يغسل امرأته؟ قال

لعل سر استحباب الغسل  إلی غري ذلك، و،)٥( »نعم من وراء الثوب«:  عن الرجل يغسل امرأته؟ قال:وابن مسلم

  يف القميص،

                                                

.١٢ من أبواب غسل امليت ح٢٤ الباب٧١٦ ص٢ج: الوسائل )١(

.٣ من أبواب غسل امليت ح٢٤ الباب٧١٤ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٧من أبواب غسل امليت ح ٢٤ الباب٧١٥ ص٢ج: الوسائل )٣(

.١١ من أبواب غسل امليت ح٢٤ الباب٧١٦ ص٢ج: الوسائل )٤(

.٢ من أبواب غسل امليت ح٢٤ الباب٧١٤ ص٢ج: الوسائل )٥(



١٢٦

ضافة إلی  ملرض أو هزال أو الفجأة، باإل،أن امليت يتغري باملوت، وكثرياً ما يبشع منظره وإن مل يتغري باملوت

الشعور والوساخة البادية يف كثري من األموات، حتفظاً علی حرمة امليت أحب الشارع أن ال جيرد من ثوبه، وقد ورد 

»١( »أن حرمة امليت كحرمة احلي(.  

                                                

.٢حديات األعضاء من أبواب  ٢٥ الباب٢٤٩ ص١٩ج: الوسائل )١(



١٢٧

 ، ال حيتاج إىل غسلهما، أو حائضاًه لو مات جنباًمبعىن أن، ت عن اجلنابة واحليضسل امليجيزي غُ): ٢  ـمسألة(

  ت فقطسل امليبل جيب غُ

  

 أو ه لو مات جنباًمبعىن أن { امليت وغسل مس، والنفاس}ت عن اجلنابة واحليضجيزي غسل املي{): ٢  ـمسألة(

 وهذا هو }ت فقطبل جيب غسل املي{  وما يتبعهما} حيتاج إىل غسلهماال{ ، أو عليه غسل املس، أو نفساء}حائضاً

 أن مجاعاً كما عن املنتهی، وكالمها وإن كان بالنسبة إلی اجلنب واحلائض، إالّإمذهب أهل العلم كما عن املعترب، و

مضافاً إلی ـ لك ضافة إلی عموم احليض للنفاس يف كالمهم، ويدل علی ذعموم العلة يشمل الغسلني اآلخرين، باإل

ما استدل به املستند به، من األصل السامل عن معارضة أخبار غسل اجلنب وأخويه، الختصاصها باحلي، وعدم مشول 

 مجلة من  ـشيء منها املورد، لعدم ورود أمر بالتغسيل من اجلنابة وأخويها أو وجوبه، وللتداخل الثابت قهراً، انتهی

غسل وما جيزيه من  ميت مات وهو جنب، كيف ي:)عليه السالم( يب جعفرقلت أل: النصوص، كصحيح زرارة قال

  ل غسالًغسي«: املاء؟ قال



١٢٨

  .)١(»واحداً، جيزي ذلك للجنابة ولغسل امليت، ألما حرمتان اجتمعتا يف حرمة واحدة

مثل غسل «: الأنه سئل عن املرأة إذا ماتت يف نفاسها، كيف تغسل؟ ق) عليه السالم( وموثق عمار، عن الصادق

  .)٢( »الطاهر، وكذلك احلائض وكذلك اجلنب، إمنا يغسل غسالً واحداً فقط

  .)٣( »غسل واحد«: سألته عن امليت ميوت وهو جنب؟ قال: قال) عليه السالم( عن أيب إبراهيم وخرب علي،

  .)٤( »سلة واحدة غليس عليه إالّ«:  يف اجلنب إذا مات؟ قال:)عليهما السالم( وخرب أيب بصري، عن أحدمها

إذا مات امليت وهو جنب، غسل غسالً واحداً، مث اغتسل بعد «): عليه السالم( ، عن الصادقصوصحيح العي

  .)٥( »ذلك

 كالتهذيبني،  وعن مجاعة،)٦( »من مات وهو جنب، أجزی عنه غسل واحد، وكذلك احلائض«: وخرب الدعائم

  والعالمة، ونفی عنه

                                                

.١حامليت  من أبواب غسل ٣١ الباب٧٢١ ص٢ج: الوسائل )١(

.٢ من أبواب غسل امليت ح٣١ الباب٧٢١ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٣ من أبواب غسل امليت ح٣١ الباب٧٢١ ص٢ج: الوسائل )٣(

.٤ من أبواب غسل امليت ح٣١ الباب٧٢١ ص٢ج: الوسائل )٤(

.٥ من أبواب غسل امليت ح٣١ الباب٧٢١ ص٢ج: الوسائل )٥(

. باب غسل املوتی٢٣٠ ص١ج: الدعائم )٦(



١٢٩

  .ددالبعد املستند، رجحان التع

  .)عليه السالم( بأخبار عيص عن الصادق: واستدل لذلك

  .)١( »يغسل غسلة واحدة مباء، مث يغتسل بعد ذلك«: سألته عن رجل مات وهو جنب، قال: األول

ل غسالً واحداً، مث يغسل إذا مات امليت وهو جنب غس «،)٢( »إذا مات امليت فخذ يف جهازه وعجله«: الثاين

  .)٣( »بعد ذلك

يغسل من اجلنابة، مث يغسل بعد غسل «:  الرجل ميوت وهو جنب؟ قال:)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: ثالثال

  .)٥(، وملا دلّ علی أن املالئكة غسلت حنظلة من اجلنابة»)٤(امليت

لكن يف االستدالل بذلك نظر، ألن الظاهر احتاد روايات عيص، وهي ال تصلح للعمل ا، إذ يف بعضها : أقول

يغتسلالظاهر يف الغاسل، ويف بعضها  يغسل مث قوله ،يغسل بعد ذلكجمهوالً مشدداً، أي أ، حيتمل أن يقر 

  : معلوماً، أي يغسل الغاسل غسل امليت، ولذاأيغسل امليت بعد ذلك غسل امليت، وحيتمل أن يقر

                                                

.٦ من أبواب غسل امليت ح٣١ الباب٧٢٢ ص٢ج: الوسائل )١(

.٦من أبواب االحتضار ح ٤٧ الباب٦٧٦ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٨ من أبواب غسل امليت ح٣١ الباب٧٢٢ ص٢ج: الوسائل )٣(

.٧ من أبواب غسل امليت ح٣١ الباب٧٢٢ ص٢ج: الوسائل )٤(

.٤٦ يف مس امليت ح٢٤ الباب٩٧ ص١ج: الفقيه )٥(



١٣٠

    وإن حكي عن العالمة رجحانه،بل وال رجحان يف ذلك

  

إن حكي  و،بل وال رجحان يف ذلك{): رمحه اهللا(ا مشكالً، ومن هذه اجلهة قال املصنف ثبات الرجحان إكان 

 وأما خرب حنظلة فهو أمر خارج عما حنن بصدده من التكاليف الشرعية، بل داللته علی ،}مة رجحانهعن العالّ

  .تأملبغسله، ف) صلی اهللا عليه وآله( العكس أظهر، إذ لو كان الغسل راجحاً، ألمر رسول اهللا



١٣١

  وإن كان أحوط، ت أن يكون بعد بردهال يشترط يف غسل املي): ٣  ـمسألة(

  

 كما يف املستمسك، فإا )١() الطالق األدلة(} ت أن يكون بعد بردهال يشترط يف غسل املي{): ٣  ـمسألة(

ن عالقة الروح الحتمال أن تكو} وإن كان أحوط{تدل علی وجوب الغسل باملوت، وهو أعم من قبل الربد وبعده 

الرجل : جراء أحكام املوت عليه، كما يدل عليه كون غسل املس بعد الربد، كصحيحة حممدإباجلسد موجبة لعدم 

  .)٢( » ولكن إذا مسه بعد ما يربد فليغتسل،إذا مسه حبرارته فال«: يغمض امليت أعليه غسل؟ قال

  .)٣( »إذا مسست جسده حني يربد فاغتسل«: وصحيحة عاصم

  . وغريها،)٤( »ال غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل«: فإذا مسه وهو سخن، قال: حة معاويةوصحي

طالقات حمكمة، ورمبا ن كون غسل املس بعد الربد، ال يدل علی كون سائر األحكام كذلك، فاإلإ: لكن فيه

مليت جيب عليه الغسل، وذلك  بعد الربد، وما دلّ علی أن غاسل ايستدل لذلك باجلمع بني ما دلّ علی أن غسل املس

  بداللة االقتضاء، فإن لزوم

                                                

  . تغسيل من دفن بغري تغسيل١٣٩ ص٤ج: املستمسك )١(

  .١ل املس ح من أبواب غس١ الباب٩٢٧ ص٢ج: الوسائل )٢(

  .٣ من أبواب غسل املس ح١ الباب٩٢٨ ص٢ج: الوسائل )٣(

  .٤ من أبواب غسل املس ح١ الباب٩٢٧ ص٢ج: الوسائل )٤(



١٣٢

بكون االغتسال بعد : الغسل علی الغاسل مطلقاً، ال يالئم عدم لزوم الغسل علی من مسه قبل الربد، فالالزم القول

طالق ما دل علی وجوب غسل املس، منصرف علی ما هو إن إ: الربد، حتی يالئم لزوم الغسل عليه مطلقاً، وفيه

 فيقع أغساله الثالثة ،ألكثر، بل يندر جداً خالفه، من وقوع الغسل أو شيء منه بعد الربد، فإن الربد يسرع إلی امليتا

  .أو شيء منها بعد الربد

، علی القول  فوراًنعم يتصور ذلك يف ما لو كان التكليف التيمم، فيممه مبجرد املوت، وكذا إذا غسله ارمتاساً

وم زطالق ألدلة لإطالق وجوب غسل املس هنا، مبعنی أنه ال إ فرضان نادران، وال نسلّم بصحة االرمتاس، لكنهما

طالق كان الالزم تقييده ملا دل علی أن غسل املس إمنا هو خاص غسل الغاسل حتی يشمل هذا الفرض، ولو سلم اإل

  .مبا هو بعد الربد



١٣٣

  ، ت حرام النظر إىل عورة املي:)٤ ـ مسألة(

  

 خالف، كما يظهر من كلمام، فيما كان النظر حراماً يف بال}  ت حرامالنظر إىل عورة املي{ ):٤ ـ مسألة(

ا دلت عليه األخبار املتقدمة من وجوب ستر عورته بقميصه أو خبرقة مما وقع عليه مل(: حال احلياة، بل يف احلدائق

  . انتهی،)١()االمجاع

اصد، ويدل علی ذلك مضافاً إلی االستصحاب، كما يف ، نقل اتفاق األصحاب عن جامع املق)٢(ويف املستند

  . غري واحد من النصوص الدالة علی لزوم ستر عورته خبرقة وحنوها:)٣(املستمسك

  .)٤( »ما غريهإما قميص، وإفاجعل بينك وبينه ثوباً يستر عنك عورته، «: كصحيح احلليب

  .)٥(»ةكن عليه قميص، فألق علی عورته خرقوإن مل ي«: إلی أن قال» وامجع قميصه علی عورته«: ومرسل يونس

  .)٦( »ته خرقةأتبدأ فتطرح علی سو«: وموثق الساباطي

  .)٧(»قبل أن ترتع قميصه، أو تضع علی فرجه خرقة«: والرضوي

                                                

.٤٥١ ص٣ج: احلدائق )١(

.٢٦ س١٧٩ ص١ج: املستند )٢(

.١٣٩ ص٤ج: املستمسك )٣(

.٢ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )٤(

.٣ من أبواب غسل امليت ح٢باب ال٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )٥(

.١٠ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٤ ص٢ج: الوسائل )٦(

.١٠ س١٧ص: فقه الرضا )٧(



١٣٤

  لكن ال يوجب بطالن الغسل إذا كان يف حاله

  

  .الفتوی هو ذلكوغريها، مث إن العورة هنا هي العورة يف باب التخلي، فإن املتيقن من النص و

 »وارفعه عن رجليه إلی فوق الركبة«: قال يف مرسل يونس) عليه السالم( مامأما احتمال أن تكون أوسع، ألن اإل

فألق علی : ن ذلك ليس واجباً وإمنا يستحب، أو مقدمة، ألن يف مرسل يونس داللة علی ذلك، ألنه قالإ: ، ففيه)١(

  .عورته خرقة

 وجوب اخلرقة توصلي، حلرمة النظر، ال أنه حكم تعبدي، حتی ولو كان الغاسل وعلی أي حال، فالظاهر أن

  .ن تنظر يف ذلك صاحب املستندإمكفوفاً، أو حالت الظلمة أو حنو ذلك، و

أي حال الغسل، لعدم كون النظر مربوطاً } يف حاله{النظر } بطالن الغسل إذا كان{النظر } لكن ال يوجب{

   .اجب، كالنظر يف حال الصالة، أو قتل إنسان يف حال الصومبالغسل، فهو حرام يف ضمن و

                                                

  .٣ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )١(



١٣٥

  ، لتغسيله أو تيممه،بل وجب نبشه  جاز،إذا دفن امليت بال غسل: )٥  ـمسألة(

  

 ،بل وجب نبشه جاز{  أو سهواً، أو جهالً، أو ما أشبه،عمداً} إذا دفن امليت بال غسل{): ٥  ـمسألة(

 وذلك ألن دليل حرمة النبش أحد ،يف مورد عدم التمكن} أو تيممه{ يف مورد التمكن من استعماله} لتغسيله

 وشيء منهما ال ينهض دليالً علی احلرمة حتی يف ،مجاع املدعی يف كالم مجاعة، واألخبار الواردة يف ذلك اإل:مرينأ

مجاع فيه، كأن إال مجاع، فال حيرم فيما يقتصر يف احلكم بالتحرمي علی موضع اإل( :مثل هذه الصورة، قال يف املستند

  . إلی آخره،)١()ذن مالكها، أو بال غسل، أو كفنإأو يدفن يف أرض بغري : يقع يف القرب ما له قيمة، وإن قلت

وأما األخبار، فهي منصرفة إلی صورة النبش ألخذ الكفن ـ سواء أخذ أو مل يأخذ ـ أقل من انصرافها إلی 

  .صورة النبش عدواناً

إنا نقطع ألمواتنا، كما «: تقطع يف املوتی؟ فقالأ :أنه قطع نباش القرب، فقيل له)  السالمعليه( فعن أمري املؤمنني

  .)٢( »نقطع ألحيائنا

ن حرمة امليت إ«): عليه السالم( يف رجل نبش امرأة فسلبها ثياا مث نكحها، كتب) عليه السالم( وعن أيب جعفر

،كحرمة احلي  

                                                

  .١٨ س٢٠١ ص١ج: املستند )١(

.١٢ من أبواب حد السرقة ح١٩ الباب٥١٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(



١٣٦

   ،ن بطالا أو بطالن بعضها أو تبي،وكذا إذا ترك بعض األغسال ولو سهواً

  

 وسيأيت إن شاء اهللا تعالی تفصيل .مها غريوحنومها، »)١( » ويقام عليه احلد، يف الزنا،تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب

: املسألة يف باب نبش القرب، وإمنا وجب النبش لوجوب الغسل، وقد علق السيد الربوجردي علی وجوب النبش بقوله

.  انتهی،)٢()جديد الدفن، حبيث ال يكون فيه هتك حلرمته، وال إيذاء الناس برائحته، وال مشقة يف جتهيزهإن كان (

وذلك ألن وجوب الغسل لو عارضه حرام مثله أو أهم، من ناحية امليت أو من ناحية سائر الناس أو من ناحية 

  .النابش، سقط الوجوب أو حرم

 حتی يسقط الوجوب للغسل مبجرد مشقة أو إيذاء أو ، الدفن حاهلا قبلهنعم الظاهر أنه ليس حال املعارضة بعد

 يضاف اهلتك النوعي يف النبش علی تلك العوارض اخلارجية، فيجب أن يكون دليل الغسل أهم  فإنه،هتك يف اجلملة

  .من العارض واملعروض، حتی جيب أو جيوز

 ،بعد الدفن، أو قبله ودفن غري معنت بذلك} نبي أو ت، ولو سهواً،إذا ترك بعض األغسال{ جيب النبش }وكذا{

   أو عدم قصد،لنجاسة املاء} أو بطالن بعضها{ أي بطالن األغسال كلها} بطالا{

                                                

  .٢ من أبواب حد السرقة ح١٩  الباب٥١٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٥ فصل يف شرائط الغسل مسألة ٣٠ص: تعليقة الربوجردي )٢(



١٣٧

 فال جيوز نبشه ألجلها بل ،ن بطالا أو تبي، عليه وأما إذا مل يصلّ، أو مع الكفن الغصيب،وكذا إذا دفن بال تكفني

  .ى على قربهيصلّ

  

أو  {،لعني ما تقدم من الدليل، وقد عرفت تصريح املستند بذلك} وكذا إذا دفن بال تكفني{ و حنو ذلكالقربة، أ

عمداً، أو سهواً، ويفرق ذلك عن الغسل حيث يصح الغسل لو عرف بعده} مع الكفن الغصيب.  

ضي املالك بالبدل أو  إذا ربقاء عليه، بل جيب النبش والتبديل، إالّن عينه موجود ال يصح اإلإأما الكفن فحيث 

  . ذلك، ألن املانع هو االستمرار وقد فرض زوالهوهب، فإنه يسقط

 كما سيأيت يف املسألة ،}وأما إذا مل يصلّ عليه، أو تبين بطالا، فال جيوز نبشه ألجلها، بل يصلّی علی قربه{

ال بأس أن يصلي «: يح هشامالسابعة عشرة، من فصل شرائط صالة امليت، وذلك ملا ورد من األدلة اخلاصة كصح

  .)١( »الرجل علی امليت بعد ما يدفن

  .)٢( » فال بأس بالصالة عليه وقد دفن،إذا فاتتك الصالة علی امليت حتی يدفن«: وخرب مالك

                                                

  .١ من أبواب صالة اجلنازة ح١٨ الباب٧٩٤ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٢ من أبواب صالة اجلنازة ح١٨ الباب٧٩٤ ص٢ج: الوسائل )٢(



١٣٨

  . إلی غريها،)١()صلّی علی قرب مسكينة دفنت ليالً) صلی اهللا عليه وآله وسلم( أن النيب(: ورواية الذكری

احلنوط، وهل أنه ينبش له أم ال، مقتضی ما عرفت من القاعدة لزوم النبش لذلك، ) رمحه اهللا( فومل يذكر املصن

  .طالق، وعدم املانع من حرمة النبش ملا عرفت من قصور أدلة النبش عن مثل هذه املقاماتلوجود املقتضي وهو اإل

                                                

  .٤ س٥٥ص: الذكری )١(



١٣٩

  ،تال جيوز أخذ األجرة على تغسيل املي): ٦  ـمسألة(

   

  .واستدل لذلك بوجوه} تال جيوز أخذ األجرة على تغسيل املي{): ٦  ـمسألة(

  . مجاع الذي ادعاه احملقق الثاين يف مطلق الواجباتاإل: األول

والذي وجب كفاية، فإن كان مما لو أوقعه بغري نية : الص، قال فخر الدين يف شرح القواعدخنه مناف لإلإ: الثاين

ا أُِمروا ِإالَّ ِليعبدوا اللَّه مو﴿:  وقال اهللا تعالی،جرة عليه، ألنه عبادة حمضةمل يصح ومل يزل الوجوب فال جيوز أخذ األ

لَه ِلصنيخم ينخالص، وما يفعل بالعوض ال يكون كذلكاألمر يف احنصار غاية الفعل يف اإلغرض  حصر ،)١( ﴾الد.  

أنه واجب، فيكون نظري العمل اململوك للغري، ن العمل ملك هللا، لفرض إ: ما عن كاشف الغطاء مبا حاصله: الثالث

فكما أنه إذا أجر الشخص نفسه لدفن امليت لشخص، مل جيز أن يؤجر نفسه ثانياً من شخص آخر لذلك العمل، ألن 

الفعل صار مستحقاً لآلخر ومملوكاً له، فال معنی لتمليكه ثانياً لآلخر مع فرض أنه ملك لألول، كذلك إذا كان 

  .جارته لآلخر ومتليكه لهإهللا مل جيز العمل ملكاً 

  نه أكل للمال بالباطل، ألن الفعل ليس ملكاًإ: الرابع

                                                

  .٥ اآلية: سورة البينة )١(



١٤٠

ن التغسيل إ :للشخص، فيكون أخذ األجرة عليه من قبيل أخذ األجرة علی شيء ال يستحقه األجري، وببيان أوضح

ه، فيكون أخذ األجرة أكالً للمال واجب يقهر الشخص عليه من قبل الشارع، ولو امتنع جيرب عليه من غري طيب نفس

  .زاء ما ال يقهر اإلنسان عليه، فإذا أخذ يف قبال ما يقهر كان أخذاً حمرماًإ ببالباطل، إذ املال ال يعطی إالّ

داء ذلك أنه يستفاد من أدلة وجوب جتهيز امليت كفاية، أنه حق للميت علی الناس، فيجب علی الناس إ: اخلامس

  .ألجرة منه وال من غريهاحلق، فال جيوز أخذ ا

إنه :  والرابع يقول.إن العمل ملك هللا سبحانه: والفرق بني الوجوه الثالثة األخرية ظاهر، إذ الوجه الثالث يقول

 واخلامس .ليس مبلك للمباشر حتی يأخذ األجرة، وال يلزم من عدم كونه ملكاً للمباشر أن يكون ملكاً هللا أو للناس

  .إنه حق للميت: يقول

  .مبا أشكل علی مجيع الوجوه املذكورةور

فمن أين الوثوق علی (من أنه ): رمحه اهللا( فبوجود اخلالف، مضافاً إلی ما ذكره شيخنا املرتضی: مجاعأما اإل

مجاعاته باخلصوص يف رسالته يف صالة إ احملقق الثاين، مع ما طعن به الشهيد الثاين علی مجاع مل يصرح به إالّإ

  .ی انته،)١()اجلمعة

                                                

.٩ باب يف جواز أخذ األجرة علی الواجبات وعدمه س٦٣ص: املكاسب )١(



١٤١

 مروا إال ليعبدوا اهللا خملصنيأوما  :خالص، وقد قال سبحانهوهو أن أخذ األجرة مناف لإل: وأما الوجه الثاين

ضافة إلی أن الداعي إلی العمل هو اهللا سبحانه، وال ينايف ذلك ن اآلية قد نوقش فيها كما عرفت سابقاً، باإلإ: ففيه

بحانه أخذ األجرة، كما أن الداعي إلی صالة الليل التقرب إلی اهللا سبحانه، أن يكون الداعي هلذا العمل املأيت به هللا س

  .رادة أن يتنور قربه أو يذهب عنه الفقرإوالداعي التيان الصالة املتقرب ا 

 مع ،نسان نفسه للخياطةجارة اإلإنسان ملك هللا سبحانه، فكما يصح فألن كل تصرفات اإل: وأما الوجه الثالث

  .جارة االنسان نفسه لتغسيل امليت مع أنه ملك له سبحانهإانه، كذلك يصح  هللا سبحأن اخلياطة ملك

ب خروج العمل عن ملكه، فألن دعوی أن العمل ليس ملكاً للعامل غري تام، وأي شيء سب: وأما الوجه الرابع

  .زائه أكالً للمال بالباطلإفليس أخذ األجرة يف 

ی تقدير ثبوته، ال ينايف أخذ األجرة، إذ احلق علی حنوين، حق أخذ فيه  فألن حق امليت عل: وأما الوجه اخلامس

اانية، وحق مل يؤخذ فيه ذلك، ولذا جيوز للطبيب أخذ األجرة من املريض، مع أن إنقاذ الناس من اهللكة واجب 

  .فيه اانية حتی ينايف أخذ األجرةأخذ ثبات أنه حق إشرعاً، ومن أين ميكن 

  :واز أخذ األجرة بأمرينمث إنه استدل جل



١٤٢

 فإن مقتضی القاعدة يف كل عمل له منفعة حملّلة ،طالق ما دل علی جواز أخذ األجرة علی غري احملرماتإ: األول

مقصودة، جواز أخذ األجرة واجلعل عليه، وإن كان داخالً يف العناوين الواجبة، وذلك ينتج إذا ضم إلی أن أخذ 

رادة جلب املنافع إه من قبيل الداعي علی الداعي، كما أن خوف النار وشوق اجلنة، وخالص، ألناألجرة ال ينايف اإل

  .تيان باألعمال العبادية قربةأو دفع املضار، ال ينايف اإل

نعم العبادة الراقية، هي اليت يأيت ا اإلنسان، ألنه وجد اهللا أهالً للعبادة، وإن علم أنه ال تنفعه جللب حمبوب أو 

ما عبدتك خوفاً من نارك، وال طمعاً يف جنتك، وإمنا وجدتك أهالً «): عليه السالم( مامما قال اإلدفع مكروه، ك

 وهي املعرب عنها بعبادة األحرار، بينما العبادة عن خوف عبادة العبيد، والعبادة عن طمع عبادة ،)١( »للعبادة فعبدتك

ع أبواب العبادات واملعامالت، فاستئجار الشخص التجار، والداعي علی الداعي ليس ببدع هنا، بل جيري يف مجي

 الطعام للضيوف فيمن تيان القريب األجرة، وكذا شراءللحج منشأه أن يأيت باحلج قربة، مع أن داعيه علی هذا اإل

االشباع هو رجاء النفع احلاصل منهم، و والداعي علی هذا الشراء ،شباع الضيوفإيرجو نفعهم يكون الداعي فيه 

  .وهكذا

                                                

  .١٦ س٣٢٦الد األول ص: الوايف )١(



١٤٣

تيان بالغسل واجباً من ناحيتني، ناحية الوجوب الكفائي، وناحية ا كان واجباً، كان اإلجارة ملّن الوفاء باإلإ: لثاينا

 فيكون كنذر صالة الظهر، مؤكداً ،)١(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿ :الوجوب العيين، ألنه من الوفاء الذي قال فيه سبحانه

نعم لو كان (: ر، ال خمالفاً له، ورمبا يقرب اجلواز مبا ذكره يف املستمسكخالص، ال مانعاً منه، ومضاعفاً لألملإل

تيان بالغسل عن أمر الشارع إباحة األجرة واستحقاقها شرعاً، مل يكن ذلك منافياً لوقوعه علی وجه الداعي إلی اإل

مره، تارة يكون أان بالغسل عن تيالعبادة، كما يف طواف النساء الذي يؤتی به بداعي إباحة النساء شرعاً، وباجلملة اإل

. باحة األجرة شرعاًإ وأخری بداعي األجرة، مع غض النظر عن أمر آمر، وثالثة يكون بداعي ،بداعي أمر الويل

ال ينايف العبادية قطعاً، واألول ينافيها، والثاين ال يبعد أن ال ينافيها، فإنه من قبيل العبادة ألجل حتصيل : والثالث

  . انتهی،)٢()شكال، فال حيصل التقرب املعتربإ وإن كان ال خيلو من الثواب الدنيوي،

جارة باطلة من رأس، لكن األقوی هو ما ذكره املصنف، تبعاً للمشهور، من عدم جواز أخذ األجرة، بل اإل: اقول

  .وذلك ألن املناقشات يف الوجوه املذكورة للمنع، كالدليلني املذكورين للجواز، غري تامه

                                                

  .١اآلية: سورة املائدة )١(

.١٤٠ ص٤ج: املستمسك )٢(



١٤٤

 السيد املرتضی، وقد نوقش يف خالفه بأنه ليس خمالفاً هنا، وإمنا يف اع، فألنه مل ينقل خمالف له يف املقام إالّمجأما اإل

مسألة أخری، إذ حيكی عن السيد أنه قال باختصاص الوجوب بالويل، فال جيب علی غريه حتی مينع من أخذ األجرة، 

  .مجاع مثل احملقق املشهور بالدقة والتحقيق والتتبعإومناقشة الشهيد، كما نقلها شيخنا املرتضی، ال تضر ب

مجاع مل يثبت حجيته، بل جمرد احتمال االستناد كاف يف سقوطه عن االعتبار ن اإلأ ةنعم حيث عرفت غري مر

ن أمكن جعله مؤيداً، ألنه كاشف ظين إكن جعله مستنداً يف املقام، وحتی عند القائلني باحلجية من املتأخرين، مل مي

دليل معترب، أو عن فهم األصحاب من األدلة كون أخذ األجرة مناف للواجب التعبدي، وكال األمرين يصلحان عن 

  .للتأييد القوي

خالص كونه خالصاً هللا، ومعنی أخذ األجرة كونه لألجرة، خالص فهو كذلك، إذ معنی اإل األجرة لإلةوأما منافا

 جئتك إال حباً لك، مث تبني أنه أخذ األجرة ولوالها مل يأت إلی ما: أال تری أنه لو جاء زيد إلی دار عمرو، وقال

  .نه مل يأت حباً لعمرو وإمنا لألجرةإ :داره، كان ملوماً عند العرف لكذبه، ويقال له

  . يف بعض املباحث السابقة،أما عدم داللة اآلية علی القربة، فقد عرفت ما فيه



١٤٥

 تعالی، كاجلنة والنار، وجلب املنافع ودفع املضار، وبني الدواعي  من قبل اهللاةوهناك فرق بني الدواعي اعول

ن جعل تلك األمور اليت قررها اهللا سبحانه داعية ال تنايف أاملختلفة، كاألجرة وحنوها، إذ املستفاد من النص والفتوی، 

 الداعي إنه إن ضر:  حتی يقالاً يف أمر عقلي،القربة املأخوذة يف العبادة، خبالف الدواعي املختلفة، وهذا ليس تفكيك

 األجرة، إذ ما يأيت من اهللا سبحانه مما يقوي القربة، خبالف ما مل تضرسوی اهللا كان اجلميع كذلك، وإن مل يضر 

يتأيت من قبل غريه، ولذا تصح الصالة لو أتی ا لرياه اهللا سبحانه مصلياً فيطرد عنه الفقر، وال تصح لو أتی ا لرياه 

  .الين مصلياً فيعطيه ماالًالغين الف

ن العمل ملك هللا سبحانه فتام، والقول بأن كل األعمال هللا مغالطة، إذ اخلياطة ملك هللا سبحانه، لكنه جعل  إماأو

خيارها بيد اإلنسان فعالً وتركاً، ومزايا يف الفعل، وذلك خبالف الفرائض، فإا ملك له سبحانه ومل جيعل خيارها بيد 

  .يف الدليل) رمحه اهللا( مالك سائر الناس كما تقدم عن كاشف الغطاءأدها، فيكون حاهلا حال اإلنسان، بل أرا

 اطالقاً حتی يكون حتريراً، ةنعم املناقشة يف الدليل الرابع يف حملها، ألنه مل يدل دليل علی خروج امللك عن امللكي

  .كما يقال بالنسبة إلی املسجد

  األدلة، إذ جعل اهللا شيئاًفهو الظاهر من : أما الدليل اخلامس



١٤٦

ألحد، معناه تعلق احلقني حق اهللا وحق الناس به، كما يقال مبثل ذلك يف اخلمس والزكاة والعني املنذورة الصدقة 

وأشباهها، وإذا ثبت هذا النحو من احلق كان الالزم فيه اانية، إذ تنايف األجرة مع احلق، أال تری أنه ال يصح 

 الزكاة اليت يعطيها للفقري، واألجرة يف مقابل العمل كالثمن يف مقابل املال، والتمثيل للمالك أخذ العوض عن

بالتطبيب يف غري مورده، إذ مضافاً إلی أنه واجب توصلي ال تعبدي كما يف املقام، جياب عنه مبا أجيب به عن مجيع 

  .الصناعات اليت اشتهرت أا واجبات كفائية، فراجع مكاسب الشيخ وغريه

  .مجاع، كفاية، ففي الوجوه الثالثة اليت استدل ا انية أعمال امليت مؤيدة باإللی أي حالوع

  :وأما ما استدل به للجواز

ن القاعدة يلزم اخلروج عنها ملا دل علی احلرمة، والتمثيل باحلج االستئجاري يف غري مورده، إذ إ :ففي األول منها

  .يل، وقد أجيب عن أخذ األجرة يف العبادات النيابية مبا ليس هنا حملهاحلج ليس واجباً علی الشخص خبالف التغس

  .جارة وأخذ األجرةن الكالم اآلن يف جواز اإلإ: ويف الثاين

جارة كانت تأكيداً، فهو من قبيل الطفرة يف االستدالل، ومن ذلك تعرف عدم صحة التمثيل نعم لو صحت اإل

  جارة بالنسبة إلیلواجب، أما اإلنذر ابنذر الواجبات، إذ قد دل الدليل علی صحة 



١٤٧

 نعم لو كان داعيه هو ،أخذ األجرة على وجه ينايف قصد القربة بطل الغسل أيضاً، بل لو كان داعيه على التغسيل

   وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ األجرة،القربة

  

قيام الدليل علی خالفها، ومن ذلك الواجب املتوجه إلی الشخص نفسه، فلم يدلّ عليها دليل، بل قد عرفت 

تبعاً للمشهور من ) رمحه اهللا( تعرف مواقع النظر يف كالم املستمسك، ومن ذلك كله تعرف وجه ما ذكره املصنف

  .حرمة أخذ األجرة

بأن شرك األجرة يف القصد، أو } أخذ األجرة على وجه ينايف قصد القربة، بل لو كان داعيه على التغسيل{

  الوحيد من التغسيل علی حنو ما ذكروه يف بايب الرياء والسمعة، فهي مثلهما يف كوا ضميمة مضرةجعلها املقصد

خالص وقربة، ويضر إ تكليفي، هو لزوم االتيان بالغسل عن :لفوات التقرب املعترب، فهنا أمران} بطل الغسل أيضاً{

  . هو عدم متلك األجرة: ووضعي.هذا الضميمة فيبطل الغسل لو خالفه

 بأن }وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ األجرة{  فقط}هو القربة{  يف الغسل}نعم لو كان داعيه{

مل (:  الداعي، كما عرفت تصويره، لكن فيه ما عرفت سابقاً، ولذا قال السيد الربوجردي يف تعليقه كان داعياً علی

  .)١()يظهر يل معنی حمصل لذلك

                                                

  .٦ يف شرائط غسل امليت مسألة ٣٠ص: تعليقة الربوجردي )١(



١٤٨

  ه ال بأس به حينئذمات غري الواجبة فإن إذا كان يف قبال املقدجرة حرام إالّ لكن مع ذلك أخذ األ،صح الغسل

  

ملا تقدم من أن العمل هللا  }لكن مع ذلك أخذ األجرة حرام{ ليه هو األمر فقطإلفرض أن الداعي } صح الغسل{

  .غري املالكفال معنی ألخذ األجرة عليه، كما لو كان العمل ملكاً لغريه، حيث ال يصح أخذ األجرة من 

كحمل امليت إلی حمل خاص، وغسل جسده بغسل } مات غري الواجبةيف قبال املقد{ أخذ األجرة}  إذا كانإالّ{

خاص، أو حنو ذلك، وكذا إذا كان يف قبال بعض اخلصوصيات غري الواجبة، كالتكثري من السدر والكافور، أو املاء، 

  .}ه ال بأس به حينئذفإن{ أو حنو ذلك

تدل جلواز أخذ األجرة، بالسرية املستمرة بني الغاسلني واحلفارين وغريهم، كما استدل للمنع بأن العمل ورمبا اس

  . املؤجر، وال يرجع إلی أصحاب امليت شيء جارة يلزم أن يرجع إلیيف اإل

ا بأن أخذهم املتعارف لدی الغسالني أن يقولو وفيهما ما ال خيفی، إذ السرية غري متحققة، بل احملقق خالفها، فإن

لقاء الويل هذا الكل عن نفسه إلی غريه نفع يرجع إليه، مضافاً إلی أنه ميته، إاألجرة للمقدمات أو حنو ذلك، كما أن 

  .فاحترامه بالتغسيل وسائر الشؤون راجع إليه



١٤٩

 ،ار امليسور فاألحوط خلط املقد،بأن مل يكن بقدر الكفاية  جداًإذا كان السدر أو الكافور قليالً ):٧  ـمسألة(

  .عدم سقوطه باملعسورو

  

في وجوب خلط املاء باملقدار ف} بأن مل يكن بقدر الكفاية  جداًإذا كان السدر أو الكافور قليالً{): ٧  ـمسألة(

 وامليسور ال يسقط باملعسور، ومن أن عدم الصدق يوجب ،امليسور منهما، أو ال، أو التفصيل، وجوه، من أنه ميسور

 وال دليل علی لزوم اخللط، بل الرباءة يف مثل املقام حمكمة، ومن أنه إن كان مبقدار يستهلك ال ،عدم صدق امليسور

  .ن مل يكن موجباً، لصدق ماء السدر أو الكافور فيلزمإيلزم، وإن كان مبقدار ال يستهلك و

ق وعدمه، ولو وكذا إذا شك يف الصد}  وعدم سقوطه باملعسور،فاألحوط خلط املقدار امليسور{وعلی أي حال 

دار األمر بني اخلليطني هكذا وبني خليط واحد كامل، قدم الثاين، وقد تقدم أن مقتضی القاعدة أن يكون سدراً، ألنه 

أول يف التكليف، فال وجه للعدول عنه إلی الكافور، ولو دار األمر يف اخلليط بني إتيان املستحبات كذلك، أو 

 املستحب، ولو دار بني خلط القليل منهما ببعض ىاين، ألن الواجب مقدم عل لزم الث،الواجبات فقط بالقدر الكايف

املاء، كمقدار غسل الرأس فقط بالسدر أو الكافور، أو بكل املاء مع عدم الصدق، قدم األول ألنه من امليسور، 

، أو حينط به امليت، خبالف خلطه جبميع املاء املخرج له حتی عن صدق امليسور، ولو دار الكافور بني أن خيلط باملاء

  .قدم األول، لتقدمه يف التكليف، فال وجه حلفظ القدرة للمتأخر بال عذر



١٥٠

 ال جيب معه إعادة ،خبروج جناسة أو جناسة خارجة،  ت بعد الغسل أو يف أثنائهس بدن امليإذا تنج): ٨  ـمسألة(

  وكذا لو خرج منه بول أو مين   بل،الغسل

  

تنجس  }وأ{ من بدنه، كالدم }خبروج جناسة،   أو يف أثنائه،ت بعد الغسلبدن امليس إذا تنج{): ٨  ـمسألة(

 يف اجلواهر ينبغي القطع به، ويف املستند علی األصح األشهر، ،} ال جيب معه إعادة الغسل،جناسة خارجة{بسبب 

تند علی األصح األشهر، ألنه وعن ظاهر املعترب والتذكرة الفتوی به، والظاهر أنه ال خالف فيه، وإمنا كان لفظ املس

عادة حتی عادة باخلروج احلدثي، ال أن هناك قوالً باإلطالق، فكأن التفضيل يف قبال من أوجب اإلدرج احلدث يف اإل

  .من غري احلدث

  . مجلة من النصوص اآلتية: األصل السامل عن وارد عليه  فيدل علی احلكم، مضافاً إلی،وكيف كان

عادة الغسل علی إ أو غائط، من األحداث الناقضة للطهارة، فإنه ال جتب }ول أو مينوكذا لو خرج منه ب  بل{

األصح األشهر كما يف املستند، وعن املشهور كما يف مصباح الفقيه، ويف اجلواهر علی املشهور بني األصحاب، كما 

  . هی انت، وغريه، بل قد يظهر من بعضهم احنصار املخالف يف ابن أيب عقيليف كشف اللثام

  :ويدل علی احلكم مجلة من النصوص

  )عليه السالم(، عن أيب عبد اهللا كموثقة روح بن عبد الرحيم



١٥١

  .)١( »إن بدا من امليت شيء بعد غسله، فاغسل الذي بدا منه، وال تعد الغسل«: قال

 منه الشيء بعد ما سألناه عن امليت خيرج: قاال) عليه السالم( وخرب الكاهلي واحلسني بن خمتار، عن أيب عبد اهللا

  .)٢( »يغسل ذلك، وال يعاد عليه الغسل«: يفرغ من غسله؟ قال

إذا غسل امليت مث أحدث بعد الغسل، فإنه يغسل احلدث، وال يعاد «:  قال، عن بعض أصحابه رفعه،وخرب سهل

  .)٣( »الغسل

  . )٤( »فإن خرج منه شيء بعد الغسل، فال تعيد غسله«: والرضوي

  .عادة لو أحدث قبل التكفنيألة، ابن أيب عقيل فأوجب اإلواملخالف يف املس

  :واستدل له بأمور

ض ذلك باحلدث كذلك ق، كما يستفاد من النصوص، فكما ينت هون هذا الغسل كغسل اجلنابة، أو هوإ: األول

  .هذا

  ن املراد من هذا الغسل خروجه من الدنيا طاهراً،إ: الثاين

                                                

.١ من أبواب غسل امليت ح٣٢ الباب٧٢٣ ص٢ج: الوسائل )١(

.٢ من أبواب غسل امليت ح٣٢ الباب٧٢٣ص ٢ج: الوسائل )٢(

.٥ من أبواب غسل امليت ح٣٢ الباب٧٢٤ ص٢ج: الوسائل )٣(

. السطر األخري١٧ص: فقه الرضا )٤(



١٥٢

كتب ) عليه السالم( ثانية فواضحة، وأما األولی فلما يف خرب ابن سنان، أن الرضاواحلدث ينايف ذلك، أما املقدمة ال

صابه من صنوف علله، أ أنه يغسل ليطهر وينظف عن أدناس أمراضه وملا :علة غسل امليت: إليه يف جواب مسائله

هارة ومياسونه ومياسهم، أن ألنه يلقی املالئكة، ويباشر أهل اآلخرة، فيستحب إذا ورد علی اهللا عزوجل ولقي أهل الط

 أنه خيرج منه املين الذي منه :يكون طاهراً نظيفاً، موجهاً به إلی اهللا عزوجل ليطلب وجهه وليشفع له، وعلة أخری

  .)١(»خلق فيجنب فيكون غسله له

 ملا استصحاب ما قبل املوت، فإنه لو غسل حال احلياة لكان احلدث ناقضاً، فيستصحب إلی ما بعده،: الثالث

عرفت من أن أحكام األموات يف جواز النظر واللمس وحرمتهما وأمثال ذلك واحدة، إال أن يدل دليل علی اخلالف، 

عادة يف خرب روح وغريه، باخلروج بعده، لكن نص املستند شعار تقييد عدم اإلإورمبا استدل له مبا يف اجلواهر، من 

  . قبل التكفنيعلی أن العماين عمم احلكم إلی ما

وكيف كان، فما عن العماين غري تام، وما ذكر له من األدلة ال تنهض ملعارضة ما تقدم، أما بعد الغسل فلصراحة 

  شكاالت الواردة علیعادة، مع الغض عن سائر اإلتلك األخبار بعدم اإل

                                                

.٣ ح٢٣٨ العلة ٣٠٠ ص١ج: ، وانظر العلل١٠ من أبواب غسل امليت وعلله ح٨ الباب ٢٩٧ ص٧٨ج: البحار )١(



١٥٣

  ، إذا كان يف أثناء الغسل بالقراح خصوصاً،وإن كان األحوط يف صورة كوما يف األثناء إعادته

  

غسل اجلنابة باحلدث يف أثنائه، واخلروج من الدنيا طاهراً حيصل انتقاض ، إذ ال دليل علی  وجهجهكل و

يف حال احلياة، مل جير االستصحاب بعد االنتقاض باالغتسال، إذ ال دليل علی أكثر من ذلك، وإذ مل يثبت لزوم 

نسان حمتاج إلی اإل   فإن وجوب شيء علی، يف املقاماملوت، وأما يف أثناء الغسل فألنّ التكليف حيتاج إلی دليل مفقود

الدليل، وليس يف ما حنن فيه دليل، بل ما ورد يف مجلة من النصوص، من مسح البطن مطلق، يشمل أثناء الغسل أيضاً، 

ثالث غسالت، «: ، إلی أن قال»مث اغسله من قرنه إلی قدميه، وامسح يدك علی ظهره وبطنه«: ففي خرب الكاهلي

  .)١( »الكافور واحلرض، وامسح يدك علی بطنه مسحاً رفيقاًمباء 

ومها  وحن،)٢( »وال يعصر بطنه، إال أن خياف شيئاً قريباً، فيمسح به رفيقاً، من غري أن يعصر«: ويف صحيح يعقوب

  ن قال ا العماين،إعادة الغسل، وإمها، ومن ذلك كله تعرف عدم لزوم غري

ملفهوم تلك األخبار املقيدة لعدم البأس باخلروج بعد } عادتهإ يف األثناء وإن كان األحوط يف صورة كوما{

  ثناء الغسلني،أالحتمال عدم مضرة }  إذا كان يف أثناء الغسل بالقراحخصوصاً{ الغسل

                                                

  .٥امليت ح من أبواب غسل ٢ الباب٦٨٢ ص٢ج: الوسائل )١(

.٧ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٣ ص٢ج: الوسائل )٢(



١٥٤

  نعم جيب إزالة تلك النجاسة عن جسده

  

لی ال يوجبها اخلروج يف األثناء، عادة، كما يستفاد من أدلة عصر البطن، فباألوألن خروج ما بعدمها ال يوجب اإل

لكن عرفت عدم . عادة يف أثناء القراح، للمفهوم أو ألنه هو املطهر دوماوذلك خبالف الغسل األخري، فيجب اإل

  .الوجوب، إذ ال يظهر من تلك األخبار أا مسوقة للمفهوم، فما دلّ علی كفاية الغسل حمكّم

مجاع عليه، كما اعترف ال خالف أجده فيه، بل ظاهر األصحاب اإلب} نعم جيب إزالة تلك النجاسة عن جسده{

مجاعاً، ويف مصباح الفقيه بال خالف إبه يف كشف اللثام، وهو الظاهر من غريه كذا يف اجلواهر، ويف املستند غسلت 

  :فيه ظاهراً، رمبا يستدل لذلك مضافاً إلی ما تقدم جبملة أخری من النصوص

إذا خرج من منخر امليت الدم أو الشيء بعد الغسل، وأصاب «): عليه السالم(  اهللاكخرب الكاهلي، عن أيب عبد

  . بناًء علی استواء الكفن واجلسد مثله،)١( »العمامة أو الكفن، قرض باملقراض

إذا خرج «: قال) عليه السالم(  عن الصادق،وصحيح ابن أيب عمري، وأمحد بن حممد، عن غري واحد من أصحابنا

  .)٣( وحنوه رواية أخری البن أيب عمري،)٢( »ء بعد ما يكفن، فأصاب الكفن، قرض منهمن امليت شي

                                                

.٤ من أبواب غسل امليت ح٣٢ الباب٧٢٣ ص٢ج: الوسائل )١(

.٣ من أبواب غسل امليت ح٣٢ الباب٧٢٣ ص٢ج: الوسائل )٢(

.١ من أبواب التكفني ح٢٤ الباب٧٥٣ ص٢ج: الوسائل )٣(



١٥٥

   وال هتك،ةولو كان بعد وضعه يف القرب إذا أمكن بال مشقّ

  

 عدم البيان يف موضع احلاجة لو كان الواجب غسل اجلسد، إذ الغالب الذي يندر خالفه :ورمبا أشكل يف ذلك

إمنا بني حكم الكفن، فهذه اجلملة يف عدم الوجوب بالنسبة و، )عليه السالم( مامنه اإلتلوث اجلسد باخلروج، ومل يبي

ن يف تلك الروايات الدالة علی غسل املوضع كفاية، وبعد ضم بعضها إلی بعض، يستفاد إ: إلی اجلسد أظهر، وفيه

  .نقاء كل من اجلسم والكفن عن النجاسةإوجوب 

  .ق النص والفتوی، وصريح الذكری، وغريهطالإل} و لو كان بعد وضعه يف القرب{ 

زالة النجاسة، لعدم إلكن يف اجلواهر تأمل يف ذلك، مستشهداً مبا دل علی قرض الكفن، علی عدم وجوب 

  .ا غالباًمالتعرض للغسل مع تالزمه

  . فالزالة، حبيث ال يتنجس امليت أو كفنه فيجب، وإالّمكان اإلإل بني صوريت فص: ويف احلدائق

خراجه حبال، ملا فيه من إوال جيوز :  وعدمه فيجب، قال،التفصيل بني صوريت التعذر فال جيب: حملقق الثاينوعن ا

 لعموم } وال هتك،ةإذا أمكن بال مشقّ{ طالق الوجوبإمن ) رمحه اهللا(  واألولی ما ذكره املصنف،هتك امليت

  األدلة السابقة الدالة علی



١٥٦

ة ألدلة العسر، واهلتك ملا دلّ علی أن حرمة امليت كحرمة احلي، وال زالة، خرج منه صوريت املشقوجوب اإل

خراج امليت أو غسل بعض جسده يف القرب ال إشقة واهلتك غري غالب، إذ شكال يف عدم جواز هتك املؤمن، لكن املإ

:  ألنه قالرب،ارين، ورمبا يستفاد من الرضوي، عدم لزوم الغسل للبدن يف القفمشقة فيهما خصوصاً بالنسبة إلی احل

اغسل ما أصاب من الكفن، إلی أن تضعه يف حلده مل تغسل كفنه، ولكن قرضت من كفنه، ما أصاب من الذي «

  .)١( »خرج منه، ومددت أحد الثوبني علی اآلخر

هالة التراب أو حنوها مما إمث إن ظاهر املصنف كغريه، لزوم الغسل للبدن حتی يف القرب فيما هو املتعارف، وقبل 

مم به الدفن، أما بعد ذلك كما لو دفن امليت يف سرداب، مث أريد دفن آخر بعد يوم أو أيام، فرأی علی بدن امليت يت

جناسة دم أو حنوه، كما هو كثرياً ما يتفق يف مثل سراديب الصحن وحنوه، فإنه ال جيب الغسل، وهو كذلك 

احلكم ملا نبش قربه لغرض، فرأی الدم وحنوه علی النصراف األدلة، نصاً وفتوی، عن مثل ذلك، كما أنه ال جيري 

  .جسده أو كفنه

مجاع عليه، عادة وضوء امليت إذا خرج منه شيء، كما صرح به يف اجلواهر، وعن اخلالف اإلإمث إنه ال يستحب 

  .جزاء، مؤيداً خبلو النصوص وأكثر الفتاوی منهمستدالً باألصل، واقتضاء األمر اإل

                                                

. السطر األخري١٧ص: فقه الرضا )١(



١٥٧

  ، غسل من األغسال الثالثةال جيب غسله بعد كلّ، ت عليهي يغسل املي السرير الذّاللوح أو): ٩  ـمسألة(

  

سل  غُبعد كلّ{مستقالً } ال جيب غسله، ت عليهالذي يغسل املي{ أو املكان} اللوح أو السرير{): ٩  ـمسألة(

 غري واحد، قال الفقيه وال بعد القراح، وإمنا يطهر بطهارة امليت تبعاً، كما صرح بذلك} من األغسال الثالثة

 طهارة ما هو من توابع العمل كيد الغاسل، وأدوات الغسل، والثوب ،يستفاد منها بالداللة االلتزامية التبعية(: اهلمداين

املطروح عليه، بواسطة املالزمة املغروسة يف أذهان املتشرعة، من كون النجس منجساً، فال يتعقّلون طهارة أحد 

  . انتهی،)١()ية وبقاء اآلخر علی جناستهاملالصقني برطوبة مسر

  :حمتمالت املسألة ثالث: أقول

  .أن ال ينجس اللوح: األول

  . وال يطهر بطهارة بدن امليت،أن ينجس: الثاين

  .وكل واحد من الثالث خالف دليل معهود يف األذهان. أن يطهر بالتبع: الثالث

  .املنفصل عن البدن النجس خالف أدلة انفعال اجلسم الطاهر باملاء النجس :األول

  . أدلة السراية، كما ذكره الفقيه اهلمداينخالف: الثاين

                                                

  .٢٤ س١٥اجلزء الثاين من الد الثاين من كتاب الطهارة ص: ح الفقيهمصبا )١(



١٥٨

   وكذا احلال يف اخلرقة املوضوعة عليه، وإن كان األقوى طهارته بالتبع،ت آخرسله ملينعم األحوط غَ

  

تياج اآلالت إلی ن املتبادر من أدلة الغسل عدم احإلكن حيث . خالف أدلة احتياج النجس إلی املتطهر: الثالث

  .خالل، وذلك خالف احلكمة، لزم الذهاب إلی القول بالتطهري تبعاًالتطهري، بل لو كانت حمتاجة ومل تبني لزم اإل

هي وما األدلة العامة، إ إذ املرجع يف ذلك ،تأمالً} ت آخرسله ملينعم األحوط غَ{ :ومن ذلك تعرف أن يف قوله

عين املستفاد من أدلة غسل امليت، وهي الطهارة مطلقاً، فالتفصيل بني هذا امليت النجاسة مطلقاً، أو الدليل اخلاص، أ

رمبا يوجه بأن مقتضی العمومات النجاسة، } وإن كان{ ،وغريه ولو بنحو االحتياط االستحبايب ال خيلو من تأمل

ضی لوجوب الغسل، ال خرج منها امليت الواحد، فيبقی الباقي حتت العموم، لكن فيه، باالضافة إلی أن ذلك مقت

وإن مل } األقوى طهارته بالتبع{صنعه املصنف، أن املستفاد من األدلة الطهارة مطلقاً، فـ االحتياط االستحبايب كما 

   .طالق األدلةإيعلم وصول املاء إلی بعض مواضع وصول النجس، ألن ذلك مقتضی 

بدون احتياج إلی عصر وحنوه، وإن قلنا } هاخلرقة املوضوعة علي{و الثوب الذي يغسل فيه} وكذا احلال يف{

بذلك يف سائر املوارد، وفاقاً ملا حكي عن الذكری، والروضة، وجامع املقاصد، ويف احلدائق، ومصباح الفقيه، 

  ر، وغريها، وخالفاً ملا حيكی منواجلواه



١٥٩

نه أمكن للتطهري،  فأل أفضل،هن جتريدإو(: املعترب، والروض، فقد يظهر من األول جناسة بدن امليت، حيث قال

وهل (: وقال الثاين . انتهی)١()وألن الثوب قد ينجس مبا خيرج من امليت وال يطهر بصب املاء، فينجس امليت والغاسل

  . انتهی،)٢()يطهر الثوب بصب املاء عليه من غري عصر، مقتضی املذهب عدمه

 علی غسل امليت يف ثوبه، لو جعل خرقة ذي يدل علی املطلب ما تقدم من ظواهر األدلة الدالةوكيف كان، فال

كثرا وتظافرها مل يتعرض واحد منها الحتياج الثوب   عورته، أو مجع ثوبه بني ركبته وسرته، وحنوها، فإا علی علی

قال يف . ، وذلك ما يغفل عنه العامةإلی العصر، أو لنجاسة بدن امليت بعد ذلك، أو مبا أشبه، مع أا يف حمل البيان

فألن ظواهر األخبار، هو أنه بعد التغسيل يف قميصه ينقل إلی األكفان، ولو توقف طهارة القميص علی (: ائقاحلد

وجب تطهريه زيادة علی الغسل املوظف،  و،العصر، كما يدعونه للزم جناسة امليت ا بعد متام الغسل وقبل نزعها

  . انتهی،)٣()جرد الصب يف الغسلة الثالثةوظواهر النصوص املذكورة ترده، وما ذاك إال من حيث طهرها مب

                                                

.٤ س٧٣ص: املعترب )١(

.٢١ س٩٦ص: الروض )٢(

.٣٩١ ص٣ج: احلدائق )٣(



١٦٠

  األحوط غسلها و، تطهر بالتبعفإا أيضاً

  

خروجاً، } األحوط غسلها{إن كان } فإنها أيضاً تطهر بالتبع و{: وعلی أي، فاألقوی ما ذكره املصنف بقوله

  .من خالف من أوجب



١٦١

  فصل

تيف آداب غسل املي 

   :و هي أمور

  ،ة أو غريهاعال من سرير أو دكّ أن جيعل على مكان :األول

  

  }فصل{

  :إلی ثالث وعشرين) رمحه اهللا( ينهيها املصنف} يف آداب غسل امليت، وهي أمور{

 عن املنتهی عدم اخلالف يف استحباب وضعه ،}أن جيعل علی مكان عال، من سرير أو دكة أو غريها: األول{

مجاع علی استحباب وضعه الفرقة، وعن الغنية دعوی اإلسناده إلی عمل إسرير، وعن جامع املقاصد  علی ساجة، أو

  .علی مطلق ما يرفعه عن األرض

  إذا أردت غسل «:)عليهم السالم( ويف مرسل يونس، عنهم



١٦٢

  ،خذ من شجر خمصوص يف اهلند وهي السرير املت،واألوىل وضعه على ساجة

  

  .)١( »املغتسل مستقبل القبلة امليت، فضعه علی

  .)٢(عن امليت كيف يوضع علی املغتسل) عليه السالم(  سألت أبا احلسن الرضا:ويف خرب ابن يقطني

  .)٣( »مث ضعه علی املغتسل«: وعن الرضوي

  .)٤( »مث ضعه علی مغتسله«: ويف موضع آخر

فقيل ) صلی اهللا عليه وآله وسلم( ی رسول اهللا أت: قال) عليه السالم( عن الصادق) رمحه اهللا( ويف رواية الصدوق

  وقام أصحابه فحمل، فأمر فغسل، علی) صلی اهللا عليه وآله وسلم( د بن معاذ قد مات، فقام رسول اهللاإن سع

  .)٥( »عضادة الباب

الساج خشب ( :شف اللثامعن ك} خذ من شجر خمصوص يف اهلند وهي السرير املت،واألوىل وضعه على ساجة{

  سود جيلب

                                                

  .٣ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٢ من أبواب غسل امليت ح٥ الباب٦٨٨ ص٢ج: الوسائل )٢(

  .١ من أبواب غسل امليت ح٥ الباب٩٩ ص١ج: املستدرك )٣(

  .١٠س  ١٧ص: فقه الرضا )٤(

  .٤ح...  يف العلة اليت من أجلها يكون عذاب القرب٢٦٢ الباب٣٠٩ ص١ج: العلل )٥(



١٦٣

  . وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه،كة الد وبعده املكان العايل مثل،وبعده مطلق السرير

  

 ،ووجه األولوية ما عرفته من دعوی املنتهی عدم اخلالف. )١()من اهلند، والساجة اخلشبة املنشرحة املربعة منها

: تندقال يف املس} وبعده املكان العايل مثل الدكة{ لتأخره يف دعوی املنتهی عن الساجة،} وبعده مطلق السرير{

 ،وضع امليت علی شيء مرتفع من ساجة أو السرير وحنوه إلی أقربيته إلی االحترام، وأوفقيته حلفظ اجلسد عن التلطخ(

  .)٢()أو أبعد عن اهلوام أو يومی إليه األمر بوضعه علی املغتسل

 عليه لفتوی مجع من األجلة كما يف املستند، ونص} وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه{

  .بعضهم كما يف اجلواهر

 دخال اليد حتت املنكبني والذراعني، كقول الصادقإولعله استفيد من بعض األخبار الدالة علی استحباب : أقول

دخل يدك حتت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكف مع جنبه كلما غسلت أو«: يف خرب الكاهلي) عليه السالم(

  .)٣( »ويف باطن ذراعيهدخلت يدك حتت منكبيه أشيئاً منه 

  واجتهد أن ال يدخل املاء منخريه«: ويف مرسل يونس

                                                

  .٣٢ يف غسل امليت س١١٣ ص١ج: كشف اللثام )١(

  .٣٠ س١٧٩ ص١ج: املستند )٢(

  .٥ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨١ ص٢ج: الوسائل )٣(



١٦٤

   كحالة االحتضار، أن يوضع مستقبل القبلة:الثاين

  

: يف موثقة عمار) عليه السالم(  كقوله، استفادته مما دل علی استحباب ميل رأسهكما أنه ميكن. )١( »ومسامعه

 دل علی استحباب كون احلفرية عند القدمني،  ومما،)٢( » منخره ما خرجمث ميل برأسه شيئاً فتنفضه، حتی خيرج من«

فإنه لوال التسريح ال جيري املاء حنو القدمني ليجتمع يف احلفرية، بل ينتشر من مجيع أطراف البدن، كالصحيح عن 

لقبلة، وكذلك إذا إذا مات ألحدكم ميت، فسجوه جتاه ا«: يقول) عليه السالم( سليمان بن خالد، مسعت أبا عبد اهللا

  .)٣( »غسل حيفر له موضع املغتسل جتاه القبلة

 فيستقبل بباطن قدميه } كحالة االحتضار،مستقبل القبلة{  امليت حالة الغسل}أن يوضع{ : من اآلداب}الثاين{

أهل العلم  القبلة، حبيث لو جلس استقبل، بال خالف أجده بني أصحابنا يف الكيفية، كذا يف اجلواهر، وباتفاق هووجه

كما عن املعترب، وعن أكثر األصحاب بل عن املشهور وليكن علی هيئة احملتضر، بال خالف فيه ظاهر، كما يف 

   .مصباح الفقيه

شكال يف رجحان ذلك، وإمنا الكالم يف أنه علی حنو االستحباب أو الوجوب، ذهب إلی األول إوباجلملة، ال 

  ع، والنافع، واملعترب، والقواعد،الشرائ

                                                

.٣ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )١(

.١٠ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٤ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٢ من أبواب االحتضار ح٣٥ الباب٦٦١ ص٢ج: الوسائل )٣(



١٦٥

واالرشاد، واملختلف، والبيان، والروض، واخلالف، واجلمل، والعقود، والغنية، واجلامع، واملصريات، والوسيلة، 

ستند نسبته إلی األشهر، كما صرح به مجع ممن تأخر، واختاره واالصباح، بل عن املدارك نسبته إلی األكثر، بل يف امل

  .اجلواهر وغريه

  .واحملقق الثاين، والدروس، واملسالك، والبهائي، وغريهموإلی الثاين املبسوط، واملنتهی، 

  .واألقوی األول، ألن ذلك مقتضی اجلمع بني األخبار

  .)١( »فضعه علی املغتسل، مستقبل القبلة«: أما أصل الرجحان، فيدل عليه مرسل يونس

  . )٢( » قدميه القبلة، حتی يكون وجهه مستقبل القبلة ـببطنـ استقبل بباطن «: وخرب الكاهلي

وكذلك إذا غسل حيفر له موضع املغتسل جتاه . إذا مات ألحدكم ميت فسجوه جتاه القبلة: والصحيح املتقدم

  .القبلة

  .)٣( » ـ وجيعل باطن رجليه إلی القبلة، وهو علی املغتسل:ويكون مستقبل القبلة ـ إلی أن قال«: والرضوي

                                                

.٣ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )١(

.٥ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨١ ص٢ج: الوسائل )٢(

.١٢ س١٧ص: فقه الرضا )٣(



١٦٦

  .بل هو أحوط

  ه، رجلي أن يرتع قميصه من طرف:الثالث

  

 ىعن امليت، كيف يوضع عل) عليه السالم(  سألت أبا احلسن الرضا:وأما عدم الوجوب، فلصحيح ابن يقطني

يوضع كيف تيسر، فإذا طهر وضع «:  علی ميينه ووجهه حنو القبلة، قال وجهه حنو القبلة، أو يوضعاملغتسل، موجهاً

عارض، واملناقشة يف الصحيح بأنه تعليق علی القدرة، أو  هذا مضافاً إلی األصل السامل عن امل،)١( »كما يوضع يف قربه

مكان عقالً، أو اليسر، فال ينايف ما تقدم من األخبار، ألا مرتلة مرتلة العادة، ومن املعلوم أن كل حكم مقيد باإل

 كيف  معناه كيف أحب، ال كيف قدر، أوكيف تيسر): عليه السالم( فإن قوله ،اليسر شرعاً، فيها ما ال خيفی

  .كان ميسوراً

خروجاً عن } هو أحوط{ال يكاد يتوهم القدرة، أو اليسر الشرعي من هذه العبارة، وإن كان االستقبال } بل{

  .خالف من أوجب، لكنه استحبايب لعدم دليل صناعي عليه

كما صرح به غري واحد، بل هو املشهور، بل عن } أن يرتع قميصه من طرف رجليه {:من اآلداب} الثالث{

   .جامع املقاصد أنه ال كالم بني األصحاب يف استحباب نزع القميص من حتت امليت

  :ويدل عليه بعض النصوص

  ، املروي يف الكايف واملعترب، عنكصحيح عبد اهللا بن سنان

                                                

  .٢ من أبواب غسل امليت ح٥ الباب٦٨٨ ص٢ج: الوسائل )١(



١٦٧

  ذن من الوارث البالغ الرشيد،وان استلزم فتقه بشرط اإل

  

  .)١( »ويرتع من رجليه ،مث خيرق القميص إذا غسل«: قال) عليه السالم( الصادق

وإمنا محلنا . )٢( »وترتع قيمصه من حتته، أو تتركه عليه، إلی أن تفرغ من غسله، لتستر به عورته«: والرضوي

  .احلديث علی االستحباب، ملا دل علی جواز مجعه علی عورته

ه عن رجليه فإن كان عليه قميص، فاخرج يده من القميص، وامجع قميصه علی عورته، وارفع«: كمرسل يونس

طالقات الكثرية اليت لو كان نزع القميص من حتت واجباً، كانت خملة باحلكم مضافاً إلی اإل. )٣( »إلی فوق الركبة

   .يف مقام البيان، ولذا مل يذهب إلی الوجوب أحد

بد طالق األدلة باالستحباب، بل يف خرب عإل} فتقه{خراج من حتت اإل} وان استلزم{ مث إن االستحباب موجود

تبعاً للمسالك، واملدارك، واملستند، وغريها، واحتاط يف مصباح الفقيه، ) رمحه اهللا( اهللا املتقدم نص عليه، لكن املصنف

فال جيوز ذلك بدون االستئذان، أو مع كون الوارث صغرياً، وكأن ،}ذن من الوارث البالغ الرشيدبشرط اإل{ده قي 

  وها، وذلك ألن ما دلّ علی اخلرق ال يقاومة أو حنوله حق يف هذا الثوب بأن يكون حب

                                                

  .٩ باب يف حتنيط امليت وتكفينه ح١٤٤ ص٣ج: الكايف )١(

  .١٣ س١٧ص: فقه الرضا )٢(

  .٣ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )٣(



١٦٨

  . لعورته أن جيعل هذا ساتراً:واألوىل

  

ما دلّ علی النهي عن التصرف يف مال الغري، فإنه اقتضاء، ودليل االستحباب ال اقتضاء، والال اقتضاء ال يقاوم 

  .ر يف موضعهجابة املؤمن فيما ندبه إلی فعل حرام، كما قرإوم استحباب قااالقتضاء، ولذا ال ي

مع اجنباره ... طالق خرب عبد اهللا بن سنانإل(: لكن يف اجلواهر، تبعاً للحدائق وغريه، أفتی باجلواز مطلقاً، قال

 ،)١()طالق عبارات األصحاب، ومالحظة غالب أحوال الناس يف ذلك من استنكار طلب االذن وعدم تيسره غالباًإب

  .انتهی

وهو كما تری مطلق، فال يتقيد مبا (: التقييد، ذكر خرب ابن سنان مث قالويف احلدائق بعد نقله عن املدارك 

  . نتهی، ا)٢)ذكره

طالق الرواية وعبارات األصحاب فحسب، بل ألنه هو املتعارف عند الناس،  يف النظر، ال إلوهذا هو األقرب

قتصاد يف أقل من الزم االالكاشف عن سرية مستمرة، وكأن أول من استشكل املسالك، ولو فتح هذا الباب لكان ال

جور املتوقفة عليها سائر جتهيزات امليت، من محل الضياء معه ليالً إلی غريها، السدر، والكافور، واملاء، والكفن، واأل

  .مع أا خالف السرية القطعية

  ملا تقدم}  لعورتهساتراً{ الثوب املرتوع} واألوىل أن جيعل هذا{

                                                

. يف استحباب فتق قميص امليت١٤٧ ص٤ج: اجلواهر )١(

. يف استقبال القبلة بامليت حال الغسل٤٤٩ ص٣ج: احلدائق )٢(



١٦٩

   سقف أو خيمة من،أن يكون حتت الظالل: الرابع

  

  .من الدليل، علی أنه جيعل الثوب ساتراً، كمرسل يونس والرضوي وغريمها

قال ( : قال يف اجلواهر، أو غريمها} من سقف أو خيمة،حتت الظالل{الغسل  }أن يكون{ :من اآلداب} الرابع{

. مجاع يف املستند وباإل.ماؤناوعن التذكرة قاله عل.  انتهی،)١() سقفاً كان أو غريه:األصحاب، كما يف جامع املقاصد

  :وعن الذكری أن عليه اتفاق علمائنا، ويدل عليه مجلة من النصوص

ال «: ل يف الفضاء؟ قالسألته عن امليت هل يغس: قال) عليه السالم( يب احلسنأ عن أخيه ،كصحيح علي بن جعفر

  .)٢( »ن ستر بستر فهو أحب إيلّإبأس، و

 ،أن أباه كان يستحب أن جيعل بني امليت وبني السماء ستراً«): عليه السالم( ورواية طلحة بن زيد عن الصادق

  .)٣( »يعين إذا غسل

  .)٤( »ن ستر بشيء أحب إيلّإوال بأس أن تغسله يف فضاء، و«: والرضوي

                                                

. يف استحباب فتق قميص امليت١٤٦ ص٤ج: اجلواهر )١(

.١ من أبواب غسل امليت ح٣٠ الباب٧٢٠ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٢ من أبواب غسل امليت ح٣٠ الباب٧٢٠ ص٢ج: الوسائل )٣(

.٣٦ س١٧ص: فقه الرضا )٤(



١٧٠

  .واألوىل األول

  . أن حيفر حفرية لغسالته:اخلامس

  

 يف موت أعرايب، :)صلی اهللا عليه وآله وسلم( سول يف حديث عن الر،)عليه السالم( ورواية الربقي عن الصادق

  .)١(فضربت خيمة فغسل فيه) صلی اهللا عليه وآله وسلم( فأمر النيب: قال

والظاهر من األخبار استحباب كال األمرين، أعين اليت بني امليت وبني السماء، بسقف وحنوه، وستره من مجيع 

  .ولعل احلكمة عدم اطالع الناس علی بدنه ألنه مشني غالباًجوانبه خبيمة وحنوها، فأيهما حصل كان مستحباً، 

لعله لظهور ما عدا رواية الربقي يف ذلك، وكأن } واألولی األول {:من قوله) رمحه اهللا( مث إن ما ذكره املصنف

لفقيه، سائل، واملستند، واجلواهر، واحلدائق، ومصباح اومل يظفر ا، كما أا مل تذكر يف ال) رمحه اهللا( املصنف

وغريها، وإمنا ذكرها مستدرك الوسائل، وعلی تقدير ذلك، فليس من املسلّم عدم مشول تلك األخبار الثالثة، ليكون 

  .ی، وعليه فلم يظهر لنا وجه األولوية السقف أول

للماء حلدائق أن حيفر امجاعاً، حكاه اجلواهر، عن الغنية، ويف ا} سالتهأن حيفر حفرية لغ {:من اآلداب} اخلامس{

  حفرية، أو

                                                

.٣تعلق بغسل امليت ح من أبواب ما ي٢٦ الباب١٠٢ ص١ج: املستدرك )١(



١٧١

طالق األصحاب استحباب صب املاء إلی إونسب مصباح الفقيه إلی موهم . يكون يف بالوعة، وال جيعل يف كنيف

  .حفرية مطلقاً ولو بعد الغسل

  : فيدل علی احلكم مجلة من النصوص،وكيف كان

ن يغسل امليت وماؤه الذي  هل جيوز أ:)عليه السالم( كصحيحة حممد بن احلسن الصفار، أنه كتب إلی أيب حممد

  .)١( »يكون ذلك يف بالليع«): عليه السالم(ع ر كنيف؟ فوقئيصب عليه يدخل إلی ب

ـ  مستقبل باطن ل حيفر له موضع املغتسل جتاه القبلة، فيكونوكذلك إذا غس«: وحسنة سليمان بن خالد

  .)٢( »هه إلی القبلة قدميه، ووج ـمستقبالً بباطن

وز أن يدخل املاء ما ينصب عن امليت من غسله يف كنيف، ولكن جيوز أن يدخل يف بالليع وال جي «:ويف الرضوي

  .)٣( »ال يبال فيه، أو يف حفرية

اجلمع بني الصحيحة واحلسنة، يقتضي جواز كال األمرين، احلفرية والبالليع، وهو املشهور، فما عن : أقول

  املبسوط،

                                                

.١ من أبواب غسل امليت ح٢٩ الباب٧٢٠ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٢ من أبواب االحتضار ح٣٥ الباب٦٦١ ص٢ج: الوسائل )٢(

  .٢٣ س١٧ص: فقه الرضا )٣(



١٧٢

  . مستور العورة أن يكون عارياً:السادس

  ، ستر عورته وإن كان الغاسل:سابعال

  

، كما ، واملهذب، والتذكرة، واية األحكام، باشتراط البالوعة بتعذر احلفرية، خال عن وجه تامةوالنهاية، واملرسلي

يف املستند، كما أن املستفاد من الصحيحة والرضوي كراهة البالوعة اليت يبال فيها، ألا من أقسام الكنيف، ولذا 

رساله يف البالوعة املبال فيها، أو الكنيف إ كراهة :مجاع عليه بل عن شرح القواعد والذكری اإل، الفقهاءاشتهر بني

املعد للبول أو الغائط، فما يظهر من الرضوي من التحرمي غري جمبور، كما أن ما يستفاد من الصحيحة، من عدم جواز 

ألخبار البيانية الكثرية الساكتة عن ذلك، مضافاً إلی عدم  ال يعمل به، ل،عن جوازه) عليه السالم( عراضهالكنيف، إل

  .فهم األصحاب، فاألصل حمكم

 لكن قد تقدم النظر يف ذلك، بل املستفاد من ،}عارياً{ امليت حال الغسل} أن يكون {:من اآلداب }السادس{

رمحه ( ن ظاهر املصنفغري مكشوفها، بثوب أو خرقه، مث إ} مستور العورة{ النصوص استحباب أن يغسل يف قميصه

من جعل ستر العورة مستحباً آخر، أن كالمه هنا من تتمة قوله عارياً، فاملراد أن من املستحبات أن يكون امليت ) اهللا

  . مث استدرك ذلك باستثناء العورة، فليس استحباب العري شامالً للعورة،عارياً

  ،ستر عورته وإن كان الغاسل{ :من اآلداب }السابع{



١٧٣

  . رون ممن جيوز هلم النظر إليهاواحلاض

  

مائه، أو حنو ذلك، إ  كان طفالً رضيعاً مثالً، أو كن زوجاته، أوكما لو كن} واحلاضرون ممن جيوز هلم النظر إليها

حيث ال (:  قال"ويستر عورته"بأن كان الغاسل زوجاً، أو سيداً، ويف اجلواهر عند قول احملقق يف عداد املستحبات 

ل ـ بالفتح ـ ل أعمی، أو واثقاً من نفسه بعدم النظر، أو كان املغسي الوجوب، كما لو كان املغسيوجد ما يقتض

  . من ظلمة أو حنوها، أو كان الغاسل معصب العينني وكذا إذا كان حائل. انتهی،)١()ممن جيوز النظر إلی عورته

د إليه، ما ورد يف مجلة من النصوص من مث إن الدليل علی استحباب الستر يف هذه األحوال، بعد ذهاب غري واح

  .األمر به بالنسبة إلی من جيوز النظر إلی عورته

  .)٢( »فيهن امرأة فليغسل يف قميص من غري أن تنظر إلی عورتهله وإن كان «: كرواية زيد الشحام

  .)٣( إلی الفرجواملرأة تغسل زوجها إذا مات وال تتعمد النظر): عليه السالم( ورواية الدعائم، عن الصادق

  فإن كان زوجها«): عليه السالم( ورواية الكناين، عن الصادق

                                                

  . يف ستر عورة امليت١٤٩ ص٤ج: اجلواهر )١(

.٧ من أبواب غسل امليت ح٢٠ الباب٧٠٧ ص٢ج: الوسائل )٢(

  . يف ذكر غسل املوتی٢٢٩ ص١ج: الدعائم )٣(



١٧٤

  .  إلی غري ذلك،)١( »وال ينظر إلی عورا... معها، غسلها من فوق الدرع

، وظاهر  األموات طالق ذلك بالنسبة إلیإطالقات وضع اخلرقة ومجع الثوب علی العورة، مما دلّ علی إمضافاً إلی 

املذكورات، فيبقی   مع الرجحان وجوباً واستحباباً، خرج عن الوجوب ما دلّ علی جواز النظر إلیاألمر يف اجل

 عدم وجوب من جيوز النظر إلی عورته،  طالق الوجوب، وحيث دلّ الدليل علیإن ظاهر اإل: الباقي، وإن شئت قلت

إن وجوب (: تحباب ذه الكيفية، قالرفع اليد عن ظاهر الوجوب ويبقی الرجحان حباله، ويف اجلواهر تقريب االس

 ، فالناظر إمنا حيرم عليه النظر، وبعد فرض سقوط األول هنا باملوت، فلم يبق إالّ الثاين املنظور، وإالّ الستر إمنا هو علی

وهو ال يستلزم وجوب الستر، لعدم التوقف عليه، فيستحب خصوص الستر حينئذ، استظهاراً وحذراً من الغفلة 

شكل ألكن مع ذلك .  انتهی،)٢()طالقه، فتأمل جيداًإحينئذ فال ينبغي أن خيص احلكم مبا ذكر، بل هو علی  و،وحنوها

طالقهما ـ أي إومقتضی (:  من كان جيوز النظر إلی عورته قال يف املستند يف جواز عدم الستر حتی بالنسبة إلی

مها، بل صرح به يف بعض أخبارمها أيضاً، فالقول غري وحسنة احلليب، ورواية يونس ـ عدم الفرق بني الزوج والزوجة

  م، الغري جيد، وجواز النظر لو سلّبعدم الوجوب فيهما 

                                                

  .١٢ من أبواب غسل امليت ح٢٤ الباب٧١٦ ص٢ج: الوسائل )١(

  . يف ستر عورة امليت١٥٠ ص٤ج: اجلواهر )٢(



١٧٥

  . تركت حباهلا وإالّ،ر إن مل يتعس، بل وكذا مجيع مفاصله، تليني أصابعه برفق:الثامن

  

كف البصر، وإن كان  األعمی، والواثق من نفسه ب وكذا يقتضي الوجوب علی: أن قال ـ توجب التقييد ـ إلی

ما  ن األخبار الدالة علی لزوم اخلرقة وحنوها، منصرفة إلیإ: لكن فيه.  انتهی،)١()طالقات لألعمی حمل نظرمشول اإل

طالقات اجلواز يف حال احلياة حمكمة مشوالً، أو إسل، ف حكم تعبدي حادث بعد الغ هو احملرم من النظر، ال تدل علی

وحنوها إمنا هي وقاية عن النظر، فلو كان الغاسل واثقاً أو أعمی مل يكن وجه لوجوب استصحاباً، كما أن اخلرقة 

  . أن يفهم التعبد، وهو بعيداخلرقة، إالّ

 ،رمجيع مفاصله إن مل يتعس{يستحب تليني  }بل وكذا{ ال بعنف} تليني أصابعه برفق {:من اآلداب }الثامن{

 مث تلني أصابعه برفق، فإن :له غري واحد من الفقهاء، فعن املعترب ذكر ذلك ك،}تركت حباهلا{فإن تعسرت } وإالّ

 وعن الذي يستحب . تلني مفاصله:، ويف بعض أحاديثهم)عليهم السالم( تعسر ذلك تركها، وهو مذهب أهل البيت

ع، كما عن مجاتليني أصابعه ومفاصله برفق، إال مع التعسر، باإل( : ويف املستند.تليني أصابعه برفق فإن تعسر تركها

  وعن املختلف دعوی الشهرة علی.  انتهی،)٢()اخلالف، واملعترب

                                                

.٢٧ س١٧٩ ص١ج: املستند )١(

  .٢٧ س١٨٠ ص١ج: املستند )٢(



١٧٦

  :ذلك، ويدل علی األحكام املذكورة

  .)١( »مث تلني مفاصله، فإن امتنعت عليك فدعها، مث ابدأ بفرجه«: خرب الكاهلي

 ذلك كله فقد  ومع،)٢( »وتلني أصابعه ومفاصله، ما قدرت بالرفق، وإن كان يصعب عليك فدعه«: ويف الرضوي

  : ومل نظفر حنن إال خبربين، وادعی تواتر األخبار بذلك،)٣( »وال تغمز له مفصالً«: حكي عن ابن أيب عقيل

كره أن يقص من امليت ظفر، أو يقص له شعر، أو حيلق له «: قال) عليه السالم( خرب طلحة بن زيد، عن الصادق

  .)٤( »عانته، أو يغمز له مفصل

إذا غسلتم امليت منكم، فارفقوا به، وال تعصروه، وال «): عليه السالم( ني، عن الصادق محران ابن أعةوحسن

  ربوجردي باستحباب تليني األصابع، مث إنه مجع السيد ال)٥( »تغمزوا له مفصالً

                                                

.٥ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨١ ص٢ج: الوسائل )١(

.١٤ س١٧ص: فقه الرضا )٢(

. يف وجوب غسل امليت٢٩٣ ص٧٨ج: البحار )٣(

.٤ من أبواب غسل امليت ح١١ الباب٦٩٤ ص٢ج: الوسائل )٤(

.٦ من أبواب غسل امليت ح١١ الباب٦٩٥ ص٢ج: الوسائل )٥(



١٧٧

  ،ات يف كل غسل ثالث مر، إىل نصف الذراع، غسل يديه قبل التغسيل:التاسع

  

 ألن الغمز ،لكاهلي والرضوي هلذين، لكن الظاهر عدم املعارضة بني األخباردون املفاصل، وكأنه لعدم مقاومة ا

  .ن التليني قبل الغسل، والغمز يف أثنائهأن استلزم الثاين األول، ورمبا محل الغمز علی العنف، أو بإعني التليني، و

عن الغنية دعوی } ات يف كل غسل ثالث مر،غسل يديه قبل التغسيل إىل نصف الذراع {:من اآلداب }التاسع{

قاله علماؤنا، وأفتی به   استحباب غسل اليدين، وعن املعترب أنه مذهب فقهائنا أمجع، وعن التذكرة مجاع علیاإل

  :الشرائع، واجلواهر، واحلدائق، واملستند، ومصباح الفقيه، وغريهم، ويدل علی ذلك مجلة من النصوص

  .)١( »أ بكفيه ورأسه، الث مرات بالسدر، مث سائر جسدهمث تبد«): عليه السالم( كحسنة احلليب عن الصادق

غسل امليت تبدأ مبرافقه، فيغسل باحلرض، مث يغسل «: قال) عليه السالم (وصحيح يعقوب بن يقطني، عن الكاظم

  .)٢( »وجهه ورأسه بالسدر

                                                

.٢ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )١(

.٧ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٣ ص٢ج: الوسائل )٢(



١٧٨

  . ويف الثالث بالقراح، ويف الثاين مباء الكافور،واألوىل أن يكون يف األول مباء السدر

  ، أو اخلطمي، غسل رأسه برغوة السدر:العاشر

  

  .)١( »تبدأ فتغسل يديه، مث توضيه وضوء الصالة«: ورواية ابن خثيمة

  .)٢( »ة إلی نصف الذراعبنسان من اجلنامث اغسل يديه ثالث مرات، كما يغسل اإل«: ومرسل يونس

  .)٣( » الفرج ثالثاً ثالثاً ثالثاً، مث،تبتدأ بغسل اليدين، إلی نصف املرفقني «:والرضوي

ويف الثاين مباء  {،أو احلرض، كما دل عليه احلسن والصحيح }يف األول مباء السدر{ الغسل} واألوىل أن يكون{

سل اليدين ثالثاً كما دل عليه مرسل يونس والرضوي، فإنه يستفاد منه استحباب غَ}  ويف الثالث بالقراح،الكافور

سل بالسدر، مث ثالبالسدر، قبل الغثاً باملاء املمزوج بالكافور قبل الغسل سل بالكافور، مث باملاء القراح ثالثاً قبل الغ

  .خر، بضم بعضها إلی بعضأباملاء القراح، ويستفاد ذلك من روايات 

  ، أو اخلطمي،غسل رأسه برغوة السدر {:من اآلداب }العاشر{ 

                                                

.٤ من أبواب غسل امليت ح٦باب ال٦٨٩ ص٢ج: الوسائل )١(

.٣ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٤ س٢٠ص: فقه الرضا )٣(



١٧٩

  .مع احملافظة على عدم دخوله يف أذنه أو أنفه

  

ويغسل رأسه ( :قال يف الشرائع يف عداد املستحبات} يف أذنه أو أنفه{ أي املاء} ظة على عدم دخولهمع احملاف

: أن قال  ، كما يف املعترب، إلی)عليهم السالم(  باتفاق فقهاء أهل البيت: ويف اجلواهر.)١()برغوة السدر أمام الغسل

وحليته برغوة مث تغسل رأسه «: صرحياً الرضويذكر ذلك املصنف هنا، والعالمة يف مجلة من كتبه، ويدل عليه 

غسل «): عليه السالم(  كما أنه ظاهر من صحيح ابن يقطني، عن العبد الصاحل،)٢( »السدر، وتتبعه بثالث محيديات

امليت تبدأ مبرافقه، فيغسل باحلرض، مث يغسل وجهه ورأسه بالسدر، مث يفاض عليه املاء ثالث مرات، وال يغسل إالّ يف 

أن    علیبناًء. )٣( »ص، يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه، وجيعل يف املاء شيء من السدر، وشيء من كافورقمي

 إخل، وجيعل يف املاء: فاضة املاء الغسل بالسدر من أوله، ال لبقية اجلسد، ويكون قولهإيراد بالسدر رغوته، ويراد ب

  .مجاالً لكيفية الغسلإ

مث اغسل رأسه بالرغوة، وبالغ يف ذلك، واجتهد أن ال يدخل املاء منخريه، «:  يونس مبرسلورمبا استدل له أيضاً

 علی أن  بناًء،)٤( » قدميه، ثالث مرات  جانبه األيسر، وصب املاء من نصف رأسه إلی ومسامعه، مث اضجعه علی

  يكون

                                                

.الوفاء.  يف األموات ط٢٩ص: الشرائع )١(

.١٧ س١٧ص: فقه الرضا )٢(

.٧ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٣ ص٢ج: الوسائل )٣(

.٣ امليت ح من أبواب غسل٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )٤(



١٨٠

  ، قبل التغسيل،ات أو األشنان ثالث مر، غسل فرجيه بالسدر:احلادي عشر

  

  . القدم، جائزاً  البدن، من الرأس إلیغسل نصف

: اعالم يف استحباب ذلك، بل قالون تكرر ذلك يف األخبار، ولذا توقف غري واحد من األإ و،ی ما ال خيف: لكن فيه

ما إإن هذا الغسل للرأس بالرغوة، هو جزء الغسل، وعلی أي حال فال بد من ارتكاب أحد من ثالث يف هذا املرسل، 

ما أن نلتزم بكفاية املضاف، أو أقل رتبة من املضاف وهو الرغوة يف باب إط شيء من لفظ اخلرب، وأن نلتزم بسقو

ا أن نلتزم بكفاية غسل كل نصف من الرأس مع نصف البدن، حتی يكون البدن يف الغسل عضوين، إموغسل امليت، 

  .وعلی هذا فال ميكن االستدالل ذا املرسل

يدة، هذا كله يف الغسل ؤالرضوي كفاية، ويؤيده الصحيح، والشهرة جابرة أو مثبات احلكم بإوكيف كان، ففي 

وإن غسلت رأسه وحليته «: رب عمارخلبرغوة السدر، وأما اخلطمي فهو احملكي عن التذكرة، واملنتهی، والتحرير، 

  .»)١(باخلطمي فال بأس

 ، كما عن النهاية} قبل التغسيل،ات أو األشنان ثالث مر،غسل فرجيه بالسدر{ :من اآلداب }احلادي عشر{

  يف الشرائع، واجلواهر، واملصباح،واملبسوط، والوسيلة، واملهذب، واجلامع، والقواعد، و

                                                

.٣٤ س٣٨ ص١ج: التذكرة )١(



١٨١

مث ابدأ بفرجه مباء السدر واحلرض، فاغسله ثالث «: واملستند، واحلدائق، وغريها، ويدل عليه رواية الكاهلي

  .)١( »غسالت

  . نصف املرفقني، ثالثاً ثالثاً، مث الفرج ثالثاًتبتدأ بغسل اليدين، إلی: والرضوي

مث اغسل يديه ثالث مرات، كما يغسل اإلنسان من اجلنابة إلی نصف الذراع، مث اغسل فرجه، : ومرسل يونس

  .ونقّه

  .)٢( »يطرح عليه خرقة، مث يغسل فرجه، ويوضأ وضوء الصالة« : وخرب ابن عبيد قال

أن أعصر بطنه، مث أوضيه باألشنان، مث أغسل رأسه ) عليه السالم(  أبو عبد اهللاأمرين: وخرب معاوية بن عمار قال

  .)٣(بالسدر

ومن (: مث إنه قد اختلف األصحاب، فمن قائل بالسدر، ومن قائل باألشنان، ومن جامع بينهما، قال يف اجلواهر

 غسله بالسدر  وليس فيها إالّومل أقف علی مستندمها، سوی رواية الكاهلي،... العجيب ما يف الرياض، حيث قال

  .)٤()خاصة

                                                

.٥ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨١ ص٢ج: الوسائل )١(

.٤٦ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٣٠٢ ص١ج: التهذيب )٢(

.٨ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٣ ص٢ج: الوسائل )٣(

.١٥٢ ص٤ج: اجلواهر )٤(



١٨٢

ويغسل فرجه، الغاسل على يده اليسرى خرقةواألوىل أن يلف .  

  

}ذكره احلدائق واملستند وغريمها، ويدلّ عليه }  ويغسل فرجه، الغاسل على يده اليسرى خرقةواألوىل أن يلف

  :غري واحد من النصوص

ی يده اخلرقة،  أحب ملن غسل امليت أن يلف عل«:  وقال)السالمعليه ( كصحيح عبد اهللا بن مسكان، عن الصادق

  .)١( »حني يغسله

لكنهما مطلقان كما تری، وإن . )٢( » ويغسل امليت من وراء ثوب،يكون الغاسل علی يديه خرقة«: والرضوي

  .كان انصرافهما إلی ما نص عليه يف سائر النصوص من االختصاص بالفرج، غري بعيد

 فخذ خرقة نظيفة فلفها ،فإذا أردت أن تغسل فرجه « ):عليه السالم(و صحيحه، عن الصادق كحسن احلليب، أ

  .)٣( »علی يدك اليسری، مث أدخل يدك من حتت الثوب الذي علی فرج امليت فاغسله من غري أن تری عورته

  :نا أمران وه،)٤( »ويكون علی يديك خرقة، تنقي ا دبره«: )عليه السالم(  عن الصادق،وموثقة عمار

  يح احلدائق األول، قال يف حمكيهل أن اخلرقة للعورة واجبة أم ال، ظاهر كالم الشهيد يف الذكری وصر: األول

                                                

.١يت ح من أبواب غسل امل٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )١(

.٨  يف غسل امليت السطر٢٠ص: فقه الرضا )٢(

.٢ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )٣(

.١٠ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٤ ص١ج: الوسائل )٤(



١٨٣

  . مسح بطنه برفق يف الغسلني األولني:الثاين عشر

  

 ،)١()وهل جيب، حيتمل ذلك، ألن اللمس كالنظر، بل أقوی، ومن مث نشر حرمة املصاهرة دون النظر(: األول

ـ ) رمحه اهللا( أي الشهيدـ نه ال وجه لنسبة الوجوب هنا إلی االحتمال، كما ذكره إالظاهر (:  وقال الثاين.هیانت

  . انتهی،)٢()مع ما علم من حترمي مس العورة، نصاً وفتوی، يف حال احلياة، واحلكم يف املوت كذلك

رمة ملس العورة، من غري الزوجة والزوج، الظاهر من األخبار هنا، ومن األخبار الواردة يف باب النكاح ح: أقول

 كما ذكره ،واملولی واألمة، واحملللة واحمللل له، وغري املميز، وعلی هذا فوجوب اللّف لو أراد اللمس هو األقوی

  .احلدائق

  .هل تستحب اخلرقة لسائر البدن، قد يقال بذلك، وهو خمتار املستند واحلدائق، والظاهر من عبارة الذكری: الثاين

ذلك  طالق الصحيح والرضوي، لكن ال يبعد االنصراف إلی ما يف سائر النصوص، من كونإب: واستدل لذلك

تدالن ) عليهم السالم( كيفية غسل األئمة  والسرية املستمرة، وما دلّ علی،للعورة، ويؤيده خلو النصوص عن ذلك

  .علی عدم االستحباب، فتأمل

شكال وال خالف ظاهر، بل عن املعترب إبال } ق يف الغسلني األولنيمسح بطنه برف {:من اآلداب }الثاين عشر{

  دعوی

                                                

.٣٦ السطر ٤٥ ص:الذكری )١(

.٣ ج:احلدائق )٢(



١٨٤

وامسح يدك علی ظهره وبطنه ثالث غسالت مباء «: مجاع عليه، ويدلّ عليه مجلة من النصوص كخرب الكاهلياإل

  .)١( »الكافور واحلرض، وامسح يدك علی بطنه مسحاً رفيقاً

  .)٢( »ذلك ظهره وبطنهوأدلك بدنه دلكاً رفيقاً، وك«: وخرب يونس

  .)٣( »مث متر يدك علی بطنه فتعصره شيئاً، حتی خيرج من خمرجه ما خرج«: وموثق الساباطي

  .)٤( » أن خياف شيئاً قريباً، فيمسح به رفيقاً من غري أن يعصروال يعصر بطنه إالّ«: وصحيح ابن يقطني

  .)٥( »ح بطنه يف ثالثةوال متس: وامسح بطنه مسحاً رقيقاً ـ إلی أن قال ـ«: والرضوي

  أن) عليه السالم( ين أبو عبد اهللامرأ: وخرب معاوية بن عمار

                                                

.٥ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٢ ص٢ج: الوسائل )١(

.٣ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: لالوسائ )٢(

.١٠ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٤ ص٢ج: الوسائل )٣(

.٧ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٣ ص٢ج: الوسائل )٤(

.٢٠ السطر١٧ص: فقه الرضا )٥(



١٨٥

  إال إذا كانت امرأة حامالً مات ولدها يف بطنها

  

مام ، والظاهر أن الضمري يرجع إلی امليت، ال إلی اإل)١( احلديثغسله باألشنانأأعصر بطنه، مث أوضيه، مث 

  .املتكلم

كما عن الوسيلة، واجلامع، واملنتهی، والقواعد، وجامع } حامالً، مات ولدها يف بطنهاإالّ إذا كانت امرأة {

) صلی اهللا عليه وآله وسلم(  عن النيب،املقاصد، ويف الشرايع، واجلواهر، واملستند، وغريها، خلرب أم أنس بن مالك

 رفيقاً إن مل تكن حبلی، وإن كانت ا ببطنها، فلتمسح مسحاًورادوا أن يغسلوها، فليبدؤأإذا توفيت املرأة ف«: قال

ألنه ال (: وهل حيرم حينئذ املسح، كما هو الظاهر من اخلرب، وصرح به احملقق يف املعترب قائالً. )٢( »حبلی، فال حتركيها

 بل هو حمتمل الذكری، وجامع ،)٣()يؤمن معه االجهاض، وهو غري جائز، كما ال جيوز التعرض إلجهاض احلية

 وبني ،فادته، فيبقی األصل ساملاًإجازه، لقصور اخلرب عن أ اجلواهر، وفصل هو بني املسح الرفيق فاملقاصد، كما يف

  ".حلرمة املؤمن ميتاً كحرمته حياً"العنيف فحرمه، كما يف احلية، لالستصحاب، و

قبال االستحباب، فال إنه يفيد احلرمة، ألنه يف :  لظاهر اخلرب، وال ميكن أن يقال،الظاهر الكراهة مع األمن: أقول

  .يدل علی أزيد من الكراهة

                                                

.٦ من أبواب غسل امليت ح٦ الباب٦٩٠ ص٢ج: الوسائل )١(

.٣واب غسل امليت ح من أب٢ الباب٦٨٩ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٢٣ السطر٧٣ ص:املعترب )٣(



١٨٦

  . يف كلّ من األغسال الثالثة بالطرف األمين من رأسهأأن يبد: الثالث عشر

  أن يقف الغاسل: الرابع عشر

  

  .ن كان مع القطع بالعدمإجهضت ضمن، وأنعم لو 

تذكرة، والذكری، بل ظاهر الرضوي مجاع، يف حمكي املعترب، والمث إن عدم االستحباب يف الثالثة، عليه دعوی اإل

  .كراهته، كما أفتی ا غري واحد

علی املشهور، بل }  يف كلّ من األغسال الثالثة بالطرف األمين من رأسهأأن يبد {:من اآلداب} الثالث عشر{

من حليته ه األمين مث حتول إلی رأسه، وابدأ بشق«: مجاع عليه، ويدل عليه رواية الكاهليعن املعترب والتذكرة اإل

١( » بشقه األيسر من رأسه وحليته ووجهه فاغسله برفقورأسه، مث ثن(.  

  .)٢( »هتبدأ مبيامن«: وخرب الفضل بن عبد امللك

وهل يستحب ذلك حتی يف الغسل االرمتاسي، احتماالن، من ظاهر النص اخلاص بالترتييب، ومن عموم احلكمة، 

 يف أمور متضعة لف األحاديث أن الشارع قدم األمين، إالّتن املستفاد من خموهي تقدمي امليامن مطلقاً، والثاين أقرب، فإ

  .كالدخول يف بيت اخلالء وحنوه

  حال الغسل} أن يقف الغاسل {:من اآلداب} الرابع عشر{

                                                

  .٥ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٢ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٩ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٣ ص٢ج: الوسائل )٢(



١٨٧

  .إلی جانبه األمين

  . الثالثةلی املكنبني، ثالث مرات، يف كلّ من األغسالإديه إلی املرفقني، بل  يغسل الغاسل: اخلامس عشر

  

كما عن النهاية، واملصباح، وخمتصره، واجلمل، والعقود، واملهذب، والوسيلة، والسرائر } إلی جانبه األمين{

وأن يكون الغاسل ( :مجاع عليه، كذا نقل يف اجلواهر، عند قول املصنف يف عداد املستحباتواجلامع، بل يف الغنية اإل

مجاع هو احلجة بعد التسامح يف أدلة السنن، كما يف الثاين مؤيداً لعموم ن اإلإ : ويف اجلواهر واملستند،)١()له عن ميينه

   .نصاف أنه لوال التسامح مل يكن ما سواه جمدياً يف األخبار، لكن اإلالتيامن املندوب

  .، واملنتهی، عدم التقييد باألمين لألصل، وخلو النصوصوعن املقنعة، واملبسوط، واملراسم

وال جيعله بني رجليه يف  «:)عليه السالم(انب ال بأس به، ملا رواه احملقق يف املعترب، من قوله نعم القول مبطلق اجل

  .)٢( »غسله، بل يقف من جانبه

لی املكنبني، ثالث مرات، يف كلّ من إغسل الغاسل يديه إلی املرفقني، بل  {:من اآلداب} اخلامس عشر{

  .بال خالف يف اجلملة} األغسال الثالثة

                                                

  .١٥٤ ص٤ج: اجلواهر )١(

  .٢٢ السطر ٧٤ص: املعترب )٢(



١٨٨

صص مجاعة الغسل إلی املرفقني بعد الغسلتني األوليني، كاملهذب وجامع املقاصد وغريمها، ومجاعة زاد نعم خ

وبعضهم . صباح، واجلامع، والشرائع، وغريهموأبعد الثالثة أيضاً، كالنهاية، واملبسوط، والوسيلة، والقواعد، واإل

  . إلی املنكبني، كاملستند وغريه:قالوا

جانة مباء قراح، واغسل يديك إلی املرفقني، مث صب املاء يف اآلنية، واغسل اإل«: ونسويدل علی احلكم، خرب ي

 وصب فيه ماء القراح، واغسله مباء ،ـ مث اغسل يديك إلی املرفقني، واآلنية:والق فيه حبات كافورـ إلی أن قال

  . اخل،)١( »قراح

 لكن ظاهر هذا أنه بعد الغسالت ،)٢( »تنيمث تغسل يديك إلی املرافق، ورجليك إلی الركب «:وموثق الساباطي

  .الثالث

  .)٣( »مث يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلی املنكبني، ثالث مرات«: وصحيح يعقوب بن يقطني

، لكن قد عرفت )٤( »، فاغسل يديك من املرفقني، إلی أطراف أصابعكالثالثةفإذا فرغت من الغسل «: والرضوي

 وال أنه ثالثاً، فما ذكره املصنف كأنه من ،كون الغسل بعد الغسلني األولني، إلی املنكب يف هذه األخبار أنه ليس

  .باب املناط، فتأمل

                                                

  .٣ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )١(

  .١٠ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٤ ص٢ج: لالوسائ )٢(

  .٧ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٣ ص٢ج: الوسائل )٣(

  .٢٣ س١٧ص: فقه الرضا )٤(



١٨٩

  أن ميسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة االستظهار: السادس عشر

  

ة من وكأنه مستفاد من مجل} أن ميسح بدنه عند التغسيل بيده، لزيادة االستظهار {:من اآلداب} السادس عشر{

ن مل أجد يف شيء من األخبار هذا النحو من العموم، إال يف موثق الساباطي اآليت، أما األخبار اليت إالنصوص، و

  :يستفاد منها

دخل يدك من حتت الثوب الذي علی فرج أ مث ،فخذ خرقة نظيفة فلفها علی يدك اليسری«: فمنها حسن احلليب

  .)١( »امليت فاغسله من غري أن تری عورته

وامسح يدك علی ظهره، وبطنه ثالث غسالت ـ إلی : فامسح بطنه مسحاً رفيقاً ـ إلی أن قال ـ«: لكاهليوا

  .)٢( »دخل يدك حتت منكبيه وذراعيهأو: أن قال ـ

  .)٣( »مث اغسل فرجه ونقّه، مث اغسل رأسه بالرغوة وبالغ يف ذلك«: ويونس

  .)٤( »تبدأ فتغسل الرأس واللحية سدر حتی تنقيه«: والساباطي

                                                

  .٢ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٥ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨١ ص٢ج: الوسائل )٢(

  .٣غسل امليت ح من أبواب ٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )٣(

  .١٠ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٤ ص٢ج: الوسائل )٤(



١٩٠

  . املاء عليه بصبي فيكتف،ء من أجزاء بدنه  أن خياف سقوط شيإالّ

  . أن يكون ماء غسله ست قرب:السابع عشر

  

، وقريب منه قوله ومتر يدك علی جسده كله :يف املوثق املتقدم) عليه السالم(نعم ما هو صريح يف العموم قوله 

   .وتدخل يدك حتت الثوب: يف الرضوي

ملا دلّ علی أنه إذا خيف }  املاء عليه بصبيفيكتف{بواسطة املسح  }ء من أجزاء بدنه اف سقوط شي أن خيإالّ{

  .تناثر بعض أجزاء امليت صب عليه املاء صباً

 »ادور والكسري، والذي به القروح يصب عليه املاء صباً«): عليهما السالم( كخرب ضريس عن السجاد أو الباقر

)١(.  

ن مسسته سقط من جلوده شيء، فال متسه، ولكن صب إان امليت جمدوراً وحمترقاً، فخشيت وإن ك«: والرضوي

  .)٢( »عليه املاء صباً، فإن سقط منه شيء فأمجعه يف أكفانه

أو سبع، جلملة من األخبار الواردة، ويف بعض }  قربأن يكون ماء غسله ست {:من اآلداب }السابع عشر{

  .ألخبار تكثريه إذا بلغ احلقويناألخبار كثرة املاء، ويف بعض ا

                                                

.١ من أبواب غسل امليت ح١٦ الباب٧٠٢ ص٢ج: الوسائل )١(

.٣١ س١٨ص: فقه الرضا )٢(



١٩١

  .)١( »وأكثر من املاء«: ففي رواية الكاهلي

  .)٢(لكل من املياه الثالثة، جرة جرة: ويف موثقة عمار

) صلی اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم( ويف صحيحة حفص بن البختري، عن الصادق

 عليه السالم(لعلي( :»فاغسلين بسبع قرب، من بئر غرسيا علي إذا أن ،ا مت« )٣(.  

إن :  ال يقال، بالغني املعجمة وسكون الراء، بئر باملدينة،)٤( »ست قرب من ماء بئر غرس«: ويف رواية أخری

: حسب وصيته، ال يدل علی االستحباب، فلعله أحد األفراد، ألنا نقول) صلی اهللا عليه وآله وسلم( تغسيل النيب

  .نصوص أن ذلك علی وجه االستحبابيظهر من بعض ال

علت فداك، هل للماء الذي يغسل به امليت حد حمدود؟  ج:)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: فعن فضيل، قال

إذا أنا مت فاستق يل ست قرب، من ماء «): عليه السالم( قال لعلي) صلی اهللا عليه وآله وسلم( إن رسول اهللا: قال

  ،بئر غرس، فاغسلين وكفين

                                                

.٥ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨١ ص٢ج: الوسائل )١(

.١٠ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٤ ص٢ج: الوسائل )٢(

.١ من أبواب غسل امليت ح٢٨ الباب٧١٩ ص٢ج: الوسائل )٣(

.٥ من أبواب غسل امليت ح٢٤ الباب١٠١ ص١ج: املستدرك )٤(



١٩٢

  :ويظهر من بعض األخبار أن القرب املذكورة يستحب تفريقها هكذا.  احلديث)١( »وحنطين

صلی اهللا عليه وآله ( قال يل رسول اهللا«: قال) عليه السالم( عن علي) عليه السالم( فعن عبد اهللا بن جعفر

  .)٢( » سنا أربعاً عليلين بسبع قرب من بئر غرس، غسلين بثالث قرب غسالً، وسن فغسإذا أنا مت): وسلم

باملدينة، ويظهر من ) صلی اهللا عليه وآله وسلم(  بئر شرقي قبا، مسجد النيب:بئر غرس، كما عن بعض: أقول

إذا أنا «: قال يف حديث) صلی اهللا عليه وآله وسلم(  ألنه،)صلی اهللا عليه وآله وسلم( بعض األخبار، أا كانت للنيب

منها) صلی اهللا عليه وآله وسلم(  وكانت بقبا، وكان يشرب)٣( »بئر غرسلين بسبع قرب من مت، فغس.  

  .ويف بعض األحاديث استحباب كون املاء أكثر من ذلك

فإذا فرغت من غسلي «): عليه السالم( لعلي) صلی اهللا عليه وآله وسلم: (فعن كتاب الطرف، البن طاوس، قال

 ويدل علی استحباب الزيادة يف ،)٤( »بعني دلواً مفتحة األفواهفرغ علي من بئري بئر غرس، أرأفضعين علی لوح، و

  .احلقو

                                                

.٢ من أبواب غسل امليت ح٢٨ الباب٧١٩ ص٢ج: الوسائل )١(

.٤ من أبواب غسل امليت ح٢٤ الباب١٠٢ ص١ج: املستدرك )٢(

.٧و٦ من أبواب غسل امليت ح٢٤ الباب١٠٢ ص١ج: املستدرك )٣(

.٨ من أبواب غسل امليت ح٢٤ الباب١٠٢ ص١ج: املستدرك )٤(



١٩٣

  . صرح بذلك احلدائق، ونقله عن املنتهی،)١(»فإذا بلغت وركه فأكثر من صب املاء«: والرضوي

عليه ( كتبت إلی أيب حممد: شكال وال خالف يف عدم وجوب حد معني من املاء، لرواية الصفار، قالإمث إنه ال 

 يغسل بستة أرطال من ماء ـ كذا يف الرسائل ـ  كم حد املاء الذي يغسل به امليت، كما رووا أن اجلنب:)مالسال

ی  حد يغسل حت«): عليه السالم( وأن احلائض تغتسل بتسعة أرطال، فهل للميت حد من املاء الذي يغسل به؟ فوقع

  .)٢( »يطهر، إن شاء اهللا تعالی

هذا التوقيع يف مجلة توقيعاته، إلی حممد (: الصدوق يف الفقيه، بعد نقل اخلرب املذكور قال :قال يف احلدائق: أقول

  . انتهی،)٣()يف صحيفته) عليه السالم( بن احلسن الصفار عندي خبطه

 يف املاء الذي يغسل به امليت كم :)عليه السالم( كتب حممد بن احلسن، يعين الصفار، إلی أيب حممد: ومن الكليين

  .)٤( »حد غسل امليت يغسل حتی يطهر، إن شاء اهللا«): عليه السالم( قعحده؟ فو

                                                

.١٨ س١٧ص: فقه الرضا )١(

.٢ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٧١٨ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٤٦٤ ص٣ج: احلدائق )٣(

.٣ باب حد املاء الذي يغسل فيه امليت ح١٥٠ ص٣ج: الكايف )٤(



١٩٤

  . تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو حنوه:الثامن عشر

  

وال حد يف ماء الغسل غري التطهري كما مر، وظاهر املفيد صاع لغسل الرأس واللحية (: يف حمكي الذكری: قال

 املعترب عن بعض األصحاب أن لكل غسلة صاعاً، وهو خمتار الفاضل  ونقل يف،بالسدر، مث صاع لغسل البدن بالسدر

  . انتهی،)١()يف النهاية

أن غسل  )عليهم السالم( يغسل امليت بتسعة أرطال يف كل غسلة كاجلنب، ملا روي عنهم(: وعن املعترب قيل

 املسألة الرابعة، من فصل كيفية وقد تقدم بعض الكالم يف.  انتهی،)٢()ةنقاؤه بكل غسلإ والوجه امليت كغسل اجلنابة

غسل امليت، كما أنه يستحب أن ال يقطع املاء يف كل غسلة من هذه الغسالت، واجبة ومندوبة، حتی يتم غسل 

 بذلك صرح األصحاب، ويدل عليه : والعالمة، بل يف احلدائق ، واجلعفي، وابن اجلنيد،ذلك العضو، كما عن الشيخ

  .)٣( »ابتدأت باجلانبني، من الرأس إلی القدمنيوال يقطع املاء إذا «: الرضوي

من املنشفات، } هبثوب نظيف أو حنو{من األغسال الثالث } تنشيفه بعد الفراغ {:من اآلداب} الثامن عشر{

  كما عن املعترب،

                                                

.٢٦س ٤٥ص: الذكری )١(

.١١ س٧٤ص: املعترب )٢(

.٥ س٢٠ص: الرضافقه  )٣(



١٩٥

ريهم، ، وأفتی به اجلواهر، واحلدائق، واملستند، ومصباح الفقيه، وغمجاع عليه، واملنتهی، والتذكرة، اإلوالنهاية

  :ملستفيض األخبار

  .)١( »حتی إذا فرغت من ثالث غسالت، جعلته يف ثوب نظيف مث جففته«: كاحلليب

  .)٢( »مث نشفه بثوب طاهر«: ويونس

  .)٣( »مث جتففه بثوب نظيف، مث تغسل يديك إلی املرافق، ورجليك إلی الركبتني، مث تكفنه«: والساباطي

لق عليه ثوباً تنشف أثة، فاغسل يديك من املرفقني إلی أطراف أصابعك، وسل الثالفإذا فرغت من الغ«: والرضوي

  .)٤( »به املاء عنه

يا ابين، إذا أنا مت «:  أن قالخر عهد أيب إلی أخويآ: وما رواه ابن طاوس يف الفرحة، عن أم كلثوم، قالت

ـ » )صلوات اهللا عليها(وفاطمة ) آله وسلمصلی اهللا عليه و( فغسالين، مث تنشفاين بالربدة اليت نشفتم ا رسول اهللا

  بالربدة اليت نشف ا رسول اهللا وفاطمة وأمري املؤمنني) عليه السالم( مث برز احلسن: إلی أن قالت ـ

                                                

.٢ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )١(

.٣ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )٢(

.١٠ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٤ ص٢ج: الوسائل )٣(

.٢٣ س١٧ص: فقه الرضا )٤(



١٩٦

  . إلی نصف الذراع إىل غسل يديه مضافاً،لني وضوء الصالة من الغسلني األوأ قبل كلّ أن يوض:التاسع عشر

  

  .)١()صلی اهللا عليهم( 

مل أجد ما يشهد ملا عساه يظهر من ):  ما لفظه،مث ينشفه بثوب بعد الفراغ: قال يف اجلواهر عند قول املصنف

بل ظاهر خرب عمار خالفه، لكن قد يؤيده االعتبار . العبارة، من كون استحباب ذلك بعد غسل الغاسل يديه

  . انتهی،)٢()فتأمل

 واضح، ألنه عطف غسل اليدين علی التنشيف، نعم ظاهر أما ظاهر خرب عمار ما ذكره اجلواهر، فهو: أقول

  .الرضوي يؤيد فتوی الشرائع، ولعله أخذه منه، فتدبر

سل  إىل غَ مضافاً، وضوء الصالة،لني من الغسلني األوقبل كلّ{ امليت} أأن يوض{ :من اآلداب} التاسع عشر{

، فألن للمطلب دليلني، دليل الوضوء، ودليل  أما أنه غري غسل يديه،}إلی نصف الذراع{أي يدي امليت }  يديه

  . أن يغسل يديه قبلهئالغسل، فهما أمران، كما أنه يستحب للمتوض

  ستحباب ثالث وضوءات، قبل كل غسلنعم الظاهر ا

                                                

.١٥ يف نوادر ما يتعلق بالغسل ح١٠٤ ص١ج: املستدرك )١(

.١٥٥ ص٤ج: اجلواهر )٢(



١٩٧

  . ثالث مرات،أن يغسل كلّ عضو من األعضاء الثالثة، يف كلّ غسل من األغسال الثالثة: العشرون

  

 ،)١( »وكل غسلة كغسل اجلنابة، يبدأ فيوضيه كوضوئه الصالة«): عليه السالم(  الصادقوضوء، خلرب الدعائم عن

ما ختصيص االستحباب  إال وجه للتخصيص ما، بل الوجه(: ولذا مل يظهر يل وجه استظهار السيد الربوجردي بقوله

وقد تقدم يف املسألة الثالثة، من فصل . ی انته،)٢()ظهر هو األول أو تعميمه لألغسال الثالثة، واأل،مبا قبل الغسل األول

  .كيفية غسل امليت، تفصيل الكالم فراجع

  والطرف األمين، والطرف األيسر،الرأس} أن يغسل كلّ عضو من األعضاء الثالثة {:من اآلداب }العشرون{

تسعة، ثالثة ، فيكون األغسال }ثالث مرات{السدر، والكافور، والقراح  } الثالثةيف كلّ غسل من األغسال{

 ويدلّ عليه مستفيض .مجاعاً عن املعترب، والتذكرة، واملعتمد، والوسيلةإبالسدر، وثالثة بالكافور، وثالثة بالقراح، 

  :النصوص

مث اغسله من قرنه إلی قدميه، وامسح يدك علی ظهره وبطنه، ثالث غسالت ـ إلی أن قال ـ «: كخرب الكاهلي

  .)٣(فاغسله من قرنه إلی قدمه ثالث غسالت:  أن قال ــ إلی» ثالث غسالت مباء الكافور: 

                                                

.املوتىذكر غسل  : ٢٣٠ ص١ج: الدعائم )١(

.٣٠ص: تعليقة الربوجردي )٢(

.٥ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨١ ص٢ج: الوسائل )٣(



١٩٨

  إن كان الغاسل يباشر: ي والعشروناحلاد

  

مث اضجعه إلی جانبه األمين ـ :  ـ إلی أن قال ـ،وصب املاء من نصف رأسه إلی قدمه ثالث مرات«: ويونس

كما غسلته يف املرتني :  إلی القراح ـبالنسبة:  مث قالفور ـ كما فعلت يف املرة األولی،بالنسبة إلی الكا: مث قال

  .)١( »األولتني

  .)٢( »مث يفاض عليه املاء، ثالث مرات«: ويعقوب

، مث اجلانب األمين ثالثاً، مث اجلانب األيسر ثالثاً، باملاء والسدر، مث تغسله مرة أخری مث الرأس ثالثاً«: والرضوي

 » فيكون الغسل ثالث مرات، كل مرة مخسة عشر صبة،رة ثالثةباملاء والكافور، علی هذه الصفة، مث باملاء القراح م

)٣(.  

ري عدد الغسالت يف كل غسل تسعاً، ومع فيص( :قال يف املستند. أي مع غسل اليدين والفرج، ثالثاً ثالثاً: أقول

  .)٤()الست املستحبة املتقدمة لليدين والفرجني مخسة عشر، ويف األغسال الثالثة مخسة وأربعني

  إن كان الغاسل يباشر {:من اآلداب} والعشروناحلادي {

                                                

.٣ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٠ ص٢ج: الوسائل )١(

.٧ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٣ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٤ س٢٠ص: فقه الرضا )٣(

.٢٥ س١٨١ ص١ج: املستند )٤(



١٩٩

  .تكفينه فليغسل رجليه إلی الركبتني

  أن يكون الغاسل مشغوالً بذكر اهللا، واالستغفار عند التغسيل،: الثاين والعشرون

  

مث تغسل يديك إلی املرافق، ورجليك «: شكال، ملا يف موثق الساباطيإبال } الركبتنيتكفينه، فليغسل رجليه إلی 

  . )١( »لی الركبتني، مث تكفنهإ

وإمنا خصصنا االستحباب مبريد التكفني، ألنه الظاهر من الترتيب، أما احتمال أن يكون مستحباً مستقالً، سواًء 

 فهو وإن كان غري بعيد، إال أن ظاهر السياق يأباه، ولو كان الدليل علی غسل ،أراد التكفني أم ال، كغسل اليدين

ا مل نستبعد اختصاص االستحباب مبريد التكفني أيضاً، فإنه مثل قول القائل مث اغسل يديك اليدين منحصراً يف هذ

 أو مث نظف نفسك واحضر حمضر العامل، إلی غري ذلك من األمثلة اليت يستفاد منها عرفاً أن احلكم مقدمي، ملا ،لوكُ

  .يأيت بعد

سل، ال أنه واجب تعبدي، حتی أنه لو رشحات الغصاما من أسل الرجلني إمنا هو ملا أن استحباب غَ: والظاهر

  .سل مستحباً أيضاً كان الغمل يصبهما شيء فرضاً

وكأنه مستفاد } أن يكون الغاسل مشغوالً بذكر اهللا، واالستغفار عند التغسيل {:من اآلداب} الثاين والعشرون{

  .، وإالّ فلم أظفر بدليل يدلّ علی ذلك يف املقاماخلاصةمن األخبار 

                                                

.١٠ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٤ ص٢ج: الوسائل )١(



٢٠٠

خرجت روحه من أاللهم هذا بدن عبدك املؤمن، قد «:  أو يقول،كك عفو عفورب :واألولی أن يقول مكرراً

قت بينهما، فعفوبدنه، وفرخصوصاً يف وقت تقليبه» كك عفو.  

  

 قال يل رسول اهللا: أن يكون الغاسل حاضر القلب واللسان، فعن أيب ذر، قال} األولی{كيف كان فـ} و{

أن يقول { ويستحب ،)١( »واغسل امليت، يتحرك قلبك، فإن اجلسد اخلاوي عظة بالغة«):  عليه وآله وسلمصلی اهللا(

  .}كك عفو رب عفو:مكرراً

 رب :ل ميتاً مؤمناً فيقول وهو يغسلهما من مؤمن يغس«: قال) عليه السالم( عن الصادق ،فعن كتاب مدينة العلم

عفوعفی اهللا عنهك إالّك عفو «.  

 :بهأميا مؤمن غسل مؤمناً، فقال إذا قلّ«: قال) عليه السالم( سكاف، عن أيب جعفرما رواه سعد اإل}  يقولأو{

إالّ غفر اهللا ذنوب سنة } كك عفوخرجت روحه من بدنه، وفرقت بينهما، فعفوأاللهم هذا بدن عبدك املؤمن، قد {

، ومنه يظهر أنه يستحب الدعاء ذه األلفاظ  ونقصانيادة هكذا احلديث، وإن كان يف نسخ العروة ز،)٢( »إالّ الكبائر

  .وإن كان ظاهر احلديث االختصاص ذا الوقت} خصوصاً يف وقت تقليبه{مطلقا 

                                                

.٣ من أبواب غسل امليت ح٧ الباب٩٩ ص١ج: املستدرك )١(

.١ من أبواب غسل امليت ح٧ الباب٩٩ ص١ج: املستدرك )٢(



٢٠١

  .أن ال يظهر عيباً يف بدنه إذا رآه: الثالث والعشرون

  

ر حني الغسل كما احتمل،  مبعنی أن ال يظه}ظهر عيباً يف بدنه إذا رآهأن ال ي {:من اآلداب} الثالث والعشرون{

حياء، لكونه ظهارها يف األإأو بعد ذلك بأن يذكره للناس، كما هو ظاهر األحاديث، مث إن املراد العيوب اليت ال حيرم 

  .غيبة أو نقصاً

 احلي، وذلك مثل أن ظهاره يف األحياء، فيحرم من األموات أيضاً، ملا دلّ علی أن حرمة امليت كحرمةإأما ما حيرم 

 ما رواه سعد بن :إنه قد اتسخ من طول مرضه ـ ال يف مقام التنقيص ـ أو ما أشبه ذلك، ويدلّ علی الكراهة: ليقو

مانة؟ وكيف يؤدي األ: ، قلت»مانة، غفر لهمن غسل ميتاً، فأدی فيه األ«: قال) عليه السالم(  عن أيب جعفر،طريف

  .)١(» ـرأیـ ال خيرب مبا يری «: قال

من غسل ميتاً، فستر وكتم، خرج من الذنوب كيوم ولدته «: قال) عليه السالم( صادقوروی الصدوق عن ال

 هوكيف يؤدي في:  قيلمانة، غفر اهللا لهمن غسل ميتاً مؤمناً، فأدی فيه األ): عليه السالم( وقال:  قال،)٢( »أمه

  .)٣( »ال خيرب مبا يری، وحده إلی أن يدفن امليت«: مانة؟ قالاأل

                                                

.١ من أبواب غسل امليت ح٧ الباب٦٩٠ ص٢ج: الوسائل )١(

.١من أبواب غسل امليت ح ٨ الباب٦٩١ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٥٠ يف غسل امليت ح٢٣ الباب٨٦ ص١ج: الفقيه )٣(



٢٠٢

من غسل ميتاً فأدی فيه األمانة، كان له بكل شعرة «: يف خطبة طويلة) صلی اهللا عليه وآله وسلم( هللاوعن رسول ا

: مانة؟ قالكيف يؤدي فيه األ) صلی اهللا عليه وآله وسلم( يا رسول اهللا: ، قيل»منه عتق رقبة ورفع له مائة درجة

  .)١( »كشفت عورته يف الدنيا واآلخرةوشينه حبط أجره ون مل يستر عورته إيستر عورته ويستر شينه، و«

  .شكال وال خالفإ الرفق بامليت، بال :وهناك مستحبات مل يذكرها املصنف، من أمهها

إذا غسلتم امليت منكم، فارفقوا به، وال تعصروه، وال تغمزوا له «: قال) عليه السالم(  عن أيب عبد اهللا،فعن محران

  .)٢( »مفصالً

ين إ: ؟ قلت»أو حتسن«: ني أغسل املوتی؟ قالإ :)عليه السالم( ت أليب عبد اهللاقل: فلي قالعثمان النووعن 

  .)٣( »إذا غسلت ميتاً فارفق به، وال تغمزه، وال تقربن شيئاً من مسامعه بكافور«: أغسل، قال

 وأخذ فعند ذلك أتاين غاسل، فجردين من أثوايب،: ـ إلی أن قال ـ) رمحه اهللا(ويف قصة تكلم امليت مع سلمان 

  البدن الضعيف، فواهللا ما خرجت من يا عبد اهللا، رفقاً ب:يف تغسيلي، فنادته الروح

                                                

.٣ من أبواب غسل امليت ح٨ الباب٦٩٢ ص٢ج: الوسائل )١(

.٥ من أبواب غسل امليت ح٨ الباب٦٩٢ ص٢ج: الوسائل )٢(

.١ من أبواب غسل امليت ح٩ الباب٦٩٢ ص٢ج: الوسائل )٣(



٢٠٣

  .)١(  انقطع، وال من عضو إال انصدع، فواهللا لو مسع الغاسل ذلك القول ملا غسل ميتاً أبداًرق إالِّع

                                                

.٢ب غسل امليت ح من أبوا٩ الباب٦٩٢ ص٢ج: الوسائل )١(



٢٠٤



٢٠٥

  فصل

  يف مكروهات الغسل

  . إقعاده حال الغسل:األول

  

  }فصل{

}ها اثين عشرنم) رمحه اهللا(  ذكر املصنف،هي أمورو} سليف مكروهات الغ:  

م كما يف ما يف احلدائق، وللمحكي عن املعظ علی املشهور ك،بل مطلقاً ولو بعده} قعاده حال الغسلإ: األول{

مجاعاً كما يف املستند، وعن اخلالف والتذكرة، لكن عن احملقق يف املعترب التأمل يف الكراهة، كما أن إاجلواهر، و

  .كي عن الغنية وابن سعيد التحرمياحمل

  . اجلمع بني أدلة النهي، وما دلّ علی اجلواز، فاجلمع الداليل بينهما يقتضي اجلواز مع الكراهة:حجة املشهور

  :فما دلّ علی النهي

  أن تقعده، أووإياك «): عليه السالم( خرب الكاهلي عن الصادق



٢٠٦

  .)١(»تغمز بطنه

 مضافاً إلی عمومات أدلة الرفق بامليت، ،)٢(»جلسه اندق ظهورهأ فإنه إذا ،يكبه وال ،وال جيلسه«: وخرب الدعائم

  .  بل هو من العنف،قعاد مما ينايف الرفقشكال يف أن اإلإوال 

  :وما دلّ علی اجلواز

ه غمز بطنه غمزاً رفيقاً، مث طهرأقعده وأ«: سألته عن امليت؟ فقال: قال) عليه السالم( صحيح البقباق، عن الصادق

  .)٣(»من غمز البطن

  .)٤(»مث تقعده فتغمز بطنه غمزاً رقيقاً«: والرضوي

ذا أنا إ«): عليه السالم( قال ألمري املؤمنني علي) صلی اهللا عليه وآله وسلم( ن رسول اهللاإ: وخرب بصائر الدرجات

امع كفين  ست قرب من ماء بئر غرس، فغسلين وكفين وحنطين، فإذا فرغت من غسلي فخذ مبجيلمت، فاستق 

  .)٥(»جبتكأ لين عما شئت، فواهللا ال تسألين عن شيء إالّأساجلسين، مث أو

                                                

.٥ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨١ ص١ج: الوسائل )١(

. يف ذكر غسل املوتی٢٣٠ ص١ج: الدعائم )٢(

  .٩ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨٣ ص٢ج: الوسائل )٣(

.١١ س١٧ص: فقه الرضا )٤(

  .٩ح) عليه السالم(مري املؤمنني أل) صلی اهللا عليه وآله وسلم(  يف وصية الرسول٦ الباب٣٠٤ص: بصائر الدرجات )٥(



٢٠٧

ضافة إلی الصحيحة، وكأن صاحب اجلواهر مل يظفر ما،  لعل صاحب املدارك عثر علی هذين اخلربين باإل:أقول

ر من صاحب املدارك ن ظهإومل نعثر علی غريه ـ أي غري الصحيح ـ فيما وصل إلينا من األخبار، و(: ولذا قال

  . انتهی،)١()وغريه العثور علی غريه

طالق النهي يف اخلربين السابقني إأمل يف الكراهة هذه األخبار، كما أن وجه القول بالتحرمي توكيف كان، فوجه ال

مجاع املؤيدين لعمومات الرفق، لكنك خبري بأن التحرمي ال وجه له بعد هذه األخبار املؤيدة بالشهرة العظيمة واإل

  .املنقول

قعاد صدرت موافقة للعامة، فال ن من احملتمل كون روايات اإلإ :قعاد، ففيهاوأما املناقشة يف الكراهة ملا دلّ علی اإل

 مكان اجلمع الداليل ألما من قبيل ما سئل عنإوجه لرفع اليد عن ظاهر النهي الذي أقله الكراهة، ولو سلم عدم 

 فال بد من األخذ باملرجح، وهو يف املقام مع الطائفة األولی، بعد ،)٢(»واآلخر ينهانا.. .واحد يأمرنا«): عليه السالم(

  .معلومية عدم التحرمي، واملرجح هو الشهرة

 من داللته علی اجلواز، ألن لقعاد ال أقن اإلإعجاز، لكن فيه ورمبا نوقش يف خرب البصائر، بأنه من قبيل اإل

  .وكيف كان فاألقوی هو املشهور. عجاز يف التكلم ال يف االقعاداإل

                                                

.١٥٦ ص٤ج: اجلواهر  )١(

.٤٢ من أبواب صفات القاضي ح٩ الباب٨٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٢٠٨

  . جعل الغاسل إياه بني رجليه:لثاينا

  

حرمة امليت يذاء امليت لو كان حياً، بكسر ظهره أو حنوه مل جيز، ملا دل علی أن إقعاد نعم فيما لو استلزم اإل

كحرمة احليإالّ أن الغالب عدمه ،.  

وفاقاً للمحكي عن األكثر كما يف اجلواهر، وعن الغنية } يهجعل الغاسل إياه بني رجل {:من املكروهات} الثاين{

  .ن ناقش أخرياً فيهإرسال املسلمات، وإمجاع علی أنه يستحب أن ال يتخطّاه، وأرسله يف احلدائق اإل

 بعد ،)١(»ال جيعل امليت بني رجليه يف غسله، بل يقف من جانبه«: يف خرب عمار) عليه السالم(ويدل عليه قوله 

ن تقوم من أال بأس أن جتعل امليت بني رجليك، و«: قال) عليه السالم( ، عن الصادقةإلی خرب عالء بن سيابانضمامه 

 فقد(:  قال يف احلدائق بعد نقل هذا اخلرب،)٢(»فوقه، فتغسله، إذا قلبته مييناً ومشاالً تضبطه برجليك كيال يسقط لوجهه

 ال يركب الغاسل امليت، واألظهر ختصيصه حبال الضرورة، وعدم محله يف التهذيبني علی اجلواز، وإن كان األفضل أن

  . انتهی)٣() بذلك، كما هو ظاهر سياق اخلرب املذكور فال تنايفالتمكن من الغسل إالّ

ه من السهولة لكن الظاهر من اخلرب اجلواز مطلقاً، وحفظه من الوقوع ليس ضرورة حتی يبيح حراماً، ألن: أقول

  مبكان أن يضبطه بيد

                                                

.٤٧٠ ص٣ج: احلدائق )١(

.١ من أبواب غسل امليت ح٣٣ الباب٧٢٤ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٤٧١ ص٣ج: احلدائق )٣(



٢٠٩

  .  حلق رأسه أو عانته:الثالث

  . بطيهإ نتف شعر :الرابع

. قص شاربه:اخلامس

  .ترك الثالثة قبله و بل األحوط تركه، قص أظفاره:السادس

  

ويصب عليه املاء بيد أخری، أو يضبطه شخص ويصب عليه املاء آخر، فما فهمه املشهور من اجلمع بالكراهة، ال 

  .هو األقرب ،ما فهمه من التخصيص حبال الضرورة

 أن تكون امرأة فال يبعد حترمي حلق رأسها ، إالّ بعضاًو أكالً} حلق رأسه أو عانته {:من املكروهات} الثالث{

  .استصحاباً حلال احلياة

  .بط واحد أو بعضهإأو } بطيهإنتف شعر  {:من املكروهات} الرابع{

  .أو حلقه}  شاربهقص {:من املكروهات} اخلامس{

يداً ورجالً، أو أحدمها أو } ترك الثالثة قبله و بل األحوط تركه، أظفارهقص {:روهاتمن املك} السادس{

بعضه، ويدل علی األحكام املذكورة يف اجلملة بعد موافقة األكثر، كما يف اجلواهر واملستند، واملشهور كما يف 

  : كما عن املعترب والتذكرة، مجلة من الرواياتمجاعاًإاحلدائق، و

عانة امليت إذا غسل، أن حيلق ) عليه السالم( كره أمري املؤمنني«: قال) عليه السالم(  عن الصادقففي خرب غياث،

  أو يقلم له



٢١٠

  .)١(»ظفر، أو جيز له شعر

كره أن يقص من امليت ظفر، أو يقص له شعر، أو حيلق «: قال) عليه السالم( خرب طلحة بن زيد، عن الصادقو

  .)٢(» أو يغمز له مفصل،له عانته

مجاع م ابن سعيد وابن محزة قص الظفر والشعر، بل عن املنتهی دعوی اإللكن قد خالف يف ذلك غري واحد، فحر

 ،)٣() ال جيوز قص شيء من شعر امليت، وال من ظفره، وال يسرح رأسه وال حليته:قال علماؤنا(: علی ذلك، قال

ضاف علی ذلك أنه ال جيوز أمجاع عليه، بل اإل اخلالف ىوحرم املقنعة، واملبسوط، واخلالف، قص الظفر، بل ادع

  .تنظيفها من الوسخ باخلالل، وال تسريح حليته

 أشكل ، يف التنظيفوعن الذكری أنه بعد أن نقل عن العالمة أنه خيرج الوسخ من أظفاره بعود عليه قطن مبالغةً

  .ق تقوية احلرمة مع النهي عنه يف خرب الكاهلي، ويف احلدائ،مجاععليه بأنه مدفوع، بنقل اإل

 كحسن ابن أيب عمري، عن بعض ،جبملة من الروايات الناهية عن ذلك: وكيف كان، فقد استدل هلذا القول

  حابه، عنصأ

                                                

.٢ من أبواب غسل امليت ح١١ الباب٦٩٤ ص٢ج: الوسائل )١(

.٤ من أبواب غسل امليت ح١١ الباب٦٩٤ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٢ س٤٣١ ص١ج: املنتهی )٣(



٢١١

  .)١(»ن سقط منه شيء فاجعله يف كفنهإشعر وال ظفر، وعن امليت ال ميس «: قال) عليه السالم( الصادق

عن امليت يكون عليه شعر، فيحلق عنه، ) عليه السالم( با عبد اهللاسألت أ: وخرب عبد الرمحان بن أيب عبد اهللا قال

  .)٢(»ال ميس منه شيء، اغسله وادفنه«: أو يقلّم ظفره؟ قال

ن إ وحتلق عانته، ،عن الرجل يتوفی، أتقلّم أظافريه، وتنتف إبطاه) عليه السالم( نه سأل الباقرإوخرب أيب اجلارود، 

  .)٣(»ال«: طالت به من املرض؟ فقال

 وال تقص شاربه، وال شيئاً من شعره، فإن سقط منه شيء من جلده، فاجعله معه ،وال تقلمن أظافريه«: والرضوي

  .)٤(»يف أكفانه

وقد أجاب القائلون باجلواز عن هذه األخبار، بأن مقتضی اجلمع الداليل بني هذه األخبار، وتلك الدالة علی 

 أو ألما يتساقطان، فريجع إلی ،ن مقتضی القاعدة األول للشهرة وعلی تقدير التصادم كا،الكراهة، عدم احلرمة

  ين أعم من التحرمي، والبواقي الاألصل السليم عن املعارض، أو مبا يف املستند من أن الكراهة يف اخلرب

                                                

  .١ من أبواب غسل امليت ح١١ الباب٦٩٤ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٣ من أبواب غسل امليت ح١١ الباب٦٩٤ ص٢ج: الوسائل )٢(

  .٥ من أبواب غسل امليت ح١١ الباب٦٩٤ ص٢ج: الوسائل )٣(

.٢٤ س١٧ص: فقه الرضا )٤(



٢١٢

  .  ترجيل شعره:السابع

  . ختليل ظفره:الثامن

  

  . اجلملة اخلربية، وهي عن إفادة احلرمة قاصرةيتضمن إالّ

لكن االنصاف أن القول باحلرمة أحوط، إذ ال نصوصية يف اخلربين علی اجلواز، فإن الكراهة خصوصاً يف : لأقو

   .لسنة الروايات أعم من احلرمة، فال تصادم حتی يرجع إلی األصلأ

  .فيه، كما حرر يف األصولما كما أن ما ذكره املستند، من عدم داللة اجلملة اخلربية، ال خيفی 

  .شكال يف مطلق مثل هذه الشهراتققة تصح لالستناد إليها، ومع الغض عن اإلوال شهرة حم

مجاع عن األكثر كما يف املستند واجلواهر، بل عن املعترب والتذكرة اإل} ترجيل شعره {:من املكروهات} السابع{

والذي يدل علی أصل . مجاع علی حرمة تسريح اللحية، يف حمكي اخلالف واملنتهی، اإلةعليه، بل ظاهر الشيخ والعالم

 علی أن املس أعم من  بناًءال ميس من امليت شعر: يف حسن ابن أيب عمري) عليه السالم( احلكم قول الصادق

  .اً، كما يؤيده سائر الرواياتق إذ الظاهر من املس يف اخلرب املس حل،الترجيل والتسريح، لكن فيه نظر

ضی القاعدة االحتياط بعدم التسريح والترجيل، ألن ذلك معرض نعم لوقلنا حبرمة األمور املتقدمة، كان مقت

  .السقوط وهو حمرم

، والشهيد كما عن مجع، بل عن الشيخ يف اخلالف، والعالمة يف املنتهی} ختليل ظفره {:من املكروهات} الثامن{

  يف الذكری،



٢١٣

مع االضطرار بالنار أو مطلقا إالّالتاسع غسله باملاء احلار .  

  

، والظاهر أن االحتياط املتقدم بالترك يف املكروهات السابقة )١(»وال ختلّل أظفاره«: رمة، خلرب الكاهليحلوغريهم ا

آت هنا أيضاً، لظاهر النهي بال مزاحم، ولعل مستند اجلواز أصالة احلل بعد معلومية أن امليت ال يزيد حرمة علی 

 من سياق هذا اخلرب املشتمل علی مجلة من املندوبات ضافة إلی أن الظاهراحلي، بل استصحاب اجلواز حمكّم، باإل

ن ظاهر النهي حمكّم، واألمر بالعكس، إذ الالزم التمسك إ:  فيه علم اللزوم، وليس هذا منه، لكن فيماالندب، إالّ

  .بالظهور ما مل يدل دليل علی خالفه، وليس ما حنن منه

مجاع عليه عن  حاكياً اإل،يف احلدائق واملستند يقيده بذلك} غسله باملاء احلار بالنار{ :من املكروهات} التاسع{

طالقات اآلتية إلسواء كانت احلرارة من النار، أو من الشمس، أو من غريمها، وهذا هو مقتضی ا} أو مطلقاً{املنتهی 

حباب تالسالذي هو عبارة عن برد اهلواء أو حنوه، لوجود الدليل علی زوال الكراهة، بل علی ا} إالّ مع االضطرار{

ال يسخن املاء «): عليه السالم( يف صورة الربد، ويدل علی احلكم مجلة من النصوص، كصحيح زرارة، قال أبوجعفر

  .)٢(»للميت

                                                

.٥ من أبواب غسل امليت ح٢ الباب٦٨١ ص٢ج: الوسائل )١(

  .١ من أبواب غسل امليت ح١٠ الباب٦٩٣ ص٢ج: الوسائل )٢(



٢١٤

  .)١(»محيماً ًءال يقرب امليت ما«: قاال) عليهما السالم( وخرب ابن املغرية، عن رجل، عن الباقر والصادق

  .)٢(»، ال تعجل له النارءال يسخن للميت املا«: قال) عليه السالم( وخرب يعقوب، عن الصادق

  ؟)٣(»ال يسخن املاء للميت«: قال) عليه السالم(  عن الباقر،ومرسل الفقيه

هذا، وأما االستثناء ففي صورة الضرورة يرفع احلكم قهراً، سواء قلنا بأن االضطرار إلی املكروه أو ترك املستحب 

ن الكراهة واستحباب اخلالف باقيان علی االختالف، إموم أدلة الرفع، أو قلنا الكراهة أو االستحباب، لعل يرفع أص

وأما يف صورة الربد فارتفاع احلكم هو املنصوص عليه يف كالم مجلة من األصحاب، كاملفيد، والشيخ، والصدوقني، 

ا، وإمنا ملستند وغريمه كصاحيب احلدائق وا،بل عن املنتهی نفي اخلالف عن ذلك، وهو صريح غري واحد من املتأخرين

 صريح الرسائل، واملستدرك يف عنوان الباب، واحملكي عن املنتهی .اخلالف يف أنه ألجل الغاسل، أو ألجل امليت

  ت، وكالم بعض خال عن العلة، لكنوغريه، أن ذلك ألجل الغاسل، وصريح غري واحد أنه ألجل املي

                                                

  .٢ من أبواب غسل امليت ح١٠ الباب٦٩٣ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٣ من أبواب غسل امليت ح١٠ الباب٦٩٣ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٥٢ من أبواب غسل امليت ح٢٣ الباب٨٦ ص١ج: الفقيه )٣(



٢١٥

  ،الظاهر من نصوص االستثناء الثاين

  .ال يسخن املاء للميت): عليه السالم( ن الباقرفعن الفقيه، ع

  .)١(» بارداً، فتوقي امليت مما توقي منه نفسكإالّ أن يكون شتاًء«: وروي يف حديث آخر

، فتوقي امليت مما توقي منه نفسك، وال يكون املاء ، إالّ أن يكون ماًء بارداً جداًوال تسخن له ماًء«: يوالرضو

  .)٢(»راًحاراً شديداً، وليكن فات

، فيكون تعجيالً له، ملا يظهر  النار ولعله ناظر إلی من يكون مصريه إلی،ل له النارال تعج: مث إن يف خرب يعقوب

من غري واحد من األخبار، من حس امليت مبا جيري عليه، وحيث مل يعلم ـ كما هو الغالب ـ أن امليت من أهل 

  . بالنار بقول مطلقطالق التعجيلإ من أهل اجلنة، صح والنار، أ

شارة إلی ما رمبا يترأی من بعض األخبار، ودلت عليه التجربة يف علم التسخري والتنومي، من أن وال بأس هنا لإل

اآلخرة الربزخية داخلة يف الدنيا، وإمنا حتتاج إلی حس سادس، قد يولّده جترد الروح عن املادة أو عن كثافتها، وذلك 

 ،ملذوقات، وهكذاالً عامل امللموسات داخلة يف عامل املبصرات، وكالمها داخالن يف عامل افإن العوامل متداخلة، فمث

  فسيارة تتحرك يف

                                                

  .٥٣ من أبواب غسل امليت ح٢٣ الباب٨٦ ص١ج: الفقيه )١(

  .٢٥س ١٧ص: فقه الرضا )٢(



٢١٦

الشارع، اجتمعت فيها العوامل اخلمسة، فهي مشتملة علی صوت مرتبطة بعامل املسموعات، ومنظر مرتبط بعامل 

تبطة بعامل املشمومات، وطعم خاص مرتبط بعامل املبصرات، ونعومة أو خشونة مرتبطة بعامل امللموسات، ورائحة مر

ذن منفذ لعامل املسموعات وهكذا، نساين منافذ إلی هذا العامل، فالعني منفذ لعامل املبصرات، واألاملذوقات، وللروح اإل

عمی ال فمن توفرت لديه هذه املنافذ أحس ذه العوامل، ومن فقدها أو فقد بعضاً منها، فَقَد احلس بذلك العامل، فاأل

صلة له بعامل املسموعات، وإن كان هذا العامل  موجوداً لديه، واألصم الصلة له بعامل املبصرات، وإن كان هذا العامل 

ولذا قيل من فقد حساً فقد فقد علماً، أي مجلة من العلوم املرتبطة بذلك العامل، وعلی هذا الغرار العامل يكتنفه، 

نسان يف ضمن هذه العوامل، لكن ليس لغالب األفراد حسه، كاألعمی بالنسبة إلالربزخي، فهو عامل موجود مكتنف با

  .إلی املبصرات

صوام، وأصوات أ لذا يرون األرواح واألجنة واملالئكة، ويسمعون ،واألئمة واألولياء، تفتح هلم هذه املنافذ

كذلك قد تفتح لبعض  ،)١(﴾لِكن ال تفْقَهونَ تسبيحهم ِإالَّ يسبح ِبحمِدِه وٍء ِإنْ ِمن شيو﴿ ،اجلمادات، والنباتات

  قلةو، أو بالزهد، "ولياماليخ"األفراد بواسطة لطافة الروح باملرض، كما ذكره األطباء يف مبحث 

                                                

  .٤٤يةاآل: سراءسورة اإل )١(



٢١٧

  . التخطي عليه حني التغسيل:العاشر

  ، بل إىل البالوعة،سالته إىل بيت اخلالء إرسال غُ:احلادي عشر

  

 عني بعض الصحابة، وأولياء األئمةأشف كثرياً عن شارة نيب أو وصي أو ويلّ، كما كُإ أو بالطعام والشراب،

، )١(وتلك اجلارية) عليه السالم(  كما يف قصة االمام موسی بن جعفر،عجازهم حتی ملخالفيهمإأو ب) عليهم السالم(

ضافة إلی بقاء حواسه، ه تلك املنافذ باإلغريمها، وامليت تفتح لو )٢(يف خان سامراء) عليه السالم( العسكري مماواإل

فهو يری ما نراه وما ال نراه، ويسمع ما نسمعه وما ال نسمعه، وحيس حبرارة املاء كما حنس، كما حيس حبرارة النار 

  .الربزخية، وهكذا

عمار مجاعاً عن الغنية، ألنه خالف االحترام، وخلرب إ} التخطي عليه حني التغسيل {:من املكروهات} العاشر{

  . علی مشوله للتخطي بناًء،)٣(»ال جيعل امليت بني رجليه يف غسله«: املتقدم

بل يستحب أن حيفر { مطلقاً} سالته إلی بيت اخلالء، بل إلی البالوعةرسال غُإ {:من املكروهات} احلادي عشر{

  هلا

                                                

  .٤٦ح) عليه السالم(  يف أحوال اإلمام الكاظم٩ الباب٢٣٨ ص٤٨ج: حبار األنوار )١(

.٢٠س) عليه السالم(  يف معاجز اإلمام العسكري٦٩ رقم٥٧١ص: كما يف مدينة املعاجز )٢(

.٤٧٠ ص٣ج: احلدائق )٣(



٢١٨

بل يستحب أن حيفر هلا باخلصوص حفرية كما مر.  

  .حامالً إذا كانت ا مسح بطنه:الثاين عشر

  

تفصيل الكالم حوله} باخلصوص حفرية كما مر يف اخلامس من اآلداب، ومر.  

جهاض، كما مر بدليله يف الثاين وذلك خلوف اإل} مسح بطنها إذا كانت حامالً {:من املكروهات} الثاين عشر{

يف الشرائع يف عداد عشر من اآلداب املستحبة، وهناك مكروهات منصوصة أو مذكورة يف كتب الفقهاء، كاملذكور 

 من كراهة املدخنة : وكاملذكور يف احلدائق،)١()وأن يغسل خمالفاً، فإن اضطر غسله غسل أهل اخلالف: (املكرهات

، )٢()وال يعرف أصحابنا استحباب الدخنه بالعود، وال بغريه عند الغسل(: علی املشهور، ونقل عن املعترب أنه قال

يعين الدخنة علی ما ، )٣( »ال تقربوا موتاكم النار«: قال) عليه السالم( ي عن الباقرلعلّ وجه الكراهة ما رو. انتهی

عليه (قال أمري املؤمنني «: قال) عليه السالم( فسر، كذا يف مصباح الفقيه، وأما االستدالل لذلك مبا عن الصادق

 فال داللة له ،)٤( » امليت مبرتلة احملرم بالكافور، فإنال جتمروا األكفان، وال متسحوا موتاكم بالطيب إالّ«): السالم

  .علی املقام

                                                

.الوفاء.  ط، يف أحكام األموات٣٠ص: شرائع اإلسالم )١(

  .٣٠ س٧٣ص: املعترب )٢(

.١٢ من أبواب التكفني ح٦ الباب٧٣٥ ص٢ج: الوسائل )٣(

  .٥ من أبواب التكفني ح٦ الباب٧٣٤ ص٢ج: الوسائل )٤(



٢١٩

  ،يدفن و جيعل معه يف كفنه،سن  أو، أو ظفر، أو شعر،من جلد ء  إذا سقط من بدن امليت شي):١ ـ مسألة(

  

جيعل معه يف { أو ما أشبه} سن  أو، أو ظفر، أو شعر،من جلد ء إذا سقط من بدن امليت شي{ ):١ ـ مسألة(

ال أعلم (:  كما هو صريح مجاعة، وظاهر آخرين، كذا يف اجلواهر ومصباح الفقيه، بل عن الذخرية}يدفن وكفنه

قره غري أ و،مجاع علی أنه يغسلمجاع عليه، بل ظاهر األولی اإل وعن التذكرة والنهاية دعوی اإل،)١()خالفاً يف ذلك

 تغسيل امليت جبعله مبرتلة املتصل نظراً إلی مهاله حنيإفإن أرادوا عدم (: واحد عليه، وفصل مصباح الفقيه، فقال

ن أرادوا وجوب غسله إن ال خيلو عن نظر، وأاهتمام الشارع به، وعدم رفع اليد عنه، حيث أوجب دفنه، فله وجه و

  . انتهی،)٢() لعدم الدليل، لو مل ندع الدليل علی العدم،منع ظاهر، خصوصاً بالنسبة إلی الشعر وحنوه: مستقالً، ففيه

ال ميس «: قال) عليه السالم( مرسل ابن أيب عمري عن الصادق: أما أصل اجلعل يف الكفن والدفن فيدل عليه: لأقو

  .)٣( »من امليت شعر، وال ظفر، وإن سقط منه شيء فاجعله يف كفنه

  ت جمدوراً، أو حمترقاً، فخشيت أنوإن كان املي«: والرضوي

                                                

.٣ س٩٠ص: ذخرية املعاد )١(

.٥ س٧٢ من الد الثاين من كتاب الطهارة ص اجلزء الثاين:مصباح الفقيه )٢(

  .١ من أبواب غسل امليت ح١١ الباب٦٩٤ ص٢ج: الوسائل )٣(



٢٢٠

ليدفن معه، الساقطنبل يستفاد من بعض األخبار استحباب حفظ الس ،من أسنان الباقراً كاخلرب الذي ورد أن سن  

  ، احلمد هللا:سقط فأخذه وقال) عليه السالم(

  

  .)١( » من جلوده شيئاً فال متسه، ولكن صب عليه املاء صباً، فإن سقط منه شيء فامجعه يف أكفانهطمسسته سق

 اجلزء الذي ليس فيه عظم أو قلب، وقوهلم هنا وأما الغسل فالظاهر عدم وجوبه، ملا تقدم من عدم وجوب غسل

صيالً مل جند له دليل، وإن كان رمبا يستدل له باالستصحاب وحنوه، إالّ أن ما دلّ هناك علی عدم فطالقاً أو تإ

  .الوجوب حمكّم، مضافاً إلی عدم جريان االستصحاب بالنسبة إلی السن وحنوه، فتأمل

عن علي بن } ذي ورد ليدفن معه كاخلرب الّ،ن الساقط حفظ الس استحباب،بل يستفاد من بعض األخبار{

انقلع ضرس من أضراسه، فوضعه يف كفه مث ) عليه السالم( إن أبا جعفر: أيب جعفر الفراء، قالإىل  هإبراهيم، بسند

آخر فوضعه  مث انقلع أيضاً ،، مث مكث بعد حني»يا جعفر إذا أنت دفنتين، فادفنه معي«: ، مث قال»احلمد هللا«: قال

) اهللارمحه (  هو اخلرب الذي خلصه املصنفا وهذ،)٢( » فادفنه معي يا جعفر إذا مت،احلمد هللا«: علی كفه مث قال

  »احلمد هللا«: سقط فأخذه وقال) عليه السالم(  الباقرإن سناً من أسنان{: بقوله

                                                

  .٣١ س١٨ص: فقه الرضا )١(

  .٢ من أبواب آداب احلمام ح٧٧ الباب٤٣١ ص١ج: الوسائل )٢(



٢٢١

  .دفنه معي يف قربيأ«: وقال) عليه السالم( مثّ أعطاه للصادق

 بل دلت األخبار علی دفن سبعة أشياء من ،}»دفنه معي يف قربيأ«: وقال) عليه السالم( اه للصادقمثّ أعط{

ما وقع من كل «): عليه السالم(  بل عن علي. الشعر، والظفر، والدم، واحليض، واملشيمة، والسن، والعلقة:اإلنسان

 ،ء إلی حني املوت، بل يكره يف بعضها كالظفربقاء هذه األشياإ لكن الظاهر عدم استحباب ،)١( »ابن آدم، فهو ميتة

  . كما يظهر ملن راجع الوسائل واملستدرك، يف أبواب آداب احلمام،وإمنا املستحب دفنها حني الوقوع وحنوه

                                                

  .١ من أبواب آداب احلمام ح٤٨ الباب٦٠ ص١ج: املستدرك )١(



٢٢٢

  . ال جيوز أن خينت بعد موته،  ت غري خمتونإذا كان املي ):٢ ـ مسألة(

  

مجاع عليه، ويف املستند نقل عن املنتهی اإل}   أن خينت بعد موتهال جيوز،  ت غري خمتونإذا كان املي{ ):٢ ـ مسألة(

  :وقد استدل لذلك بأمور

ذنه، وال يعارضه ما دل علی جواز االختتان، إذ ذلك خاص إأصالة عدم اجلواز، فإنه تصرف يف الغري بغري : األول

  .باحلياة، لالنصراف القطعي، فبقي األصل سليماً عن املعارض

  . فإنه من أشد أحناء العنف،ف ملا دل علی الرفق بامليتنه مناإ: الثاين

ال ميس منه شيء، اغسله «:  عن امليت يكون عليه الشعر فيحلق عنه، أو يقلم ظفره؟ قال:خرب البصري: الثالث

  . شامل ملا حنن فيه"ال ميس منه شيء " فإن عموم،)١( »وادفنه

بط، وال بأس ببعض هذه األدلة دليالً، ر، ونتف اإلفحوی ما دلّ علی عدم تقليم الظفر، وقص الشع: الرابع

  .بعضها مؤيداًو

                                                

  .٣ن أبواب غسل امليت ح م١١ الباب٦٩٤ ص٢ج: الوسائل )١(



٢٢٣

 إال أن يكون موته بعد الطواف ،ال جعله يف ماء غسله كما مر و، ال جيوز حتنيط احملرم بالكافور):٣ ـ مسألة(

  .للحج أو العمرة

  

يف املسألة التاسعة من فصل }  كما مر،ال جعله يف ماء غسله و،ال جيوز حتنيط احملرم بالكافور{ ):٣ ـ مسألة(

  .بل السعي علی األحوط، كما مر هناك}  للحج أو العمرة، أن يكون موته بعد الطوافإالّ{كيفية غسل امليت 



٢٢٤



٢٢٥

  فصل

تيف تكفني املي 

  جيب تكفينه بالوجوب الكفائي

  

  }فصل{

  .وما يتعلق به} يف تكفني امليت{

مجاعاً، بل ضرورة، إ ونصاً يف وجوبه، كما يف اجلواهر، وبال خالف فتوی} جيب تكفينه بالوجوب الكفائي{

  .نسان كفنه من املستحبات األكيدةكما يف املستمسك، كما أن إعداد اإل

  .)١( »إذا أعد الرجل كفنه، فهو مأجور كلما نظر إليه«: قال) عليه السالم(  عن أيب عبد اهللا،فعن السكوين

من كان كفنه معه يف بيته، مل يكتب من «: قال) عليه السالم( بد اهللاوعن حممد بن سنان، عمن أخربه، عن أيب ع

  .)٢( »الغافلني، وكان مأجوراً كلما نظر إليه

                                                

  .١ من أبواب التكفني ح٢٧ الباب٧٥٥ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٢ من أبواب التكفني ح٢٧ الباب٧٥٥ ص٢ج: الوسائل )٢(



٢٢٦

   بثالث قطعات، أو صغرياً، أو خنثى، كان أو امرأةرجالً

  

): سلمصلی اهللا عليه وآله و( قال رسول اهللا: قال) عليهم السالم( وعن إمساعيل بن مسلم، عن الصادق عن آبائه

»١( » الرجل كفنه كان مأجوراً كلما نظر إليهإذا أعد(.  

من كان كفنه يف بيته، مل يكتب من «: قال) عليه السالم( وعن مدينة العلم، للصدوق، بإسناده إلی الصادق

  .)٢( »الغافلني، وكان مأجوراً كلما نظر إليه

طالق النص إلل} ة، أو خنثی، أو صغرياًأو امرأ{امليت } رجالً كان{ ،مث إن وجوب التكفني للمسلم مطلق

مجاع املنقول مجاعاً، ونصاً، كما يف املستند، واإلإ} بثالث قطعات {، وتصريح بعضها علی املرأة والصغري،والفتوی

  .مجاعاً، حكاه مجاعة كثرية من القدماء واملتأخرين، كما يف املستمسكإمستفيضاً، أو متواتراً، كما يف اجلواهر، و

  .ذلك سالّر، فأوجب قطعة واحدةوخالف يف 

: قال) عليه السالم( منها رواية عبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللا ، مستفيض النصوص:ويدل علی القول األول

 والعمامة ال بد منهما، ة واخلرقة يشد ا وركيه، لكيال يبدو منه شيء، واخلرق،ن يف ثالث سوی العمامةامليت يكفّ«

  .)٣( »وليستا من الكفن

                                                

  .٣ من أبواب التكفني ح٢٧ الباب٧٥٦ ص٢ج: الوسائل )١(

  .١ من أبواب أحكام الكفن ح٢١ الباب١٠٨ ص١ج: املستدرك )٢(

  .١٢ن أبواب التكفني ح م٢ الباب٧٢٨ ص٢ج: الوسائل )٣(



٢٢٧

صلی اهللا عليه وآله ( ثالثة أثواب، وإمنا كفن رسول اهللا«: سألته عما يكفن به امليت؟ قال: وموثقة مساعة قال

يف ) عليه السالم( يف ثالثة أثواب، ثوبني صحاريني، وثوب حربة، والصحارية تكون باليمامة، وكفَّن أبو جعفر) وسلم

  .)١( »ثالثة أثواب

 كان فيما أوصی به رسول اهللا«): عليه السالم( قال علي:  قال، عن أبيه،وسیوخرب عيسي، عن أيب احلسن م

 ري عليغبض فيه، ويكفن بثالثة أثواب، أحدها مياين، وال يدخل قربه أن يدفن يف بيته الذي قُ: )صلی اهللا عليه وآله(

  .)٢( » )عليه السالم(

، قميص غري مزرور وال مكفوف، ولفافة، وإزار، الكفن ثالثة أثواب«): عليه السالم( عن الصادق: وخرب الدعائم

 »قميصو ،أوصی أيب أن أكفنه يف ثالثة أثواب، أحدها رداء حربة كان يصلّي فيها اجلمعة، وثوب آخر: ـ وقال ـ

)٣(.  

  . إلی غريها من األخبار اآلتية،)٤( »زارإبثالثة أثواب، لفافة، وقميص، و«: والرضوي

  يف الزائد علی، باألصل عند الشك استدل لسالر

                                                

  .٦ من أبواب التكفني ح٢ الباب٧٢٧ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٢ من أبواب التكفني ح١ الباب١٠٤ ص١ج: املستدرك )٢(

  . يف أحكام الكفن٢٣١ ص١ج: الدعائم )٣(

  .١٤ يف الكفن س٢٠ص: فقه الرضا )٤(



٢٢٨

 قلت أليب جعفر: طالقات أدلة الكفن، وخصوص صحيحة زرارة املروية عن بعض نسخ التهذيب قالإالواحد، و

ال، إمنا الكفن املفروض ثالثة أثواب، أو ثوب تام، ال أقل منه «:  العمامة للميت من الكفن هي؟ قال:)عليه السالم(

أما األصل : ، وفيه)١( » والعمامة سنة،أن يبلغ مخسة فما زاد فمبتدع فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة، إلی ييوار

م فهو مقيد مبا مر، أما الصحيحة فمضطرب املنت، إذ رويت يف بعض النسخ طالق لو سلّفمنقطع بالدليل، واإل

 ثالثة إمنا الكفن املفروض : بل هكذا،أو ثوب كما مر، وعن أكثر نسخ التهذيب حبذف أو ثوبللتهذيب بلفظ 

  .، ويظهر من احلدائق أن هذا هو املوافق ألصل نسخة التهذيب املكتوبة خبط الشيخإثواب تام

إمنا «:  هكذاوثوبف األلف دوعن الكليين، وبعض نسخ التهذيب، روايتها عن زرارة وحممد بن مسلم، حب

 يراد به احلربة وحنوها، وحيتمل كونه  وعلی هذا حيتمل االستحباب، بأن،)٢( »الكفن املفروض ثالثة أثواب، وثوب تام

، علی النسخة األولی، تفصيل بني حاليت "بأو"علی العام، كما أن احملتمل أن يكون العطف اخلاص من عطف 

  الختيار واالضطرار، يف االختيارا

                                                

  .٢٢ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٢٩٢ ص١ج: التهذيب )١(

  .٥ باب حتنيط امليت وتكفينه ح١٤٤ ص٣ج: الكايف )٢(



٢٢٩

  .ثالثة ويف االضطرار واحد، وإن كان هذا االحتمال تربعاً

  .مجاعات السابقةإلطراب حجية يف قبال النصوص واوكيف كان، ال يبقی للصحيحة بعد هذا االض

  : ورمبا ترد الصحيحة بأا غري معقولة، إذ ال ميكن التخيري بني األقل واألكثر غري احملدودين، وفيه

  .نه متصور فأيهما حصل كان واجباً جمزياًإ: أوالً

واحد تام، فال ختيري بني األقل واألكثر، وإمنا  مجيعها البدن، أو ثوب ة ثالثة أثواب تلفإرادنه من احملتمل إ: وثانياً

  .التخيري بني الستر بثالثة أثواب ناقصات، أو ثوب واحد تام

عرفت أن احلكم أعم من الرجل واملرأة، ورمبا يظهر من بعض النصوص، أن املرأة ليست  وكيف كان، فقد

:  يونسة كمرسل،ظيمة فريضتها مخسةكالرجل وإمنا تكفن يف مخسة أثواب، كما يظهر من بعضها أن املرأة الع

  .)١( »الكفن فريضته للرجال ثالثة أثواب، والعمامة واخلرقة سنة، وأما النساء ففريضته مخسة أثواب«

 درع، ومنطق، ومخار، : واملرأة إذا كانت عظيمة يف مخسة،يكفن الرجل يف ثالثة أثواب «:وصحيحة حممد

  مجاع القطعي يف املسألة، بدونلإلالستحباب املؤكد،  لكن الالزم محل ذلك علی ا،)٢( »ولفافتني

                                                

  .٧ من أبواب التكفني ح٢ الباب٧٢٧ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٩ من أبواب التكفني ح٢ الباب٧٢٧ ص٢ج: الوسائل )٢(



٢٣٠

حد، كما يظهر من تصرحيام وكلمام، وللتعارض الواقع بني الروايتني لو قلنا بالوجوب، فإن كون أخالف 

طالق ضة للمرأة العظيمة، وال جيري هنا قاعدة اإليالفريضة مخسة، كما يف اخلرب األول مطلقاً، ينايف كون الفر

هذا التعارض بسبب رفع اليد عن ظاهرمها باحلمل علی وطالقه منظور إليه، إد، لكون اخلرب يف مقام البيان، فوالتقيي

واملرأة تكفن «: طالقات الكثرية الواردة يف مقام البيان، وللرضوي املنجرب بالعملاالستحباب املؤكد، وملنافاما لإل

  .)١( »بثالثة أثواب

كما يكفن الرجل غري أا تشد علی ثدييها خرقة، تضم الثدي إلی «: ، فقال كيف تكفن املرأة:ومرفوعة سهل

الصدر، وتشد علی ظهرها، ويصنع هلا القطن أكثر مما يصنع للرجال، وحيشی القبل والدبر بالقطن واحلنوط، مث تشد 

  .شد كذلكشكال يف استحباب الإفإا تدل علی عدم وجوب اخلمس، وال . )٢( »عليها اخلرقة شداً شديداً

مجاعات املنقولة بالتواتر والسرية القطعية، مل يكن هذا لكن االنصاف أنه لوال الشهرة احملققة قدمياً وحديثاً، بل اإل

  .وجه لرفع اليد عن صحيحة حممد بن مسلم، ألا أخص من غريها، حتی من املرسلة، خصوصاً بعد اعتضادها بغريها

  عليه( سألت أبا عبد اهللا: ال ق،يب عبد اهللاأكخرب عبد الرمحان بن 

                                                

.٣٦ س٢٠ص: فقه الرضا )١(

  .٢ باب تكفني املرأة ح٣ج: الكايف )٢(



٢٣١

  ،رة إىل الركبة وجيب أن يكون من الس، املئزر:األوىل

  

  .)١( »ن يف مخسة أثواب، أحدها اخلمارتكفّ«: ن املرأة؟ قاليف كم تكفّ) السالم

ويطلق بكسر امليم، مث اهلمزة الساكنة، علی وزن منرب، } املئزر: األولی{أما األثواب الثالثة اليت فيها امليت فـ 

 كما يشهد بذلك ، فله امسان،"كلن" وهو ما يعرب عنه بالفارسي ،زارعليه يف العرف واللغة ولسان الروايات كثرياً اإل

عليه (عن أمري املؤمنني ) عليه السالم( حرام واحليض واحلمام، ففي باب احلمام مثالً، ورد عن الصادقأخبار باب اإل

  .)٢( مبئزراء إالّأنه ی أن يدخل الرجل امل): السالم

ينهی عن قراءة القرآن ) عليه السالم(كان أمري املؤمنني ) عليه السالم( سألت أبا جعفر: وعن حممد بن مسلم، قال

  .)٣( »زار فال بأسإال، إمنا ی أن يقرأ الرجل وهو عريان، فأما إذا كان عليه «: يف احلمام؟ فقال

املصنف علی أنه } و {،أخری يف حكمه، أما موضوعه فقد اختلف فيهمث إن الكالم يقع تارة يف موضوع املئزر، و

}ل بأنه املفهوم منه، وملنع الصدق بأقل من وفاقاً جلامع املقاصد وغريه، معلّ} رة إلی الركبةجيب أن يكون من الس

  .ذلك

  . عرفاًهجزاء مسماإ علی :واجلواهر وغريه

  بةيستر ما بني السرة والرك لی ما ع:والروضة وغريها

                                                

  .١ تكفني املرأة حب با١٤٦ ٣ج: الكايف  )١(

  .١ من أبواب آداب احلمام ح١٠لباب ا٣٦٩ ص١ج: الوسائل )٢(

.١ من أبواب آداب احلمام ح١٥ الباب٣٧٣ ص١ج: الوسائل )٣(



٢٣٢

  .واألفضل من الصدر إىل القدم

  

   .وكأنه للصدق

 احتمل كفاية ما يستر العورة خاصة، وكأنه قياساً للستر الواجب عن الناظر، ويف الصالة، ألن ذلك هو :والروض

   .األصل يف املئزر

   . علی أنه من السرة إلی حيث يبلغ من ساقيه:واملقنعة واملراسم

  .ن نقص عنه مل يكن به بأسإيبلغ من صدره إلی الرجلني، ف علی أنه يكون عريضاً :واملبسوط

 إذا دلّ الدليل علی ما قواه اجلواهر، من صدق املسمی، إذ األلفاظ إمنا حتمل علی معانيها املتعارفة، إالّ: والظاهر

اك يف طالق املئزر عليه هنإخالف ذلك، واملسمی حيصل بشيء بني السرة والركبة، ال ساتر للعورة فقط، وإن صح 

باب الستر ملعلومية احلكمة، إذ يصح السلب عنه هنا، هذا من ناحية القلة، أما من ناحية الكثرة، فالالزم اشتراط 

  .الصدق أيضاً، فلوكان طويالً حبيث يغطي من رقبته إلی كعبيه مل يبعد عدم الكفاية، لعدم الصدق أيضاً

 ستره الصدر والرجلني، وعن الوسيلة واجلامع من  وعن الذكری.}من الصدر إلی القدم{أن يكون } واألفضل{

زار طوالً حتی يغطي الصدر مث اإل«: )عليه السالم (الصدر إلی الساقني، ويدل علی ذلك خرب عمار عن الصادق

طالقات املئزر الواردة يف مقام البيان، وعدم فهم املشهور إ أن  وظاهر هذا اخلرب وإن كان الوجوب، إالّ،)١( »والرجلني

  حرام، مع عدم تعارف كون مئزراإلخبار الدالة علی التكفني يف ثويب لزوم، مع كون الرواية موثقة بني أيديهم، واألال

                                                

  .٥٥يف تلقني احملتضرين ح ١٣ الباب٣٠٥ ص١ ج:التهذيب )١(



٢٣٣

 يغطي الصدر والرجلني، بل املتعارف كونه من السرة إلی نصف القدم وما أشبه، كلها صاحلة لرفع اليد  حراماإل

  .عن ظاهر املوثّقة الدالة علی اللزوم

مجاع املنقول، وفهم زار ـ بعبارة أخری ـ مع الغض عن الشهرة، واإللی وجوب املئزر، أو اإلمث إنه يدل ع

  : يداً عن يد، مجلة من األخبارةالعلماء قدمياً وحديثاً، والسرية املستمرة املتلقا

، فتشد تأخذ خرقة«: كيف أصنع بالكفن؟ قال) عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا:  قالنكصحيحة عبد اهللا بن سنا

إا ال تعد شيئاً، إمنا تصنع ليضم ما هناك لئال خيرج منه شيء، وما «: فاألزار؟ قال: ، قلت»علی مقعدته ورجليه

مث الكفن قميص غري مزرور، وال : يصنع من القطن أفضل منها، مث خيرق القميص إذا غسل ويرتع من رجليه، ـ قال

) عليه السالم( مام فإن اإل،)٢(علی ما اختار املنتقی ،)١( »ی رجليهمكفوف، وعمامة يعصب ا رأسه، ويرد فضلها عل

، ومن املعلوم "ا تعد من الكفنإ" ال، :مامزار فاستفهم عنها، فقال اإلي أا هي اإلو، توهم الرا"اخلرقة"حيث ذكر 

 والظاهر أن الراوي كان ،"املئزر"زار ما يشد علی الوسط زار، إال إذا كان اإلأنه ال جمال لتوهم كون اخلرقة هي اإل

  عليه( ماماخلصوصيات، لذا، بني اإليعرف الكفن، وإمنا كان قصده بعض 

                                                

  .٦٢ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٣٠٨ ص١ج: التهذيب )١(

. باب التكفني والتحنيط٢٥٨ ص١ج: منتقی اجلمان )٢(



٢٣٤

زار وسائر اجلهات، وإمنا ذكر العمامة بكيفيتها،  ولذا مل يذكر اللفافة واإل،ذلك دون تفصيل للكفن) السالم

  .وكون القميص غري مزرور وال مكفوف

 قميص ال يزر عليه، :يكفن امليت يف مخسة أثواب«: قال) عليه السالم( اهللاورواية معاوية بن وهب، عن أيب عبد 

  .)١( » وعمامة يعتم ا ويلقی فضلها علی صدره،برد يلف فيهوزار، وخرقة يعصب ا وسطه، إو

  .)٢( »ويلقی فضلها علی وجهه«: ويف رواية

عليه (  بقوله"الربد "مل يكن وجه لتخصيصزار غري املئزر، بل لفافة أخری ـ كما رمبا يتوهم ـ ولو كان اإل

  .مث يلف فيه :)السالم

يكفن الرجل يف ثالثة أثواب، واملرأة إذا كانت «: قال) عليه السالم( عن أيب جعفر وصحيحة حممد بن مسلم،

وسط، ما يشد به ال(:  واملنطق، كمنرب قال يف جممع البحرين،)٣( » ولفافتني، درع، ومنطق، ومخار:عظيمة يف مخسة

واملنطق أيضاً شقة تلبسها املرأة وتشد وسطها مث ترسل . ها فاستثفرت ومتنطقت وأحرمترأم: ومنه حديث احلائض

   أول من اختذ املنطق أم إمساعيل:أعالها علی أسفلها إلی الركبة، واألسفل إلی األرض، قال يف النهاية

                                                

  .١٣ من أبواب التكفني ح٢ الباب٧٢٨ص ٢ج: الوسائل )١(

  .٦٨ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٣١٠ ص١ج: التهذيب )٢(

.٩ من أبواب التكفني ح٢ الباب٧٢٧ ص٢ج: الوسائل )٣(



٢٣٥

كان هلا نطاقان تلبس :  تطابق نطاقاً فوق نطاق، وقيلوبه مسيت أمساء بنت أيب بكر ذات النطاقني، ألا كانت

 ،»املرأة تكفن يف درع ومنطق«: ، ومنه احلديث)صلی اهللا عليه وآله وسلم( أحدمها، وحتمل يف اآلخر الزاد إلی النيب

  . إلی آخره،))١( »تكفن املرأة يف منطق«: ومثله

زار، بسط احلربة بسطاً، مث أبسط عليها اإلأ«:  قال،هيف حتنيط امليت وتكفين) عليهم السالم( ورواية يونس، عنهم

  .)٢( »بسط القميص عليهأمث 

مث تبدأ «: أنه سأل عن امليت؟ فذكر حديثاً يقول فيه) عليه السالم( ورواية عمار بن موسی، عن أيب عبد اهللا

 لو كانت إا ف،)٣( »در والرجلنيزار طوالً حتی يغطي الصفتبسط اللفافة طوالً، مث تذر عليها شيئاً من الذريرة، مث اإل

الرجلني، والروايات الدالة علی  والصدر زار ال يعدو لكل البدن مل يكن املناسب هذه العبارة الظاهر يف أن اإلةلفاف

حرام يلف لف حرامهم، مع سبق أن أحد ثويب اإلإوبعض األئمة يف أثواب ) صلی اهللا عليه وآله( تكفني الرسول

  حرامية لفافة،ان جعل الوزرة اإلمكإعدم زار، بل الغالب اإل

                                                

  . مادة نطق٢٣٩ ص٥ج: جممع البحرين )١(

  .٣ من أبواب التكفني ح١٤ الباب٧٤٤ ص٢ج: الوسائل )٢(

  .٥٥قني احملتضرين ج يف تل١٣ الباب٣٠٥ ص١ج: التهذيب )٣(



٢٣٦

، والثاين لفافة وحنوها، كرواية يونس بن يعقوب، عن زاراًإن يراد من تلك األخبار، أن أحد الثوبني جيعل أفال بد و

نت أيب يف ثوبني شطويني كان حيرم فيهما، ويف قميص من إين كفّ«: مسعته يقول: قال) عليه السالم( أيب احلسن األول

  .)١( »ة دينارئربعماألو كان اليوم لساوی   ويف برد اشتريته بأربعني ديناراً،، وعمامة كانت لعلي بن احلسنيقمصه

لذان لا) صلی اهللا عليه وآله( كان ثوبا رسول اهللا«: قال) عليه السالم( وصحيح معاوية بن عمار، عن أيب عبد اهللا

  .)٢( »فّنحرم فيهما ميانيني عربي واظفار، وفيهما كُأ

وقبل أن تلبسه قميصه تأخذ شيئاً من القطن، وجيعل عليه حنوط، وحتشو به دبره، وتضع شيئاً من «: الرضوي

القطن علی قبله، وتكثر عليه من احلنوط، وتضم رجليه مجيعاً وتشد فخذيه إلی وركه بامليزر شداً جيداً، ألن ال خترج 

  . مل يكن معنی هلذه اجلملةيشد يف الوسط،  ولو كان امليزر غري ما،)٣(»منه شيء

د شيئاً إا ال يع«: اإلزار، قال: ، قلت» ورجليهيؤخذ خرقة فيشدها علی مقعدته«: وقال يف موضع آخر، قال

   أمر ا لكي ال يظهر منه شيء،وإمنا

                                                

  .١٥ من أبواب التكفني ح٢ الباب٧٢٩ ص٢ج: الوسائل )١(

  .١ من أبواب التكفني ح٥ الباب٧٣٣ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٣٠ س١٧ص: فقه الرضا )٣(



٢٣٧

  القميص، وجيب أن يكون من املنكبني إلی نصف الساق: الثانية

  

  .إلی غري ذلك من األخبار ،)١( »وذكر أن ما جعل من القطن أفضل منه

شكال يف كونه من قطعات الكفن، وهو املشهور، نقالً وحتصيالً، إ وال ،}القميص {:من قطعات الكفن} الثانية{

مجاع عليه من اخلالف والغنية وغريمها، ويدل عليه مجاع، كما أنه حكي اإلستند باإلملكما يف اجلواهر، ويف ا

 هوالواجب منه مسما(: قال يف اجلوهر} ون من املنكبني إلی نصف الساقوجيب أن يك {،مستفيض النصوص اآلتية

ـ ورمبا  :فراد النادرة، وقدره بعضهم مبا يصل إلی نصف الساق، وال بأس به ـ إلی أن قالعرفاً، ومل يكن من األ

  . انتهی ،)٢()ن مل يبلغ إلی نصف الساق، وهو مشكل لندرته يف زمان صدور األخبارإاحتمل االكتفاء به، و

ترب يف القميص أن يصل إلی نصف الساق، كما صرح به مجاعة منهم شرح القواعد، عامل(: وقال يف املستند

  . انتهی،)٣()والروض، واملسالك، والروضة، واملعتمد

تجه كفاية مسماه وال ريب يف أنه أحوط، وإن كان امل(: ويف مصباح الفقيه، بعد أن حدده إلی نصف الساق، قال

  قق علیالذي يتح

                                                

.١٣ س٢٠ص: فقه الرضا )١(

.١٦٥ ص٤ج: اجلواهر )٢(

.٦ س١٨٧ ص١ج: املستند )٣(



٢٣٨

  واألفضل إلی القدم

  

  . انتهی)١()الظاهر مبا ال يبلغه

إىل  مضافاً ،طالقات تنصب عليه فاإل،أما لزوم أن يكون من املنكب، فألنه الفرد املتعارف من القميص: أقول

يد السرية املستمرة، وأما لزوم أن يكون إلی نصف الساق فلما عرفت يف كالمهم، وإن كان يف الدقة يف هذا التحد

  .وغريه) رمحه اهللا( نظر، كما ذكره الفقيه اهلمداين

فكأنه لتعارف امتداد بعض القميص إلی هذا احلد، }  القدماألفضل إىل{بكون ) رمحه اهللا(أما ما ذكره } و{

  .، ولكن ال بأس به تساحماً)٢()مل يثبت(: مضافاً إلی تصريح بعض به، وإن قال يف اجلواهر أنه

  . تقدمت بعضها يف املئزر:اط القميص، فجملة من األخباروأما ما دل علی اشتر

» أحب ذلك الكفن«: ن فيها؟ قالوالبعض اآلخر كرواية سهل، عن الثياب اليت يصلّي فيها الرجل ويصوم، أيكفّ

  ال بأس به،«: قال.  ثالثة أثوابيدرج يف:  قلت،يعين قميصاً

                                                

.٣٣ س٤٧ثاين من كتاب الطهارة صاجلزء الثاين من الد ال: مصباح الفقيه )١(

.١٦٥ ص٤ج: اجلواهر )٢(



٢٣٩

  زارإلا: ةلثالثا

  .)١( »والقميص أحب إيلّ

 »ال بأس بذلك، والقميص أحب إيلّ«: ة أثواب بغري قميص؟ قالثعن الرجل ميوت أيكفن يف ثال: قيهومرسلة الف

)٢(.  

  .)٣( »زارإ قميص غري مزرور وال مكفوف، ولفافة، و:الكفن ثالثة أثواب«: وخرب الدعائم

  .مث الكفن قميص غري مزرور وال مكفوف: وصحيحة ابن سنان

  .)٤( » تبدأ بالقميص، مث باخلرقةالتكفني، أن«: وموثقة الساباطي

  . إلی غريها من األخبار،)٥(»مث أبسط القميص عليه«: ومرسلة يونس

وال خالف يف شكال إ وال ،شكال فيه، ويعرب عنه باللفافةإوهو مما ال } زاراإل {:من قطعات الكفن} الثانية{

  وجوبه، ويف املستند

                                                

  .٥ من أبواب التكفني ح٢ الباب٧٢٧ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٢٢ يف املس ح٢٤ الباب٩٣ ص١ج: الفقيه )٢(

  . باب يف ذكر احلنوط والكفن٢٣١ ص١ج: الدعائم )٣(

  .٥٥ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٣٠٥ ص١ج: التهذيب )٤(

.٣ من أبواب التكفني ح١٤ الباب٧٤٤ ص٢ج: الوسائل )٥(



٢٤٠

 ويف العرض حبيث يوضع ، طرفاهحبيث ميكن أن يشد الطول يفألحوط أن يكون ا ووجيب أن يغطّي متام البدن،

  ،أحد جانبيه على اآلخر

  

علی ما ذكره غري واحد، بل ال خالف } وجيب أن يغطّي متام البدن{ ،مجاع، ويف اجلواهر بال خالف أجدهباإل

  . كما يف املستمسك وغريه،فيه

  .}عرض حبيث يوضع أحد جانبيه على اآلخر ويف ال،حبيث ميكن أن يشد طرفاهيف الطول  واألحوط أن يكون{

: يف الزيادة طوالً، صرح بعضهم باالستحباب كما حكاه اجلواهر، وصرح به املستند ومصباح الفقيه، وقال

  . آخرون بالوجوب، وهو احملكي عن جامع املقاصد، والرياض، والروض، ومال إليه اجلواهر

ون بالوجوب، وال خيفی أن األحوط ما ذكره املصنف، ألنه ويف الزيادة عرضاً، صرح بعضهم باالستحباب، وآخر

   .املتعارف اجلاري عليه سرية املتشرعة

ومن فصل بني الطول والعرض كاملستند، مل يظهر لنا وجه صحيح لكالمه، ومن ذلك تعرف وجه ضعف 

  .التمسك بالرباءة لنفي الزيادة يف املقامني

عادة، أو ذكر إللروايات اليت تقدمت مجلة منها، مبا ال حاجة إلی ازار متواتر اإلوكيف كان، فيدل علی لزوم ا

لني بأن  ما يقتضيه سوق األدلة علی حسب املشهور القائاهذ.  املذكورة يف الوسائل واملستدرك وغريمها،بعضها اآلخر

  مئزر،: قطعات الكفن ثالث



٢٤١

اب املدارك، والكفاية، واملفاتيح، والبحار، زار، علی حنو التعيني، خالفاً جلماعة من املتأخرين، كأصحإوقميص، و

سكايف واملعترب، واختاره إل األخري عن جلّ الطبقة الثالثة ذلك، وهو احملكي عن اليواحلدائق، وجامع املقاصد، بل حك

عفي وحيتمله كالم اجل(: املستند، فلم يوجبوا القميص، بل جوزوا بدله لفافة ثانية شاملة جلميع البدن، قال يف املستند

ب اللفافتني واملئزر، بل كالم مجع آخر من جاخلمسة لفافتان وقميص وعمامة ومئزر، فيجوز أن يكون الوا: حيث قال

 علی التعيني، وتردد يف القدماء، كالصدوق، ووالده، واحلليب وغريهم، حيث مل يصرحوا بالوجوب وال مبا دلّ

  .  انتهی)١()القواعد

 :سقطه مجاعة من الفقهاء، قال يف املستند بعد نسبة وجوب املئزر إلی األكثرأ آخر يف املئزر، فقد فوهناك خال

وجللّ الطبقة الثالثة املتقدم ذكر :  ـ إلی أن قال ـىخرأخالفاً لبعض املتأخرين فلم يوجبه، وخير بينه وبني لفافة (

ي، فلم جيوزوه، بل أوجبوا بدله  واجلعف،سكايف، واجلامع، وظاهر الصدوقني، والعماينمجاعة منهم، واحملكي عن اإل

 ،)٢() كبعض من ذكر، أو خمرياً بينه وبني لفافة ثالثة كبعض آخر، وهو األقویلفافة أخری، أما مع القميص معيناً

  .انتهى

   املشهور، لعدم وض ما ذكروا منلكن األقوی ما عليه: أقول

                                                

.١٥ س١٨٥ ص١ج: املستند )١(

.٤ س١٨٦ ص١ج: املستند )٢(



٢٤٢

  .ثبات املطلبإل األدلة

 أما لعدم لزوم القميص فباألصل، : القائل جبواز تبديل القميص باللفافة، فقد استدل للقول األول،علی أي حالو

طالقات األخبار املتضمنة لثالثة أثواب الشاملة لغري القميص، بل اللفافة أولی بأن تسمی ثوباً، وخرب حممد بن إو

عليه : (ن فيها؟ قالعن الثياب اليت يصلّي فيها ويصوم أيكف) عليه السالم( سألت أبا احلسن:  قال،سهل، عن أبيه

ال بأس،  :)عليه السالم: (قال.  يدرج يف ثالث أثواب: ـ يعين قميصاً ـ قلتحب ذلك الكفنأ): السالم

  .والقميص أحب ايلّ

ال بأس بذلك، والقميص أحب :  عن الرجل ميوت أيكفن يف ثالثة أثواب بغري قميص؟ قال:ومرسل الفقيه حنوه

واحد، فإذا مجع بني هذه األدلة وأدلة املشهور، كان الالزم القول جبواز كل واحد من ، بل رمبا احتمل أما ايلّ

القميص، واللفافة بدله، وإن كان القميص أفضل، لتصريح خرب سهل وقوة رواياته، وأما لوجوب تبديله بلفافة 

  .أخری، فلما دلّ علی أثواب ثالثة اليت منها خرب سهل

نت يف األخبار املشتملة علی القميص، وخرب طالقات تقيد بالكيفية اليت بييل، واإلأما األصل فمرفوع بالدل: وفيه

القميص املتقدم . والقميص أحب إيلّ): عليه السالم: ( إذ ظاهر قوله،ابن سهل، مع الغض عن سنده، ال داللة فيه

افة، فإن دد، ال يف مقابل اللف فهو أحب يف مقابل القميص ا،"صلّی وصام فيه"يف صدر الكالم، وهو القميص الذي 

  مدار الكالم كان القميص



٢٤٣

ة، وإن كان داللتها أقوی، فقول املستند وغريه ي معها سقط عن احلجةالذي يصلّي فيه، وإذا احتمل احتاد املرسل

  . يف غري موقعه،شارة إلی القميص الذي فيه، بعيداًإيف القميص " الالم"من أن كون 

  ،لقائل بعدم لزوم املئزر، أو عدم جوازه، بل أو تبديله بلفافة أخری ثالثةواستدل للقول الثاين ا

منتهی األمر األخبار تدل . خلو األخبار عما يدل علی الوجوب وة،ءبعدم اللزوم، فقد استدل بالربا: أما القائل

دالة علی كون الكفن علی أن املئزر يصلح أن يكون قطعة من قطع الكفن، فإذا اجتمع مثل هذا اخلرب مع األخبار ال

   ـ:ثالث قطع الشاملة للّفافة

 فيشد ا سفله، ويضم ةيؤخذ خرق«:  فالكفن؟ فقال:قلت: قال) عليه السالم(كحسنة محران، عن أيب عبد اهللا 

 وسائر ،)١( »د، جيمع فيه الكفنبر وما يضع من القطن أفضل، مث يكفن بقميص ولفافة و،فخذيه ا ليضم ما هناك

الكفن «: قال) هما السالميعل( كمرسلة يونس، عن بعض رجاله، عن أيب عبد اهللا، وأيب جعفر: فيدة لذلكاألخبار امل

  .)٢( » سنةوفريضة للرجال ثالثة أثواب، والعمامة واخلرق

                                                

  .٥ من أبواب التكفني ح١٤ الباب٧٤٥ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٧ من أبواب التكفني ح٢ الباب٧٢٧ ص٢ج: الوسائل )٢(



٢٤٤

أن أكفنه يف ثالثة أثواب، أحدها رداء له  «:كتب أيب يف وصيته: قال) عليه السالم( وحسنة احلليب عن أيب عبد اهللا

  .)١( »ة، كان يصلي فيه يوم اجلمعة، وثوب آخر، وقميصحرب

صلی اهللا عليه وآله ( كفّن رسول اهللا«: يقول) عليه السالم( مسعت أبا جعفر: وصحيحة أيب مرمي األنصاري، قال

  ـ.  إلی غريها،)٢( »يف ثالثة أثواب، برد أمحر حربة، وثوبني أبيضني صحاريني) وسلّم

  .ر واللفافة علی سبيل التخيريأفادت مبجموعها جواز املئز

أما الرباءة فال جمال هلا بعد الدليل، وأما خلو األخبار عما يدل علی وجوب املئزر فهو خالف الواقع، إذ : وفيه

شكال يف ظهورمها يف الوجوب، بقي الكالم يف سائر األخبار إني ال رواييت معاوية بن وهب، وعمار بن موسی املتقدم

از تبديل املئزر بلفافة أخری، لكن شيئاً منها ال تصلح لذلك، إذ هي بني مطلق صاحل للتقييد، اليت استدل ا جلو

شعار، كحسنة محران، لكن البد من رفع اليد عنها، الحتمال أن إبني ما فيه  وكاملرسلة واحلسنة للحليب والصحيحة،

ل أو البعض، ولذا تطلق علی ما يشد به اليد يلف الك زار، فإن اللفافة كلمة تطلق علی مايكون املراد باللفافة اإل

وبرد : يف احلسنة) المعليه الس(والرجل وأمثاهلما، للجرح والقرح وحنومها باللفافة، بل يقرب هذا االحتمال قوله 

  جيمع فيه

                                                

  .١٠ من أبواب التلقني ح٢ الباب٧٢٨ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٣ من أبواب التلقني ح٢الباب ٧٢٦ ص٢ج: الوسائل )٢(



٢٤٥

  . ، فإنه مشعر بعدم كون اللفافة شاملةالكفن

 وإمنا الكفن لفافتان وقميص، فقد استدل لذلك خبلو جزاء الكفن،أه ليس املئزر من نوأما القائل بعدم اجلواز، وأ

زار يف األخبار اللفافة، فإذا خلت األخبار عن اإل خبار عن املئزر باملعنی الذي قاله املشهور، وإمنا املراد باملئزر أواأل

ص، فال جيوز زيد من لفافتني وقميأذلك، والكفن توقيفي، فالالزم الرجوع إليها يف قطعات الكفن، وهي ال تدل علی 

  :زار، وقد استشهد لذلك بعدة شواهداإل

زاره وجريرته وتبدأ بالشق األيسر، ومتد علی األمين، مث متد األمين علی األيسر، وإن إوتلفه يف «: منها الرضوي

نی لعدم زار لو مل يكن يراد به اللفافة، مل يكن مع فإن اإل،)١( »شئت مل جتعل احلربة معه حتی تدخله القرب فتلقيه عليه

  .ضافة إلی أنّ ظاهر اللف لف اجلميع ال البعضلف احلربة، للزوم أن يكون بعض جسد امليت عارياً، باإل

زار فوق القميص، مع العلم أنه لو أريد به املعنی املشهور، كان الالزم التصريح يف بعض األخبار بكون اإل: منهاو

  .أن يكون حتت القميص

زار طوالً، ولو كان املراد به الذي ذكروه، لكان الالزم القول بأن يشد  بشد اإلالتصريح يف بعض األخبار: ومنها

  .عرضاً

 من هنا إلی هناك مئزراً يما دلّ علی تغطية الصدر والرجلني، إذ املئزر ال يغطيهما قطعاً، وال يسمی ما يغط: منهاو

  .مبعنی املشهور

  : واجلواب

  ررضوي، فاستمع إلی ذيله حتی يظهأما عن ال

                                                

  .٢٨ س١٧ص: فقه الرضا )١(



٢٤٦

وقبل أن تلبسه «: باالزار وباملئزر وبالقميص، ويزيد علی ذلك احلربة، وهو أمر مستحب، قال: أن الرضوي قائل

بله، وتكثر عليه من قميصه، تأخذ شيئاً من القطن وجيعل عليه حنوطاً، وحتشو به دبره، وتضع شيئاً من القطن علی قُ

  . إلی آخره،)١( »بامليزر شداً جيداً، ألن ال خترج منه شيءم رجليه مجيعاً، وتشد فخذيه إلی وركه ضاحلنوط، وت

  .زار، مث احلربة، فهو دليل املشهور ال غريهمباملئزر أوالً، مث القميص، مث اإل: فالرضوي قال

زار أو حتته، لكن املشهور زار، فأي مانع جلواز األمرين بأن يكون القميص فوق اإلوأما عن كون القميص حتت اإل

  .ء األول، كما دلّ عليه الرضوي، ويؤيده السرية املستمرةبني الفقها

): عليه السالم(زار طوالً، وتغطية الصدر والرجلني، كما يف رواية عمار بن موسی، عن أيب عبد اهللا وأما شد اإل

 فهو ،)٢( »زار طوالً حتی يغطي الصدر والرجلنيمث تبدأ فتبسط اللفافة طوالً، مث تذر عليها شيئاً من الذريرة، مث اإل«

زار طوالً، ليشمل إلی إمنا أمر بكون اإل) عليه السالم( مامزار ال يشمل الرأس، بل الظاهر أن اإلصريح يف أن اإل

الصدر، وهو أمر مستحب كما تقدم، اذ لو بسط عرضاً، كان الغالب أن يكون من السرة إلی نصف الساق، كما 

  .حرامهو كذلك يف ثياب اإل

                                                

  .٣٠ س١٧ص: فقه الرضا )١(

  .٥٥ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٣٠٥ ص١ج: التهذيب )٢(



٢٤٧

   الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثةواألحوط أن ال حيسب

  

وكيف كان، فالذي (: داين يف رد بعض من خالف املشهور موكيف كان، فاألقوی هو املشهور، قال الفقيه اهل

جزاء مثل الكفن، إلی ما هو املعهود لدی أيتوجه علی هذه املقالة أوالً، أن الرجوع يف تشخيص ما جيزي يف 

 أوثق من ،جمبولية الناس علی مراعاة االحتياط فيه مهما تيسر وة االهتمام بأمره شرعاً وعرفاً،املتشرعة، مع شد

 لقضاء العادة بكون مثل الغرض مما تعاطاه املتشرعة خلفاً عن سلف، ،االستبداد بالرأي فيما يفهم من ظواهر األخبار

 املشهور بني العلماء الذين وصلت األخبار إلينا  مع كون،همدييداً بيد، فلو ظن ظان ظهور األخبار يف خالف ما بأي

 لشبهة، أو كون األخبار عليلة، أو أن املراد ا خالف ظاهرها، وإالّ  بواسطتهم، صحة عملهم، لوجب اجلزم بكونه

  .وهو كالم جيد يصلح للتأييد.  انتهی،)١()مل يعدل األصحاب عنها قطعاً

 الواجب، كأن جعل املئزر من الصدر إلی القدم مثالً، أو زاد علی إذا زاد يف القطعات الواجبة علی القدر} و{

 القدر الواجب، علی  األحوط أن ال حيسب الزائد علی{القطعات الواجبة، بأن زاد اخلرقة والعمامة وما إليهما فـ 

   وعلی الكبار الذين ال،}من الورثةالصغار 

                                                

  .١٩ س٤٨ ص،اجلزء الثاين من الد الثاين من كتاب الطهارة: مصباح الفقيه )١(



٢٤٨

جادة الكفن، وتقدم الكفن إمجاعة من الفقهاء يف مسأليت يرضون بذلك، وفاقاً للمعتمد واملستند، وملا يفهم من 

حكام علی الدين، وذلك ألن حق الوارث اقتضائي، واالستحباب ال اقتضائي، واألحكام الال اقتضائية ال تعارض األ

حاكم علی ما علی  )١(» مسلم إالّ عن طيب نفسهئال حيل ما امر«: االقتضائية، فضالً من التقدم عليها، فدليل

جابة املسلم إستحباب، كما أن أدلة احملرمات مقدمة علی املستحبات، فلو ندب مسلم إلی فعل حرام مل جيز، ألن اال

مستحبة، والشيء املندوب إليه حرام، وكذلك أدلة الواجبات مع غريها من األحكام الال اقتضائية، املراد غري 

  .املكروهلزامية، وإن كان يف فعلها أو تركها رجحان، كاملستحب واإل

هذا، وذهب غري واحد من الفقهاء كالفقيه اهلمداين وغريه، إلی جواز العمل مبا تعارف من املستحبات، بل عن 

 التوسط يف جنس الكفن، وإن أمكن األدون، ومل يرض ةغري واحد من متأخري املتأخرين، تبعاً للمحقق الثاين، مراعا

  . إلی تقدم الكفن املتوسط علی الديون، وإن أمكن األدونالكبار، أو كان يف الورثة صغار، وكذلك ذهب بعض

شارة إطالق أدلة الكفن الكثرية الواردة يف مقام البيان مع غلبة وجود الصغار، بدون أية إوهذا هو األقرب، ألن 

 حق  وغريهم، فكما أنإلی ذلك، مع بيان املستحبات الكثرية فيها، حاكم أو وارد علی ما دلّ علی استحقاق الورثة

  الصغار ال

                                                

  .٣٠٩ ح١١٣ ص٢ج: العوايل )١(



٢٤٩

  ن من ثالث قطعات وإن مل يتمكّ،وإن أوصى به أن حيسب من الثلث

  

 والسرية املستمرة بني ،طالق من األمور الزائدة املستحبةيزاحم الواجب من الكفن، فكذلك ال يزاحم مقتضی اإل

  .ها، بسبب أن للميت صغاراًة والقطن، أو احلنوط الذي يذر عليقاملسلمني ذلك، فإنه مل يسمع أن أحداً ناقش يف اخلر

م قاعدة التقدم احلكم االقتضائي علی احلكم الال اقتضائي املتقدمة، وإمنا ذلك وما ذكرنا ليس من جهة عدم تسلّ

طالقات، يف أبواب الغسل والكفن واحلنوط وما أشبه، أن هذه األمور مبستحباا الشرعية من جهة أن املتفاهم من اإل

 االقتضائي وهو حق الوارث أو الديان يف مرتبة متأخرة عن الدليل االستحبايب، وال تعارض من أصل املال، فالدليل

بينهما، حتی يقال بتقدمي االقتضائي علی الال اقتضائي، ومن ذلك كله تعرف أن االحتياط املذكور يف املنت يكون 

  .علقنياستحبابياً، وإن كان مقتضی العبارة وجوبه، ووافقه علی ذلك غري واحد من امل

  . انتهی،)١()ظهر كون املقدار املتعارف من أصل املالوإن كان األ(): رمحه اهللا (ينعم يف تعليق الكوه كمر

 ألنه يكون ،}أن حيسب من الثلث{ أي بالقدر الزائد، كان مقتضی االحتياط السابق} به{ امليت} وإن أوصى{

  ولعدم، أ} الث قطعاتن من ثوإن مل يتمكّ {،كسائر الوصايا اليت خترج من الثلث

                                                

  . فصل يف التكفني٣٨ ص:ي علی العروة الوثقیتعليقة السيد الكوه كمر )١(



٢٥٠

   وإن دار األمر بني واحدة من الثالث ،يكتفي باملقدور

  

 عند الضرورة عقالً أو شرعاً، قطعة من القطع ئوجيز[ (: قال يف اجلواهر مازجاً} يكتفي باملقدور{أشبه ما 

عبارة وغريها وجوب التكفني جزاء يف المجاع عليه، واملراد باإلالثالثة، بال خالف أجده، بل يف احملكي عن التذكرة اإل

  .  انتهی،)١()باملتيسر منها

  .)٢()بال أشكال، بل ال خالف علی الظاهر(: ويف مصباح الفقيه

  أدلة امليسور، بعد كون القطعة الواحدة ميسوراً، وكذا األكثر منها، واألصل، ألصالة عدم:ويدل علی ذلك

طالق ما دل علی كل قطعة قطعة، إلتمكن، فيشمل املمكن االرتباط بني بعض القطع وبعضها اآلخر يف صورة عدم ا

  . طالقات الكفن له، بل لالستصحاب لو طرأ التعذر بعد املوتإبل ال يبعد مشول 

شكال يف وجوب ، فما ذكره احلدائق من اإل"قاعدة امليسور"ظهر مصاديق أوكيف كان، فإن ما حنن فيه من 

ن الواجب هو القطع الثالث، إم كونه الكفن الذي أوجبه الشارع، حيث  لعد،تيان مبا تيسر من القطعات الثالثاإل

وإن دار األمر {والكل ينتفي بانتفاء جزئه، ال خيفی ما فيه، وسيأيت يف ذيل املسألة ما يؤيد جريان قاعدة امليسور هنا، 

  زاراملئزر، والقميص، واإل }بني واحدة من الثالث

                                                

  .١٦٩ ص٤ج: اجلواهر )١(

  .٢٢ ص٥٠اجلزء الثاين من الد الثاين من كتاب الطهارة ص: مصباح الفقيه )٢(



٢٥١

   مقدار ستر العورة تعنيوإن مل ميكن إالّ ،وباًإن مل ميكن فثَ وجتعل إزاراً،

  

وأمكن واحد من القميص } وإن مل ميكن{مشل، وللصدق، وذلك مقتضی قاعدة امليسورأألنه } جتعل إزاراً{

ملا ذكر، وبعده يصل الدور إلی املئزر، كما نص علی ذلك احملقق الثاين، والفقيه اهلمداين، ومنه يعلم } فثوباً{واملئزر 

تقدميه علی املئزر، خالف قاعدة امليسور، نعم ال  وزار علی القميص،شكال يف تقدمي اإلجلواهر، من اإلذكره ا أن ما

  .دليل خاص يف املسألة، لكن العموم كاف يف التمسك

 أو ، أحد القطع الثالث، كما لو متكن من ستر بعض يده أو رجلهىنعم يف وجوب ستر بعض البدن، مبا ال يسم

 إالّ أن يصدق امليسور، كما لو متكن من ستر النصف األعلی ،ظهره مثالً تأمل، واألظهر خالفهه أو نستر شيء من بط

  .من البدن واألسفل منه مبا ال يسمی أحدها، كما لو كان هناك كيس يستر من الرأس إلی السرة، أو من القدم إليها

  ـأي يف العورة ـ وأما فيها(: جلواهركما ذكره غري واحد، ويف ا }وإن مل ميكن إالّ مقدار ستر العورة تعين{

رق بني فوكأنه لرواية الفضل اآلتية، أما قاعدة امليسور فلومتت مل ي(:  ويف املستمسك،)١()فالظاهر وجوبه مع التمكن

  . انتهى،)٢()جزاء البدنأالعورة، وغريها من 

                                                

.١٦٩ ص٤ج: اجلواهر )١(

.١٥٣ ص٤ج: املستمسك )٢(



٢٥٢

، ومل يتمكن  أكس زيداً:ل املولیال وجه له، والفارق العرف، فإنه لو قا" امليسور"عدم جريان قاعدة : أقول

كساء، أما لو متكن من ستر عورته رأوه ميسوراً  من كسوة بعض يده مل ير العرف وجوبه وأنه ميسور اإلاملأمور إالّ

  .ال يسقط باملعسور

  . مجلة من الروايات:وكيف كان، فيدل علی ذلك مضافاً إلی امليسور

إمنا أمر أن يكفن امليت ليلقی ربه عز وجلّ طاهر اجلسد، «): المعليه الس( كرواية الفضل بن شاذان، عن الرضا

  . احلديث،)١( »ولئال تبدو عورته ملن حيمله أو يدفنه

قوم كسر م يف ): عليه السالم( يب احلسن الرضاقلت أل: وخرب حممد بن مسلم، عن رجل من أهل اجلزيرة، قال

ليس عليهم  و مناديل متزرين ا،عريان، والقوم ليس عليهم إالّ فإذا هم برجل ميت ،حبر، فخرجوا ميشون علی الشط

إذا مل يقدروا علی ثوب يوارون به عورته، «:  فكيف يصلّون عليه وهو عريان؟ فقال،فضل ثوب يوارون الرجل

  .)٢( »فليحفروا قربه ويضعوه يف حلده، يوارون عورته بلنب أو أحجار أو تراب، مث يصلّون عليه، مث يوارونه يف قربه

                                                

.١ من أبواب التكفني ح١ الباب٧٢٥ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٢ من أبواب صالة اجلنازة ح٣٦ الباب٨١٣ ص٢ج: الوسائل )٢(



٢٥٣

  .م األولبل والدبر يقدوإن دار بني القُ

  

 ما تقول يف قوم كانوا يف سفر هلم ميشون علی ساحل :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: وموثقة عمار، قال

زار، كيف يصلّون عليه وهو عريان إ هم عراة وليس عليهم إالّ والبحر، فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر،

حيفر له، ويوضع يف حلده، ويوضع اللنب علی عورته، فيستر عورته باللنب «:  فضل ثوب يكفنونه به؟ قالوليس معهم

 فإن املستفاد من هذين اخلربين وجوب الستر استقالالً، وإن كان السؤال عن ،)١( » مث يصلّی عليه، مث يدفن،وباحلجر

  .الصالة بغري ستر

يف الستر، وكأنه لألمهية علماً أو احتماالً، ويكفي االحتمال يف } األولالقبل والدبر، يقدم {ستر } ن دار بنيإو{

 بالرباءة اليقينية، وهي يقدم األول لالشتغال الذي ال يرفع إالّفاملقام، ألنه من باب دوران األمر بني التعيني والتخيري، 

وب كليهما، وعدم دليل علی تعيني  بعد وج أن ذلك ليس مبجٍد بتقدمي احملتمل تعيينه، لكن االنصافال حتصل إالّ

ضافة إلی أن أصل تلك املسألة، أعين تقدمي حمتمل أحدمها، فهو كدوران األمر بني واجبني مل يعلم تقدمي أحدمها، باإل

شكال، كما نقّح يف األصول، فاألقرب التخيري بني ستر القبل أو الدبر، كما هو كذلك بالنسبة إلی إالتعيني، حمل 

احلي.  

                                                

  .١ من أبواب صالة اجلنازة ح٣٦ الباب٨١٣ ص٢ج: الوسائل )١(



٢٥٤

  . وإن كان أحوط،ال يعترب يف التكفني قصد القربة): ١ة ـ مسأل(

  

دعواه القطع بعدم اعتبار  بعد ،قال يف اجلواهر} ال يعترب يف التكفني قصد القربة وإن كان أحوط{): ١مسألة ـ(

صد وال يتوقف صحته علی ق(:  إخل، ويف مصباح الفقيه)١()ی ذلك مجاع من األصحاب علولعله بعد ظهور اإل(: النية

  .  إخل)٢()طاعة إال مع القصدإطاعة، وال  مع اإلالقربة، وإن توقف استحقاق األجر عليه، حيث ال استحقاق إالّ

وقوی العدم شيخنا املرتضی يف الطهارة، ويف املستمسك نسبه إلی غري واحد، خالفاً للمحكي عن الروض، حيث 

  .ملعاصرين األصطهبانايتأفتی بوجوب النية، واختاره املستند، واحتاط وجوباً من ا

خالص، وما دل طاعة واإل بأمور تقدمت يف األول من شرائط غسل امليت كأوامر اإل:استدل القائل بوجوب النية

 بالقربة، قال يف طاعة، وهي ال تتحقق إالّرادة اإلإعلی أن األعمال بالنيات، واالشتغال، وظهور أوامر التكفني يف 

  التكفني املتوقف علی النية عرفاً، فلو كفن بدوا مل ميتثل، ويلزمه وجوب التكفني ثانياًلوجوب امتثال أوامر(: املستند

  مع النية، لعدم دليل علی سقوط

                                                

.١٥٩ ص٤ج: اجلواهر )١(

.٣٥ س ٤٦اجلزء الثاين من الد الثاين من كتاب الطهارة ص: مصباح الفقيه )٢(



٢٥٥

  .  انتهی،)١()التكليف الكفائي بدون حصول االمتثال

لة املشترطني، طالقات املذكورة يف أد بأمور، أوجهها تسليم اإل:أنه يستدل للمشهور القائلني بعدم لزوم النيةكما 

وإمنا خرج منها التكفني واحلنوط وحنومها لظهور أدلة التكفني يف أنه أمر توصلي لستر عورة امليت واحترامه، ولئال 

مثان، وذلك كله حيصل  يف األةثوام، ولذا يستحب املغاالأ بغري ثوب يوم القيامة، فإن األموات حيشرون يف يكون

لة بدون قصد القربة، وبعد ذلك ال حنتاج إلی سائر أدلتهم اليت رمبا يناقش فيها، مبجرد التكفني ولو عن حيوان أو آ

ن التكفني ليس من األمور اليت يقصد ا تكميل النفس أمجاع الذي استظهره اجلواهر، وظهور وجه احلكمة، وكاإل

لی االشتغال، وعدم قيام دليل علی  بالقربة، والرباءة احملكمة عورياضتها، وأنه ليس أمر به للقرب الذي ال يتحقق إالّ

  .طالقات حمكمةالقربة بعد املناقشة يف أدلة املشترطني، فاإل

شكال يف اشتراط الثواب بالقربة، إذ لوالها مل يؤت به هللا تعالی حتی يستحق الثواب، وال دليل إوكيف كان، فال 

، ولو مل يكن التارك يقصد به االمتثال، علی أنه مبجرده موجب للثواب، كترك شرب اخلمر الذي ورد الثواب عليه

  : لذلك ـ بأحد أمرينتهواحلاصل أن الشيء إمنا يثاب عليه ـ بعد قابلي

                                                

.١٧ س١٨٩ ص١املستند ج )١(



٢٥٦

  .تيان به بقصد القربةاإل: األول

  

 وال شيء من األمرين موجود يف باب التكفني، .أن يرد دليل خاص علی الثواب ولو أتی به بدون القصد: الثاين

 وإن مل يأت به املكلف بقصد القربة، كما حكي عن األردبيلي، ومال إليه اجلواهر، مستدالً فال وجه للقول بالثواب

غاثة امللهوف إن وجهه الفقيه اهلمداين بأن هذا العمل بنفسه كإبظواهر األدلة، لكنا مل نظفر مبا يظهر منه ذلك، و

ان، فيتقرب ا إلی اهللا جل جالله خباصية ثار ذاتية، حيدث هلا صفة كمال يف اإلنسآ من األمور اليت هلا ،وحنوها

  . انتهی،العمل، ويستحق بكماله الفوز إلی الدرجات الرفيعة



٢٥٧

 وإن ،فال يكتفى مبا يكون حاكيا له ،  ملا حتته من القطعات أن يكون وحده ساتراًاألحوط يف كلّ ):٢  ـمسألة(

  حصل الستر باموع

  

فال يكتفى مبا يكون  ،  ملا حتتهأن يكون وحده ساتراً{الثالث  } من القطعاتاألحوط يف كلّ{): ٢  ـمسألة(

أو بقطعتني منها، كما أفتی بذلك احملكي عن جامع املقاصد، والروض، } إن حصل الستر باموع و، لهحاكياً

 والروضة، وذهب صاحب اجلواهر، وشيخنا املرتضی، والفقيه اهلمداين، إلی اعتبار الستر باموع، وتبعهما

  .ملستمسك، علی ما هو الظاهر من كالمها

  .بعدم اشتراط الساترية مطلقاً: هناك قول ثالث

باشتراط الساترية بالنسبة إلی كل قطعة ملا خيصها من البدن، دون غريه، فال جيب يف القميص مثالً : حتمال رابعاو

  .ساترية ما حتته مما ستر باملئزر، وهكذا

لی أن إب، لقرب التبادر من النصوص، وإن كان رمبا يدعی بدويته، مضافاً وما ذكره املصنف من االحتياط أقر

الظاهر وحدة السياق يف أخبار الكفن، وأخبار ستر عورة احلي باملئزر، ومن املعلوم اشتراط الستر يف الثاين، بل يستفاد 

ی بعض حاله، وقبح منظره،  الناس عل ـيظهر ـ ولئال ينظر  «:)عليه السالم( ذلك من خرب ابن شاذان، عن الرضا

 ،)١(»ولئال يقسو القلب بالنظر إلی مثل ذلك، للعاهة والفساد، وليكون أطيب ألنفس األحياء، ولئال يبغضه محيمه

  فإنه لو كان حاكياً لظهر وجهه من وراء اللفافة وبعض جسمه،. احلديث

                                                

.١ من أبواب التكفني ح١ الباب٧٢٥ ص٢ج: الوسائل )١(



٢٥٨

طالق، ألن األدلة ليست يف هذا عد منع اإلورمبا يستدل باالشتغال ب. فينظر الناس إلی بعض حاله وقبح منظره إخل

  :رادته، كما أنه رمبا يستدل لهإالصدد، وإن كان فيه نظر، إذ األصل الرباءة عن كل قيد أو شرط مل يعلم من الشارع 

ثالثة أثواب أو ثوب تام ال أقل منه، يواری فيه جسده كله، فما زاد «): عليه السالم( بصحيحة زرارة، عن الباقر

ومبا دل علی أن ما يكفن به يلزم أن يكون مما يصلّی فيه، كما سيأيت . )٢( وقريب منها خرب ابن مسلم،)١(»فهو سنة

  :يف عدم جواز التكفني مبا ال يؤكل، لكن رمبا يناقش فيهما

زيد من لزوم ستر اجلسد باجلميع، ال بكل قطعة، كما هو أأما الصحيحة، فبأا علی تقدير الداللة ال تدل علی 

  .دعیامل

  .وأما التالزم بني ما يكفن وما يصلّی فيه، فبأنه ضابطة جلنس الكفن ال وصفه، فتأمل

  .البحث عن القول األول

   وحنوها حتصل بكون اموعةواراطالق، بضميمة أن املفقد استدل له باإل: أما القول الثاين

                                                

  .١ من أبواب التكفني ح١ الباب٧٢٦ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٢ من أبواب التكفني ح١ الباب٧٢٦ ص٢ج: الوسائل )٢(



٢٥٩

  .  وإن كان األحوط كونه كذلك بنفسه،نفسه ال ب، من جهة طليه بالنشا وحنوهنعم ال يبعد كفاية ما يكون ساتراً

  

  : األول واملناقشة يف أدلة القول. ساتراً

  .طالقشكال يف اإل مضافاً إلی ما عرفت من اإل،أقول مقتضی هذا هو القول الرابع ال القول الثاين

  .طالق، وفيهما ما عرفتباألصل، واإل: واستدل للقول الثالث

  . وإن كان أوجه االحتماالت لو مل نقل باألول:كما ظهر اجلواب عن الوجه الرابع

لصدق الستر، كما يف املستمسك، فال  }حنوه ال بنفسه و من جهة طليه بالنشانعم ال يبعد كفاية ما يكون ساتراً{

 الحتمال ظهور الستر يف  }بنفسه{ساتراً  }و إن كان األحوط كونه كذلك {،وجه الشتراط أن يكون ساتراً بذاته

، لكن االنصاف أنه ال وجه هلذا االحتياط بعد صدق الستر، وحصول الغرض من الكفن بذلك، وال دليل الستر الذايت

علی أزيد من ذلك، والقول بأن الزم ذلك كفاية طلي جسد امليت بالساتر، كالنشا والطني وحنومها يف غاية السقوط، 

  .وال تالزم بني األمرين احلاكي ذاتاً، املطلي فعالً،  ألن املدعی صدق الكفن السائر علی



٢٦٠

  وال باملغصوب،  ال جيوز التكفني جبلد امليتة):٣  ـمسألة(

  

مجاعاً، كما يظهر من إ نصاً و،وإن كان حالل اللحم كالغنم وحنوه} ال جيوز التكفني جبلد امليتة{ ):٣  ـمسألة(

ة العارضية عن الكفن، دالّ علی زالة النجاسإشيخنا املرتضی وغريه يف حبث الكفن املتنجس، فإن ما دل علی وجوب 

  .القطعي ذلك بالفحوی

  .طالق، إذ جلد امليتة الطاهر، كاألمساك، مفقود فيه املانع املذكورلكن لو كان الدليل ذلك مل يكن وجه لإل

نه مع صدق الثوب أ عدم جواز التكفني يف اجللد، لكن سيأيت ما فيه، و مجاع املدعی علیورمبا يستدل لذلك باإل

بأن املنسبق : طالقات حمكّمة، اللهم إال أن يقال فاإل،مجاعإ علی اجللد، ال مانع من التكفني به، إذ ال نص وال وحنوه

  .طالق فيه حتی يستشكل بعدم الدليلإمن عبارة املنت امليتة النجسة، فال 

جاسة باملوت، فلو  ملا علم من عدم تبعية الشعر والوبر والصوف والريش للحيوان يف الن،وإمنا خص ذلك باجللد

مات غنم أو إبل أو بقر أو ما أشبه، جاز التكفني بأصوافها، وأوبارها، وأشعارها، بناًء علی ما سيأيت من اختيار جواز 

  .التكفني بالشعر وحنوه

 أما :مجاعاً كما عن الذكری، ويف اجلواهر واملستند، ويف طهارة الشيخإ }باملغصوب{  جيوز التكفني}وال{

 ويدل عليه عمومات حرمة . دعوی القطع بذلك: بالتكفني، ويف مصباح الفقيه خيتص حترمي التصرف فيهوب فالصاملغ

  ذنهإالتصرف يف مال الغري بغري 



٢٦١

ورضاه، وال فرق يف ذلك بني أن يكون الغاصب هو امليت بنفسه أم غريه، علم أم جهل، حتی أنه لو عِلم بعد 

أدلة حرمة النبش ال تشمل مثل هذه الصورة، كما أفتی بذلك يف املصباح نقاذ مال الناس، فإن ذلك وجب النبش إل

  .وغريه

؟ وكذا يف جلد بقي الكالم يف أن عدم جواز التكفني باملغصوب كما هو حكم تكليفي هل هو وضعي، أم ال

 وإن  تطهر اليد فعل حراماً، ولكن هل أتی بالتكليف الواجب، كما لو غسل باملاء املغصوب يده حيثامليتة، فلو كفّن

ومن أن املراد من . سلمن أنه توصلي، والتوصلي يؤتی حتی باحلرام كما يف مثال الغ: كان فاعالً للحرام، احتماالن

التكفني الواجب ليس مطلق فعل التكفني، ولذا ال جيب بذل الكفن، بل هو اللف بالكفن املبذول، فاللف بغريه ليس 

  .ر عن الوجوب، كذا يف املستمسكفراد الواجب، ولو مع قطع النظأمن 

ن سياق الدليلني واحد، فإذا قيل إ ف؟لكن يبقی هنا سؤال الفرق بني التكفني باملغصوب، والغسل باملغصوب

ال يطاع اهللا من  :بالطهارة بالغسل باملغصوب، لزم أن يقال بالكفاية يف التكفني باملغصوب، ورمبا يستدل لذلك بـ

عصیحيث ير والنهي، فيقدم النهي علی االمتناع، ومبا يستفاد من بعض األخبار من كون الكفن من  وباجتماع األم

  .)١(طهور املال

                                                

  .١ من أبواب التكفني ح٣٤ الباب٧٦٠ ص٢ج: الوسائل )١(



٢٦٢

  ولو يف حال االضطرار

  

طاعة، فما تقولون يف الغسل باملغصوب هو اجلواب هنا، إلكن اجلواب عن الكل، بأن التوصلي ال يلزم أن يكون 

 واجباً، مع كونه مسقطاً للتكليف، حلصول الغرض التوصلي منه، وكون وال منافاة يف أن ال يكون التكفني باملغصوب

  . مغصوباً هل يكفي أم الشكال فيه، وإمنا الكالم يف أنه لو كانإالكفن من طهور املال ال 

نصاف أن القول بالكفاية خالف ما يستفاد من مذاق الشارع، وفرق بني املاء املعدوم بالصب احملصل  واإل،هذا

  .يد، وبني الكفن املوجود عينه فعالً، فاألحوط عدم الكفايةلطهارة ال

مث إنه ال فرق يف هذين األمرين، أي حرمة التكفني باملغصوب وجلد امليتة، بني األجزاء الواجبة واملندوبة، والزيادة 

  .جزاء الواجبة، لعموم العلة كما ال خيفیاملتصلة علی األ

 جبلد امليتة أو املغصوب، أما عدم بأن مل يكفن إالّ}  يف حال االضطرارولو{ مث إن عدم جواز التكفني ذين عام

، فإن املراد باالضطرار هنا، غري اجلواز بالثاين، فلعموم حرمة التصرف يف مال الغري، وال ضرورة مسقطة للتكليف

م الغري يف حال  نفس أو عرض أو ما أشبه، كتناول طعاةاملراد باالضطرار الرافع للتكليف، فإنه حيث توقف جنا

 ويراد باالضطرار فيه عدم غريه، فيكون حاله حال االضطرار إلی ماء ،القحط، أما هنا فوجوب التكفني حكم شرعي

  نإ وذنه،إالتصرف يف مال الغري بغري الغسل أو الوضوء بالنسبة إلی املكلف، حيث ال جيوز له 



٢٦٣

القول بأن الفاقد يترك الصالة، أو توقف علی ذلك  یتوقف ذلك علی ترك الصالة، ألنه فاقد للطهورين، بناًء عل

عدم الصيام الواجب يف شهر رمضان، فيما توقف صيامه علی السحور احملرم، فإن التكليف الشرعي إذا مل يعلم كونه 

  .أهم ال يبيح تناول مال الغري

 الغري وجب، وليس ذلك ب علی التحجب مبالننعم لو عرفنا بكونه أهم، كما توقف ستر املرأة نفسها عن األجا

باحة احملرم الطبعي، وعلی هذا فإذا احنصر الكفن من جهة االضطرار مبعناه املراد، بل من باب أمهية الستر املوجب إل

مجاع من عدم وجوب بذل الكفن، اللهم إالّ أن يف مال الغري دفن بغري كفن بناًء علی املشهور، بل رمبا أدعي عليه اإل

مد بن مسلم وعمار املتقدمتني يف وجوب ستر عورة امليت، وجوب التكفني، وسيأيت تتمة يستفاد من رواييت حم

  . إن شاء اهللا تعالی،الكالم يف ذلك

هانة أول الكالم، ودفع إن كونه إ: هانة للميت وال جتوز، ألن حرمته ميتاً كحرمته حياً، ففيهإوأما القول بأنه 

  .كسائهإو كان حياً عارياً، مل يدل دليل علی وجوب هانة علی تقديرها منظور فيه، ولذا لإهكذا 

وكيف كان، ال يبيح االضطرار إلی الكفن إلی تناول املغصوب، وأما جلد امليتة فعدم كفايته يف حال االضطرار، 

  :متوقف علی أحد أمرين

  فهم أمهية النجاسة، حتی لو دار األمر بني الكفن: األول



٢٦٤

  .الدفن أيضاً وجب نزعه بعد ،ولو كفن باملغصوب

  

  .النجس وبني عدم الكفن، قدم الثاين

  .عدم جواز االنتفاع جبلد امليتة: الثاين

طالقه حتی يف إمكان، وكالمها منظور فيه، إذ مل يفهم من أدلة قرض موضع النجس من الكفن، أو تطهريه مع اإل

 كما يف مرفوعة ابن  األصل،حال االضطرار، بل األمر بالعكس، فظاهر بعض األدلة تقدم فقد الوصف علی فقد

يف النفساء، مضافاً إلی أنه مقتضی أدلة امليسور، فإن العرف يری أن ذلك ميسوراً، وهل يظن فتوی أحد )١(حمبوب

، واالنتفاع جبلد امليتة تقدم !بوجوب جتريد امليت من كفنه ودفنه عارياً لو تنجس الكفن مبا ال ميكن تطهريه أو قرضه

  .لكتاب فراجعالكالم فيه يف أول ا

بل لو (:  قال،كما هو صريح مجاعة، منهم الفقيه اهلمداين} ولو كفن باملغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً{

كفن به، للمالك انتزاعه ولو بعد دفنه، ألن الناس مسلطون علی أمواهلم، وال يعارضه حرمة نبش القبور، لتقدم قاعدة 

  .  انتهی)٢() عن مشول مثل الفرضی قصور ما دل علی احلرمةالسلطنة علی مثل هذه العمومات، مضافاً إل

  مث إنه ال جيب علی املالك قبول البدل، ألن

                                                

  .١ من أبواب التكفني ح٢٥ الباب٧٥٤ ص٢ج: الوسائل )١(

.٦ س٥١ارة صاجلزء الثاين من الد الثاين من كتاب الطه: مصباح الفقيه )٢(



٢٦٥

  .)١( »الناس مسلطون علی أمواهلم«

  .نعم لو أوجب النبش هتكاً عِلم كونه أهم يف نظر الشارع، كان له أخذ البدل

                                                

  .٩٩ ح٢٢٢ ص١ج: العوايل )١(



٢٦٦

  ، عنها يف الصالة على األحوطيكانت النجاسة مبا عفى لو حت   التكفني بالنجسال جيوز اختياراً: )٤  ـمسألة(

  

 واملعترب، كما يف ى حمكياً عن الذكرمجاعاًإأو املتنجس }   التكفني بالنجسال جيوز اختياراً{): ٤  ـمسألة(

 بال خالف فيه :عدم جوازه فيما ال جتوز فيه الصالة، ويف مصباح الفقيهب: مجاع الغنيةإطالق إيشمله  واجلواهر،

  .راًظاه

 يف خرب ابن )عليه السالم(الصادق : نه إذا تنجس يقرض أو يطهر، كقولأويدل عليه ما دلّ علی طهارة الكفن، و

  .)١( »صاب الكفن، قرض من الكفنأإذا خرج من امليت شيء بعد ما يكفن ف«: أيب عمري

 وحنومها ،)٢( »كفنغسل ما أصاب من الأفإن خرج منه شيء بعد الغسل، فال تعيد غسله، ولكن «: والرضوي

 وجعل املستند ،)٣()جلواز الفرق(: شكال يف االستدالل للحكم ذه األخبار قالمن اإلغريمها، وما ذكره املستند 

  . نظر بني،مجاعاإل

}مجاعي الذكری واملعترب، واختاره إطالق  وفاقاً إل} عنها يف الصالة على األحوطيى لو كانت النجاسة مبا عفحت

يف خرب ) عليه السالم( طالق النصوص والفتاوی خصوصاً قول الصادقكل ذلك إل. يه اهلمداين وغريهماجلواهر والفق

  ن منخر امليت الدم، أوإذا خرج م«: الكاهلي قال

                                                

.٤ من أبواب التكفني ح٢٤ الباب٧٥٤ ص٢ج: الوسائل )١(

.٣٧ س١٧ص: فقه الرضا )٢(

.١٤ س١٨٩ ص١ج: املستند )٣(



٢٦٧

  وال باحلرير اخلالص

  

  فإنه يشمل الدم األقل، كما يشمل العمامة اليت،)١( »الشيء بعد ما يغسل، فأصاب العمامة أو الكفن، قرض عنه

  .جتوز الصالة فيها، إذا كانت جنسة

بأن املستفاد من أدلة اشتراط ما يؤكل، كون الكفن حبكم لباس املصلي، فيجوز فيه ما جيوز فيها، : نعم رمبا يقال

 واالستثناء يف الصالة ال يالزم ،طالق هنا هو احملكّموكأن االحتياط من املصنف هلذه الشبهة، لكن قد عرفت أن اإل

  .ا، بعد عدم الدليل لالستثناء يف هذا الباباالستثناء هن

املرأة إذا «: شكال يف استثناء حال الضرورة، وذلك لعدم القدرة، كما تقدم من مرفوعة ابن حمبوب، قالإلكن ال 

 مث يكفن بعد ذلك، وحيشی القبل والدبر ،ماتت نفساء، وكثر دمها، أدخل إلی السرة يف األدمي، أو مثل األدمي نظيف

  .)٢( »بالقطن

حكام، والذكری، مجاعاً، كما عن املعترب، والتذكرة، واية األإ} باحلرير اخلالص{جيوز تكفني امليت } وال{

عن  )٣( ويدل علی احلكم ما رواه الكايف.واملدارك، علی ما حكی عنهم املستند واملستمسك، وعن بعضهم اجلواهر

  احلسني بن راشد مضمراً، والفقيه

                                                

.٣ من أبواب التكفني ح٢٤ الباب٧٥٣ ص٢ج: الوسائل )١(

.١ من أبواب التكفني ح٢٥ الباب٧٥٤ ص٢ج: الوسائل )٢(

.١٢ باب ما يستحب من الكفن ح١٤٩ ص٣ج: الكايف )٣(



٢٦٨

 عن ثياب تعمل بالبصرة علی عمل العصب اليماين من قز وقطن، هل يصلح أن :ث مرسالًعن أيب احلسن الثال

  .)١( »إذا كان القطن أكثر من القز فال بأس«: يكفن فيها املوتی؟ قال

سندها، لكن روايتها يف الكايف والفقيه، الذين ضمنا صحة ما أودعا يف الكتابني، يكفينا عن ذلك،  ورمبا نوقش يف

  .هر اخلالف، كما تكلمنا حول ذلك يف بعض املسودات مفصالً إذا ظإالّ

ها من املقبوالت، بل بقرينة رواية حممد بن ويف الذكري عد(: هناك وجه آخر للصحة، ذكره املستمسك قالو

أن احلسن بن راشد، هو مولی آل املهلب ) عليه السالم( عيسی، وروايتها يف الفقيه مرسلة عن أيب احلسن الثالث

 ال مولی املنصور الضعيف الذي هو من أصحاب ،)عليهما السالم( ، الذي هو من أصحاب اجلواد واهلاديالثقة

  .  انتهی))٢()عليهما السالم( الصادق والكاظم

  :لی اخلرب املتقدمإضافة  باإل،ويدل علی احلكم

 يف ی أن يكفّن الرجل) لمصلی اهللا عليه وآله وس( أن رسول اهللا« :)عليه السالم( املروي عن علي: خرب الدعائم

  .)٣( »ثياب احلرير

                                                

  .١٣ من أبواب غسل امليت ح٢٤ب البا٩٠ ص١ج: الفقيه )١(

  .١٥٦ ص٤ج: املستمسك )٢(

  .٢٣٢ ص١ج: الدعائم )٣(



٢٦٩

بريسم علی ظاهره الذي  خرج الكتان بالكتان، فبقي اإل،)١( »بريسمإوال تكفنه يف كتان، وال ثوب «: والرضوي

  .هو احلرمة

  . مبا ورد من النهي عن التكفني يف ثوب الكعبة:ورمبا يستدل لذلك

عن رجل اشتری من كسوة الكعبة شيئاً فقضی ) عليه السالم( حلسنسألت أبا ا: كخرب مروان بن عبد امللك، قال

يبيع ما أراد، ويهب ما مل يرده، ويستنفع «:  حاجته، وبقي بعضه يف يده، هل يصلح بيعه؟ قال ـببعضهـ ببعض 

  .)٢( »ال«: أيكفن به امليت؟ قال: ، قلت»به، ويطلب بركته

به  عن رجل اشتری من كسوة البيت شيئاً، هل يكفن :)عليه السالم( وخرب حسني بن عمارة، عن أيب جعفر

  .)٣( »ال«: امليت؟ قال

عن رجل اشتری من كسوة البيت شيئاً، هل يكفن فيه ) عليه السالم( سألت أبا احلسن موسی: وخرب اهلامشي قال

  .)٤( »ال«: امليت؟ قال

                                                

  .١ س١٨ص: فقه الرضا )١(

  .١ من أبواب التكفني ح٢٢ الباب٧٥٢ ص٢ج: الوسائل )٢(

  .٢ من أبواب التكفني ح٢٢ الباب٧٥٢ ص٢ج: الوسائل )٣(

  .٣ من أبواب التكفني ح٢٢ الباب٧٥٢ ص٢ج: ائلالوس )٤(



٢٧٠

  .)١() وهذا منهويأيت ما يدل علی عدم جواز كون الكفن حريراً حمضاً،(: قال يف الوسائل

  . ذلك لكون الكسوة سوداء باحتمال أن يكون،شكل يف االستدالل ذه األخبار يف املستند وغريهأو

  .ظاهر النهي احلرمة، وال حرمة يف السوداء، فال بد وأن تكون ألجل كوا حريراً، فتأمل: أقول

ن أيب زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن  فقد وردت روايات يوهم منها جواز احلرير، كخرب إمساعيل اب،وكيف كان

نعم الكفن احللة، ونعم األضحية «): صلی اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا: قال) عليهم السالم( آبائه، عن علي

أن احللة ( :واحللية، يراد ا احلرير، كما قيل، لكن عن القاموس. )٣( وحنوه املروي عن اجلعفريات،)٢(»الكبش األقرن

  .  انتهی)٤()أو ثوب له بطانة  من ثوبني، غريه، وال يكون حلة إالّ ورداًرداء بزار أو إ

 ي  ورود احللة يف الديات وغريها، وال يراد ا احلرير، وبعد ذلك ال حاجة إلی ما ذكره الشيخ يف حمك:ويؤيد ذلك

  مامإلم الرسول بعيد، ويف نسبة اكالمه، من محله علی التقية، مع أن التقية عن مثل كال

                                                

  .٣ من أبواب الكفن ح٢٢ الباب٧٥٢ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٢ من أبواب الكفن ح٢٣ الباب٨٥٣ ص٢ج: الوسائل )٢(

  .٥ س٢٠٤ص: اجلعفريات )٣(

  .٣٥٣ ص٥ج: نظر جممع البحرينا )٤(



٢٧١

أو امرأةت طفالًوإن كان املي   

  

  .تقية، ما ال خيفی) صلی اهللا عليه وآله وسلم( له

طالق النص والفتوی، بل عن إل}  أو امرأة،ت طفالًوإن كان املي{مث إن النهي عن التكفني باحلرير عام حتی 

له هل يصلح أن يكفن فيه املوتی أعم مجاع، واستظهره يف اجلواهر عن املعترب والتذكرة، فإن قوالذكری التصريح باإل

شكال ينشأ من جواز لبسهن له يف الصالة، خبالف الرجل، ومن عموم إعندي (: منهما، لكن عن املنتهی قال

 يستدل لذلك باستصحاب جواز لبسهن قبل املوت، وهو غري ما  كما أنه رمبا،)٢( وحنوه عن اية األحكام،)١()النهي

 مبين علی أن كلما جيوز الصالة فيه جيوز جعله كفناً، وهذا مبين علی االستصحاب، ولذا ذكره املنتهی، إذ ما ذكره

  .خصص املنتهی دليل اجلواز بالصالة

  .أن يكفن الرجال): صلی اهللا عليه وآله وسلم(  لقوله، بالرباءة واملفهوم من خرب الدعائم:ويستدل لذلك أيضاً

 وال للرباءة، واالستصحاب، كما ال ،)رمحه اهللا(ال جمال لكلية العالمة  ف،ن عموم خرب ابن راشد حمكّمإ: واجلواب

مفهوم خلرب الدعائم، ولذا أطبق املتأخرون، كأصحاب املستند واجلواهر ومصباح الفقيه واملستمسك وغريهم، علی 

  .احلرمة

   سألته:وقد يستدل للمنع يف الرجل باستصحاب حال احلياة، ويف املرأة مبرسل سهل

                                                

  .٢٢ س٤٣٨ ص١ج: منتهی املطلب )١(

  .وت ط بري٢٤٢ ص٢ج: اية األحكام )٢(



٢٧٢

  ب املذهوال ب

  

 جيري مع الشك يف  لكن فيهما ضعف، إذ االستصحاب ال،)١( »كما يكفن الرجل«: كيف تكفن املرأة؟ فقال

  .بقاء املوضوع الذي منه ما حنن فيه، إذ الظاهر من أدلة حرمة احلرير أنه ال يكون زينة للرجال يف حال احلياة، فتأمل

  .ه ما ال خيفی، واملرسل ظاهره الكيفية ال اخلصوصيةأما ما أورده املصباح من أن العموم حمكّم، ففي

مث إن الظاهر عدم جواز أن يكون شيء من الكفن الواجب واملندوب استقالالً، أو إسباغاً، حتی العمامة واخلرقة 

ا يف بعض واملقنعة وزيادة اللفافة من الرأس مثالً، حريراً، ألا من الكفن وإن مل تكن واجبة، فال وجه لتأمل املستند، مل

 ليستا من الكفن فإن املراد من الكفن الواجب، ولذا ورد يف بعض النصوص أما من " واخلماراخلرفة"النصوص أن 

  .الكفن، كما أنه كذلك بالنسبة إلی النجس واملغصوب وغريمها

 القاعدة وليس له وجه ظاهر إالّ( :كما عن كاشف الغطاء، قال يف املستمسك} باملذهب{جيوز التكفني } وال{

  . انتهی،)٢()مجاع عليها، من أنه ال جيوز أن يكون الكفن مما ال جتوز فيه الصالةاحملكي عن الغنية اإل

                                                

  .١٦ من أبواب التكفني ح٢ الباب٧٢٩ ص٢ج: الوسائل )١(

  .١٥٧ ص٤ج: املستمسك )٢(



٢٧٣

  وال مبا ال يؤكل حلمه

  

ال «): عليه السالم( املؤمنني  قال أمري:)عليه السالم(  عن الصادق،وميكن أن يستدل له خبرب حممد بن مسلم: أقول

 بانضمام ما دل علی عدم ،)١( »سحوا موتاكم بالطيب إال بالكافور، فإن امليت مبرتلة احملرمكفان، وال متجتمروا األ

جوازه له حال احلياة فيستصحب إلی حال جواز التزيني بالذهب وحنوه يف احملرمة، ويف الرجل مبا دل على عدم 

  . باالشتغال، واالحتياط:كما أنه رمبا يستدل. املوت

 ومنقوله غري مقبول، وخرب ابن مسلم ال يدل علی أزيد ،أن االمجاع حمصلّه غري حاصل ب:ورمبا نوقش يف اجلميع

من الكراهة بقرينة السياق، واالستصحاب ال جيري إلی ما بعد املوت، بعد الشك يف بقاء املوضوع، كما تقدم يف 

ها شيء سوی توهم أن الكفن أمر طالق أدلة الكفن مما ال يرد عليإاحلرير، واالشتغال حمكوم بالرباءة، فال يبقی إال 

  .طالق يدفعهمتلقی من الشارع وليس منه املذهب، وهو توهم غري صحيح، إذ اإل

طالق مل يعلم مشوله ملثل املذهب، فدليل املرتلة واالستصحاب يؤخذ لكن االنصاف لزوم االحتياط بالترك، إذ اإل

عن بعضها اآلخر، كما أن تبدل املوضوع غري معلوم، ما، إذ كراهة بعض الفقرات بالدليل، ال يوجب رفع اليد 

  .وسيأيت فيما ال يؤكل توضيحاً لبعض املذكورات

  مبعنی عدم} ما ال يؤكل حلمه{جزاء أ} ـب{جيوز التكفني } الو{

                                                

  .٥ من أبواب التكفني ج٦ الباب٧٣٤ ص٢ج: الوسائل )١(



٢٧٤

  .جوازه يف جنس ما مينع الصالة فيه، كما عن النافع، والقواعد، واللوامع، والوسيلة، والكايف، والغنية، وغريها

بأنه ال دليل علی هذه الكلية، مبعنی أنه ال دليل علی اشتراط الكفن مبا يشترط يف لباس املصلّي، بل : مبا يقالور

جيوز الكفن مبا ال يصلّی فيه إذا مل يكن حريراً، ولذا اقتصر علی املنع عن احلرير يف حمكي املبسوط، والنهاية، 

  .األحكام، والتذكرة، واملنتهی، والشرائع، وغريها، واجلامع، واملعترب، والتحرير، واية رتصانواال

طالقات األدلة، فيجوز الكفن بأجزاء ما ال يؤكل حلمه، لكن رمبا إباألصل، واالستصحاب، و: استدل للجواز

نه ما ال جيوز الصالة فيه ال أ مجاعة الكلية، وىيظهر من غري واحد كون املنع عن ما ال يؤكل من املسلّمات، بل ادع

وأما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلّي فيه (: ، ولذا قال احملقق األردبيلي يف حمكي كالمهعله كفناًجيوز ج

  .مجاع صرحياً علی ذلكدعوی اإل:  بل عن الغنية،)١()مجاعالرجل وكونه غري جلد فكأن دليله اإل

  :استدل هلذا بأمور مخسة

  .قاعدة االحتياط: األول

  . كالم الغنيةمجاع املتقدم يفاإل: الثاين

  ة اشتغلت بتكفني امليت، وال يعلماالشتغال، فإن الذم: الثالث

                                                

  .١٩١ ص١ج: جممع الفائدة والربهان )١(



٢٧٥

   . بغري ما ال يؤكل، أي مبا تصح الصالة فيهفراغها إالّ

 الدالة علی أن امليت مبرتلة احملرم، ،ما استدله شيخنا املرتضی، من رواية حممد بن مسلم املتقدمة يف املذهب: الرابع

 ، امليت مبرتلة احملرم:ل القياس هكذا ويشكّ،)١(»كل ثوب تصلّي فيه فال بأس أن حترم فيه«: بضميمة حسنة حريز

  .ط يف ثوب احملرمرواحملرم مبرتلة املصلّي، فامليت مبرتلة املصلّي، فما يشترط يف ثوب املصلّي يشت

فاً إلی األمر به املستلزم ما استدل له يف املستند، من اختصاص أخبار التكفني حبكم التبادر بالقطن، مضا: اخلامس

رداً، فإن مل يكن برداً فاجعله كله قطناً، فإن مل جتد عمامة قطن، فاجعل الكفن يكون ب«: للوجوب يف موثقة عمار

ی جواز الباقي ـ ومنه ما ال يتم فيه الصالة ـ  مجع علی جوازه إن كان، ويبقأويلحق به ما ، )٢(»العمامة سابريا

  .  انتهی، كاف يف املنع، لوجوب حتصيل الرباءة اليقينية يف مثل املقامخالياً عن الدليل، وهو

  :ويرد علی اجلميع

أما قاعدة االحتياط، فإا لو كانت فهي استحبابية، إذ ال دليل علی وجوب االحتياط يف غري أطراف العلم 

  .مجايل وحنوه الذي ليس هذا منهاإل

الستناد، وقد تقرر يف األصول ضافة إلی أنه حمتمل اد غري صاحل، باإلمجاع حمصله غري حاصل، ومنقوله لالعتماواإل

  عدم

                                                

  .١حرام ح من أبواب اإل٢٧ الباب٣٦ ص٩ج: الوسائل )١(

.١ ح من أبواب التكفني١٣ الباب٧٤٣ ص٢ج: الوسائل )٢(



٢٧٦

  .حجيته

 ألنه من الشك يف التكليف، وليس من الشك يف املكلف به حتی يكون جمری ،واالشتغال حمكوم بالرباءة

  .االشتغال

مبثل هذه الرواية مع عدم فهم ثبات عموم املرتلة إ(أما ما استدل به الشيخ، فقد أورد عليه الفقيه اهلمداين، بأن 

كيف ومل يتوهم متوهم تعميم تروك . شكالاألصحاب منها ذلك، وعدم اعتمادهم يف احلكم عليها، يف غاية اإل

 حرام وأفعاله بالنسبة إلی امليت ألجل هذه الرواية، خصوصاً مع كون الترتيل الواقع يف الرواية علة لكراهة جتمرياإل

بل رمبا يستشم من املعتربة املستفيضة الواردة يف حكم من :  احلرمة ـ إلی أن قال ـمساس الطيب، الإاألكفان و

 ،)١(»يغطی وجهه، ويصنع به كما يصنع باحلالل غري أنه ال يقربه طيباً«: ، كصحيحة حممد بن مسلممات حمرماً

  .)٢() علی وجه االستحبابليس إالّ ـ فكونه مرتالً مرتلة احملرم :إلی أن قال_ وغريها، عدم كون امليت مبرتلة احملرم 

فالتبادر ممنوع، واملوثقة ال بد من محلها علی االستحباب، ملا دلّ علی جواز غري القطن، بل : وأما الدليل اخلامس

  ه شاهد علی ذلك، وحنورداالكفن يكون ب): عليه السالم(صدرها، وهو قوله 

                                                

  .١٣٣ من أبواب تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٣٣٠ ص١ج: التهذيب )١(

  .٦ س٥٢اجلزء الثاين من الد الثاين من كتاب الطهارة ص: مصباح الفقيه )٢(



٢٧٧

   من جلد املأكول واألحوط أن ال يكون، أو وبراً كان أو شعراًجلداً

  

الكتان كان لبين إسرائيل يكفنون به، والقطن ألمة «: قال) عليه السالم( املوثقة، خرب أيب خدجية، عن أيب عبد اهللا

مجاع املنقول،  املعتضدة باإللكن بعد ذلك كله ال حميد عن االحتياط، للشهرة. )١(»)صلی اهللا عليه وآله وسلم( حممد

  .فإن رد املصباح ال خيلو من مناقشةاملؤيده مبا ذكره الشيخ، 

} واألحوط أن ال يكون{أو ريشاً } جلداً كان، أو شعراً، أو وبراً{ ،جزائهأمث إنه ال فرق يف غري املأكول بني 

 واية األحكام، والذكری، كما حكي يف املستند، وجامع ،كما عن املعترب، والتذكرة} من جلد املأكول{الكفن 

  .كما حكي يف املستمسكاملقاصد، واملسالك، 

:  واالمجاع الذي تقدم يف كالم األردبيلي، وموثقة عمار املتقدمة،االشتغال، واالحتياط: واستدل لذلك بأمور

 وما دل علی لزوم كون الكفن ثوباً، بعد معلومية أنه ال يصدق علی اجللد الثوب، وما دل علی أن ،»فيما ال يؤكل«

يرتع عن الشهيد «): عليه السالم( فن معه كلما لطخ بالدم، كقول أمري املؤمننياجللد يرتع من الشهيد، مع أنه يد

   وقاعدة دوران األمر بني التخيري والتعيني،،)٢( »الفرو واخلف

                                                

  .١ من أبواب التكفني ح٢٠ الباب٧٥١ ص٢ج: الوسائل )١(

  .١٠ من أبواب غسل امليت ح١٤ الباب٧٠١ ص٢ج: الوسائل )٢(



٢٧٨

   فال بأس،وأما من وبره وشعره

  

اط ال ، والدروس، وصريح الروضة، وغريهم، اجلواز، وهذا هو األقرب، إذ االشتغال واالحتيةلكن عن ظاهر الغني

مجاع حمتمل طالق، ألنه شك يف تكليف زائد فاألصل عدمه، واإلإطالق، بل والرباءة لو مل يكن جمال هلما بعد اإل

، ومن املعلوم أنه غري متحقق، وموثقة عمار قد عرفت "مجاعكأن دليله اإل: "حتی يف كالم األردبيلي، ألنه قال

والقلنسوة،  «:قال بعد العبارة املتقدمة) عليه السالم( ألنه ،داللة فيهامام فال اجلواب عنها فيما ال يؤكل، أما رواية اإل

، )١(» حلّ أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، وال يترك عليه شيء معقود إالّوالعمامة، واملنطقة، والسراويل، إالّ

 ،جعله كفناً علی صدق اللباس وهو موجود يف املقام، وعلی هذا يتوقف جواز ،طالقإوالقاعدة إمنا تتم إذا مل يكن 

  .زار واملئزر والقميصبأن ال يكون ثخيناً حبيث ال يصدق عليه اإل

 خروجاً عن خالف من منع، والذي يظهر من شيخنا املرتضی والفقيه اهلمداين ،نعم ال بأس باالحتياط االستحبايب

  .أن سبب املنع هو عدم صدق الثوب

مجع علی جوازه أ كما يف اجلواهر، بل عن الرياض أنه ، املشهوركما هو}  فال بأس،وأما من وبره وشعره{

  طالقاا، مضافاً إلی الرباءةإ وبالصوف مما يؤكل حلمه، ويدل عليه عمومات التكفني

                                                

.١٠ من أبواب غسل امليت ح١٤ الباب٧٠١ ص٢ج: الوسائل )١(



٢٧٩

    وأما يف حال االضطرار فيجوز باجلميع، املنعوإن كان األحوط فيهما أيضاً

  

سكايف حيث منع منها، واستدل له  وفاقاً لإل،} املنعاًوإن كان األحوط فيهما أيض{ واالستصحاب، وأصل احلل،

  :باالحتياط وقاعدة االشتغال، وانصراف أدلة الكفن عن الشعر والوبر، وما دل علی أن الكفن يلزم أن يكون قطناً

 الكتان كان لبين إسرائيل يكفنون به، والقطن ألمة حممد: قال) عليه السالم(  عن الصادقة،كرواية أيب خدجي

  .» )لی اهللا عليه وآلهص(

  .لكن ال ميكن العمل بذلك. فإن مل يكن برد، فاجعله كله قطناً :وموثقة عمار

وال بأس يف ثوب «: وما استدل له بعد ما عرفت املنع عنه، وبني ما ال يدل، مضافاً إلی الرضوي املعمول به

  . هذا كله يف حال االختيار،)١( »صوف

كما استظهره شيخنا املرتضی، } فيجوز باجلميع{ يكن كفن غري هذه األشياء بأن مل} وأما يف حال االضطرار{

فاألظهر وجوب الستر بكل واحد من هذه عند االحنصار، ملا استفيد من أخبار علة تكفني امليت، ومن كون (: قال

ب يف بيان الكفن ثواطالق ثالثة األإحرمته ميتاً كحرمته حياً، ومن أن أصل ستر بدن امليت مطلوب، مضافاً إلی 

   وانصراف أدلة املنع عن املذكورات إلی حال،الواجب

                                                

.٢سطر١٨ ص:فقه الرضا )١(



٢٨٠

  . اجللود، الدعائه انصراف األدلة عنه)٢(لكن استثنی مصباح الفقيه.  انتهی،)١()االختيار

ز طالق أدلة املنع، واجلوان فيه احتماالت املنع مطلقاً، إلإ: )٣( فعن الشهيد يف الذكری،ويف املقام أقوال أخر: أقول

  . ووجوب ستر عورته حال الصالة مث نزعه،مطلقاً، لئال يدفن عارياً

جتويز اجللد الذي جتوز فيه الصالة دون غريه من احلرير والنجس واجللود مما ال تصح الصالة فيها، : )٤(وعن البيان

  .واألشعار واألوبار

  .جتويز النجس دون غريه: )٥(وعن جامع املقاصد

  .جازهأ ما منع للنهي عنه كاحلرير فلم جيزه، وبني غريه مما مل يكن فيه دليل فنيبالفرق : )٦(وعن الرياض

ضافاً إلی العلة طالقات أدلة الكفن قاضية بصحة كل شيء يصح عليه اسم الثوب والقميص وحنومها، مإ: أقول

  املذكورة يف خرب

                                                

.١٣ س٣٠٠ص: كتاب الطهارة )١(

.١٥ س٥٢اجلزء الثاين من الد الثاين من كتاب الطهارة ص: مصباح الفقيه )٢(

.٢٧ س٤٦ص: الذكری )٣(

.١٥ س٢٥ص: البيان )٤(

.٢٠ س٥٢ص: جامع املقاصد )٥(

.١٣ س٥٨ ص١ج: الرياض )٦(



٢٨١

 ميتاً عارياً، وعلی هذا اني يف قوم رأوفضل، وإلی ما دلّ علی ستر عورة امليت مث الصالة عليه يف اخلربين املتقدم

  .كان خروج ما خرج للدليل

 كما هو مقتضی االستصحاب بالنسبة إلی احلرير ،مث مفاد األدلة خمتلفة بني ما دلّ علی حرمة بعض األشياء

 والذهب للرجال، بل هو ظاهر النهي يف احلرير، وبني ما دل علی عدم صحة الكفن، كما لو قيل بذلك يف الشعر

  .والوبر وما أشبه

 ملا علم من الشارع من أمهية التكفني، واألدلة ،فمقتضی القاعدة اجلواز، بل الوجوب يف حال التعذر: أما الثاين

حرز أن أ فلو : فعموم دليل الكفن يف صورة تعذر االختياري منه حمكّم، وأما األول،املانعة منصرفة إلی حالة االختيار

حرز أن الكفن أهم، كما ال يستبعد ذلك أ علی أدلة الكفن، ودفن امليت عارياً، ولو مالتحرمي أهم كاملغصوب قد

م الكفن، وما مل حيرز األمهية كان من تعارض الواجب واحلرام بدون ترجيح، وكان بالنسبة إلی غري املغصوب، قد

  .مقتضی القاعدة التخيري بني تقدمي هذا أو ذاك

  .تاره املصنف، تبعاً للشيخ أن األقوی هو ما اخ:ويتحصل من ذلك

 لكنها . بالرباءة، أو االستصحاب، أو االشتغال، أو امليسور، أو ما أشبه: نفياً أو اثباتاً،ورمبا يتمسك يف املقام

  .رادها فلريجع إلی مظااأأصول ال تقاوم األدلة، كما أن يف املقام تفصيالت أخر من 



٢٨٢

  ر بني جلد املأكول، أو أحد املذكورات، يقدم اجللد علی اجلميع، إذا دار األمر يف حال االضطرا: )٥ مسألة ـ(

  

 جنس، أو نوع اختياراً، كما لو مل يكن عنده إالّسألة السابقة إمنا هو مع وحدة الما ذكر يف امل): ٥ مسألة ـ(

ل خيري مطلقاً، أو بني اثنني أو ثالثة منها، فه} إذا دار األمر يف حال االضطرار{ وأما ،حرير، أو جلد، أو ما أشبه

  واملصنف،يقدم بعضها علی بعض، وعلی تقدير التقدمي فما هو املقدم يف صور الدوران املتعددة، اختالف وأقوال

غري املغصوب، إذ املغصوب كما عرفت ال جيوز } بني جلد املأكول، أو أحد املذكورات{علی أنه لو دار ) رمحه اهللا(

  .}يقدم اجللد علی اجلميع{ل الكفن  لتقدم دليل احلرمة علی دلي،مطلقاً

   :قواالًأأقول قد عرفت أن يف اجللد 

  .املنع مطلقاً، حتی يف حال االضطرار، ألنه ال يصدق عليه الثوب والكفن وحنومها

  .واجلواز مطلقاً، حتی يف حال االختيار، لعدم الدليل علی املنع

  .وز، وبني ما ال يصدق، فال جيوز لصدق الثوب عليه فيج،والتفصيل بني ما يصدق عليه الكفن

 ويف غريه التخيري، لعدم ، كان مقتضی القاعدة تعينه فيما لو صدق عليه الثوب،وحيث عرفت أن األقوی الثالث

بتقدميه، :  ال يصدق عليه الكفن، كما رمبا يقالبتقدمي غريه، ألن اجللد: العلم بتقدمي أحدها علی اآلخر، ورمبا يقال

رة يف الكفن شكال يف صدق تلك العلل املذكوإب، وفيهما نظر، إذ ال نه، خبالف مثل احلرير، واملذهألنه ليس منهياً ع

  هنا، فلكل من اجللد



٢٨٣

 ال يبعد تقدمي النجس، وإن كان ال خيلو عن ،وإذا دار بني النجس واحلرير، أو بينه وبني أجزاء غري املأكول

  احلرير،اشكال، وإذا دار بني احلرير وغري املأكول يقدم 

  

وغريه مقرد، وحيث مل يعلم الترجيح كان مقتضی القاعدة التخيريب ومبع.  

كان مقتضی القاعدة التخيري يف } بني النجس، واحلرير، أو بينه وبني أجزاء غري املأكول{أمر الكفن } وإذا دار{

ح أحدمها علی اآلخر، كما أن الدوران األول، ألن كال من النجس واحلرير منهي عنه يف باب الكفن، ومل يعلم ترجي

مقتضی القاعدة ترجيح غري املأكول، ألن املستفاد من دليل النجس أمهية النجاسة إلی حيث يقرض الكفن ألجلها، 

، فمن قائل بتقدمي أحدمها، شكال، وقد اختلف الفقهاء يف ذلكخبالف دليل غري املأكول الذي وقع فيه الكالم واإل

كما عن الذكری وغريه، ألن احلرير وغري } ال يبعد تقدمي النجس{ علی أنه) رمحه اهللا( فومن قائل بالتخيري، واملصن

 له، والثاين مبا فيه املانع، وإذا دار األمر بينها ياملأكول ممنوعان ذاتاً، والنجس ممنوع عرضاً، فاألول أشبه مبا ال مقتض

  .ملا عرفت من مقتضی القاعدة} شكالإوإن كان ال خيلو عن { ،قدم فاقد الوصف علی فاقد األصل

فاألحوط تقدمي غري املأكول، ملا عرفت من صراحة دليل  }بني احلرير وغري املأكول{أمر الكفن  }وإذا دار{

  مل يظهر} يقدم احلرير{قوله ب) رمحه اهللا( احلرير، خبالف غري املأكول ، وما ذكره املصنف



٢٨٤

رير وجلد غري املأكول، وإذا دار بني جلد غري املأكول شكال يف صورة الدوران بني احلإوإن كان ال خيلو عن 

  .جزائه يقدم سائر األجزاءأوسائر 

  

يف صورة الدوران {تقدميه علی احلرير } شكالإوإن كان ال خيلو عن { وجهه، مث إن تقدمي غري املأكول مطلق،

ه غري مأكوالً، خبالف احلرير، فإن فيه  ألن يف اجللد حينئذ جهتني، كونه جلداً، وكون،}بني احلرير وجلد غري املأكول

 لعدم صدق الكفن حينئذ علی ،جهة واحدة، لكن مقتضی القاعدة أن اجللد إذا مل يصدق عليه الثوب قدم احلرير

  . ن صدق فاألحوط تقدمي غري املأكول كما عرفتإاجللد، و

كالصوف } جزائهأوسائر { وبالذي ال يصدق عليه الث} بني جلد غري املأكول{  يف الكفناألمر} وإذا دار{

قدس اهللا (الشتماهلا علی حمذور واحد دون الثوب، وقد أطال العلماء } يقدم سائر األجزاء{ والشعر والوبر وحنوها

  . واهللا العامل، اكتفينا برمي النظر اختصاراً، الكالم يف املقام)أسرارهم



٢٨٥

  .ون اخلليط أزيد من األبريسم علی األحوطجيوز التكفني باحلرير غري اخلالص بشرط أن يك: )٦ مسألة ـ(

  

بشرط أن يكون اخلليط أزيد {املمزوج مبا جيوز التكفني فيه  }جيوز التكفني باحلرير غري اخلالص{): ٦ مسألة ـ(

وقيد احلرير باحملض احترازاً (: كما نص علی ذلك غري واحد من الفقهاء منهم صاحب احلدائق، قال} من األبريسم

ويدل عليه .  انتهی،)١()ريه علی وجه ال يستهلكه احلرير، فإنه جيوز التكفني فيه، كما جيوز الصالة فيهعن املمتزج بغ

مفهومه ثبوت البأس (:  قال يف مصباح الفقيه،)٢( »إذا كان القطن أكثر من القز، فال بأس«: رواية ابن راشد املتقدمة

طالقه، بل يظهر منهم عدم إال يظن بأحد االلتزام به علی  وهذا مما ،يف الثوب غري اخلالص الذي مل يكن قطنه أكثر

  . انتهی،)٣()اخلالف يف جواز التكفني بغري اخلالص الذي جيوز للرجل أن يصلّي فيه

جية حل الذي أدعی القطع خبالف مفهوم الرواية، لكن الظاهر لزوم العمل ا ،وكأنه أخذ ذلك من اجلواهر: أقول

  . فتأمل،وال ربط هلذا الباب بباب الصالة} علی األحوط{ جلابرالرواية ولو بضميمة العمل ا

                                                

.١٩ ص٤ج: احلدائق )١(

.١٣ يف املس ح٢٤ الباب٩٠ ص١ج: الفقيه )٢(

.١٤ س٥١اجلزء الثاين من الد الثاين من كتاب الطهارة ص: مصباح الفقيه )٣(



٢٨٦

زالتها، ولو بعد الوضع يف القرب إإذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة، أو باخلروج من امليت، وجب : )٧ مسألة ـ(

سل، أو بقرضبغ  

  

ی ما هو ظاهر عل} زالتهاإإذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة، أو باخلروج من امليت، وجب {): ٧مسألة ـ(

األصحاب كما يف اجلواهر، وهو املنقول عن الصدوقني وأكثر األصحاب كما يف احلدائق، بل عن بعض دعوی 

  .مجاع عليه، نعم حكي عن الوسيلة أن ذلك مندوب، ومل يظهر وجه معتد به لهاإل

ولو بعد  { احلكم عام الرابعة، من وجوب طهارة الكفن، ومنه يعلم أن ما تقدم يف املسألة:ويدلّ علی احلكم

وقد اختلفوا يف ذلك، فعن مجاعة التفصيل بني الوضع يف القرب } سل، أو بقرضبغ{زالة تكون واإل }الوضع يف القرب

 الشرائع، ونسبه اجلواهر إلی كثري من املتأخرين، وعن املدارك نسبته إلی فيقرض، وبني عدمه فيغسل، وهو خمتار

طالق الفتوی بالقرض، نسبه إمع الربهان نسبته إلی األصحاب، وعن مجاعة صحاب، وعن جمالصدوقني وأكثر األ

سل  وعن بعض منهم الشهيد، واحملقق الثاين، الغ. وابن سعيد وابن الرباجةاجلواهر واملستمسك إلی الشيخ وابن محز

  .ومجع آخر بالتخيري مطلقاً): رمحه اهللا( وقال املصنف . يف صورة تعذره يف القربمطلقاً، إالّ

  :ذي ظفرت به من األخبار يف البابفاألقوال يف املسألة أربعة، وال



٢٨٧

إذا خرج من امليت «: قال) عليه السالم(  عن ابن أيب عمري، عن بعض أصحابه، عن الصادق،ما رواه يف الكايف

  .)١( »صاب الكفن قرض منهأشيء بعد ما يكفن، ف

إذا خرج من منخر امليت الدم أو الشيء بعد ما : قال) معليه السال(  عن الصادق،وما رواه الشيخ، عن الكاهلي

  .)٢( يغسل، فأصاب العمامة أو الكفن، قرض منه

: قال) عليه السالم( وما رواه الشيخ، عن ابن أيب عمري، وأمحد بن حممد، عن غري واحد من أصحابنا، عن الصادق

  .)٣( » يكفن، فأصاب الكفن قرض من الكفنإذا خرج من امليت شيء بعد ما«

فإن خرج منه شيء بعد الغسل، فال تعيد غسله، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن، «:  قال،وما يف الفقه الرضوي

إلی أن تضعه يف حلده، فإن خرج منه شيء يف حلده مل تغسل كفنه، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج 

  .)٤( »حدی الثوبني علی اآلخرإمنه، ومددت 

                                                

.٣ باب ما خيرج من امليت بعد أن يغسل ح١٥٦ ص٣ج: الكايف )١(

  .٣ من أبواب التكفني ح٢٤ الباب٧٥٣ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٤ من أبواب التكفني ح٢٤ الباب٧٥٤ ص٢ج: الوسائل )٣(

. السطر األخري١٧ص: فقه الرضا )٤(



٢٨٨

 عن علي بابويه القول بذلك يف ونقل يف املعترب(: الفقيه، التعبري ذه العبارة كما يف احلدائق قالوعن الصدوق يف 

  :  ومن هذه الروايات، بضميمة بعض القواعد، اختلفت األقوال،)١()الرسالة

ر القرض ا القائل بالتفصيل، استدل بالرضوي ابور بالعمل، وعباريت الفقيه والرسالة، ومحل أخب:فالقول األول

  .طالقها بالرضويحد، تقييداً إلعلی ما بعد الوضع يف الل

  . تسليم جربه بالشهرةم بعد ضعف الرضوي، وعد،يستند إلی مطلقات األخبار: والقول الثاين

 عنه، يتالف املال وهو منهإاحتج األولون بأن يف القرض (: استند إلی ما ذكره يف الذخرية، حيث قال: والثالث

أي صورة التعذر يف القرب، وعلی هذا فال بد هلم أن حيملوا روايات .  انتهی)٢()حمل االتفاق لك علیفيقتصر يف ذ

  .القرض علی صورة تعذر الغسل

  . سل بضميمة ما دلّ علی القرض، استضعافاً للرضوي املفصليستند إلی وضوح جواز الغ: والرابع

 يف الفقيه والرسالة، بعد ما هعمل والفتوی علی طبق املشهور، وال وجه لتضعيف الرضوي بعد ال:لكن األقرب

  ن اقتصرت علیإ مث إن الروايات وعلمنا من أما يقتصران علی متون الروايات، مما هو حجة بينهما وبني اهللا تعالی،

                                                

.٦٢ ص٤ج: احلدائق )١(

.٤١ يف الكفن س٨٩ص: الذخرية )٢(



٢٨٩

  .مكانذا مل ميكن وجب تبديله من اإلإإذا مل يفسد الكفن، و

  

طالق الفقهاء بعدم الفرق بني إ أوجبت ،اسة اخلارجة منهاخلروج من امليت، لكن معلومية عدم خصوصية النج

صابة القطعات الواجبة واملندوبة، ألا كلها من الكفن، إالنجاسة اخلارجية واخلارجة، كما أن الظاهر عدم الفرق بني 

الكفن ضافة إلی التصريح بالعمامة يف األخبار، وهي ليست من طالق والعلة يف خرب فضل وغريه، باإلفيشملها اإل

  .الواجب

وهو كذلك، إذ مع فساده وسقوطه عن اسم } إذا مل يفسد الكفن{قيد القرض مبا ) رمحه اهللا( املصنفمث إن 

 أعين وجوب ،سل أو التبديل علی األصل فيتعني الغ،طالقات القرضإالكفن لكون املصاب منه كبرياً جداً، ال تشمله 

وجب { أو أوجب القرض فساد الكفن ،ل والقرض كأن مل يكن ماءسالغ} ذا مل ميكنإو{تكفني امليت بكفن طاهر 

طالق ما دلّ علی وجوب الكفن الطاهر، وليس جمرد التكفني مسقطاً للتكليف، وإالّ فإن كفّن  إل}مكان اإلعتبديله م

  .مث جرد قبل الدفن، لزم القول بالكفاية

شكال يف عدم وجوب إ وأما بعده فال ، القرب وهذا كله قبل سد باب،نعم إذا مل ميكن سقط التكليف بالتعذر

  .التطهري أو حنوه كما ال خيفی



٢٩٠

  لو مع يسارها وكفن الزوجة على زوجها: )٨  ـمسألة(

  

مجاعاً كما يف اخلالف إبال خالف بني األصحاب كما يف احلدائق، و }كفن الزوجة على زوجها{): ٨  ـمسألة(

كما عليه فتوی األصحاب، عن املعترب والذكری، } ولو مع يسارها {،روالتنقيح، وعن اية األحكام كما يف اجلواه

  . املنتهی والتذكرة، وكما عن الكفاية وجامع املقاصد كما يف املستند كما عنوعند علمائنا

عليه (  أن أمري املؤمنني: عن أبيه، عن جعفر، فاحلكم ضروري عند األصحاب، ويدل عليه خرب السكوين،وباجلملة

  .)١( » كفن امرأته إذا ماتتعلی الزوج«: لقا) السالم

  .)٢( »الكفن من مجيع املال«: قال) عليه السالم( والصحيح املروي يف الفقيه، عن الصادق

  . )٣( »كفن املرأة علی زوجها إذا ماتت«): عليه السالم( وقال

  . كال التقديرين منا من مراسيل الفقيه، ولكنه حجة علیإن ال يكون الدليل من الصحيح، وأن احتمل إو

  :ورمبا يستدل لذلك بأمرين آخرين

 ومن املعلوم لزوم نفقة الزوجة اليت منها ،)٤(﴾لَكُم ِنصف ما ترك أَزواجكُمو: ﴿ا زوجة، لقوله تعالیإ: األول

  .كساء علی الزوجاإل

                                                

.٢ من أبواب التكفني ح٣٢ الباب٧٥٩ ص٢ج: الوسائل )١(

.٣ يف أول ما يبدأ فيبه من تركه امليت ح٨٨ الباب١٤٣ ص٤ج: الفقيه )٢(

.٣ يف أول ما يبدأ فيبه من تركه امليت ح٨٨الباب ١٤٣ ص٤ج: الفقيه )٣(

.١٢اآلية: سورة النساء )٤(



٢٩١

 دائمة أو ،ولة أو غري مدخولة مدخ،ة أو أمة حر، أو جمنونة أو عاقلة،من غري فرق بني كوا كبرية أو صغرية

  ،منقطعة

  

استصحاب حال احلياة، ألا زوجة عرفاً، ويف االستصحاب يشترط بقاء املوضوع العريف، وعلی أي تقدير : الثاين

  .مجاع عليه كما عرفت اإلن اطالق النص والفتوی قاض بعدم الفرق بني الزوجة املوسرة وغريها،إف

ن الكفن من أصل املال، عموماً من وجه، يفترقان يف الزوجة أ   وما دلّ علیشكل بأن بني هذا الدليل،أورمبا 

املعسرة، وغري الزوجة من سائر الناس، وجيتمعان يف الزوجة املوسرة، فيتساقطان، واحلكم هو األصل القاضي بعدم 

 ذاك، ألا   مقدمة علین الزوجيةأن رواية الصدوق ظاهرة يف االستثناء، أ مضافاً إلی االستصحاب، و:الوجوب، وفيه

  .من العناوين احلاكمة كما ال خيفی

ن الصغرية غري القابلة لالستمتاعات، ال جتب أ، وتوهم نصاً وفتوی} من غري فرق بني كوا كبرية أو صغرية{

و أ{ :طالق يف قولهن مل جيِر االستصحاب، ومن ذلك تعرف وجه اإلإطالق، ونفقتها والكفن تابع لذلك، مردود باإل

 يف غري حمله، إذ حينئذن كفنها علی سيدها أ، وتوهم ةمبعنی أن تكون الزوجة أم} ة أو أمة حر،جمنونة أو عاقلة

شكل يف املنقطعة أوقد }  دائمة أو منقطعة،مدخولة أو غري مدخولة{عنوان السيادة  ة كما عرفت مقدمة علیيالزوج

منا هو النفقة غري اجلارية يف املقام، والنص منصرف عن مثلها، إن الكفن أغري واحد، توقفاً، أو فتوی بالعدم، بدعوی 

  وال خيفی ما فيه إذ االنصراف ال وجه له بعد كوا زوجة



٢٩٢

 والعاقل ، وكذا يف الزوج ال فرق بني الصغري والكبري،قة الرجعية دون البائنة بل وكذا املطلّ،مطيعة أو ناشزة

  .ليه ع من مال املوىلّ فيعطي الويلّ،وانون

  

م االنصراف فهو ن كان استثنی الشارع بعض أحكامها فيها، ولو سلّإ وشرعاً وعرفاً، هلا آثار الزوجية، ولغةً

ل عليه، وإذا ثبت مشول النص، مل يكن وجه لرفع اليد عن ذلك، بعدم مشول الدليل اآلخر، وهو كونه بدوي ال يعو

  .ن استدل به غري واحدإمن النفقة، و

ملا دل علی أا زوجة، احلاكم  }ةقة الرجعيبل وكذا املطلّ{الكالم فيه كالكالم يف املنقطعة  }ةمطيعة أو ناشز{

جراء احلكم إ وال دليل علی ، خلروجها عن الزوجية بالطالق}دون البائنة{علی األدلة املرتبة اآلثار علی الزوجية 

  .مبجرد العدة فيما كانت هلا عدة، كاملختلعة

  .ی املبذول مما أوجب انقالب الطالق رجعياً، رجعت األحكامنعم إذا رجعت هي إل

 ،يف الزوج ال فرق بني الصغري والكبري{ طالق النص والفتوی، واالستصحاب يف بعض املواردإ مقتضی }وكذا{

ن أوهم  ورمبا يت،} عليه من مال املوىلّفيعطي الويلّ{  بل والعنني وابوب وحنومها، والداخل وغريه}والعاقل وانون

  ،الصغري وانون، مرفوع عنهما القلم، فال يثبت عليهما حق مايل



٢٩٣

ن الرفع خاص بالتكليف، فال يشمل الوضع، خمدوش مبا أب: الختصاصه باملكلف كسائر التكاليف، واجلواب

 خارج نه كما لو قررت حكومة قوانني، مث قالت بأن الصنف الفالينأذكرناه يف بعض التعليقات من ظهور العموم، و

طالق، وضعياً كان أو تكليفياً، مضافاً إلی ما قواه ن العرف ال يكاد يفهم من هذا االستثناء إال اإلإعن هذه القوانني، ف

 الكلية ن احلكم الوضعي مرده إلی احلكم التكليفي، ويدفع التوهم بعد تسليمأشيخنا املرتضی يف بعض رسائله، من 

  . فتأمل،ما نصاً، وأما امجاعاًإملوارد، ومنها املقام، بأن هذا الرفع مستثنی يف كثري من ا

   



٢٩٤

 بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه ،يساره: أحدها ،يشترط يف كون كفن الزوجة على الزوج أمور: )٩  ـمسألة(

  . فهو أو البعض الباقي يف ماهلا وإالّ، عن مستثنيات الدينزائداً

  

) رمحه اهللا(  علی ما ذكرها املصنف،مخسة} لى الزوج أموريشترط يف كون كفن الزوجة ع{): ٩  ـمسألة(

}  عن مستثنيات الدينزائداً{ أي يفي بالكفن جبميعه أو ببعضه}  بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه،يساره: أحدها{

   .}ماهلافهو أو البعض الباقي يف { يكن للزوج ما يفي بالكفن متاماً أو بعضاً} وإالّ{ من الدار أو اخلادم وحنومها

، قطعهم إلی ذكر هذا الشرط العالمة وغريه، بل عن الذخرية نسبته إلی األصحاب، بل عن املدارك نسبته

 بأن الكفن من الدين، فيشمله ما دلّ ، من الفقهاء وكثري من غريهمطالق النص وفتوی املتقدمنيإواستوجه ذلك مع 

اع الدار وال اجلارية يف الدين، ذلك أنه ال بد للرجل من ظل ال تب«): عليه السالم(علی عدم بيع املستثنيات، كقوله 

  .)١( »يسكنه وخادم خيدمه

منع مشول الدين له، وما يف مصباح الفقيه بأنه مبرتلة سائر الديون يف كونه حقاً مالياً للغري متعلقاً بذمة :  أوالً:وفيه

منا استثنی الدين، ال ما هو إإذ الدليل : ظور فيهالزوج، فال جيب عليه اخلروج من عهدته إالّ علی تقدير يساره، من

  .مبرتلته

نه دين إذ أن دعوی ألم ن من احلق ما ليس ديناً، ومنه يعإنعم هو حق، وليس كل حكم ثبت للدين ثبت للحق، ف

  ليس معنی

                                                

.١ من أبواب الدين والقرض ح١١ الباب٩٤ ص١٣ج: الوسائل )١(



٢٩٥

  . يف غري حملها،الدين إال احلق املتعلق بذمة اإلنسان، وهذا منه

إن : ن يقالأستثناء يف غري حمله، مثله مثل  التسليم، ال يوجب سقوطه، فهو ان كونه ديناً علی تقديرإ: ثانياً

ه، ألن أدلة الضمان ؤعطاإتلف مال الناس عمداً ال جيب عليه أالشخص الذي ليس له شيء زائداً علی املستثنيات إذا 

  .حمكومة بأدلة املستثنيات

ن يقترض أنه ال جيب علی املعسر إشياء يف الدين، أما منا تدل علی عدم بيع تلك األإإن أدلة املستثنيات : واحلاصل

بعدم وجوب نفقة : نه ال يصح القولأداء هذا احلق الواجب عليه فعالً، فهو أمر أجنيب عن أدلة املستثنيات، أال تری أل

  .ياته يف وقته، متسكاً بأدلة املستثنءمكانه أداإ و،الزوجة علی املعسر مع متكنه من القرض بكل يسر وسهولة

طالقاً، رفع عنه التكليف، ملا دل علی قبح التكليف بغري مقدور، ومع ذلك يبقی الكالم يف إنعم لو كان غري قادر 

م أطالقاً، إأدائها   ن مل يقدر علیإفيه، كما هو كذلك يف سائر الضمانات، و نه هل هو دين بذمته جيب قبول الدينأ

النصراف عن هذه الصورة، ومن ما تقدم تعرف وجه النظر يف طالق النص األول، ورمبا حيتمل اإ مقتضی ؟ال

 لزوم انتظار املعسر، ولذا تردد املدارك الناسب إلی قطع األصحاب يف االستثناء، وأفتی  التمسك لالستثناء مبا دل علی

بيت املال، غري واحد بعدم االستثناء، واحتمل يف اجلواهر بعد سقوط الكفن عن الزوج املعسر دفنها عارية، أو من 

  وإن كانت هي



٢٩٦

 زوجها، فإذا  ن كفن الزوجة علیأموسرة، ألن ما دلّ علی كون الكفن من أصل املال، خصص مبا دلّ علی 

ن الزوج ليس مكلف بذلك لعسره، فيكون حاهلا أالورثة، فال مال هلا، وقد فرض   ماتت انتقلت مجيع تركتها إلی

  .ن بيت املالحال من ال مال هلا يف الدفن عارياً، أو م

 الزوج لو فرض عدم مشوله للمعسر، بقي ما دلّ علی أن الكفن يف مال الشخص ساملاً  ن دليل اللزوم علیإ :وفيه

 وجب الكفن علی ن مشل هذا املقامإإن أدلة كون الكفن علی الزوج : عن املخصص، فال وجه لعدم مشوله، واحلاصل

ن من أصل التركة سليماً، فال يصل الدور إلی الدفن عارياً أو من  كون الكف ن مل تشمل بقي ما دل علیإالزوج، و

  .بيت املال

 ، وقلنا بثبوت احلق عليه، كان الالزم ختصيص أدلة كون الكفن من أصل املال،إن الزوج لو كان معسراً: ال يقال

 عارية، كما ذكره ن تدفنأ واملفروض أن الزوج ال يتمكن فعالً من التكفني، فال بد و،فليس كفنها من تركتها

  .اجلواهر

 لتكفن، ال ليكون حقاً ة وصرفه عن التركمنا جعل الكفن علی الزوجإلشارع ن اأالظاهر من األدلة : النا نقول

 لرفع اليد عن أدلة كون الكفن يف أصل املال، وذلك  مل يكن وجه،فقط، وإذا مل يتمكن أو مل يفعل عاصياً أو حنوه

 فإذا مل ينفق إعساراً، أو عصياناً، فهل يتوهم عدم ثبوت النفقة يف مال السيد إذا نفاق علی الزوجمثل وجوب اإل

  .كانت أمة، أو األب إذا كان أبوها موسراً

طالق، فتوی ونصاً، من التبعيض يف صورة التمكن من البعض، هو مقتضی اإل) رمحه اهللا(مث إن ما ذكره املصنف 

  ن األمر ليس ارتباطياً، بل منأ لوضوح



٢٩٧

  . عدم تقارن موما:ثاينال

  . بسبب الفلس، عدم حمجورية الزوج قبل موا:الثالث

  

  .قبيل تعدد املطلوب

كما عن املقداد، والشهيدين، واحملقق الثاين، واملستند، وغريهم، } عدم تقارن موما {:من الشرائط} الثاين{

، أما إذا مات معها فليس مكلفاً حال موا وذلك ألن ظاهر الدليل موت الزوجة قبل الزوج، حتی يكون الكفن عليه

  . حتی يكون عليه شيء

 عدم الوجوب، ولو مل نعلم بالسبق واالقتران، كما لو غرقا، أو خسف ما، أو ما أشبه، كان مقتضی القاعدة

  .لعدم العلم ذا التكليف، فاألصل عدمه، وال جمال الستصحاب تأخر حياته عن موا، كما ال خيفی

فإن احلجر موجب لسلب قدرته علی } عدم حمجورية الزوج قبل موا بسبب الفلس {:من الشرائط} الثالث{

  .التصرف يف ماله

  . من أن عدم املال ال ينايف وجوب الكفن، كما نبه عليه املستمسك،ما عرفت يف الشرط األول:  أوالً:وفيه

نفاقاته الواجبة اليت جيب علی احلاكم إنه من أب: بعد القولال ي[ (: ما أشار إليه الربوجردي يف تعليقته قائالً: وثانياً

  . انتهی)١()جرائها عليه من أمواله، ما مل تقسم علی غرمائه، وإن كان هو حمجوراً عن التصرف فيهاإ

  نهأض النصوص من أمهيته الكفن، وخصوصاً ما رمبا يظهر من بع

                                                

.٣٠ص: تعليقة السيد الربوجردي )١(



٢٩٨

  . من رهن أو غريه، الغريق به حق أن ال يتعلّ:الرابع

   عدم تعيينها الكفن بالوصية:اخلامس

  

عن رجل مات وعليه ) عليه السالم(  سألت أبا عبد اهللا: مقدم علی الدين يف صورة التعارض، كخرب زرارة قال

  دين بقدر مثن كفنه؟

  .)١( »جيعل ما ترك يف مثن كفنه، إالّ أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضی ما عليه مما ترك«: قال

  .والثالثملا تقدم يف وجه الشرط األول }  من رهن أو غريه، الغريق به حقأن ال يتعلّ{ : من الشرائط}الرابع{

 كان احلق مستغرقاً، أما يف ـ إذا) رمحه اهللا( مبناه  منا يستقيم ـ علیإ مضافاً إلی أن تعلق احلق ،ما سبق: وفيه

  .الزائدغري املستغرق، كما هو الغالب يف الرهن، فالالزم التكفني ب

 ألنه علی هذا التقدير يسقط التكليف، لعدم بقاء ،}ةعدم تعيينها الكفن بالوصي {:من الشرائط} اخلامس{

شكال، إذ جمرد الوصية ال يسقط املتعلق، بل املسقط تنفيذ إطالقه حمل إمتعلقه، كما هو شأن سائر التكاليف، لكن 

املوسرة بكفنها نفذت من الثلث، لعمومات الوصية، وسقط ولو أوصت (: الوصية من الوصي، ولذا قال يف املستند

  ن الشارع أوجبأجياا العمل إی ن مل تنفذ، ألا توجب العمل، ومعنإن الوصية مسقطة وأواحتمال .  انتهی،)٢()عنه

                                                

  .٢ من أبواب أحكام الوصايا ح٢٧ الباب٤٠٥ ص١٣ج: الوسائل )١(

  .١٥ س١٩٣ ص١ج: املستند )٢(



٢٩٩

ن  يف غاية السقوط، أل،جيابه تكفينها من مال زوجها، لعدم وجوب كفنني قطعاًتكفينها من ماهلا، فال معنی إل

جياب الوصية ال يسقط احلق الثابت، إال إذا انتفی املوضوع، فهو كما لو قيل بأن نفقة الزوجة تسقط مبجرد وصية إ

  .نفاق عليهاشخص باإل

ن املوضوع يدور مدار اخلارج، ال الوصية، مل يكن وجه إلحلاق الشرط والنذر وما أشبه بالوصية، بل أوإذا حتقق 

  . تكفن ولو كانت األسباب املوجبة كلها موجودةمل متربع، وال يسقط لو يسقط عن الزوج لو كفنت ولو من



٣٠٠

   ل لهال احمللّ ،لة على سيدهاكفن احمللّ ):١٠  ـمسألة(

  

ملا سيأيت من كون الكفن العبد واألمة علی السيد، } ل لهال احمللّ، لة على سيدهاكفن احمللّ{): ١٠  ـمسألة(

إا زوجة لغة : ل كفن الزوجة علی زوجها حاكماً علی ذلك، ورمبا يقالی يكون دلي وليست احمللّلة زوجة حت

 حلية الوطء بسبب صحيح وهو موجود يف الرجل واحملللة، وأما شرعاً فهو وشرعاً، أما لغة فألنه ليس الزواج إالّ

الدائم أو املنقطع، مبعناه اللغوي مع قيد أن يكون السبب حملالً شرعاً، وذلك موجود فيه، وليس الزواج خاصاً بلفظ 

  .بل كل ما أباح الوطء ومنه التحليل

 أَزواِجِهم أَو ما  ِإالَّ على﴿ :ن الظاهر من الزوج ما يقابل ملك اليمني وما يتبعه، ولذا قال سبحانهأنصاف لكن اإل

مهمانأَي لَكَتصحاب بالنسبة إلی ج، ومع الشك يكون مقتضی االستا وهذا من توابع ملك اليمني، ال الزو،)١(﴾م

  .املولی، والرباءة بالنسبة إلی احمللل له، حمكمني

                                                

  .٣٠اآلية : ، وسورة املعارج٦ اآلية: منونسورة املؤ )١(



٣٠١

 حىت لو كان وضع ،م عليهاوكان له ما يساوي كفن أحدمها قد ،إذا مات الزوج بعد الزوجة ):١١  ـ مسألة(

    إذا كان بعد الدفن إالّ،عليها فيرتع منها

  

ألن ما } م عليهاقد{فقط  }ا يساوي كفن أحدمهاوكان له م، إذا مات الزوج بعد الزوجة{): ١١  ـ مسألة(

 املستفاد من أدلة  كون كفن املرأة علی زوجها، فإنّدلّ علی كون الكفن من أصل املال، مقدم علی ما دلّ علی

تقدمي الكفن علی الدين مع أنه من حقوق الناس، أن الشارع اهتم بالكفن اهتماماً بالغاً، حتی أن حقوق الناس اليت 

األمهيتة مبكان تتأخر عنه، وال يستفاد من دليل كفن املرأة علی زوجها هذه األمهية، ولذا أفتی بذلك اجلواهر، هي من 

الكفن مث مات الزوج، وال }  عليهاعِضحىت لو كان و{ :ومصباح الفقيه، واملستمسك، وغريهم، ومنه يعلم وجه قوله

وضع ال يصري الكفن ملكاً هلا، أو خارجاً عن ملكه،  ألن بالويكفن به الزوج،} يرتع منها{نه إ} ـف{ شيء له أصالً

كسوة زيد عليك، يفهم منه عرفاً اخلروج عن امللك : إن قوله كفن املرأة علی زوجها، حنو قولك: اللهم إال أن يقال

كساء والتكفني، وإذا خرج عن ملكه ليس للزوج كفن حتی يكفن به إذا مات، مضافاً إلی مقتضی مبجرد اإل

  .ستصحاب، فتأملاال

ملثل ذلك،    كما استثناه اجلواهر وغريه، لعدم مشول ما دل علی أن الكفن من أصل املال،} إذا كان بعد الدفنإالّ{

  .أما لو قلنا باخلروج عن امللك مبجرد التكفني، فاألمر أوضح



٣٠٢

، حينئذ، فإن حال الكفن نعم يبقی الكالم فيما لو أخرجت من القرب صدفة، بالسيل والسبع وحنومها أو عصياناً

  .حال ما قبل الدفن



٣٠٣

  .إذا تربع بكفنها متربع، سقط عن الزوج: )١٢مسألة ـ(

  

ن إحلصول املوضوع، فال يبقی جمال للتكليف، ف} إذا تربع بكفنها متربع، سقط عن الزوج{): ١٢مسألة ـ(

يما إذا فات األوان، كما لو أمر بسقي طاعة، والعصيان فالتكليف كما حقق يف حمله يسقط بتحقق املوضوع، وباإل

دابته، فإنه يسقط لتكليف لو شربت بنفسها، أو سقاها غريه، وكذا إذا سقاها املكلف، وهكذا إذا ماتت قبل السقي، 

  .نه يسقط التكليف يف مجيع هذه الصورإف

يسقط التكليف مبجرد يتها يأيت هنا، فال صن الكالم السابق حول سقوط الكفن عن الزوج بوأكما أنه ال خيفی 

  . وإالّ فلو كفنت بالتربع مث سلبت مل يسقط التكليف،تربع متربع، بل إذا كفنت ودفنت



٣٠٤

كفن غري الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه، وإن كان ممن جيب نفقته عليه، بل يف مال ): ١٣مسألة ـ (

  .امليت، وإن مل يكن له مال يدفن عارياً

  

زوجة من أقارب الشخص ليس عليه، وإن كان ممن جيب نفقته عليه، بل يف مال كفن غري ال{): ١٣مسألة ـ (

ماً، بل ظاهر طهارة  وظاهر حمكي الروض كونه مسلّ،كاألبوين واألوالد، وفاقاً للحدائق، واجلواهر، واملستند} امليت

ا أن صريح مصباح عدم اخلالف فيه، لكن حمكي التذكرة وغريه يعطي الوجوب، كم) رمحه اهللا(شيخنا املرتضی 

  .الفقيه ذلك

طالق ما دلّ علی أن كفن الشخص يف أصل ماله، وهذا ال إ باألصل، كما يف املستند، وب:استدل القائلون بالعدم

 ولذا تباع يف ، وإن مل يكن زائداً علی املستثنيات، ألن باملوت خترج املستثنيات عن االستثناء،بأس به فيما كان له مال

  .دينه

ی به  فتأ كما ،}يدفن عارياً{ن  أ فمقتضی قوهلم وصريح مجاعة منهم،صالأ} ن مل يكن له مالإ{أما } و{

 جيب عليك نفقة فالن، فهم عرفاً : ألن الظاهر أن الكفن من شؤون النفقة، ولذا لو قيل لشخص: وفيه نظر.املصنف

شبه، مل أمور دفنه وما أعليك نفقته، ومل يقل موره بعد املوت أيضاً عليه، حتی أنه لو تركه معتذراً بأن املولی قال أأن 

االستصحاب إمنا يتمشی يف حق ما عدا الزوجة، لو مل يكن له من التركة ما يفي ( :يقبل منه، ولذا قال يف املصباح

نفاق علی غري الزوجة بأن ال يكون عنده ما يغنيه عن أن يكون كال علی غريه،  الشتراط وجوب اإل،بكفنه

  لتزام بالوجوب يففاالنصاف أن اال



٣٠٥

  .)١( انتهی)مجاع علی عدمه كما استظهره بعض، حتتاج إلی البينةالصورة املفروضة غري بعيد، ودعوی اإل

 زوجها مطلقاً، وكون كفن األقارب واجيب النفقة علی  ی القاعدة كون كفن الزوجة علی ن مقتضأ: فتحصل

 االستصحاب، فيقدم علی  لكفن، ألنه من النفقة، مضافاً إلین مل يكن عندهم ما يفي باإمعيلهم الواجب عليه نفقتهم 

األصل، وال جمال ملا دلّ علی أن الكفن يف أصل املال لعدم املوضوع، ولذا احتاط غري واحد من املعلقني علی العروة 

  .يف وجوبه عليه يف هذه الصورة

                                                

.٧ س٦٨ اجلزء الثاين من الد الثاين من كتاب الطهارة ص:مصباح الفقيه )١(



٣٠٦

 ،ا سبع أو ذهب ا السيل وبقي الكفن فلو أكله،ال خيرج الكفن عن ملك الزوج بتكفني املرأة): ١٤ مسألة ـ(

  .رجع إليه ولو كان بعد دفنها

  

 وبقي ، أو ذهب ا السيل، فلو أكلها سبع،ال خيرج الكفن عن ملك الزوج بتكفني املرأة{): ١٤ مسألة ـ(

جه  واحد، واحتمل يف اجلواهر هنا أن يكون للزوج، لعدم خروكما عن غري} ه ولو كان بعد دفنها رجع إلي،الكفن

عراض الزوج وعدم ن يكون بال مالك، إلأ، ألنه صار ملكاً هلا فريجع إلی ورثتها، ون يكون مرياثاًأعن ملكه، و

  .دخوله يف ملك امليت، ألنه ال ميلك

  . منفي، بأن الزوج مل يعرض إلی األبد، وإمنا أعرض حال كونه كفناً، وقد ارتفع:لكن االحتمال الثالث

أن امليت ال ميلك، ألنه خارج عن قابلية امللك، إال أن يدل دليل خاص، وليس ما حنن فيه ينفيه : واالحتمال الثاين

جهزه أعن امليت الذي مل خيلّف شيئاً ) عليه السالم( الكاظم  فإنه سأل،منه، بل الظاهر من خرب فضل بن يونس خالفه

 ،ال«: جيعل للدين؟ قالأان عليه دين خوانه بكفن آخر وكإفإن اجتر عليه بعض :  الزكاة، ـ إلی أن قال ـمن مال

  .)١( » إمنا هذا شيء صار إليه بعد وفاته،ليس هذا مرياثاً تركه

 وذلك ال ألجل أنه مل خيرج من ملكه حتی ينايف الكالم السابق، بل ألجل تعلق حقه به، ،ولفيبقی االحتمال األ

  .وضوع كان له مبقتضی حقه، فتأملفإذا انتفی امل

                                                

.١ من أبواب التكفني ح٢٣ الباب٧٥٩ ص٢ج: الوسائل )١(



٣٠٧

  .إذا كان الزوج معسراً، كان كفنها يف تركتها، فلو أيسر بعد ذلك، ليس للورثة مطالبة قيمته): ١٥ مسألة ـ(

  

كفنها يف {مقتضی ما تقدم يف الشرط األول أن يكون } إذا كان الزوج معسراً، كان{): ١٥ مسألة ـ(

يدل دليل علی أنه يكون إذ مل } فلو أيسر بعد ذلك، ليس للورثة مطالبة قيمته {،شكال فيهن عرفت اإلإو} تركتها

  .ملكاً للزوجة باقياً بذمة الزوج، حتی يكون للورثة املطالبة

عطاء احلق إمن قبيل  جازة احلاكم كان هلم املطالبة، ألنه يكون حينئذإنعم لو كفنها الوارث قرضاً علی الزوج ب

  .قرضاً



٣٠٨

بل وكذا إذا كان بعد الدفن على ،  ة أخرى وجب عليه مر، فسرقه سارق،نها الزوج إذا كفّ):١٦ ـ مسألة(

  .األحوط

  

إذ الظاهر }  ة أخرىوجب عليه مر{ أو تلف بآفة أو حنوها}  فسرقه سارق،نها الزوجإذا كفّ{ ):١٦  ـمسألة(

من األدلة أن هذا احلق إمنا ثبت لتدفن مكفنة، فال يسقط مبجرد التكفني، بل يكون حاله حال ما لو قدم هلا طعاماً، 

  .بدون تفريط منها، أو أرسل إليها كسوة، فسرقت أو فقدتفأكله غريها 

لعدم دليل علی } على األحوط{إذا خرجت جثتها  }بعد الدفن{الفقدان بالسرقة وحنوها  }بل وكذا إذا كان{

علی :  وإن كان رمبا حيتمل السقوط، ألن الدفن منتهی حمل الوجوب، ولذا قال،سقوط التكليف يف هذه الصورة

  .األحوط

 مل يدل دليل علی لزوم نبشها لتكفن ثانية، بل ه جثتها، بأن علم بسرقة كفنها وهي مدفونة، فإنإذا مل خترجنعم 

  .ن احلكم ينتهي بالدفن، ولذا ال جيب النبش لتطهري الكفن إذا علمنا بأنه تنجسأمقتضی أدلة طهارة الكفن وحنوها، 



٣٠٩

  . وإن كان أحوط،س على الزوج على األقوىلي، ما عدا الكفن من مؤن جتهيز الزوجة): ١٧  ـمسألة(

  

وفاقاً للمستند وبعض } ليس على الزوج على األقوى، ما عدا الكفن من مؤن جتهيز الزوجة{): ١٧  ـمسألة(

 فيلزم مجيع املؤن علی الزوج، بل هو احملكي عن املبسوط، والسرائر، واية األحكام، ،}وإن كان أحوط{ آخر

ان، واملوجز احلاوي، والتنقيح، وجامع املقاصد، واملسالك، وغريها، كما يف املستمسك، والذكری، والدورس، والبي

 نص عليه مجاعة : قد صرح مجع من األصحاب بوجوب مؤنة التجهيز أيضاً علی الزوج، ويف اجلواهر:بل يف احلدائق

مها، واختار الوجوب مصباح ن توقف فيه هو تبعاً للمدارك واحلدائق وغريإ ومن األصحاب، بل ال أجد فيه خالفاً،

  .الفقيه

 حكومة ما دلّ علی االنفاق علی الزوجة عليه، فإن املتفاهم عرفاً من وجوب :باألصل، وفيه: استدل للقول األول

االنفاق علی الشخص، القيام جبميع شؤونه حتی ما بعد املوت، كما عرفت سابقاً، وقد يستأنس لذلك بالتصريح 

  .ثال، لكنه ال يصلح دليالً كما ال خيفیبالكفن، فإنه من باب امل



٣١٠

وجة فعلى زوجها  إال إذا كانت مملوكة مز،وكذا سائر مؤن جتهيزه،  دهكفن اململوك على سي): ١٨ ـ مسألة(

وال فرق بني أقسام،كما مر   

  

املدارك  والشهيدين، واحملقق الثاين، وأصحاب ، كما عن الفاضلني} دهكفن اململوك على سي{): ١٨  ـمسألة(

مجاعاً كما عن املعترب، والتذكرة، إ، بل والذخرية واحلدائق والرياض، وغريهم، بل ال أجد فيه خالفاً كما يف اجلواهر

 بال خالف من أحد كما يظهر من كلمام، }وكذا سائر مؤن جتهيزه {.والذكری، والروض، واملدارك، ويف املستند

طالق النفقة، مشوله لوازم التجهيز، مضافاً إ ما تقدم من أن الظاهر من : عليهمجاعاً ادعاه املستند وغريه، والدليلإبل 

ال يكاد يشك يف أن الشارع مل يرض ( :مجاعات املدعات، ويف مصباح الفقيه زاد بأنهإلی االستصحاب، وإلی اإل

 بل ال يبعد جزم  فوائده كانت عائدة إليه حال حياته،بدفنه بال كفن، ومل يكلف بذلك من عدا سيده الذي مجيع

  . انتهی)١()العقل باستحالة أن جيعل الشارع مجيع منافعه ملواله، ومل جيعل مصارفه عليه، من دون فرق بني حيه وميته

}إال إذا كانت مملوكة مزی زوجها حاكمة علی أدلة   من أن أدلة كفن املرأة عل}وجة فعلى زوجها كما مر

  موال فرق بني أقسا{ . عرفت عدم الفرق بني الكفن وسائر مؤن التجهيزنفاق الشاملة ملا بعد املوت، وقداإل

                                                

.٢٢ س٦٩اجلزء الثاين من الد الثاين من كتاب الطهارة ص: مصباح الفقيه )١(



٣١١

  .  ويف املشترك يشترك،ضض يبعويف املبع، اململوك

  

، واملكاتب املطلق، واملشروط، واملدبر، وأم الولد، واحملللة، والباقية يف حبالة املولی، كما ال فرق  من القن}اململوك

  .م امرأة، حراً، أو عبداً بناء علی ملك العبد، صغرياً، أم كبرياًبني أقسام املالك رجالً كان، أ

نعم يستثنی اململوك غري املسلم، النتفاء املوضوع، ويف استثناء املالك غري املسلم لو فرض، كما لو أسلم عبد غري 

عتقد فال جيرب عليه، كما من أنه ال ي: سالمه، وقلنا بأنه باق يف ملكه ما مل يبع قهراً عليه، وجهانإاملسلم ومات فور 

ن زاحم إدائه للصالة والصيام وأسالم، ومن أنه تكليف بالنسبة إلی املسلم، كما جيرب علی ال جيرب علی سائر أحكام اإل

  . فتأمل،حقه

} يبعض {بأن كان بعضه حراً، وبعضه عبداً، كما يف املكاتب املؤدي بعض ما ميلك} املبعض{اململوك } ويف{

  .مجاع عن بعض عليهطالق، بل يف اجلواهر استظهار اإللرقية، ألنه مقتضی اإلالكفن بقدر ا

ل بقدر حصته، ألنه مقتضی سياد يف كفنه، كاأل} يشترك{بني أكثر من سيد واحد } املشترك{اململوك } ويف{

فال جيب . وكيفاًمث إن الواجب على الزوج واملوىل، إمنا هو املقدار الواجب من الكفن، وسائر املؤن كماً  ،امللكية

  كما ال جيب عليهما اجلنس الثمني، بل يكتفي بأقلوحنومها، عليهما اخلرقة والعمامة 



٣١٢

ن كان له حالة سابقة، كما لو كانت زوجة إالواجب كما ال خيفی، ويف الشك يف الزوجية والعبودية يستصحب، 

إالّ تعلم حتها، وكذا يف العبودية، و صيغة شك يف صيجرأجنبية مث أمث شك يف طالقها، أو بالعكس، بأن كانت 

  .احلالة السابقة أو تعارضت، كان األصل الرباءة



٣١٣

 على الديون ماً مقد،يف غري الزوجة واململوك القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ):١٩ ـ مسألة(

  ،والوصايا

  

ألصحاب كما يف احلدائق، صرح به ا} القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة{): ١٩  ـمسألة(

مجاعاً كما عن مجاعة يف مصباح الفقيه، وحكي إ و،مجاع الفرقة كما يف اجلواهرإمجاع الطائفة كما يف املستند، وبإوب

حكام، والروض، وكشف اللثام، وغريها، كما يف املستمسك، مجاع عن اخلالف، واملعترب، والتذكرة، واية األاإل

  .ملا قد عرفت من كون كفنهما علی الزوج والسيد} لوكيف غري الزوجة واملم{وذلك 

ن مجاعاً مستفيضاً يف كالم من سبق ممإ}  على الديون والوصاياماًمقد{ ويكون الكفن املأخوذ من أصل التركة

مثن الكفن من مجيع «: قال) عليه السالم( مجاع علی أصل احلكم، ويدل عليه صحيح ابن سنان، عن الصادقادعی اإل

  .)٢( »كفن املرأة علی زوجها إذا ماتت«:  وقال،»)١(املال

جيعل ما «: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر مثن كفنه؟ قال:  قال،وصحيح زرارة، فيما رواه املشايخ الثالثة

  .)٣( » ما عليه مما تركىترك يف مثن كفنه، إالّ أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه، ويقض

                                                

.١ من أبواب التكفني ح٣١الباب ٧٥٨ ص٢ج: الوسائل )١(

.١ من أبواب التكفني ح٣٢ الباب٧٥٩ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٢ من أبواب أحكام الوصايا ح٢٧ الباب٤٠٥ ص١٣ج: الوسائل )٣(



٣١٤

  ، وقيمة األرض، وماء الغسل، والكافور، من السدر،ر املؤنوكذا القدر الواجب من سائ

  

أول شيء يبدأ به من املال الكفن، مث الدين، مث الوصية، مث «: قال) عليه السالم( وخرب السكوين عن الصادق

  .)١(»املرياث

ول شيء يبدأ أ«: قال) صلی اهللا عليه وآله وسلم( عن رسول اهللا) عليهم السالم( ئمة بسند األ:وخرب اجلعفريات

  .)٢(»من املال الكفن، مث الدين، مث الوصية، مث املرياث

 الكفن، مث الدين، مث الوصية، مث أول شيء يبدأ به من مال امليت«: قال) عليه السالم( عن علي: ائمعوخرب الد

  .)٣(»املرياث

كما صرح به غري } ض وقيمة األر،سل وماء الغ، والكافور، من السدر،وكذا القدر الواجب من سائر املؤن{

نسان فتقدم علی الدين، مجاع عليه، وكأن وجهه أن هذه األمور من نفقة اإلواحد، بل عن اخلالف واملدارك اإل

كتقدم سائر نفقاته حال حياته عليه، وقد تقدم أن العرف ال يری للموت انفصاالً عن احلياة، فهذه اخلصوصيات 

  من باب املثال، ولذا ورد يف بابإن الكفن : هرة املتحققة، وقد يقالمجاع والشمضافاً إلی االستصحاب ودعوی اإل

                                                

.١ من أبواب أحكام الوصايا ح٢٨ الباب٤٠٦ ص١٣ج: الوسائل )١(

٢ س٢٠٤ص: اجلعفريات )٢(

.فن باب ذكر احلنوط والك٢٣٢ ص١ج: الدعائم )٣(



٣١٥

  ، يف صورة احلاجة إىل املال، وحنوها،ار واحلفّ،ال وأجرة احلم،بل وما يؤخذ من الدفن يف األرض املباحة

  

 من كفّنه من الزكاة مرة بلفظ الكفن، ومرة بلفظ التجهيز، وعلی هذا فيشمله ما تقدم من أدلة كون الكفن

  .األصل

 ،ال وأجرة احلم،ما يؤخذ من الدفن يف األرض املباحة{منه يعلم وجه تقدم سائر املؤن علی الدين من } بل و{

ين بأنه يف صورة عدم الدين  ورمبا يستدل لتقدم هذه األمور علی الد،} يف صورة احلاجة إىل املال، وحنوها،ارواحلفّ

ن قيل بالثاين لزم دفنه بال غسل مع إ فإن قيل باألول احتاج إلی الدليل، وهل نقول بأخذها من أصل التركة، أم ال؟

الكفن، إذا مل يوجد املتربع، وهو خالف الضروري املقطوع به، وإذا قيل باألول مل يكن فرق بني وجود الدين 

  .وعدمه

ل وحنوه، مما اعتاد الظاملون سورمبا استشكل يف املؤن املأخوذة ظلماً، كرسم الدفن يف األرض املباحة، بل ورسم الغ

خذها من أصل املال أأخذه، نظراً إلی أن الشارع مل جيعل هذا من املؤنة، فلم يستثنها، بل قوی يف اجلواهر عدم 

  .مجاع منصرف عنهاطالق املؤنة يف معقد اإلإلألصل، مع عدم الدليل عليه، و

نه ال يؤخذ من أصل املال، وال مال آخر يؤخذ عدم غسله، أل و مضافاً إلی أن ذلك يوجب عدم دفن امليت:وفيه

ن الدليل املتقدم، وهو أن تلك األمور إمنا هي من النفقات اليت ال يفرق فيها بني أن االنصراف ال وجه له، أمنه، و

  .طالقحال احلياة واملوت، كاف يف اإل

   نعم املؤنة املرتبطة بالتشييع وحنوه، مما هو من تشريفات



٣١٦

عالن عن موته، خارجة عن ذلك، ألا أمور تشريفية، ال مؤن صل جتهيزه، كاملصابيح ورسوم اإلامليت، ال من أ

خراج إمجاع ألمكن اخلدشة يف ولوال اإل(: شكال يف ما ذكره شيخنا املرتضی قالحقيقية، ومما يتقدم يظهر اإل

ملصروفة يف التجهيز كاملاء واخلليطني سل وحنوها، فإن املتيقن خروج األعيان افعال، كاحلفر واحلمل والغمقدمات اإل

شكل من ذلك ما لو توقف مباشرة الفعل علی بذل مال لظامل مينع من الغسل والدفن يف أجرة املدفن، وأوالكفن و

  .  انتهی)١()األرض املباحة وحنو ذلك

إليه لتجهيزه من وارثه الذي بل ينبغي القطع بأولوية امليت مباله فيما حيتاج (: مضافاً إلی ما ذكره يف املصباح قائالً

مواله املتخلفة ألقاربه، ومؤنة أ لكونه أولی الناس به، فكيف يتقدم علی نفسه، بل كيف جيعل الشارع ال يستحقه إالّ

  .  انتهی)٢()جانب، أو يرضی ببقائه بال دفن، مع أنه مل يرض ببقائه بال كفنجتهيزه علی األ

 أنه خالف السرية القطعية واملعلوم من حال املسلمني يف مجيع األعصار واحتمال أن خيرج من الزكاة، مضافاً إلی

مصار، مردود بأن حكمة الزكاة سد حاجة الفقراء، والقيام باملصاحل اليت مل يكن هلا ما يؤديها، ومن البديهي عدم واأل

  . من ذلك، هذا كله يف القدر الواجب أو الضروريكون مؤنة جتهيز كل مثٍر

                                                

  .٨ س٣١١ص: كتاب الطهارة )١(

.٣٠ س٧١اجلزء الثاين من الد الثاين من كتاب الطهارة ص: مصباح الفقيه )٢(



٣١٧

ة  مع وصي إالّ،تهم فموقوف على إجازة الكبار من الورثة يف حص،عن القدر الواجب يف مجيع ذلكوأما الزائد 

  ،امليت بالزائد مع خروجه من الثلث

  

شبه خيرج عن أ كاخلرقة والعمامة والربد وما ،فاملتعارف منه ندباً }وأما الزائد عن القدر الواجب يف مجيع ذلك{

: خراج من األصل أعم من ذلك، وهذا هو الذي اختاره صاحب اجلواهر، قالعلی اإلاألصل أيضاً، ألن الدليل الدال 

، فيتبع  علی أن ذلك من املستحبات املالية، خماطب به الويل مثالً بناًء،ولعله يتأتی يف املستحب الصرف أيضاً كاحلربة(

قبيل استحباب خروج الزكاة من مال اختياره من غري نظر إلی غريه من الوراث، صغاراً كانوا أم كباراً، فيكون من 

أن الكفن من صلب املال من غري ختصيص له بالواجب واملندوب، فالواجب منه   طالق ما دلّ علیإالطفل، ويؤيده 

  . انتهی)١() ذلك، ملا دلّ علی تعلق الدين بعدهواجب، واملندوب منه مندوب، بل لعل حق الدين أيضاً ال يزاحم

قيه، وبعض آخر، خالفاً لظاهر احملكي عن التذكرة، واملعترب، وجامع املقاصد، وتبعهم وكذلك اختاره مصباح الف

موقوف على إجازة الكبار من {القدر الواجب   م علی أن الزائد علیإ} ـف{الشيخ املرتضی، واملستند، واملصنف 

إالّ،تهمالورثة يف حص خذ الكفن من األصل ال يشمل إالّ ألن دليل أ}ة امليت بالزائد مع خروجه من الثلث مع وصي 

  .مكان خروجه من الثلثإذن، أو الوصية مع الواجب، فيبقی الزائد عليه حمتاجاً إلی اإل

  نه ال وجهإ: وفيه

                                                

.٢٦٠ ص٤ج: اجلواهر )١(



٣١٨

  .  فيجوز صرفه يف الزائد من القدر الواجب، أو بعضاًأو وصيته بالثلث من دون تعيني املصرف كالّ

  

 فرد بغري اشتمال علی ،حبات تعارفاً شائعاً يكاد ال يوجد يف اخلارجلصرف الدليل عن ظاهره، مع تعارف املست

املستحبات، ولذا جرت سرية املتشرعة من القدمي علی ذلك من دون استنكار، وعلی هذا فالظاهر جواز أخذ 

  .جازة الكبارإرث، بدون حاجة إلی املستحبات من األصل، مقدماً علی الدين واإل

حتی ينطبق علی الزائد االستحبايب، أو وصية امليت } عيني املصرف كالّ أو بعضاًأو وصيته بالثلث من دون ت{

خذ من التركة باملقدار املتعارف للويل األ} فيجوز {،بالزائد مع خروجه من الثلث، كما ذكره املصنف وغريه

  .}الزائد من القدر الواجب{كل من الواجب ومن } صرفه يف{و

  . النصراف الدليل عنه، الظاهر عدم خروجه من األصل،نعم ما ال يتعارف من املستحبات



٣١٩

حيتاج الزائد إىل   فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة،على ما هو أقل قيمة األحوط االقتصار يف الواجب: )٢٠ ـ مسألة(

ليل أو حيتاج إىل ق،هناك مكان مباح ال حيتاج إىل بذل مال  فلو كان، وكذا يف سائر املؤن،تهمإمضاء الكبار يف حص، 

  ، بإمضائهمال جيوز اختيار األرض اليت مصرفها أزيد إالّ

  

 وذلك لعني }على ما هو أقل قيمة االقتصار يف الواجب{ عند املصنف وبعض آخر }األحوط{): ٢٠  ـمسألة(

ابقة ما تقدم يف املسألة السابقة من الوجه، وعلی هذا فالفارق بني هذه املسألة حيث احتاطوا فيها، وبني املسألة الس

ن كان ال وجه لذلك إفتو ا، هو احتمال انصراف الدليل عن مثل هذه اخلصوصيات هنا، مع اجلزم به هناك، وأاليت 

دون،  كالثوب املتوسط دون األ كاخلرقة، وكيفاًاًتيان باملتعارف كملتعارف كال املستحبني، فإن املتعارف اإل

خری ال وجه له، وقد عرفت يف املسألة حديهما دون األإفاجلزم بن املسألتني شريكتان يف مجيع اجلهات، إ: واحلاصل

  .السابقة أن الظاهر جواز كليهما من األصل، مقدماً علی الدين

 ،يف حصتهم{من الورثة  }فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة حيتاج الزائد إىل إمضاء الكبار{ :ومنه يظهر النظر يف قوله

 ال جيوز ، أو حيتاج إىل قليل،هناك مكان مباح ال حيتاج إىل بذل مال كانفلو {  غري الكفن}وكذا يف سائر املؤن

 أو  أو وصيته به مع اخلروج من الثلث، أو وصيته بال تعيني كالً} بإمضائهميت مصرفها أزيد إالّاختيار األرض الّ

  . كما تقدم يف املسألة السابقة،رادة الوصي ذلك، فيما ينطبق عليهإبعضا، مع 



٣٢٠

 وكذا ، فحينئذ ال يبعد خروجه من أصل التركة،ت حلرمة املي هتكاً أو مصرفاً قيمةًون ما هو األقلّ أن يكإالّ

من  االقتصار على أقل الواجب هتك حلرمة امليت يؤخذ املستحبات أيضاً فلو فرضنا أنّ،ات الكفنبالنسبة إىل مستحب 

  .أصل التركة

  

 } فحينئذ ال يبعد خروجه من أصل التركة،ت حلرمة امليتكاً ه أو مصرفاً قيمةً أن يكون ما هو األقلّإالّ{

ناظراً إلی .  انتهی)١()حمل اشكال(: النصراف الدليل مما يوجب اهلتك، ومنه يعرف أن تعليق السيد الربوجردي بقوله

ل إذ اهلتك يوجب عدم مح.  حمل اشكال،أن دليل حرمة اهلتك ال يوجب األخذ من األصل بعد تعلق حق الغري به

ال يراد به الكفن املوجب للهتك يف  ،)٢(»أول شيء يبدأ به من املال الكفن«): عليه السالم(  فقوله،كالم الشارع عليه

شكال يف طالقه ال يشمل كل كفن، ولو كان موجباً للهتك، وعلی أي حال فقد عرفت األإطالقه، مبعنی أن إضمن 

  .أصل هذه اخلصوصية

 } فلو فرضنا أن االقتصار على أقل الواجب هتك حلرمة امليت،ات الكفنحببالنسبة إىل مست{احلال  }وكذا{

زار هتكاً أمام املئزر والقميص واإل   أو كان االقتصار علی،كما لو اقتضی ذلك تكفينه فيما يسمی يف حال القنب

  .رثواإلمقدماً علی الدين والوصية }  من أصل التركةأيضاً{الكمية والكيفية  }يؤخذ املستحبات{الناس 

                                                

٣١ص: تعليقة السيد الربوجردي )١(

.١ من أبواب أحكام الوصايا ح٢٨ الباب٤٠٦ ص١٣ج: الوسائل )٢(



٣٢١

 ، وحق اجلناية، وحق الرهانة،مثل حق الغرماء يف الفلس،  الغري حلققاًإذا كان تركة امليت متعلّ ):٢١ ـ مسألة(

  .ففي تقدميه أو تقدمي الكفن إشكال

  

 } وحق الرهانة وحق اجلناية،مثل حق الغرماء يف الفلس،  الغري حلققاًإذا كان تركة امليت متعلّ{): ٢١  ـمسألة(

 من }أو تقدمي الكفن إشكال{  أي تقدمي حق الغري}ففي تقدميه{ لو كان له عبد جان تعلق به حق اين عليه كما

مجاعام، فإا تقتضي عدم مزامحة شيء من احلقوق للكفن، إصحاب يف فتاويهم، ومعاقد طالق األخبار وكالم األإ

واطالق النص والفتوی، ومعاقد (:  بل قال يف اجلواهروقد أفتی بذلك غري واحد، كاملستند ومصباح الفقيه وغريمها،

عرف فيه خالفاً بالنسبة إلی األخري، أ، بل مل مجاعات، يقتضي تقدميه علی حق املرن، واين عليه، وغرماء املفلساإل

  .  انتهی)١()بل يف الروض أنه يقدم عليه قطعاً

يها، ألن املفروض تعلق تلك احلقوق بأمواله قبل موته، ومن تلك احلقوق السابقة علی الكفن، فال يتقدم الكفن عل

ثبوت احلق إمنا يتبع : فتقدمي الكفن املتأخر عليها حيتاج إلی دليل مفقود يف املقام، أو يوجه مبا يف املستمسك، من أن

لكفن ال يسقط نفس الدين، ألن العني إمنا كانت رهناً عليه فما دام الدين موجوداً يكون احلق كذلك، ودليل تقدمي ا

طالق البدأة بالكفن معارضاً ملا دل علی ثبوت احلق، تعارض إالدين، وال يوجب براءة ذمة امليت، وحينئذ يكون 

  العامني من وجه، فيكون

                                                

.٢٥٩ ص٤ج: اجلواهر )١(



٣٢٢

  فال يترك مراعاة االحتياط

  

ليل  حلرمة التصرف يف حق الغري، وال يصلح د،املرجع ـ بعد التساقط ـ أصالة بقاء احلق، فيقدم علی الكفن

  . انتهی،)١() كما ال خيفی،وجوب التكفني للترخيص يف التصرف فيه

وهناك أقوال مفصلة، احتماالً أو قطعاً، بني حق املرن فيقدم علی الكفن، وبني غرماء املفلس فيقدم الكفن عليه، 

، كما عن الشهيد  والفرق بني اجلناية والرهن. والفرق بني اجلناية عمداً وخطأً كما عن احملقق.ىكما عن الذكر

  .الثاين

طالقات احملكمة، والسبق الزماين لو كان كافياً، مل يتقدم الكفن لكن األقوی تقدمي الكفن مطلقاً، ملا عرفت من اإل

  .الدين، كما أن تعلق حق الغري ال خيرج امللك عن ملكية امليت، وجمرد كونه ملكاً له كاف يف تقدم الكفن  علی

شكال  وعلی تقدير اإل،يرادها، وإيراد اجلواب عنهاإ ال داعي إلی ، هلا وجوهاً غري تامةأما التفاصيل، فقد ذكروا

 ومع عدمه لعدم تنازل ذي احلق، أو ،مكانباجلمع بني الكفن ورضاهم مع اإل} فال يترك مراعاة االحتياط{ يف شيء

.ن بيت املال أو ما أشبهشكال، ويصل األمر إلی التربع أو األخذ ملكونه صغرياً، أو ما أشبه، يبقی اإل

                                                

.١٧٦ ص٤ج: املستمسك )١(



٣٢٣

  ،فالظاهر عدم وجوبه على املسلمني  ،ت تركة مبقدار الكفنإذا مل يكن للمي: )٢٢ ـ مسألة(

  

 كما صرح به }فالظاهر عدم وجوبه على املسلمني  ،ت تركة مبقدار الكفنإذا مل يكن للمي{): ٢٢  ـمسألة(

 بل عن جامع املقاصد نسبته .م األصحاب، كذا يف املستند واملصرح به يف كال.مجاعة من األصحاب، كذا يف اجلواهر

مجاع  وكذا حكي اإل.مجاع عليه وعن اية األحكام اإل. وعن املدارك أنه ال خالف فيه بني العلماء.إلی كثري منهم

  .عن اللوامع، وشرح الرسائل، والرياض

  :طالق يف أدلة الكفن، بأمورواستدلوا لذلك بعد األصل، وعدم اإل

من كفن «: يف خرب سعد بن طريف) عليه السالم( ما دل علی استحباب تكفني املؤمن، كقول الباقر: ولاأل

من «: يف خرب ابن مسعود) صلی اهللا عليه وآله وسلم( وقول النيب ،)١( »مؤمناً، كان كم ضمن كسوته إلی يوم القيامة

 فإن الكفن لو كان واجباً، مل يكن وجه للندب  إلی غريمها،)٢( »كفن مسلماً، كساه اهللا من سندس واستربق وحرير

  .إليه

  .ما دلّ علی أن الكفن يف أصل املال، فإنه لو كان واجباً علی الناس مل يكن وجه جلعله يف ماله: الثاين

                                                

  .١ من أبواب التكفني ح٢٦ الباب٧٥٤ ص٢ج: الوسائل )١(

  .١ من أبواب أحكام الكفن ح٢٠ الباب١٠٧ ص١ج: املستدرك )٢(



٣٢٤

عليه (  كخرب فضل بن يونس، سأل أبا احلسن،ما دلّ علی أن الشخص الذي ال مال له يكفن من الزكاة: الثالث

عط عياله أ«: تری يف رجل من أصحابنا ميوت ومل يترك ما يكفن به، اشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال ما :)السالم

جهزه أنا أ، ففإن مل يكن له ولد وال أحد من يقوم بأمره: قال» ين جيهزونهذلامن الزكاة قدر ما جيهزونه فيكونون هم 

زه وكفنه وحنطه  وجه، بدنه وعورتهكحرمته حياً، فواِرإن حرمة بدن املؤمن ميتاً : كان أيب يقول«: من الزكاة؟ قال

يكفن أخوانه بكفن آخر، وكان عليه دين، إفإن اجتر عليه بعض : ، قلت»واحتسب بذلك من الزكاة، وشيع جنازته

اجتر ال، ليس هذا مرياثاً تركه، إمنا هذا شيء صار إليه بعد وفاته، فليكفنوه بالذي «: بواحد ويقضی دينه باآلخر؟ قال

   .)٢( ما يأيت يف الرضويه ويشبه،)١( »عليه، ويكون اآلخر هلم، يصلحون به شأم

  . أنه لو كان واجباً علی املسلمني، مل يكن وجه لصرف الزكاة فيه:وجه الداللة

  .االستصحاب، فإن املسلمني مل يكونوا مكلفني بكسوته حياً، فمع الشك ميتاً، يستصحب العدم: الرابع

  لكفن ضرر، فتنفيهلإذ وجوب املال ، ال ضررلة أد: اخلامس

                                                

.١ من أبواب التكفني ح٣٣ الباب٧٦٠ ص٢ج: الوسائل )١(

.١٠ س٢٣ص: فقه الرضا )٢(



٣٢٥

  ،ه أحوط لكن، ال إعطاء الكفن،ألن الواجب الكفائي هو التكفني

  

  ألدلة وجوب الكفن كفاية ممنوع،أدلة الضرر، وما يقال إن الظاهر من ا

ل يف املستند ب} لكنه أحوط{ فالفعل الواجب، ال البذل}  ال إعطاء الكفن،ألن الواجب الكفائي هو التكفني{

مجاع علی تقدير تسليمه وعدم املناقشة بعدم الفتوی عليه صرحياً، وال خيلو من وجه، إذ الرباءة مرفوعة بالدليل، واإل

ال  دليل علی حجيته، شكال يف أنه علی تقدير كونه ثابتاً الإلمجاع، وعدم اتعرض كثري للمسألة، فمن أين يأيت اإل

بل الظاهر من غري واحد منهم االستناد ببعض األدلة د ثبت يف األصول عدم حجيته، يفيد ألنه حمتمل االستنناد، وق

طالق يف أدلة الكفن سيأيت ما فيه، وما دلّ علی الترغيب يف التكفني مثل ما دلّ علی الترغيب يف املتقدمة، وعدم اإل

 أصل املال، أو كفن الزوجة  وكون الكفن يف.الصلوات الواجبة والصيام الواجب، فإنه ال يدل علی عدم الوجوب

علی زوجها ال ينايف الوجوب، كفاية مما تظهر مثرته يف عدم املال، أو عدم القيام من الزوج أو الوارث، ويكون حال 

  .  مقدماً علی غريهحكام امليت وكون الويل أهذين كفائيته وتعيينه يف حمل خاص، حال كفائية

 املسلمني، إذ جيوز القيام بواجب من الزكاة ىلزكاة، مع كونه كفائياً علكما أنه ال منافاة بني جواز التكفني من ا

   ومع ذلك جيوز يئة اجليش من الزكاة أعدت للمصاحل، ،عدت للمصاحل، فإن اجلهاد مثالً واجبأ



٣٢٦

طعام املشرف علی املوت واجب، ومع ذلك جيوز اعطاؤه من الزكاة، وهكذا، وإذا دل الدليل علی إوكذا 

  . يبق جمال لالستصحاب، وال ضررالوجوب مل

. )١( »ثوابأالكفن فريضة للرجال ثالثة «): عليه السالم( طالقات الكفن، كقولهإ فهو :أما ما دلّ علی الوجوب

إمنا أمر أن «): عليه السالم( وحنومها، وما دلّ علی األمر بالتكفني كقوله ،)٢( »ثوابأيكفن الرجل يف ثالثة «: وقوله

عليه : ( عورة امليت إذا مل يتمكن من الكفن، كخرب حممد بن مسلم قالةوما دل علی لزوم موارا. )٣( »يكفن امليت

 كما تقدم يف مسألة تغطية العورة، إذا مل ،)٤( »إذا مل يقدروا علی ثوب يوارون به عورته فليحفروا قربه«): السالم

  . وبأن التكفني واجب مطلق، فيجب مقدمته،نسان علی الكفنيتمكن اإل

  :ورمبا يناقش يف األدلة

عين أ وجوب نفس العمل، طالق مسوق حلكم آخر، وعلی تقدير تسليمه، ال يراد منه إالّفبأن اإل: أما يف األول

  .عطاء كفنه أيضاًإستره يف كفنه، ال 

  . ال بذل الكفن،بأن ظاهره أن التكفني واجب: ويف الثاين

                                                

  .٧ من أبواب التكفني ح٢ الباب٧٢٧ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٩ من أبواب التكفني ح٢اب الب٧٢٧ ص٢ج: الوسائل )٢(

  .١ من أبواب التكفني ح٢ الباب٧٢٥ ص٢ج: الوسائل )٣(

  .٢ من أبواب صالة اجلنائزح٣٦ الباب٨١٣ ص٢ج: الوسائل )٤(



٣٢٧

ال ربط له بوجوب الستر، ولو سلم فهو يفيد ستر العورة، ال بأن السؤال واجلواب حول الصالة، ف: ويف الثالث

  .غريها

طالقه إلی التقييد مبا إذا إبأن التكفني ولو كان واجباً مطلقاً، إال أن تعيني الكفن يف أصل املال يصرف : ويف الرابع

ولو كان  ،ثوابأثالثة الكفن فريضة للرجال : شكال، فإن قولهكان له مال، لكنك خبري مبا يف هذه األجوبة من اإل

 فهو مثل ،طالق الوجوب، إذ مل يعني هناك شخص خاص، فيكون واجباً مطلقاًإيف مقام حكم آخر، يفهم منه عرفاً 

عطاء درهم واحد هلذا الفقري الذي ميوت جوعاً فرض، والعرف يفهم من هكذا عبارة لزوم األمرين، العمل إ :أن يقول

عطاء الدرهم ال بذله، مبعنی أن الفعل واجب، ال إإمنا الواجب : ال حيق ألحد أن يقولوالبذل، أال تری أنه يف املثال 

  .العني، ومنه يظهر اجلواب عن املناقشة يف الدليل الثاين

مام عليه، بل كان اجلواب أن تستر عورته  فبأنه لو مل يكن الستر واجباً، مل يكن وجه لنص اإل:وأما الثالث

  .حبشيش أو طني أو ما أشبه

مكن من أ أنه ال منافاة بني كون الكالم حول الصالة، وبني استفادة وجوب ستر العورة بثوب إذا :واحلاصل

  .احلديث

فبأن تعيني الكفن يف مورد خاص، ال ينايف وجوبه الكفائي، كما عرفت يف أن أعمال امليت واجبات : وأما الرابع

وعن (:  قال،مجاعاد يف املستمسك حيث جعل عمدة الدليل اإلجأ، ولقد الويل بالنسبة إلی كفائية، مع تعيينه أوالً

  مجاع علی استحبابكشف اللثام اإل



٣٢٨

  ،  فاألحوط صرفه فيه،وإذا كان هناك من سهم سبيل اهللا من الزكاة

  

  .  انتهی)بذل الكفن، وهذا هو العمدة فيه

كوا واجبات كفائية، مع أن األدلة مع أنه ميكن النقض علی املشهور بأحكام امليت، فإم استفادوا من األدلة 

 وكيف كان، فال يترك االحتياط بالبذل للكفن .النعل بالنعلهناك يرد عليها ما يرد هنا بالنسبة إلی البذل، طابق 

  .كفاية، علی حنو الواجب الكفائي يف سائر أحكامه

وا يف ذلك، فمن قائل اختلف  وقد،} فاألحوط صرفه فيه،وإذا كان هناك من سهم سبيل اهللا من الزكاة{

ومن قائل باالستحباب، كما . ، والروض، وغريمهاىبالوجوب، كاملنتهی، والكركي، واألردبيلي، والنراقيني، والذكر

  .عن مجاعة آخرين

  . خبرب فضل املتقدم:استدل األولون

مل يكن له ن إ و،عطها ورثته فيكفنونهأحببت أن تكفنه من زكاة مالك، فأوإن مات رجل مؤمن و«: والرضوي

عطی ورثته قوم آخرون من مثن كفن، فكفنه من مالك واحسبه أنه أنت واحسب به من زكاة مالك، فإن ورثة فكفّ

  زكاة معدة ملصاحل املسلمني وهذا وبأن ال،»عطاهم القوم هلم يصلحون به شأمأمن الزكاة، ويكون ما 



٣٢٩

    عليهمتهم صعباًإذا كان تكفني الغري ملينوه من ماهلم ى يكفّ لورثته حتيواألوىل بل األحوط أن تعط

  

شكل اآلخرون علی ذلك، بعدم الداللة يف اخلربين علی الوجوب، لعدم ظهور السؤال أمنها فيجب صرفها فيه، و

، وكون الزكاة معدة للمصاحل، ال يدل علی إن أحببت: يف كونه سؤاالً عن الوجوب، وخصوصاً الرضوي قال

  .منها، فاملعول األصلوجوب القيام بكل مصلحة 

 وهل من املصاحل شيء ، إلی آخرهوكفنه:  خصوصا قوله،لكن االنصاف أن خرب فضل ال ختلو من الداللة

ن ذلك من املنكرات، ولذا أفتی بوجوب تكفني  أكتكفني املسلم حتی ال يبقی فيدفن عارياً، بل الظاهر عند املتشرعة

صناف، اب الزكاة عدم لزوم تفريقها يف األ بأس به، وحيث يأيت يف كت من بيت مال املسلمني، وال،من ليس له كفن

فالظاهر عدم خصوصية ذلك بسهم سبيل اهللا، بل جيوز أو جيب التكفني من الزكاة مطلقاً، ولو استوعب الكفن مجيع 

  .الزكاة املتعلقة ذا الشخص مثالً

 إذا كان ،نوه من ماهلمى يكفّلورثته حت{نه صاحب الزكاة ما يريد به تكفي }يعطي بل األحوط أن ،واألوىل{

عط عياله من الزكاة قدر ما جيهزونه فيكونون أ«: يف خرب فضل) عليه السالم(لقوله }   عليهمتهم صعباًتكفني الغري ملي

  :ويف الرضوي ،)١(»هم الذين جيهزونه

                                                

  .١ من أبواب التكفني ح٣٣ الباب٧٥٩ ص٢ج: الوسائل )١(



٣٣٠

عطها ورثتهأف، عن الروض، أوجب محله علی  الظاهرين يف الوجوب، إالّ أن عدم ذهاب أحد إلی ذلك كما

 كي ال يدخل عليهم شيء من تكفني ،ن املستفاد من الرواية أن املقصود بذلك جرب قلومإ وحيث ،ابحباالست

  . إلی آخره،"إذا كان تكفني الغري: "ذلك بقوله) رمحه اهللا(جنيب، قيد املصنف األ



٣٣١

فليس حاهلما حال الطيب يف حرمة تقريبه ،  ه فال بأس بتغطية رأسه ووجه،تكفني احملرم كغريه ):٢٣  ـمسألة(

  إىل امليت احملرم

  

 رأسه يف الرجال، ووجهها يف املرأة، وإن  } فال بأس بتغطية رأسه ووجهه،تكفني احملرم كغريه{): ٢٣  ـمسألة(

 علی  } يف حرمة تقريبه إىل امليت احملرم،فليس حاهلما حال الطيب{حرام كشفهما هلما، كان الواجب يف حال اإل

    املشهور، بل عن اخلالف

 عبد الرمحان إنّ«: رم ميوت، كيف يصنع به؟ قالعن احمل) عليه السالم(  سأل الصادق:ففي صحيح عبد الرمحان

وصنع به كما يصنع بامليت، «: ـ إلی أن قال ـ» وهو حمرم) عليه السالم( بواء مع احلسنيبن احلسن مات باأل

  .)١( » )عليه السالم( وذلك كان يف كتاب علي: لقا» وغطّی وجهه، ومل ميسه طيباً

  .)٢(ومثله صحيح ابن سنان

  .)٣( »فغسلوه وكفنوه، ومل حينطوه، ومخروا وجهه ورأسه ودفنوه« : ويف موثق أيب مرمي

   سألته عن احملرم إذا مات كيف يصنع:بن مسلماويف صحيح 

                                                

.١ من أبواب غسل امليت ح١٣ الباب٦٩٦ ص٢ج: الوسائل )١(

.٣ من أبواب غسل امليت ح١٣ الباب٦٩٧ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٥ من أبواب غسل امليت ح١٣ الباب٦٩٧ ص٢ج: الوسائل )٣(



٣٣٢

  ومثله خربه اآلخر عن الباقرين،)١( »نه ال يقربه طيباًيغطی وجهه، ويصنع به كما يصنع باحلالل، غري أ«: به؟ قال

  .)٢( )عليهما السالم(

يغسل، ويكفن بالثياب كلها، ويغطی وجهه، ويصنع به كما يصنع «:  سألته عن احملرم ميوت؟ فقال:وموثق مساعة

  .)٣( » غري أنه ال ميس الطيب،باحملل

يغسل، ويكفن، ويغطی وجهه، وال حينط، «:  قال،رم ميوتيف احمل) عليه السالم( وخرب أيب محزة، عن أيب احلسن

  .  إلی غريها،)٤( »وال ميس شيئاً من الطيب

  .ومع ذلك فقد حكي عن السيد، واحلسن بن أيب عقيل، واجلعفي، املنع عن ذلك

): عليه السالم(  باالستصحاب، ولفهم املناط من الطيب، إذ ال خصوصية للطيب، وبقول الصادق:واستدل هلم

 ،، ومبا رواه املستدرك، عن احملقق يف املعترب، عن السيد املرتضی يف شرح الرسالة)٥( »من مات حمرماً بعثه اهللا ملبياً«

  فقال ) صلی اهللا عليه وآله وسلم (ن حمرماً وقصت به ناقته فمات، فذكر ذلك للنيبإ: عن ابن عباس

                                                

  .١حرام ح من أبواب تروك اإل٨٣ الباب١٧٠ ص٩ج: الوسائل )١(

  .١٣٣ يف تلقني احملتضرين ١٣ الباب٣٣٠ ص١ج: التهذيب )٢(

  .٢ يف غسل امليت ح١٣ الباب٦٩٦ ص٢ج: الوسائل )٣(

  .٧ من أبواب غسل امليت ح١٣اب الب٦٩٧ ص٢ج: الوسائل )٤(

  .٣٤ يف غسل امليت ح٢٣ الباب٨٤ ص١ج: الفقيه )٥(



٣٣٣

، وال متسوه طيباً، وال ختمروا رأسه، فإنه حيشر يوم اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه«): صلی اهللا عليه وآله وسلم(

  .)١( »القيامة ملبياً

 كما يغسل احلالل، غري أنه ،وإذا مات احملرم فليغسل وليكفن«: وكتب أيب يف وصيته إيلّ:  قال العامل،والرضوي

  .)٢( »حينط، وال يغطی وجهه ال يقرب الطيب، وال

يغسل، ويكفن، وال يغطی «:  يف الرجل ميوت وهو حمرم، قال:ن أبيهع) عليه السالم( واجلعفريات، عن الصادق

قد مات : ئل أيب عن ذلك وذكر له قول عائشة فقالـ وقد س) عليه السالم(رأسه، وال تقربوه طيباً، ـ قال الصادق 

مجعوا أمعه، ف) مارضي اهللا عنه(وعبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب، وعبد اهللا بن جعفر ) عليه السالم( ابن للحسني

  .)٣( »علی أن ال يغطي رأسه وال يقربوا طيباً

ناط اجتهاد يف مقابل النص، أما االستصحاب فال موقع له مع النص، مع الغض عن عدم متامية أركانه، وامل: أقول

غسلته وإذا كان امليت حمرماً «:  إلی تعارض بعضها يف متنها، كالرضوي فإنه ذكر يف موضع آخرواألخبار مضافاً

  وحنطت وغطيت وجهه، وعملت

                                                

  .٥ من أبواب غسل امليت ح١٣ الباب١٠٠ ص١ج: املستدرك )١(

  .٣٦ س٢٠ص: فقه الرضا )٢(

  .٣ س٦٩ص: اجلعفريات )٣(



٣٣٤

 ا ال تقاوم تلك سنداً وداللةًأ واستشعار بعضها بالتقية، ،)١( »به ما عمل باحلالل، إال أنه ال يقرب إليه كافور

وعمالً، فال وجه لرفع اليد عنها، وكأن السيد وغريه مل يعتمدوا علی هذه األخبار املشهورة، أو مل يروها، ولذا أفتوا 

  .* تلك، وكيف كان فاحلكم ال غبار عليه، واهللا العامل وهو املوفق املستعانعلی طبق

                                                

.٣٦ س١٨ص: فقه الرضا )١(

).دام ظله(لف لی هنا انتهی اجلزء السابع من كتاب الطهارة حسب جتزأه املؤإ* 



٣٣٥

  فصل

   يف مستحبات الكفن

  :وهي أمور

جيعل  و، واألوىل أن تكون مبقدار يدار على رأسه، وعرضاًيكفي فيها املسمى طوالً و، العمامة للرجال:أحدها

  طرفاها

  

  }فصل{

  }  يف مستحبات الكفن{

  : ثالثة عشرة}أمور{) رمحه اهللا( املصنف علی ما ذكرها }وهي{

 ويف احلدائق دعوی . ومنقوالً مستفيضاً، كالنصوص، كما يف اجلواهر، إمجاعاً حمصالً}امة للرجال العم:أحدها{

ويكفي { .نه نقله عن غري واحدأ كما . ويف املستند دعوی اإلمجاع أيضا.اإلمجاع عليه وعلی استحباب احلنك هلا

أن تكون مبقدار { :استحباباً كما يأيت يف بعض النصوص} واألوىل{ طالق النصوصإل}  وعرضاًالًفيها املسمى طو

  جيعل طرفاها و،يدار على رأسه



٣٣٦

   واأليسر على األمين من الصدر، األمين على األيسر،حتت حنكه على صدره

  

 ويدلّ علی العمامة متواتر }در واأليسر على األمين من الص،األمين على األيسر{  فيكون}حتت حنكه على صدره

  :النصوص

 فيثين علی رأسه بالتدوير، مث يلقي فضل ،مث يعمم، يؤخذ وسط العمامة«): عليهم السالم( ففي رواية يونس عنهم

  .)١( » مث ميد علی صدره،الشق األمين علی األيسر، واأليسر علی األمين

  .)٢( »حنكه«:  فقال،العمامة للميتيف ) عليه السالم( يب عمري، عن أيب عبد اهللاأومرسلة ابن 

كيف أصنع؟ : قلت. »ذا عممته فال تعممه عمة األعرايبإو«): عليه السالم( ، عن الصادقءورواية عثمان النوا

 وعن بعض ،)٣( »لی خلفه واطرح طرفيها علی صدرهإخذ العمامة من وسطها وانشرها علی رأسه، مث ردها «: قال

 ولعله حتريف من الناسخ، أو جيوز األمران، أو األمور الثالثة، وهو ،»علی صدره«ان مك» علی ظهره «:نسخ الكايف

  .)٤( »ويلقی فضلها علی وجهه«: لقاء الزائد علی الوجه، كما يف خرب معاوية بن وهبإ

                                                

.١ باب حتنيط امليت ح١٤٣ ص٣ج: الكايف )١(

.١٠ باب حتنيط امليت ح١٤٥ ص٣ج: الكايف )٢(

.٨ باب حتنيط امليت ح١٤٤ ص٣ج: الكايف )٣(

.١٣بواب التكفني ذيل حأ من ٢ الباب٧٢٨ ص٢ج: الوسائل )٤(



٣٣٧

  .)١( »د فضلها علی وجههوير«:  سنانوصحيح ابن

مث ): عليه السالم( ذكر اخللف مكان الصدر، قال يف ،ويف خرب محران بن أعني، ما يؤيد نسخة الكايف املتقدمة

  .)٢( »برز جبهتهأ وه واطرح طرفيها من خلف، فانشروها مثنية علی رأسهةخذوا عمام

ی الصدر والظهر، وأشكل عليه  لقاء الفاضل علإ، أي بني )٣()ميكن التخيري بني األمرين(: قال يف كشف اللثام

  .)٤()بل املتجه طرحهما أو تأويلهما مبا ال ينايف املطلوب(: قالاجلواهر بأنه مل يعثر علی عامل بذلك، 

تعرف وجه : لكن ال وجه للطرح أو التأويل بعد ورود ذلك يف اخلرب، وأقله التسامح يف أدلة السنن، ومنه: أقول

وإن كان  من الطرح خلفه، أو علی صدره، أو علی وجهه، كما تقدم يف بعض األخبار، :التخيري بني األمور الثالثة

درالغالب نصاً، واملشهور فتویهو الطرح علی الص ،.  

دوير، ويلقی فضل الشق تعمه وحتنكه فتثين علی رأسه بالت«): عليه السالم( ويف الرضوي ما يوافق املشهور، قال

  األمين علی

                                                

.٦٢ ح٣٠٨ ص١ج: هامش التهذيب )١(

.٥ب التكفني حبواأ من ١٤ الباب٧٤٥ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٢٠ س١٢٠ ص١ج: كشف اللثام )٣(

.٢٠٩ ص٤ج: اجلواهر )٤(



٣٣٨

رايب وتلقي طريف ، وإياك أن تعمه عمة األعةاأليسر، واأليسر علی األمين، مث متد علی صدره، مث يلفف اللفاف

  .)١(» صدره العمامة علی

ال «:  أن رجال كان يغسل املوتی، سأله كيف يعمم امليت؟ قال:)عليه السالم(  عن جعفر بن حممد:ويف الدعائم

تعممه عمة األعرايب، ولكن خذ العمامة من وسطها، مث انشرها علی رأسه، وردها من حتت حليته، وعممه، وأرخ 

  .إلی غري ذلك. )٢( »ذيلها مع صدره

وعمامة يعصب ا «): عليه السالم( نعم الظاهر التحريف يف خرب ابن سنان املروي يف التهذيب، عن الصادق

  .، اللهم إالّ أن يؤول باجلهة، لكنه تأويل بعيد)٣( » رجليهى فضلها علرأسه، ويرد

األجزاء املستحبة للكفن، ال وكيف كان، فالعمامة خاصة بالرجل، كما يستفاد من النص والفتوی، وهي من 

 أثواب، مضافاً إلی ما يظهر من ةالكفن املفروض ثالث الواجبة، وإن كان ظاهر بعض النصوص ذلك، ملا دلّ علی أن

 ألا منه وإن ،، والظاهر أن الوصية بالكفن تشملها)صلی اهللا عليه وآله وسلم( النصوص من عدم تعميم الرسول

   لإلطالق، واملناقشة يف األمرين، من القرب توجب ما توجبه سرقة سائر أجزاء الكفن،كانت مستحبة، كما أن سرقتها

                                                

.٢٩ س١٧ص: فقه الرضا )١(

  . يف ذكر احلنوط والكفن٢٣١ ص١ج: سالمدعائم اإل )٢(

.٦٢ يف تلقني امليت ح١٣ الباب٣٠٨ ص١ج: التهذيب )٣(



٣٣٩

  ،مرأة بدل العمامة املقنعة لال:الثاين

  

كما عن بعض، ليست يف موقعها، ويف اخلنثی املشكل خيري بني العمامة والقناع عقالً، بعد عدم متامية أدلة التشبه 

وكربحتی يف مثل هذه اخلصوصية صغری سابقاً إلی أن مثل هذه املستحبات خترج من األصل، وإن ، وقد أشرنای 

ر، أو من يصرح بعدم الرضی، ألن ما دل علی أن الكفن من األصل حاكم، وليس من تقدمي كان يف الورثة قص

  .املستحب علی احلرام، بل من عدم جمال احلرام مع التجويز من مالك اململوك

عليه ( برياً، كما دلّ علی ذلك خرب الساباطي، عن أيب عبد اهللا فسا قطناً، وإالّنه يستحب أن يكون الكفن إمث

 »الكفن يكون برداً، فإن مل يكن برداً فاجعله كله قطناً، فإن مل جتد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً«: قال) السالم

)١(.  

الف أجده بني املتأخرين، بل نسبه غري بال خ} مرأة بدل العمامةاملقنعة لال {:من مستحبات الكفن} الثاين{

 ويف املستند نقل عن املدارك أنه مذهب .واحد إلی األصحاب، مشعراً بدعوی اإلمجاع عليه، كذا يف اجلواهر

  : ويدل عليه غري واحد من النصوص. ويف جامع املقاصد باإلمجاع.األصحاب

  ...ويكفن«): عليه السالم( قال ،مكصحيحة حممد بن مسل

                                                

  .١٠ باب ما يستحب من الثياب للكفن ح١٤٩ ص٣ج: الكايف )١(



٣٤٠

  .ى املسم فيها أيضاًويكفي

  .ان ا إىل ظهرهاافة لثدييها يشد لفّ:الثالث

  

  .)١( » درع ومنطق ومخار ولفافتني:واملرأة إذا كانت عظيمة يف مخسة

تكفن يف مخسة أثواب، «: يف كم تكفن املرأة؟ قال) عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا:  قال،وخرب عبد الرمحان

  .)٢( »حدها اخلمارأ

  .)٣( »واملرأة تكفن بثالثة أثواب درع ومخار ولفافة«: يوالرضو

  .)٤( »وختمر املرأة خبمار علی رأسها«: والدعائم

}وفتوی، ويدلّ علی عدم وجوبه ما تقدم يف العمامة، ويستحب أن طالق نصاًلإل} ىويكفي فيها أيضا املسم 

 فما رمبا توهم من تعارف سواده، فاإلطالق ستحباب كون الكفن أبيض،ايكون أبيض، إلطالق ما يأيت مما دلّ علی 

  .منصب عليه، ليس بشيء

 وعن .، كما يف اجلواهرال أجد فيه خالفاً} ان ا إىل ظهرهاافة لثدييها يشدلفّ {:من مستحبات الكفن} الثالث{

  جامع واملدارك

                                                

.٣ باب تكفني املرأة ح١٤٧ص ٣ج: الكايف )١(

.١ باب تكفني املرأة ح١٤٦ ص٣ج: الكايف )٢(

.٣٦ س٢٠ص: فقه الرضا )٣(

. يف ذكر احلنوط والكفن٢٣٢ ص١ج: سالمدعائم اإل )٤(



٣٤١

  .مرأةإ كان أو  رجالً، خرقة يعصب ا وسطه:الرابع

  

كما «:  سألته كيف تكفن املرأة؟ فقال: ويدل عليه مرفوع سهل، املروي يف الكايفاملقاصد، ال أعلم له راداً،

  .)١( »لی ظهرهاإلی الصدر، وتشد إيكفن الرجل، غري أنه تشد علی ثدييها خرقة، تضم الثدي 

التسامح،  أن رواية الكايف له توجب اإلطمئنان، مضافاً إلی العمل، وقاعدة واخلرب وإن كان ضعيفاً يف نفسه، إالّ

، أما الكربی فواضح، وأما الصغری فإن صغری وستلزامه تضييع املال، خمدوش كربیفما عن الرياض من اإلشكال ال

  .التضييع عنوان عريف، ال يصدق بالنسبة إلی امليت، خصوصاً ذا القدر من اللّفافة قطعاً

تصاص النص باملرأة، فالتعدي للمناط غري وجيه،  ال يلف ذه وإن كان كبري الثديني، الخإن الظاهر أن الرجل: مث

  .ستحباب القناعاكما أن البنت اليت مل تكعب ال تدخل حتت هذا احلكم لعدم العلة، وإن كانت داخلة حتت 

 ،ذكر املصنف هذا} مرأةإأو {امليت  } كان رجالً،خرقة يعصب ا وسطه{ :من مستحبات الكفن} الرابع{

  قام ساكتون عليه، مما دلّ علی إمضائهم له، لكين ملواملعلقون الذين عندي تعلي

                                                

.٢ باب تكفني املرأة ح١٤٧ ص٣ج: الكايف )١(



٣٤٢

  خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما: اخلامس

  

: قال) عليه السالم( أجد فعالً متعرضاً هلذا، وحيتمل أن يكون مستنده خرب معاوية بن وهب، عن أيب عبد اهللا

 وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعمم يكفن امليت يف مخسة أثواب، قميص ال يزر عليه، وإزار، وخرقة يعصب ا«

  .ستحباا نظرا، لكن الظاهر منها أا هي اخلرقة، كما فهم الفقهاء، وعليه ففي )١( »ا ويلقی فضلها علی صدره

باإلمجاعني واملستفيضة، كما يف } خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما{ : من مستحبات الكفن}اخلامس{

 كالنصوص، كما  مستفيضاًقوالًن وم حمصالًايات املستفيضة، كما يف احلدائق، وإمجاعاًستحباا ثابت بالروااملستند، و

  :ستحباا غري واحد من النصوصايف اجلواهر، ويدل علی 

امليت يكفن يف ثالثة سوی العمامة، واخلرقة يشد «: قال) عليه السالم( ادقكصحيحة عبد اهللا بن سنان، عن الص

  .)٢( »ه شيءوركيه، لكي ال يبدو من ا

يص، تشد اخلرقة علی نصف مث القم ومث اخلرقة عرضها قدر شرب«): عليه السالم(  الساباطي عنهروموثقة عما

  القميص حبيال

                                                

.١١ باب حتنيط امليت ح١٤٥ ص٣ج: الكايف )١(

.٦ت ح باب حتنيط املي١٤٤ ص٣ج: الكايف )٢(



٣٤٣

حتتاج املرأة من القطن لقبلها قدر نصف من ـ وقال : العورة والفرج، حتی ال يظهر منه شيء، ـ الی أن قال ـ

 لييه وفخذيه وعورته، وجتعل طول اخلرقة ثالثة أذرعأرقة فوق القميص علی التكفني أن تبدأ بالقميص، مث باخل: ـ

  .)١( »نصف ونصفاً، وعرضها شرباًو

وخذ خرقة طويلة عرضها شرب، فشدها من حقويه، وضم فخذيه ضماً «): عليهم السالم(  عنهم،ورواية يونس

األمين، واغمزها يف املوضع الذي لففت فيه شديداً، ولفها يف فخذيه، مث أخرج رأسها من حتت رجليه إلی اجلانب 

  .)٢( »اخلرقة، وتكون اخلرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلی ركبتيه لفاً شديداً

  .)٣( »واخلرقة والعمامة ال بد منهما وليستا من الكفن«): عليه السالم( وخرب عبد اهللا بن سنان، عن الصادق

تأخذ خرقة فتشد ا سفليه، تضم «: فالكفن؟ فقال: قلت) معليه السال( وخرب محران بن أعني، عن الصادق

  لی غري ذلك من الروايات، وبعض األخبار،إ ،)٤( »فخذيه ا، ليضم ما هناك

                                                

.٥٥ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٣٠٥ ص١ج: التهذيب )١(

.٤٥ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٣٠١ ص١ج: التهذيب )٢(

.٦ باب حتنيط امليت ح١٤٤ ص٣ج: الكايف )٣(

.٢ يف كيفية غسل امليت ح١١٩ الباب٢٠٥ ص١ج: االستبصار )٤(



٣٤٤

  ،واألوىل أن يكون طوهلا ثالثة أذرع ونصف

  

 تقدم من ستحباب، مضافاً إلی ما أن نفيها من الكفن يف بعضها اآلخر يدلّ علی اال الوجوب، إالّةوإن كان ظاهر

 مما ظاهره ،)١(كفن يف ثالثة) صلی اهللا عليه وآله وسلم( أن الكفن املفروض ثالثة، وإلی ما دلّ علی أن الرسول

، إذ )صلی اهللا عليه وآله وسلم(  كيف ترك هذا املستحب، وكذا العمامة بالنسبة إلی الرسول: وال يقال،حنصاراال

» إن اهللا جيب أن يؤخذ برخصه، كما جيب أن يؤخذ بعزائمه«حب، بل  إلی عدم لزوم إتيان املعصوم بكل مستمضافاً

نه قد سبق أن املعصوم حيث يعلم علل األحكام، فرمبا علم بعدم احلكم هناك لعدم العلة، وال إكما يف احلديث، ف

لعلة املوجودة يد األخذ باألحكام إلی العلل بالنسبة إلی سائر الناس ألم جاهلون، فال يؤمن منهم ختطي اقيصح أن ي

واقعاً، فيظنون عدم احلكم مع أنه موجود واقعاً، وهذا هو السر يف إتيان األئمة بعض املكروهات العامة، وإن كان غري 

  .مكروه لإلمام، لعدم العلة، وهذا ليس من ختصيص احلكم باإلمام مثالً، كما ال خيفی

  .حتاد كفنهمااملتقدمني، وخصوص ما دلّ علی طالق والنص اإلهذا االستحباب يعم الرجال والنساء، ل} و{

  بذراع اليد} األوىل أن يكون طوهلا ثالثة أذرع ونصف{مث إن 

                                                

.٣٧ح يف تلقني احملتضرين ١٣ الباب ٢٩٦ ص١ج: التهذيب )١(



٣٤٥

 إىل ،ء  على وجه ال يظهر منهما شي، شديداًاً على فخذيه لفّ تلف مثّ، من احلقوين تشد، أو أزيدوعرضها شرباً

  . خيرج رأسها من حتت رجليه إىل جانب األمين مثّ،الركبتني

افة الواجبةافة أخرى فوق اللفّ لفّ؛ادسالس،  

  

  .املتوسط، ال الكفان وال امليت

نصفاً كما تقدم يف موثقة الساباطي، أو شرباً فقط كما يف رواية يونس، وإمنا كان ما }  أو أزيدوعرضها شرباً{

ة، فيكون التقدير املذكور طالقات، والعلة املنصوصة، أن املهم إمنا هو أصل اخلرقذكر أولی ألن املستفاد من اإل

مستحباً يف مستحب، كما هو الغالب يف املستحبات، ولذا اختلف كالم الفقهاء كالشرائع، والقواعد، واملهذب، 

  .والوسيلة، واملبسوط، وغريها يف التحديد

و عمل معاً، ال كلّ فخذ علی حدة كما توهم، وه}  على فخذيه مثَّ تلف، من احلقوينتشد{ ن هذه اخلرقة إمث

على وجه ال يظهر منهما { كما تقدم يف بعض النصوص}  شديداًاًلفّ{ بعض الغسالني غري العارفني بالكيفية الشرعية،

كما يف } إىل الركبتني{ ، وصحيح ابن سنان، وغريمها، وينتهي باللّفليضم ما هناك :كما يف خرب محران} ء شي

  .كما يف رواية يونس} إىل جانب األمين خيرج رأسها من حتت رجليه مثّ{ .رواية يونس

}ادسالس{ات الكفنمن مستحب : }ّاحلاء روهي اليت تسمی باحلربة، بكس} افة الواجبةافة أخرى فوق اللفّلف 

  املهملة، وفتح الباء املوحدة، وهو ضرب من برود تصنع باليمن من قطن، أو كتان من



٣٤٦

، ال علی أن حربة  واإلضافة إلی الوشيب حربة علی الوصف،ثو: ويقال:  قيل،، وهو التزيني والتحسنيحبريالت

  .موضع أو شيء معلوم، كذا يف اجلواهر

ستحباب هذا، فعن املقنعة، واملبسوط، والنهاية، واإلصباح، والوسيلة، والكامل، والسرائر، وابن اوقد اختلفوا يف 

 بل .، والتلخيص، والذكری، والتذكرة، استحبابهزهرة، واملعترب، والشرائع، والنافع، واملنتهی، والقواعد، واملختلف

 وعن املدارك، والبحار، والعماين، واحلليب، بل استظهره املستند .مجاع عليهعن املعترب، واألخريين، وشرح القواعد، اإل

ی  كما أن املستند قو.عن والد الصدوق، واجلعفي، والبصري، القول بأا إحدی الثالث، وليست زائدة عن اللفافة

  .عدم الزيادة، ولكن األقوی هو املشهور

  :استدل للمشهور جبملة من األخبار

مث يكفن بثالث قطع، ومخس، وسبع، فأما الثالثة فمئزر وعمامة ولفّافة، واخلمس مئزر وقميص «: كالرضوي

مث تضعه  « :ويف موضع آخر منه.)١( »زارإ لفافة وقميص و:ويكفن بثالثة أثواب: وعمامة ولفافتان ـ إلی أن قال ـ

زاره، وجريرته، وتبدأ بالشق األيسر ومتد علی األمين، مث متد األمين علی األيسر، وإن شئت مل أوتلفه يف ... يف أكفانه

  ةجتعل احلرب

                                                

.١٥ ـ ١٠ س٢٠ص: فقه الرضا )١(



٣٤٧

  .)١( » فتلقيه عليهتی تدخله القربمعه ح

بسط أزار، مث  اإلبسط عليهاأ، مث بسط احلربة بسطاًأ«): عليهم السالم(وكمرسلة اجلعفي، وخرب يونس عنهم 

  .)٢( »القميص عليه

إين كفنت أيب يف ثوبني «: مسعته يقول: قال) عليه السالم( ورواية يونس بن يعقوب، عن أيب احلسن األول

 ويف برد اشتريته ،)عليه السالم( شطويني كان حيرم فيهما، ويف قميص من قمصه، وعمامة كانت لعلي بن احلسني

  .)٣( »ة دينارئوم لساوی أربعمابأربعني ديناراً، لو كان الي

، واذا أدخل القرب وضع حتت خده وحتت الربد ال يلف ولكن يطرح عليه طرحاً«: وصحيحة عبد اهللا بن سنان

  .)٤( »جنبه

): عليه السالم(  عن الصادق،فإنه لو كان الربد من الكفن املفروض لوجب اللّف عليه، بل وخرب محران: أقول

 وما يصنع من القطن أفضل، مث يكفّن بقميص، ولفافة، ، تضم فخذيه ا ليضم ما هناكيه،تأخذ خرقة فتشد ا سفل«

  .)٥( »وبرد، جيمع فيه الكفن

                                                

.٢٩ ـ ٢٦ س١٧ص: فقه الرضا )١(

.٥٦ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٣٠٦ ص١ج: التهذيب )٢(

.٨ باب ما يستحب من الثياب للكفن ح١٤٩ ص٣ج: الكايف )٣(

.٤٥ يف تلقني احملتضرين ح٢٣ الباب٤٣٦ ص١ج: التهذيب )٤(

.٢ كيفية غسل امليت ح يف١١٩ الباب٢٠٥ ص١ج: االستبصار )٥(



٣٤٨

  .فإن مجع الكفن فيه دليل علی أنه زائد علی أصل الكفن، إلی غري ذلك من األخبار املشعرة بذلك

  :بطائفتني من األخبار ، إلی أنه إسراف مل يدل عليه دليلاستدل لغري املشهور، مضافاً

صلی ( غسل النيب) عليه السالم( ن علياإ«: ما دلّ علی أن احلربة هي إحدی الثالث املفروضة، كالرضوي: األولی

وكتب «: قال العامل. )١( »يف قميص، وكفنه يف ثالثة أثواب، ثوبني صحاريني، وثوب حربة مينية) اهللا عليه وآله وسلم

 فقلت ،الثة أثواب، أحدها رداء له حربة، وكان يصلي فيه اجلمعة، وثوب آخر وقميصأيب يف وصيته أن أكفنه يف ث

  .)٢( »إين أخاف أن يغلبك الناس، يقولون كفنه بأربعة أثواب، أو مخسة فال تقبل قوهلم«: مل تكتب هذا؟ فقال: أليب

يف ثالثة أثواب برد أمحر، ) وسلمصلی اهللا عليه وآله (كفن رسول اهللا «): عليه السالم( وخرب أيب مرمي، عن الباقر

  .)٣( »حربة، وثوبني أبيضني صحاريني

                                                

  .١٥ س٢٠ص: فقه الرضا )١(

  .٣ باب غسل امليت ح١٤٠ ص٣ج: وحنوه يف الكايف .١٧ س٢٠ص: فقه الرضا )٢(

  .٣٧ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٢٩٦ ص١ج: التهذيب )٣(



٣٤٩

) صلی اهللا عليه وآله وسلم( ثالثة أثواب، وإمنا كفن رسول اهللا«:  سألته عما يكفن به امليت؟ قال:ومضمر مساعة

  .)١( »يف ثالثة أثواب، ثوبني صحاريني، وثوب حربة

غري جائز، كذيل الرضوي املتقدم املروي عن العامل، وحسن احلليب، أو ما دل علی أن الزائد علی الثالث : الثانية

 إين أكفنه بثالثة أثواب، أحدها رداء له حربة، :يف وصيته) عليه السالم( كتب أيب) عليه السالم( صحيحه عن الصادق

أخاف أن يغلبك :  مل تكتب هذا؟ فقال:)عليه السالم( كان يصلي فيه يوم اجلمعة، وثوب آخر، وقميص، فقلت أليب

 ،وعممين بعد بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن: ن قالوا كفنه يف أربعة أثواب أو مخسة فال تفعل، قالإ ف،الناس

  .)٢( »إمنا يعد ما يلف به اجلسد

 فيه يمنا الكفن املفروض ثالثة أثواب، أو ثوب تام، ال أقل منه، يوارإ«): عليه السالم( وخرب زرارة، عن الباقر

، بتقريب أن العمامة واخلرقة )٣( »سده كله، فما زاد فهو سنة، إلی أن يبلغ مخسة، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنةج

  مل) عليه السالم( ذا استثنيتا بقيت ثالثة، فال مكان للحربة، ورمبا أيد القول بالعدم، بأن األمريإ

                                                

  .١٨ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٢٩١ ص١ج: التهذيب )١(

  .٢٥احملتضرين ح يف تلقني ١٣ الباب٢٩٣ ص١ج: التهذيب )٢(

  .٢٢ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٢٩٢ ص١ج: التهذيب )٣(



٣٥٠

 خصوصاً بالنسبة إلی النيب) عليه السالم( ماميكفن الرسول يف حربة زائدة، ولو كانت مستحبة مل يتركها اإل

  .)صلی اهللا عليه وآله وسلم(

  .ويف اجلميع ما ال خيفی

 من األخبار، فال داللة يف شيء منها علی مطلبهم، فإن جعل احلربة عوض اللفافة ال تدل علی ما الطائفة األولیأ

و مل يتمكن اإلنسان، أو مل يرد زيادة احلربة، كان من عدم استحباا مع اللفافة، بل يدل علی أمهية احلربة، حتی أنه ل

األفضل جعل اللفافة حربة، وعلی كل حال فإثبات الشيء ال ينفي ما عداه، وال منافاة يف العرف بني ما دلّ علی 

  .ستحباب احلربة زائدة علی املفروض، وبني ما دلّ علی كون احلربة إحدی الثالث املفروضةا

، فخرب احلليب، والرضوي، معارضان خلرب يونس، والظاهر أما خرب واحد، وإذا وقعت املعارضة وأما الطائفة الثانية

 إليه عمل خبالفه، دلّ ىبني الكتابة والعمل قدم الثاين بال إشكال، فلو رأينا أن اإلمام كتب شيئاً مث رأينا اإلمام املوص

كفن أباه الذي ) عليه السالم( م هكذا، فإن أبا احلسنذلك علی أن الكتابة صدرت لغاية أخری غري العمل، ويف املقا

بن علی خالف  كتابة األب أو عمل اال:صدر منه هذا الكتاب فيما خيالف الكتاب، فال بد من محل أحد األمرين

 لعلي) صلی اهللا عليه وآله وسلم( ن الكتابة حمل التقية، كان األول أولی، أرأيت لو قال النيبإ، وحيث الواقع األويل

   يفعل خالف ذلك، أمل يكن يعرف كل)عليه السالم( شيئاً مث رأيت عليا) عليه السالم(



٣٥١

  .إنسان أن الكالم صدر ملصلحة ال لغرض الواقع

 فالذي يغلب علی الظن صدق ما شهد به احملقق والعالمة، من كون ترك الزيادة مذهباً(: قال الفقيه اهلمداين

ظهار التربي عن عملهم، ملا إبكتابته ) عليه السالم(تدعات الرفضة، فأراد اإلمام للعامة، فكانت الزيادة لديهم من مب

  . انتهی)١()فيه من املصاحل، كما كان يتفق كثرياً ما مثله يف مكاتبام

ن املذاهب األربعة خمتلفة يف العدد، فإن بعضهم يقول بثالثة وجتوز الزيادة كالشافعية، إ: وعلی هذا، فال يقال

 بأن :باخلمسة للرجل، والسبعة لألنثی كاملالكية، وبعضهم يقول بثالثة كاحلنفية، وبعضهم يقول: ولوبعضهم يق

الواجب واملسنون ثالث لفائف، والزائد مكروه كاحلنبلية، كما حيكی عنهم، فال وجه حلمل أحد اخلربين الواردين يف 

  . شيء، واستمرارهم علی كيفية خاصة شيء آخرعلی التقية، فإن فتوی علمائهم) عليه السالم(كفن اإلمام الصادق 

عليه ( مام وصية أبيه املؤكدة ذا التأكيد، إالّ ألنهوكيف كان، فال تعارض بني الكتاب والعمل، وكيف خيالف اإل

أحد أوصيائه اخلليفة يف ) عليه السالم( ماممل جيعل اإلأعلم أا صورية ملصلحة، وما أكثر وصايا الصورية، ) السالم

  .ة أخریقص

                                                

  .٢١ س٥٨اجلزء الثاين من الد الثاين من كتاب الطهارة، ص: مصباح الفقيه )١(



٣٥٢

غري مثل العمامة " ما زاد فهو سنة إلی أن يبلغ مخسة"  إن معنی،ضطرابه متناًاوأما خرب زرارة، فمع الغض عن 

وليس تعد العمامة من ): عليه السالم( واخلرقة واخلمار وما أشبه، وذلك ملا دل علی أا ليست من الكفن، كقوله

  .ه وحنوه غري،منا يعد ما يلف به اجلسدإالكفن 

  .خری، يأيت الكالم عليهاأزار، حربة، ولفافة إ مئزر، قميص، و:وعلی هذا، فاخلمسة

 للمحكي عن بقي يف املقام شيء، وهو أن احلربة مستحبة لكل من الرجل واملرأة، كما عن املشهور، خالفاً

  . )١()ن يزاد للرجلأو(: صباح، والتلخيص، بل ظاهر عبارة الشرائع حيث قالالوسيلة، واإل

 مطلقات األخبار، بعد أصالة االشتراك يف التكليف بني الرجل واملرأة، ال تكليفهم بالنسبة إلی :ويدل علی العموم

ليهما، فإن أصالة االشتراك حمكمة يف إما ميتني، بل حتی يف تكليف سائر الناس بالنسبة إأنفسهم، حتی يقال 

كما يكّفن الرجل، غري أا تشد علی «): عليه السالم( قال كيف تكفن املرأة؟ ف: إلی مرسل سهلاملقامني، مضافاً

  .)٢( »ثدييها خرقة تضم الثدي إلی الصدر، وتشد علی ظهرها، ويصنع هلا القطن أكثر مما يصنع للرجال

                                                

  .٣٠ص: الشرائع )١(

  .٢ باب تكفني املرأة ح١٤٧ ص٣ج: الكايف )٢(



٣٥٣

  ، ميانياًواألوىل كوا برداً

  

تكفن يف «: فن املرأة؟ قاليف كم تك) سالمعليه ال( سألت أبا عبد اهللا:  قال،وخرب عبد الرمحان بن أيب عبد اهللا

  . فتأمل،)١( »مخسة أثواب، أحدها اخلمار

}  ميانياًرداًب{ أي اللفافة الزائدة} واألوىل كوا{الكبري يف اللفافة الزائدة  و يعلم عدم الفرق بني الصغريومما تقدم

نصوص، كما أن األولی كوا  يف مجلة من النصوص املتقدمة، واليمانية مستفادة من جمموع الكما صرح بكوا برداً

  .حربة عربية، للتصريح بذلك يف النص والفتوی

:  ملا يف خرب زرارة،لی خصوص الزائدة، وإمنا بالنسبة إلی اللّفافة، ولو كانت هي الواجبةإنعم ليس ذلك بالنسبة 

  .)٢( »ظفارأعربي، أو يف ثالثة أثواب، ثوبني صحاريني، وثوب مينية ) صلی اهللا عليه وآله وسلم( كفن رسول اهللا«

لفافة حربة، ولو كانت هي  ن تكون برداً، وأن تكونأوكيف كان، فاملستفاد من النص استحباب لفافة زائدة، و

الواجبة، وقد قيد مجاعة من األصحاب عدم كوا مطرزة بالذهب، وكأنه ملا تقدم يف شرائط الكفن من عدم كونه 

ا يف األجزاء الواجبة، ملا تقدم من أن الشرو ذهباًأ باًمذهائط جارية يف األجزاء املستحبة كجريا.  

                                                

  .١ تكفني املرأة ح باب١٤٦ ص٣ج: الكايف )١(

  .٢١ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٢٩٢ ص١ج: التهذيب )٢(



٣٥٤

مرأة يف اإل خصوصاًافة ثالثة أيضاً لفّبل يستحب.  

  

}ووجه ختصيص ،كما عن بعض األصحاب بل أكثرهم} مرأة يف اإل خصوصاًافة ثالثة أيضاً لفّبل يستحب 

  .املرأة ختصيص بعض الفتاوی والنصوص ا» رمحه اهللا«املصنف 

عليه ( عن أبيه) عليه السالم(  ما رواه يف البحار عن مصباح األنوار، عن الصادق:وكيف كان، فيدل علی ذلك

  .»كفنت يف سبعة أثواب) عليها السالم( ن فاطمةإ«): السالم

  .)١(كفن فاطمة يف سبعة أثواب) عليه السالم(اً ن عليإ: وعن حممد بن املنكدر

اد فهو سنة إلی أن يبلغ مخسة، فهي مئزر، وقميص، وإزار، وحربة، ولفّافة أن ما ز: وما تقدم من خرب زرارة

  .ثالثة

  .سبع وبثالث قطع ومخس: والرضوي

صلوات اهللا ( سراف، ومل يدل عليه دليل، إذ حديث تكفني موالتنا الصديقةإلكن رمبا أشكل يف ذلك بأنه : أقول

 والرضوي ضعيف، وخرب .زار، وحربةإقناع، ومئزر، وقميص، و خرقة، ولفافة الثديني، و:جممل، فلعل السبع) عليها

 بأس  الزرارة ظاهره جمموع قطع الكفن، ال باستثناء بعض أجزائه، لكن ال خيفی أن القول باالستحباب ولو تساحماً

  به، واإلسراف ال جمال له يف

                                                

.٣٦ يف التكفني ح٣٣٥ ص٧٨ج: حبار )١(



٣٥٥

   حبيث يستر العورتني،ء من القطن أو حنوه بني رجليه  أن جيعل شي:السابع

  

عليها (  انصراف خرب تكفني الصديقة الطاهرةقام، ورمبا تعدی بعض الفقهاء إلی لفافة رابعة وخامسة، بدعویامل

 مئزر، وقميص، ومخس لفائف، وأحدها واجبة :، والرضوي عن القطع الزائدة كاخلرقة وحنوها، فالسبع)السالم

  .والبقية مستحبة، ويف املقام مباحث أخر تركناها خوف التطويل

شكال إبال } ء من القطن أو حنوه بني رجليه حبيث يستر العورتني أن جيعل شي{ :من مستحبات الكفن }لسابعا{

ل عليه مستفيض النصوصوال خالف علی الظاهر، وقد صرح به غري واحد من الفقهاء بالنسبة إلی القطن، ويد:  

  .)١( »اً من القطن وذريرةه شيئتتبدأ وجتعل علی مقعد«): عليه السالم( كخرب عمار، عن الصادق

 »حتتاج املرأة من القطن لقبلها قدر نصف من«): عليه السالم(  عبد اهللاوويف عجز خرب عمار بن موسی، قال أب

)٢(.  

واعمد إلی قطن فذر عليه شيئاً من حنوط وضعه علی فرجه قبل ودبر، «): عليهم السالم(  عنهم،وخرب يونس

  واحش القطن يف

                                                

.٥٥ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٣٠٥ ص١ج: التهذيب )١(

.٣٠٦ص: نفس املصدر )٢(



٣٥٦

  ،من احلنوطء  ويوضع عليه شي

  

  .)١( »دبره لئال خيرج منه شيء

مث آزره باخلرقة، ويكون حتتها القطن تذفره به اذفاراً قطناً كثرياً، «): عليه السالم(  عن أيب عبد اهللا،وخرب الكاهلي

 لی غري ذلك، والظاهر أن املصنفإ. )٢( »مث تشد فخذيه علی القطن باخلرقة شداً شديداً حتی ال ختاف أن يظهر شيء

  . فلم أجد يف النصوص ما يدل عليهستفاد كفاية حنو القطن، مما يظهر من األخبار من العلة، وإالّا» رمحه اهللا«

بال إشكال، كما صرح به يف خرب يونس، فما يف تعليق السيد الربوجردي من } ء من احلنوط ويوضع عليه شي{

لذريرة، ملا ورد يف بعض النصوص أيضاً، كما يف خرب نعم ال إشكال يف ا.  مل يعلم وجهه)٣()بل من الذريرة(: قوله

عمار بن موسی املتقدم، ولذا نسبه كشف اللثام إلی األصحاب، بل عن ظاهر املنتهی نفي اخلالف عنه، بل ال يبعد 

إذا كفنت امليت فذر علی كل ثوب شيئاً من «: يف املوثق) عليه السالم( ستحباب اجلمع بني األمرين، لقول الصادقا

  .)٤( »ريرة وكافورذ

                                                

  .٤٥ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٣٠١ ص١ج: التهذيب )١(

  .٤١ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٢٩٨ ص١ج: التهذيب و.٤ باب غسل امليت ح١٤٠ ص٣ج: الكايف )٢(

  . يف مستحبات الكفن٣١ص: تعليقة السيد الربوجردي )٣(

  .٣ باب حتنيط امليت ح١٤٣ ص٣ج: الكايف )٤(



٣٥٧

   نكذا لو خيف خروج الدم من منخري و،ء من القطن ء من دبره جيعل فيه شي وإن خيف خروج شي

  

كما عن ظاهر اخلالف واجلامع، وصريح القواعد } ء من القطن ء من دبره جيعل فيه شي وإن خيف خروج شي{

عة كالسرائر، والنهاية، وغريمها، حرمة ذلك، ألنه واملنتهی، وبه أفتی الشرائع وغريه، خلرب يونس املتقدم، وعن مجا

ن ذلك ليس خالف احلرمة، خصوصاً يف صورة اخلشية إ: خالف احترام امليت الذي حرمته ميتاً كحرمته حياً، وفيه

وتضع هلا القطن أكثر مما تضع «:  النص به، ففي املرسل املرفوع للحرمة، ولذا ورداليت يكون عدم اإلدخال خالفاً

  .)١( »ل، وحيشی القبل والدبر بالقطن واحلنوطللرجا

  .)٢( »وتدخل يف مقعدته شيئاً من القطن ما دخل«: وخرب عمار

شكال يف جوازه،  ففي صورة اخلشية ال ينبغي اإلشكال يف صورة العلم بعدم اخلروج، وكيف كاننعم ال يبعد اإل

  .بل رجحانه

عليه ( بالقطن، كما يف خرب الكاهلي عن الصادق استحب حشومها }نوكذا لو خيف خروج الدم من منخري{

  فان خفت أن يظهر من املنخرين شيء فال عليك أن تصري، مث قطنا وأن«): السالم

                                                

  .١١٢ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٣٢٤ ص١ج: التهذيب )١(

  .٥٥ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٣٠٥ ص١ج: التهذيب )٢(



٣٥٨

  . مرأة وكذا ما أشبه ذلكإلوكذا بالنسبة إىل قبل ا

  

  .)١( }مل ختف فال جتعل فيه شيئاً

  .ية ال حرمتها، وإن كان لفظ النص ياًأما لو مل خيف فالظاهر من الفتوی واملشعر به النص كراهة التحش

ويف مرفوع حسن بن  }بالنسبة إىل قبل االمرأة{لك بعض النصوص السابقة أن احلكم كذ قد تبني من }و{

دخلت إلی السرة يف األدمي، أو مثل األدمي نظيف، مث تكفن من بعد أذا ماتت نفساء وكثر دمها إاملرأة «: حمبوب قال

  .)٢( »ر بالقطنذلك وحيشی القبل والدب

 »وتنظف مث حيشی القبل والدبر مث تكفن بعد ذلك«:  إال أنه قال،مثله) عليه السالم(  عن الصادق،وعن الصدوق

)٣(.  

   .من األذن والعني والفم وحنوها} ما أشبه ذلك{لی إلك بالنسبة } كذا{مما تقدم يستفاد أن احلكم } و{

                                                

  .٤١ يف تلقني احملتضرين ح١٣ب البا٢٩٨ ص١ج: التهذيب )١(

.١١٥ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٣٢٤ ص١ج: التهذيب )٢(

.٢٥ يف املس ح٢٤ الباب٩٣ ص١ج: الفقيه )٣(



٣٥٩

  فصل

اتيف بقية املستحب 

  : أموروهي أيضاً

  ،إجادة الكفن : األول

  

  }فصل{

}يف بقياتة املستحب {

  :منها ثالثة عشر) رمحه اهللا(ذكر املصنف }  أموروهي أيضاً{وهي مرتبطة بكفن امليت 

يستحب (، وعن املنتهی شكال وال خالف ظاهراًإجبميع قطعاا، الواجبةواملندوبة، بال } إجادة الكفن : األول{

   ـ وقال يف مسألة أُخری ـ ويستحبحسنهاأاب واختاذ الكفن من أفخر الثي



٣٦٠

   وحيشرون ا،بأكفام فإن األموات يتباهون يوم القيامة

  

  . انتهی،)١() يكون يف اجلديدأن

ويف احلدائق، واملستند، واملصباح، وغريها، إرساله إرسال الواضحات، ويدل عليه متواتر النصوص، فال جمال 

  .ظر عن منع الصغری، فإن اإلسراف أمر عريف ال يصدق هنا قطعاً بأنه إسراف، مع قطع النلإلشكال

يا جعفر كفّين يف ثوب : ن أيب أوصاين عند املوتإ«): عليه السالم( قال أبو عبد اهللا: فعن يونس بن يعقوب، قال

   .)٢( »جدمها، فإن املوتی يتباهون بأكفامأ واشتر يل برداً واحداً وعمامة و، وثوب كذا وكذا،كذا وكذا

كما } فإن األموات يتباهون يوم القيامة بأكفام، وحيشرون ا{: بقوله) رمحه اهللا( وإلی هذا وحنوه أشار املصنف

  .)٣( »تنوقوا يف األكفان فإنكم تبعثون ا«: قال) عليه السالم( يف حديث ابن سنان، عن أيب عبد اهللا

كفان موتاكم فإا أجيدوا أ«: قال) عليه السالم( ويف خرب ابن أيب عمري، عن بعض أصحابنا، عن أيب عبد اهللا

  .)٤( »زينتهم

  :قال) عليه السالم( وعن أيب خدجية، عن أيب عبد اهللا

                                                

.٣٦و٣١ س٤٤١ ص١ج: املنتهی )١(

.٩٨ يف تلقني احملتضرين ح٢٣ البا٤٤٩ ص١ج: التهذيب )٢(

.٩٩ يف تلقني احملتضرين ح٢٣ الباب٤٤٩ ص١ج: التهذيب )٣(

.١ باب ما يستحب من الثياب للكفن ح١٤٨ ص٣ج: الكايف )٤(



٣٦١

  .)١( »نكم تبعثون اإتنوقوا يف األكفان ف«

 عليه( ، أنه كفن أباه يف كذا وكذا، إلی أن قال)عليه السالم (ويف خرب املتقدم عن سهل، عن أيب احلسن األول

  .)٢( »ربعمائة دينارأويف برد اشتريته بأربعني ديناراً، لو كان اليوم لساوی «): السالم

  .)٣( »ا زينتهمإكفان موتاكم فأجيدوا أ«: قال) عليه السالم( لی أيب عبد اهللاإوعن حممد بن عيسی رفعه 

اشتر يل ... يا جعفر: ال يلأوصاين أيب بكفنه، فق: قال) عليه السالم( وعن يونس بن يعقوب، عن أيب عبد اهللا

  .بردا وجوده، فإن املوتی يتباهون بأكفام

: قال) عليه السالم( سناده إلی الصادقإب) عليهم السالم(  من كتاب سري األئمة،وعن فالح السائل البن طاووس

ی يتباهون يا جعفر كفين يف ثوب كذا وكذا، وثوب كذا وكذا، فإن املوت: يب أوصاين عند املوت، فقالأن إ«

  .)٤( »بأكفام

  ومن كتاب مدينة العلم للصدوق، بإسناده إلی أيب عبد اهللا

                                                

.٦ باب ما يستحب من الثياب للكفن ح١٤٩ ص٣ج: الكايف )١(

.٨ باب ما يستحب من الثياب للكفن ح١٤٩ ص٣ج: الكايف )٢(

.٦بواب التكفني حأ من ١٨ الباب٧٤٩ ص٢ج: الوسائل )٣(

.٦٩ص: فالح السائل )٤(



٣٦٢

  . عليه وكان متام القرآن مكتوباً، بكفن قيمته ألفا دينار)ليهما السالمع( ن موسى بن جعفروقد كفّ

  

  .)١( »م يبعثون اإتنوقوا يف األكفان ف«: قال) عليه السالم(

  .)٢( »ا زينتهمإكفان موتاكم فأجيدوا أ«: قال) عليه السالم( هومن الكتاب املذكور عن

أوصاه يف ) صلی اهللا عليه وآله وسلم( ن رسول اهللاأ) صلوات اهللا عليه(  عن عليأما ما روي بسند ضعيف جداً

  فهو مردود،)٣( » وال تغال يف كفين،وكفين يف طمري هذين، أو يف بياض مصر، وبرد ميان«: باب كفنه فقال

  .سلمني احلرجة حينذاك، ذلك كي ال يتأسف فقريقتضاء ظروف املاحتمال ا إلی بالضعف الشديد يف السند، مضافاً

براهيم يف تفسريه يف إ فقد كانت سرية املسلمني أيضاً ذلك من يومهم األول، فقد روی علي بن ،وعلی كل حال

  .)٤(ه يف حلة كانت معي قيمتها أربعة آالف درهمدفنت: عن مالك األشتر أنه قال) رمحه اهللا( سياق قصة أيب ذر

 أو أكثر من } عليه وكان متام القرآن مكتوباً، بكفن قيمته ألفا دينار)ليهما السالمع( ن موسى بن جعفروقد كفّ{

  األلفني، كما سيأيت

                                                

.٦٩ص: فالح السائل )١(

.٦٩ص: فالح السائل )٢(

.٣ من أبواب أحكام الكفن ح١٤ الباب١٠٧ ص١ج: املستدرك )٣(

.٢٩٦ ص١ج: تفسري القمي )٤(



٣٦٣

  .أن يكون من القطن:  الثاين

  

يد كما تقدم عن املنتهی أيضاً مطلوب، ألنه أيضاً يف مسألة كتابة القرآن علی الكفن، ومن هذا يعلم أن كون اجلد

  .ناقة وهو زينةمن اجلودة واإل

 واألئمة) صلی اهللا عليه وآله وسلم( ألن النيب(: وعن شرح القواعد للكركي اإلمجاع عليه، كما يف املستند، قال

  .)١()كذا كفنوا إالّ يف ثوب كان يصلي فيه، كما يف املنتهی للنصوص) عليهم السالم(

بال إشكال وال خالف، بل عن املعترب دعوی إمجاع } من القطن{الكفن } أن يكون {:من املستحبات} الثاين{

مجاع العالمة يف التذكرة والنهاية، كما أن املبسوط، واالصباح، واملنتهی، والوسيلة، العلماء عليه، وكذا أدعی اإل

  .وغريهم، صرحوا باستحباب أن يكون حمضاً

مجاع عليه، لإلنصراف وهو يف حمله، ويدل عليه غري واحد من النصوص، كخرب أيب خدجية، عن وعن النهاية اإل

 » )صلی اهللا عليه وآله وسلم( الكتان كان لبين اسرائيل يكفنون به، والقطن ألمة حممد«: قال) عليه السالم( الصادق

)٢(.  

  ن امرأةإ): عليه السالم( وعن أيب علي بن راشد، عن الكاظم

                                                

.٢٦ س١٨٩ ص١ج: املستند )١(

.٣٧ يف تلقني احملتضرين ح٢٣ب  البا٤٣٤ ص١ج: التهذيب )٢(



٣٦٤

  ض، أن يكون أبي:ثالثال

  

قل هلا جعلت شقتك يف «: وقال للرسول... ليها بشقة قطن مقصورة، طوهلا مخس وعشرون ذراعاًإبعثت 

وبذر قطن كانت تزرعه بيدها ) عليها السالم( ليك من أكفاننا من قطن قريتنا صريا قرية فاطمةإ وبعثت ذه ،أكفاين

  .)١( »وقصارة يده لكفنه فاجعليها يف كفنك) عليه السالم( هللاخيت حكيمة بنت أيب عبد اأألكفان ولدها، وغزل 

 وموثق عمار بن موسی عن ،)٢() بالقطن األبيضنكف) صلی اهللا عليه وآله وسلم( ن النيبإ(وعن املعترب والتذكرة، 

د عمامة قطن ، فان مل جتن مل يكن برداً فاجعله كله قطناًإالكفن يكون برداً، ف«: قال) عليه السالم(أيب عبد اهللا 

  .)٣( »فاجعل العمامة سابرياً

مجاع  اإلة وعن اخلالف واملعترب والنهاي،شكال وال خالفإبال } ن يكون أبيضأ {:من املستحبات }الثالث{

   . عليه مستفيض النصوص ويدل،عليه

لبسوا البياض أ «:) وسلمصلی اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا: قال) عليه السالم( فعن ابن القداح، عن أيب عبد اهللا

  فانه أطيب

                                                

.١ من أبواب أحكام الكفن ح١٦ الباب١٠٧ ص١ج: املستدرك )١(

  .١١ س٤٣ ص١ج: والتذكرة .٢٢ س٧٦ص: املعترب )٢(

  .١٠ باب ما يستحب من الثياب للكفن ح١٤٩ ص٣ج: الكايف )٣(



٣٦٥

  .)١( »وأطهر، وكفنوا فيه موتاكم

  .)٢()عليه السالم( وحنوه خرب احلناط، عن الصادق

ليس من لباسكم شيء ): له وسلمصلی اهللا عليه وآ( قال النيب«: قال) عليه السالم( وعن جابر، عن أيب جعفر

  .)٣( » من البياض، فالبسوه، وكفنوا فيه موتاكم ـأحسنـ أحب 

  .)٤( »فألبسوه موتاكم«: أنه قالال إويف رواية أيب مجيلة مثله 

خياركم، أخري ثيابكم البيض، فليلبسها «:  قال)صلی اهللا عليه وآله وسلم( سناده عن رسول اهللاإوعن ابن سهل ب

  .)٥( »ا من خري ثيابكمإوكفنوا فيها موتاكم، ف

ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض، «: إنه قال) ه وسلمصلی اهللا عليه وآل( وعن الدعائم، عن رسول اهللا 

  . )٦( »فالبسوه، وكفنوا فيه موتاكم

                                                

.١بواب التكفني حأ من ١٩بابال ٧٥٠ ص٢ج: الوسائل )١(

  .١بواب التكفني ذيل حأ من ١٩بابال ٧٥٠ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٢بواب التكفني حأ من ١٩بابال ٧٥٠ ص٢ج: الوسائل )٣(

  .٢بواب التكفني ذيل حأ من ١٩بباال ٧٥٠ ص٢ج: الوسائل )٤(

.٦٩ص: فالح السائل )٥(

  .٥٧٣ح...  يف ذكر ما حيل من اللباس١٦١ ص٢ج: سالمدعائم اإل )٦(



٣٦٦

 كفن يف حربة )ی اهللا عليه وآله وسلم لص (ن رسول اهللاإ : ففي بعض األخبار،بل يكره املصبوغ ما عدا احلربة

  .محراء

  

 وكفنوا فيها ،ا أطيب وأطهرإوا البياض فالبس«: نه قالأ) صلی اهللا عليه وآله وسلم( وعن كتاب التعريف عنه

  .)١( »موتاكم

 )ی اهللا عليه وآله وسلم لص (ن رسول اهللاإ : ففي بعض األخبار،ما عدا احلربة{بسائر األلوان  }بل يكره املصبوغ{

نا مل أ مع ،ما عن املشهور من كراهة غري األبيض مطلقاً(: ما كراهة املصبوغ، ففي اجلواهرأ} كفن يف حربة محراء

ة مطلق الصبغ، اللهم إال أن يراد بالسواد يف هال دليل علی ما يف الذكری من كرا نتحققه، وال دليل عليه، كما أنه

 )٢()ضعف من ذلك ما عن الرباج من املنع من التكفني باملصبوغأاخلرب املتقدم املصبوغ أو غري األبيض، وهو ممنوع، و

  .انتهی

 بالسواد، أما ما رمبا يقال من ، وإن كان الدليل خاصاًللحكم بالكراهة تساحماًيكفي فتوی هؤالء األعالم : أقول

نه قد تقرر يف إ:  غريه، فيشمل مطلق املصبوغ، ومنه األسود املنصوص عليه، ففيهأن الزم استحباب البياض كراهة

 استحباب البياض حمله، أنه ليس ترك كل مستحب مكروه، كما أنه ليس ترك كل مكروه مستحب، فال منافاة بني

  .وعدم كراهة غريه

                                                

  .٤ من أبواب أحكام الكفن ح١٥ الباب١٠٧ ص١ج: املستدرك )١(

  .٢١٨ ص٤ج: اجلواهر )٢(



٣٦٧

  .نعم القضية متعاكسة بالنسبة إلی الواجب واحلرام، فترك كل منهما يالزم اآلخر

صلی اهللا (  خمالف ملا دلّ علی أن الرسول،لی كونه خالف الفتویإ وكيف كان، فالقول بوجوب البياض، مضافاً

، والغالب "صلی فيه"كما يأيت، وملا دل علی التكفني يف ثوب يف السوداء ) عليه السالم( كفن محزة) عليه وآله وسلم

  .عدم البياض فيه، ولغري ذلك

 بل يظهر من جمموع النصوص ، فلغري واحد من النصوص الدالة علی جواز كوا محراء،وأما استثناء احلربة

كفّن أسامة بن ) عليه السالم( ن احلسن بن عليإ«): عليه السالم(  عن أيب جعفر،استحباا، فعن أيب مرمي األنصاري

  .)١( »كفن سهل بن حنيف بربد أمحر حربة) عليه السالم(  بربد أمحر حربة، وأن علياًزيد

كفن سهل بن حنيف يف برد أمحر ) عليه السالم( ن علياًأ«): عليه السالم( وعن عبد الغفار، عن جعفر بن حممد

  .)٢( »حربة

  .)٣( »سامة بن زيد يف برد أمحرأكفن ن احلسني بن علي إ: سالموعن دعائم اإل

                                                

  .٩ باب ما يستحب من الثياب للكفن ح١٤٩ ص٣ج: الكايف )١(

  .٣بواب التكفني حأ من ١٣ الباب٧٤٣ ص٢ج: الوسائل )٢(

  .يف ذكر احلنوط ٢٣٢ ص١ج: دعائم اإلسالم )٣(



٣٦٨

  . ال من املشتبهات، أن يكون من خالص املال وطهوره:الرابع

  

يف ثالثة ) ی اهللا عليه وآله وسلم صل( كفن رسول اهللا«: يقول) عليه السالم( مسعت أبا جعفر: وعن أيب مرمي قال

  .)١( » برد أمحر حربة، وثوبني أبيضني صحاريني،أثواب

لی حد إن مل تصل إمما ال شبهة فيه، و }طهوره ومن خالص املال{الكفن  }أن يكون {: املستحباتمن} الرابع{

أن السندي بن شاهك قال : شكال وال خالف ظاهر، ويدل عليه كمرسلة الصدوقإ بال }ال من املشتبهات{احلرام 

هل بيت حج صرورتنا ومهور أنا أ«:  فقال، أحب أن تدعين أكفنك:)عليه السالم( أليب احلسن موسی بن جعفر

  .)٢( »نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا

يف باب ) عليهم السالم(  وقد دلّ اخلرب املتقدم يف الثاين من املستحبات اهتمامهم،)٣(ومرسلتا الطوسي واملفيد حنوها

  .الكفن اهتماماً خاصاً

                                                

  .٣٧ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٢٩٦ ص١ج: التهذيب )١(

  .١٩ يف النوادر ح١٢٠ ص١ج: الفقيه )٢(

.٣٠٢ص: رشاداإل )٣(



٣٦٩

  .ذي أحرم فيه أو صلى فيه أن يكون من الثوب الّ:اخلامس

  

مجعاً الستحباب كل } ى فيهمن الثوب الذي أحرم فيه أو صلّ{الكفن  }أن يكون{ :من املستحبات }اخلامس{

أحدمها جيزي من اآلخر، وكيف كان ال إشكال يف ذلك، وال خالف ظاهر، ويدل عليه غري  واحد منهما، ال أن

  :واحد من النصوص

حرم أاللّذان ) صلی اهللا عليه وآله وسلم(  رسول اهللاكانا ثوبا«: قال) عليه السالم( كخرب معاوية، عن أيب عبد اهللا

  .)١( » عربي واظفار، وفيهما كفن،فيهما ميانيني

ين كفنت أيب يف ثوبني شطويني، كان حيرم إ«: مسعته يقول: قال) عليه السالم(وخرب يونس عن أيب احلسن األول 

  .)٢( »فيهما، ويف قميص من قمصه

 ،ونزل متورماً فأمر بأكفان له) عليه السالم( فركب أيب «:يف خرب) عليه السالم( وخرب أيب بصري، عن أيب عبد اهللا

  .)٣( »اجعلوه يف أكفاين:  وقال،وكان فيها ثوب أبيض قد أحرم فيه

  :قال) عليه السالم( وكخرب حممد بن مسلم، عن أيب جعفر

                                                

  .١بواب التكفني حأ من ٥  الباب٧٣٣ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٨اب ما يستحب من الثياب للكفن ح ب١٤٩ ص٣ج: الكايف )٢(

.١حكام الكفن حأبواب أ من ٤ الباب١٠٥ ص١ج: مستدرك الوسائل )٣(



٣٧٠

ن أن ذلك يستحب إفافعل، فن يكون يف كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف أن استطعت إن تكفنه فأردت أذا إ«

  .)١( »يكفن فيما كان يصلي فيه

ن ذلك إيستحب أن يكون يف كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف، ف«): عليه السالم( قال ،ومرفوعة ابن املغرية

  .)٢( »ن يكفن فيما كان يصلي فيهأيستحب 

أحب «:  أيكفن فيها؟ قال،يصومعن الثياب اليت يصلّي فيها الرجل و) عليه السالم(  احلسنو سئل أب:وخرب سهل

  .)٣( »ذلك الكفن يعين قميصاً

وله حربة  يلّ أن أكفنه يف ثالثة أثواب رداءإكتب أيب يف وصيته «: قال) عليه السالم( وعن احلليب، عن أيب عبد اهللا

  .)٤( »كان يصلي فيه يوم اجلمعة

  )عليه السالم( والدعائم عن الباقر ،)٥(والرضوي، عن العامل

                                                

  .٢٠ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٢٩٢ ص١ج: التهذيب )١(

  .٤ باب ما يستحب من الثياب للكفن ح١٤٨ ص٣ج: الكايف )٢(

  .٥بواب التكفني حأ من ٢ الباب٧٢٧ ص٢ج: الوسائل )٣(

  .٤بواب التكفني حأ من ٤ الباب٧٣٢ ص٢ج: ئلالوسا )٤(

  .١٨ س٢٠ص: فقه الرضا )٥(



٣٧١

  ،ء من الكافور والذريرة  أن يلقى عليه شي:سالساد

  

  .)١(مثله

شكال وال إبال } ء من الكافور والذريرة شي{أي علی الكفن  }أن يلقى عليه {:من املستحبات }السادس{

  :مجاع علی استحباب تطييب الكفن ا، ويدل عليه مجلة من النصوصخالف، بل عن املعترب والتذكرة اإل

  .)٢( » وجهة ذريرةوألق علی«: كخرب عمار

  .)٣( »ذ كفنت امليت فذر علی كل ثوب شيئاً من ذريرة وكافورإ«): عليه السالم( واملوثق عن الصادق

علی ... وجيعل: لی أن قال ـإ مث تذر عليها شيئاً من الذريرة ـ ،مث تبدأ فتبسط اللّفافة طوالً«: وموثق عمار

  .)٤( »كفنه ذريرة

  .)٥( » من القطن وذريرةفتجعل علی مقعدته شيئاً«: القطن أيضاً، كخرب عماربل الظاهر استحباب جعلها علی 

                                                

  .يف ذكر احلنوط ٢٣١ ص١ج: دعائم اإلسالم )١(

  .٥٥ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٣٠٥ ص١ج: التهذيب )٢(

  .٥٧ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٣٠٧ ص١ج: التهذيب )٣(

  .٥٥رين ح يف تلقني احملتض١٣ الباب٣٠٥ ص١ج: التهذيب )٤(

  .٥٥ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٣٠٥ ص١ج: التهذيب )٥(



٣٧٢

وهي على ما قيل حباحلنطة يشبه حب ،ها كانت تسمى  ولعلّ، وتسمى اآلن قمحة، له ريح طيب إذا دق

  ك بتربة قرب احلسني وال يبعد استحباب الترب،بالذريرة سابقاً

  

  .)١( »ه شيئاً من حنوط، وضعه علی فرجه قبل ودبرلی قطن فذر عليإواعمد «: ومرسل يونس

ها  ولعلّ،حةى اآلن قم وتسم،ب إذا دق له ريح طي، احلنطةعلى ما قيل حب يشبه حب{أي الذريرة  }وهي{

  .ا القحمةإ :صباحفعن املقنعة، واملبسوط، والنهاية، واملصباح، وخمتصره، واإل} كانت تسمى بالذريرة سابقا

ا بضم القاف، وتشديد امليم املفتوحة، واحلاء املهملة، أو بفتح القاف والتخفيف، كواحدة إ( :وعن التذكرة

  .)٢()القمح

  .)٣()ا حبوب تشبه حب احلنطة اليت تسمی بالقمح، تدق تلك احلبوب كالدقيق هلا ريح طيبةإ(: وعن الراوندي

  .ملقام وتقدم بعض ما يفيد ا،لقد أكثر الفقهاء الكالم حول ذلك: قولأ

  ك بتربة قرب احلسنياستحباب الترب{استحساناً رجاًء  }وال يبعد{

                                                

.٤٥ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٣٠١ ص١ج: التهذيب )١(

.٢٢٠ ص٤ج: كما يف اجلواهر )٢(

.٢٢١ ص٤ج: كما يف اجلواهر )٣(



٣٧٣

 أو مباء ، بعد غسله مباء الفرات،)ليهم السالمع(  أو بضرائح سائر األئمة،س ومسحه بالضريح املقد)ليه السالمع(

  .زمزم

  .نه واأليسر منها على أمي،تفافة على أيسر املي أن جيعل طرف األمين من اللّ:السابع

  . أن خياط الكفن خبيوطه إذا احتاج إىل اخلياطة:الثامن

  

 أو مباء ، بعد غسله مباء الفرات)ليهم السالمع( س أو بضرائح سائر األئمة ومسحه بالضريح املقد)ليه السالمع(

عليه ( يةستحباب خلط التربة احلسينا وإن مل جند يف األخبار ما يدل عليه، وكأنه يستشعر ذلك مما دلّ علی ،}زمزم

  .باحلنوط وجعلها يف الكفن كما تقدم) السالم

 ،تعلى أيسر املي{واحدة كانت أو متعددة  }فافةأن جيعل طرف األمين من اللّ{ :من املستحبات} السابع{

ی زاره، وحريرته، وتبدأ بالشق األيسر، ومتد علأوتلّفه يف ... مث تضعه يف أكفانه«:  للرضوي،}واأليسر منها على أمينه

  .)١( »األمين، مث متد األمين علی األيسر

 وال خياط خبيوط خارجية، كما عن }أن خياط الكفن خبيوطه إذا احتاج إىل اخلياطة{ :من املستحبات }الثامن{

  املبسوط، واجلامع،

                                                

.٢٦ س١٧ص: فقه الرضا )١(



٣٧٤

   أن يكون املباشر للتكفني على طهارة من احلدث:التاسع

  

 يف أدلة السنن، ستحباب تساحماً، وفتوی هؤالء كاف يف االواإلصباح، والشرائع، والقواعد، واملنتهی، وغريهم

  .وإن مل جند ما يدل عليه من النصوص، كما أعترف به اجلواهر واملستند وغريمها

 أما إذا كان املباشر هو الغاسل، ،}أن يكون املباشر للتكفني على طهارة من احلدث{ :من املستحبات} التاسع{

أو يغتسل غري واحد من األصحاب، كالشرائع، والنافع، واملعترب، والقواعد، ستحباب أن يتوضأ افقد ذهب إلی 

واللمعة، وجامع املقاصد، والروضة، والنهاية، واملبسوط، والسرائر، واجلامع،  رشاد، والذكری، والدروس،واإل

  .لی األصحابإ علی ما حكاه عنهم اجلواهر، بل يف احلدائق نسبته ،وغريها

 فقد يقال بناًء علی ما ،نه شخص آخر غريهأما إذا كفّ(:  غري الغاسل، فقد قال يف اجلواهروأما إذا كان املباشر

ستحباب الغسل للمس استحباب رفع حدثه أصغر أو أكرب، ملا يستفاد من فحوی اعرفت من كالم األصحاب، ب

  . انتهی)١()ن الوضوء لذلك، ال علی ما ذكرناه آنفاإوالوضوء، إن قلنا 

                                                

  .١٩٥ ص٤ج: اجلواهر )١(



٣٧٥

نعم . لمكفن سواء كان غاسالً أو غريه فلم يدل عليه دليالًلحباب مطلق الطهارة من احلدث املطلق أما است: أقول

استحباب تقدميه مع (:  وعن الفقيه،)١()استحباب تقدمي غسل املس علی الكفن(: أفتی بذلك بعض، فعن الوسيلة

نه اختلف أن هذا الغسل املتقدم إمث . ل أو مع تعسر الغس وعن غري واحد استحباب الوضوء مطلقاً،)٢()الوضوء عليه

  .علی التكفني هل هو غسل املس كما عن غري واحد، أو غسل مستحب للتكفني، كما عن الذكری والرتهة

ن ال بأس به، خصوصاً وأن مثل الفقيه الذي ضمن أن ال  يف أدلة السنوكيف كان، فالفتوی باالستحباب تساحماً

 هي حجة بينه وبني اهللا تعالی، أما مع الغض عن التسامح فالذي ورد به اخلرب االغتسال الّ األخبار اليتإيردد يف كتابه 

لغري املس، كما حيتمل من صحيح ابن مسلم اآليت، أما غسل املس فظاهر غري واحد من األخبار تأخريه عن الكفن، 

  . ية منهماأما الوضوء فلم أجد دليالً عليه، فكيف مبطلق الطّهارة من احلدث حتی التراب

  فمستفيض النصوص كصحيح ابن مسلم، عن أحدمها،ملس عن التكفنياأما ما دلّ علی استحباب تأخري غسل 

  فالذي: قلت) عليهما السالم(

                                                

  .٢٦ س٧٠٢ ص:كتاب الوسيلة، اجلوامع الفقهية )١(

  .١٦ يف املس ذيل ح٢٤ الباب٩٠ ص١ج: الفقيه )٢(



٣٧٦

يغسله مث يغسل يديه من العاتق، «: فيغسله مث يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: قلت. »نعم«: يغسله يغتسل؟ قال

  .)١(سلمث يلبسه أكفانه مث يغت

مث يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلی املنكبني ثالث «): عليه السالم( وصحيح يعقوب بن يقطني عن الرضا

  .)٢( »مرات، مث إذا كفّنه اغتسل

، فإن )٣( »تغسل يديك إلی املرافق، ورجليك إلی الركبتني، مث تكفنه«): عليه السالم( وخرب عمار، عن الصادق

  .ستحبابه هناال فيه داللة علی عدم غتساسكوته عن اال

من غسل منكم ميتا «): عليه السالم( املؤمنني عن أمري): عليه السالم( وخرب أيب بصري، وابن مسلم، عن الصادق

  .)٤( »فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه

  من«): عليه السالم( أمري املؤمننيوعن حتف العقول، عن 

                                                

  .٩ يف تلقني احملتضرين ح٢٣ الباب٤٢٨ ص١ج: التهذيب )١(

  .٦ يف تقدمي الوضوء علی غسل امليت ح١٢٠ الباب٢٠٨ ص١ج: االستبصار )٢(

  .٥٥ يف تلقني احملتضرين ح١٣ الباب٣٠٥ ص١ج: التهذيب )٣(

  .ربعمائة حديث األ١٠ فوقه حبواب املائة فماأ ٦١٨ص: اخلصال )٤(



٣٧٧

  .)١( »ل، ومن غسل مؤمناً فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانهمس جسد ميت بعد ما يربد لزمه الغس

 من توجيه األخبار مبا ال ينايف كالم ،وغريه) رمحه اهللا( ال جمال ملا ذكره الفقيه اهلمداين ،وبعد هذه التصرحيات

بطالن حتمال ا تأخري الغسل عن التكفني ةن حكمإ: ستحباب تقدمي الغسل علی التكفني، وربما يقالااملشهور، من 

غسل امليت، فإن غسل املاس قبل التكفني مس جسده عادة، فيكون عليه غسل املس، خبالف ما لو اغتسل بعد 

 احتماالً توجيهاً لرواية ن املس ولو بعد الغسل سبب الستحباب غسل املس، كما ذكره البحارإ: التكفني، أو يقال

 وال ميسه بعد ذلك فيجب عليه ،سل بعد ما يلبسه أكفانهومن غسل مؤمناً فليغت): عليه السالم( التحف عن علي

  .ستحبايب فالتأخري عن التكفني لعدم ثبوت هذا التكليف اال،"يثبت" مبعنی الغسل

ستحباب غسل آخر غري اوكيف كان، ففي األخبار صراحة يف تأخري غسل املس عن التكفني، وقد تقدم احتمال 

لی إ ـ الغسل يف سبعة عشر موطناً«: يف صحيح ابن مسلم) عليهما السالم( غسل املس قبل التكفني، لقول أحدمها

  .)٢( »ما يربد  أو كفنته، أو مسسته بعد،وإذا غسلت ميتاً: ـ) عليه السالم( قوله

                                                

  .٧٧ص: حتف العقول )١(

  .١١غسال املسنونة حبواب األأ من ١ الباب٩٣٩ ص٢ج: الوسائل )٢(



٣٧٨

 ويغسل رجليه إىل ،اتاملنكبني ثالث مرإىل وإن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إىل املرفقني بل 

   أن يغسلواألوىل ،الركبتني

  

 قال يف ، بالواوأو إال أنه أبدل ،)٢(حنوه) عليه السالم( ، ويف حسنه عن الباقر)١(وحنوه عبارة الصدوق يف اهلداية

  .، انتهی)٣()رادة غسل املسإفال ينايف " الواو" حينئذ جعلها يف الصحيح مبعنی ىفيقو(: اجلواهر

هو {املكفن  }وإن كان{ الطهارة مطلقا للمكفن، وعلی كلّ حال، فقد عرفت أن مقتضی التسامح استحباب

مبعنی أنه  }املنكبنيإىل أن يغسل يديه إىل املرفقني بل {  له}فيستحب{سل ة الغيزاد علی الطهارة احلدث }الغاسل له

بال إشكال، ملا تقدم  }يغسل رجليه إىل الركبتني{ كذا يستحب له أن و}اتثالث مر{مرتبة أخری من املستحب 

  .بار ابن مسلم، وابن يقطني، وعمار، كما تقدم بعض الكالم يف غسل الرجلني يف احلادي والعشرين من اآلدابيف أخ

   الغاسل إذا كان هو املكفن}أن يغسل {استحساناً }واألوىل{

                                                

  .٢١ س٤٩ص: كتاب اهلداية، اجلوامع الفقهية )١(

  .٤غسال املسنونة حبواب األأ من ١ الباب٩٣٧ ص٢ج: والوسائل .١ باب السبعة ح٥٠٨ص: اخلصال )٢(

  .١٩٤ ص٤ج: اجلواهر )٣(



٣٧٩

  . قبل التكفني وأن يغتسل غسل املس، كل ما تنجس من بدنه

 بأن ، امسه واسم أبيه،جب واملستحب حىت العمامة أن يكتب على حاشية مجيع قطع الكفن من الوا:العاشر

  :يكتب

  

ارة ة إحدی املطلوبني، فاذا أمر باحديهما وهي الطهيثإن الطهارة اخلبقبل التكفني، ف} كل ما تنجس من بدنه

  .}ن يغتسل غسل املس قبل التكفنيأ{قد عرفت الكالم حول } و{. ة استؤنس منه رجحان األخری فتأمليثاحلد

  .جزاء الكفن اليت منها اخلرقة، ال األجزاء الواجبة فقطأرهم استحبابه قبل مجيع ن ظاهإمث 

الواجب واملستحب حىت {الكفن  }أن يكتب على حاشية مجيع قطع الكفن من {:من املستحبات }العاشر{

 علی احلربة يكتب:  قال يف اجلواهر عند قول املصنف} بأن يكتب،سم أبيهاو{سم امليت اأي  }مسها{منها  }العمامة

رشاد، وعن الفقيه، ، والقواعد، وكذا اإلا يف اهلداية، واملبسوط، واملعتربكم(: زار واجلريدتني، ما لفظهوالقميص واإل

يف املبسوط، والدروس، وعن " العمامة"، وزيد "احلربة"، كابن زهرة فترك "زاراإل"واملراسم، واملفيد، مع ترك األخري 

 رتصان، ويف السرائر كما عن املهذب، واال"اجلريدتني"سقاط إح، وكذا التحرير مع النهاية، والوسيلة، واالصبا

   إلی آخره وكون،)١()"األكفان"، وعن املصباح وخمتصره "طالق األكفانإ"

                                                

  .٢٢٢ ص٤ج: اجلواهر )١(



٣٨٠

 وأنّ) لّی اهللا عليه وآله وسلمص( رسول اهللا داً وأن حمم، اهللا وحده ال شريك لهفالن بن فالن يشهد أن ال إله إالّ

) عليهم السالم(ة القائم  واحلسن واحلجاً وعليداً وحمماً وموسى وعلي وجعفراًداً وحمماً واحلسن واحلسني وعليعلياً

وأنّ،يتأولياء اهللا وأوصياء رسول اهللا وأئم البعث والثواب والعقاب حق .  

  

ا أنه يستحب أن يكتب  السالّر واهلداية وغريمها، كمنعسم أبيه ا وزيادة ،مسه ذكره غري واحدااملكتوب 

رشاد، واجلامع، ، كما عن كتب الشيخ، واملهذب، والوسيلة، والغنية، واإل)عليهم السالم( الشهادتني وأسامي األئمة

  .واملنتهی، والشرائع، والقواعد، كما يف املستند وغريها

 اهللا وحده ال شريك يشهد أن ال إله إالّ{" فالن"ويذكر امسه واسم أبيه مكان  }فالن بن فالن{: فيكتب هكذا

 ، وجعفراً،داً وحمم،اً وعلي، واحلسني، واحلسن،اً عليوأنّ ،)لّی اهللا عليه وآله وسلمص( رسول اهللا داً حمم وأنّ،له

 ،يت وأئم، وأوصياء رسول اهللا، أولياء اهللا،)عليهم السالم (ة القائم واحلج، واحلسن،اً وعلي،داً وحمم،اً وعلي،وموسى

 استحباب كتابة الشهادتني ىمجاع عل بل عن الشيخ يف اخلالف دعوی اإل،}بعث والثواب والعقاب حق الوأنّ

 عن ، واألصل يف ذلك بعض الروايات الواردة يف املقام، كما رواه السي يف البحار، نقالً)عليهم السالم( واألئمة

  ألنوار،مصباح ا



٣٨١

الوفاة دعت مباء فاغتسلت، مث دعت ) عليها السالم(فاطمة ملا حضرت : عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، قال

نعم، شهد كثري بن عباس، وكتب يف :  هل شهد معك ذلك أحد؟ قال:فقلت: بطيب فتحنطت به، إلی أن قال

ذ ال إ. )١()صلی اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا اًتشهد أن ال اله االّ اهللا، وأن حممد: أطراف كفنها كثري بن عباس

  .لذلك) عليهم السالم( ة يف تقرير اإلمام أمري املؤمنني واحلسننيشبه

 دعا: جالس عنده ـ إلی أن قال ـ) عليه السالم(  وأبو عبد اهللا،مساعيلإ حضر موت: وعن حممد بن شعيب قال

 )٣(كهمش وحنوه رواية أيب )٢(، مساعيل يشهد أن ال إله إالّ اهللاإ: بكفنه فكتب يف حاشية الكفن) عليه السالم(

 من استحباب وضع نسخة مع اجلريدة )٥( والراوندي يف الدعوات)٤(ويؤيد ذلك ما ذكره الشيخ يف مصباح املتهجد

مكتوب عليها هذه األمور وأكثر منهما، كما جتد صورا يف الكتابني، وبعد ذلك كله ال جمال ملا ذكره بعض من 

  هللا والرسول واألئمة بأنه موجب لتلوث األسامي الشريفة ،شكال يف ذلكاإل

                                                

.٣٦ يف التكفني ح٥٢ الباب٣٣٥ ص٧٨ج: البحار )١(

.٤ س٤٣ص: كمال الدينإ )٢(

.١٧ س٤٣ص: كمال الدينإ )٣(

.٥ س١٨ص: مصباح املتهجد )٤(

.٦ يف النوادر ح٢٧ الباب١١٠ ص١ج: املستدرك )٥(



٣٨٢

   أن يكتب على كفنه متام القرآن:احلادي عشر

  

بالدرن الذي خيرج من بدن امليت، وذلك ال جيوز، فكيف خيصص عموم جناسة الدم وحرمة ) عليهم السالم(

  .عيفةي الشريفة مبثل هذه الروايات الضتنجيس األسام

ال يوجب جواز ) عليه السالم( قرره، وفعل الصادق) معليه السال( مامن فعل كثري ابن عباس لو صح أن اإلإمث 

) عليه السالم( مام الصادقطاهرة مطهرة، ويبقی جسدها صحيحاً ساملاً، واإل) عليها السالم( ذلك لنا، إذ الصديقة

 ليه،إجسد إمساعيل، أو عدم وصول الدم وحنوه   املوضع من الكفن بالدم، لعدم فسادلعلّه كان يعلم عدم تلوث هذا

  .فكيف جيوز أن نعمل ذلك مستندين إلی هاتني الروايتني

ما ال خيفی، إذ : ، بالنسبة إلی ما حنن بصدده فال يصح اإلستناد عليهما، وفيه وداللةًما ضعيفان سنداًإ :واحلاصل

 لزم ختصيص مجاع، فإذا انعكس األمر يف املقامشعارات األخبار واإلإحرمة تلوث األمساء الشريفة بالدم، إمنا ثبتت ب

  . عن نادر، خالفاً للمشهور، بل امع عليه يف اجلملةاإلطالق ذه، ولذا مل ينقل اإلشكال إالّ تلك

  :كما قال السيد حبر العلوم يف منظومته} أن يكتب علی كفنه متام القرآن {:من املستحبات} احلادي عشر{

  انميسالم واإلشهادة اإل           وسن أن يكتب يف األكفان



٣٨٣

  )١(واجلوشن املنعوت باألمان             وهكذا كتابة القرآن

ومنه يستفاد ما هو مشهور يف زماننا، حتی صار ذلك فيه من األمور اليت ال يعتريها شوب (: ويف اجلواهر

  .، انتهی)٢()شكال، وعليه أعاظم علماء العصر من استحباب كتابة القرآن علی الكفناإل

عليه ( تويف موسی بن جعفر:  قال،ه العيون، مسنداً إلی احلسن بن عبد اهللا، عن أبيهواألصل يف ذلك ما روا

 فسمع سليمان بن أيب جعفر ،مام الرافضةإهذا : يف يد السندي بن شاهك، فحمل علی نعش، ونودي عليه) السالم

استعملت له بألفني الصياح ونزل عن قصره، وحضر جنازته وغسله وحنطّه حبنوط فاخر، وكفنه بكفن فيه حربة 

  .)٣(ومخسمائة دينار، عليها القرآن كلّه

 ساءة أدب، مضافاًإلی املنع، وأفتی بالعدم املستند، ألنه إوعن الشهيد يف الذكری التوقف، ومال جامع املقاصد 

: كله، وفيه آنفرق بني الشهادتني وبني القرآن، ألنه يسري ال يعلم وصوهلا إليه، خبالف القروإلی وصول النجاسة إليه، 

ال اأن ذلك تكرمي وإحترام، ولو علم وصول النجاسة حسب املتعارف مل يكن ذلك سبباً للتحرمي، ألن الطهارة ح

  جموزة، والتنجس بعداً تكليف

                                                

  . يف احلنوط٨ س٧٠ص: منظومة العالمة الطباطبائي )١(

  .٢٢٧ ص٤ج: اجلواهر )٢(

  .٥ ح٨ الباب٨١ ص١ج: خبار الرضاأعيون  )٣(



٣٨٤

  ودعاء جوشن الصغري والكبري

  

ك جيوز بالنص آخر مل يعلم لزوم النبش ألجله، مضافاً إلی أن الفرق غري تام، واجلوشن أيضاً كالقرآن، ومع ذل

، )عليه السالم( والفتوی، ومنه يعلم أن املناقشة يف خرب احلسن بأنه من فعل سليمان وليس هناك تقرير من املعصوم

  .ستناد إلی اخلرب املذكور، غري ضارة ليس مثلنا يف فساد اجلسد، فال ميكن اال)عليه السالم( مام إلی أن اإلمضافاً

 تكتب إذا: ة اهللا يف خواص السور، علی ما نقله املستدرك، قال يف سورة التحرمي ما أرسله السيد هب:ويؤيد اجلواز

  ).عليه السالم( مامري نائب اإلم كما يؤيده ما حيكي عن الع،)١(علی امليت خففت عنه

رمحه ( ريمنه دخل علی أيب جعفر حممد بن عثمان العأ) رمحه اهللا( فعن الشيخ يف الغيبة، عن أيب احلسن القمي

فوجده وبني يديه ساجة ونقاش ينقش عليها آيات من ) عليه السالم( احب من النواب األربعة، وسفراء الصوهو) اهللا

هذه لقربي «: فقلت يا سيدي ما هذه الساجة؟ فقال يل: علی حواشيها، قال) عليهم السالم( القرآن، وأمساء األئمة

 » عرفت منه، وأنا كل يوم أنزل فيه، فأقرأ جزء من القرآن وقد ـأسند اليها: تكون فيه، وأوضع عليها ـ أو قال

)٢(.  

  أما} دعاء اجلوشن الصغري والكبري{أن يكتب علی كفنه } و{

                                                

.٤ يف النوادر ح٢٧ الباب١١٠ ص١ج: مستدرك الوسائل )١(

.٢٢٢ص: الغيبة )٢(



٣٨٥

قدس ( ومن الغرائب أن السيد بن طاووس(: اجلوشن الصغري، فقد زاده بعض الفقهاء، لكن قال يف حمكي البحار

يف كتاب مهج » هلي كم من عدو انتضی علی سيف عدواتهإ«: بقولهبعد ما أورد اجلوشن الصغري املفتتح ) اهللا روحه

ی  خرب دعاء اجلوشن وفضله،وما لقارئه وحامله من الثواب، حبذف اإلسناد عن موالنا وسيدنا موس: قال )١(الدعوات

 إلی أن )٢(، إلی أن ذكر حنواً مما رواه الكفعمي يف فضل اجلوشن الكبري)عليهم السالم (بن جعفر عن أبيه عن جده

: وصية عظيمة ذا الدعاء وقال) عليه السالم(أوصاين أيب أمري املؤمنني ) عليه السالم( قال احلسني بن علي: )٣(قال

  ـ ظهر يل من بعض القرائن أن هذا ليس من السيد:ـ قال السي بعد ذلك» يا بين أكتب هذا الدعاء علی كفين«

بن رجب هذا الشرح من كتب اوشن الكبري، وكان كتب الشيخ أبو طالب ال شرح اجلإوليس هذا ) قدس اهللا روحه(

دخله أ واشتراكهما يف هذا اللّقب يف حاشية الكتاب ف،جده السعيد تقي الدين احلسن بن داود، ملناسبة لفظة اجلوشن

  .، انتهی كالم السي )٤()النساخ يف املنت

  اً من ذلك يفلكين ما رأيت شيئ(: ويؤيد ما ذكره املستند، قال

                                                

.٢٢٠ص: مهج الدعوات )١(

.٢٤٦هامش ص:  املصباح،مان الواقيةجنة األ )٢(

.٢٣١ص: يف مهج الدعوات )٣(

.٣٢ ذيل ح٣٣٢ و٣٣١ ص٧٨ج: البحار )٤(



٣٨٦

  .، انتهی)١()شرح اجلوشن الصغري يف نسخة املهج اليت كانت عندي، وكانت مصححة جداً

 إلی أنه ليست مناسبة بني اجلوشن الصغري وبني حالة املوت، وكيف كان، فلم جند ما يدل علی مضافاً: قولأ

  .ستحباب ذلك باخلصوصا

املوجود يف ما حضرنا من نسخ املهج بعد ذكر اجلوشن (: نعم يف مستدرك الوسائل بعد نقل كالم السي قال

يقول كاتبه الفقري إلی اهللا تعالی أبو طالب بن رجب وجدت دعاء اجلوشن وخربه وفضله يف كتاب : الصغري ما لفظه

 يتضمن مهج الدعوات وغريه، بغري هذه الرواية، واخلرب) رمحه اهللا( من كتب جدي السعيد تقي الدين احلسن بن داود

وهذا صفة ما وجدته بعينه . ثباته يف هذا املكان، ليعلم فضل الدعاء املذكورإحببت أمتقدم علی الدعاء املذكور، ف

ليه، بعد هذا الشرح، إلی آخره، وصرحيه أن اجلوشن الصغري كان مكتوباً يف املوضع الذي أشار إدعاء اجلوشن وفضله 

ان وال بد فهو من صاحب الكتاب املذكور، وال أظن السي وجد فال اشتباه للناسخ وال للشيخ املذكور، وإن ك

  . انتهی،)٢()قرينة غري ما ذكرنا، فاالحتياط يقتضي التوسل بكليهما

                                                

.٦ س١٩٠ ص١ج: داملستن )١(

.١ يف النوادر ذيل ح٢٧ الباب١٠٨ ص١ج: املستدرك )٢(



٣٨٧

كتابة األخري يف جام بكافورويستحب   

  

، )معليه السال(  ملا رواه الكفعمي يف حمكي جنة األمان، عن السجاد،وأما اجلوشن الكبري، فقد ذكره غري واحد

عليه ( نزل جربئيل«: قال) صلی اهللا عليه وآله وسلم(  عن النيب،)عليه السالم( ، عن جده)عليه السالم( عن أبيه

صلی اهللا ( يا حممد: ه ثقله، فقالملّأيف بعض غزواته وعليه جوشن ثقيل ) صلی اهللا عليه وآله وسلم( علی النبي) السالم

 اخلع هذا اجلوشن، واقرأ هذا الدعاء، فهو أمان لك وألمتك ـ :ل لكربك يقرؤك السالم ويقو) عليه وآله وسلم

): عليه السالم( ستحی اهللا أن يعذبه بالنار ـ إلی أن قال ـ قال احلسنيا ـ ومن كتبه علی كفنه :إلی أن قال

 مث ،)١( »حثهم هذا الدعاء وتعظيمه، وأن أكتبه علی كفنه، وأن أعلّمه أهلي، وأحبفظ) عليه السالم... (أوصاين أيب

  .ذكر اجلوشن الكبري

فاملراد أن اهللا تعالی يفعل ذا العبد " ئخذ الغايات وأترك املباد: "املراد باستحياء اهللا تعالی غايته، كما قيل: أقول

رح ف، ألنه الذ بأمسائه الكرمية، كما يف سائر الصفّات اليت ال تليق مبعانيها األولية مقامه تعالی، كاليفعل املستح

  .والغضب وأشباههما

  يف جام بكافور أو{وهو اجلوشن الكبري } يستحب كتابة األخريو{

                                                

.٢٤٨ ـ ٢٤٦ هامش ص: املصباح،مان الواقيةجنة األ )١(



٣٨٨

 أيب أوصاين حبفظ هذا نّإ :)لوات اهللا عليهص( فعن أيب عبد اهللا احلسني ، ه على الكفن غسله ورشأو مسك مثّ

   .مه أهل بييت وأن أعلّ، وأن أكتبه على كفنه،الدعاء

على كفن سلمان ومها)ليه السالمع(ذان كتبهما أمري املؤمنني البيتان اللّ أن يكتب عليه  أيضاًويستحب :  

  

ومن كتب ( : فعن البحار عن البلد األمني أنه زاد علی ما تقدم عن الكفعمي،)ه على الكفنرش و غسلهمسك مثّ

نه من هول منكر  أنزل اهللا تعالی يف قربه ألف نور، وآم،يف جام بكافور أو مسك، مث غسله ورشه علی كفن ميت

  .)١()ويوسع عليه قربه مدی بصره... ونكري، ورفع عنه عذاب القرب، وبعث سبعني ألف ملك إلی قربه يبشرونه باجلنة

 وأن ،على كفنه  وأن أكتبه،عاء أيب أوصاين حبفظ هذا الدنّإ« :)لوات اهللا عليهص(فعن أيب عبد اهللا احلسني {

  .كما تقدم} »مه أهل بييتأعلّ

مل أجد من }  على كفن سلمان)ليه السالمع(ذان كتبهما أمري املؤمنني  أن يكتب عليه البيتان اللّ أيضاًحبويست{

  وإن كان يف) عليه السالم( باإلمامذكره من الفقهاء لكن ال بأس به، اقتداًء 

                                                

  .٣ ذيل ح٣٨٣ ص٩١ج: البحار )١(



٣٨٩

  ِ  من احلسنات والقلب السليم         ت على الكرمي بغري زادوفد

    إذا كان الوفود على الكرمي           ء ومحل الزاد أقبح كل شي

  

 ستحباب من مثل ذلك، فإنه مثل األشعار املنسوبة إليه نظر، وإن صح رجاًء، إذ ال يفهم االاًصحة ذلك ورود

عليه (  ومثل األشعار املنسوبة إلی احلسني،)١(» ...ما يل وقفت «:)عليها السالم( حني دفن الزهراء) عليه السالم(

فانه من املستبعد أن يقول قائل باستحباب قراءة  ،)٢( » ...أأدهن رأسي «:)عليه السالم( دفن احلسنحني ) السالم

  .هذه األشعار مبثل هذه املناسبات

  ؛}مها{كيف كان فالبيتان } و{

   }القلب السليِم ومن احلسنات          ت على الكرمي بغري زادوفد{

  })٣(ِ  ن الوفود على الكرميإذا كا           ء ومحل الزاد أقبح كل شي{

 املقام، كما رمبا خياجل  بغري زاد الئق ذا السفر حسب األسفار املتعارفة، فال خالف واقع يف،ومعنی بغري زاد

يا أشباه «): عليه السالم(  للقليل باملعدوم مل يكن به بأس، كقولهبعض األذهان، ولو كان األمر للمبالغة تشبيهاً

  عليه(وقوله . )٤( »الرجال وال رجال

                                                

  .٢٧ ص:)عليه السالم( مام عليديوان اإل )١(

  . فصل يف وفاته وزيارته٤٥ ص٤ج: يب طالبأمناقب آل  )٢(

  .١٤ س٣٠٧ ص:نصاري ـارة ـ لألكما يف كتاب الطه )٣(

  . يف خطبته يف فضل اجلهاد٧٧ص: ج البالغة )٤(



٣٩٠

  ى بسلسلة الذهب كتابة السند املعروف املسمويناسب أيضاً

  

  .استعطاف ذه الصورة فال ينايف األمر بالتزود" ومحل الزاد: ")السالم

 عما حكاه وجه املناسبة ما نقله يف اجلواهر نقالً} هبى بسلسلة الذّ كتابة السند املعروف املسمويناسب أيضاً{

ألهل ) عليه السالم( ن بعض األمراء السامانية كتب احلديث الذي رواه الرضاإ( :)١( عن كشف الغمةستاذ األعظماأل

  فلما مات رؤي يف املنام،إلی الرب تعالی، بالذهب، وأمر بأن يدفن معه) عليهم السالم(نيشابور بسنده عن آبائه 

ين كتبت هذا احلديث أو) صلی اهللا عليه وآله وسلم( ، وتصديقي مبحمد"ال إله اال اهللا"غفر اهللا يل بتلفظي بـ : فقال

  .، انتهی)٢()حتراماًاتعظيما و

 ما أكتبه يف كأس وأحموه مباء، وأضع عليه ولعلّه لذا مسي بسلسلة الذهب، وإين كثرياً(: مث قال اجلواهر يف اهلامش

) عليه السالم( نيرؤيا عن أمري املؤمنفأری تأثريه سريعاً واحلمد هللا، ويل فيه ) عليه السالم( شيئاً من تربة احلسني

  تصدق ذلك، لكنها

                                                

  .٩٨ ص٣ج: كشف الغمة )١(

  .٢٢٦ ص٤ج: اجلواهر )٢(



٣٩١

 عن إسحاق ، عن يوسف بن عقيل، عن أبيه، بن إبراهيمثنا علي حد: قال،ثنا حممد بن موسى املتوكل حد:وهو

حاب جتمع عليه أصا ، نيشابور وأراد أن يرحتل إىل املأمون)ليه السالمع(ضا ا واىف أبو احلسن الرملّ: بن راهويه قال

 وقد ؟ثنا حبديث فنستفيده منك تدخل علينا وال حتد)لی اهللا عليه وآله وسلمص( يا ابن رسول اهللا :احلديث فقالوا

   مسعت أيب):ليه السالمع(طلع رأسه فقال أ ف،كان قعد يف العمارية

  

  .، انتهی)١()مشروطة بالصدقة خبمسة قروش

من اإلمام فما فوق يف أعلی مرتبة متصورة من الصحة  ومن احملتمل أن وجه التسمية أن سند احلديث :أقول

والسمو، ولذا شبه بالذهب الذي هو أعلی مرتبة من جيمع املعادن القابلة جلعلها سلسلة، وعلی أي حال ال بأس 

  .بذلك تربكاً

 عن ،بيه عن أ، بن إبراهيمثنا علي حد: قال،لد بن موسى املتوكّثنا حمم حد:هو{السند كما رواه الصدوق } و{

 وأراد أن يرحتل إىل ،ابورس ني)ليه السالمع(ضا ا واىف أبو احلسن الرملّ:  قال، عن إسحاق بن راهويه،يوسف بن عقيل

ثنا  تدخل علينا وال حتد)لی اهللا عليه وآله وسلمص( يا ابن رسول اهللا : فقالوا،جتمع عليه أصحاب احلديثا ،املأمون

   مسعت أيب):ليه السالمع(طلع رأسه فقال أ ف،يف العمارية وقد كان قعد ؟حبديث فنستفيده منك

                                                

  .٢٢٦ هامش ص٤ج: اجلواهر )١(



٣٩٢

 د بن علي مسعت أيب حمم: يقول)ليه السالمع(  مسعت أيب جعفر بن حممد: يقول)ليه السالمع( موسى بن جعفر

ل يقو) عليه السالم(  مسعت أيب احلسني بن علي: يقول)ليه السالمع( مسعت أيب علي بن احلسني : يقول)ليه السالمع(

يقول)لی اهللا عليه وآله وسلمص(  مسعت رسول اهللا: يقول)ليه السالمع(  بن أيب طالبمسعت أيب أمري املؤمنني علي  :

جل يقول ومسعت اهللا عز: ّفمن دخل حصين أمن من عذايب، اهللا حصينال إله إال ،ت الراحلة نادى فلما مر:ا  أم

  وإن كتب ، وأنا شروطها،بشروطها

  

 د بن علي مسعت أيب حمم: يقول)ليه السالمع( د مسعت أيب جعفر بن حمم: يقول)ليه السالمع( رموسى بن جعف

 )ليه السالمع(  مسعت أيب احلسني بن علي: يقول)ليه السالمع(  بن احلسنيمسعت أيب علي:  يقول)ليه السالمع(

 )لی اهللا عليه وآله وسلمص( عت رسول اهللا مس: يقول)ليه السالمع(  بن أيب طالب مسعت أيب أمري املؤمنني علي:يقول

 فمن دخل حصين أمن ، اهللا حصينال إله إالّ« :جل يقول ومسعت اهللا عز: يقول) عليه السالم( مسعت جربئيل: يقول

وإن  ،)١( }» وأنا شروطها،بشروطها«{نادانا :  يف نسخة من العيون،}ا أم:ت الراحلة نادى فلما مر،»من عذايب

  كتب

                                                

  .٤يف دخول نيسابور ح ٣٧ الباب١٣٤ ص٢ج: أنظر عيون اخبار الرضا )١(



٣٩٣

 ،ثنا عبد الكرمي بن حممد احلسيين حد: قال،ثنا أمحد بن احلسن القطان حد:وهو  ،فأحسن )١( اآلخر أيضاًالسند 

 ، حدثين أبو احلسن علي بن عمرو: قال،ثنا عبد اهللا بن حيىي األهوازي حد: قال،د بن إبراهيم الرازيثنا حمم حد:قال

عن ، )لهيما السالمع(  عن علي بن موسى الرضا، علي بن باللثين حد: قال،د بن مجهورثنا احلسن بن حمم حد:قال

 ،)عليهم السالم(  عن احلسني بن علي، عن علي بن احلسني،د بن علي عن حمم، عن جعفر بن حممد،موسى بن جعفر

   عن رسول اهللا ،)عليه السالم( عن علي بن أيب طالب

  

ثنا  حد: قال،ثنا أمحد بن احلسن القطانحد{ ):لسالمعليه ا( نوادر أخبارهمن } وهو  ،السند اآلخر أيضا فأحسن

 بن حممد} د بن إبراهيمثنا حمم حد:قال{ احلسيينحممد الظاهر أنه عبد الرمحن بن } عبد الكرمي بن حممد احلسيين

و احلسن  حدثين أب:قال{  عبد الرمحان بن حبر األهوازي:يف العيون} ثنا عبد اهللا بن حيىي األهوازي حد: قال،الرازي{

  عن علي بن موسى الرضا،ثين علي بن بالل حد: قال،د بن مجهورثنا احلسن بن حمم حد: قال،علي بن عمرو

 }د بن عليعن حمم{ )عليه السالم( }عن جعفر بن حممد{ )عليه السالم( }عن موسى بن جعفر، )لهيما السالمع(

 عن علي بن أيب طالب{ )عليه السالم( }سني بن عليعن احل{ )عليه السالم( }عن علي بن احلسني{ )عليه السالم(

  عن رسول اهللا ) عليه السالم(

                                                

  .١ح  خرب نادر ٣٨ الباب١٣٥ ص٢ج: عيون اخبار الرضا )١(



٣٩٤

يقول : عن اللوح والقلم قال )ليهم السالمع(  عن إسرافيل، عن ميكائيل،عن جربئيل، ) اهللا عليه وآله وسلمیلص(

 .» فمن دخل حصين أمن من ناري، بن أيب طالب حصينوالية علي« :جل واهللا عز

  ،اإلقرار بإمامتهم كان حسناً وةأمساء األئم و الشهادتان: اخلامت العقيق على فصإذا كتبو

  

، )عليه السالم(  عن إسرافيل،)عليه السالم(  عن ميكائيل،)عليه السالم( عن جربئيل، )لی اهللا عليه وآله وسلمص(

 فمن دخل حصين أمن من ، بن أيب طالب حصينوالية علي« :يقول اهللا عز وجل: القلم قال{عن } عن اللوح و

  .»عذايب«: ويف نسخة أُخری} »ناري

عليه ( ، بل الظاهر من اإلمام الرضا)عليه السالم( أنه كتب السند قبل اإلمام:  لكن ليس يف الرؤيا املتقدمة:أقول

  .إلی ما فوق، كما أن قوله يف الرؤيا ألهل نيسابور ظاهر يف احلديث األول) السالم

اإلقرار بإمامتهم  وةأمساء األئم و اخلامت العقيق الشهادتانوإذا كتب على فص{يف رجاء وكيف كان، فهو رجاء 

  ملا عن} كان حسناً



٣٩٥

 واألوىل أن يكتب األدعية املذكورة بتربة قرب ،بل حيسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غري أن يقصد الورود

  منهائاً أو جيعل يف املداد شي) ليه السالمع(احلسني 

  

 بفعله، قد أوصی أن جيعل يف فمه ى يقتدوهو ممن) قدس اهللا روحه( كان جدي ورام بن أيب فراس(: ح السائلفال

، وعلي نبيياهللا ربي، وحممد  ": عليه عقيقاًفنقشت أنا فصاً) صلوات اهللا عليهم( مساء أئمتهأبعد وفاته فص عقيق عليه 

وأوصيت أن جيعل يف فمي بعد املوت ليكون " أئميت ووسيليت"م لی آخرهإ) عليهم السالم(ومسيت األئمة " ماميإ

  .)١()جواب امللكني عند املسائلة يف القرب إن شاء اهللا

لثبوت أصل الكتابة، وعدم البأس بالزيادة } بل حيسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غري أن يقصد الورود{

  . من األدعية ال بأس ا)٢( املستدركرجاًء للخالص، كما أن إضافة ما ذكره احلاج النوري يف

ملا رواه حممد }  منهايئاًأو جيعل يف املداد ش ،)ليه السالمع(واألوىل أن يكتب األدعية املذكورة بتربة قرب احلسني {

  :يسأله) فرجه عجل اهللا تعالی(لی احلجة إأنه كتب : بن عبد اهللا بن جعفر احلمريي

                                                

  .٧٥ص: فالح السائل )١(

. يف نوادر ما يتعلق بأبواب الكفن٢٧ الباب١٠٨ ص١ج: املستدرك )٢(



٣٩٦

صبع من غري مداد بل باإل،ن يكتب بالطني واملاءوجيوز أ، ةأو بتربة سائر األئم.  

  

فهل جيوز » له إالّ اهللاإمساعيل يشهد أن ال إ«: مساعيل ابنهإأنه كتب علی إزار ) عليه السالم( روي لنا عن الصادق

  .)١( »جيوز ذلك«: أن نكتب مثل ذلك بطني القرب أو غريه؟ فأجاب

ولذا خير املفيد يف احملكي عنه بني التربة ". واألولی: "صنفن اخلرب ال يدلّ علی االستحباب قال املإوحيث 

ليهم يف حمكي جامع إ االستحباب ملا ذكره غري واحد من األصحاب، بل نسب وغريها، لكن التسامح يقتضي

  .ستحبابه بالنص والفتویااملقاصد، وكشف اللّثام، بل هو نوع من جعل التربة مع امليت الذي تقدم 

فهو أمر رجائي حمض، مل يدل عليه دليل، كما أن  }ةأو بتربة سائر األئم{: بقوله) رمحه اهللا( صنفأما ما ذكره امل

إمنا هو إشارة لفتوی مجاعة من األجلة، قال يف }  بل باإلصبع من غري مداد،وجيوز أن يكتب بالطني واملاء{: قوله

، واملصباح، وخمتصره، واملراسم، أو مع رتصان عن اال، كماوأما جتويز الكتابة باالصبع من غري تأثري مطلقاً(: املستند

 فال دليل عليه إالّ أن ،)٢()يةعزسكايف والفقد التربة كما عن املشهور، أو مع فقد الطني واملاء مطلقا، كما عن اإل

  .يستند فيه إلی دعوی الشهرة وفتوی األجلة وال بأس به

                                                

  .٣بواب التكفني حأ من ٢٩ الباب٧٥٨ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٢٢ س١٩٠ ص١ج: املستند )٢(



٣٩٧

 ،أ كفنه مل يكتب من الغافلنيمن هي: ففي احلديث،  والكافور وكذا السدر، كفنه قبل موتهيأ أن يهي:الثاين عشر

ا نظر إليه كتبت له حسنةوكلم.  

   

 إعداد الكفن، نصاً بغري إشكال يف}  وكذا السدر والكافور، كفنه قبل موتهيأأن يه {:املستحبات }الثاين عشر{

أ كفنه مل من هي«: ففي احلديث{.  عليه دليلستحباب إعداد السدر والكافور باملناط، إذ مل يدلّاوفتوی، وإن كان 

إذا أعد «: قال) عليه السالم(  فعن السكوين، عن أيب عبد اهللا،}»ا نظر إليه كتبت له حسنة وكلم،يكتب من الغافلني

  .)١( »الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر إليه

 مل يكتب من ،من كان كفنه معه يف بيته«: قال) عليه السالم( وعن حممد بن سنان، عمن أخربه، عن أيب عبد اهللا

عليه ( عن الصادق )٣( وحنوه عن فالح السائل عن مدينة العلم للصدوق،)٢( »الغافلني، وكان مأجوراً كلّما نظر إليه

  .)السالم

  صلی اهللا( قال رسول اهللا: قال) معليهم السال( عن آبائه، وعن إمساعيل بن مسلم، عن الصادق

                                                

  .١بواب التكفني حأ من ٢٧ الباب٧٥٥ ص٢ج: الوسائل )١(

.٢فني حبواب التكأ من ٢٧ الباب٧٥٦ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٧٢ص: فالح السائل )٣(



٣٩٨

  .كفني مستقبل القبلة مثل حال االحتضار أو بنحو حال الصالةت حال التعل امليأن جي :الثالث عشر

  

  .)١( »إذا أعد الرجل كفنه كان مأجوراً كلما نظر إليه«: )عليه وآله وسلم

 مثل حال االحتضار أو بنحو حال ،كفني مستقبل القبلةأن جيعل امليت حال الت{: من املستحبات }الثالث عشر{

  . مثل حال االحتضار فإلطالق أدلة توجيه امليت أما.}الصالة

  .)٢( »واذا وجهت امليت للقبله فاستقبل بوجهه القبلة«: قال) عليه السالم( فعن ذريح يف حديث، عن أيب عبد اهللا

تستقبل بوجهه القبلة «: يف توجيه امليت قال) عليه السالم( براهيم الشعريي، عن غري واحد، عن أيب عبد اهللاإوخرب 

  .)٣( »عل قدميه مما يلي القبلةوجت

  .)٤( »استقبل بباطن قدميه القبلة«: عن امليت فقال) عليه السالم( د اهللاعبسألت أبا : وخرب معاوية بن عمار، قال

                                                

.٣بواب التكفني حأ من ٢٧ الباب٧٥٦ ص٢ج: الوسائل )١(

.١بواب االحتضارحأ من ٣٥ الباب٦٦١ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٣بواب االحتضارحأ من ٣٥ الباب٦٦٢ ص٢ج: الوسائل )٣(

.٤بواب االحتضارحأ من ٣٥ الباب٦٦٢ ص٢ج: الوسائل )٤(



٣٩٩

 ،)١(»استقبل بباطن قدميه القبلة«: أنه سئل عن توجيه امليت؟ فقال) عليه السالم( ومرسل الصدوق، عن الصادق

  .خبار الواردة ذه املضامنيإلی غري ذلك من األ

ستحباب بالنسبة حتضار فال إطالق هلا، غري تام، فإن املورد ال خيصص، وإمنا قلنا باالوالقول بأا واردة يف حال اال

 ا أشبه، وال مانع من إستعمال لفظحتضار، لإلمجاع والسرية ومإلی هذه األحوال، والوجوب بالنسبة إلی حالة اال

يكره التطلع يف "، أو "اغتسل للجنابة واجلمعة"ستحباب، أو التحرمي والكراهة، حنو لوجوب واالواحد، لألعم من ا

حتياجه إلی القرينة استعمال اللفظ يف أكثر من معنی، أو استحالة االقول ب على ، فانه"الدور والضحك بني القبور

  .وال مانع منهستعمال اللّفظ يف اجلامع، ااخلاصة كما هو القريب يف النظر، يكون من 

عن امليت كيف ) عليه السالم( سألت أيب احلسن الرضا: وأما مثل حال الصالة، فلخرب يعقوب بن يقطني، قال

  يوضع علی املغتسل، موجهاً وجهه حنو القبلة، أو يوضع علی ميينه، ووجهه

                                                

.٦ امليت ح باب غسل٧٩ ص١ج: الفقيه )١(



٤٠٠

لی فهم االستلقاء من هذه بناًء ع، )١( »يوضع كيف تيسر، فإذا طهر وضع كما يوضع يف قربه«: حنو القبلة؟ قال

  .الّ مل يكن كحال الصالة، بل غريهإالرواية ال التوجيه املأمور به يف القرب من وضعه علی اجلانب األمين، و

 الروايات املتقدمة، فال بد من تقييدها به، وليس هذا من باب هذا، وأنت خبري بأن ظاهر هذا اخلرب ينايف إطالقات

بأنه ال جتري هذه القاعدة فيها، بل هذا من قبيل تقييد الصلوات : ستحبات، حتی يقال املباإلطالق والتقييد يف با

بالكيفية اخلاصة، فإن ) عليها السالم( وفاطمة) عليه السالم( وعلي) عليه السالم( هر كصالة جعفراخلاصة يف أول الش

تيان ا ذه العناوين بغري هذه  اإلجبواز:  ال حتكم يف مثل هذه الصلوات، حتی يقال"الصالة خري موضوع"طالقات إ

  .الكيفيات املذكورة

طالقات حمكومة خبرب يعقوب، ال مقيدة ا، وخرب يعقوب يدلّ علی أن بعد الطهر يوضع كما ن اإلإ: واحلاصل

من ، والقول بأن ذلك متعسر فال بد يوضع يف القرب، فالالزم القول باستحباب جعله يف حال التكفني علی طرفه األمين

  .محله علی مثل حال الصالة اجتهاد يف مقابل النص، واهللا سبحانه العامل

                                                

.٢بواب غسل امليت حأ من ٥ الباب٦٨٨ ص٢ج: الوسائل )١(



٤٠١

  :تتمة

صدره أو فوق رأسه  بل على وصلة أخرى وجعلت على ،القرآن على الكفن وإذا مل تكتب األدعية املذكورة

  . ث كان أحسنلألمن من التلو

  

  }تتمة{

 ، بل على وصلة أخرى، املذكورة والقرآن على الكفنإذا مل تكتب األدعية{مرتبطة ببعض املستحبات املذكورة 

طالق أدلة حرمة إشكال بعض، وإملا عرفت من }  كان أحسن، أو فوق رأسه لألمن من التلوث،وجعلت على صدره

   .طالق مقيد بالدليلالتلوث، وإن كان املشهور اجلواز، واإل



٤٠٢



٤٠٣

  

  

  احملتويات



٤٠٤



٤٠٥

  

  ٧..................................................................ـ لو كانت ثیاب الشهید للغیر٧مسألة 

  ٨..................................................................ًـ لو لم یعلم أنه مات شهیدا؟٨ه مسأل

  ١٠......................................................المبطون و المطعونىطالق الشهید علإـ ٩مسأله 

  ١٢....................................................................ـ لو اشتبه المسلم بالكافر١٠مسأله 

  ١٨............................................................بالقصاصالمقتول مس الشهید وـ ١١مسأله 

  ١٩..................................................................ـ القطعة المبانة من المیت١٢مسأله 

  ٣٢...............................................................ـ لو بقي عظام المیت بال لحم١٣مسأله 

  ٣٣.........................................................ىاألنثهة بین الذكر وـ القطعة المشتب١٤مسأله 

  فصل

  في كیفیة غسل المیت

  ١٠٨ ـ ٣٥

  ٥٠.....................................................................ـ إزالة النجاسة عن الجسد١مسأله 

  ٥٦.................................................................الكافورما یعتبر في السدر وـ ٢مسأله 

  ٦٧..........................................................ـ استحباب الوضوء قبل غسل المیت٣مسأله 

  ٧٣.................................................................ـ عدم تحدید ماء غسل المیت٤مسأله 

  ٧٧..........................................................ًحد الخلیطین أو كالهما معاأـ تعذر ٥مسأله 

  ٨٤..................................................................................ـ تعذر الماء٦ه مسأل



٤٠٦

  ٩٠......................................................................ـ كفایة الماء لغسل واحد٧مسأله 

  ٩٥................................................................ـ موارد التیمم بدل غسل المیت٨ مسأله

  ٩٨................................................................بعاد الكافور عن المیتإـ مواد ٩ مسأله

  ١٠٣...............................................................ـ مع ارتفاع العذر عن الغسل١٠مسأله 

  ١٠٥...............................................................ـ التیمم بید الحي ال بید المیت١١مسأله 

  ١٠٧...........................................كم البدليـ عدم وجوب الغسل بمس المیت ذي الح١٢مسأله 

  فصل

  في شرائط الغسل

  ١٠٦ ـ ١٠٩

  ١٢٢.....................................................................الثوبـ التغسیل من وراء ١مسأله 

  ١٢٧.............................................................. عن الجنابة إجزاء غسل المیتـ٢مسأله 

  ١٣١.................................................................الغسل بعد البردعدم اشتراط ـ ٣مسأله 

  ١٣٣................................................................عورة المیتإلى  حرمة النظر ـ٤مسأله 

  ١٣٥....................................................... دفن المیت بال غسل أو كفن أو صالةـ٥مسأله 

  ١٣٩............................................................... تغسیل المیتىجرة علاألـ أخذ ٦مسأله 

  ١٤٩........................................................................ًلو كان الكافور قلیالـ ٧مسأله 

  ١٥٠..............................................................عادة الغسلإ بموارد عدم وجوـ ٨مسأله 

  ١٥٧.................................................................الخرقةـ طهارة اللوح والسریر و٩مسأله 

  فصل

  في آداب غسل المیت

  ٢٠٤ ـ ١٦١



٤٠٧

  فصل

  في مكروهات الغسل

  ٢٢٤ ـ ٢٠٥

  ٢١٩................................................................بدن المیت شيءمن ـ لو سقط ١مسأله 

  ٢٢٢.........................................................................یت الغیر مختونـ الم٢مسأله 

  ٢٢٣..............................................................بعاد الكافور من المیت المحرمإـ ٣مسأله 

  فصل

  في تكفین المیت

  ٣٣٤ ـ ٢٢٥

  ٢٥٥..........................................................القربة في التكفینقصد ـ عدم اعتبار ١مسأله 

  ٢٥٨.......................................................... المعتبرة في القطعات الثالثةة الصفـ٢مسأله 

  ٢٦١...............................................................عدم جواز التكفین بجلد المیتةـ ٣مسأله 

  ٢٦٧...............................................................ً اخیتارا بهـ ما ال یجور التكفین٤مسأله 

  ٢٨٣.........................................................نواع الكفنأدم عند الدوران بین تقـ ما ی٥مسأله 

  ٢٨٦.............................................................................التكفین بالحریرـ ٦مسأله 

  ٢٨٧.............................................................................ـ لو تنجس الكفن٧مسأله 

  ٢٩١..................................................................... زوجهاىكفن الزوجة علـ ٨مسأله 

  ٢٩٥......................................................... زوجهاىـ شرائط كون كفن الزوجة عل٩مسأله 

  ٣٠١...................................................................هاد سیى كفن المحللة علـ١٠مسأله 

  ٣٠٢................................................................. بعد الزوجةـ لو مات الزوج١١مسأله 



٤٠٨

  ٣٠٤.......................................................................حد بالكفنألـ لو تبرع ١٢مسأله 

  ٣٠٥......................................................قارب الشخصأ من ة كفن غیر الزوجـ١٣مسأله 

  ٣٠٧..............................................ـ عدم خروج الكفن عن ملك الزوج بتكفین المرأة١٤مسأله 

  ٣٠٨.......................................................................ًلو كان الزوج معسراـ ١٥مسأله 

  ٣٠٩......................................................................ذا سرق كفن الزوجةإـ ١٦مسأله 

  ٣١٠.............................................................ـ تجهیز الزوجة من مؤنة الزوج١٧مسأله 

  ٣١١.......................................................................ـ مؤن تجهیز المملوك١٨مسأله 

  ٣١٣....................................................ـ المورد المالي للقدر الواجب من التجهیز١٩مسأله 

  ٣١٩.................................................................. األقل قیمةىـ االقتصاد عل٢٠مسأله 

  ٣٢١..........................................................بین الكفن الدوران بین حق الغیر وـ٢١مسأله 

  ٢٣٢.............................................................ـ تعلق الوجوب الكفائي بالتكفین٢٢مسأله 

  ٣٣١........................................................................ـ تكفین المحرم لغیره٢٣مسأله 

  فصل

  تحبات الكفنفي مس

  ٣٥٨ ـ ٣٣٥

  فصل

  في بقیة المستحبات

  ٤٠١ ـ ٣٥٩

  

  




