
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

  

  الرابع عشراجلزء 



٢



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  يين الشريازيالسيد حممد احلس

  دام ظله

  

  

  

  الطهارةكتاب 

  الثالث عشراجلزء 

  

  

   للتحقيق والطباعة والنشرو التوزيعدار العلوم



٤

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٨

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  دار العلوم ـ 

  للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع

   شوران٦٠٨٠ب .صبريوت لبنان 



٥

  

  ةالطهاركتاب 

  الثالث عشراجلزء 



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه 

  سيدنا حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين، 

  قيام يوم الدين إىل واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  فصل 

  يف مكروهات الكفن

  وهي أمور 

  . باحلديده قطع:أحدها

  

  }فصل{

  } الكفنيف مكروهات{

  :؛ ذكر املصنف منها اثين عشر}وهي أمور{

ية، والتهذيب، عز واملقنعة، وال،كما عن غري واحد، كالنهاية، واملبسوط}  باحلديدهقطع: أحدها{

 من ويستحب متابعتهم ختلّصاً(: واملعترب، قائالً. )١()مسعنا مذاكرة من الشيوخ، وكان عملهم عليه(: قائالً

أدلة السنن الشاملة للمكروهات   يفواملستند وغريها، وكفى بذلك دليالً تساحماً، )٢()الوقوع فيما يكره

  .أيضاً على األقوى

                                                

.٢٩ ح يف تلقني احملتضرين ذيل١٣باب  ال٢٩٤ ص١ ج:التهذيب) ١(

.٢٢ س٧٨ ص:املعترب) ٢(



٨

 وال ،ارهرزأن يف قميصه امللبوس له حال حياته قطع  ولو كفّ، إذا كان جديداً، عمل األكمام والزرور له:الثاين

  .كمامهأبأس ب

  

ن يف قميصه امللبوس  ولو كفّ إذا كان جديداً،عمل األكمام والزرور له{من املكروهات } الثاين{

على املشهور يف ذلك كله، ويدل عليه مجلة من } كمامهأ وال بأس ب،ارهرزأله حال حياته قطع 

  :الروايات

قلت الرجل يكون له القميص :  قال)عليه السالم( فعن حممد بن سنان، عمن أخربه، عن الصادق

 قطع له وهو جديد مل جيعل له امنا ذلك إذإال، «: وكمه؟ قال: قلت» ارهرزااقطع «: أيكفن فيه؟ فقال

  .)٢( وحنوه مرسلة الفقيه،)١(»زراركماً، وأما إذا كان ثوباً لبيساً فال يقطع منه إالّ األ

 أن يأمر يل بقميص أعده لكفين )عليه السالم( سألت أبا جعفر:  بن بزيع قاللمساعيإوخرب حممد بن 

  .)٣(»ارهرزأانزع «:  أصنع؟ قال كيف:فبعث به إيلّ، فقلت

  ينبغي أن «: )عليه السالم( ومرسلة الصدوق، قال الصادق

                                                

.٢ ح التكفنيأبواب من ٢٨ الباب ٧٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.١٦ ح يف املس٢٤ الباب ٩٠ ص١ ج:الفقيه) ٢(

. ١ ح التكفنيأبواب من ٢٨ الباب ٧٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٩

 وهذا احلديث كاف يف صرف ما ظاهره احلرمة ،)١(»يكون القميص للميت غري مكفوف وال مزرر

على ظاهره، فما عن املهذب من عدم اجلواز ضعيف، كما أن ما ذكره املستند واجلواهر، من أن املتجه 

ن مل يكن إمجاع على عدمه منظور فيه، ورمبا يستدل لعدم الوجوب مبا ال خيلو عن إالقول بالوجوب 

: )عليه السالم( ، كخرب ابن سنان عن الصادق) السالمعليها( اطمة بنت أسدفإشكال من أخبار تكفني 

ا ماتت نزع  فقبل وصيتها فلم)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اطمة بنت أسد أوصت إىل رسول اهللافن إ

  .)٢(»كفنوها فيه«: ه، وقالصيقم

 دفن فاطمة بنت أسد وكفنها يف )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن رسول اهللاإ: ويف حديث آخر

  .)٣(قميصه ونزل يف قربها ومترغ يف حلدها

صلى اهللا عليه وآله ( قال النيب:  بن عباس، يف حديث وفاة فاطمة بنت أسد، قالعبد اهللاوعن 

   نفكفنها فيهما، ومر النساء فليحسخذ عماميت هذه وخذ ثويب هذين «: )عليه السالم( لي لع)وسلم

                                                

.١٥ ح يف املس٢٤ الباب ٩٠ ص١ ج:الفقيه) ١(

.٢٤ حه يف التكفني وآداب٩ الباب ٣٢٦ ص٧٨ ج:البحار) ٢(

.٢٣ ح يف التكفني وآدابه٩ الباب ٣٢٦ ص٧٨ ج:البحار) ٣(



١٠

  . اخليوط اليت خياط ا بريقه بلّ:الثالث

  

  .)١(»غسلها

نه مل يعلم إ:  لكن فيه. مل يأمر برتع األزرار)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ووجه الداللة أن الرسول

  .وجود األزرار

  .فيه ما ال خيفىفدائق من أنه ال يبعد أن يكون خلصوصية من الطرفني، أما ما ذكره احل

كما عن غري واحد، كاملبسوط، }  اخليوط اليت خياط ا بريقهلّب {:من املكروهات} الثالث{

 ى، وكف)٢()ال خالف يف كراهته أيضاً عندهم(: والنهاية، والشرائع، واملعترب، وغريها، بل يف اجلواهر

عترف به غري واحد، وال فرق يف ان مل يوجد دليل عليه، كما إ و،لتسامح يف أدلة السننبذلك دليالً ل

  .الريق بني املكفن وغريه، فاإلضافة يف كالم املصنف من باب أحد األطراف

صرح به غري (: نعم ال بأس ببلها بغري الريق، لألصل، مع عدم دليل على الكراهة، بل يف اجلواهر

  .الكفن بالريق لغاية أو غريها ال دليل على كراهتهن بلّ أ، كما )٣()واحد

                                                

.١٤ح ٥١ الس ـ٢٥٨ ص:مايل الصدوقأ) ١(

.٢٣٣ ص٤ ج:اجلواهر) ٢(

.٢٣٣ ص٤ ج:اجلواهر) ٣(



١١

  ، بل تطييبه ولو بغري البخور، تبخريه بدخان األشياء الطيبة الريح:الرابع

  

تطييبه ولو بغري {يكره }  بل،تبخريه بدخان األشياء الطيبة الريح{من املكروهات } الرابع{

بخور، فيدل عليه صحيح ابن مسلم، عن ما كراهة تطييب الكفن بالأعلى املشهور فيهما، } البخور

ال جتمروا األكفان، وال متسحوا موتاكم  «:)عليه السالم( أمري املؤمنني قال : قال)عليه السالم( الصادق

  .)١(»ن امليت مبرتلة احملرمإال بالكافور، فإبالطيب 

  .)٢(»ال جيمر الكفن«:  قال)عليه السالم( ومرسل ابن أيب عمري، عن الصادق

ال بأس بدخنة «:  قال)عليه السالم( اهللا بن سنان، عن الصادق  حيمل على الكراهة، خلرب عبدوالنهي

  .)٣(»كفن امليت

  .)٤(ر كفنه ال يرى بتجمري امليت بأسا وجيم وكان:)عليه السالم( وخرب الدعائم، عن علي

  ة، رنه كره أن يتبع امليت مبجمإ :)عليه السالم( وعن الصادق

                                                

  .٥ ح التكفنيأبواب من ٦ الباب ٧٣٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح التكفنيبوابأ من ٦ الباب ٧٣٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.١٣ ح التكفنيأبواب من ٦ الباب ٧٣٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. يف ذكر احلنوط٢٣١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٤(



١٢

تطييبنعم يستحب ه بالكافور والذريرة كما مر.  

  . كونه أسود: اخلامس

  

 كما أنه يدل على كراهة تطييبه بغري البخور رواية إبراهيم بن حممد اجلعفري ،)١(ولكن جيمر الكفن

ليس هذا من احلنوط «:  ينفض بكمه املسك عن الكفن ويقول)عليه السالم( رأيت جعفر بن حممد : قال

  .)٢(»يف شيء

 حنط مبثقال مسك )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ى الكراهة ما دلّ على أن النيبووجه احلمل عل

  .)٣(سوى الكافور

 هل يقرب إىل امليت املسك والبخور؟ )عليه السالم( ثالثلسئل أبو احلسن ا: وما رواه الصدوق قال

  . )٤(»نعم«: قال

  . احلنوطإىل غري ذلك، وسيأيت بعض الكالم حول ذلك يف املسألة العاشرة من فصل

}نعم يستحبات الكفن}  تطييبه بالكافور والذريرة كما مريف السادس من بقية مستحب.  

  إمجاعاً، كما عن} كونه أسود {:من املكروهات }اخلامس{

                                                

.يف ذكر احلنوط ٢٣١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

.٧٥ ص:سنادقرب اإل) ٢(

.١٠ ح التكفنيأبواب من ٦ الباب ٧٣٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.٢٤ حاملس يف ٢٤ الباب ٩٣ ص١ ج:الفقيه) ٤(



١٣

  خرب احلسني بن املختار،:يدلّ عليهاملعترب، والتذكرة، واية األحكام، وعن املنتهى بال خالف، و

  .)١(»يت يف السوادال يكفن امل«:  قال)عليه السالم( عن الصادق

ال حيرم يف «: الرجل حيرم يف ثوب أسود؟ قال :)عليه السالم( اهللا قلت أليب عبد: وخربه اآلخر قال

  .)٢(»الثوب األسود وال يكفن به

صلى اهللا عليه ( أن رسول اهللا«: )عليه السالم( وإمنا محل على الكراهة، ملا رواه الدعائم، عن علي

  .)٣(» كفن محزة يف منرة سوداء)لموآله وس

صلى اهللا عليه وآله ( إىل رسول اهللا) عليهم السالم( وحنوه ما رواه اجلعفريات بسنده إىل األئمة

  .)٤(»ن كفن محزة بن عبد املطلب يف منرة سوداءإ«: )وسلم

   وهذا ال ينايف ما دلّ على وضع احلشيش على رجلي محزة، كما أنه

                                                

.١ ح التكفنيأبواب من ٢١ الباب ٧٥١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح التكفنيأبواب من ٢١ الباب ٧٥١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. يف ذكر احلنوط٢٣٢ ص١ ج:دعائم االسالم) ٣(

. باب صفة كفن محزة٢٠٥ص  :اجلعفريات) ٤(



١٤

  . بالسواد أن يكتب عليه:السادس

  . كونه من الكتان ولو ممزوجاً:السابع

  

ال ينايف ما دل على كفن الشهيد يف ثيابه، إذ لعل ثياب محزة قد سلبت، كما كانت هي العادة 

  . الذي فعل به األعداء ما فعلوا)عليه السالم( اجلارية، خصوصاً بالنسبة إىل محزة

ط، ما عن املقنعة، والنهاية، واملبسوك} أن يكتب عليه بالسواد {:من املكروهات} السادس{

 وغريها، ومل جلامع، وعن كتب احملقق والعالمة، واملراسم، والوسيلة، وا، واملصباح، وخمتصره،رتصانواال

وال ال تصل يف أب"ن احتمل مشول كراهة الكفن يف السواد له فيكون الظرف من قبيل إيوجد له مستنداً و

اهر أدلة الكفن بالسواد، وال بأس ظ يف الظرفية، لكنه خالف ن يكون توسعاً، بأ"ما ال يؤكل حلمه

جتهاد جاز صباغ، فإن مل حيتمل االألبالقول بالكراهة تساحماً يف أدلة السنن، وعن املفيد املنع من سائر ا

  . فتأمل،حتمال ظفره بدليل مل يصل إلينا، الالقول به تساحماً

أما أصل كراهة الكتان، فظاهر احملكي }  ممزوجاًكونه من الكتان ولو {:من املكروهات} السابع{

عن اية األحكام، والتذكرة، وجامع املقاصد، اإلمجاع عليه، وأما املمزوج منه، فإنه يصدق عليه 

مزوج، وعلى أي حال، ان مشل املتالكتان، وإن مل يصدق عليه الكتان اخلالص، ولذا لو ى عن لبس الك

  لكتان كان ا: )عليه السالم( خدجية، عن الصادق خرب أيب :فالدليل على الكراهة



١٥

  ،بريسم باإل كونه ممزوجاً:الثامن

  

  .)١()صلى اهللا عليه وآله وسلم( لبين إسرائيل يكفنون به والقطن ألمة حممد

ال يكفن امليت يف «: )عليه السالم( ومرسل يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا، عن الصادق

  .)٢(»كتان

  .)٣(»بريسمإ تكفنه يف كتان وال ثوب ال«: والرضوي

  .وعن الصدوق الفتوى باحلرمة

ىل فهم املشهور الذي هو  إ يف األخر مانع عن العمل، مضافاًلكن ضعف السند يف بعضها والداللة

  .موهن لألخذ بالظاهر

  وغريمها،رتصالفتوى مجاعة، كالنهاية واالن} بريسم باإلكونه ممزوجا {:من املكروهات} الثامن{

، ، ولشمول ما دلّ على املنع عن احلرير املمتزج مطلقاًفيما حكى عنهما املستند باملنع عن املمتزج مطلقاً

 لكن قد عرفت فيما تقدم يف املسألة السابقة من فصل تكفني امليت .بنحو تقريب ما مسعت يف الكتان

طالق ل بالتحرمي، وإما إلج عن فتوى التأمق الكراهة إما للخروطالإجوازه نصاً وفتوى باملمتزج، ف

   عننصوص احلرمة بعد جعل اخلارج منها خارجاً

                                                

.١ ح التكفنيأبواب من ٢٠ الباب ٧٥١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح التكفنيأبواب من ٢٠ الباب ٧٥١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.١ س١٨ ص:فقه الرضا) ٣(



١٦

  .بل األحوط تركه إال أن يكون خليطه أكثر

   املماكسة يف شرائه:التاسع

  

  .كرامةلاحلرمة، فال ينايف بقاء ا

وقد عرفت الوجه يف ذلك سابقاً، لظهور مضمرة }  أن يكون خليطه أكثرحوط تركه إالّبل األ{

 عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل القصب اليماين من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها :ابن راشد

، يف اختصاص اجلواز مبا إذا كان اخلليط أكثر، )١(»إذا كان القطن أكثر من القز فال بأس«:  فقال،املوتى

  .كما أفىت بذلك غري واحد

صلى اهللا عليه ( ىل النيبإق بسنده ملا رواه الصدو} املماكسة يف شرائه {:من املكروهات} التاسع{

يا علي ال متاكس يف أربعة أشياء، يف شراء األضحية، «:  قال)عليه السالم(  يف وصيته لعلي)وآله وسلم

  .)٢(»والكفن، والنسمة، والكرى إىل مكة

يف األضحية، والكفن، ومثن النسمة، : ال مياكس يف أربعة أشياء«:  قال)عليه السالم( وعن أيب جعفر

  .)٣(»ىل مكةإالكرى و

                                                

.١ ح التكفنيأبواب من ٢٣ الباب ٧٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.١٠٣ حربعة باب األ٢٤٥ ص١ ج:اخلصال) ٢(

.١٠٢ حربعة باب األ٢٤٥ ص١ ج:اخلصال) ٣(



١٧

  . جعل عمامته بال حنك:العاشر

  . غري نظيف كونه وسخاً:احلادي عشر

  

بن أيب عمري، عن أيب ابال إشكال، ملرسلة }  حنكجعل عمامته بال {:من املكروهات }العاشر{

وال تعممه عمة «:  ويف خرب آخر،)١(»حنكه«:  يف العمامة للميت؟ فقال)عليه السالم( اهللا عبد

  .إىل غري ذلك مما تقدم يف األول من مستحبات الكفن. )٢(»عرايباأل

خبار أ ملا يستفاد من ،بال إشكال}  غري نظيفكونه وسخاً {:من املكروهات} احلادي عشر{

إجادة الكفن وكونه ،ًأبيضقطنا  خبار التكفني أ، والتصريح به يفبثوب صلى فيه.  

  .)٣(»لبسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكما«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( كقوله

  .)٤(»ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقوله

  ا إكفان موتاكم فأجيدوا أ«: )عليه السالم( وقول الصادق

                                                

.١٠ ح باب حتنيط امليت١٤٥ ص٣ ج:الكايف) ١(

.يف ذكر احلنوط ٢٣١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

.١ ح التكفنيأبواب من ١٩ الباب ٧٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.٢ ح التكفنيأبواب من ١٩ الباب ٧٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



١٨

  ، كونه خميطاً:الثاين عشر

  

  .)١(»زينتهم

  .)٢(»ن املوتى يتباهون بأكفامفإوده  وجاشتر يل برداً«: )عليه السالم( وقوله

ردت أن تكفنه فإن استطعت أن يكون أذا إ«:  قال)عليه السالم( وخرب حممد بن مسلم، عن الباقر

  .)٣(»يف كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل

إىل غري ذلك مما . )٤(»يستحب أن يكون يف كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف«: وخرب ابن املغرية

  .، مع الغض عن عمومات النظافة الشاملة للمقاملوساخة قطعاًينايف ا

 فإم )عليهم السالم( للسرية املستمرة، وعمل األئمة} كونه خميطاً {:من املكروهات} الثاين عشر{

 بضميمة أن من ،)٥(»ن امليت مبرتلة احملرمإف «:)عليه السالم( كانوا يكفنون يف غري املخيط، بل عموم قوله

  .حرام املخيطحمرمات اإل

                                                

.٦٩ ص:فالح السائل) ١(

.٧ ح التكفنيأبواب من ١٨ الباب ٧٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح التكفنيأبواب من ٤ الباب ٧٣٢ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.٢ ح التكفنيأبواب من ١٨ الباب ٧٣٢ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

.٥ ح التكفنيأبواب من ٦ الباب ٧٣٤ ص٢ ج:الوسائل) ٥(



١٩

  .  وال بأس به، على ما ذكره بعض العلماء،بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بال خياطة

  

 وال بأس ، على ما ذكره بعض العلماء،بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بال خياطة{

  . ملا عرفت من العمل والسرية}  به



٢٠



٢١

  فصل

يف احلنوط

   جيب مسحه،يتوهو مسح الكافور على بدن امل

  

  } فصل{

  } يف احلنوط{

 أو طيب خيلط للميت ، طيب يصنع للميت، كما يف امع،بفتح احلاء املهملة وضم النون، كرسول

  .كما يف القاموس

لميت، وعرفاً كل ما يلطخ به ليحفظ ل كل طيب خيلط أي التحنيط املفهوم من الكالم لغةً} وهو{

وي، وإن كان حسب الظاهر بينهما عموم من وجه، ومنه حتنيط جسده، ولعلّه من أفراد املعىن اللغ

مسح الكافور على بدن  {د، وشرعاًاسالوحش والسمك مبا يبعده عن الف واألموات من اإلنسان والطري

  .مبا تقرر يف الشرع، ال مطلق املسح، وال مطلق امليت، كما هو واضح} امليت

كياً عن اخلالف، والتذكرة، واملنتهى، والغنية، أي مسح امليت بالكافور إمجاعاً حم} جيب مسحه{

  تيح، وعن سالر القول باالستحباب،وشرح اجلعفرية، وجامع املقاصد، والروض، واملفا



٢٢

 وعن مفتاح ،)١()ومل يثبت، بل احملكي من ظاهر أول كالمه الوجوب(: لكن يف اجلواهر قال

كأنه حلظ آخر عبارا املومهة (: راسم بقولهستحباب إىل املمة أنه علق على نسبة كشف اللثام االاالكر

وكان املدارك .  انتهى)٢()ذلك، ولو حلظ أول كالمه لظهر له أنه قائل بالوجوب يف مواضع ثالثة

  .خالف سالّرظوا حللشهرة لواملستمسك وغريمها الذين نسبوا احلكم 

 كما  مردوداًشاذاً كما يظهر من كلمام، ولو صحت النسبة كان ياعن احلكم إمجإوكيف كان، 

  :يف املستند، ويدل على احلكم مجلة من الروايات

 عن احلنوط للميت؟ )عليه السالم( اهللا عبد سألت أبا: اهللا قال كموثقة عبدالرمحان بن أيب عبد

  .)٣(»اجعله يف مساجده«: فقال

شفه يف ثوب، سل امليت نإذا فرغ الرجل من غُ«: نه قالإ )عليه السالم( وخرب الدعائم، عن الصادق

   وأنفه، ويديه وركبتيه ورجليه، يف جبهته،وجعل الكافور واحلنوط يف مواضع سجوده

                                                

.١٧٥ ص٤ ج:اجلواهر) ١(

.١٩ س٤٤٧ ص١ ج:مفتاح الكرامة) ٢(

.١ ح التكفنيأبواب من ١٦ الباب ٧٤٧ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٢٣

إىل غريمها . )١(»املرأة سواءووجيعل من ذلك يف مسامعه وعينيه وفيه وحليته وصدره، وحنوط الرجل 

  .تيةمما سيأيت يف طي املباحث اآل

ألول الشرائع، بل احملكي عن معقد إمجاع وهل الواجب املسح أو الوضع أو كالمها، ذهب إىل ا

ي يف سرائره، وابن لىل الثاين الشيخ يف مجله، واحلّإالتذكرة والروض ذلك، كما أنه صريح آخرين، و

على ما حكى عنهم  محزة يف وسيلته، وابن زهرة يف الغنية، واحملقّق يف النافع، والعالّمة يف املنتهى،

  . اجلواهر

، فإن املسح يتحقق بأخذ قرص من الكافور ومسه على مواضع مرين فرقاًومن املعلوم أن بني األ

السجود بدون أن يتأثّر املوضع بشيء من الكافور، خبالف الوضع فإنه ال بد فيه من جعل بعضه عليه، 

كما هو الظاهر من الوضع، ال جمرد وضعه ولو رفعه بعد ذلك، واملصنف وكثري من املعلقني على األول، 

فامسح به آثار «: )عليه السالم( اهللا  عن أيب عبدحلليبا يف الباب خمتلفة، ففي صحيح والروايات

  .)٢(»السجود

ىل الكافور فمسحت به آثار إعمدت «): عليهما السالم( ويف صحيح زرارة، عن الباقر والصادق

  .)٣(»السجود

                                                

. يف ذكر احلنوط٢٣٠ ص١ ج:الدعائم) ١(

  .١ ح التكفنيأبواب من ١٤ الباب ٧٤٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٦ ح التكفنيأبواب من ١٦ الباب ٧٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٢٤

  . إىل غري ذالك،)١(»ومتسح مفاصله كلها به«: ويف الرضوي

  .من األخبار لفظ الوضع واجلعل، كموثقة عبد الرمحان، ورواية الدعائم السابقتنيويف طائفة أخرى 

وجيعل شيئاً من احلنوط عل مسامعه «: )عليه السالم( اهللا ويف موثق مساعة، عن أيب عبد

  .)٢(»ومساجده

  .)٣(»يوضع يف منخره وموضع سجوده«: )عليه السالم( اهللا ويف حسن محران بن أعني، عن أيب عبد

تضع «:  كيف أصنع باحلنوط؟ قال:)عليه السالم( اهللا قلت أليب عبد:  صحيحة ابن سنان، قالويف

  . إىل غري ذلك)٤(»يف فمه، ومسامعه، وآثار السجود من وجهه، ويديه، وركبتيه

لتزام بكون الوضع على قضية اجلمع بني األخبار هو تقييد بعضها ببعض، واال(: قال الفقيه اهلمداين

 من التعبري بأن الواجب هو الوضع ، كما يؤيده ما يف بعض معاقد اإلمجاعات احملكّيةوجه املسح،

   من حنو وهذا هو األقوى، ألن املتبادر عرفاً. ، انتهى)٥()واإلمساس

                                                

.٣٣ س١٧ ص:فقه الرضا) ١(

.٢ ح التكفنيأبواب من ١٥ الباب ٧٤٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٥ ح التكفنيأبواب من ١٤ الباب ٧٤٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.٣ ح التكفنيأبواب من ١٦ الباب ٧٤٧ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

.٣٦ س٥٢ صاجلزء الثاين من الد الثاين من كتاب الطهارة: باح الفقيهمص) ٥(



٢٥

  . وإاما الرجلني، والركبتان، واليدان،اجلبهة  وهي،على املساجد السبعة

  

ناء يف كفه، أو الدواء على ضع احل: ه لو قال فإن،هذه العبارات بقرينة احلكم واملوضوع ذلك

 فهم عرفاً أن املراد لطخه به مما يشمل الوضع واملسح، ال جمرد الوضع كأنه شيء ،جسده، أو حنو ذلك

 من املمسوح به باملمسوح، ولذا اختلف التعبري، وكأنه ليس  وال جمرد املسح بدون علوق أي جزءأجنيب،

هة بالوضع، ويف املفاصل باملسح، مع معلومية بذلك أن املرسل عرب يف اجلمن باب املطلق واملقيد، ويؤيد 

  . بني املوضعنيأنه ليس فرقاً

} اما الرجلنيإ و، وهي اجلبهة، واليدان، والركبتان:على املساجد السبعة{والواجب وضع احلنوط 

 مجيع املساجد، حىت يلزم طالقات، فال جيب مسحمن اإل مقتصراً يف ذلك على املسمى، ألنه املتبادر عرفاً

 خالفاً ،)١()لألصل واإلطالق وحصول االمتثال(: استغراق اجلبهة مثالً، واختاره الروض واملستند، قال

ستيعاب، وهذا هو القدر املتيقن من الواجب، وال ب االوللشهيد األول يف الذكرى حيث قال بوج

 األنف على السبعة، فالواجب حتنيط مثانية خالف من أحد فيه، بل عليه اإلمجاعات السابقة، ورمبا زيد

  ى املستند القول بذلك عن الصدوق، وحك،أعضاء من امليت

                                                

.١٩ س١٩٥ ص١ ج:املستند) ١(



٢٦

أضاف الصدوق السمع ( :واملفيد، والعماين، والقاضي، واحلليب، واملنتهى، واملختلف، ويف احلدائق

  .)١()م واملغابن وأحدها مغنب كمسجد، وهي اآلباط وأصول األفخاذفوالبصر وال

ه، ويديه، وركبتيه، ومفاصله وجيعل الكافور على بصره، وأنفه، ويف مسامعه، وفي( :يف الفقيهقال 

ىل هذا إ ومال يف املختلف ،)٢() وعلى أثر السجود منه، فإن بقي منه شيء جعل على صدرهكلها،

  .القول، انتهى

طالق موثقة إ و،ب بالرباءة، واالستصحا: لعدم وجوب الزائد على املواضع السبعةاستدل املشهور

مجاع اخلالف على أن ال يترك على أنفه، وال أذنيه، وال عينيه، وال فيه شيء من إالرمحان املتقدمة، و عبد

  .الكافور

 كرواية الدعائم املتقدمة عن ، بوروده يف بعض الروايات:املضيف لألنف واستدل للقول الثاين

د ضعفها، وخلو الروايات حىت الذاكرة منها ، لكن الرواية ال تصلح للعمل بع)عليه السالم( الصادق

  .للمستحبات عنه

   فيدل عليه مجلة من الروايات مما تقدم أما قول الصدوق،

                                                

.٢١ ص٤ ج:احلدائق) ١(

. يف املس٢٤ الباب ٩١ ص١ ج:الفقيه) ٢(



٢٧

  ، بل بالراحة، واألحوط أن يكون املسح باليد، بل هو األحوط،ضافة طرف األنف إليها أيضاًإويستحب 

  

القول خبالف ذلك قدمياً ويأيت، لكن اضطراب الروايات يف ذكر بعضها دون بعض، وشهرة 

وحديثاً، وعدم عامل ا على ظاهرها إىل الصدوق، وإمجاع اخلالف املدعى، وصاحبه قريب من 

الصدوق القائل بالوجوب، كل ذلك يوجب رفع اليد عن ظاهر تلك األخبار، فال مسرح لقاعدة املطلق 

مثل هذه األخبار مجل وجوه اجلمع يف أن إ(: جاد الفقيه اهلمداين حيث قالأهذا املقام، ولقد واملقيد يف 

دة يف مقام البيان، إمنا هو األخذ مبجامع الكل، واإللتزام بوجوبه، ومحل ما اختلفت فيه املختلفة الوار

 فيه ما يقتضيه قاعدة محل ىالروايات من حيث التعرض والعدم على الفضل واالستحباب، فال يراع

ن الواجب إمنا هو أن حينط مساجده السبعة دون أهور ادعاء املطلق على املقيد وحنوها، ولذا صح للمش

  . انتهى)١()غريها، بل عن مجلة منهم عدم اخلالف فيه

أي إىل املواضع السبعة، لوروده يف } ضافة طرف األنف إليهاإيستحب {مما تقدم تعرف أنه } و{

حوط أن يكون املسح واأل {،ملا عرفت} بل هو األحوط {،بعض الروايات، وفتوى مجاعة من الفقهاء

  نصراف نصراف ذلك من األخبار، لكن االال}  بل بالراحة،باليد

                                                

.٣٢ س٥٣ صاجلزء الثاين من الد الثاين من كتاب الطهارة: مصباح الفقيه) ١(



٢٨

.ه وكفي، وباطن قدميه، ومفاصلهبنه، ومغا، ولبته،بطيهإوال يبعد استحباب مسح 

  

  .طالق لإلبدوي فال يصلح مقيداً

  .)١() فيما حيضرين على قول به أو نص عليه أو متعرض لهمل أقف عاجالً(: ويف املستمسك

  .)٢()مراعاته غري الزم(: ويف تعليقه الربوجردي

باط وهي اآل} بنهمغا و، ولبته،بطيهإال يبعد استحباب مسح و {،وكيف كان، فالظاهر عدم وجه له

باط بقرينة املقابلة، بل سائر األرفاغ، وهي واألرفاغ، كما يف القاموس وامع، لكن ليس املراد هنا اآل

باط وأصول الفخذين، واألرفاغ املغابن من اآل(:  والغني املعجمتني، قال يف امعبالراء املهملة والفاء

 أصل الفخذ، وسائر املغابن، وكل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رفغ، ويف غفالر: بن فارساوعن 

مع  اجل،هل العالية واحلجازأفغ ما حول الفرج وقد يطلق على الفرج، وهو بضم الراء يف لغة الر: املصباح

   .)٣()قفالأرفاغ كقفل وأ

  كما يدلّ عليه} هكفي{ظاهر }  ووباطن قدميه{كلها } هومفاصل{

                                                

.١٨٧ ص٤ ج:املستمسك) ١(

.٣١ ص:ة السيد الربوجرديتعليق) ٢(

. مادة رفغ٩ ص٥ ج:جممع البحرين) ٣(



٢٩

  .بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة

  

  .بعض النصوص

 ألنه جممع الوسخ فيشمله املغابن ،)١(كما يف اجلواهر} بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة{

باب هذه املواضع حستال اللغة بكل موضع اجتمع فيه الوسخ، ووجه  املفسر يف كالم أه،الوارد يف النص

  :اشتمال النصوص عليها، وال بأس بسردها تباعاً

إذا أردت أن حتنط امليت فاعمد إىل الكافور، «:  قال)عليه السالم( اهللا عن احلليب، عن أيب عبد

:  من احلنوط ـ وقال ـفامسح به آثار السجود منه، ومفاصله كلها، ورأسه، وحليته، وعلى صدره

  .)٢(»وأكره أن يتبع مبجمرة: حنوط الرجل واملرأة سواء ـ وقال ـ

مث اعمد إىل كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع «): عليهم السالم(  عنهم،وخرب يونس

يه، بسجوده، وامسح بالكافور على مجيع مفاصله من قرنه إىل قدمه، ويف رأسه، ويف عنقه، ومنك

  .)٣(»كل مفصل من مفاصله، من اليدين، والرجلني، ويف وسط راحتيهومرافقه، ويف 

  وال تقربوا«: )عليه السالم( اهللا وعن محران، عن أيب عبد

                                                

.١٨٠ ص٤ ج:اجلواهر) ١(

.١ ح التكفنيأبواب من ١٤ الباب ٧٤٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح التكفنيأبواب من ١٤ الباب ٧٤٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٠

يوضع يف منخره «:  فاحلنوط كيف أصنع به؟ قال:ـ قلت: ـ إىل أن قال  »أذنيه شيئاً من الكافور

  .)١(»ويف موضع سجوده ومفاصله

:  عن احلنوط للميت؟ فقال)عليه السالم( سألت الصادق:  قال،اهللا وعن عبد الرمحان بن أيب عبد

  .)٢(»اجعله يف مساجده«

  .)٣(»وال متس مسامعه بكافور«: )عليه السالم( وخرب عثمان، عن الصادق

تضع يف «:  قال، كيف أصنع باحلنوط:)عليه السالم( اهللا اهللا بن سنان قلت أليب عبد وخرب عبد

  .)٤(»سجود من وجهه، ويديه، وركبتيهفمه، ومسامعه، وآثار ال

  .)٥(»امع امليت حنوطاًسال جتعل يف م«:  قال:اهللا قال أيب عبدبن محان الر وعن عبد

  : قال)عليه السالم( اهللا وعن حسني بن خمتار، عن أيب عبد

                                                

.٥ ح التكفنيأبواب من ١٤ الباب ٧٤٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.١ ح التكفنيأبواب من ١٦باب  ال٧٤٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح التكفنيأبواب من ١٦ الباب ٧٤٧ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.٣ ح التكفنيأبواب من ١٦ الباب ٧٤٧ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

.٤ ح التكفنيأبواب من ١٦ الباب ٧٤٧ ص٢ ج:الوسائل) ٥(



٣١

يوضع الكافور من امليت على موضع املساجد، وعلى اللبة، وباطن القدمني، وموضع الشراك من «

  .)١(» واللبة،والراحتني، واجلبهة، مني، وعلى الركبتنيالقد

ذا جففت امليت عمدت إىل إ«: قال) عليهما السالم( اهللا وخرب زرارة، عن أيب جعفر وأيب عبد

الكافور، فمسحت به آثار السجود، ومفاصله كلها، واجعل يف فيه، ومسامعه، ورأسه، وحليته، من 

  .)٢(» حنوط الرجل واملرأة سواء:احلنوط، وعلى صدره، وفرجه ـ وقال ـ

 وتبدأ جببهته، ، وثالث من الكافور،ثة عشر درمهاًذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثالإف«: والرضوي

، وال ، ويف وسط راحته، وال جتعل يف فمه ما بقي منه على صدرهيومتسح مفاصله كلها به، وتلق

إذ فرغت من «:  ـ وقال ـ)٣(»وال كافورمنخره، وال يف عينيه، وال يف مسامعه، وال على وجهه قطن 

 وجتعل يف ، وال تقرب السمع والبصر، وثالثة كافوراً جتعل يف املفاصلغسله حنطت بثالثة عشر درمهاً

رأسه، وروي أن الكافور جيعل يف فمه، ويف مسامعه، وبصره، و: ىل أن قال ـإموضع سجوده ـ 

   وعلىوحليته، وكذلك املسك،

                                                

.٥ ح التكفنيأبواب من ١٦ الباب ٧٤٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٦ ح التكفنيأبواب من ١٦اب  الب٧٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٣٢ س١٧ ص:فقه الرضا) ٣(



٣٢

  .)١(»الرجل واملرأة سواء: صدره، وفرجه، وقال

وامسح بالكافور على مجيع مغابنه من اليدين والرجلني ومن وسط «: وعن التهذيب، أنه روي

  .)٢(»راحتيه

ن اللبة واملفاصل وباطن القدمني منصوصة، إوذا ظهر وجه استحباب هذه املواضع، ف: قولأ

ودة يف رواية التهذيب، وأفىت به الصدوق بطني ومواضع الرائحة الكريهة داخلة يف املغابن، وهي موجواإل

 إىل كفاية فتوى الفقيه،  كما تقدم نقله عن احلدائق، مما يدل على ظفر الصدوق مبثله، مضافاً،أيضاً

  .ستحباب للتسامح يف أدلة السننخصوصاً مثل الصدوق يف اال

 يشمل سائر املواضع، وما يقال من املغابن فسر يف كالم التهذيب باليدين والرجلني والراحتني، فال

  .نه أشبه باملثال ال التخصيصإ: وفيه

ل إرادة الزائد على قدر اقي كان الالزم أن ،اطنهمابراد أوأما ما ذكره املصنف من الكفني، فإن 

 إىل النص بذلك يف بعض النصوص، وإن أراد ظاهرمها، الواجب فيكون مستحباً، ألا من املغابن، مضافاً

 فهو إتباع لبعض ، مساعة، كما أنه مستفاد من رواية التهذيب، وعلى كلخرب فهو مصرح به يف

  النصوص الذي ذكر الراحة يف 

                                                

.٩ س٢٠ ص:فقه الرضا) ١(

.٥٦ ح يف تلقني امليت١٣ الباب ٣٠٦ ص١ ج:التهذيب) ٢(



٣٣

نعم جيوز قبل التكفني وبعده ويف أثنائه. فال جيوز قبله،مويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيم .  

  

لبعد إىل موارد النص م استحباا، وإن كان يف نسبة املصنف عداقبال املساجد، وعلى كل فال يبعد 

  .ستحباب مجلة منهااذ ال شك يف مناقشة، إ

فال  {،بدله إذا مل ميكن الغسل} مأو التيم{للميت } بعد الغسل{التحنيط } ويشترط أن يكون{

ن التيمم بدل إىل الغسل، وحيث إوال يصح، إذ ظاهر النصوص والفتاوى ذلك بالنسبة } جيوز قبله

 بالتحنيط الواقع قبل الغسل مما زال ىبدل منه، ومنه يظهر أنه ال يكتفالغسل جرى يف البدل حكم امل

  .أثره

 جبهته ط بعد غسل عضو قبل متام الغسل، مما بقي احلنوط بعد متام الغسل، كما لو حنطنعم لو حن

 ، أم ال،بل متام غسله، فهل يكفي ذلك، ألن األمر توصلي وقد عمل بهقبعد غسل رأسه باملاء القراح 

 النحو املأمور به، وكذا بالنسبة إىل التيمم يف مثل الراحة والركبتني واإلامني، مما ال ىليس علألنه 

  .ةيول أقرب، ملا عرفت من التوصل كان األنوإ: حتماالنا ؟يرتبط باملسح

 للطهورين مل يسقط احلنوط، ألنه متأخر يف صورة اإلمكان، أما يف صورة ولو كان امليت فاقداً

  .الصالة والدفن وحنومهاعدمه فال، ك

م، وغريه، وفاقا للجواهر، واحملكي عن كشف اللثا} نعم جيوز قبل التكفني وبعده ويف أثنائه{

  طالق األدلة،إلألصل، و



٣٤

وتعارض النصوص بعضها ببعض يف التقدمي والتأخري، مما يدل على جواز الكل، ويؤيد ذلك أن 

  .قوال أُخرأ والكفن مرة، ويف املسألة تيه املتقدمتني قدم احلنوط مرةرالرضوي يف فق

وجوب تقدميه على التكفني، وهو احملكي عن القواعد، والدروس، والبيان، والذكرى، : األول

إذا جففت امليت عمدت إىل الكافور فمسحت به آثار «: وغريها، واستدل لذلك بصحيح زرارة

  .)١(ىل آخرهإ ،»السجود

بسط عليها اإلزار، مث أبسط القميص عليه، وترد مقدم أ، مث بسط احلربة بسطاًأ: ومرسل يونس

مث حيمل فيوضع : ـ إىل أن قال ـ وق، فضعه على جبهتهميص عليه، مث أعمد إىل كافور مسحالق

  .)٢(على قميصه

  .دعائم املتقدم يف أول الفصل، والفقرة الثانية من الرضويلوخرب ا

  .قيه، ويشهد له الفقرة األوىل من الرضوي وجوب تقدمي التكفني عليه، كما يف الف:الثاين

                                                

.٦ ح التكفنيأبواب من ١٦ الباب ٧٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح التكفنيأبواب من ١٤ الباب ٧٤٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٥

  ،واألوىل أن يكون قبله

  

 أنه يف األثناء بعد املئزر، كما عن النهاية، واملبسوط، والوسيلة، والتحرير، واية األحكام، :الثالث

وغريها، أو بعده وبعد القميص، كما عن املقنعة، واملنتهى، واملراسم، أو بعدمها وبعد العمامة، كما عن 

  .املهذب

بعد  ىل مرسلة يونس الظاهرة يف أن التحنيط قبل القميص، فيقتضي أن يكونإ استند : األولولعلّ

  .املئزر

واجعل الكافور يف مسامعه : ـ إىل أن قال ـ مث القميص:  استند إىل خرب عمار، وفيه:والثاين

  .)١(»مث عممه:  ـ إىل قوله ـوأثر سجوده

نه بعد التكفني يراد به أ على ه ميكن أن يكون بعد اللفافة، فما دلّ بظاهر استند إىل أنه ال:والثالث

  .بعد املئزر والقميص واخلرقة والعمامة

 قد تعرض بعض الفقهاء للمناقشة يف سند هذه الروايات أو داللتها، لكنا يف غىن عنه، بعد ما :قولأ

  .ايات باجلوازعرفت من أنه على تقدير متامية السند والداللة جيمع بني الرو

أي قبل التكفني، لظاهر مجلة من الروايات } قبله{التحنيط } األوىل أن يكون{ن كان إ} و{

  . املتقدمة

                                                

.٤ ح التكفنيأبوابمن  ١٤ الباب ٧٤٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣٦

  . وأن يكون مسحوقاً، العتيق الذي زال رحيهئ فال جيز، جديداً مباحاًيشترط يف الكافور أن يكون طاهراًو

  

عليه ( مام الرضالعلة املذكورة يف كالم اإلملا يستفاد من ا} يشترط يف الكافور أن يكون طاهراًو{

 ،)١(»ليلقى ربه عز وجل طاهر اجلسد«: )عليه السالم(  الذي رواه فضل بن شاذان، من قوله)السالم

 م إىل ما يستفاد من أخبار قرض الدم، من منافاة النجس للميت، ومعه ال جمال للتمسك لعداًمضاف

  . وما أشبه ذلكيكل يابس ذكاالشتراط باألصل والرباءة و 

قف على من أمل (: مجاع فهو مناف ملا ذكره بقولهأما ما استدل به املستمسك من استظهار اإل

  .)٢()تعرض هلذه الشروط

ملا تقدم يف الكفن، فإن األمر بالتحنيط منصرف عنه، والكالم يف أنه لو عصى وحنط } مباحاً{

}  العتيق الذي زال رحيهئ، فال جيزديداًج{. باملغصوب كالكالم يف أنه لو عصى وكفن باملغصوب

  . عليهىل غريه، وإن كان الكافور بقول مطلق صادقاًإالنصراف الكافور 

  .نعم ال بأس مبطلق العتيق، لعدم دليل على اشتراط اجلدة فيه

  قال يف } أن يكون مسحوقاً{يشترط يف الكافور } و{

                                                

.١ ح التكفنيأبواب من ١ الباب ٧٢٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.١٩١ ص٤ ج:املستمسك) ٢(



٣٧

، مضافاً )عليهم السالم( يف مرسل يونس عنهمعتبار كونه مسحوقاً، فللنص عليه اوأما : (املستمسك

  . انتهى)١() إال باملسحوقىإىل ظهور النصوص يف اعتبار التلويث الذي ال يتأت

ط أن يكون اروص، وأما اشتستفادته من النصا أما اعتبار تلويث املوضع فقد تقدم الكالم يف :أقول

ن داالً على لزوم أن يكون مسحوقاً، إال أن مسحوقاً فهو مما مل يتعرض له أكثر الفقهاء، والنص وإن كا

ىل التلويث، ال أنه واجب خارج، ولذا مل يتعرض له يف إ ياملستفاد منه بقرينة احلكم واملوضوع أنه توصل

سائر النصوص الواردة مورد البيان، فلو كانت األقراص الصغار ووضع القرص بقوة على املواضع حىت 

  .ث كفىيصدق الوضع واجلعل وحيصل التلوي

                                                

.١٩١ ص٤ ج:املستمسك) ١(



٣٨

 نعم ال ، والعبد، واحلر، والذكر، واخلنثى،واألنثى، والكبري، ال فرق يف وجوب احلنوط بني الصغري): ١مسألة ـ (

  ، وال املعتكف،ةوال يلحق به اليت يف العد ،تيانه بالطواف كما مرإرم قبل جيوز حتنيط احملُ

  

ب عليه الغسل، أما الصغري الذي الذي جي} ال فرق يف وجوب احلنوط بني الصغري {):١مسألة ـ (

نوط إمنا هو بعد الغسل، ففي من مل جيب عليه إذ الظاهر من األدلة أن احلال جيب عليه الغسل فال، 

} واألنثى واخلنثى والذكر{طالق النص والفتوى إل} والكبري{. الغسل ال دليل على الوجوب عليه

األنثى، أما اخلنثى فإن قلنا بأنه وبة إىل الذكور طالق وللنص به يف مجلة من النصوص السابقة بالنسلإل

  .لذلك أيضاً}  والعبدواحلر{ يف اإلطالق  كان داخالًأحدمها مشله النص وإالّ

يف باب الغسل، وقد عرفت هناك أن } تيانه بالطواف كما مرإنعم ال جيوز حتنيط احملرم قبل {

ا حيرم عليها إحيث } ةاليت يف العد{ملرأة أي باحملرم ا} وال يلحق به{. األحوط تأخريه عن السعي

  .الطيب

ال (:  للتذكرة، واملوجز، وجامع املقاصد، كما يف املستمسك، ويف اجلواهروفاقاً} وال املعتكف{

ب عليهما، لألصل والعمومات يلحق باحملرم يف هذا احلكم املعتدة للوفاة، واملعتكف، من حيث حترمي الطي

  طالن االعتداد ن القياس عندنا، وبوبطال



٣٩

.إن كان حيرم عليهما استعمال الطيب حال احلياةو

  

ذ استصحاب حال الغاسل اجلواز وامليت ال إوال جمال لالستصحاب، .  انتهى)١()واالعتكاف باملوت

صحب هو بنفسه، ومنه يعلم أنه فرق بني استصحاب جواز النظر إىل الزوجة بعد املوت، وهذا تيس

اً فيحرم عليه ميتاً لالستصحاب خال عن الصحة ه كان حيرم عليه الطيب حياالستصحاب، فالقول بأن

م عليه بشرط أو كما أن ناذر ترك الطيب واحملر} إن كان حيرم عليهما استعمال الطيب حال احلياةو{

  . حنوه أيضاً كذلك

                                                

.١٨٤ ص٤ ج:اجلواهر) ١(



٤٠

  .فيجوز أن يباشره الصيب املميز أيضاً، ال يعترب يف التحنيط قصد القربة): ٢مسألة ـ (

  

 املتأخرين ما على أصالة التوصلية كما هو مبىنأ} ال يعترب يف التحنيط قصد القربة{): ٢مسألة ـ (

صالة التعبدية كما ليس ببعيد، فلما يستفاد من النص والفتوى من أن املقصود هو أفواضح، وأما على 

ل غري املميز وغري اإلنسان ب} فيجوز أن يباشره الصيب املميز{إجراء هذا األمر عليه، كالتكفني والدفن 

  . املقصود بذلكلحلصو} أيضاً{



٤١

  ، ىيكفي يف مقدار كافور احلنوط املسم): ٣مسألة ـ (

  

 للجمل، والعقود، والوسيلة، وفاقاً}  ىيكفي يف مقدار كافور احلنوط املسم{): ٣مسألة ـ (

، واملستند، بل هو املشهور كما يف تهى، والقواعد، واجلواهرنوالسرائر، واجلامع، والشرائع، والنافع، وامل

  .مجاع عليه كما يف املستمسكاحلدائق، بل عن مجاعة اإل

وسطه أربعة دراهم، وعن اجلعفي أ فعن الشيخني والصدوق أنه أقله مثقال، و:قوال أخرأويف املسألة 

  .)١(ن أقله مثقالأ، وعن ابن اجلنيد ...أقله مثقال وثلث 

 وثلث، فمن مل يقدر فأربعة مثاقيل، فإن مل يقدر فمثقال، ال ر درمهاً تقديره بثالثة عش،وعن الفقيه

  . )٢(أقل منه ملن وجده

  . والسبب يف هذا االختالف اختالف الروايات،)٣(وعن املفيد، أن أقل ما حينط به امليت درهم

حديد متثال، وعدم صالحية ما دل على التطالق، وصدق االأما املشهور، فقد استدلوا ملختارهم باإل

  فادة الوجوب الضطراا، وتعارض بعضها مع بعض، مما ال بد من محلها على إل

                                                

.٣١ س٤٦ ص:الذكرى) ١(

.١٦ ح يف املس٢٤ الباب ٩٠ ص١ ج:الفقيه) ٢(

.٢٩ س٧٥ ص:املعترب) ٣(



٤٢

  .محصتني إال مخس احلمصةيل الصريفية سبع مثاقيل و وثلث تصري حبسب املثاقثالثة عشر درمهاً واألفضل أن يكون

  

  .مراتب الفضل، فإن مثل ذلك يالئم االستحباب ال الوجوب

املعادلة ملثقال وثلث }  وثلث تصري حبسب املثاقيل الصريفية درمهاًثالثة عشر واألفضل أن يكون{

سبع مثاقيل {شرعي، إذ املثقال الشرعي مثانية عشر محصة، واملثقال الصرييف أربعة وعشرون محصة 

 املؤيد ،مجاع املنقول يف اخلالف وغريهوكون هذا املقدار هو األفضل لإل}  مخس احلمصةصتني إالّمحو

  .يف املعترب، ويدلّ عليه غري واحد من األخباربنفي اخلالف 

إن جربئيل :  وثلث أكثره، ـ وقال ـالسنة يف احلنوط ثالثة عشر درمهاً: كمرفوعة الكايف، قال

 ، فقسمها رسول اهللا حبنوط وكان وزنه أربعني درمهاً)صلى اهللا عليه وآله وسلم( نزل على رسول اهللا

  .)١()عليهم السالم( زاء، جزء له، وجزء لعلي، وجزء لفاطمة ثالثة أج)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 بأوقية )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  أتى النيب)عليه السالم( ن جربئيلإ«: ومرسلة الصدوق، قال

 له،  ثلثاً،ثالثأ ثالثة )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، فجعلها النيبكافور من اجلنة، واألوقية أربعون درمهاً

  عليه( وثلثاً لعلي ،)ليها السالمع( مةوثلثاً لفاط

                                                

.٤ حالذي يغسل به امليت باب حد املاء ١٥١ ص٣ ج:الكايف) ١(



٤٣

  .)١()السالم

  . )٢(» وثلثنة يف احلنوط ثالثة عشر درمهاًسال«: ومرفوعة ابن سنان، قال

صلى اهللا عليه وآله (  نزل على رسول اهللا)عليه السالم( ورووا أن جربئيل: قال حممد بن أمحد

جزاء جزء أثالثة  )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وط كان وزنه أربعني درمهاً، فقسمه رسول اهللانحب )وسلم

  .)٣()سالم اهللا عليها(  وجزء لفاطمة،)عليه السالم (له، وجزء لعلي

  أتى النيب)عليه السالم( ن جربئيلإ«: قالت) عليها السالم(وعن كشف الغمة، روي أن فاطمة 

، ثلث لنفسه وثلث لعلي ثالثاً فقسمه أ،بكافور من اجلنة  ملا حضرته الوفاة)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .)٤(»وثلث يل، وكان أربعني درمهاً

قال علي :  قال، عن أبيه)عليه السالم( س، بسنده عن أيب احلسن موسى بن جعفرووعن ابن طاو

 قبل )صلى اهللا عليه وآله وسلم( يلّ احلنوط، فدعاين رسول اهللاإكان يف الوصية أن يدفع «: يب طالبأبن 

يلّ جربئيل، وهو يقرئكما السالم إعلي ويا فاطمة، هذا حنوطي من اجلنة، دفعه  يا: لوفاته بقليل، فقا

  بتاه لكأيا ): عليها السالم( اطمةقسماه وأعزال منه يل ولكما، فقالت فأ: ويقول لكما

                                                

.١٦ ح يف املس٢٤ الباب ٩٠ ص١ ج:الفقيه) ١(

.٧ ح التكفنيأبواب من ٣ الباب ٧٣١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٨ ح التكفنيأبواب من ٣ الباب ٧٣١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.يف وفاة فاطمة عليها السالم ١٢٢ ص٢ ج:كشف الغمة) ٤(



٤٤

صلى اهللا عليه ( ، فبكى رسول اهللا)عليه السالم( ثلثه، وليكن الناظر يف الباقي علي بن أيب طالب

نصف ما بقي : رشيدة مهدية ملهمة، يا علي قل يف الباقي، قال موفقة: ليه، وقالإ وضمها )لموآله وس

  .)١(»قبضهأ ف،هو لك: هلا، والنصف ملن ترى يا رسول اهللا، قال

كتفاء بأقل منه، وال خيفى أن ظاهر رواية الكايف أن هذا املقدار أكثر احلنوط، مما فيه داللة على اال

ن القول احملكي عن ابن الرباج من حتديد أا حكي عن الصدوق خمدوش، كما ذلك كمفالقول بلزوم 

 ونصف مل جند له دليالً، كما اعترف به اجلواهر، واملستند، واملستمسك، األكثر بثالثة عشر درمهاً

  . عن املختلف أيضاًحاكياً

ىل إ"  وثلثاًرمهاًثالثة عشر د"رجاع إ من) رمحه اهللا( بقي يف املقام شيء، وهو أن ما ذكره املصنف

ية فمنظور فيه، بل الدراهم املذكورة تعادل سبعة مثاقيل صري ،" مخس احلمصةالّإسبعة مثاقيل ومحصتني "

 واضح، هصاحب احلدائق، وشيخنا املرتضى، وسيد املستمسك، ووجه  زيادة عليها، كما نص عليهبال

ي يعادل ثالثة أرباع املثقال الصرييف، ن كل عشرة دراهم تعادل سبعة مثاقيل شرعية، واملثقال الشرعإف

ذا كانت عشرة دراهم تعادل سبعة مثاقيل شرعية املعادلة خلمسة مثاقيل صريفية إ: فباألربعة املتناسبة نقول

  وربع 

                                                

.١٨ ح باب التكفني٣٢٤ ص٧٨ ج:البحار) ١(



٤٥

   ال له وللغسل،واألقوى أن هذا املقدار خلصوص احلنوط

  

 املعادلة لسبعة مثاقيل صريفية، أو ، تعادل تسعة مثاقيل شرعية وثلثاً وثلثاًمثقال، فثالثة عشر درمهاً

 معادلة لسبعة مثاقيل  وثلثاًعشرة دراهم معادلة خلمسة مثاقيل وربع مثقال صريفية، عشر درمهاً: نقول

  .صريفية، وصورة احلساب هكذا

  . صريفية) ٧= (درهم ) ١/١٣٣( صريفية ـ فـ) ١/٥٤= (درهم ) ١٠(

  : كما أن صورة احلساب على األول هكذا

= شرعية ) ١/٩٣= (درهم ) ١/١٣٣( صريفية ـ فـ) ١/٥٤= (شرعية ) ٧= (درهم ) ١٠(

  .صريفية) ٧(

حىت خيصص حصة منه للغسل مباء }  ال له وللغسل،واألقوى أن هذا املقدار خلصوص احلنوط{

ألكثر انه ظاهر إ: الكافور وجيعل الباقي للحنوط، على املشهور، كما يف املستند واحلدائق، ويف اجلواهر

 فاحملكي ،ذلك) جامع املقاصد(مجاع الغنية ونفي علم اخلالف فيه يف املعترب وإوصريح مجاعة، وعن معقد 

مة يف حمكي التحرير، والتذكرة، واية األحكام، ال وتردد الع،عن بعض األصحاب أنه ملطلق الكافور

  .وكذا الكاشاين يف حمكي الوايف

 أن هذا املقدار للحنوط، وهو ظاهر يف غري املخلوط  بظاهر الروايات الدالة على:استدل املشهور

  .مباء الغسل

  طه بوزن ثالثة ذا فرغت من كفنه حنإف «:وخصوص الرضوي



٤٦

وأقل الفضل مثقال شرعي.  

  

  . بعد متام الغسلهنه نص يف كونإ، ف)١(» وثلث من الكافورعشر درمهاً

بعاد أن يكون تغسيل النيب ت اس إىلطالق احلنوط على األعم، مضافاًإ ب:واستدل للقول اآلخر

بكافور من اخلارج غري ما نزل به جربئيل، لكن هذا القول ضعيف، ) عليهم السالم( والوصي والصديقة

بعد ظواهر النصوص، وصريح الرضوي، واالستبعاد يف غري موضعه، فكما كان سدر الغسل فيهم 

  .يضاً ال مانع من أن يكون كافوره كذلك أ،خارجياً) عليهم السالم(

  . له بقرينة السياق كان سائر مراتب الفضل أيضاً،نه إذا حتقق كون هذا املقدار للحنوط فقطإمث 

}ومجل رتصاملعتمد، واملقنعة، واخلالف، واالنكما عن الصدوق، وا} وأقل الفضل مثقال شرعي ،

لنصوص املتقدمة، ويدل عليه بعض ا. سكايف، وغريهم، كما يف املستندالعلم، واملراسم، والكايف، واإل

 من الكافور يوأقل ما جيز«:  واملرسلة،)٢(»فإن مل تقدر فمثقال ال أقل من ذلك ملن وجده«: كالرضوي

  ن أقل الفضل درهم، كما عن املنتهى، أ ورمبا يقال ب،)٣(»للميت مثقال

                                                

. ٣٢ س١٧ ص:فقه الرضا )١(

.٣٤ س١٧ ص:فقه الرضا) ٢(

.٥ ح باب حد املاء الذي يغسل به امليت١٥١ ص٣ ج:الكايف) ٣(



٤٧

  .واألفضل منه أربعة دراهم

  

واملصباح، وخمتصره، والوسيلة، واملبسوط، واجلمل، والعقود،  والشرائع، والنافع، والنهاية،

 على ذلك محل املثقال يف  اخلالف عنه، وحيث مل جيد املنتهى دليالًوالسرائر، واجلامع، واملعترب نافياً

نه محل بتسامح، وال يبعد القول بذلك أنصاف األخبار على الدرهم، وهكذا حكي عن السرائر، لكن اإل

  . يف أدلة السننتساحماً

 لكن مقتضى القاعدة أن األفضل منه ،)رمحه اهللا( هكذا ذكر املصنف} ة دراهمواألفضل منه أربع{

 من الكافور للميت يقل ما جيزأ«: د، ملرسلة التميميممثقال ونصف، كما صرح بذلك املستند واملعت

  .)٢(»وأدىن ما جيزيه من الكافور مثقال ونصف« والرضوي ،)١(»مثقال ونصف

، لكنا مل نظفر له على دليل، ورمبا يوجه بأن املثقال "الً وثلثامثقا"وعن اجلعفي أنه جعل مكانه 

ن املثقال والنصف إ: راد الثاين، لكن فيهأوالنصف الشرعي يقرب من املثقال والثلث الصرييف، واجلعفي 

 وعشرين محصة، واملثقال والثلث الصرييف يكون اثنتني وثالثني محصة، وبينهما بون الشرعي يكون سبعاً

  .بعيد

 عن اخلالف، واملقنعة، ى ملا حيكيف كان، فبعد املثقال والنصف تصل النوبة ألربعة دراهم، وفاقاًوك

  والسرائر، والشرائع، 

                                                

.٥ ح التكفنيأبواب من ٣ الباب٧٣١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٩ س٢٠ ص:فقه الرضا) ٢(



٤٨

ةواألفضل منه أربعة مثاقيل شرعي.  

  

  .ن كان هؤالء مل يفصلوا باملثقال واملثقال والنصفإواملعترب، وغريهم، و

وذلك . )١(»ربعة دراهمأر فولى هذا املقدار كاففإن مل تقدر ع«: وكيف كان، فيدل عليه الرضوي

ليس له شاهد غري رواية الكاهلي وابن (: بضميمة الفتوى كاف يف الفضل، فما يف املستمسك بأنه

  . منظور فيه، انتهى)املختار بناًء على محل املثقال فيهما على الدرهم

}تبة الدنيا ـ اضل هكذا بعد املر ـ ألصل املطلب وهو فوفاقاً} ةواألفضل منه أربعة مثاقيل شرعي

للمحكي عن الفقيه، واملبسوط، والنهاية، وخمتصر املصباح، والوسيلة، واجلامع، وغريها، خلربي 

، ومن ذلك تعرف أن ما ذكره احلدائق من "ربعة مثاقيلأ"الكاهلي، وابن املختار، القصد من الكافور 

يت لدراهم وأربعة مثاقيل ليس يف حمله، كما أن األقوال االتخيري بني املثقال واملثقال والنصف، وبني أربعة 

 طالق قولهإحددت املقدار بشيء من هذه املقدرات ال ختلو من مناقشة، فاحملكم املسمى كما يستفاد من 

  .من احلنوطوجتعل شيئا : ويف املوثقة الثانية. أقل من الكافورو: ةقث يف املو)عليه السالم(

                                                

.٣٤ س١٧ ص:فقه الرضا) ١(



٤٩

  ن من الكافور سقط وجوب احلنوط يتمكّإذا مل): ٤مسألة ـ (

  

ألن احلنوط هو الكافور، بال } ن من الكافور سقط وجوب احلنوطإذا مل يتمكّ{): ٤مسألة ـ (

شكال وال خالف، كما عن غري واحد، بل عن التذكرة اإلمجاع عيه، لألمر بالكافور يف األخبار، إ

 يل يف كفن أيب عبيدة )عليه السالم( اهللا بدع قال أبو: وحصر احلنوط فيه، يف صحيح ابن سرحان، قال

  .)١(»إمنا احلنوط الكافور، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس«: احلذاء

 بدينار )عليه السالم( اهللا عبد رسل إيلّ أبوأ مات أبو عبيدة احلذاء وأنا باملدينة ف:وخربه اآلخر قال

فلما : قال» ع الناسنولكن اصنع كما يصاشتر ذا حنوطاً واعلم أن احلنوط هو الكافور «: وقال

  .)٢(»اشتر ذا كافوراً«: مضيت اتبعين بدينار وقال

                                                

.١٣ ح باب حتنيط امليت١٤٦ ص٣ ج:الكايف) ١(

.١٤ ح باب حتنيط امليت١٤٦ ص٣ ج:الكايف) ٢(



٥٠

   نعم جيوز تطيبه بالذريرة،وال يقوم مقامه طيب آخر

  

  .)١(»الكافور هو احلنوط«:  قال)عليه السالم( اهللا وخربابن املغرية عن غري واحد، عن أيب عبد

واحتمال أنه على حنو تعدد املطلوب فإذا مل } طيب آخره  مقاممال يقو{من ذلك تعرف أنه } و{

  .جيد الكافور قام غريه من سائر الطيب مقامه، ال يعبأ به

ة، وأخرى يف ربل يستحب ذلك، والكالم تارة يقع يف موضوع الذري} ةنعم جيوز تطيبه بالذرير{

  .حكمها

: ا أخالط من الطيب، ومنهاإ: ا فتات قصب الطيب، ومنهاإ:  منها،قوالأيه فف: أما موضوعها

ا حبوب تشبه حبوب احلنطة اليت تسمى إ: ى القمحان، ومنهاما نبات طيب غري الطيب املعهود يسإ

ا الورد، والسنبل، والقرنفل، والقسط، واإلشته، وجيعل إ: بالقمح تدق كالدقيق هلا ريح طيب، ومنها

  .فيها الالذن وتدق، ومنها غري ذلك

سم مما مل يعلم كونه مستحدثا جاز تطيب امليت به، ولو قلنا حبرمة طالق االإم ا ولو بنه لو عل إمث

و املصداق كان مقتضى القاعدة االجتناب، كما أمطلق الطيب ألصالة عدم النقل، ولو شك يف الصدق 

  .ال خيفى

                                                

.١٢ ح باب حتنيط امليت١٤٥ ص٣ ج:الكايف) ١(



٥١

  فـلكافور  وأما تطييبه باملسك والعنرب والعود وحنوها ولو مبزجها با،لكنها ليست من احلنوط

  

شكال يف استحباا، وقد أفىت بذلك غري واحد من العلماء، بل هو املشهور، إفال : ما حكم الذريرةأ

بل عن املعترب والتذكرة دعوى اإلمجاع عليه، ويدل عليه مستفيض النصوص كموثقة عمار بن موسى، 

وجتعل على تبدأ  تكفنه مث:  يقول فيهاً أنه سأل عن امليت فذكر حديث)عليه السالم( اهللا عن أيب عبد

وتطرح على كفنه :  إىل أن قاللق على وجهه ذريرةأو:  إىل أن قالمقعدته شيئاً من القطن والذريرة

  .)١(»ذريرة

 من ذا كفنت امليت فذر على كل ثوب شيئاًإ«:  قال)عليه السالم( اهللا يب عبدأوموثقة مساعة، عن 

  .)٢(»ذريرة وكافور

به يوأما تطي{ملا عرفت من النص والفتوى على اختصاصه بالكافور، } نوطلكنها ليست من احل{

ىل احلرمة، إواحد فيه خالف، ذهب غري } جها بالكافور فـزباملسك، والعنرب، والعود، وحنوها، ولو مب

منهم القواعد، والدروس، والتحرير، والشرائع، واية األحكام، والبيان، وظاهر الذكرى، واملبسوط، 

  ية، واجلامع، كما يف اجلواهر، بل هو املشهور كما عن شرح القواعد، والنها

                                                

.٥٥ ح يف تلقني احملتضرين١٣ الباب ٣٠٥ ص١ ج:التهذيب) ١(

.٥٧ ح يف تلقني احملتضرين١٣ الباب ٣٠٧ ص١ ج:التهذيب) ٢(



٥٢

  مكروه

} مكروه{ىل أنه إمجاع عليه، وذهب آخرون ، بل عن الغنية اإليضاًأحكاه يف املستند، واختاره هو 

  .)١()ن جيعل مع الكافور مسكأن املشهور كراهة إ(: بل عن املختلف

  .)٢()ل املسك والعنرب مع الكافورمجاع على كراهية جعاإل(: صباحوعن اإل

  .)٣()مجاع عى كراهية جتمري األكفان بالعوداإل(: وعن اخلالف

  .)٤()كره علماؤنا أمجع جتمري األكفان(: وعن التذكرة

 وعلى تطييبه بغري الكافور ،امليت مجاع علمائنا على كراهة جتمري أكفانإدعوى (: وعن املعترب

  .)٥()والذريرة

 )عليه السالم( اهللا كخرب حممد بن مسلم، عن أيب عبد: ظاهر مجلة من النصوصب: استدل األولون

  كفان، وال متسحوا موتاكم بالطيبال جتمروا األ«: )عليه السالم( املؤمنني قال أمري: قال

                                                

.٢٥ س٤٧ ص:املختلف) ١(

.١٨٩ ص٤ ج:كما يف اجلواهر) ٢(

.٢٨ املسألة ١٦٤ ص١ ج:اخلالف) ٣(

.٢٠ س٤٤ ص١ ج:التذكرة) ٤(

.٩ س يف مكروهات الكفن٧٨ ص:املعترب) ٥(



٥٣

  .)١(»إال بالكافور، فإن امليت مبرتلة احملرم

 )عليه السالم( عفر بن حممدرأيت ج: د اجلعفري، قالمعن إبراهيم بن حمورواية قرب اإلسناد، 

  .)٢(»هذا ليس من احلنوط يف شيء«: ينفض بكمه املسك عن الكفن، ويقول

  .ورواييت ابن سرحان املتقدمتني يف أول املسألة

ال يسخن املاء «:  قال)عليه السالم( اهللا صحابنا، عن أيب عبدأ، عن عدة من ورواية يعقوب بن يزيد

  .)٣(» حينط مبسك وال،ل له النار وال يعج،لميتل

  .)٤(»ال جيمر الكفن«:  قال)عليه السالم( اهللا يب عمري، عن أيب عبدأومرسلة ابن 

  .)٥(»نةال تقربوا موتاكم النار يعين الدخ«: )عليه السالم( وخرب أيب محزة، قال، قال أبو جعفر

                                                

.٣ ح باب كراهية جتمري الكفن١٤٧ ص٣ ج:الكايف) ١(

. السطر األخري٧٥ ص:قرب اإلسناد) ٢(

.٢ ح باب كراهية جتمري الكفن١٤٧ ص٣ ج:الكايف) ٣(

.١ ح باب كراهية جتمري الكفن١٤٧ ص٣ ج:الكايف) ٤(

.١٢ ح التكفنيأبواب من ٦ الباب ٧٣٥ ص٢ ج:الوسائل) ٥(



٥٤

  .)١(»رسال حينط امليت بزعفران وال و«:  قال)عليه السالم( سالم، عن عليوعن دعائم اإل

 الكافور فإن سبيله سبيل وروي أنه ال يقرب امليت من الطيب شيئاً وال البخور إالّ«: والرضوي

  .)٢(»احملرم

 ، جبملة من األخبار اوزة مما ال بد من محل األخبار األول معها على الكراهة:واستدل اآلخرون

: رب امليت املسك والبخور؟ قال هل يق)عليه السالم( سئل أبو احلسن الثالث. كمرسلة الصدوق قال

  .)٣(»نعم«

  رسول اهللا)عليه السالم( بغسل علي بن أيب طال«:  قال)عليه السالم( عن الصادقوخرب مغرية، 

  .)٤(»كافور ومثقال من مسك  بدأه بالسدر، والثانية بثالثة مثاقيل من)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  صلى (  النيب بعد ذكر حديث تكفني،ومرسل الصدوق يف الفقيه

                                                

. يف ذكر احلنوط٢٣١ ص١ ج:الدعائم ) ١(

.١٠ س٢٠ ص:فقه الرضا) ٢(

.٢٤ ح يف املس٢٤ الباب ٩٣ ص١ ج:الفقيه) ٣(

.١١ ح غسل امليتأبواب من ٢ الباب ٦٨٤ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٥٥

  .)١(وروي أنه حنط مبثقال مسك: قال) اهللا عليه وآله وسلم

ال بأس بدخنة كفن امليت، وينبغي للمرء «:  قال)عليه السالم( اهللا بن سنان، عن الصادق وخرب عبد

  .)٢(»كان يقدر املسلم أن يدخن ثيابه إذا

، )٣(ن جيمر امليت بالعود فيه املسك أنه كا)عليه السالم( اهللا أيب عبد براهيم، عنإوخرب غياث بن 

  .ن يتبع امليت بامرةأورمبا جعل على النعش احلنوط، ورمبا مل جيعله وكان يكره 

  .)٤(»داومجر ثيابه بثالثة أعو«: )عليه السالم( وخرب عمار بن موسى، عن الصادق

املالئكة، فما من رمة كطالق املسك فوق الكفن وعلى اجلنازة، ألنّ يف ذلك تإوروي «: والرضوي

غري أين أكره أن يتجمر ويتبع بامرة : ال حتضر عنده املالئكة ـ اىل أن قال ـإمؤمن يقبض روحه 

  .)٥(»ولكن جيمر الكفن

                                                

.٢٠ ح يف املس٢٤ الباب ٩٣ ص١ ج:الفقيه) ١(

.١٣ ح التكفنيأبواب من ٦  الباب٧٣٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.١٤ ح التكفنيأبواب من ٦ الباب ٧٣٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.٥٥ ح يف تلقني احملتضرين١٣ الباب ٣٠٥ ص١ ج:التهذيب) ٤(

.١١ س٢٠ ص:فقه الرضا) ٥(



٥٦

 )عليه السالم(  أنه كان ال يرى باملسك يف احلنوط بأساً، وعنه)ه السالمعلي( والدعائم، عن علي

١(ر كفنه واملوضع الذي يغسل فيه ويكفنكان ال يرى بتجمري امليت بأساً، وجيم(.  

  .)٢( أنه كره أن يتبع امليت بامرة ولكن جيمر الكفن)عليه السالم( وعن الصادق

من الروايات اوزة ال جمال للفتوى باحلرمة، وضعف السند يف بعضها مشترك بني ة وبعد هذه الكثر

 عن التقية، هذه األخبار تقية، ألن فيها ما يأىبهذه وبني أخبار املنع، كما أنه ال جمال للقول بصدور 

 إىل ، مضافاً)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ىل غسل رسول اهللاإ بالنسبة )عليه السالم( كاحلاكية لفعل علي

  .أن اجلمع الداليل مقدم على الترجيح بالتقية وحنوها، كما هو مذكور يف حملّه

ألول على شواهد الكراهة، كما يرجح القول األول خبار ا القول الثاين باشتمال األحورمبا يرج

صلى اهللا عليه وآله (  من خواصه)صلى اهللا عليه وآله وسلم( باحتمال كون املسك يف جتهيز رسول اهللا

  .، لكن هذه الترجيحات على تقدير احتماهلا ال تكون حجة لطرف)وسلم

  .رفت من أنه ليس مبحرمتبعاًَ ملن ع) رمحه اهللا( وكيف كان، فاألقوى ما ذكره املصنف

                                                

. يف ذكر احلنوط٢٣١ ص١ ج:الدعائم) ١(

.١٤ ح التكفنيأبواب من ٦ الباب ٧٣٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٥٧

  .بل األحوط تركه

  

ملا تقدم من احتمال احلرمة، وقاعدة االحتياط، وتوقيفية } األحوط تركه{مكروه وإن كان } بل{

  . جهات امليت



٥٨

  . ذنهأأو أنفه أو  تيكره إدخال الكافور يف عني املي): ٥مسألة ـ (

  

أو صبه على وجهه، كما }  ذنهأأنفه أو أو  تيكره إدخال الكافور يف عني املي{ـ ):٥مسألة ـ (

ستحباب جلملة من األخبار حتمل االا ورمبا  الكراهة، وذلك جلملة من األخبار،ىلإب اعن املشهور الذه

  .اآلمرة بذلك، ورمبا مجع بينهما مبا يأيت، فاملهم اإلشارة إىل األخبار أوالً، مث بيان وجه اجلمع

وال متس «: )عليه السالم( في خرب عثمان النواء، عن الصادقفع،  أما األخبار الدالة على املن:نقولف

  .)١(»مسامعه بكافور

  .)٢(»ال جتعل يف مسامع امليت حنوطاً«:  قال)عليه السالم( اهللا يب عبدأالرمحان، عن  وخرب عبد

ن خفت أن يظهر إياك أن حتشو مسامعه شيئاً، فإ«: )عليه السالم( ومرسل الصدوق، عن الصادق

  .)٣(»نخرين شيء فال عليك أن تصير عليه قطناً، وإن مل ختف فال جتعل فيه شيئاًمن امل

                                                

.٨ ح باب حتنيط امليت١٤٤ص ٣ ج:الكايف) ١(

.٤ ح التكفنيأبواب من ١٦ الباب ٧٤٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٣١ ح باب النوادر١٢٢ ص١ ج:الفقيه) ٣(



٥٩

  .)١(»وال تقربوا أذنيه شيئاً من الكافور«: وخرب محران

، وال يف بصره، ومسامعه، وال على هوال جيعل يف منخري«): م السالمهعلي( ومرسل يونس، عنهم

  .)٢(»، وال كافوراًوجهه قطناً

جتعل يف فمه، وال منخره، وال يف عينه، وال يف مسامعه، وال على وجهه قطن وال وال «: والرضوي

  .إىل غري ذلك. )٤(»وال تقرب السمع والبصر«: خر منهآويف موضع  ،)٣(»كافور

  .)٥(»ثر سجوده منه وفيهأواجعل الكافور يف مسامعه و«: وأما األخبار اآلمرة بذلك، ففي خرب عمار

  .)٦(»، وآثار السجود من وجهه، ويديه، وركبتيههتضع يف فمه، ومسامع«:  بن سنانعبد اهللاوخرب 

  ،يوضع يف منخريه، وموضع سجوده«: وخرب محران

                                                

.٢ ح يف كيفية غسل امليت١١٩ الباب ٢٠٥ ص١ ج:االستبصار) ١(

.١ ح باب حتنيط امليت١٤٣ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.٣٣ س١٧ ص:فقه الرضا) ٣(

.٩ س٢٠ ص:فقه الرضا) ٤(

.٥٥ ح يف تلقني احملتضرين١٣ الباب ٣٠٥ ص١ ج:التهذيب) ٥(

.٣ ح التكفنيأبواب من ١٦ الباب ٧٤٧ ص٢ ج:الوسائل) ٦(



٦٠

  .)١(»ومفاصله

  .)٢(»وجيعل شيئاً من احلنوط على مسامعه، ومساجده، وشيئاً على ظهر الكفني«: وخرب مساعة

  .)٣(»ه ومسمعهواجعل يف في«): عليهما السالم( وخرب زرارة، عن الباقرين

وجعل الكافور واحلنوط يف مواضع سجوده، يف جبهته، وأنفه، وركبتيه، ورجليه، «: والدعائم

  .)٤(»وجيعل ذلك يف مسامعه وعينيه، وفيه، وحليته

  . إىل غري ذلك. )٥(» أن الكافور جيعل يف فمه، ويف مسامعه، وبصرهيورو«: والرضوي

ناهية على وضع الكافور يف هذه املواضع، واألخبار اوزة ألخبار جيمع بينهما، تارة حبمل الاوهذه 

   لكن هذا وعلى العني مستحب،دخال الكافور يف العني مكروه،إ على جعله عليها، فمثالً

                                                

.٢ ح يف كيفية غسل امليت١١٩ الباب ٢٠٥ ص١ ج:االستبصار) ١(

.٢ ح التكفنيأبواب من ١٥ الباب ٧٤٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٦ حني التكفأبواب من ١٦ الباب ٧٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. يف ذكر احلنوط٢٣٠ ص١ ج:الدعائم) ٤(

.١٢ س٢٠ ص:فقه الرضا) ٥(



٦١

  .يف الطائفتني" يف "ظةاجلمع فيه ما ال خيفى، الستعمال لف

رة الناهية عن ظاهرها اآلمل األخبار الناهية على الكراهة، واآلمرة على اجلواز، فتصرف موأخرى حب

  .ما متقابالن يف األمر والنهيإ: يف التحرمي، وفيه

خبار اآلمرة على التقية، والناهية على الكراهة، وهذا هو األقرب لشهرة االستحباب وثالثة حبمل األ

  .عند العامة، كما يف احلدائق وغريه

 فادة التحرمي، بعد إعراض القدماء قدمياًستقامتها إلاوأما وجه محل أخبار النهي على الكراهة، فلعدم 

 عن ظواهرها مما يدل على وجود قرائن داخلية اختفت من تقطيع الروايات، أو خارجية مما مل وحديثاً

نظفر ا، ولوال ذلك كان املتعني القول بالتحرمي، ألنه من موارد تعارض األخبار املرجحة طائفة منها 

يذاء للميت، وخالف حلرمته، لكن فيه منع الصغرى تارة، إذ إتحرمي ألنه مبخالفة العامة، ورمبا حيتمل ال

منا احملرم من إو نه مل يقم دليل على كل خالف حرمة حرام،إ، والكربى أخرى، فيذاًءإليس ذلك مبجرده 

  .خالف احلرمة ما صدق عليه يف العرف أنه إهانة وما أشبه

  . ىذنه وال إذن الشارع، ففيه ما ال خيفأما االستدالل لذلك بأنه تصرف يف الغري بغري إ



٦٢

  . يوضع على صدره إذا زاد الكافور): ٦مسألة ـ (

  

كما عن غري واحد، بل عن كشف اللثام أنه }  يوضع على صدره إذا زاد الكافور{): ٦مسألة ـ (

كصحيح زرارة، عن الباقر : مجلة من النصوصذلك مجاع عليه، ويدل على املشهور، وعن اخلالف اإل

  .)١(»وعلى صدره: عمدت إىل الكافور، ـ إىل أن قال ـ«): عليهما السالم( الصادقو

ىل إإذا أردت أن حتنط امليت فاعمد اىل الكافور ـ «: )عليه السالم( وصحيح احلليب، عن الصادق

  .)٢(»وعلى صدره من احلنوط: أن قال ـ

 أن الكافور جيعل ـ يورو«: ويف موضع آخر منه. »وتلقي ما بقي منه على صدره«: والرضوي

  .)٣(»وعلى صدره وفرجه: إىل أن قال ـ

وجعل الكافور واحلنوط يف مواضع سجوده ـ إىل أن «: )عليه السالم( وخرب الدعائم، عن الصادق

  .)٤(»وصدره: قال ـ

  بل جعل يف احلدائق األخبار الدالة على جعل احلنوط على اللبة 

                                                

.٦ ح التكفنيأبواب من ١٦ الباب ٧٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح باب حتنيط امليت١٤٣ ص٣ ج:الكايف) ٢(

  .١٢ س٢٠صو ،٣٣ س١٧ ص:فقه الرضا) ٣(

.يف ذكر احلنوط ٢٣٠ ص١ ج:الدعائم) ٤(



٦٣

  .انتهى. )١()القالدة، والظاهر دخوها حتت الصدرواللبة وهي النحر وموضع (: من ذلك، فقال

وهذه األخبار تدل على رجحان جعل الكافور على صدره، وال معارض هلا حىت حتمل على التقية، 

  .امع وحنوهاسكما صنع يف امل

 ىمجاع من الشيخ مع نفي اخلالف السابق يف املنتهن قضية هذا اإلأوال يذهب عليك (: ويف اجلواهر

راده، سيما األول، بل أ الصدر، أو إجياب وضع الزائد عليه، لكنه ال خيفي عليك ضعفه إن إجياب حتنيط

  . انتهى)٢()ناطتهما له بالزيادة غري الالزمةرادما له، إلإينبغي القطع بعدم 

خبار على االستحباب، وإن كان ظاهرها  فالالزم محل األ،ال قائل بالوجوب وذا يظهر أنه :أقول

  .ستحباب الزائد عن املساجد السبعة وجه ذلكوجه ا يف اًاىب، وقد عرفت سابقجيمر اإلاأل

االستحباب على الزيادة، كما نطق ا الرضوي، وكأنه إشارة إىل أمر نعم الظاهر أنه ال يتوقف 

عادي، فإن مرتبة اإلستحباب بعد الوجوب، ال أنه له خصوصية زائدة، فمن املستحب حتنيط الصدر، 

  حب حتنيط رأس األنف، فإما مسجدان كسائركما أن املست

                                                

.٢٣ ص٤ ج:احلدائق) ١(

.١٨٠ ص٤ ج:واهراجل) ٢(



٦٤

غامه يف كل سجود، والصدر مستحب يف سجدة الشكر إراملساجد السبعة، لكن األنف مستحب 

  . كما صرح بذلك بعض الفقهاء،لانه مسجد يف بعض األحوإوحنوها ف



٦٥

  . ال باهلاون يستحب سحق الكافور باليد): ٧مسألة ـ (

  

يكره سحقه (: وشبهه، وعن املبسوط}  ال باهلاون كافور باليديستحب سحق ال{): ٧مسألة ـ (

تباعهما يرجحان سحق الكافور واحلنوط باليد، ومل أعثر له أقال الشيخان و(: ، قال يف املستند)١()باحلجر

  .، انتهى)٢()من الضياع يف األخبار على املستند، إال أنه ال بأس به لفتوى العمد، ورمبا يعلل باخلوف

نه ليس إل االستحباب بأنه الطريق العادي للسحق، فيكون األوامر منصبة عليه، لكن حيث ورمبا علّ

 تعبدياً، لزم القول باستحبابه، وفيه ما ال خيفى، والتعليل بأدلة التسامح بعد فتوى هؤالء األجلة اًمرأذلك 

   . أوىل، كما ال خيفىمن بلغة ثواب على عملاملدرجة له يف مصداق 

                                                

. ١٧٩ ص١ ج:املبسوط) ١(

.١٩ س١٩٥ ص١ ج:تندسامل) ٢(



٦٦

  . يكره وضع الكافور على النعش): ٨مسألة ـ (

  

كما أفىت به غري واحد، ويدل عليه مجلة من }  يكره وضع الكافور على النعش{): ٨مسألة ـ (

  : النصوص

 ى أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن النيبإ«: )عليه السالم( اهللا ففي خرب السكوين، عن أيب عبد

  .)١(»يوضع على النعش احلنوط

 ى أن يوضع )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن رسول اهللاإ«: )عليه السالم(  عن علي،وخرب الدعائم

  .)٢(»على النعش احلنوط

 يدل على ،ىل ضعف السند وعدم العمل بظاهرهإ لكن الالزم محل النهي على الكراهة، إذ مضافاً

 أنه كان جيمر امليت )المعليه الس( ، عن أبيه)عليه السالم( اهللا براهيم، عن أيب عبدإذلك خرب غياث بن 

ن املراد باجلعل على النعش ـ إ ورمبا جعل على النعش احلنوط، ورمبا مل جيعله، مث ،)٣(بالعود فيه املسك

عم من اجلعل على الكفن امللفوف باجلسد، واجلعل على غطاء التابوت املوضوع املتبادر ـ األ كما هو

  . طالق النعش عليهمافيه البدن، إل

                                                

.١٦ ح باب حتنيط امليت١٤٦ ص٣ ج:الكايف) ١(

  . باجلنائزيف ذكر السري ٢٣٣ ص١ ج:الدعائم) ٢(

.٢ ح التكفنيأبواب من ١٧ الباب ٧٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٦٧

لكن ال ميسح به املواضع املنافية  )عليه السالم(ء من تربة قرب احلسني  يستحب خلط الكافور بشي): ٩ مسألة ـ(

  .  لالحترام

  

ذكره غري } )عليه السالم(ء من تربة قرب احلسني  يستحب خلط الكافور بشي{): ٩مسألة ـ (

  :واحد، وال إشكال فيه، ويدل عليه مجلة من النصوص

كتبت إىل الفقيه أسأله عن طني القرب يوضع مع امليت يف قربه : مريي، قالاهللا بن جعفر احل فعن عبد

ن إتوضع مع امليت يف قربه، وخيلط حبنوط «: جاب وقرأت التوقيع ومنه نسختأهل جيوز ذلك أم ال؟ ف

  .)١(»شاء اهللا

  .)٢()عليه السالم( ب الزمانحعنه عن صا حتجاج يف االاه الطربسيورو

  .)٣(»)عليه السالم(  وتربة احلسنيربء من طني القيكفانه شأ وجيعل معه يف«: والرضوى

   مما يوجب اهلتك،} لكن ال ميسح به املواضع املنافية لالحترام{

                                                

.١ ح التكفنيأبواب من ١٢ الباب ٧٤٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.األعلمي.  ط٤٨٩ ص٢ ج:الحتجاجا) ٢(

.٢٦ س٢٠ ص:فقه الرضا) ٣(



٦٨

ألن اهلتك حمرم ضرورة، لكن الكالم يف أنه هل يوجب ذلك هتكاً إذا قصد اخلالص والنجاة، كما 

نه يكون طرف رجله، وكيف كان فمع شباههما على الكفن كله، وقسم مأيكتب القرآن واجلوشن و

  .شكال يف التحرميإاهلتك ال 



٦٩

  ،تباع النعش بامرةايكره ): ١٠مسألة ـ (

  

مجاعا كما عن الذكرى، إبغري خالف يعرف، بل } تباع النعش بامرةا يكره {): ١٠مسألة ـ (

  :حكاه عنه يف احلدائق، ويدل عليه مجلة من النصوص

: ىل أن قال ـإردت أن حتنط امليت ـ أذا إ«:  قال)عليه السالم( هللا حلليب، عن أيب عبدافعن 

  .)١(»وأكره أن يتبع مبجمرة

 ى أن تتبع )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن النيبإ«: )عليه السالم( اهللا ، عن أيب عبدوعن السكوين

  .)٢(» مبجمرةةجناز

وكان يكره أن يتبع امليت  :)معليه السال( اهللا براهيم، عن أبيه، عن أيب عبدإوعن غياث بن 

  .)٣(بامرة

  .)٤(»ين أكره أن يتجمر ويتبع بامرةإ«: والرضوي

ن أ) صلى اهللا عليه وآله(ى رسول اهللا «:  قال)عليه السالم( واجلعفريات، عن اإلمام أمري املؤمنني

  . )٥(»يتبع اجلنازة مبجمر

                                                

.٤ ح باب حتنيط امليت١٤٣ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٤ ج باب كراهية جتمري الكفن١٤٧ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.١٤ ح التكفنيأبواب من ٦ الباب ٧٣٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.١٣ س٢٠ ص:فقه الرضا) ٤(

.٢٠٥ ص:اجلعفريات) ٥(



٧٠

  . حال الغسلوكذا يف

  .)١(أنه كره أن يتبع امليت مبجمرة، )عليهما السالم( والدعائم، عن جعفر بن حممد

ال «: )عليه السالم( عفرقال أبو ج:  قال، محزة بنيبغري إشكال، خلرب عل}  الغسلوكذا يف حال{

  .وإمنا قلنا بالكراهة ملا دل على ذلك يف املسألتني. )٢(»كم النار يعين الدخنةاتقربوا موت

هل يقرب إىل امليت املسك ) عليه السالم(حلسن الثالث سئل أبو ا: فعن خرب الصدوق، قال

  .)٣(»نعم«: والبخور؟ قال

  . فيه املسكدنه كان جيمر امليت بالعوإ: )عليه السالم( وخرب غياث، عن الصادق

 وجيمر كفنه واملوضع ، وكان ال يرى بتجمري امليت بأساًً:)عليه السالم( وخرب الدعائم، عن علي

  .)٤( فيهالذي يغسل فيه ويكفن

 أنه :)عليه السالم( ، فقد روى الفقيه عن الصادقخراج املصباح مع اجلنازة ليالًإنعم ال كراهة يف 

  )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ل اهللان ابنة رسوإ«: سئل عن اجلنازة خيرج معها بالنار؟ فقال

                                                

. يف ذكر احلنوط٢٣١ ص١ ج:الدعائم) ١(

.١٢ ح التكفنيأبواب من ٦ الباب ٧٣٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢٤ ح يف املس٢٤ الباب ٩٣ ص١ ج:الفقيه) ٣(

. يف ذكر احلنوط٢٣١ ص١ ج:الدعائم) ٤(



٧١

  .)١(»أخرج بها ليالً ومعها مصابيح

، )سالم اهللا عليها(  يف قصة مرض فاطمة)عليه السالم( قويف خرب آخر رواه يف العلل، عن الصاد

شعل أو...  يف جهازها من ساعته يفلما قضت حنبها وهم يف ذلك يف جوف الليل أخذ عل«: ووفاا

  .)٢(»النار يف جريد النخل ومشى مع اجلنازة بالنار حىت صلى عليها ودفنها ليالً

                                                

.١٣ ح يف الصالة على امليت٢٥ الباب ١٠٠ ص١ ج:الفقيه) ١(

.٢ ح١٤٩ الباب ١٨٨ ص:علل الشرائع) ٢(



٧٢

  .ر سائر املساجد خميويف ،يبدأ يف التحنيط باجلبهة): ١١مسألة ـ (

  

يف تقدمي أيها شاء، وتأخري أيها } رويف سائر املساجد خمي يبدأ يف التحنيط باجلبهة{): ١١مسألة ـ (

وتبدأ جببهته ومتسح مفاصله كلها به ويلقى ما بقي على صدره، :  وفيها،للرضوي(: شاء، قال يف املستند

  . انتهى)١()بتداء باجلبهة، وهو كذلك لذلكخره، وتظهر منه استحباب االآويف وسط راحتيه إىل 

 ،)٢()طالق النص والفتوىما يظهر من املنت من وجوبه يف غري حملّه، ملخالفته إل(: قال يف املستمسك

  .انتهى

ن عطف اجلبهة عليه بالواو ـ أنه ال إبل ظاهر بعض النصوص حيث قدم غري اجلبهة ـ و: أقول

ن الرضوي ال إاألوجه، ف  من املعلقني باالستحباب، وهذا هوخصوصية لتقدميها، ولذا أفىت غري واحد

ال كان مقتضى القاعدة تقييد النصوص به، ومنه تعرف أنه ال وجه الحتياط إفادة الوجوب، وإيقوم ب

  .السيد الربوجردي وسكوت بعض املعلقني

                                                

.٢١ س١٩٥ ص١ ج:املستند) ١(

.٢٠٠ ص٤ ج:املستمسك) ٢(



٧٣

وإذا دار يف احلنوط بني اجلبهة ،   يقدم األول، أو يصرف يف التحنيط،إذا دار األمر بني وضع الكافور يف ماء الغسل

  . تقدم اجلبهة،وسائر املواضع

  

 يقدم ، أو يصرف يف التحنيط،إذا دار األمر بني وضع الكافور يف ماء الغسل{): ١٢مسألة ـ (

ن مقتضى القاعدة أألنه واجب، وال ضرورة يف تركه، وقد عرفت يف بعض املسائل السابقة }  األول

والقول  عليه، ة املتأخر، وليس يف املقام دليلذا عرف أمهيإ إالّ الدوران،تقدمي الواجب السابق لدى 

 )عليه السالم(  وعلي)صلى اهللا عليه وآله وسلم( باستفادة األمهية هنا من أخبار حنوط رسول اهللا

نزال الكافور له دون الغسل، إن احلنوط لو مل يكن أهم مل يكن سبب يف إحيث ) عليها السالم( وفاطمة

  .شخمدو

  . باحتمال كون الكافور املرتل لألعم، كما سبق نقله عن بعض:أوالً

  . بأن جمرد ذلك ال يدل على األمهية الشرعية اليت هي معيار احلكم:وثانياً

على القول بأا مقدم يف }  تقدم اجلبهة،يف احلنوط بني اجلبهة وسائر املواضع{األمر } وإذا دار{

 مل يفرق احلال بني مجيع املساجد، نعم يقدم الواجب على املستحب، كما خترناها فعلى ما إالّالتحنيط، و

  .ال خيفى



٧٤



٧٥

  فصل

  يف اجلريدتني

تمن املستحبات األكيدة عند الشيعة وضعهما مع املي  

  

  }فصل{

  }يف اجلريدتني{

  .اجلريدة هي من عود النخل، بعد أن جترد من اخلوص، وقبله يسمى سعفاً، كما ذكره غري واحد

 ومنقوالً إمجاعاً من الفرقة احملقّة، حمصالً} تستحبات األكيدة عند الشيعة وضعهما مع امليمن امل{

مجاع احملقق واملنقول، متواتر يف كالم األصحاب، منهم  كما يف اجلواهر، وباإلمستفيضاً، بل متواتراً

الظاهر أنه  (:، و)١() البيتلنه مذهب أهإ(: ويف املنتهى، جامع املقاصد، واحلدائق، والبحارواملدارك، 

  . كذا يف املستند )٢()ضروري املذهب

                                                

.٥ س٤٤٠ ص١ ج:املنتهى) ١(

  .٢٢ س١٩١ ص١ ج:املستند) ٢(



٧٦

   كان ممن خياف عليه من عذاب القرب أو ال، أو مسيئاً حمسناً، أو أنثى ذكراً، أو كبرياًصغرياً

  

طالق النص والفتوى، واملناقشة بأن اجلريدة إمنا تنفع دفع إل} اًأو كبري{كان امليت } صغرياً{ 

هم، يرفع عنه القلم كانون، فال استحباب بالنسبة إل ممن ليهإالصغري، ومن العذاب، وال عذاب على 

عليه ( الفائدة ال تنحصر يف دفع العذاب، بل هي لألنس أيضاً، كما يأيت يف خرب أن آدم مدفوعة بأن

، مضافاً إىل أنه حكمة ال علة، على أن )عليهم السالم( ياءب أمر أن توضع معه، وكذلك األن)السالم

  .طالق حمكّم، كسائر األحكام املعلّلة اليت ال يأيت التعليل بالنسبة إىل بعض األفراداإل

كان ممن خياف عليه من {، كما يأيت يف النص اًمؤمناً أو كافر}  أو مسيئاً حمسناً، أو أنثىذكراً{

  :طالق والنص والفتوى، وال بأس بسرد النصوصكل ذلك لإل} عذاب القرب أو ال

 اهللا من جنته إىل  ملا أهبطه)عليه السالم(  إن آدم :)٣( والذكرى،)٢( والتهذيب،)١(نعةففي مرسلة املق

   اجلنة، فأنزل اهللا إليه النخلة،شجارأاألرض استوحش، فسأل اهللا تعاىل أن يؤنسه بشيء من 

                                                

.٢٥ س١٢ ص:املقنعة) ١(

.١٢٠ ح يف تلقني احملتضرين١٣ الباب ٣٢٦ ص١ ج:التهذيب) ٢(

.٣٢ س٤٨ ص:الذكرى) ٣(



٧٧

ين كنت آنس ا يف حيايت، وأرجو إ«: وكان يأنس ا يف حياته، فلما حضرته الوفاة قال لولده

ففعل » كفاينأ بنصفني، وضعومها معي يف هذا مت فخذوا منها جريداً وشقوإنس ا بعد وفايت، فاأل

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( حياه النيبأولده ذلك، وفعلته األنبياء بعده، مث اندرس ذلك يف اجلاهلية، ف

  .وفعله، وصارت سنة متبعة

  .)١(»ن اجلريدة تنفع احملسن واملسيءإ«: )عليه السالم( وروى املفيد يف املقنعة، عن الصادق

:  قال، عن اجلريدة اليت تكون مع امليت)عليه السالم( اهللا عبد ل أباأنه سإويف رواية حسن بن زياد، 

  .)٢(»تنفع املؤمن والكافر«

نفعها للمؤمن واضح، وأما للكافر فالظاهر أا تكون سبباً لقلة العذاب، أو دفعه ما دامت : أقول

ت قوستبعاد يف ذلك، كما يف أخبار بعض الكفار الذين خيفّف عنهم أو يدفع عنهم يف ا رطبة، وال

 كما ،ستغفار للكافر يف اآلية الكرمية دال على عدم فائدة أي شيء لهمعني، والقول بأن النهي عن اال

   الغفران النهائي،ستغفار طلب منظور فيه، إذ اال)٣(﴾فَال يخفَّف عنهم الْعذاب﴿: يؤيده قوله تعاىل

                                                

.٣٠ س١٢ ص:املفنعة) ١(

.٢ ح التكفنيأبواب من ٧ الباب ٧٣٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٨٦اآلية :  البقرةسورة) ٣(



٧٨

  .وذلك ما ال يصح بالنسبة إىل الكافر

بوين ىل األإشكال فيه، كما دل عليه متواتر النصوص بالنسبة إستغفار مبعىن املخفيف، فال ا االأم

، فليس بأشد من الكافرين وغريهم، وعدم التخفيف إمنا هو باالقتضاء ال بالعلية، كسائر األسباب غالباً

الغفران  قتضاء، وال ينافيه فإنه على حنو اال)١(﴾ يقْتلْ مؤِمناً متعمداً فَجزاؤه جهنممن﴿: قوله تعاىل

األخبار الدالة على التخفيف ببعض األعمال  شكال يفهما، فال جمال لإليلإبالتوبة، أو بالشفاعة، أو ما 

  .اليت صدرت عن نفسه، أو عن ذويه من بعده

 جتعل معه ذا مات ملَإ أرأيت امليت :)عليه السالم(  قلت أليب جعفر:ويف صحيحة زرارة، قال

والعذاب كله يف يوم : يتجاىف عنه العذاب واحلساب ما دام العود رطباً، ـ قال ـ«: اجلريدة؟ قال

منا جعلت السعفتان لذلك، فال يصيبه إواحد، يف ساعة واحدة، قدر ما يدخل القرب ويرجع القوم، و

  .)٢(» إن شاء اهللا،عد جفوفهماعذاب، وال حساب ب

منا هي ساعة إاهر أن املراد بكون العذاب واحلساب يف ساعة واحدة، أن تلك الساعة ظال: أقول

  احلكم، فإن حكم عليه يف تلك الساعة بالعذاب يبقى إىل اآلخر كذلك، وإن عفي عنه يف تلك 

                                                

  .٩٣اآلية : سورة النساء) ١(

.٤ ح باب اجلريدة١٥٢ ص٣ ج:الكايف) ٢(



٧٩

  .»ت عذاب القرب وما دامت رطبة يرفع عن املي،ء املسيون اجلريدة تنفع املؤمن والكافر واحملسن إ«: ففي اخلرب

  

ىل يوم الساعة، إىل يوم القيامة، فال ينايف ذلك ما دلّ على امتداد عذاب الربزخ إالساعة استراح 

 بيان أمرين، وهو أن العود ن العذاب يف ساعة واحدةإ وما دام العود رطباًوكأنه يراد بالكالمني 

ن دفع العذاب يف الساعة األوىل يدفع إىل إ وأنه ، بعد ذلكبرطباً، ولو عذالرطب يدفع العذاب ما دام 

اآلخر يف الغالب، ولذا فما حكي عن بعض األصحاب من وضع القطن على اجلريدتني للمحافظة على 

  .ن مل جند له دليالً لكن له وجه، فال يرد عليه ما ذكره اجلواهر من املناقشةإبقاء الرطوبة، و

 :)عليه السالم( اهللا قيل أليب عبد: الرمحان كلهم، قال رية، عن حريز وفضيل وعبدوخرب ابن املغ

  .)١(»نه يتجاىف عنه العذاب ما دامت رطبةإ«: ألي شيء توضع مع امليت اجلريدة؟ فقال

 نإ«: ففي اخلرب{: بقوله) رمحه اهللا(ومن ذلك كله تعرف مستند الروايات اليت أشار إليها املصنف 

 وهل ،}»ت عذاب القرب وما دامت رطبة يرفع عن املي،ء املسيو املؤمن والكافر واحملسن اجلريدة تنفع

عض  كما يف كثري من النصوص والفتاوى، أو تكفي ولو واحدة، مقتضى بنيما اثنتالالزم كو

   الكفاية، وفتوىطالقات نصاًاإل

                                                

.٧ ح باب اجلريدة١٥٣ ص٣ ج:الكايف) ١(



٨٠

  : وقد صرح بذلك يف مجلة من النصوص

 عن )عليه السالم( مسعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر:  قالكخرب حيىي بن عبادة املكي أنه

 فقال ، مبوته)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن رجال من األنصار هلك فأوذن رسول اهللاإ:  فقال،التخضري

: وما التخضري؟ قال:  قال،» فما أقل املخضرين يوم القيامة،خضروا صاحبكم«: ملن يليه من قرابته

  .)١(» أصل اليدين إىل أصل الترقوةجريدة خضراء توضع من«

ن إ:  أنه مسعه يقول)عليه السالم( اهللا األخبار بسنده عن حيىي بن عبادة، عن أيب عبد وعن معاين

خضروه فما أقل «:  فقال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا  مات من األنصار فشهدهرجالً

تؤخذ جريدة «:  وأي شيء التخضري؟ قال)ه السالمعلي( اهللا أليب عبد قلت: قال» املخضرين يوم القيامة

  .)٢(» مع ثيابهىل عند ترقوته ـ تلفإـ وأشار بيده  فتوضع هنارطبة قدر ذراع 

  والظاهر عدم اختصاص احلكم بالوضع مع امليت، بل ميتد إىل 

                                                

.٦ ح يف املس٢٤ الباب ٨٨ ص١ ج:والفقيه .٢ ح باب اجلريدة١٥٢ ص٣ ج:الكايف) ١(

.١ ح باب معىن التحضري٣٤٨ ص:معاين األخبار) ٢(



٨١

فوضع ، ها نصفنيقّ فطلب جريدة فش،ب صاحبه على قرب يعذّمر )صلى اهللا عليه وآله وسلم( أن النيب : ويف آخر

  .» ف عنه العذاب ما داما رطبنيخيفّ« : وقال، واألخرى عند رجله،أحدمها فوق رأسه

  

 مر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  القرب، ملرسلة الصدوق، عن النيب، أنهىما بعد الدفن ولو بالوضع عل

فقيل ... عند رجليه بقرب يعذب صاحبه، فدعا جبريدة فشقها نصفني فجعل واحدة عند رأسه واألخرى 

  .)١(»نه خيفف عنه العذاب ما كانتا خضراوينإ«: مل وضعتهما؟ قال: له

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن رسول اهللاإ«: )عليه السالم(  بسنده عن أيب جعفر،وعن كتاب املثىن

 مل :مر على قرب قيس بن فهد األنصاري وهو يعذب، فسمع صوته، فوضع على قربه جريدتني، فقيل له

  .)٢(»خيفّف ما كانتا خضراوتني«: وضعتهما؟ قال

 على مر )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن النيب إ :آخر{خرب } ويف{: وإىل هذا أشار املصنف بقوله

 : وقال،األخرى عند رجله و،فوضع أحدمها فوق رأسه، ها نصفنيب صاحبه فطلب جريدة فشقّقرب يعذّ

  كما أنه تقدم يف اخلرب } » ف عنه العذاب ما داما رطبنيخيفّ«

                                                

.٣ ح يف املس٢٤لباب  ا٨٨ ص١ج: الفقيه) ١(

.٢ ح أحكام الكفنأبواب من ٦ الباب ١٠٥ ص١ ج:املستدرك) ٢(



٨٢

 ، بني األنبياء وكان هذا معموالً،أوصى بوضع جريدتني يف كفنه ألنسه )عليه السالم( أن آدم: ويف بعض األخبار

  .)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وترك يف زمان اجلاهلية فأحياه النيب

  

}  بوضع جريدتني يف كفنهأوصى )عليه السالم( أن آدم: ويف بعض األخبار{ :الذي أشار إليه بقوله

 يف زمان اجلاهلية فأحياه النيب  وترك ، بني األنبياءألنسه وكان هذا معموالً{على ما تقدم  أو شقي جريدة

  .})صلى اهللا عليه وآله وسلم(

كاجلريدتني، للتصريح به يف بعض األخبار املتقدمة، أما الزائد على ن الظاهر كفاية شقي جريدة  إمث

  .إن مل يقصد التشريعاالثنني فلغو، 

من ظاهر النصوص والفتاوى، ومن أنه جريدة : وزائد، احتماالنويف كفاية السعف، ألنه جريدة 

  .ن اعتبار جتريدها عن اخلوص للسهولة، ال أنه ضار أو منافأمع زائدة، وهذا هو األقرب، وك



٨٣

   خلاألوىل أن تكونا من الن): ١مسألة ـ (

  

بال خالف كما يف اجلواهر وغريه، ورمبا حكي عن }  خلنا من الناألوىل أن تكو{):١مسألة ـ (

 :نه قالإدريس التخيري بينه وبني غريه، لكن عبارة الشيخ احملكية ال تعطي التخيري، فإالشيخ وابن 

، انتهى، وهذه ال )١()يستحب أن يوضع مع امليت جريدتان خضراوان من النخل أو غريها من األشجار(

ن اجلريدة من النخل فتقدميها يعطي إ فأون جاء بكلمة إ بل املستفاد منها الترتيب وتدل على التخيري،

  .التقدمي، فتأمل

  .دريس، فقد ذكر صاحب اجلواهر أن نسخة السرائر املوجودة عنده تعطي خالف ذلكإأما ابن 

 إىل ذلك ية النخل مضافاًو لتصريح األخبار بذلك، ووجه أول،وكيف كان، فال ريب يف تقدم النخل

 ـ عن )عليه السالم(  بن بالل، كتب إليه يسأله ـ يعىن أبا احلسن الثالثييستفاد من مكاتبة عل

 ،عوزت اجلريدةأذا إجيوز «: اجلريدة إذا مل جند جنعل بدهلا غريها يف موضع ال ميكن النخل؟ فكتب

  .)٢(»فضل، وبه جاءت الروايةأواجلريدة 

   دال على األفضلية ،فضلأة واجلريد :)عليه السالم( ن قولهإف

                                                

.٣٤ مسألة ١٦٤ ص١ ج:اخلالف) ١(

.١١ ح باب اجلريدة١٥٣ ص٣ ج:الكايف) ٢(



٨٤

عود رطب فكلّ وإالّ، فمن اخلالف أو الرمان وإالّ،دروإن مل يتيسر فمن الس  .  

  

 قهاء يف كوا جريدة، أما من سائرفمطلقا، ومنه صورة وجودها مع غريها، وقد عرفت صريح ال

اية من باب مطلق نبت ن احتمل الكفإأجزاء النخل كخوصه، وليفه، وكربه، وجذعه، فالظاهر العدم، و

منا ذكر اجلريدة لألفضلية إحيث كان يأنس بالنخلة، و) السالمعليه  (صة آدمقرطب، أو لعموم العلة يف 

  .و األسهلية، لكن ال يبعد القول بكفاية بعض املذكورات من باب العود الرطبأ

}أما ترتب السدر }  طب عود ر فكلّ وإالّ، فمن اخلالف أو الرمان وإالّ،دروإن مل يتيسر فمن الس

مث اخلالف على النخل، فهو احملكي عن األكثر كما يف املستند، أو املشهور كما يف املصباح، ويدل عليه 

ن مل نقدر على اجلريدة؟ إجعلنا فداك : قلنا له: صحابنا، قالواأرواية سهل بن زياد، عن غري واحد من 

  .)١(»عود اخلالف«: فقالن مل نقدر على السدر؟ إف: قيل. »عود السدر«: فقال

وعن املقنعة، واجلامع، واملراسم، عكس هذا الترتيب، فقدموا اخلالف على السدر، وهو غري معلوم 

  .املستند

الكايف بعد خر، ومستند ما رواه أوأما الرمان، فهو احملكي عن الشهيد يف الدروس، والبيان، ومجاعة 

  الرواية املتقدمة، عن

                                                

.١٠ ح باب اجلريدة١٥٣ ص٣ ج:الكايف) ١(



٨٥

ف، ال، وظاهر البعض أنه متأخر عن اخل)١(»جيعل بدهلا عود الرمان«: ة قالبراهيم يف روايإعلي بن 

هنا ) رمحه اهللا(  فمقتضى النص كونه يف رتبة السدر، وعبارة املصنفالّإوكأنه لضعف يف الدليل، و

حمتمل ألمرين، أي كونه يف رتبة السدر، أو يف رتبة اخلالف، وإن كان جعله يف رتبة اخلالف مل يظهر 

  .ألن الضعف إن أوجب تأخريه كان الالزم أن جيعل بعد اخلالف، وإالّ يكون يف رتبة السدروجهه، 

ن مل يقدر على جريدته من خنل إو«: وأما كل عود رطب، فيدل عليه مكاتبة ابن بالل، والرضوي

  .)٢(»فال بأس أن يكون من غريه بعد أن يكون رطبا

                                                

.١٢ ح باب اجلريدة١٥٤ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٢٨ س١٧ ص:فقه الرضا) ٢(



٨٦

  . جلريدة اليابسة ال تكفيا): ٢مسألة ـ (

  

بال خالف ظاهر، بل صرح به بعضهم، ويدل عليه }  جلريدة اليابسة ال تكفيا{ـ):٢ألة ـ مس(

 إىل أن معىن اجلريدة هي الرطبة، كما صرح به أهل اللغة، وإىل أن الفائدة وهي جتايف العذاب ما مضافاً

عن  الذي هو كناية التخضريدامت رطبة ال تتحقق يف غريها، وإىل أن الروايات صرحت بلفظ 

  . يف بدل اجلريدة يف بعض الرواياتبالرطوبةىل التصريح إالرطوبة، و

هل ...  عن السعفة اليابسة )عليه السالم( سألت أبا احلسن: رواية حممد بن علي بن عيسى، قال

،  ومعه ال جمال للقول بالكفاية رجاًء،)١(»ال جيوز اليابس«: جيوز للميت توضع معه يف حفرته؟ فقال

طالق السدر واخلالف والرمان  وإل حلصول األنس باليابسة أيضاً،)عليه السالم( ة يف قصة آدملعموم العل

كما هو الغالب يف  يف مستحب، يف الرواية، وألنه قيد زائد فال بد من محله على كونه مستحباً

  .املستحبات

من : االنلو فرض النبش مع يبوسة السابقة، أم ال؟ احتموهل يستحب التجديد على القرب، أو 

عليه ( ، بل وسائر العلل، وباألخص قصة آدم)صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب طالق العلة يف عملإ

  .، ومن عدم الدليل عليه، وال يبعد األول رجاًء)السالم

                                                

.١ ح التكفنيأبواب من ٩ الباب ٧٣٩ص ٢ ج:الوسائل) ١(



٨٧

  ، األوىل أن تكون يف الطول مبقدار ذراع): ٣مسألة ـ (

  

طالق كثري من إوإن كان مقتضى }  األوىل أن تكون يف الطول مبقدار ذراع{): ٣مسألة ـ (

، فيكفي الصدق، بل مقتضى التعليالت العموم، األصحاب ومجلة من النصوص االجتزاء ا مطلقاً

طالق صرح يف حمكي الذكرى واملستند، وعن املشهور، بل امع عليه كما عن االنتصار، أن وباإل

ريدتني كل واحدة بقدر ي أن اجلورو«:  قال،يكونا بقدر عظم الذراع، ويدل عليه صرحيا الرضوي

وجيعل له قطعتني من جريد «): عليهم السالم( نه رمبا يستدل له خبرب يونس عنهمأ كما ،)١(»عظم ذراع

  .)٢(»النخل رطباً قدر ذراع

بناًء على  ،)٣(»تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع«: )عليه السالم( اهللا ة، عن أيب عبد عبادىي بنوخرب حي

 بل ،)٤()نه املعىن احلقيقي لهإن قلنا إ ةن املراد بالذراع فيهما عظمإ(: ن كشف اللثامما نقله اجلواهر ع

  .، ألن عظم الذراع شرب تقريباً)٥(»اجلريدة قدر شرب«:  ذلك حبسنة مجيلا يؤيدرمب

                                                

.٢٧ س١٧ ص:فقه الرضا) ١(

.١ ح باب حتنيط امليت١٤٣ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.٣ ح باب اجلريدة١٥٢ ص٣ ج:الكايف) ٣(

.٢٣٧ ص٤ ج:اجلواهر) ٤(

.٥ ح باب اجلريدة١٥٢ ص٣ ج:الكايف) ٥(



٨٨

  .  يبسهءما كان أغلظ أحسن من حيث بط ويف الغلظ كلّ، واألكثر األقلّئوإن كان جيز

  

:  يف خرب ابن عبادة)عليه السالم( ه فهمه من قول الباقربأربع أصابع، ولعللعماين تقديره وعن ا

ن هذه املساحة تقرب من أربعة أصابع، واألوىل على هذا إ، ف)١(»ىل الترقوةإصل اليدين أتوضع من «

  .ىل الشهرةإالذراع، مث عظمة، مث قدر شرب، مث أربع أصابع، وقد نسب ما عدا األول الروضة 

ما ويف الغلظ كلّ { وتعليالًطالق نصاً وفتوىإلملا عرفت من ا}  واألكثر األقلّئوإن كان جيز{

  .)٢()مل تتعرض لذلك النصوص(: سكمقال يف املست}   يبسهءكان أغلظ أحسن من حيث بط

جد من تعرض له، بل ظاهر شقه يف مجلة من النصوص ينافيه، وكيف كان فهو أمر أكما مل : أقول

 دليل حىت يثبت االستحباب، ولو فتح هذا الباب لكان الستحباب غرس شجرة ستحساين مل يدل عليها

  . من القرب حمالّو خنلة قريباًأ

ىل األصحاب، من استحباب إما ما ذكره بعض األصحاب، بل يف اجلواهر حكاية نسبة مجاعة له أ

  علة اليتلرطوبة، فإن كان لصرف الوضع القطن على اجلريدتني، معللني باحملافظة على بقاء ا

                                                

.٢ ح باب اجلريدة١٥٢ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٢٠٤ ص٤ ج:املستمسك) ٢(



٨٩

ذكرت حاله حال الغلظة، وإن كان فتوى منهم باالستحباب، والتعليل تربع، مل يبعد القول بذلك، 

  . دلة السننأ يف تساحماً



٩٠

 ملصقة ،من عند الترقوة إىل ما بلغت  األوىل يف كيفية وضعهما أن يوضع إحدامها يف جانبه األمين): ٤مسألة ـ (

  . فافة إىل ما بلغتفوق القميص حتت اللّ من عند الترقوة واألخرى يف جانبه األيسر ،ببدنه

  

من عند الترقوة إىل    أن يوضع إحدامها يف جانبه األمين،األوىل يف كيفية وضعهما{ ):٤مسألة ـ (

فافة إىل ما فوق القميص حتت اللّ  واألخرى يف جانبه األيسر من عند الترقوة، ملصقة ببدنه،ما بلغت

كثر، وهو األشهر على ما يف املستند، بل املشهور كما يف اجلواهر، بل عن األليه إكما ذهب }  بلغت

حديهما يف األمين واألخرى بني الركبتني، أمجاع عليه، خالفا جلماعة منهم اجلعفي، فجعل الغنية اإل

، واملصباح، وخمتصره، رتصانومنهم الصدوق يف الفقيه ووالده، فجعال الثانية عند وركه، ومنهم اال

 إالّ الكيفية كاملشهور،  اليمىن عند احلقو على اجللد واليسرى على اإلزار، ومنهم املراسم فجعللوافجع

جلريدة ان إ«: ليسرى حتت اليد، ويدل على املشهور الصحيح أو احلسن، عن مجيل بن دراج، قالان أ

ىل إ ةيسر عند الترقوخرى يف األ اجللد، واألييل  مماما بلغتىل إقدر شرب توضع واحدة من عند الترقوة 

وجتعل له قطعتني «): عليهم السالم(  برواية يونس عنهمواستدل للجعفي ،)١(»من فوق القميصما بلغت 

  من جريد النخل رطباً قدر ذراع جتعل له واحدة بني ركبتيه نصف مما 

  

                                                

.٣ ح باب اجلريدة١٥٢ ص٣ ج:لكايفا) ١(



٩١

نصفها يصل إىل  حبيث يكون ، واألخرى بني ركبتيه،بطه األمينإأن يوضع إحدامها حتت : ويف بعض األخبار

  :ويف بعض آخر،  ونصفها إىل الفخذ،الساق

  

  .)١(»بطه األمينإيلي الساق ونصف مما يلي الفخذ، وجتعل األخرى حتت 

 أحدمها عند ترقوته يلصقها جبلده مث متد ،واجعل معه جريدتني«: بالرضويواستدل للصدوقني، 

  .)٢(»عليه قميصه، واألخرى عند وركه

:  الثياب أو من فوقها؟ قالنه، بصحيح مجيل، عن اجلريدة توضع من دو وأخويرواستدل لالقتصا

 ومل نعرف مبا ،)٣(»من اجلانب األمين«: فسألته من أي جانب؟ فقال. »فوق القميص ودون اخلاصرة«

  .استدل املراسم

 واألخرى ،بطه األمينإأن يوضع إحدامها حتت «{: وهو خرب يونس املتقدم} ض األخبارويف بع{

 أا  ومل يذكر بقية الرواية مع،}» ونصفها إىل الفخذ، حبيث يكون نصفها يصل إىل الساق،تيهبني ركب

  .أيضاً خمالفة للمشهور

  وهو صحيح مجيل الثاين الذي استدل به } يف بعض آخرو{

                                                

.٥٦ ح يف تلقني احملتضرين١٣ الباب ٣٠٦ ص١ ج:التهذيب) ١(

.٢٦ س١٧ ص:فقه الرضا) ٢(

.١٣ ح باب اجلريدة١٥٤ ص٣ ج:الكايف) ٣(



٩٢

  . ق االستحباب مبطلق الوضع معه يف قربهوالظاهر حتقّ،  يوضع كلتامها يف جنبه األمين

  

  .ن الصحيحة ساكتة عن بيان العددإلكن فيه } كلتامها يف جنبه األمينيوضع { :رقتصالال

اإلنصاف أن الذهاب إىل املشهور هو األوىل، وباألخص أن بعض من خالف املشهور يف } و{

ق االستحباب مبطلق الوضع معه يف الظاهر حتقّ{فقهم يف كتاب آخر، وإن كان اكتاب كالصدوق، و

عترب، وشرح القواعد للكركي، واملستند، وغريهم، وهناك مجلة أخرى من  للملإلطالقات، وفاقاً}  قربه

  :النصوص ال بأس بإيرادها

تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع وتوضع «: ، قال)عليه السالم( اهللا كخرب حيىي بن عبادة، عن أيب عبد

  .)١(»ىل يده تلف مع ثيابهإيده ـ من عند ترقوته بشار أـ و

 واحدة يف ،توضع للميت جريدتان«: ، قال)عليه السالم( اهللا  عبدوخرب فضيل بن يسار، عن أيب

  .)٢(» واألخرى يف األيسر،ميناأل

  رمبا جعلت فداك :قيل له: ومرفوعة سهل بن زياد، قال

                                                

.٣ ح باب اجلريدة١٥٢ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٦ ح باب اجلريدة١٥٣ ص٣ ج:الكايف) ٢(



٩٣

  .)١(»ما أمكنثدخلها حيأ«: ، فال ميكن وضع اجلريدة على ما رويتنا؟ فقالهخافأحضرين من 

  .)٢(»جزأهأ فقد ن وضعت يف القربإف«: ويف حديث زيادة

  .)٣(»ال بأس«: سألته عن اجلريدة توضع يف القرب؟ قال:  قال)عليه السالم( الرمحان، عنه وعن عبد

  .)٤(»ال بأس«:  فقال، عن اجلريدة توضع يف القرب)عليه السالم( ومرفوعة الصدوق، سئل الصادق

  .)٥(»يستحب أن يدخل معه يف قربه جريدة رطبة«: وخرب مساعة

ىل الساق وإىل الفخذين، إتضع واحدة عند ركبتيه تلصق «:  على ما يف املستدركوالرضوي،

  .)٦(»واألخرى حتت إبطه األمين ما بني القميص واإلزار

                                                

.٨ ح باب اجلريدة١٥٣ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٢ ح التكفنيأبواب من ١١ الباب ٧٤١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٩ ح باب اجلريدة١٥٣ ص٣ ج:الكايف) ٣(

.٤ ح يف املس٢٤ الباب ٨٨ ص١ ج:الفقيه) ٤(

.٨ ح التكفنيأبواب من ٧ الباب ٧٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ٥(

.٢٧ س١٧ ص:وفقه الرضا . ١ ححكام الكفنأ أبواب من ٨ الباب ١٠٥ ص١ ج:املستدرك) ٦(



٩٤

  . جعلت فوق قربه لو تركت اجلريدة لنسيان وحنوه): ٥مسالة ـ (

  

 مر من بال اشكال، ملا}  جعلت فوق قربه حنوهلو تركت اجلريدة لنسيان و{ـ):٥مسألة ـ (

  . )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ند عنه واملس)صلى اهللا عليه وآله وسلم( املرسل املروي عن النيب

 كان على عهد رأن الرش على القبو«: ) السالمماعليه( وخرب أيب البختري، عن جعفر، عن أبيه

اإلنسان يف أول  وكان جيعل اجلريد الرطب على القبور حني يدفن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب

  .)١(»الزمان، ويستحب ذلك للميت

اً ما جيعلون اجلريدة أو حنوها على القبور بعد رشها باملاء كما هو املتعارف ري وكأنه لذلك كث:أقول

 بأس به رجاًء إذا أشكل يف  والةاآلن، وظاهر اخلرب األخري استحباب ذلك مطلقا، وإن جعل معه اجلريد

  .قالاإلط

                                                

.٦٩ ص:سنادقرب اإل) ١(



٩٥

  . جعلت يف جانبه األمين و مل تكن إال واحدةل): ٦مسألة ـ (

  

ملا يف صحيح مجيل }  جعلت يف جانبه األمين إال واحدة{اجلريدة } لو مل تكن {ـ):٦مسألة ـ (

، هذا إذا مل ميكن شقها  إىل تقدمي األمين يف كثري من املوارد، فال بأس بذلك هنا أيضاًالثاين، مضافاً

  .دل على ذلك بعض الروايات فاألفضل شقها، كما الّإنصفني، و



٩٦

 رسول اهللا  اهللا وأن حممداًوأنه يشهد أن ال إله إالّ ،واسم أبيه، تاألوىل أن يكتب عليهما اسم املي): ٧مسألة ـ (

  . بعد واحديذكر أمساءهم واحداً، وأن األئمة من بعده أوصياؤه و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  

 وأن ، اهللاوأنه يشهد أن ال إله إالّ ،واسم أبيه، ت اسم املياألوىل أن يكتب عليهما{ ):٧مسألة ـ (

 بعد يذكر أمساءهم واحداً، وأن األئمة من بعده أوصياؤه و)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا حممداً

 متون األخبار، وأن اهلداية، اليت ال يذكر فيها إالّعلى ما ذكره األكثر، ومنهم الصدوق يف } واحد

  .هم الصدوق فيهان مجيع ما ذكره املصنف، فمن ذاكر للجميع، ومن ذاكر للبعض، وماختلفوا يف

يستحب أن يكتب عليهما ـ أي اجلريدتني ـ وعلى القميص، واإلزار، ما يستحب (:  الغنيةنوع

بدليل ... والبعث، والعقاب والثواب ) عليهم السالم( أن يلقنه امليت من اإلقرار بالشهادتني وباألئمة

صبع ة، ويف كفاية الكتابة باإلر م يف أدلة السنن، كما مر غري وال بأس بذلك كله تساحماً،)١()اعاإلمج

  .حسن الكتابة مبا ينقش عليه، من لون أو حفر، ألنه املنصرف منها، واهللا العاملوإن كان األاردة وجه، 

                                                

.٢٧ س٥٠١ ص:كتاب الغنية من اجلوامع الفقهية) ١(



٩٧

  فصل

   يف التشييع

واالستغفار له، والصالة عليه، ليحضروا جنازته،ت إعالم املؤمنني مبوت املؤمنيستحب ألولياء املي .  

  

  }فصل{

  }يف التشييع{

: اتباع اجلنازة، واخلروج معها، وإن كان يف اللغة أعم من ذلك، ففي القاموس: واملراد بالتشييع هو

  .، وكذا عن غريه)١()فالن فالناً، خرج معه ليودعه ويبلّغه مرتله... شيع (

}واالستغفار ، والصالة عليه، ليحضروا جنازته، املؤمنني مبوت املؤمنعالمإت يستحب ألولياء املي 

 بل ،)٢()جده يف استحباب ذلكأبال خالف (: مات، ويف اجلواهررسله يف احلدائق إرسال املسلّأ} له

  :مجاع عليه، ومنه يظهر ما يف احملكي من اجلعفيدعوى اإل

                                                

. مادة شيع٧٨٧ ص٢ ج:ترتيب القاموس) ١(

.٢٧٨ ص٤ ج:اجلواهر) ٢(



٩٨

 إال أن يريد معىن آخر غري ما حنن )١() بهيكره النعي، إال أن يرسل صاحب املصيبة إىل من خيتص(

  .فيه

  :وكيف كان فيدل على ذلك مجلة من النصوص

ينبغي ألولياء امليت منكم «:  قال)عليه السالم( اهللا بن سنان، أو حسنه، عن الصادق كصحيح عبد

جر، امليت مبوته، فيشهدون جنازته، ويصلون عليه، ويستغفرون له، فيكتب هلم األ أن يؤذنوا إخوان

  .)٢(»ارفستغويكتب للميت االستغفار، ويكتسب هو األجر فيهم وفيما اكتسب مليتهم من اال

  .)٣(»نعم«: سألته عن اجلنازة يؤذن ا الناس؟ قال: ، قال)عليه السالم( وخرب ذريح، عن الصادق

ذن ن اجلنازة يؤإ«:  قال)عليه السالم( ومرفوعة القاسم بن حممد، عن بعض أصحابه، عن الصادق

  . )٤(»ا الناس

طالق اخلربين إوالظاهر عدم اختصاص ذلك للويل، وإن كان صريح اخلرب األول ذلك، إال أن 

ما أن الظاهر عدم  إال أنه من الداللة على اخلري الذي يكون للدال ما للفاعل، كيشمل غريه، مضافاً

  اخلصوصية ألويل

                                                

.٩١ ص٤ ج:كما يف احلدائق) ١(

.١ حن امليت يؤذنأ باب ١٦٦ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.٢ حن امليت يؤذنأ باب ١٦٧ ص٣ ج:الكايف) ٣(

.٣ حن امليت يؤذنأاب  ب١٦٧ ص٣ ج:الكايف) ٤(



٩٩

عالم املتداول فعال و من اإلتحب هذا النحاألمر، بل يشمل األخبار حىت للصالة وحنوها، وهل يس

نعم، ألنه صورة من األذان : ان على املئذنة، أو يف مكربات الصوت، أو الصحف، وحنوها؟ الظاهرذباأل

لة هو أالظاهر من أخبار املس(: ورجحه اجلواهر، ويف احلدائق قال املأمور به يف خرب ابن سنان املتقدم،

 الصدر األول نصحابنا مأ لكن مل يعهد فيما مضى عليه السلف من عالم بأي وجه اتفق،ستحباب اإلا

منا هو إ والظاهر حينئذ ذلك لعملوا به،النداء بذلك، ولو وقع لنقل، ولو كان املراد من هذه األخبار 

  .، انتهى)١()اإلرسال إليهم وإعالم الناس بعضهم بعضاً بذلك

رمحه ( ظهار اخلالف، كما يف أخري كالمهطالق األخبار وصدق األذان ال وجه الستإ بعد :قولأ

صرف الظاهر، ولذا كان احملكي عن املعترب والتذكرة أنه ال ي حىت عراضاًإ وعدم عمل السلف ليس ،)اهللا

  .نه ال نص يف النداءأبأس به، وإن كان احملكي عن الشيخ يف اخلالف 

ىل إ )عليه السالم(  يف قصة دخولهوال يبعد أن يكون النعي أيضاً مستحباً لتقرير اإلمام لفعل البشري

  . وإن كان غري ما حنن فيه،)٢(املدينة، بل أمره بذلك

  عالم فيمن أوصى بالعدم بالنسبة إىل نعم يسقط استحباب اإل

                                                

.٩١ ص٤ ج:احلدائق) ١(

.١ ح٣٩ باب ١٤٧ ص٤٥ ج:البحار) ٢(



١٠٠

ألنه ، »نه لو دعي إىل وليمة وإىل حضور جنازة قدم حضورهاإ«: ويف اخلرب،  ويستحب للمؤمنني املبادرة إىل ذلك

  . أن الوليمة مذكرة للدنيا كما،مذكر لآلخرة

، أما بالنسبة إىل غريه فال وجه للسقوط )عليها السالم( ليه، كما يف قصة الزهراءإاملوصي 

نه لو دعي إىل وليمة وإىل حضور جنازة قدم إ«: ويف اخلرب،  ويستحب للمؤمنني املبادرة إىل ذلك{

ال إشكال، ونسبه احلدائق وغريه إىل ب}  كما أن الوليمة مذكرة للدنيا،ألنه مذكر لآلخرة، »حضورها

صلى اهللا (  أن النيب:)عليهما السالم( األصحاب، خلرب إمساعيل بن أيب زياد بواسطة عن جعفر عن أبيه

جييب «:  سئل عن رجل يدعى إىل وليمة وإىل جنازة فأيهما أفضل، وأيهما جييب؟ قال)عليه وآله وسلم

  .)١(»ا تذكر الدنياإة فا تذكر اآلخرة، وليدع الوليمإاجلنازة ف

سرعوا، وإذا أدعيتم إىل اجلنائز فذا إ«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال النيب: وخرب الصدوق قال

  .)٢(دعيتم إىل العرائس فابطئوا
 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  أن النيب) السالمماعليه( وخرب مسعدة بن زياد، عن جعفر عن أبيه 

  سرعوا، فإاألعرسات فابطئوا، فإا تذكر الدنيا، وإذا دعيتم إىل اجلنائز فدعيتم إىل اإذا «: قال

  

                                                

.١ ح االحتضارأبواب من ٣٤ الباب ٦٦٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٤١ ح يف الصالة على امليت٢٥ الباب ١٠٦ ص١ ج:الفقيه) ٢(



١٠١

ودونه إىل الصالة، واألوىل أن يكون إىل الدفن، معنيوليس للتشييع حد   

  

  .)١(»ةتذكر اآلخر

 أنه سئل عن الرجل يدعى إىل جنازة ووليمة فأيهما جييب؟ )عليه السالم( وعن اجلعفريات، عن علي

  .)٢(»يب اجلنازةجي«: قال

ن حضور اجلنائز يذكر املوت واآلخرة، وحضور الوالئم يلهي عن إف«: وزاد يف الدعائم يف آخره

  .ىل غري ذلك من األخبار املشاة هلذهإ. )٣(»ذلك

دنيا يف صورة التعارض، لوال خيفى أن املستفاد من العلة تقدمي كل مذكر لآلخرة على كل مذكر ل

عليه ( يف اخلرب املروي عنهإىل الرواح، ال إىل املشي فال ينااد باإلسراع، اإلسراع كما أن الظاهر أن املر

ن الوليمة يف األحاديث ال بد وأن حتمل على أكما . )٤(»سرعة املشي تذهب ببهاء املؤمن«: )السالم

  .فراحوليمة األ

}وليس للتشييع حدإىل الدفنواألوىل أن يكون{فيجوز بكل مقدار ولو بعض الطريق } ن معي  {

  ودونه إىل الصالة{بسد القرب 

                                                

.٣٣ ص:واجلعفريات .٤٢ ص:سنادقرب اإل) ١(

.٣٣ ص:اجلعفريات) ٢(

.مر بذكر املوت يف ذكر األ٢٢١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(

.فصل السادسال ٢٥٧ ص:خالقمكارم اإل) ٤(



١٠٢

  عليه

أدىن مراتب (:  للمحكي عن املنتهى حيث قال لصاحيب اجلواهر واحلدائق، خالفاًوفاقاً} عليه

رب، مث يقف حىت التشييع أن يتبعها إىل املصلى فيصلي عليها مث ينصرف، وأوسطه يتبع اجلنازة إىل الق

عتقاد عند سؤال تغفر له ويسأل اهللا تعاىل الثبات على االن، وأكمله الوقوف بعد الدفن ليسيدف

  .)١()امللكني

طالق،  لإل،ق عن الذكرى، لكن املشهور هو األقوىئ عنه احلداىك البن اجلنيد، فيما حوخالفاً

ضمنت لستة على اهللا اجلنة، رجل خرج يف جنازة رجل «: )عليه السالم( مري املؤمننيأكاملرسل عن 

  .)٢(»نةمسلم فمات فله اجل

من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة «:  يقول)عليه السالم( جعفر مسعت أبا: وخرب ميسر قال

  .)٣(»ولك مثل ذلك:  وقال امللكأربع شفاعات، ومل يقل شيئاً إالّ

من تبع جنازة كتب اهللا له أربع «: )عليه السالم( قال أمري املؤمنني: وخرب األصبغ بن نباتة، قال

  رياط باالنتظار حىت يفرغ من قاط للصالة عليها، وقرياط باتباعه، وقراريط، قري

                                                

.٢ س٤٤٥ ص١ ج:املنتهى) ١(

.٥ ح الدفنأبواب من ٢ الباب ٨٢١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٦ ح مع جنازةى باب ثواب من مش١٧٣ ص٣ ج:الكايف) ٣(



١٠٣

  أول حتفة للمؤمن: ففي بعضها، واألخبار يف فضله كثرية

  

  . إىل غري ذلك،)١(»دفنها، وقرياط للتعزية

 جنازة رجل من قريش، )عليه السالم( حضر أبو جعفر:  قال،وخلصوص صيحح زرارة أو حسنه

فلم تسكت، : لتسكنت أو لنرجعن، قال: عطاء فصرخت صارخة، فقال عطاءوأنا معه، وكان فيها 

صرخت : ؟ قلت»ومل«: ن عطاء قد رجع، قالإ :)عليه السالم( فقلت أليب جعفر: فرجع عطاء، قال

امض بنا فلو أنا إذا رأينا شيئاً «: هذه الصارخة، فقال هلا لتسكنت أو لنرجعن، فلم تسكت فرجع، فقال

فلما صلى على اجلنازة، قال وليها أليب : قال» ق تركنا له احلق مل نقض حق مسلممن الباطل مع احل

فقلت :  أن يرجع، قالنك ال تقوى على املشي، فأىبإارجع مأجوراً رمحك اهللا، ف: )عليه السالم( جعفر

ه ذنإذنه جئنا، وال بإامض، فليس ب«: ذن لك يف الرجوع ويل حاجة أريد أن أسألك عنها، فقالأقد : له

  .)٢(»نرجع، إمنا هو فضل وأجر طلبناه، فبقدر ما يتبع اجلنازة الرجل يؤجر على ذلك

  نأول حتفة للمؤم: ففي بعضها، واألخبار يف فضله كثرية{

                                                

.٧ ح مع جنازةى باب ثواب من مش١٧٣ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٣ ح باب من يتبع جنازة مث يرجع١٧١ ص٣ج :الكايف) ٢(



١٠٤

عهيف قربه غفرانه وغفران من شي  .ويف بعضها :وميحى عنه ، قدم يكتب له مائة ألف حسنة لكلّع مؤمناًمن شي 

 إىل أن ،لف ملك يستغفرون لهأعه حني موته مائة  وإن صلى عليه يشي، له مائة ألف درجة ويرفع،مائة ألف سيئة

 والقرياط ،ن صرب إىل دفنه له قرياطانإ و،من مشى مع جنازة حىت صلى عليها له قرياط من األجر :ويف آخر،  يبعث

  يف بعضو. مقدار جبل أحد

  

لف أ لكل قدم يكتب له مائة من شيع مؤمناً «:ويف بعضها. )١(»يف قربه غفرانه وغفران من شيعه

لف أن صلى عليه يشيعه حني موته مائة إ و،نة، وميحى عنه مائة ألف سيئة، ويرفع له مائة ألف درجةسح

من مشى مع جنازة حىت صلى عليها له قرياط من  «:آخر{خرب } ويف» ملك يستغفرون له إىل أن يبعث

  يف بعضو )٢(» والقرياط مقدار جبل أحد،ن صرب إىل دفنه له قرياطانإ و،األجر

                                                

ول ما يتحف به املؤمن أ:  قال)عليه السالم(اهللا  يب عبدأ عن ٣ ح باب ثواب من مشى مع جنازة١٧٣ ص٣ ج:روي يف الكايف) ١(

.يغفر ملن تبع جنازته

اً حىت يصلي تمن شيع مي: ل قا)عليه السالم(يب جعفر أ عن ٤ ح باب ثواب من مشى مع جنازة١٧٣ ص٣ ج:روي يف الكايف) ٢(

وروي يف  .جر، والقرياط مثل جبل أحدىل قربه حىت يدفن كان له قرياطان من األإعليه كان له قرياط من األجر، ومن بلغ معه 

ذا مشى معها إـ ف من األجر من مشى مع جنازة حىت يصلي عليها، مث رجع كان له قرياط ـ:  قال)عليه السالم( عنه ٥ حاملصدر

.١٠ ص٤ ج املروي يف الفقيه)صلى اهللا عليه وآله(وقريب منه ما يف حديث املناهي عن النيب  .احلديث...  تدفن كان له قرياطان حىت



١٠٥

  .يؤجر مبقدار ما مشى معها: األخبار

  

:  قال)عليه السالم( د، عن أيب جعفروفعن أيب اجلار. )١(}»يؤجر مبقدار ما مشى معها«: األخبار

أوكل به مالئكة من مالئكيت «: يا رب ما ملن شيع جنازة؟ قال: كان فيما ناجى به موسى ربه أن قال

  .)٢(»ىل حمشرهمإايات يشيعوم من قبورهم معهم ر

أال إن أول حبائك : دخل املؤمن قربه نوديذا أُإ«:  قال)عليه السالم( يب جعفرأوعن جابر، عن 

  .)٣(»باء من تبعك املغفرةحاجلنة، و

أول ما يتحف به املؤمن يغفر ملن تبع «:  قال)عليه السالم( اهللا وعن إسحاق بن عمار، عن أيب عبد

  .)٤(»هجنازت

                                                

فبقدر ما ... :  يف حديث قال )عليه السالم(يب جعفر أ عن ٣ ح باب من يتبع جنازة مث يرجع١٧١ ص٣ ج: يف الكايفيرو) ١(

. ذلكيتبع اجلنازة الرجل يؤجر على 

.٨ ح باب ثواب من مشى مع جنازة١٧٣ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.١ ح باب ثواب من مشى مع جنازة١٧٢ ص٣ ج:الكايف) ٣(

.١٢٧ ح يف تلقني احملتضرين٢٣ الباب ٤٥٥ ص١ ج:التهذيب) ٤(



١٠٦

من شيع جنازة «:  يف حديث قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن عقاب األعمال، عن رسول اهللا

لف ألف سيئة، ويرفع له مائة ألف ألف حسنة، وميحى عنه مائة ألف أفله بكل خطوة حىت يرجع مائة 

ن إ ف، يرفعلف ملك، كلهم يستغفرون له حىتألف أن صلى عليها شيعه يف جنازته مأة إلف درجة، فأ

على ميت شهد دفنها وكل اهللا به مائة ألف ملك كلهم يستغفرون له حىت يبعث من قربه، ومن صلى 

 لف ملك، وغفر له ما تقدم من ذنبه، وإن أقام عليه حىت يدفنه وحثا عليهصلى عليه جربئيل وسبعون أ

له قرياط من األجر، ىل مرتإ وله بكل قدم من حيث شيعها حىت يرجع من التراب انقلب من اجلنازة

  . )١(»والقرياط مثل جبل أحد يكون يلقى يف ميزانه من األجر

إىل غري ذلك من الروايات الكثرية املذكورة يف كتايب الوسائل واملستدرك يف أبواب الدفن، وكأنّ 

  . ااختالف م) رمحه اهللا( املصنف أشار إىل هذه األخبار يف كالمه وإن كان بني بعضها أو بعض ما ذكره

 فإن اإلنسان يف اآلخرة حيتاج إىل أكثر منها وأكثر، ،وكيف كان، وال يبعد هذه املقادير من األجر

  ن إإذ نسبة الدنيا إىل اآلخرة كنسبة البطن إىل الدنيا والفضاء، كما أثبته العلم أوسع مما يتصور، و

                                                

.٣٤٢ و٣٤١ وانظر عقاب األعمال ص.٦ ح الدفنأبواب من ٢ الباب ٨٢١ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٠٧

  :وأما آدابه فهي أمور

  :أن يقول إذا نظر إىل اجلنازة: أحدها

  

فقه هناك أنسان يف اخليال وقدرة اهللا سبحانه ال اية هلا، كسائر صفاته، واإلنسان يتسع أغرق اإل

  .كاتساع أفق خياله هنا

ختالف الروايات يف املقادير، ويف أنه كيف ميحى عنه مائة ألف ذنب، أما ا يبقى الكالم يف ،نعم

من عمل يل يف هذا : ل، كما لو قالمجال والتفصيختالف، فأما مرتل على مراتب التشييع، أو على اإلاال

 أي الدينار الواحد اً واحدئاًعطيته واحداً، وأراد ما شيأ: ، وقال يف مناسبة أخرىاًاليوم أعطيته ألف

املعادل أللف فلس، وأما حمو مائة ألف ذنب، فالظاهر أنه مبعىن االقتضاء، مبعىن أن هذا العمل فيه مقتضى 

 آالف املدن، مبعىن أن من طبيعة ق النار القليل حتر: غري الشرعية، كقولنا القضايا حىترهذا احملو، كسائ

النار اإلحراق الكثري لو وجدت، وليس على حنو القضية اخلارجية، وعلى هذين حيمل اختالفات األخبار 

  .يف موضوع واحد، وأخبار حمو السيئات

  :منها عشرة) رمحه اهللا(ذكر املصنف } فهي أمور{أي آداب التشييع } وأما آدابه{

اهللا : ذا رأيت اجلنازة فقلإ«: قال: ما يف الفقه الرضوي} أن يقول إذا نظر إىل اجلنازة: حدهاأ{

   اهللا أكرب، هذا ما وعدنا اهللا ،أكرب



١٠٨

   هذا ما، اهللا أكرب،إنا هللا وإنا إليه راجعون«

  .)١(»كل نفس ذائقة املوت، هذا سبيل ال بد منه... ورسوله 

}إليه راجعوناإنا هللا وإن  {ملا قد جرى  حلكمه، وصرباً بقضائه، واحتساباًتسليما ألمره، رضى 

  .، انتهى اللهم اجعله لنا خري غائب نتتظرعلينا من حكمه،

 أن األمور املخرب القرب حق وأشهد أن املوت حق، وكذا معىن هذا ما وعدنا اهللا معىن :أقول

وخصوصيات القرب وأنه و سيئاً أية قبض الروح بسبب املالئكة حسناً ا بالنسبة إىل املوت والقرب من كيف

كيف يستحب :  األمور حىت يقالهروضة أو حفرة كلها حق، وليس املعىن ما يتوهم من ظواهر هذ

ين إال كبياض النهار وسواد الليل، مث إ ربالشهادة بذلك مع معلوميتها لكل مؤمن وكافر، وهل املوت والق

ا يدل على استحباب ذكر االسترجاع وحده، كما هو ظاهر املصنف، وإمنا وجدته  ممل أجد عاجالً

ضمن هذا الدعاء، لكن ال خيفى أن مقتضى الظاهر من عدم االرتباط بني اجلمل والفقرات يف 

ما رواه الكايف، عن : ىل هذه اجلملة ولو مبفردها، كما يستحب للناظر أن يقولإاالستحباب الندب 

من «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم( عن الصادقنبسة بن مصعب، ع

    هذا ما،اهللا أكرب{: استقبل جنازة أو رآها فقال

                                                

.١٣ س١٩ ص:فقه الرضا) ١(



١٠٩

ز بالقدرة وقهر العباد هللا الذي تعز  احلمد، وتسليماً اللهم زدنا إمياناً،وعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا ورسوله

  .»باملوت

 احلمد هللا : أن يقول كما أنه يستحب له مطلقاً، بل يستحب لكل من نظر إىل اجلنازة،عوهذا ال خيتص باملشي

  .الذي مل جيعلين من السواد املخترم

  

ز بالقدرة هللا الذي تعز  احلمد، وتسليماً اللهم زدنا إمياناً،رسوله وصدق اهللا ورسولهوعدنا اهللا و

  .)١(» رمحة لصوتهىك بمل يبق يف السماء ملك إالّ، }وقهر العباد باملوت

}  بل يستحب لكل من نظر إىل اجلنازة،هذا ال خيتص باملشيع{من أول احلديث يظهر أن } و{

  . ولو كانت على األرض، كما هو مقتضى اإلطالق

ما رواه أبو احلسن النهدي، } أن يقول{ أم ال سواء كان مشيعاً} كما أنه يستحب له مطلقا{

احلمد هللا الذي مل جيعلين من السواد {:  جنازة قالى إذا رأ)عليه السالم( كان أبو جعفر: قال

، والسواد املخترم هو اهلالك من )٣()عليه السالم(  وكذا رواه أبو محزة، عن علي بن احلسني،)٢(}املخترم

   الناس على غري بصرية، أو اهلالك

                                                

.٣ ح باب القول عند رؤية اجلنازة١٦٧ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٢ ح باب القول عند رؤية اجلنازة١٦٧ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.١ ح باب القول عند رؤية اجلنازة١٦٧ ص٣ ج:الكايف) ٣(



١١٠

هم اغفر للمؤمنني  اللّ،دآل حممصلى اهللا على حممد و بسم اهللا وباهللا و:أن يقول حني محل اجلنازة: الثاين

  .واملؤمنات

  

ن إهللا على عدم املوت مطلقا، ف  على عدم املوت بغري بصرية، أو احلمد هللامطلقا، فاملعىن احلمد

اغتنم مخسا «): اهللا عنهرضي (  أليب ذر)صلى اهللا عليه وآله وسلم( احلياة من أعظم النعم، كما قال النيب

، وكلما الدنيا مزرعة اآلخرةعلوم أن ، إذ من امل)١(»ك قبل موتكحيات «: ومن مجلتها»قبل مخس

نفع بالنسبة إىل اآلخرة، وقد أطال الكالم يف احلدائق، واجلواهر، أعمل الصاحل كان لطالت احلياة يف ا

  . فمن شاء فلريجع إليها،ة املستند حول ذلكقوتعلي

ما رواه الشيخ يف املوثق، عن عمار } أن يقول حني محل اجلنازة{: من آداب التشييع} الثاين{

سألته عن اجلنازة إذا محلت كيف يقول الذي حيملها؟ قال :  قال)عليه السالم( الساباطي، عن الصادق

 واحلمل ،})٢(»املؤمناتهم اغفر للمؤمنني و اللّ،دصلى اهللا على حممد وآل حممبسم اهللا وباهللا و«{: يقول

طالق، والتبادر بدوي  كما هو املتبادر، واحلمل باليد لنقلها، لإليف اخلرب أعم من احلمل على األكتاف،

  ستحباب هذه اكما ال خيفى، والظاهر أن 

                                                

.١٣ ح مقدمة العباداتأبواب من ٢٧ الباب ٨٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٤ حلدفن اأبواب من ٩ الباب ٨٣١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١١١

  . نعم ال يكره يف الرجوع، لعذر أن ميشي بل يكره الركوب إالّ:الثالث

  

ضطر إىل محله، ابل يشمل املخالف، حىت بل الكافر إذا نظر إليه، أو  األدعية ال خيتص باملؤمن،

  .لتبادر لو كان فال يبعد بدويته، كما ال خيتص بالكبري، بل يشمل الصغري أيضاًوا

املشيع، كما هو صريح بعض، وظاهر آخرين، بل رمبا } أن ميشي{: من آداب التشييع} الثالث{

عليه ( اهللا ، كذا يف اجلواهر، ملا دل على استحبابه، كقول أيب عبدىمجاع عليه، كاملنتهيظهر من الغنية اإل

ستحباب اىل غري ذلك مما يأيت يف إ ،)١(»املشي خلف اجلنازة أفضل من املشي بني يديها« : )السالم

 إىل السرية التأخري خلف اجلنازة، وكون احلديث يف مقام آخر ال ينايف استفادة استحباب املشي، مضافاً

 املستثىن واملستثىن منه، بال إشكال يف}  لعذربل يكره الركوب إالّ{). عليهم السالم( املستمرة وعملهم

  .مها غري واحد، بل عن بعض دعوى اإلمجاع عليهركوقد ذ

 ويدل على األحكام ،فإنه ليس بتشييع، وقد دل عليه النص والفتوى} نعم ال يكره يف الرجوع{

  : الثالثة مجلة من األخبار

  عليه( قاهللا، عن الصاد ان بن أيب عبدمحكصحيح عبد الر

                                                

.١ ح باب املشي مع اجلنازة١٦٩ ص٣ ج:الكايف) ١(



١١٢

 فخرج )صلى اهللا عليه وآله وسلم( جل من األنصار من أصحاب رسول اهللامات ر«: قال) السالم

أال تركب يا رسول :  فقال له بعض أصحابه، يف جنازته ميشي)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

  .)١(»ركب واملالئكة ميشونأن أين ألكره إ«: اهللا، فقال

نه كره أن يركب إ: )عليه السالم( املؤمنني عن أبيه، عن علي أمري ،)عليه السالم( وخرب غياث، عنه

  .)٢(»يركب إذا رجع«: من عذر، وقال الّإالرجل مع اجلنازة يف بدائه 

 خلف  قوماً)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  رسول اهللاىرأ: ، قال)عليه السالم( ومرسل ابن عمري، عنه

  .)٣(»سلموه على هذا احلالأ وقد ،ن يتبعوا صاحبهم ركباناًأما استحى هؤالء أ«: جنازة ركباناً فقال

 ما ركب يف عيد وال جنازة )صلى اهللا عليه وآله وسلم( يد اخلدري أنهعوعن العوايل، عن أيب س

  .)٤(قط

  وال خيفى أن الركوب أعم من أنواع املركوبات، كما أن من 

                                                

.٢ ح باب كراهية الركوب مع اجلنازة١٧٠ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٢ ح الدفنأبواب من ٦ الباب ٨٢٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح باب كراهية الركوب مع اجلنازة١٧٠ ص٣ ج:الكايف) ٣(

.٢٠ ح٢٢٠ ص٢ ج:عوايل الاليل) ٤(



١١٣

  ، ال على احليوان، أن حيملوها على أكتافهم:الرابع

  

اجلنازة من بلد إىل بلد، فال يكره الركوب حينئذ، ويستحب ذلك العذر الركوب فيما لو انتقلت 

تشييعاً، ألنه من أقسامه، فاإلطالق شامل له، وهل يرفع الكراهة بركوب اجلنازة أيضاً، كما لو محلت 

نصراف الدليل إىل صورة محل اجلنازة على األكتاف، على بغلة ومحل معها شخص، ال يبعد ذلك ال

  .فتأمل

 كما يقول اآلخوند يف الكفاية، أو مبعىن أقلية الثواب على ،الكراهة هنا مبعىن احلزازةمث الظاهر أن 

الظاهر أن املشي مستحب يف (: ، ولذا قال اجلواهراملشهور، ال أنه ليس من التشييع املستحب مطلقاً

  .)١()مستحب

 ، وعمل النيب كما هو السرية املستمرةأن حيملوها على أكتافهم{: من آداب التشييع} الرابع{

أو ما } ال على احليوان{. وظاهر النص والفتوى) عليهم السالم(  واألئمة)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

وال بأس حبمل الصيب على أيدي الرجال، (: أشبه، كوسائل هذا اليوم، وإن جاز ذلك، قال ابن اجلنيد

 ىن جاز احلمل علإرجال ووأن حيملها ال(:  وقال يف املستند،)٢()واجلنازة على ظهور الدواب

  . )٣()الدواب

                                                

.٢٦٦ ص٤ ج:اجلواهر) ١(

.٥ س٥٣ ص:يف الذكرى كما) ٢(

.٣١ س١٩٥ ص١ ج:املستند) ٣(



١١٤

  .إال لعذر كبعد املسافة

  .جيبأ ف،ل الرجوع إىل الدنياأ ويس، أنه هو احملمول متصوراً متفكراًع خاشعاً أن يكون املشي:اخلامس

  

وحنوه لقاعدة الضرورة احلاكمة حىت على املستحبات واملكروهات، ويدل } إال لعذر كبعد املسافة{

ذا مل يوجد من حيملها، أو كان إ هذا ،رخص يف محل اجلنازة على الدابة: خرب الدعائمعلى ذلك كله 

  .)١(عذر، فأما السنة والذي يؤمر به أن حيملها الرجال

ل أيس و، أنه هو احملمول متصوراً متفكراًع خاشعاًأن يكون املشي{: من آداب التشييع} اخلامس{

 خالف ظاهر، ذكره غري واحد، كاحلدائق واجلواهر واملستند شكال والإبال } جيبأالرجوع إىل الدنيا ف

قال يل :  قال،كخرب عجالن أيب صاحل املروي يف الكايف: وغريهم، ويدل على ذلك مجلة من النصوص

يا أبا صاحل، إذا أنت محلت جنازة فكن كأنك أنت احملمول، وكأنك «: )عليه السالم( اهللا عبد أبو

مث قال ـ عجب لقوم حبس أوهلم  :ذا تستأنف ـ قال ا، ففعل، فانظر ماسألت ربك الرجوع إىل الدني

  .)٢(»عن آخرهم، مث نودي فيهم الرحيل وهم يلعبون

                                                

.يف ذكر السري باجلنائز ٢٣٣ ص١ ج:دعائم االسالم) ١(

.٢٩ ح باب النوادر٢٥٨ ص٣ ج:الكايف) ٢(



١١٥

أن أول األموات ال ينشر، بل هو موقوف يف الربزخ حىت :  معىن حبس أوهلم من آخرهم:أقول

السيد الرضي يف كتاب ج يلحق به آخر الناس ـ كناية عن موت مجيعهم ـ مث ينشرون مجيعاً، ونقل 

كأن املوت «:  فقال، يضحك وقد تبع جنازة فسمع رجالً)عليه السالم( قال أمري املؤمنني: البالغة قال

  .)١(ىل آخرهإ» فيها على غرينا كتب، وكأن احلق فيها على غرينا وجب

  . )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن الكراجكي يف كرته روايته عن النيب

يا أباذر، اخفض صوتك عند اجلنائز، «:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن النيبذر  وعن أيب

ذا اتبعت جنازة فليكن عملك فيها التفكر واخلشوع، واعلم أنك إتال، وعند القرآن، يا أباذر قوعند ال

  .)٢(»الحق به

نازة غلبته كآبة ذا اتبع جإ )صلى اهللا عليه وآله وسلم( كان النيب: وعن الراوندي يف دعواته، قال

  كثر حديث النفس وأقل أو

                                                

.١٢٢ احلكم املختارة رقم ٤٩٠ ص:ج البالغة) ١(

.١ ححكام الدفنأ أبواب من ٥٠ الباب ١٣١ ص١ ج:املستدرك) ٢(



١١٦

  جلنازة أو طرفيهاا   أن ميشي خلف:السادس

  

  .)١(الكالم

أنزل الدنيا عندك كمرتل نزلته مث أردت «: )عليه السالم( قال الباقر: وعن مشكاة األنوار، قال

يف جنازة ذا حضرت إالتحول عنه من يومك، أو كمال اكتسبته يف منامك وليس يف يدك منه شيء، و

  .)٢(»فكن كأنك احملمول عليها، وكأنك سألت ربك الرجعة إىل الدنيا فردك، فاعمل عمل من قد عاين

  :ويف الشعر املأثور

  )٣(»فاعلم بأنك بعدها حممول          جنازةوإذا محلت إىل القبور«

 )عليه السالم( اهللا كان أبو عبد: بل يكره السالم بالنسبة إىل املاشي مع اجلنازة، ففي الكايف قال

  .)٤(»ىل اجلمعة، ويف بيت احلمامإثالثة ال يسلّمون، املاشي مع اجلنازة، واملاشي «: يقول

األمين واأليسر، } جلنازة أو طرفيهاا  خلف{املشيع } أن ميشي{: من آداب التشييع} السادس{

  على ما هو مذهب

                                                

.٢ ححكام الدفنأ أبواب من ٥٠ الباب ١٣١ ص١ ج:دركاملست) ١(

.٣ ححكام الدفنأ أبواب من ٥٠ الباب ١٣١ ص١ ج:املستدرك) ٢(

.١٢ س٢٧٤ ص٦ ج:كما يف مصباح اهلدى) ٣(

.١١ ح باب التسليم٦٤٥ ص٢ ج:الكايف) ٤(



١١٧

لقواعد وجامع املقاصد، وعن املدارك  كما عن املنتهى وشرح امجاعاًإاألصحاب كما يف احلدائق، و

فقهائنا، وعن جامع  ىلإأنه املعروف من مذهب األصحاب كذا يف املستند، وعن املعترب والتذكرة نسبته 

  : كذا يف اجلواهر، ويدل عليه مستفيض النصوص،مجاع علمائناإاملقاصد ب

نازة أفضل من املشي املشي خلف اجل«:  قال)عليه السالم( سحاق بن عمار، عن الصادقإكموثق 

ورواه الصدوق . )٢(»ن ميشي بني يديهاأوال بأس ب«:  كذا عن الكايف، وزاد يف التهذيب،)١(»بني يديها

  .)٣( يف الفقيهمرسالً

 ، خلف جنازة)صلى اهللا عليه وآله وسلم( مشى النيب:  قال)عليه السالم( وعن جابر، عن الباقر

  .)٤(»ن املالئكة أراهم ميشون أمامها وحنن تبع هلمإ: ها؟ فقال يا رسول اهللا ما لك متشي خلف:فقيل له

  من أحب«: ، قال)عليه السالم( باقروعن سدير، عن ال

                                                

.١ ح باب املشي مع اجلنازة١٦٩ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٧٠ حلقني احملتضرين يف ت١٣ الباب ٣١١ ص١ ج:التهذيب) ٢(

.١١ ح يف الصالة على امليت١٥ الباب ١٠٠ ص١ ج:الفقيه) ٣(

.٣ ح باب املشي مع اجلنازة١٦٩ ص٣ ج:الكايف) ٤(



١١٨

  .)١(»الكرام الكاتبني فليمش جبنيب السرير ممشى شىميأن 

، عن )عليهم السالم( ، عن آبائه)عليه السالم( ، عن أبيه)عليه السالم( وعن السكوين، عن جعفر

اتبعوا اجلنازة وال تتبعكم، «:  يقول)صلى اهللا عليه وآله وسلم( مسعت النيب: ، قال)ه السالمعلي( علي

  .)٢(»خالفوا أهل الكتاب

منا يؤجر من تبعها، ال إذا حضرت جنازة فامش خلفها، وال متش أمامها، وإ«: وعن الرضوي، قال

  .)٣(»من تبعته

  . )٤(»نه من عمل اوسإعكم فبتاتبعوا اجلنازة وال ي«: وعن الصدوق يف املقنع روي

فضل املشي يف اتباع أنه من عمل اوس، وإ ف،اتبعوا اجلنازة وال تتبعكم«: وعن الرضوي أيضا

  .)٥(»اجلنازة ما بني جنيب اجلنازة، وهو مشي الكرام الكاتبني

                                                

.٦ ح باب املشي مع اجلنازة١٧٠ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٤ ح الدفنأبواب من ٤ الباب ٨٢٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٣ س١٨ ص:فقه الرضا) ٣(

.٦ س٦ ص:كتاب املقنع ،فقهيةلاجلوامع ا) ٤(

  .٤ س١٨ ص:فقه الرضا) ٥(



١١٩

: )سلمصلى اهللا عليه وآله و( قال رسول اهللا: )عليه السالم( قال الصادق: وعن الراوندي، قال

١(»عودوا املرضى واتبعوا اجلنائز(.  

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا: ، قال)عليه السالم( وعن دعائم اإلسالم، عن علي

اتبعوا اجلنازة، وال تتبعكم، خالفوا أهل الكتابكيف أصبحت يا أمري املؤمنني؟ :  وإن رجالً قال له

  .)٢(زة ومل يعد مريضاًخرياً من رجل مل ميش وراء جنا: قال

 أمامها أم ، عن املشي مع اجلنازة، أي ذلك أفضل)عليه السالم( وسأل أبو سعيد اخلدري، عن علي

أي واهللا ملثلي يسأل عن هذا، قال : ؟ قال»مثلك يسأل عن هذا«: )عليه السالم( املشي خلفها؟ فقال له

» امها كفضل الصالة املكتوبة على التطوعن فضل املاشي خلفها على املاشي أمإ«: )عليه السالم( علي

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(أعن نفسك تقول هذا، أم شيء مسعته عن رسول اهللا : فقال له أبو سعيد

  بل مسعت رسول اهللا «: يقوله؟ قال

                                                

.٢ ح الدفنأبواب من ٤ الباب ١١٩ ص١ ج:املستدرك) ١(

. يف ذكر السري باجلنائز٢٣٤ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(



١٢٠

  وال ميشي قدامها

  

  .ذلكغري إىل . )١(» يقوله)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

يان، بى سبيل الكراهة، كما عن السرائر، والوسيلة، والوهل ذلك عل} امهاوال ميشي قد{

تصار، واملراسم، ومجل العلم، بل عن املنتهى والروض دعوى اإلمجاع نوالتذكرة، وظاهر املقنع، واال

منا إ، وظاهر املبسوط، والنهاية، وموضع من املنتهى، وىعليه، أو ليس مبكروه، كما عن املعترب، والذكر

  : املشي قدامها، قوالنفضل منأأحد األولني 

س من املشي أقلها الكراهة، بداللة الروايات النافية للبأ جبملة من الروايات الناهية اليت :استدل لألول

سحاق املتقدم وغريه، فمن الروايات الدالة على الكراهة خرب السكوين، والرضويني، إ كموثق ،أمامها

  . والدعائم، وغريها،واملقنع

 ،لة من األخبار الدالة على استواء ذلك كله، أو أفضلية املشي خلفها من أمامها جبم:واستدل للثاين

: قال) عليهما السالم( حدمهاأسحاق املتقدم، وخرب أيب سعيد، وصحيح حممد بن مسلم، عن إكموثق 

  .)٢(»بني يديها، وعن ميينها، وعن مشاهلا، وخلفها«: سألته عن املشي مع اجلنازة؟ فقال

                                                

. يف ذكر السري باجلنائز٢٣٤ ص١ ج:سالمدعائم اإل: وانظر .٤٤ الدفن أبواب من ٤ ح١١٩ ص١ ج:املستدرك) ١(

.١ ح الدفنأبواب من ٥ الباب ٨٢٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٢١

  .)١(»امش بني يدي اجلنازة وخلفها«:  قال)عليه السالم( سلم، عن الباقروخرب حممدبن م

  .)٢(مساعيل بال حذاءإ تقدم سرير ابنه )عليه السالم( ن الصادقإ :ويف خرب احلسني بن عثمان

 كان ميشي أمام )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن النيبإ: وعن كتاب املسلسالت، عن سامل، يف خرب

  : مجع بني هاتني الطائفتني بوجوهمن األخبار، وقد، وغريها )٣(السرير

  . محل الناهية على الكراهة، بقرينة اوزة، كما صنعه املشهور:األول

 محل اآلمرة باخللف، أو أحد اجلانبني على األفضلية، بقرينة رواية الدعائم وغريها، قال يف :الثاين

دون املعىن املصطلح، وذلك لداللة املوثقة على ثبوت ضافية املراد بالكراهة املرجوحية اإل(: حمكي املعتمد

  .)٤()مامفضل للمشي يف األ

  ، كما صرح بذلك يفذا كان تشبهاًإ محل الناهية على ما :الثالث

                                                

.٢ ح الدفنأبواب من ٥ الباب ٨٢٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٤٣ ص:كمال الدينإ) ٢(

.٣٩ ح٢٨٢ ص٧٨ ج:البحار) ٣(

.٢٢ س١٩٧ ص١ ج:املستند) ٤(



١٢٢

بعض النصوص، فهو من باب العنوان الثانوي، واألخبار اوزة على األصل، فهما من قبيل ما دل 

 مل خيضب، فقيل له يف ذلك؟ )عليه السالم(  اإلمام أمري املؤمننيعلى استحباب احلناء، وما دلّ على أن

ما اليوم أ ،سالم قلمنا كان فيما كان اإلإ )صلى اهللا عليه وآله وسلم( مر النيبأأن : جاب مبا حاصلهأف

  .)١( وشأنهئفكل امر

  . ألنه املشهور عند العامة، محل أخبار املشي أمامها على التقية:الرابع

  :قصيالن آخرانويف املقام ت

 كما عن العماين، أو كراهة كما عن كشف الفرق بني جنازة املعادي، فال تتقدم حترمياً: حدمهاأ

  .اللثام، وجنازة املؤمن فتتقدم

  . وغريه فال يتقدم كراهة، كما عن ابن اجلنيد،التفصيل بني صاحب اجلنازة فيتقدمها: وثانيهما

ذا خرجت مع إسأل كيف أصنع :  قال)عليه السالم(  خبرب السكوين، عن الصادق:استدل لألول

 فال متش أمامه، فإن إن كان خمالفاً«:  فقال؟ أو خلفها، أو عن ميينها أو عن مشاهلااجلنازة أمشي أمامها

  .)٣()عليه السالم(  وحنوه رواية أيب بصري عنه،)٢(»لوان العذابأمالئكة العذاب يستقبلونه ب

                                                

.١٦ احلكمة ٦٦١ ص:ج البالغة) ١(

.٣ ح الدفنأبواب من ٥ الباب ٨٢٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٥ ح الدفنأبواب من ٥لباب  ا٨٢٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٢٣

مام جنازة املسلم العارف، وال متش أامش «:  قال)عليه السالم( قوخرب يونس بن ظبيان، عن الصاد

مام جنازة الكافر مالئكة أن إىل اجلنة، وإمام جنازة املسلم مالئكة يسرعون به أن إأمام جنازة اجلاحد، ف

  .)١(»ىل النارإسرعون به ي

ذا إ«: )آله وسلمصلى اهللا عليه و( ، قال رسول اهللا)عليه السالم( ورواية قرب اإلسناد، عن علي

  .)٢(»لقيت جنازة مشرك فال تستقبلها، وخذ عن ميينها ومشاهلا

  .مساعيلإ باخلرب املتقدم عن مشي اإلمام أمام سرير :واستدل للثاين

 لكن هذا اخلرب األخري ال يدل على التفصيل، ولو بضميمة األخبار الدالة على التأخري عن :أقول

 يدل على اجلواز، ال على االختصاص بصنف خاص، وهو )سالمعليه ال( ن فعل اإلمامإاجلنازة، ف

  . طالقات بعد قوة تلك اإلصاحب املصيبة، خصوصاً

ال مطلقا، بل بالنسبة اىل كراهة تقدم جنازة غري املؤمن، أما  نعم ال بأس بتفصيل ابن اجلنيد لكنه

   الطائفتني، املؤمن فاظاهر الذهاب إىل مقالة املشهور جلمع خربي الدعائم واملوثق بني

                                                

.٤ ح الدفنأبواب من ٥ الباب ٨٢٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٦٥ ص:سنادقرب اإل) ٢(



١٢٤

  . يف جنازة غري املؤمن خصوصاً، والظاهر كراهة الثالث،أفضل من الثاينواألول 

  .ن أن يلقى عليها ثوب غري مزي:السابع

  

} واألول {،فتحصل كراهة تقدم جنازة غري املؤمن، وأرجحية التأخر، أو التطرف يف جنازة املؤمن

بأن يكون يف أحد طرفيها، لظاهر رواية اخللف، } اينأفضل من الث{وهو أن يكون املشيع خلف اجلنازة 

 فيما تقدم يف بعض األحاديث، )صلى اهللا عليه وآله وسلم( والتشييع الظاهر يف اخللف، وعمل النيب

فضلية املشي يف أحد اجلانبني عن املشي خلفها للرضوي املتقدم، بل أوذهب املستند إىل العكس فقال ب

  . اب املشهور إىل مقالة املصنف مل يكن بعد يف كالم املستند، ولوال ذهرواية سدير أيضاً

أي املشي أمام اجلنازة } والظاهر كراهة الثالث{): رمحه اهللا( ومما تقدم تعرف موقع النظر يف كالمه

املشي حتت اجلنازة من، أما ؤ بل الظاهر أفضلية غريه عليه يف جنازة امل،}ازة غري املؤمن يف جنخصوصاً{

ىل العماري، فما يعد من املشي يف أحد اجلانبني، كما أن حكم الركوب ال يبعد إ بالنسبة الباًما يتفق غك

  .ةأن يكون حكم املشي، فلو كانت اجلنازة واملشيع راكبني جرى أحكام التقدم والتأخر واحملاذا

أيب ن الرمحان احلذاء، ع خلرب عبد} نأن يلقى عليها ثوب غري مزي{: من آداب التشييع} السابع{

   يف قصة)عليه السالم( اهللا عبد



١٢٥

كبته لوجهه، مث دعت جبرائد فشددته على قوائمه مث أفدعت بسرير ف«): صلوات اهللا عليها( فاطمة

  .)١(»جللته ثوباً

ما أحسن هذا ): عليها السالم(  فقالت فاطمة،مث طرحت عليها ثوباً: ةويف خرب كشف الغم

  .)٢( ال تعرف به املرأة من الرجل،مجلهأو

، إىل )٣(» فغطاهاطرح فوق النعش ثوباًو«: )عليه السالم( ويف خرب مصباح األنوار، عن أيب جعفر

  .غري ذلك

  بسنده إىل أمري املؤمنني،هذا ألصل طرح الثوب، أما كونه غري مزين، فيدلّ عليه ما عن اجلعفريات

ذا قد إىل اجلنازة فإ جالس فنظر )لسالمعليه ا( مري املؤمننيأذا إمرت جنازة امرأة و:  قال)عليه السالم(

 مث قال ، فرتعت)عليه السالم( بطنوا نعشها باخلمر باحللل من أمحر وأصفر وأبيض وأخضر، فأمر علي

أول عدل اآلخرة القبور ال يعرف : يقول) صلى اهللا عليه وآله(مسعت رسول اهللا «: )عليه السالم( علي

  .)٤(»شريف من وضيع

  أخضرأنه نظر إىل نعش ربطت عليه مخر بني أمحر و: )يه السالمعل( وعن الدعائم عنه

                                                

.٢ ح الدفنأبواب من ٥٢ الباب ٨٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ط دار الكتاب اإلسالمي،يف ذكر وفاا ١٣٠ ص٢ ج:كشف الغمة) ٢(

.٨ ح٨ الباب ٣٦٩ ص٣ ج:حاديث الشيعةأكما عن جامع ) ٣(

. باب كراهية زينة النعش٢٠٥ ص:اجلعفريات) ٤(



١٢٦

  . أن يكون حاملوها أربعة:الثامن

  

  .)١( ا فرتعت)عليه السالم( صفر، زين ا، فأمرأو

ىل أن الزينة تذكر الدنيا، وهو مكروه، للمناط املستفاد من رواية تعارض الوليمة واجلنازة إ مضافاً

  .)٢(  الدنياتذكرا إالوليمة، ألا تذكر اآلخرة خبالف الوليمة، فاليت قدمت اجلنازة على 

وال خالف أجده بني (: قال يف اجلواهر} أن يكون حاملوها أربعة{: من آداب التشييع} الثامن{

محل السرير : صحابنا يف استحباب التربيع مبعنييه، بل لعله عندنا جممع عليه كما ادعاه بعضهم، األولأ

  .)٣()ربعة رجالأب

  . انتهى)٤()حدمها محلها بأربعة رجالأ مجاعاًإتربيعها مبعنيني مستحبني : الثاين(: وقال يف املستند

 وفتوى، وهو كذلك، ويدل عليه مضافا إىل ونسب مصباح الفقيه إىل بعض استحباب ذلك نصاً

يت يف التربيع من أىل ما يإمان املعصوم، واة خلفاً عن سلف إىل أن يصل إىل زالسرية املستمرة املتلق

  قتضاءازة أربعة أطراف، فيدل باالاألخبار، مما يدل على أن للجن

                                                

.يف ذكر السري باجلنائز ٢٣٣ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

.مر بذكر املوت يف ذكر األ٢٢١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

.٢٧٣ ص٤ ج:اجلواهر) ٣(

.٩ س١٩٦ ص١ ج:املستند) ٤(



١٢٧

ن حيمل السرير من جوانبه أالسنة «:  يف خرب جابر)عليه السالم( على محل أربعة هلا، قول الباقر

 فجعل محل ،، واحملكي عن الشافعي اخلالف يف ذلك)١(»األربع، وما كان بعد ذلك من محل فهو تطوع

  . انتهى،)٢(اجلنازة بني عمودين أوىل من محلها من اجلوانب األربع

  .يضاً، ألنه أرفق بامليت، وأوقر له، وأسهل للحاملأن احلمل من األربع أوىل اعتباراً إ :فيه

ن كيفية محل األربعة هي الكيفية املشهورة، كما هو املستفاد من النص والفتوى، وليس املراد  إمث

ولو على خالف الكيفية املشهورة، كما أن الظاهر أن ذلك يف غري مثل الطفل الصغري  أربعة كيفما كانوا

ليه، وميكن أن يستدل للمطلب أيضاً مبا دل على محل اإلمامني احلسن إالذي ال يتيسر ذلك بالنسبة 

محل نعش ، بل ما دل على كيفية )٣()عليه السالم( مري املؤمننيأواحلسني وجربئيل وميكائيل جنازة اإلمام 

  .)٤()عليها السالم( فاطمة

                                                

.٢ ح باب السنة يف محل اجلنازة١٦٨ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٦٥ كتاب اجلنائز مسألة ١٦٨ ص:الفكما يف اخل) ٢(

.٢٩٤ ص٤٢ ج:يف البحار كما) ٣(

. الدفنأبواب من ١٠ يف الباب ١٢٠ ص١ ج:املروية يف املستدرك) ٤(



١٢٨

  ، جوانبها األربعة تربيع الشخص الواحد مبعىن محل:التاسع

  

نصاً، ولعله }  جوانبها األربعةتربيع الشخص الواحد مبعىن محل{: من آداب التشييع} التاسع{

، ويف مصباح مجاعاً كما يف املستند، وأرسله غري واحد إرسال املسلماتإإمجاعاً، كما يف اجلواهر؛ أو 

صل أحد يف أشكال من إ، وباجلملة ال )١() وفتوى نصاً،واستحبابه مما ال خالف فيه ظاهراً(: الفقيه

  :ستحباب، وإن اختلفوا يف كيفية التربيع كما يأيت، ويدل على احلكم متواتر النصوصاال

 غفر اهللا له من محل جنازة من أربع جوانبها«:  قال)عليه السالم( يب جعفرأكصحيحة جابر، عن 

  .)٢(»أربعني كبرية

من أخذ جبوانب السرير «: مسعته يقول:  قال)عليه السالم( اهللا وخرب عيسى بن راشد، عن أيب عبد

  .)٣(»ربعني كبريةأاألربعة غفر اهللا له 

من أخذ بقائمة السرير غفر اهللا له مخسا «: )عليه السالم( اهللا وخرب سليمان بن خالد، عن أيب عبد

  .)٤(»ع خرج من الذنوبذا ربإ و،بريةوعشرين ك

                                                

.١٤ س٧٤ ص٣ جكتاب الطهارة: مصباح الفقيه) ١(

.١ ح باب ثواب من محل جنازة١٧٤ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.٣ ح باب ثواب من محل جنازة١٧٤ ص٣ ج:الكايف) ٣(

.٢ ح باب ثواب من محل جنازة١٧٤ ص٣ ج:الكايف) ٤(



١٢٩

من محل أخاه امليت جبوانب السرير األربعة «: )عليه السالم( بو جعفرأقال : ومرسلة الصدوق قال

ن حيمل السرير من جوانبه األربعة، وما كان بعد ذلك أ اهللا عنه أربعني كبرية من الكبائر، والسنة ىحم

  .)١(»فهو تطوع

ذا محلت جوانب سرير امليت إ«: نه قالأ )عليه السالم( اهللا أيب عبدسحاق بن عمار، عن إوخرب 

  .)٢(»خرجت من الذنوب كما ولدتك أمك

من أخذ بقائمة السرير غفر «:  قال)عليه السالم( اهللا وخرب سليمان بن صاحل، عن أبيه، عن أيب عبد

٣(»ع خرج من الذنوباهللا له مخساً وعشرين كبرية، وإذا رب(.  

صل االستحباب حبمل اجلوانب األربعة مطلقا أال خالف كما يف املستد يف حصول وال اشكال و

عليه ( يب احلسن الرضاأىل إطالقات، وخصوص صحيحة احلسني بن سعيد، أنه كتب إللكيف اتفق 

ربع، أو ما خف على له جانب يبدأ به يف احلمل من جوانبه األ  يسأله عن سرير امليت حيمل أ)السالم

  ن الرجل حيمل م

                                                

.٨ ح يف الصالة على امليت٢٥ الباب ٩٩ ص١ ج:الفقيه) ١(

.١٠ ح يف الصالة على امليت٢٥ الباب ١٠٠ ص١ ج:الفقيه) ٢(

. ٨ ح الدفنأبواب من ٧ الباب ٨٢٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٣٠

 مؤخرها األيسر على  مثّ، مؤخرها األمين على عاتقه األمين مثّ،واألوىل االبتداء بيمني امليت يضعه على عاتقه األمين

  . يدور عليها، له على العاتق األيسرىل املقدم األيسر واضعاًإ ينتقل  مثّ،عاتقه األيسر

  

 يف اخلرب )عليه السالم( قول الباقربل و. )١(»يها شاءأمن «: )عليه السالم( أي اجلوانب شاء؟ فكتب

  . وما كان بعد ذلك من محل فهو تطوع،ة أن حيمل السرير من جوانبه األربعنالس: املتقدم

 مؤخرها  مثّ،االبتداء بيمني امليت يضعه على عاتقه األمين{يف كيفية التربيع } األوىل{إن كان } و{

 له على  واضعاً،ىل املقدم األيسرإ ينتقل  مثّ، عاتقه األيسر مؤخرها األيسر على مثّ،األمين على عاتقه األمين

، والدروس، والبحار، والكفاية، واألردبيلي، واملستند، ىكما عن املنته}  يدور عليها،العاتق األيسر

مجاع عليه، وهنا  بل عن كشف اللثام، ويف اجلواهر أنه املشهور، بل عن الشيخ يف اخلالف اإل،وغريهم

  :قوالن آخران

  بل يف احلدائق أنه، ما حكي عن املبسوط، والنهاية، والروض، وظاهر الشرائع، وغريهم:األول

  لك، فيبتدأ مبقدم السرير األمين،مجاع عليه من عكس ذاملشهور، بل عن الشيخ يف املبسوط اإل

                                                

.١٢ ح يف الصالة على امليت٢٥ الباب ١٠٠ ص١ ج:الفقيه) ١(



١٣١

 ألمين حىت يكون يدخل حتت السرير، وأمااوهو الذي يلي يسار امليت، فيحمله على عاتقه ـ أما 

األيسر حىت خيرج من السرير، على خالف يف ذلك بني هؤالء ـ مث مبؤخر السرير األمين احملاذي لرجل 

  . ىل املقدم األيسر من السرير احملاذي ليد امليت اليمىنإامليت اليسرى، وهكذا حىت يدور وينتهى 

  .، ونقل عن مجع آخرومصباح الفقيهنه خمري يف األمرين مجيعا، وهو الذي اختاره املعتمد، إ :الثاين

واحد لتزييف الشهرة  ب غريلقى ما ذكره املصنف يف املنت، وقد هو القول املشهور عل: واألوىل

ال شيئاً واحداً، وهو القول األول، ودعواه إ، ولبيان أن الشيخ يف كتبه الثالث ال يقول على القول الثاين 

الروض واحلدائق، حىت أن  الإنصار أقول الثاين مجاعه يف اخلالف، فليس للمجاع يف املبسوط مطابق إلاإل

نصاف أنه مل يظهر ن اإلإ فال يبقى جمال للتخيري، وال يبعد ذلك، فاوعلى هذ. الشرائع حمتمل لألمرين

  .شخاص معدودينأال عن إخالف قول املشهور 

  :وكيف كان، فالذي يدل على املشهور الذي اختاره املصنف مجلة من النصوص

ة يف محل السن«: مسعته يقول:  قال)عليه السالم( قطني، عن أيب احلسن موسىكخرب علي بن ي

  ن تستقبل جانبأاجلنازة 



١٣٢

ىل اجلانب اآلخر، وتدور من خلفه إالسرير بشقك األمين، فتلزم األيسر بكتفك األمين، مث متر عليه 

  .)١(»ىل اجلانب الرابع مما يلي يساركإىل اجلانب الثالث من السرير، مث متر عليه إ

ذا كنت إ«:  عن تربيع اجلنازة؟ فقال)عليه السالم( براهيمإسألت أبا : وخرب الفضل بن يونس، قال

يف موضع تقية فابدأ باليد اليمىن، مث بالرجل اليمىن، مث ارجع من مكانك إىل ميامن امليت، ال متر خلف 

، مث ارجع من مكانك، وال متر رجله البتة حىت تستقبل اجلنازة، فتأخذ بيده اليسرى، مث رجله اليسرى

ن تربيع اجلنازة اليت إن مل تكن تتقي فيه، فإخلف اجلنازة البتة حىت تستقبلها، تفعل كما فعلت أوالً، ف

ن تبدأ باليد اليمىن، مث بالرجل اليمىن، مث بالرجل اليسرى، مث باليد اليسرى، حىت تدور أجرت به السنة 

  .)٢(»حوهلا

ذا إع جنازة مؤمن حط عنه مخس وعشرون كبرية، فن من ربإنازة، وع اجلورب«: والرضوي، قال

ىل املؤخر الثاين وتأخذه بيسارك، مث تدور إ بيمينك، مث تدور هبدأ بالشق األمين، فخذان تربعها فأردت أ

  ذه بيسارك، مث تدور علىخىل املقدم األيسر فتأإ

                                                

.١ ح باب السنة يف محل اجلنازة١٦٨ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٣ ح باب السنة يف محل اجلنازة١٦٨ ص٣ ج:الكايف) ٢(



١٣٣

  .)١(»اجلنازة كدورك يف الرحى

ن يعني يف محل اجلنازة أن أ أنه كان يستحب ملن بدا له )عليه السالم( يعن عل بل و خرب الدعائم

  .)٢(يبدأ مبياسر السرير، فيأخذها ممن هي يف يديه بيمينه، مث يدور جبوانبه األربعة

  :واستدل للقول اآلخر جبملة من الروايات

ن أالسنة «: ل قا)عليه السالم( اهللا يب عبدأكخرب ابن أيب يعفور احملكي عن جامع البزنطي، عن 

ىل إىل مؤخره، وتدور عليه حىت ترجع إيستقبل اجلنازة من جانبها األمين، وهو مما يلي يسارك، مث تصري 

  .)٣(»همقدم

تبدأ يف محل السرير من جانبه األمين، «:  قال)عليه السالم( اهللا يب عبدأورواية العالء بن سيابة، عن 

  .)٤(» إىل املقدم كذلك دوران الرحى عليهع متر حىت ترجىل اجلانب اآلخر، مثإمث متر عليه من خلفه 

  جانبها ن يراد من أوهاتان الروايتان مع احتماهلما ملقالة املشهور ب

                                                

.٦ س١٨ ص:فقه الرضا) ١(

. يف ذكر السري باجلنائز٢٣٣ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

. السطر ما قبل األخري٤٧٧ ص:السرائر) ٣(

.٤ ح باب السنة يف محل اجلنازة١٦٩ ص٣ ج:الكايف) ٤(



١٣٤

  .علم أنه صاحب املصيبة حبيث ي،ه على وجه آخر أو يغري زي، رداءه واضعاً أن يكون صاحب املصيبة حافياً:العاشر

  

 أي يسارك حني تكون يف التشييع خلف اجلنازة، يلي يساركما للميت و األمين  طرف األمين

 االحتمالني، ال بد من محلهما على التقية ـ لو وكذلك بالنسبة إىل خرب العالء، بل هو جممل من جهة

ل، وال ينايف ذلك اضطراب العامة على ما ينقل عنهم يف ضقلنا بداللتهما ـ ملا تقدم يف صدر موثقة ف

در اخلرب املذكور يدل على كون التقية يف تلك األزمنة كانت مقتضية لذلك، فال كيفية التربيع، إذ ص

ذا سقط هذا القول مل يكن للتخيري جمال، إ من العامة يقولون مبا تقوله الشهرة، وكبرياً قسماًن إ: يقال

  .وهو القول الثالث

ه على وجه ر زي أو يغي، رداءه واضعاًأن يكون صاحب املصيبة حافياً{: من آداب التشييع} العاشر{

يب أأرسله غري واحد إرسال املسلمات، ويدل عليه مرسلة ابن } علم أنه صاحب املصيبةآخر حبيث ي

ه حىت يعلم الناس أنه ءن يضع رداأينبغي لصاحب املصيبة «:  قال)عليه السالم( عمري، عن الصادق

  .)١(»صاحب املصيبة

ن أينبغي لصاحب ملصيبة أن ال يلبس رداًء، و«:  قال)سالمعليه ال( اهللا يب عبدأيب بصري، عن أوخرب 

  يكون يف قميص حىت 

                                                

.٨ ح االحتضارأبواب من ٢٧ الباب ٦٥٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٣٥

  :ويكره أمور

  .هو الضحك واللعب واللّ:أحدها

  

  .)١(»يعرف

 اهللا بو عبدأ خرج )عليه السالم( اهللا مساعيل بن أيب عبدإملا مات : ورواية احلسني بن عثمان، قال

  .)٢(رداء فتقدم السرير بال حذاء وال )عليه السالم(

بل يقتضي التعليل املذكور استحباب تغيري هيئة اللباس، سيما يف البالد اليت ال (: قال يف اجلواهر

ذكر املصنف } أمور{يف املقام } ويكره{ وتبعه صاحب مصباح الفقيه وغريه ،)٣()لبس الرداءفيها يعتاد 

  :منها عشرة) رمحه اهللا(

ره املستند، واجلواهر، ومصباح الفقيه، وغريهم للمشيع، ذك}  الضحك واللعب واللهو:أحدها{

 املتقدم، )عليه السالم( اهللا مات، ويدل عليه خرب عجالن أيب صاحل، عن أيب عبدرسال املسلّإمرسلني له 

  .)٤(عجب لقوم حبس أوهلم على آخرهم مث نودي فيهم الرحيل وهم يلعبون: وفيه

                                                

.١٨٩ ح كتاب املآكل٤١٩ ص:احملاسن) ١(

.٤٣ ص:كمال الدينإ) ٢(

.٢٧١ ص٤ ج:اجلواهر) ٣(

.١ ح الدفنأبواب من ٥٩ الباب ٨٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



١٣٦

  . وضع الرداء من غري صاحب املصيبة:الثاين

  

كأن املوت «:  حيث شيع جنازة فسمع رجال يضحك، فقال)عليه السالم( خلرب املروي عن عليوا

  .)١(»فيها على غرينا كتب

من ضحك على جنازة «: ، أنه قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن تنبيه اخلواطر للورام، عن النيب

  .)٢(»هءاب دعاجأهانه اهللا يوم القيامة على رؤوس األشهاد، وال يست

ذكره غري واحد، ويدل عليه ما } وضع الرداء من غري صاحب املصيبة{من املكروهات } الثاين{

ملعون ملعون من وضع رداءه يف مصيبة «: )عليه السالم( قال الصادق: رواه يف النهاية موسع، قال

  .)٣(»غريه

صلى ( سول اهللاقال ر: قال) عليهم السالم( ، عن آبائه)عليه السالم( ورواية السكوين، عن الصادق

 الذي ميشي مع اجلنازة بغري رداء، أو الذي ،ثالثة ما أدري أيهم أعظم جرماً«: )اهللا عليه وآله وسلم

  .)٤(»يقول قفوا، أو الذي يقول استغفروا له غفراهللا لكم

                                                

.٢ ح الدفنأبواب من ٥٣ الباب ١٣٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

.١٨ ح٢٦٤ ص٧٨ ج:البحار) ٢(

.٢ ح االحتضارأبواب من ٢٧ الباب ٦٥٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.٢ ح االحتضارأبواب من ٤٧ الباب ٦٧٥ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



١٣٧

دري أيهم أعظم أثالثة ال «:  قال)عليه السالم( اهللا بن الفضل اهلامشي، عن الصادق وخرب عبد

لذي ميشي خلف جنازة يف مصيبة غريه بغري رداء، والذي يضرب يده على فخذه عند املصيبة، جرماً، ا

  .)١(»رفقوا به وترمحوا عليه يرمحكم اهللاأ: والذي يقول

نه كان ميشي يف مخس إ: )عليه السالم( ، فال يبعد استحبابه مطلقاً، خلرب الدعائم، عن عليءما احلفاأ

حب أن أكون فيها حافياً، ـ أا مواطن اهللا، فإ«: ه اليسرى، وكان يقولمواطن حافياً، ويعلق نعليه بيد

  .)٢(»ذا شهد جنازةإو: إىل أن قال ـ

ىل كل ميت، أم يستثىن منه موت األعاظم واألكابر، ال إمث هل كراهة املشي كذلك عام بالنسبة 

صلى اهللا عليه وآله ( سول اهللاوضع ر:  للجواهر، ومصباح الفقيه، ملا رواه يف الفقيهيبعد الثاين، وفاقاً

ين رأيت املالئكة قد وضعت إ«: فسئل عن ذلك؟ فقال) رمحه اهللا(  يف جنازة سعد بن معاذه رداء)وسلم

  .)٣(»أرديتها فوضعت ردائي

   أحد يف موت العامل والزاهد صاحبورمبا يوجه بأن كل

                                                

.٣ ح االحتضارأبواب من ٤٧ الباب ٦٧٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣٦ ح الدفنأبواب يف نوادر ٧٩ الباب ١٥٠ ص١ ج:املستدرك) ٢(

.١١ ح التعزية واجلزع يف٢٦ الباب ١١١ ص١ ج:الفقيه) ٣(



١٣٨

  .طالق تلك األخبار إلمصيبة، فليس منافياً

ن كان القول إن مقتضى القاعدة وإعدم معلومية الكراهة هنا، مث وكيف كان، فال ريب يف 

شهور عراض املإن واجلرم، مما هو مالزم للحرمة عرفاً، إالّ أن عباحلرمة، ملا يستفاد من هذه األخبار من الل

  .جب رفع اليد عن ظاهرهاوعدم نقل التحرمي من أحد أو

د هنا، واللعن واجلرم أعم من النهي املقتضي أما القول بأن احلرمة حتتاج إىل النهي غري املوجو

 كما  العريف، والتخلف ال يضر بالظهور،ن الكالم يف املستفاد عرفاً، وال شبهة يف التالزمإ: ففيه. للتحرمي

  .ال خيفى

وإياك أن تقول ارفقوا به، أو ترمحوا عليه، أو تضرب : قال علي بن بابويه يف الرسالة(: وعن املعترب

نادرة، لكن ال بأس ) عليهم السالم(  وبذلك رواية عن أهل البيت،، فيحبط أجركيدك على فخذك

  .)١()مبتابعته تنصياً من الوقوع يف املكروه

 أو تضرب يدك على فخذك فإنه ، ارفقوا به وترمحوا عليه:قولتن أياك إو«: وعن الفقه الرضوي

  .)٢(»حيبط أجرك عند املصيبة

  لعصيان، ويصلح قرينة ومن هذين يظهر إحباط األجر، ال ا

                                                

.٢٠ س٧٩ ص:املعترب) ١(

.٣٥ س١٧ ص:فقه الرضا) ٢(



١٣٩

  . حىت ورد املنع عن السالم على املشيع، الكالم بغري الذكر والدعاء واالستغفار:الثالث

  

من وجه الكراهة، ال صارفة للظاهر، وللبحار واحلدائق واجلواهر كالم حول حمتويات هذه األخبار 

  . عليهم مصباح الفقيهلشكن أإبأس به، و

 حىت ورد املنع عن السالم على ،كالم بغري الذكر والدعاء واالستغفارلا {:من املكروهات} الثالث{

تثىن منه، ما رواه القطب الراوندي يف دعواته كأنه ال إشكال فيه، ويدل على املسوما أشبه، و} املشيع

قل أ، إذا اتبع جنازة غلبته كآبة، وأكثر حديث النفس و)صلى اهللا عليه وآله وسلم( كان النيب: قال

  .)١(الكالم

يا أباذر، «:  قال أليب ذر)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن النيبإ: وما رواه الشيخ الطوسي يف أماليه

تبعت جنازة فليكن عقلك فيها، اإذا : خفض صوتك عند اجلنائز وعند القتال وعند القرآن، يا أباذرا

 عدم أقل الكالم: )السالمعليه (  فإن املعىن العريف لقوله،)٢(»والتفكر واخلشوع، وأعلم أنك الحق به

 ذلك، أخفض صوتككالم، كما أن املستفاد من لالتكلم، إذ املستفاد من هذه العبارة الردع عن ا

ِإذا قُِرئ الْقُرآنُ ﴿:  قال سبحانه،قرآن، ومن املعلوم كراهة التكلم عندهلويؤيده جعل اجلنازة يف رديف ا

  فَاستِمعوا

                                                

.٢ ح الدفنأبواب من ٥٠ الباب ١٣١ ص١ ج:املستدرك) ١(

.٤٥٧ حمرم سنة ،٤ جملس ٥٤٤ ص:مايل الطوسيأ) ٢(



١٤٠

  .ازة وإن كانت للنساء تشييع النساء اجلن:الرابع

  

ايف الكالم، أما املستثىن نن التفكر يإ ففكرتفليكن عملك فيها ال:  كما يؤيده قوله)١(﴾لَه وأَنِصتوا

نه ال خصوصية فيما ورد، بل املناط يعم إفيدل عليه ما ورد من استحباب بعض األدعية عند اجلنازة، ف

  .كل ذكر ودعاء واستغفار

كما عن الشيخ، والفاضلني، } تشييع النساء اجلنازة وإن كانت للنساء {:هاتمن املكرو} الرابع{

  :شكل يف الكراهة احلدائق، ويدل عليه مجلة من الرواياتأوالشهيد، وذكره اجلواهر، واملستند، و

ن إ«، )عليه السالم(  عن علي،بن احلنفيةا، عن )عليه السالم( كخرب عباد صهيب، عن الصادق

!  جلنازة:قعدكن هيهنا؟ قلنأما :  فقال، خرج فرأى نسوة قعوداً)هللا عليه وآله وسلمصلى ا( رسول اهللا

تدلني يف من يديل؟ أف: قال. ال: فتغسلن مع من يغسل؟ قلنأ: ال، قال: افتحملن مع من حيمل؟ قلن: قال

  .)٢(»فارجعن مأزورات غري مأجورات: قال. ال: قلن

  .)٣( يعزم عليناينا عن اتباع اجلنائز ومل: م عطيةأوعن 

                                                

.٢٠٤اآلية : عرافسورة األ) ١(

.٥ ح الدفنأبواب من ٦٩ الباب ٨٩١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٨٤ ص٤ ج: كما يف احلدائق،٤٧٧ ص٢ ج:املغين) ٣(



١٤١

  .)١(»مرأةاال صالة على جنازة معها «: ، قال)عليه السالم( براهيم، عن الصادقإوخرب غياث بن 

 مشى مع جنازة )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن رسول اهللاإ«: )عليه السالم( عن علي: وخرب الدعائم

يا رسول اهللا قد توارت جبدر : قيل فردت، ووقف حىت ،ردوا املرأة: ىل امرأة تتبعها، فوقف وقالإفنظر 

  .)٢(»)صلى اهللا عليه وآله( املدينة فمضى

ليس «:  يقول)عليه السالم( مسعت أبا جعفر حممد بن علي الباقر: وعن جابر بن يزيد اجلعفي، قال

  .)٣(»ن قال ـ وال اتباع اجلنائزأىل  إقامة ـإذان وال أعلى النساء 

د وغياث متربيان عاميان، وأم عطية روايتها عن طرق العامة ال ن عباألشكل احلدائق يف الكراهة، أو

  .طريقنا

قال . ليهنإ على عدم التأكيد بالنسبة الّإ وعلى هذا، فخرب الدعائم مرسل، وخرب جابر ال يدل :قولأ

  وضح واضحأىل خصوص هذه األخبار إ وباجلملة فعموم أخبار التشييع مضافاً(: يف احلدائق

                                                

.٢ ح الدفنأبواب من ٤٠ الباب ٨١٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. يف ذكر السري باجلنائز٢٣٤ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

.٣ ح الدفنأبواب من ٥٧ الباب ١٣٢ ص١ ج:املستدرك) ٣(



١٤٢

  . انتهى،)١()كراهةيف اجلواز من غري 

للتشييع كراوية يزيد بن ) عليها السالم( والذي محله على نفي الكراهة ما دل من خروج فاطمة

 ن فاطمةإ توفيت و)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن زينب بنت النيبإ«، )عليه السالم( خليفة، عن الصادق

  .)٢(»خرجت يف نسائها فصلّت على أختها) عليها السالم(

خترج النساء :  وأنا حاضر، فقال)عليه السالم( اهللا  أبا عبد،اهللا خر، سأل عيسى بن عبدوخربه اآل

مث ذكر حديث وفاة زوجة عثمان بطوله » ن الفاسق أوى عمه املغرية بن أيب العاصإ«: ىل اجلنازة؟ فقالإ

 ونساء املؤمنني واملهاجرين، فصلني على) عليها السالم( وخرجت فاطمة«: ـ إىل أن قال ـ

  .)٣(»اجلنازة

  ): عليهم السالم(  وهناك عدة روايات أخر تدل على خروج النساء مع تقرير املعصومني:أقول

فخرجت «:  يف حديث قالت)عليه السالم( م كلثوم بنت عليأمحد بن علي املقري، عن أكخرب 

  ذا كناإ أشيع جنازة أيب حىت

                                                

.٨٥ ص٤ ج:احلدائق) ١(

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٩ الباب ٨١٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٨ ح باب النوادر٢٥١ ص٣ ج:الكايف) ٣(



١٤٣

  .)١(»بظهر العريب

صلى اهللا عليه وآله ( ملا تويف القاسم بن رسول اهللا«: قالت) معليها السال( وخرب فاطمة بن احلسني

  .)٢(» فلما دفن رجعت خدجية، فاتبعته خدجية)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  فخرج رسول اهللا)وسلم

ليس «:  أنه قال)عليه السالم( وهناك تفصيل بني العجوزة وغريها، خلرب أيب بصري، عن الصادق

  .)٣(»ن تكون امرأة قد دخلت يف السنأ إالّ ،ىل اجلنازة، تصلي عليهاإينبغي للمرأة الشابة خترج 

كما أن هناك تفصيل آخر بني جنازة النساء والرجال، فال يكره يف األوىل، للعلة املتقدمة يف خرب 

  .عباد بن صهيب

 ال بأس مبتابعة املشهور، ولو من باب التسامح، ولو ال الشهرة ألمكن الذهاب إىل مقالة :قولأ

  .نساء تكترهن عن اامع وما أشبهالىل إاحلدائق، وإن كان نظرة العامة يف الشريعة بالنسبة 

  . ىل العجوز، ويف جنازة املرأة أضعفإن تكون الكراهة بالنسبة أنعم ال يبعد 

                                                

.٥ ححكام الدفنأ يف ٥٧ الباب ١٣٣ ص١ ج:املستدرك) ١(

.٦ ححكام الدفنأ يف ٥٧ الباب ١٣٣ ص١ ج:املستدرك) ٢(

.٣ ح الدفنأبواب من ٣٩ الباب ٨١٨ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٤٤

  .شي بل ينبغي الوسط يف امل،ود سيما إذا كان بالع، اإلسراع يف املشي على وجه ينايف الرفق بامليت:اخلامس

  

 سيما إذا كان ،اإلسراع يف املشي على وجه ينايف الرفق بامليت {:من املكروهات} اخلامس{

بالعمجاع عليه، خالفا جلعفي، حيث ذكره غري واحد، بل عن الشيخ اإل}  بل ينبغي الوسط يف املشي،ود

، والذي وسكايف حيث استحب اخلبب، وهو ضرب من العدو، ولإلفىت بأفضلية السعي وهو العدأ

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال النيب: يب موسى عن أبيه قالأاستدل به للمشهور ما رواه االس عن 

  .)١(»عليكم بالسكينة، عليكم بالقصد يف املشي جبنازتكم«

 مروا جبنازة متخض كما ميخض الزق، فقال النيب: يه، قالبيب بردة، عن أأوما رواه عن ليث ابن 

  .)٢(»عليكم بالسكينة، عليكم بالقصد يف املشي جبنائزكم«: )يه وآله وسلمصلى اهللا عل(

كم بالقصد يف يعل«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وما عن طرق العامة، كسنن البيهقي من قوله

  .)٣(»املشي جبنائزكم

  نه حضر جنازة ميمونة زوج النيبأوما روي عن ابن عباس 

                                                

.١ ح الدفنأبواب من ٦٤ الباب ٨٨٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.١ ح الدفنأبواب من ٥٤لباب  ا١٣٢ ص١ ج:املستدرك) ٢(

.سراع ا باب من كره شدة اإل٢٢ ص٤ ج:السنن الكربى) ٣(



١٤٥

ذا رفعتم نعشها فال تزعزعوه وال تزلزلوه إهذه ميمونة «: فقال بسرف )صلى اهللا عليه وآله وسلم( 

  .)١(»وارفقوا

  .)٢(»مكمأا إارفقوا ا ف«:  قال،ويف خرب آخر

 ىل عموم ما دل على كراهة اإلسراع، كقولهإ من الشارع، وةىل السرية املستمرة املتلقاإهذا مضافا 

حرمة امليت كحرمة ىل عموم ما دل على أن إو. )٣(»سرعة املشي تذهب ببهاء املؤمن«: )عليه السالم(

 التعجيل ىل العلماء، فإن املراد ذا اإلسراعإسراع املستحب الذي نسبه املنتهى ، وال ينايف ذلك اإلاحلي

ن كان إ«: نه قالإ )عليه السالم( يف أموره، ال يف املشي، ويدل على ذلك ما رواه الصدوق، عن الصادق

  .)٤(»ردوين ردوين:  وإن كان من أهل النار عجلوين،لوينمن أهل اجلنة نادى عج

ذا حضرت الصالة على اجلنازة يف وقت صالة إ: )عليه السالم( قلت أليب جعفر: وخرب جابر، قال

ىل قربه، إال أن ختاف أن يفوت وقت الفريضة، وال تنتظر إعجل امليت «: مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال

  .)٥(»مس، وال غروابالصالة على اجلنازة طلوع الش

                                                

.سراع ا باب من كره شدة اإل٢٢ ص٤ ج:السنن الكربى) ١(

.خري السطر األ٥٢ ص:الذكرى) ٢(

. الفصل السادس٢٥٧ ص:خالقمكارم األ) ٣(

.٣٤ ح يف النوادر٢٧ الباب ١٢٣ ص١ ج:الفقيه) ٤(

.٤ ح االحتضارأبواب من ٤٧ الباب ٦٧٥ ص٢ ج:لالوسائ) ٥(



١٤٦

  . ضرب اليد على الفخذ أو على األخرى:السادس

  

ذا مات امليت فخذ يف جهازه إ«:  قال) السالمماعليه( اهللا، عن أبيه يب عبدأوخرب عيص، عن 

ىل غري ذلك من النصوص اليت ذكرها الوسائل واملستدرك يف أبواب االحتضار فراجع، إ ،)١(»وعجله

  .ىل هذه األخبار، لكن عرفت أن موردها غري ما حنن فيهإ استندا سكايفولعل اجلعفي واإل

شكال، وكأنه ال إبال }  أو على األخرى،ضرب اليد على الفخذ {:من املكروهات }السادس{

  : خالف فيه، جلملة من الروايات

ثالثة ال أدري أيهم أعظم «:  قال)عليه السالم( اهللا بن الفضل اهلامشي، عن الصادق كخرب عبد

 الذي ميشي خلف جنازة يف مصيبة غريه بغري رداء، والذي يضرب على فخذه عند املصيبة، ،رماًج

  .)٢(»ارفقوا وترمحوا عليه يرمحكم اهللا: والذي يقول

من ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط «:  قال)عليه السالم( وعن زرارة، عن الصادق

  .)٣(»أجره

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا:  قال)المعليه الس( اهللا دوعن السكوين، عن أيب عب

  ضرب املسلم يده على «

                                                

.٦ ح االحتضارأبواب من ٤٧ الباب ٦٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح االحتضارأبواب من ٤٧ الباب ٦٧٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح الدفنأبواب من ٨١ الباب ٩١٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٤٧

   ارفقوا: أن يقول املصاب أو غريه:السابع

  

  .)١(»فخذه عند املصيبة إحباط ألجره

ضرب الرجل يده على فخذه عند «:  قال)عليه السالم( وعن موسى بن بكر، عن أيب احلسن األول

الصرب على قدر «:  قال)عليه السالم( ن ج البالغة، عن اإلمام أمري املؤمننيوع .)٢(»املصيبة إحباط اجره

  .)٣(»جرهأاملصيبة، ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط 

 الشهيد الثاين يف مسكن الفؤاد، عن حيىي يد على األخرى، فيدل عليه ما رواهما كراهة ضرب الأو

تصفيق « :ما حيبط األجر يف املصيبة؟ قال:  فقال)يه وآله وسلمصلى اهللا عل( بن خالد، أن رجالً أتى النيب

. )٤(» فله الرضا، ومن سخط فله السخطيالرجل ميينه على مشاله، والصرب عند الصدمة األوىل، من رض

  .ومعىن أن الصرب عند الصدمة األوىل أا حتتاج إىل الصرب، فإذا صرب اإلنسان هناك استهان باملصيبة

  }  ارفقوا:أن يقول املصاب أو غريه {:كروهاتمن امل }السابع{

                                                

.٢ ح الدفنأبواب من ٨١ الباب ٩١٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح الدفنأبواب من ٨١ الباب ٩١٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.١٤٤احلكمة رقم : ج البالغة) ٣(

.١٤ ح أحكام األمواتأبواب من ٧١ الباب ١٤٤ ص١ ج:املستدرك) ٤(



١٤٨

  . قفوا به:هكذا قولو ، ترمحوا عليه: أو، استغفروا له: أو،به

   إالّ، ولو جممرة، إتباعها بالنار:الثامن

  

شكال يف ذلك كله، ذكره غري إبال }  قفوا به:هكذا قولو ، ترمحوا عليه: أو، استغفروا له: أو،هب

: النصوص مما تقدم بعضها يف العاشر من آداب التشييع، ولعل وجه الكراهةواحد، ويدل عليه مجلة من 

والرابع . ىل الرفق والترحم واالستغفارإ بكونه يف أذية وصعوبة، حيتاج معهما أن يف الثالثة األول تعريضاً

 بطاء الذي عرفت كراهته، وما دلّ على الكراهة هنا حاكم على ما دل على املشاركة يف عمليسبب اإل

 فال يقال بالتعارض ،"ن الدال على اخلري كفاعلهإ"، و"إىل التعاون بالربالندب "اخلري، كما دل على 

 حنو اطلبوا ،ادهاؤن الظاهر عدم اخلصوصية هلذه األلفاظ، بل يكره معانيها، بل ما يؤدي مأبينهما، كما 

ىل إبالنسبة " ارفقوا به: "كراهة قولهن تكون أشبه، وال يبعد أو ما أ ،و اصربواأ ،الكرامة من اهللا تعاىل له

  .املتعارف

 مل يكره زجرهم عن ذلك، ملا تقدم من ،م امليتاراب اجلنازة يسرعون مما ينايف احتصحأأما لو كان 

ن كان االحتياط يقتضي االجتناب عن هذه اللفظة مبا إ بذلك، و)صلى اهللا عليه وآله وسلم( مر النيبأ

  . فيما تقدم يف اخلامس من املكروهات) وآله وسلمصلى اهللا عليه(حكي عن الرسول 

   إال،جممرة{كانت } ولو إتباعها بالنار {:من املكروهات }الثامن{



١٤٩

  . فال يكره املصباح،يف الليل

  

: ضاءة ولو كان سعفاً، قال يف املستند يف عداد املكروهاتلإل}  فال يكره املصباح،يف الليل

 احلدائق، ه وذكر،)٢()نه قول كل من حيفظ عنه العلمإ(:  املنتهى ويف،)١()واتباعها بالنار باالمجاع(

  :مجاع عليه، ويدلّ عليه غري واحد من النصوصواجلواهر، واملصباح، وغريهم، وعن الذكرى اإل

  .)٣(»ى أن يتبع مبجمرة«: )عليه السالم( ففي خرب السكوين، عن الصادق

  .)٤(» يعين الدخنة،ال تقربوا موتاكم النار«: )عليه السالم( قال أبو جعفر: وخرب أيب محزة، قال

ىل غري ذلك ، إ)٥(ن يتبع امليت بامرةأيكره  نه كانإ: )عليه السالم( اهللا وعن غياث، عن أيب عبد

  عليه ( سئل الصادق: قال) رمحه اهللا( من األخبار، ويدل على االستثناء ما رواه الصدوق

                                                

.٧ س١٩٦ ص١ ج:املستند) ١(

.١٧ س٤٤٦ ص١ ج:املنتهى) ٢(

.٣ ح التكفنيأبواب من ٦ الباب ٧٣٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.١ ح الدفنأبواب من ١٠  الباب٨٣١ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

.٢ ح الدفنأبواب من ١٠ الباب ٨٣١ ص٢ ج:الوسائل) ٥(



١٥٠

   لئال يعلو على املسلم،ت كافراً إذا كان املي إالّ،ساً القيام عند مرورها إن كان جال:التاسع

  

صلى اهللا عليه ( ن ابنة رسول اهللاإ«: )عليه السالم( اجلنازة خيرج معها بالنار؟ فقال ، عن)السالم

  .)١(» ومعها مصابيحخرج ا ليالًأ )وآله وسلم

 هل شيعت هللايرمحك ا: قال لهف )عليه السالم( اهللا أتى رجل أبا عبد: وعن زياد بن أيب املقدام قال

 فيه مرض  طويالً، أو غري ذلك مما يضاء به، فذكر حديثاًل أو قندياجلنازة بنار متشي معها، ومبجمرة،

عليه ( خذ عليأفلما قضت حنبها وهم يف جوف الليل «: ووفاا ـ إىل أن قال ـ)  السالماعليه( فاطمة

جريد النخل، ومشى مع اجلنازة بالنار حىت صلى عليها شعل النار يف أ يف جهازها من ساعته، و)السالم

  .)٢(»ودفنها ليالً

ذا كان امليت إ االّ ،جالساً{الشخص } ن كانإالقيام عند مرورها  {:من املكروهات} التاسع{

صرح به مجلة من األصحاب، كما } لئال يعلو على املسلم{فيستحب القيام عند مرور جنازته } كافراً

  :ما يف جامع املقاصد كذا يف املستند، ويدل عليه مجلة من النصوصك اعاًمجإيف احلدائق، و

                                                

.١٣ ح يف الصالة على امليت٢٥ الباب ١٠٠ ص١ ج:الفقيه) ١(

.٦ ح الدفنأبواب من ١٠ الباب ٨٣٢ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٥١

، وعنده رجل من األنصار، فمرت به )عليه السالم( كنت عند أيب جعفر: كصحيح زرارة قال

 حىت يزل األنصاري قائماً فقعدت معه، ومل )عليه السالم( جنازة، فقام األنصاري، ومل يقم أبو جعفر

عليه ( رأيت احلسني بن علي: ؟ قال»ما أقامك«: )عليه السالم( بو جعفرأ، فقال  مث جلسمضوا ا،

 وال قام هلا أحد )عليه السالم( واهللا ما فعله احلسني«: )عليه السالم( بو جعفرأ يفعل ذلك، فقال )السالم

  .)١(ين رأيتأشككتين أصلحك اهللا قد كنت أظن : فقال األنصاري» منا أهل البيت قط

صحاب له، فمر جبنازة، أ ومعه كان جالساً) عليهما السالم( ن احلسن بن عليإ : اإلسنادوعن قرب

ال قمت عافاك اهللا، فقد أ: قال بعضهم ، فلما مضوا ا)عليه السالم( فقام بعض القوم، ومل يقم احلسن

: )عليه السالم( ا عليه؟ فقال احلسن ذا مرواإ يقوم للجنازة )صلى اهللا عليه وآله وسلم( كان رسول اهللا

 مرة واحدة، وذلك أنه مر جبنازة يهودي وكان املكان )صلى اهللا عليه وآله وسلم( منا قام رسول اهللاإ«

  .)٢(»ن تعلو رأسهأ وكره )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، فقام رسول اهللاضيقاً

  كان«:  قال)عليه السالم( وعنه مثىن احلناط، عن الصادق

                                                

.١ ح الدفنأبواب من ١٧ الباب ٨٣٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٤٢ ص:سنادقرب اإل) ٢(



١٥٢

 الناس حني طلعت اجلنازة، فقال م فمرت به جنازة، فقا جالساً)لسالمعليه ا( احلسني بن علي

 على طريقها )صلى اهللا عليه وآله وسلم( مرت جنازة يهودي وكان رسول اهللا: )عليه السالم( احلسني

  .)١(»ن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلكأفكره 

رت م جنازة فقاموا قياماً على ىل قوم مإنه نظر إ )عليه السالم(  عن علي:سالموعن دعائم اإل

  .)٢(ليهم أن اجلسواإأقدامهم، فأشار 

نه مشى جبنازة، فمر على قوم، فذهبوا ليقوموا، فنهاهم إ )عليه السالم( وعن احلسني بن علي

 فلما وضعت ،يب هريرة، وابن الزبري حىت وضعت اجلنازةأىل القرب وقف يتحدث مع إ فلما انتهى ،ومشى

  .)٣(جلس وجلسوا

: حتراماً، احتماالناتقياء أم ال؟ بل ال يكره القيام تعظيماً ووهل يعم املستثىن منه جنازة العلماء واأل

طالق النص والفتوى، ومن عموم أن حرمته ميتاً كحرمته حياً، واألقرب األول، مث هل يعم املستثىن إمن 

  غري اليهودي من أصناف الكفار، أو املخالف 

                                                

.٢ ح الدفنأبواب من ١٧ الباب ٨٣٩ ص٢ ج:لالوسائ) ١(

. يف ذكر السري باجلنائز٢٣٣ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

. يف ذكر السري باجلنائز٢٣٣ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(



١٥٣

  .  مينع الكافر واملنافق والفاسق من التشييع قيل ينبغي أن:العاشر

  

ىل إىل األول، لعدم فهم اخلصوصية بالنسبة إن كان مسلماً؟ ال يبعد العموم بالنسبة إللحق و

ن إو: حلاق احملكوم بكفرهم من فرق املسلمني م، أما غريهم، ففيه احتماالنإاليهودي، كما ال يبعد 

مع كثرة ) ليهم السالمع(  زرارة بعدم قيام أحد من أهل البيتطالق خربإحلاق، لكن رجح احلدائق اإل

حلاق، مث هل خيتص استحباب القيام بضيق املكان أم مطلق، ز من املخالفني يؤيد عدم اإلعبور اجلنائ

ن كان ظاهر بعضها اآلخر االختصاص، فتأمل، هذا كله إطالق يف بعض األخبار، و لإل،الظاهر الثاين

خفض، فال جمال للقيام كما ال أما لو تساويا أو كانت أ ،املخالف أعلى من القاعدفيما لو كانت جنازة 

  .خيفى

ينبغي أن مينع الكافر واملنافق {) رمحه اهللا(والقائل السي } قيل {:من املكروهات} العاشر{

أو أن  لذلك إال أن يقال بأنه تكرمي للميت، فال يليق بالعاصي، جد وجهاًأمل }  والفاسق من التشييع

العاصي بعيد عن رمحة اهللا تعاىل، فإن رمحة اهللا قريب من احملسنني، فال ينبغي جعلها يف متناوله، أو ما 

 وما مصباح الفقيه،جد يف احلدائق، واملستند، واجلواهر، وأ مل ينإشبه ذلك من العلل االستحسانية، كما أ

دلة التشييع، وغلبة حضور الفساق يف كل أطالق ما يؤيد ذلك قوالً أو نصاً، فالظاهر عدمه، إل ليهاإ

  صلى اهللا عليه ( حد، بل السرية املستمرة اىل زمان الرسولأزمان بال نكري من 



١٥٤

تؤيد عدم استحباب النهي، فقد كان املنافقون والفاسقون يف اجلنائز اليت حتمل يف زمان ) وآله وسلم

 الصديقة ي، و)صلى اهللا عليه وآله وسلم( نكار منهإومل ينقل ) وآله وسلمصلى اهللا عليه (الرسول 

ىل كل إمها يف تشييعها ال يدل على حكم عام بالنسبة لعن حضور أحد ممن ظ)  السالماعليه( الطاهرة

منا كان للخوف من اخلوارج على إ  ليالً)عليه السالم( مري املؤمننيأمام جنازة، كما أن محل جنازة اإل

  .حسب الظاهر

ما تشييع الكافر واملنافق، فالظاهر أنه لو مل يعنون أشكال فيه وال كالم، إا ال ن تشييع الفاسق مم إمث

بعدم استحباب التشييع جلنازة غري املؤمن، إال مع مصلحة (فىت أبعنوان ثانوي ال بأس به، ويف املستند 

  .)١()داعية ومعها قد جيب

  :ليهاإ بأس باالشارة ال) رمحه اهللا(مور مل يذكرها املصنف أنه قد بقي من اآلداب  إمث

  . استحباب النعش:األول

ن كان رجالً على األشهر، لعمل املسلمني يف عصر إن جيعل له النعش وأويستحب (: قال يف املستند

  .)٢()احلجج إىل اآلن

                                                

.٣١ س١٩٧ ص١ ج:املستند) ١(

.٣٠ س١٩٥ ص١ج: املستند )٢(



١٥٥

 إذا كان ، يستحب النعش وهو لغة سرير امليتهنأصرح مجلة من األصحاب ب(: وقال يف احلدائق

 ةىل السريإ ذلك مضافاً ، ويدل على)١()ه، فاذا مل يكن عليه ميت فهو سريرعليه مسي بذلك الرتفاع

  : مجلة من الروايات)عليه السالم( املتصلة بزمان املعصوم

فاطمة «: سألته عن أول من جعل له النعش؟ فقال:  قال)عليه السالم( كصحيح احلليب، عن الصادق

  .)٢(»)عليها السالم(

: سألته عن أول من جعل له النعش؟ قال:  قال)عليه السالم( دقوعن سليمان بن خالد، عن الصا

  .)٣(»)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ينت رسول اهللا) عليها السالم( فاطمة«

سالم نعش أول نعش أحدث يف اإل«:  قال)عليه السالم( الرمحان احلذاء، عن الصادق يب عبدأوعن 

ال أين حنلت وذهب حلمي إ: ضت فيها وقالت ألمساءا اشتكت شكوا اليت قبإ) عليها السالم( فاطمة

ذ كنت بأرض احلبشة رأيتهم يصنعون شيئاً أفال أصنع لك مثله، إين إ: مساءأجتعلني له شيئاً يسترين؟ قالت 

   فدعت بسرير فاكبته لوجهه،نعم: قالت. عجبك صنعت لكأن إف

                                                

.٨٩ ص٤ ج:احلدائق) ١(

.٤ ح الدفنأبواب من ٥٢ الباب ٨٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح الدفنأبواب من ٥٢ الباب ٨٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٥٦

عليها ( ن، فقالتوع رأيتهم يصنهكذا: لته ثوباً فقالتمث دعت جبرائد فشدته على قوائمه، مث جل

  .)١(»صنعي يل مثله، استريين سترك اهللا من النارا): السالم

ا قالت ألمري إ«: )عليه السالم( اهللا، عن الصادق يب املقدام، وزياد بن عبيدأويف خرب عمرو بن 

ين كيف صورته، أري:  فقال هلا علي،واعمل نعشاً رأيت املالئكة قد صورته يل: )عليه السالم( املؤمنني

  .)٢(»رته ذلك كما وصف هلا وكما أمرت بهأف

كثرياً ما كانوا يعملون على طبق العادة ) عليهم السالم( ن املعصومنيإال منافاة بني األمرين، ف: أقول

منا يظهرون املتعارف إرشاد من اهللا سبحانه، وإحسب استشارة أو حنوها، مع أن الواقع كان ذلك ب

راء آصحابه ويأخذ بأ كان يستشري )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن الرسولحسب املصلحة، كما أ

  .بعضهم، والواقع كان ذلك بوحي أو اهلام

ن احتمل يف احلدائق االختصاص، إن استحباب النعش عام للرجال والنساء، للسرية كما تقدم، و إمث

  .)عليها السالم( ىل الصديقةإألن األخبار وردت بالنسبة 

  .ىل النساءإ يستفاد من مجلة من األخبار كراهة عدمه بالنسبة وال خيفى أنه

                                                

.٢ ح الدفنأبواب من ٥٢ الباب ٨٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح١٤٩ الباب ١٨٨ ص:علل الشرائع) ٢(



١٥٧

يا أم إين «: قالت ألمساء بنت عميس) عليها السالم( ن فاطمةإ: )عليه السالم( فعن زيد بن علي

  .)١(»ين أكره ذلكأأرى النساء على جنائزهن إذا محلن عليها تشف أكفان و

ىل األعاظم من الناس، وجرائد النخل اليت تدار على إبة ما العماري املتعارف يف هذه األزمنة بالنسأ

  .هل البوادي، فلم أجد ما يدل عليه يف األخبار ويف كلمات العلماءأامليت كما يتعارف عند بعض 

ن كان يراد دفنه يف حمل موته بال إىل كل ميت، وإ الظاهر عموم استحباب التشييع بالنسبة :ومنها

ن استحباب أىل الذهن من األخبار إوالظاهر املنساق (: جواهر حيث قال للىل التشييع، خالفاًإحاجة 

 أما اذا مل يكن كذلك، كما لو كان مثالً يف ىل النقل،إكان حمل الدفن حمتاجاً ذا إالتشييع إمنا هو فيما 

ىل إ بالنسبة )عليه السالم( مام مث استدل بعمل اإل،)٢()حمل جتهيزه، فال يستحب إخراجه، ونقله للتشييع

  . انتهى.)صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب

أا هي املرجع يف املشي الزائد عن طالقات حمكمة، كما اإلأن ال إ املنساق ولو كان ذلك :أقول

خراج إطالق، بل  ال يدل على عدم االستحباب حىت يعارض اإل)عليه السالم( مامقدر احلاجة، وفعل اإل

  ليه مع حضورإرجاعه إن بيته مث  م)عليه السالم( العسكري

                                                

.١٧ ح يف جتهيز امليت٦ الباب ٢٥٦ ص٧٨ ج:البحار) ١(

.٢٦٤ ص٤ ج:اجلواهر) ٢(



١٥٨

مور امليت، لكن أاحلجة كاف يف الداللة، اللهم إال أن يقال بأن ذلك يعارض استحباب اإلسراع يف 

  .لهحمال منافاة بني املستحبني املتزامحني، كما قرر يف 

نه يكره محل ميتني على سرير واحد، كما عن الوسيلة، والتذكرة، واملختلف، واملنتهى، إ :الثاين

نه املشهور، وبه أويف احلدائق .  األحكام، واملعترب، والوسائل، بل يف املستند على األظهر األشهرواية

 للقائلني بالتحرمي، وهو احملكي عن النهاية، والسرائر، صرح الشيخ ومجع من األصحاب، خالفاً

كتبت : ار قالصل احلكم مكاتبة الصفأجلعفي، واملهذب، واجلامع، ويدل على اوالقواعد، وحمتمل كالم 

ن إن جيعل امليتني على جنازة واحدة يف موضع احلاجة وقلة الناس، وأ أجيوز )عليه السالم( ىل أيب حممدإ

ال حيمل «: )عليه السالم( كان امليتان رجالً وامرأة حيمالن على سرير واحد، ويصلى عليهما؟ فوقع

  .)١(»ر واحديالرجل واملرأة على سر

  .)٢( على جنازة واحدةوال جيعل ميتني: والرضوي

  .نه بدعةإ ب:ىل ذلكإضافة واستدل القائل بالتحرمي باإل

ما الرضوي فضعف سنده، ومفهوم املكاتبة الدال  أال مع قصد التشريع،إا ال تكون إ: واجلواب

   الرجلني،على عدم البأس يف

                                                

.١ ح الدفنأبوابمن  ٤٢الباب ٨٦٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣٦ س١٩ ص:فقه الرضا) ٢(



١٥٩

  .واملرأتني مانعان عن العمل به

 لن الشهرة مانعة عن العمأال إىل الرجل واملرأة ظاهرة، إن كانت داللتها بالنسبة إما املكاتبة وأو

ن كان االحتياط إال ابن ادريس، وإذ مل جند عامال قطعيا ا مل خيالف نفسه يف سائر كتبه إبظاهرها، 

طالقها يقتضي عدم الفرق بني احملرم واألجنيب، فما رمبا يتوهم إن إيقتضي تركه يف خصوص مورده، مث 

  .السقوط حال حياما يف غاية من تأييد استصحاب

، وابن محزة، نه يكره جلوس املشيع حىت يوضع امليت يف حلده، كما عن العماينإ :الثالث

ىل مجع من األصحاب، إائق، واملستند، ونسبه األول منهما د يف الذكرى، ويف احلوالفاضلني، والشهيد

ينبغي ملن شيع جنازة أن «:  قال)معليه السال( ، صحيح ابن سنان، عن الصادقصويدل عليه من النصو

  .)١(»ذا وضع يف حلده فال بأس باجللوسإال جيلس حىت يوضع يف حلده، ف

 )عليه السالم( با احلسنأرأيت : سكايف عدم الكراهة، حلسنة داود بن النعمان قالوعن الشيخ واإل

فلما أدخل امليت حلده قام نحى فجلس، تىل القرب إ، فلما انتهى » ال ما شاء الناس،اهللا ما شاء«: يقول

  . )٢(فحثا عليه التراب ثالث مرات بيده

                                                

.١ ح الدفنأبواب من ٤٥ الباب ٨٧١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.١ ح الدفنأبواب من ٢٩ الباب ٨٥٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٦٠

يب هريرة أالقرب وقف يتحدث مع ىل إنتهى ا ملا )عليه السالم( ن احلسنيإ :تقدمأما خرب الدعائم امل

نه من مؤيدات الشيخ، ال أ فالظاهر )١( فلما وضعت جلس وجلسوا،بن الزبري حىت وضعت اجلنازةوا

  .سك به بعض هلمن متإاملشهور، و

 )عليه السالم( ماموكيف كان، فالظاهر الكراهة للصحيح املتقدم، وال تنافيه احلسنة، ألن عمل اإل

منا يدل على اجلواز ونقول به، ورمبا يستدل يف املقام بالعامي املروي عن إال يدل على نفي الكراهة، و

 يقوم يف اجلنازة حىت ) عليه وآله وسلمصلى اهللا( كان رسول اهللا: البيهقي، عن عبادة بن الصامت سنن

، وهذا مع الغض عن )٢(»خالفوهم«: وقال... هكذا نفعل فجلس: فقال يهودي... توضع يف اللحد 

  .ذ اجللوس كان لعارض كما ال خيفىإسنده ال يدل على خالف املشهور، 

هذه البالد من زيارة ن اجللوس يف حال الغسل والزيارة يف األعتاب املقدسة، كما هو الشائع يف  إمث

 حيث ذهب ا )عليه السالم( ىل جنازة أخيه احلسنإ بالنسبة )عليه السالم( اجلنازة اقتداء بفعل احلسني

السري بامليت؟ منا هو يف حال إن كراهته أ هل هو كذلك؟ أم )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ىل قرب جدهإ

  من ظاهر: احتماالن

                                                

.يف ذكر السري باجلنائز ٢٣٣ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

.٢٨ ص٤ ج:السنن الكربى) ٢(



١٦١

ذا وضع على األرض فال بأس إاقتداء بامليت، ف منا هوإس املشيع ن عدم جلوأالصحيح، ومن احتمال 

ىل من حلق بعد وضع اجلنازة، ألنه مل إن األقرب عدم الكراهة بالنسبة أقرب، كما أباجللوس، لكن األول 

  . لصدق املشيع عليهلن كان فيه نوع من التأمإيشيع بعده، وبذلك أفىت املستند، و

ملنتهى ا ذكره يف ،ورفع الصوت عند اجلنازة(: د املكروهات، قالا عد ما ذكره املستند يف:والرابع

  . انتهى)١()ن به رواية عامية، وال بأس به يف مقام املساحمةإ: وقال

                                                

.٨ س١٩٦ ص١ ج:املستند) ١(



١٦٢



١٦٣

  فصل

 يف الصالة على امليت

 بل ولو ،املرتكب للكبائر   حىت،جيب الصالة على كل مسلم من غري فرق بني العادل والفاسق والشهيد وغريهم

.نفسه عمداًقتل 

  

  }فصل{

} يف الصالة على امليت{

  . عليه، والكيفية، واألحكامىالكالم فيها يقع يف املصلي، واملصل

مجاع، بل الضرورة، كما يف املستند، وبال خالف يف اجلملة، باإل} جيب الصالة على كل مسلم{

من {وجممع الربهان، وغريمها كما يف احلدائق، وعن املنتهى وتقرير اجلواهر، وإمجاعاً كما عن التذكرة، 

 } بل ولو قتل نفسه عمداً،املرتكب للكبائر   حىت،غري فرق بني العادل والفاسق والشهيد وغريهم

  ايات، ويدلطالق النصوص والفتاوى، ومعاقد اإلمجاعات، والتصريح ببعضها يف بعض الروإل



١٦٤

صلّ على من مات من أهل «: ال ق)عليه السالم( اهللا  على احلكم، خرب طلحة بن زيد، عن أيب عبد

  .)١(»القبلة، وحسابه على اهللا

صلّوا على «: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم( السكوين، عنه وخرب غزوان

  .)٢(»املرجوم من أُميت، وعلى القاتل نفسه من أُميت، ال تدعوا أحداً من أميت بال صالة

 الصالة على امليت فرض على الكفاية، لقول النيب:  قال)ه السالمعلي( وخرب الدعائم، عن الباقر

  .)٣(»ال إله إالّ اهللا: ال إله إالّ اهللا، وعلى من قال: صلوا خلف من قال«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 على امرأة ماتت يف نفاسها )اهللا عليه وآله وسلمصلى (رسول اهللا صلى  : أيضاً)عليه السالم( وعنه

  .)٤(»نا، وعلى ولدها، وأمر بالصالة على الرب والفاجر من املسلمنيمن الز

 عنه، وهو وضعف هذه األخبار منجرب بالعمل، مضافاً إىل أن خرب طلحة معتمد عليه، لرواية صفوان

  من اجتمعت العصابة على

                                                

.٢ ح صالة اجلنازةأبوابن  م٣٧ الباب ٨١٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٧ الباب ٨١٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.١يف ذكر الصالة على اجلنائز اهلامش رقم  ٢٣٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(

. يف ذكر الصالة على اجلنائز٢٣٥ ص١ ج:سالمم اإلئدعا) ٤(



١٦٥

يف يظهر أن تصن: ، ومنه)١(إن كتابه معتمد: تصحيح ما يصح عنه، على أن الشيخ ذكر يف فهرسته

  .احلدائق له يف غري حمله

الصالة على الفرق مث إن هذا يف املؤمن مما ال إشكال فيه وال خالف، كما أنه ال إشكال يف عدم 

ه ي كالغالة، واخلوارج، والنواصب، صرح بذلك احلدائق واجلواهر ومصباح الفقاحملكوم بكفرهم،

 املقتضي لعدم ترتب أحكام ،اقهم بالكفارحلإوغريهم، بل يف األول عدم اخلالف فيه، وذلك ملا دلّ على 

 ألنه قيده باملسلم، فهم خارجون ،مل ينص على ذلك استغناًء) رمحه اهللا( ن املصنفأاملسلمني عليهم، وك

  .اًموضوع

  :ائفتنيطنعم يبقى الكالم يف 

  .سائر املخالفني الذين ال يعتقدون مذهب أهل احلق، وإن مل يلحقوا بالكفار: األول

  .لد الزنا من املسلمني و:الثاين

طالقات املتقدمة، فقد وقع فيه اخلالف، فعن األكثر بل املشهور وجوب الصالة عليه، لإل: أما األول

  .وغريها

  لسرائر، والوايف، واإلشارة، وكشفوعن املقنعة، والوسيلة، وا

                                                

.٣٧٤ ح،باب الواحد، طلحة بن زيد ١١٦ ص:الفهرست) ١(



١٦٦

نع عن عموم ملابذلك باألصل بعدم  اللثام، وعدم استبعاد املدارك، وصريح احلدائق العدم، واستدلوا

م، ومبا دلّ من األخبار على كفرهم، وبأن الصالة إكرام وال يصح إكرام أهل النار، ومبا هيف املقام يشمل

هل بلغك ما صنعنا حبجر بن عدي : )عليه السالم(  أن معاوية قال للحسني: صاحل بن كيسانىرو

تلناهم، وكفناهم، وصلينا عليهم، ق: قال» وما صنعت م؟«: )عليه السالم( وأصحابه شيعة أبيك؟ فقال

ناهم، وال خصمك القوم يا معاوية، لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفّ«:  فقال)عليه السالم( فضحك احلسني

  .)١(»صلّينا عليهم، وال قربناهم

 وما دلّ على  تقدم من املستفيضة املعمول ا،ويف اجلميع ما ال خيفى، إذ ال جمال لألصل مع ما

 هو مبعناه األعم غري املنايف مع جريان أحكام اإلسالم، كما دلّ على كفر تارك الزكاة واحلج كفرهم فإمنا

 والذي يدلّ على إرادة ،)٢(»سة وجوهإن الكفر على مخ«: )عليه السالم( وما أشبه، وقد روى عن علي

ارة، والذبيحة، ربة الدالة على جريان أحكام اإلسالم عليهم يف أبواب الطهتالكفر باملعىن األعم املع

  .والنكاح، وغريها

  ردود صغرى وكربى، إذ لعلّ احلكمة فم،أما كون الصالة إكراماً

                                                

. ط األعلمي٢٩٦ ص٢ ج:الحتجاجا) ١(

.تفسري النعماين ٦٠ ص٩٠ ج:البحار) ٢(



١٦٧

إجراء السنة حىت على من ال يستحق اإلكرام، كما دلّ على ذلك وجوب لعن املنافق عقيب الرابعة، 

ق التصدق حستكرام، كيف والكافر الذي هو شر منه يثبات أن املخالف ال يستحق هذا اإلإوأىن لنا ب

بالنسبة إىل النواصب، كما ال خيفى يف معاوية  عنه وما أشبه لتخفيف العذاب عنه، وخرب صاحل إمنا هو

  . فال وجه لإلشكال فيما عليه املشهور،وكيف كان. وشيعته

 فاحملكي عن احللّي املنع عن الصالة عليه، وكأنه ملا دلّ على كفره، لكن قد تقدم يف ،وأما ولد الزنا

ن ذلك يصح بالنسبة إ :ل الكتاب أنه كسائر املسلمني لو كان مسلماً، فال وجه لإلشكال فيه، ال يقالأو

ىل الصغري منهم فهو ليس بولد شرعاً للمسلم، إوأظهر اإلسالم، أما بالنسبة إىل ولد الزنا الذي كرب 

نا، وليس أسوأ من اللقيط الولد تابع وإن كان من ز: وليس هو مبسلم، فال وجه للصالة عليه، ألنا نقول

س يسوأ من ولد الكافر املسيب للمسلم، ولأالذي نقول بتبعيته، وإن مل يكن من هذا الشخص، بل ليس ب

هذا قياساً، بل تفهم التبعية من األدلة الشرعية، وإن مل يترتب عليه بعض آثار الوالدة كاإلرث وما أشبه، 

النكاح وحنوه، هذا باإلضافة إىل خصوص خرب الدعائم خر يف باب مع أنه يترتب عليه بعض اآلثار األ

  .املتقدم

إنه يدل على إطالق الصالة على الفاسق، مضافاً إىل اإلمجاع واإلطالقات وبعض األخبار اخلاصة  مث

  ،املتقدمة



١٦٨

شارب اخلمر : قلت له:  قال)عليه السالم( اهللا خصوص صحيحة هشام بن سامل، عن أيب عبد

١(»نعم«: )عليه السالم( لى عليهم إذا ماتوا؟ قالصوالزاين والسارق ي(.  

نعم ورد يف مجلة من الروايات عدم الصالة على الفسقة، فعن البحار عن كتاب مقصد الراغب 

 يف قتلى صفني واجلمل والنهروان من أصحابه أن ينظر يف )عليه السالم( قضى أمري املؤمنني: قال

، ومن كانت »فهو الفار من الزحف«: يصلّ عليه، وقالجراحام، فمن كانت جراحته من خلفه مل 

  .)٢(جراحته من قدامه صلى عليه ودفنه

صلى اهللا (  عاد رجالً من األنصار فقال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن اجلعفريات، أن رسول اهللا

.  القبورىت تزيرهحاحلمى يقوم بالشيخ : فقال املريض. »احلمى طهور من رب غفور«: )عليه وآله وسلم

  .)٣(فمات يف مرضه ومل يصلّ عليه: قال» فليكن ذا«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( فقال

   عليه الرسولإنه مات رجل وعليه درمهان فلم يصل :ويف حديث

                                                

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٧ الباب ٨١٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.١٠ ححكام الشهيدأ باب ١٢ ص٧٩ ج:البحار) ٢(

. باب عيادة املريض٢٠٠ ص:اجلعفريات) ٣(



١٦٩

  .)١()عليه السالم(  حىت ضمنه أمري املؤمنني)صلى اهللا عليه وآله( 

لى عليه إال أن يكون ترك ذلك خوفاً على ن األغلف ال يصإ«: )عليه السالم( ويف حديث، عن علي

  .)٢(»نفسه

ضافة إىل ضعف سندها ال بد من محلها على ما ال خيالف النص واإلمجاع، لكن هذه األخبار باإل

 علم أن الفار فر خالفاً، ال مبجرد الفرار من الزحف، كما )عليه السالم( فمن احملتمل أن يكون اإلمام

ال دليل  على الدين، وأول على املستهزء كان تأديباً لئال جيرسم صالة الروعد) رمحه اهللا( وجهه السي

ه إرتداداً ؤ عينية، أما احتمال أن يكون استهزاة ومن الواضح أا ليست واجبعلى أنه مل يصل عليه آخر،

 على املديون على نوع من )صلى اهللا عليه وآله وسلم( تهالقيل فهو بعيد، وكذلك حيمل عدم صكما 

  .نبيهالت

 يعين ال ،وينبغي محله على ما إذا صلى عليه ولو واحد(: ويف الوسائل يف توجيه خرب األغلف قال

  ينبغي الرغبة يف الصالة عليه، أو على من جحد شرعية اخلتان بعد ثبوا عنده، وقيام احلجة عليه 

                                                

.٤ ح صالة اجلنازة ذيلأبواب من ٢٩ الباب ١١٧ ص١ ج:املستدرك) ١(

.٤ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٧ الباب ٨١٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٧٠

  ،اً أو مليقسامه حىت املرتد فطرياًأوال جيوز على الكافر ب

  

  .)١()تداًحبيث يصري مر

 ال بد من ،)٢( على عمار، وال هاشم مل يصلّ)عليه السالم(  من أن علياً:إن ما ورد يف موثق عمار مث

 من وجوب الصالة على الشهيد، مضافاً إىل عمل الرسول واإلمام يف ،توجيهه مبا ال ينايف النص والفتوى

  .الصالة على الشهداء، مما ظاهره الوجوب

حىت املرتد {اليت منها فرق املسلمني احملكوم بكفرهم } قسامهأى الكافر بعل{الصالة  }جيوزوال {

ويدل على أصل احلكم مضافاً إىل اإلمجاع كما يف املستند واملستمسك، وبال إشكال } اً أو مليفطرياً

م مات أَحٍد ِمنه  ال تصلِّ علىو﴿: وخالف كما يظهر من احلدائق واجلواهر ومصباح الفقيه، قوله تعاىل

داً ولىأَبع قُمِرِه  ال تقَب وا وماتوِلِه وسروا ِباللَِّه وكَفَر مهفاِسقُونَِإن م٣(﴾ه( .  

مالِئكَته يصلُّونَ ِإنَّ اللَّه وند يف داللة اآلية الحتمال إرادة الدعاء من الصالة، حنو ﴿تسوأشكل امل

ِبيلَى الن٤(﴾ع(.  

  صلى اهللا( كان رسول اهللا «:خبرب حممد بن مهاجرواستدل لذلك 

                                                

.٤ ح صالة اجلنازة ذيلأبواب من ٣٧ الباب ٨١٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح غسل امليتأبواب من ١٤ الباب ٦٩٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٨٤اآلية : سورة التوبة) ٣(

.٥٦اآلية : حزابسورة األ) ٤(



١٧١

ألنبياء ودعا، مث كرب ودعا ، إذا صلى على ميت كبر وتشهد، مث كرب وصلى على ا)عليه وآله وسلم

، فلما اه اهللا عز وجل عن الصالة على للميت، مث كبر اخلامسة وانصرفنني، مث كرب الرابعة ودعا للمؤم

، )١(»كرب وصلى على النبيني، مث كرب ودعا للمؤمنني، مث كرب الرابعة وانصرفاملنافقني، كرب وتشهد، مث 

لكن اإلشكال يف غري حمله بعد ظهور الصالة يف الصالة املعروفة، وإن كان ذلك هو احملكي عن كشف 

 ملا )صلى اهللا عليه وآله( ن النيبإ: اللثام، وتبعه اجلواهر، والذي يؤيد ذلك ما عن كتاب سليم بن قيس

اك اهللا أن تصل:  أخذ عمر بثوبه من ورائه، وقالتقدم للصالة على ابن أيب عليه، وال حيل لك أن يلقد 

إمنا صليت كرامة البنه، وإين ألرجو أن «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  عليه، فقال له رسول اهللايتصل

، فإن الظاهر منه )٢(»ت اهللا عليه إمنا دعو، وما يدريك ما قلت،أبيه وأهلهبين يسلم به سبعون رجالً من 

 بأنه صالة، كما أن املتبني فهم أن الصالة املنهي عنها هي هذه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( تقرير النيب

  .الصالة

   عن الدعاء، وإما عن الصالة، لكنواحلاصل أن النهي إما

                                                

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢ الباب ٧٦٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح صالة امليتأبواب من ٤ الباب ١١٢ ص١ ج:املستدرك) ٢(



١٧٢

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ىل غريه حيتاج إىل قرينة مفقودة، وصالة النيبإالثاين أظهر، فالذهاب 

 وليست هي بتلك املثابة لعدم الدعاء له، ،على املنافقني ال تنايف النهي، ألن النهي عن الصالة املتعارفة

  فصلى بال ركوع مثالً، فإنه ال تصدق الصالة إال صورة، ومراد النيب،كما لو ى إنسان عن الصالة

  . إمنا جئت بصورة الصالةإمنا صليت بـ :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

أَنهم كَفَروا  ﴿:وكيف كان، فداللة اآلية تامة، ويتم يف سائر الكفار بالتعليل، بقوله سبحانه

 كما أنه يدل على عدم الصالة على الكافر قصور األدلة على مشوله، فال جتوز ألن ، إىل آخره)١(﴾ِباللَِّه

  .)عليه السالم(  واإلمام) عليه وآله وسلمصلى اهللا( ية، وعدم عمل النيبقيفالعبادات تو

 مثل ما رووه من ، على قتلى اجلمل كذب)عليه السالم(  عليوما رواه بعض املخالفني من صالة

  . على قتلهم)عليه السالم( ندمه

اللَِّه ماً يؤِمنونَ ِبال تِجد قَو﴿: ورمبا استدل لعدم اجلواز بأن الصالة مودة، وقد ى عنها بقوله تعاىل

واللَّه ادح نونَ موادِم الْآِخِر يوولَهالْيسر٢(﴾ و(.  

                                                

.٥٤اآلية : سورة التوبة) ١(

.٢٢اآلية : سورة اادلة) ٢(



١٧٣

، وليس نلكن رمبا يتأمل يف الصغرى، بل يف عموم الكربى، ولذا جيوز التصدق عن األبوين الكافري

  .ذلك ختصيصاً، إذ الظاهر إباء اآلية عن التخصيص

ا املرتد بقسميه، فرق فيه بني أقسامه اليت منهمل يوكيف كان، إذا ثبت حرمة الصالة على الكافر 

  .ألنه كافر أيضاً، ومن الكافر الفرق احملكوم بكفرها كما ال خيفى

  )٢( والواقفية،)١(أما سائر طوائف املسلمني، من الكيسانية

                                                

: اأول من شذ عن احلق من فرق اإلمامية الكيسانية، وهم أصحاب املختار، وقالو: يف كتاب الفصول) رمحه اهللا( قال الشيخ املفيد) ١(

إن احلسن إمنا دعا يف باطن :  وأبطلوا إمامة احلسن واحلسني، وقالوا)عليه السالم(مام أمري املؤمنني بإمامة حممد بن احلنفية بعد اإل

مامة من بعده مات وحصلت اإل) رمحه اهللا(اً وحكي عن بعضهم أن حممد... ن احلسني ظهر بالسيف بإذنه إمره، وأالدعوة إىل حممد ب

نه يقوم بعد إن حممداً قد مات وإ: أن منهم من يقول: وقد حكي. املطلب ا انتقلت من ولده إىل ولد العباس بن عبديف ولده، وإ

ال بقية ): قدس اهللا روحه( وأضاف شيخنا املفيد. نه القائمإاهللا بن حممد حي مل ميت، و ن عبدإ: وقال بعضهم. املوت وهو املهدي

هذا ومن أراد التفصيل .  وال يعرف صحتهىال يعرف منهم يف هذا الزمان أحد، إال ما حيكللكيسانية مجلة، وقد انقرضوا حىت 

 ١ ج: وامللل والنحل،٢٣ ص):للنوخبيت(  وفرق الشيعة،٢٨-١ ص٣٧ ج: والبحار،١٠٤-٨١ ص٢ ج:الفصول املختارة: فلرياجع

.١٤٧ص

وقال . هو املهدي: وقالوا) عليهما السالم( موسى بن جعفرالواقفة الذين وقفوا على  :١٢٠ صقال شيخ الطائفة يف كتاب الغيبة) ٢(

طائين، وزياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيسى بروى الثقات أن أول من أظهر هذا االعتقاد علي بن أيب محزة ال: ٤٢ صيف

  ... .الرواسي

رباثي، قال حدثين أبو علي  عن حممد بن احلسن ال،٨٧١ ح٤٥٩ ص:وروي يف اختيار معرفة الرجال املعروف برجال الكشي

 الواقفة أنه كان اجتمع ثالثون ألف دينار ءكان بد: الفارسي، قال حدثين أبو القاسم احلسني بن حممد بن عمر بن يزيد، عن عمه، قال

لسداج،  بالكوفة، أحدمها حيان ا)عليه السالم(شاعثة زكاة أمواهلم وما كان جيب عليهم فيها، فحملوا إىل وكيلني ملوسى عند األ

عليه ( يف احلبس؛ فاختذا بذلك دوراً وعقدا العقود واشتريا الغالت، فلما مات موسى )عليه السالم(واآلخر كان معه، وكان موسى 

ذاعا يف الشيعة أنه ال ميوت ألنه هو القائم، فاعتمدت عليه طائفة من الشيعة وانتشر قوهلما أ وانتهى اخلرب إليهما أنكرا موته، و)السالم

 واستبان للشيعة أما قاال ذلك حرصاً على )عليه السالم(لناس، حىت كان عند موما أوصيا بدفع ذلك املال إىل ورثة موسى يف ا

  .املال

 ومنهم من وقف على جعفر بن حممد الصادق ،)عليه السالم(منهم من وقف على حممد بن الباقر : والواقفية تنقسم إىل ثالثة أقسام

 وفرق ،٤٦٣ – ٤٥٥ ص للتفصيل يراجع رجال الكشي،)عليه السالم(م من وقف على موسى بن جعفر  ومنه،)عليه السالم(

. ١٦٥ ص١ ج: وامللل والنحل،١٩ ص والغيبة للطوسي،٢٧٥-٢٥٠ ص٤٨ ج: والبحار،٨١ ص:الشيعة



١٧٤

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



١٧٥

  مات بال توبة

  

اء، وال يغايل، وال ينكر ضروري الدين، فهو داخل فيمن  ومن إليهم ممن ال ينصب العد)١(والبهرة

جتب الصالة عليه، كما ذكره اجلواهر وغريه، كما أن يف حكم الطرفني جمانينهم، فمجنون املسلم حبكم 

مات بال {املسلم، كما ذكره املستند، وجمنون الكفار حبكمهم، لكن سقوط الصالة على املرتد فيما إذا 

ت توبته بال إشكال، فيكون مسلماً له ما هلم، لر، أما لو تاب فلو كان ملياً قبألنه حينئذ كاف} توبة

 ،ىن احلكم على قبول توبته كما تقدم يف كتاب الطهارة فيصلى عليهتوعليه ما عليهم، ولو كان فطرياً اب

  . فال يصلى،أم ال

  مث الظاهر كفاية صالة املؤمن على هؤالء حسب معتقدهم، وإن 

                                                

 وتسمى ،حلسني املقيم بنجران احلجازفئة تتبع علي بن ا:  ومها فئتان،البهرة فرقة من الفرق اإلمساعيلية يقيمون باهلند والباكستان) ١(

  . وفئة تتبع طاهر سيف الدين الذي أقام يف بومباي اهلند وتسمى باملستعلية،بالرتارية

فإم زعموا ) عليهما السالم( مام جعفر الصادقمساعيل بن اإلإ وهي منتسبة إىل ،مساعيلية هي الفرقة الثانية اليت انشقت عن الشيعةواإل

  .ظهر موته تقية حىت ال يقصد بالقتلأ يقوم بأمر الناس وأنه هو القائم، ولكنه ،وت حىت ميلك األرضمساعيل ال ميإأن 

 ومقدمة ،١٩١ ص١ ج: وامللل والنحل،٦٧ ص: وفرق الشيعة،١٣٨ ص:مامة يف اإلسالم واإل،٢٨٢ ص:الفرق بني الفرق: راجع

. ائممساعيلية للقاضي نعمان، صاحب الدعإ ومخس رسائل ،دعائم اإلسالم



١٧٦

  ، سنني إذا بلغوا ستطفال املسلمني إالّوال جتب على أ

  

، وذلك يف غري ما ورد الدليل على ا التزموا بهلزموهم مبأكانت باطلة حسب معتقدنا، من باب 

  .مال فهو احملكّإكيفية خاصة، و

فتجب الصالة حينئذ على }  سنني إذا بلغوا ستعلى أطفال املسلمني إالّ{الصالة } وال جتب{

ما يف املستند، وعند األكثر كما يف اجلواهر، واألشهر األظهر كما يف احلدائق، األظهر األشهر ك

 أو املشهور كما عن مجاعة نقله املستمسك، وعن االنتصار والغنية ،ومذهب األكثر كما عن املدارك

  .مجاع عليهإلواملنتهى وظاهر اخلالف والدروس ا

ن مرادهم هو قل الصالة كاع يصلى عليه حىت يأما املقنع، واملقنعة، واجلعفي، الذين عربوا بأنه ال

 هذه العبارة مأخوذة من الروايات اآلتية اليت فسر فيها العقل ببلوغ ست سنني، ذلك، فإن الظاهر كون

  :ويف املقام قوالن آخران

 من رفع صوته بالبكاء،  يعين،)١( بوجوا على املستهل:بن اجلنيد، فإنه قال فيما حكي عنه ال:األول

   .ه كناية عن املولود، وعلى هذا فال جتب الصالة على اجلنني الساقطوكأن

 ومال ،)٢()ال يصلي على الصيب ما مل يبلغ(:  احملكي عن بن أيب عقيل، فإنه قال:الثاين ويقابله القول

ضافة إىل األصل إليه الكاشاين يف حمكي الوايف، والذي يدل على مقالة املشهور مستفيض الروايات، باإل

  :  كصحيحة زرارة، قال،ع املدعىنسبة إىل قبل الست واإلمجابال

                                                

.٣١س ١١٩ ص:املختلف) ١(

.٣١ س١١٩ ص:املختلف) ٢(



١٧٧

 فأخرب مبوته، فأمر به فغسل وكفن، ومشى معه وصلى عليه، )عليه السالم( بن أليب جعفرمات ا

م على قربه حىت فرغ منه، مث انصرف، وانصرفت معه حىت إين ألمشي يها، مث قاوطرحت مخرة، فقام عل

 يأمر به )عليه السالم( وكان»  على مثل هذا وكان ابن ثالث سننيىيصلنه مل يكن إأما «: معه، فقال

فمىت جتب عليه الصالة، : قلت:  قال،فيدفن وال يصلى عليه، ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله

  .)١(»إذا عقل الصالة وكان ابن ست سنني«: فقال

 صيب صغري له ثالث سنني مث  على ابن له)عليه السالم( صلى أبو جعفر: ومرسل الصدوق، قال

  .)٢(»إن بين هاشم ال يصلون على الصغار من أوالدهم ما صليت عليه: لوال أن الناس يقولون«: قال

  .)٣(»إذا عقل الصالة وكان ابن ست سنني«: وسئل مىت جتب الصالة عليه؟ قال

الة على الصيب مىت  أنه سأل عن الص)عليه السالم( اهللا رة مجيعاً، عن أيب عبدوصحيحة احلليب وزا

 ،إذا كان ابن ست سنني: مىت جتب الصالة عليه؟ قال: قلت. ذا عقل الصالةإ: يصلى عليه؟ قال

  )٤(.هطاقأوالصيام إذا 

  واملراد بوجوب الصالة والصيام ثبوما شرعاً ال الوجوب املصطلح،

                                                

.٣ ح صالة اجلنازةأبواب من ١٣ الباب ٧٨٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣٤ ح يف الصالة على امليت٢٥ الباب ١٠٥ ص١ ج:الفقيه) ٢(

.٣٥ ح يف الصالة على امليت٢٥ الباب ١٠٥ ص١ ج:الفقيه) ٣(

.٣٣ حلى امليت يف الصالة ع٢٥ الباب ١٠٤ ص١ ج:الفقيه) ٤(



١٧٨

وينتج وجوب الصالة  ،ن عقل الصالة وجبت عليه يف وقت واحدإالظاهر عرفاً من هذا احلديث و

 عليه إذا بلغ ست سنني، ورمبا يؤيد ذلك مبا يف احلدائق من صحيحة حممد بن مسلم، عن أحدمها

 مىت يعقل الصالة وجيب عليه :قلت. إذا عقل الصالة: يف الصيب مىت يصلى عليه؟ قال) عليهما السالم(

  .)١(لست سنني: قال

 فهي مؤيدة ال دليل، ومن ،عليهسقاط كلمة إه ب روايت)٣(، وعن التهذيب)٢(لكن يف الوسائل

 مع هذا ة رقم احلديث مشرياً إىل الوسائل،املستغرب أن مرقم أحاديث احلدائق يف الطبعة اجلديد

االختالف، ومل ينبه على ذلك، ويظهر من الوسائل أنه مل يكن مسقط يف عبارته، ألنه قال بعد هذا 

 بل ويدلّ على احلكم ،)٤()صالة على جنازته إذا مات ملا تقدموميكن محل الوجوب على ال(. احلديث

سألته عن الصيب أيصلى عليه إذا مات وهو :  قال)عليه السالم( صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى

، وما حيتمل من أن املراد إذا عقل مطلقاً ولو )٥(»إذا عقل الصالة فيصلى عليه«: ابن مخس سنني؟ قال

راض، أال ترى غري تام بعد تفسري إذا عقل بست سنني يف روايات أُخر، فكأنه إعسنني  كان ابن مخس

  أنه لو حدد املوىل

                                                

.٣٦٨ ص١٠ ج:كما يف احلدائق) ١(

.٢ حعداد الفرائضأ أبواب من ٣ الباب ١٢ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٦ ح يف الصبيان يؤمرون بالصالة١٨ الباب ٣٨١ ص٢ ج:التهذيب) ٣(

.٢ حعداد الفرائض ذيلأ أبواب من ٣ الباب ١٢ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

. نازة باب الصالة على اجل٩٩ ص:سنادقرب اإل) ٥(



١٧٩

جميء العبد بطلوع الشمس بالساعة الثانية صباحاً فسأل العبد هل أتى يف الساعة الواحدة فقال 

  .دده قبل ذلكعراض والتحويل إىل احلد الذي حإلاإذا طلعت الشمس فائت، مل يفهم منه إال : املوىل

وسألته عن الصيب :  قال)عليه السالم( لعلي بن جعفر، عن أخيه الكاظم املسائل بومثله ما عن كتا

  .)١(»إذا عقل الصالة فيصلى عليه«: يصلى عليه إذا مات وهو ابن مخس سنني؟ فقال

  .)٢(»واعلم أن الطفل ال يصلى عليه حىت يعقل الصالة«: ويف الروضوي

 )عليه السالم( اهللا  عن أيب عبداهللا بن سنان، املستهل، بصحيحة عبدا على واستدل للقول بوج

ال يصلى على املنفوس، وهو املولد الذي مل يستهل ومل يصح، وال يورث من الدية، وال من غريها «: قال

  .)٣(»ثهرو عليه ووإذا استهل فصلّ

يصلى على الصيب إذا بلغ من  لكم )عليه السالم( سألت أبا احلسن: وصحيحة علي بن يقطني، قال

  .)٤(»يصلى عليه على كل حال إال أن يسقط لغري متام«: السنني والشهور، قال

عليه إذا ث الصيب ويصلى يور«: قال) عليهم السالم( وخرب السكوين، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه

  سقط من بطن أمه، فاستهل

                                                

.٢ ح صالة اجلنازةأبواب من ١٣ الباب ١١٥ ص١ ج:املستدرك) ١(

.٢٧ س١٩ ص:فقه الرضا) ٢(

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ١٤ الباب ٧٨٨ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.٢ ح صالة اجلنازةأبواب من ١٤ الباب ٧٨٩ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



١٨٠

  .)١(»ليهث ومل يصل عرخاً، وإذا مل يستهل صارخاً مل يوراص

  .)٢(»إذا استهل الطفل صلي عليه«:  أنه قال)عليه السالم(سالم، عن علي وعن دعائم اإل

صلى اهللا عليه ( إن رسول اهللا«:  قال)عليه السالم( وعنه عن اجلعفريات، بسند األئمة، عن علي

  .)٣(»صلى على امرأة ماتت يف نفاسها، عليها وعلى ولدها: )وآله وسلم

 إن رسول اهللا«:  يقول)عليه السالم( جعفر مسعت أبا: عن قدامة بن زائدة، قالوصحيح ابن بكري، 

  .)٤(»بنه إبراهيم، فكرب عليه مخساًا صلى على )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

ستحباب أو التقية، كما أصر عليه صاحب احلدائق،  هذه الروايات ال بد من محلها على اال:أقول

  .ورهض النصوص اُألخر املؤيدة للمشوالذي يؤيد كوا صدرت تقية بع

عليه (  يف حياة أيب جعفر)عليه السالم( اهللا  أليب عبدبناًارأيت :  قال،زرارة أو حسنتهكصحيحة 

  اهللا، فطيم قد ال له عبد يق)السالم

                                                

.٣ ح صالة اجلنازةأبواب من ١٤ الباب ٧٨٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. يف ذكر الصالة على اجلنائز٢٣٥ ص١ ج:دعائم االسالم) ٢(

. باب الصالة على من مات يف النفاس٢٠٧ ص:اجلعفريات) ٣(

.١١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٥ الباب ٧٧٣ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



١٨١

ال له  فق،هذا موالي: يا غالم من ذا الذي إىل جنبك ـ ملوىل هلم ـ؟ فقال: درج، فقلت له

ذلك شر لك فطعن يف جنازة الغالم فمات، فأخرج يف : ـ لست لك مبوىل؟ فقالحه زـ ميا:املوىل

 وعليه جبة خز صفراء، وعمامة خز صفراء، ومطرف )عليه السالم( ىل البقيع، فخرج أبو جعفرإسفط 

بنه، فلما انتهى إىل البقيع ابن ا، والناس يعزونه على يشي إىل البقيع، وهو معتمد علميخز أصفر، فانطلق 

 فصلى عليه، وكرب عليه أربعاً، مث أمر به فدفن، مث أخذ بيدي فتنحى يب مث )عليه السالم( م أبو جعفرتقد

من وراء،   يأمر م فيدفنون)عليه السالم( ، إمنا كان أمري املؤمننيإنه مل يكن يصلى على األطفال«: الق

  .)١(»ولوا ال يصلون على أطفاهلموال يصلى عليهم، وإمنا صليت عليه من أجل أهل املدينة، كراهية أن يق

يف  :)٤(ستبصار واال)٣(، وعن الكايفجنان الغالم فطعن يف والوايف )٢( احملكى عن التهذيب:أقول

   تقولجنازة الغالم

                                                

.٤ح  يف وجوب الصالة على جنازة من بلغ ست سنني٣ الباب ٢٧٥ ص٣ ج:حاديث الشيعةأكما يف نسخة جامع ) ١(

.٤ ح يف الزيادات٢٢ الباب ١٩٨ ص١ ج:التهذيب) ٢(

.٣ حطفال والصبيان والصالة عليهم باب غسل األ٢٠٧ ص٣ ج:الكايف) ٣(

.٢ ح يف الصالة على االطفال٢٩٧ الباب ٤٧٩ ص١ ج:االسبتصار) ٤(



١٨٢

العرب طعن فالن يف جنازته ورمى يف جنازته، تريد أنه مات فيكون قوله فمات ـ على هذا ـ 

  .عطفاً تفسريياً

ملا قبض إبراهيم بن «:  يقول)عليه السالم( با احلسن موسىأمسعت : اهللا، قال وخرب علي بن عبد

صلى اهللا عليه ( قال:  جرت فيه ثالث سنن، ـ إىل أن قال ـ)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

نه، مث خرج به  فغسل إبراهيم وحنطه وكفّ)عليه السالم(  فقام علي،بينايا علي قم فجهز : )وآله وسلم

صلى ( إن رسول اهللا:  حىت انتهى به إىل قربه، فقال الناس)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ضى رسول اهللاوم

يا أيها :  فانتصب قائماً مث قال، نسي أن يصلي على إبراهيم ملا دخله من اجلزع عليه)اهللا عليه وآله وسلم

دخلين من اجلزع، أال وإنه ليس بين ملا االناس أتاين جربئيل مبا قلتم، زعمتم أين نسيت أن أصلي على 

كما ظننتم، ولكن اللطيف اخلبري فرض عليكم مخس صلوات وجعل ملوتاكم من كل صالة تكبرية، 

  .)١(»وأمرين أن ال أصلي إالّ على من صلّى

) عليهم السالم( ها كالصرحية يف أن الصيب ليس عليه صالة، وأن ما وقع منهماوهذه األخبار كما تر

  بن بكري واجلعفريات، بل احتماهلا ضعيف يف الكن ال جمال الحتمال التقية يف خرب إمنا صدر تقية، 

                                                

.٧ حطفال والصبيان والصالة عليهم باب غسل األ٢٠٨ ص٣ ج:الكايف) ١(



١٨٣

 وإن تولد ، بشرط أن يتولد حياً،نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنني إن كان مات حني تولده

  . فال تستحب أيضاميتاً

  

تقية ) عليهم السالم( عملهمستحباب غري املؤكد، فيكون خرب الدعائم أيضاً، وحيتمل احلمل على اال

عليهم ( راءة أنه واجب، أو مستحب مؤكد، مع أنه مل يكن مبستحب مؤكد، حىت أمإمن حيث 

رف التقية ملا صلوا، فإن التقية حتصل بذلك أيضاً، ولذا ذهب غري واحد إىل ظلو كانوا يف غري ) السالم

  .استحباا بالنسبة إىل املستهل

إن كان و ، سننينعم تستحب على من كان عمره أقل من ست{: فقال) رمحه اهللا(واختاره املصنف

ما أ ، وال بأس بذلك رجاًء،} فال تستحب أيضاً وإن تولد ميتاً، بشرط أن يتولد حياً،مات حني تولده

التسمك بقاعدة التسامح لذلك كما عن بعض وصريح آخرين فال مساغ له، إذ التسامح يف مثل هذا 

  .حىت ولو قلنا جبرياا لفتوى الفقيهاملقام ال وجه له، 

وأما ابن أيب عقيل، فقد استدل له باإلضافة إىل األصل، وإىل أن الصالة استغفار للميت ودعاء له، 

  :ومن مل يبلغ ال حاجة له إىل ذلك، ببعض النصوص

لم هل  الق أنه سئل عن املولود ما مل جير عليه)عليه السالم( اهللا كموثق عمار الساباطي، عن أيب عبد

  ال، إمنا«: يصلى عليه؟ قال



١٨٤

  .)١(»الصالة على الرجل واملرأة إذا جرى عليهما القلم

ن الناس يكلمونا ويردون إ )عليه السالم( اهللا قلت أليب عبد: وخرب هشام املروي عن الكايف قال

. نعم:  فنقول فيقولون ال يصلى إالّ على من صلّى،،علينا قولنا إنه ال يصلى على الطفل ألنه مل يصل

قولوا «: أرأيتم لو أن رجالً نصرانياً أو يهودياً أسلم مث مات من ساعته فما اجلواب فيه، فقال: فيقولون

فترى على إنسان ما كان جيب عليه يف فريته، فإم سيقولون اأرأيتم لو أن هذا الذي أسلم الساعة : هلم

لصيب الذي مل يصل افترى على إنسان هل كان جيب جيب عليه احلد، فإذا قالوا هذا قيل هلم فلو أن هذا ا

عليه احلد، فإم سيقولون ال، فيقال هلم صدقتم، إمنا جيب أن يصلى على من وجب عليه الصالة 

  .)٢(»واحلدود، وال يصلى على من ال جتب عليه الصالة وال احلدود

 قبله، ألن األول حممول على ال منافاة بني هذا اخلرب والذي(: قال احملدث الكاشاين يف حمكي الوايف

ة واستحباا على من عقلها، والثاين على من حتمها ووجوا على من أدرك، فمىت تستحب الجواز الص

  ب جتب، ومىت الالصالة للصيب تستحب عليه، ومىت جت

                                                

.٧ ح يف الزيادات٢٢الباب  ١٩٩ ص٣ ج:التهذيب) ١(

.٨ حطفال والصبيان والصالة عليهم باب غسل األ٢٠٩ ص٣ ج:الكايف) ٢(



١٨٥

  .، انتهى)يعقلها ال جتب عليه، وال تستحب

 أن يصلي فعلي، فمن كان من شأنه شأين ال من صلى أن )عليه السالم( وحاصل جواب اإلمام

 عدم الصالة ال جتب الصالة على ميته،  ومن كان من شأنه،جتب الصالة عليه كما تثبت احلدود عليه

أما عن األصل فبأنه ال جمال له عند الدليل، وأما عن أن ال :  وأجيب عنه،كما ال تثبت احلدود عليه

ه، وإىل  يف صالة الطفل يدعى لألبوين ال لاء، وإىل أنضافة إىل الطفل حمتاج إىل الدعحاجة للطفل فباإل

املراد قلم فبأن وأما عن املوثقة . بأنه اجتهاد ال يعارض النص) عليهم السالم( النقض بالنيب واألئمة

التكليف أعم من النديب أو التمريين بقرينة تلك الروايات، وما دلّ على استحباب الصالة اليومية لغري 

  .البالغ

 خرب هشام فالشذوذ كما يف املستند، وضعف السند، وخمالفة الشهرة، ولعل األوىل أن وأما عن

جياب بأن املراد بوجوب احلدود أعم من التعزيز، كما يطلق كثرياً عليه، وال إشكال يف ثبوته بالنسبة إىل 

 على من يعقل يب العاقل، فيكون مفاد هذه الرواية مفاد األخبار املتقدمة الدالة على ثبوت الصالةصال

  .الذي عمره ست سنوات

 فإنه واحلاصل أن حمل البحث بني هشام والعامة كان فيما قبل عقل الصيب، أي قبل ست سنوات،

  الذي ال يصلي اليومية، وال



١٨٦

  .يثبت عليه احلد، أما من بلغ ذلك السن ثبت عليه الصالة واحلد

، وأقل احملامل إشكاالً يف نفسها مجع وكيف كان، فقد اضطرب الفقهاء يف اجلمع بني هذه األخبار

وهو يف حد ذاته ال خيلو من جودة إال أن (: احملدث الكاشاين، لكن قال يف مصباح الفقيه بعد نقل كالمه

عراض املشهور عنهما، إعتماد على هذين اخلربين يف صرف الروايات املشهورة عن ظاهرها بعد اال

  .، انتهى)١()شكلوقصور ثانيهما يف حد ذاته من حيث السند م

ن مقتضى اجلمع إن إعراض املشهور ليس كاسراً، كما أنه ليس جبابر، وحيث إلكن رمبا يقال 

ن القدماء يف مسائل بعد و فقد خالف املتأخر،الداليل ذلك ال حميص عن الذهاب إليه، وهذا ليس ببدع

 ال يكفي، كيف مع أيضاً خالفهم، كمسألة البئر وغريها، لكن يبقى أن هذا اجلىما وجدوا الدليل عل

دل على استحباب الصالة على املستهل، وهو ال جتب الصالة عليه وال تستحب توقد عرفت روايات 

ضطراباً يف أقوال الفقهاء، فمن قائل بوجوا على املستهل، اله، وهذا االضطراب يف الروايات أوجب 

ىل ما دون ذلك، إستحباب بالنسبة ومن قائل بوجوا على من بلغ ست سنوات، وعدم الوجوب وال اال

ىل من دونه، ومن قائل بأن امليزان هو إستحباب بالنسبة ومن قائل بالوجوب على من بلغ الست، واال

  ممن ظاهر كالم ذلك، سواء كان قبليضاً اختاره املستند، ونسبه إىل غريه أالعقل، كما 

                                                

.٢٣ س٤٩٤ صكتاب الصالة: مصباح الفقيه) ١(



١٨٧

د املسلمني يف بالتاًويلحق باملسلم يف وجوب الصالة عليه من وجد مي  

  

الست كاخلمس، أو بعده، أو على الست، إالّ أن الغالب حيث كان العقل يف الست، أتت طائفة 

ىل إستحباب بالنسبة من الروايات حتدد به، ومن قائل بامليزان هو البلوغ مما ظاهره عدم الوجوب وال اال

لكاشاين، وقد ذكر كل له كا من قبمن قبله، ومن قائل بأن امليزان هو البلوغ مع استحباا بالنسبة إىل

من احلدائق، واجلواهر، واملستند، ومصباح الفقيه، واملستمسك، احتماالت حول اجلمع بني األخبار، 

صلى اهللا ( ، كما أن بعض الروايات ال ميكن اجلمع بينها، كما دلّ على أن النيبلكن بعضها بعيد جداً

لّ على أنه صلى عليه، وحينئذ ال جمال إالّ الذهاب إىل  على إبراهيم، وما د مل يصلّ)عليه وآله وسلم

  .مقالة املشهور، واهللا العامل

 وال خالف ظاهر منهم، بل أرسله ، انون بال إشكال}ليهويلحق باملسلم يف وجوب الصالة ع{

مجاع عليه، وذلك إلطالق النصوص، وما تقدم من مات، بل يف املصباح دعوى اإلبعضهم إرسال املسلّ

، قد عرفت أن املراد به من له شأنية الصالة ال فعليتها، يأنه ال يصلى على من ال يصل هشام من خرب

من {م يف وجوب الصالة عليه لق باملسحولذا يصلى على تارك الصالة وإن كان ال يصلي، كما أنه يل

١(بال خالف ظاهر، كما يف املستمسك}  يف بالد املسلمنيتاًوجد مي(،  

                                                

.٢١٦ ص٤ ج:املستمسك) ١(



١٨٨

علّة احلدائق يف مسألة اللقيط يف دار اإلسالم اإلشكال يف ذلك، كما أن ظاهر لكن يظهر من 

  .)مل حيضرين ألصحابنا نص فيه(: مصباح الفقيه اإلشكال أو التوقف، بل قال

  :وكيف كان، فالذي ميكن أن يستدلّ به للوجوب أمور

  .ق ما يفهم من الشارع من تغليب حكم املسلم، كما يظهر من أخبار السو:األول

  . إطالقات الصالة:الثاين

  .)١(كل مولود يولد على الفطرة عموم :الثالث

  .)٢(االسالم يعلو وال يعلى عليه: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  مقتضى عموم قوله:الرابع

 بالرباءة، لكن االنصاف أن املناط املفهوم من أخبار السوق كاف يف املقام، وال يبعد :واستدل للعدم

شخص، سرية على ذلك يف غالب األحكام، وكأنه للمالزمة العرفية بني إجراء آثار املسلم على جريان ال

 أو الشيء الذي كان جنساً ،يده إذا كان مذكى حبكم السوق م املأخوذ منسالم عليه، فاللحوإجراء اإل

  قيل إذا حكم الشارع بطهارته حبكم السوق، كان الالزم عرفاً 

                                                

.٤ ح باب فطرة اخللق على التوحيد١٢ ص٢ ج:الكايف) ١(

.٣ حهل املللأ يف مرياث ١٧١ الباب ٢٤٣ ص٤ ج:الفقيه) ٢(



١٨٩

  ،وكذا لقيط دار اإلسالم

  

أن يكون هو أيضاً مسلماً، لئن ترتب اآلثار فرع وجود ذي األثر، وال خيتص ذلك بالسوق، بل 

حم املأخوذ من يد الشخص يف غري السوق، لسالم وصحاريها ذا احلكم، ولذا حيكم حبلية البالد اإل

سالم من غري أن  اإلسالم حبكم أا يف بلدج املرأة اليت يف بالد اإلاوهذا ليس خاصاً باللحم، بل جيوز زو

 منه آخر يف بالد اإلسالم اقتص يسأل عن دينها، وكذا تزويج املرأة نفسها برجل كذلك، وإذا قتل رجالً

إذا كان عمداً وإن كان املقتول جمهوالً، وهكذا يف سائر األحكام، وليس كل ذلك الستفادة املناط 

  .والسرية

ألنه من التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية، طالقات الصالة، فال يصح التمسك مبجردها، إأما 

م مل إ(:  فقد قال املصباحكل مولود يولدط له مبا حنن فيه، أما ب ال رسالم يعلواإلكما أن عموم 

  .) فكأم أعرضوا عنه، إليه بل مل يعتمدوا عليهايستندو

 وعلى تقدير ثبوته ال حجية  لو مت داللته مل يكن مانع عن األخذ به، ألن اإلعراض مل يثبت،:أقول

  . فتأمل،فيه

ملا تقدم هنا ويف باب الغسل، وإن توقف فيه يف } لقيط دار اإلسالم{جتب الصالة على } وكذا{

احلدائق، بعد نسبته إىل الشهيدين يف الذكرى والروض، بل رمبا يؤيد ذلك ما ورد من أخبار عدم إجراء 

  أنه) عليهما السالم( ارة عن أحدمهحكم العبد على اللقيط، كخرب زرا



١٩٠

  .)١(»حرة ال تباع وال تشترى«: قال يف لقيطة وجدت قال

ال إنعم «:  عن ولد الزنا أيباع، أو يستخدم؟ قال)عليه السالم( اهللا سأل أبوعبد: وخرب احلليب، قال

  )٢(.»ا ال تشترىإجارية لقيطة ف

يه، أو أبيعه، أو رسألته عن ولد الزنا اشت:  قال)عليه السالم( اهللا بان، عمن أخربه عن أيب عبدأوخرب 

  .)٣(»اشتره، واسترقه، واستخدمه، وبعه، فأما اللقطة فال تشتره«: استخدمه؟ فقال

واملراد ببيع ولد الزنا وحنوه أن اململوكة لو زنت جيوز ملوالها بيع ولدها، كما يدلّ على ذلك مجلة 

  :من النصوص

قلت له جارية يل زنت أبيع ولدها؟ :  قال)عليه السالم( اهللا كخرب عنبسة بن مصعب، عن أيب عبد

وإن كان ولد «: )عليه السالم( ويف خرب آخر، عنه. )٤(»نعم«: أحج بثمنها؟ قال:  قلت،»نعم«: قال

  .)٥(»الزنا من أمة مملوكة فحالل ملوالها ملكه وبيعه وخدمته، وحيج بثمنه

                                                

.٢ ح ما يكتسب بهأبواب من ٩٦ الباب ٢٢٣ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح ما يكتسب بهأبواب من ٩٦ الباب ٢٢٣ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(

.٧ ح ما يكتسب بهأبواب من ٩٦ الباب ٢٢٣ ص١٢ ج:الوسائل) ٣(

.٤ ح ما يكتسب بهأبواب من ٩٦ الباب ٢٢٣ ص١٢ ج:الوسائل) ٤(

.٢ ح العتقبوابأ من ٤٦ الباب ٤٢ ص٣ ج:املستدرك) ٥(



١٩١

  .بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم حيتمل كونه منه

  

وحيث كان اللقيط حمل توهم أنه ولد الزنا وقع السؤال من احلكمني يف الروايات، وكيف كان 

فوجه التأييد أن إطالق كون اللقطة حراً فيما كان األمر دائراً بني احلريب واملسلم، يدلّ على تقدمي 

  .سالميتهإالشارع احلكم ب

كما أنه يظهر منه }  مسلم حيتمل كونه منهبل دار الكفر إذا وجد فيها{: ومنه يظهر الوجه يف قوله

  . بني املسلمني والكافرينبحكم اللقيط يف الدار املشتركة، كما يتفق غالباً أيام احلر



١٩٢

 على التفصيل الذي ، من الويلوأن يكون مأذوناً ،يشترط يف صحة الصالة أن يكون املصلي مؤمناً): ١مسألة ـ (

  مر سابقاً

  

كأنه ال إشكال } أن يكون املصلي مؤمناً{على امليت } حة الصالةيشترط يف ص{): ١مسألة ـ (

مات، وذلك ملا أشار إليه يف املستمسك من األدلة الواردة الدالة على فيه، وأرسله بعضهم إرسال املسلّ

وإن من صلى، وزكى، وحج، «:  يف خرب املفضل)عليه السالم(  غريه، كقول الصادقةبطالن عباد

ه، بغري معرفة من افترض اهللا عليه طاعته، فلم يفعل شيئاً من ذلك ـ إىل أن قال واعتمر، وفعل ذلك كل

  .، احلديث)١(»ليس له صالة وإن ركع وإن سجد: ـ

ومنه يعرف أن والية بعضهم دون بعض أيضاً غري كاف، فال عربة بصالة الواقفية، والبهرة، ومن 

  .إليهم

نفسه للصالة مع إمكان أحدمها، ولو كان احلاكم أو يتقدم الويل ب}  من الويلوأن يكون مأذوناً{

 الصالة بود الويل مطلقاً، فال إشكال يف وجي، أما مع عدم اإلمكان، كما لو مات حيث ال يوجعرلشا

 لعدم صالحية املقيدات للتقييد حىت يف هذا املقام، فيشمله عمومات وجوب الصالة على ،عليه ممن حضر

  .امليت

  يف}  سابقاًذي مرعلى التفصيل الّ{ء فهو ولياأما كيفية مراتب األ

                                                

  .١٨ ح مقدمة العباداتأبواب من ٢٩ الباب ٩٥ ص١ ج:الوسائل) ١(



١٩٣

ىل ابن أيب عمري، عن بعض إسناده إأول املبحث، ويدل عليه يف خصوص املقام ما رواه الكليين ب

  .)١(»ب أو يأمر من حي،يصلي على اجلنازة أوىل الناس ا«:  قال)عليه السالم( اهللا أصحابه، عن أيب عبد

يصلي «:  قال)عليه السالم( اهللا  بعض أصحابنا، عن أيب عبدد بن أيب نصر، عنموخرب أمحد بن حم

  .)٢(» أو يأمر من حيب،على اجلنازة أوىل الناس ا

عليه ( قال أمري املؤمنني: قال) عليهم السالم(  عن أبيه، عن آبائه،سكوين، عن جعفرلورواية ا

 وإالّ فهو ،إن قدمه ويل امليتإذا حضر سلطان من سلطان اهللا جنازة فهو أحق بالصالة عليها «: )السالم

 الويل ال السلطان، كما رمبا توهم، ألن فهو غاصب: ، والظاهر أن املراد بالضمري يف قوله)٣(»غاصب

السلطان أوىل من الويل حىت بنفس الويل فكيف باملوىل عليه، لنص الغدير الدال على أن الوالية اليت هي 

 ثابتة لإلمام الذي هو سلطان اهللا تعاىل، )٤(﴾ ِبالْمؤِمنني ِمن أَنفُِسِهم ىلالنِبي أَو ﴿:للرسول يف قوله تعاىل

  باإلضافة إىل أن

                                                

.١ حوىل الناس بالصالة على امليتأ باب من ١٧٧ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٥ حوىل الناس بالصالة على امليتأ باب من ١٧٧ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.٤ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٣ الباب ٨٠١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.٦اآلية : حزابة األسور) ٤(



١٩٤

سلطان اهللا تعاىل ال يعقل أن يكون غاصباً، هذا إذا كان املراد بسلطان اهللا اإلمام، أما إذا كان املراد 

ه إمنا هي مستمدة من سلطة اإلمام األعم حىت يشمل الفقيه النائب العام يف عصر الغيبة، ألن سلطت

 املستمدة من سلطان اهللا تعاىل، فال يبعد أن ال )صلى اهللا عليه وآله وسلم( املستمدة من سلطة النيب

م باملعىن الذي هو ثابت للنيب نفسهأم عدم أولوية الفقيه بالناس من يكون له هذا احلق، فإن من املسلّ

إذا حضر «:  قال)عليه السالم( اهللا لحة بن زيد، عن أيب عبدمام، ويدل على احلكم أيضاً خرب طإللو

مام أحق، فإنه لوال كونه حق الغري طبعاً ال يكون اإل. )١(»اإلمام اجلنازة فهو أحق الناس بالصالة عليها

وهناك مجلة أخرى من النصوص تدل على احلكم، وتوضح املراد من الروايات السابقة، كخرب الدعائم، 

  .)٢(»صالة عليها من وليهالذا حضر السلطان اجلنازة فهو أحق باإ«:  أنه قال)السالمعليه ( عن علي

  .)٣(»الوايل أحق بالصالة على اجلنازة من وليها«: )عليه السالم( ويف خرب اجلعفريات، عنه

                                                

.٤ حوىل الناس بالصالة على امليتأ باب من ١٧٧ ص٣ ج:الكايف) ١(

. يف ذكر الصالة على اجلنائز٢٣٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

.حق بالصالة على امليتأ باب من ٢١٠ ص:اجلعفريات) ٣(



١٩٥

  )١(.»إذا حضر سلطان جنازة فهو أحق بالصالة عليها«:  أيضاًً)عليه السالم( وفيه عنه

 الناس بالصالة على امليت الويلّ أو من قدمه الويل، فإذا كان يف القوم رجل من بين وىلأواعلم أن «

  )٢(.» فإن تقدم من غري أن يقدمه الويل فهو غاصب،ذا قدمه الويلإهاشم فهو أحق بالصالة 

وظاهر هذا أن اهلامشي املتقدم من غري اإلذن غاصب، وال ينايف ذلك كون الويل غاصباً يف باب 

مارة أ، كما ال خيفى، بل يظهر من بعض األخبار أن السنة جرت يف تقدمي كل من كان له سلطان اهللا

ب، كما أجيز أعمال خلفاء اجلور يسالم نصاملسلمني، وحيكم باسم اإلسالم، وإن مل يكن له من اإل

  . ملصلحة ثانوية،بالنسبة إلينا، مع أم من أبعد الناس عن اإلسالم

ملا توفيت أم كلثوم : )عليه السالم( بيه، عن أ)عليهم السالم(  بن حممدجعفركخرب اجلعفريات، عن 

أمري يومئٍذ على املدينة، فقال احلسني بن   خرج مروان بن احلكم وهو)عليه السالم( بنت أمري املؤمنني

  لوال السنة ما تركته يصلي «): عليهما السالم( علي

                                                

.حق بالصالة على امليتأ باب من ٢٠٩ ص:اجلعفريات) ١(

.١٥ س١٩ ص:فقه الرضا) ٢(



١٩٦

  .ى مجاعة كانت أو فراد،ذنهإفال تصح من غري 

  

  .)١(»يهاعل

كانت حاضرة يف واقعة كربالء، وتوفيت ) عليها السالم(  حيتاج إىل التأمل، فإن أم كلثوموهذا اخلرب

نه كانت ألمري إ إالّ أن يراد بنت آخر امسها أم كلثوم، كما قيل ،)عليه السالم( بعد استشهاد احلسني

دة بأم كلثوم، دفنت إحداهن  بنات ثالث تسمى كلهن زينب، وتكىن كل واح)عليه السالم( املؤمنني

  .وهي الكربى يف الشام، والثانية يف مصر، والثالثة يف املدينة

  . كان الوليد)عليه السالم( مث يبقى الكالم حول أن أمري املدينة يف عصر احلسني

ت حق للويل بالنسبة إىل صالة امليت، وقد عرفت فهذه األخبار مجيعها تدل على ثبووكيف كان 

} فال تصح{حقية الويل أ أن يكون أمور امليت على حنو الوجوب الكفائي مع نيملنافاة بسابقاً عدم ا

مطلقاً، واحداً كان أم متعدداً، رجالً أو إمرأة، كبرياً أم صغرياً، قاتالً أم غري } ذنهإمن غري {صالة امليت 

  .قاتل

طالق كل ذلك إل}  ادىمجاعة كانت أو فر{ أما بالنسبة إىل الصالة ،ىل الويلإهذا كله بالنسبة 

  غري إمنا يتوىللفتوى، والقول باالنصراف عن الصغري والقاتل وأفراد اجلماعة يف غري حملّه، إذا الصاالنص و

                                                

. حق بالصالة على امليتأ باب من ٢١٠ ص:اجلعفريات) ١(



١٩٧

 يشمله قطعاً، والقاتل )١(﴾رحاِمَألأُولُوا او﴿: كسائر األمور املرتبطة به، وعموم آيةوليه، شؤون 

 األمور باملناط أو األولوية وكالمها حمل منع، فاملطلق يشمله رئ وإطراده يف سا،لدليللوإن مل يرث إال أنه 

اية، فذن الويل إمنا يتوقف عليها يف اجلماعة ال يف أصل الصالة، لوجوا على الكإأيضاً، ورمبا يقال بأن 

  .فال تناط برأي أحد

  .لويلطالق حمكم، وقد عرفت عدم املنافاة بني الوجوب الكفائي، وبني أحقية اإن اإل: وفيه

ورمبا ينقح املسألة بأن الكالم تارة يف صالة اإلمام وأخرى يف صالة املأموم، وثالثة يف صالة املنفرد، 

إلذن، وأخرى يف البطالن، والظاهر أن ادير يقع الكالم تارة يف احلرمة إذا كانت بدون قوعلى كل ت

دم اشتراط صالة املأموم ال طالق، واحتمال عصالة كل واحد منهم مشترطة باإلذن، ملا عرفت من اإل

ن ذلك للعلم باإلذن إإلذن فيه، اطالق، والقول بأن السرية جرت على عدم أخذ املأموم وجه له بعد اإل

  . غالباً، فإن األولياء يرضون، بل يفرحون بصالة املأموم خلف اإلمام املأذون من قبلهم

  . ذن الويل باجلماعةإتوقف عن مث إن احملكي عن ظاهر الشرائع والنافع والذكرى، اختصاص ال

                                                

.٧٥اآلية : نفالسورة األ) ١(



١٩٨

وعن بعض التصريح بأن ذلك يف اإلمام دون . ىل األصحاب كافةًإوعن الروض والذخرية نسبته 

  .)١()ولعله أيضاً مرادهم من اجلماعة(: وقال يف املستند. املأموم

فال وجه  قد عرفت مقتضى القاعدة، وال إمجاع يف البني قطعاً، ، مضافاً إىل أن مرادهم غامض:أقول

  . فتأمل،للعدول عنها

طالق يستفاد عدم الفرق بني الصالة األوىل والثانية إذا صلوا متتالني، فإنه كما يشترط إنه من اإل مث

الثاين والثالث، واحتمال أن أصل الصالة مشترط باإلذن أما   كذلك يشترط يف،يف األوىل منهم اإلذن

ن اإلطالق إ: دليل على اشتراط مستحبات امليت باإلذن، وفيهتكرارها فال، ألن الثانية مستحبة، ومل يدلّ 

حمكم، وليس دليل على اشتراط الواجب فقط، ولذا نقول باشتراط مستحبات الغسل به أيضاً، أما 

بالنسبة إىل مسألة احلرمة والبطالن فال إشكال يف حرمة الصالة بدون إذن الويل ألنه تصرف يف حق 

  .لقائل بأنه غاصبالغري، مضافاً إىل الرضوي ا

، )٢()مجاعيف كالم كثري من األصحاب أنه ال جيوز، وادعى عليه بعض مشاخينا اإل(: قال يف املستند

  ن ماأومنه يعلم . انتهى

                                                

.٣٠ س٤٤٣ ص١ ج:املستند) ١(

.٣٣ س٤٤٣ ص١ ج:املستند) ٢(



١٩٩

 بدون احلرمة، ألن األوامر والنواهي املتعلقة باملركبات جزًء أو شرطاً ط البطالن فقهرمبا حيتمل من

 النيب عن بيع الغرر، دلّ على ىال بيع إال يف ملك، أو : ، فلو قالإمنا تدلّ على الوضع دون التكليف

، إذ ذلك إمنا يستقيم إذا مل يكن دليل على ه ليس يف حملّ،عدم انعقاد البيع إذا كان يف غري امللك أو غررياً

  .ياً وتشريع إذ مل يأذن ذه الصالة ثان،الً أواحلرمة، كما يف ما حنن فيه، ألنه تصرف يف حق الغري

وكيف كان، فاألقرب أن الصالة بدون اإلذن حرام باطل، وكما تبطل صالة اإلمام تبطل صالة 

بدعوى أن املأمومية هنا (لمستند حيث أفىت بصحة صالة املأمومني لاملأمومني لو كانت مجاعة، خالفاًً 

ل اإلمام عن املأموم واجباً  التأخر يف تكبرية اإلحرام، واملتابعة يف األفعال واألقوال، وال يتحمت إالّسلي

 وهو ال يوجب ، غايته متابعته قوالً وفعالً مشروعاً ملن ليس له قوله وفعله كذلك،يبطل ببطالنه صالته

  . انتهى،)١()البطالن

 اجلماعة، وقد من حيث عدم اإلذن، وقد يالحظ من حيث فقدان شرائط  قد يالحظ البطالن:أقول

  .مليت صالة ايالحظ من حيث فقدان شرائط

  فقد عرفت أن األقرب البطالن، ألن: أما من الناحية األوىل

                                                

.خري السطر األ٤٤٣ ص١ ج:املستند) ١(



٢٠٠

  .  كذلك حيتاج إليه يف املأموم،اإلذن كما حيتاج إليه يف املنفرد واإلمام

  .فكالم املستند صحيح، لكنه ال يكفي يف دفع احملذور من مجيع نواحيه: وأما من الناحية الثانية

سمني، ألنه إما أن يكون حبيث تصح صالته لو كان منفرداً فهو على ق: وأما من الناحية الثالثة

  .كالقرب للميت وما أشبه، وإما أن يكون حبيث ال تصح صالته لو كان منفرداً



٢٠١

  . شكالإلكن يف إجزائها عن املكلفني ، زيب املمياألقوى صحة صالة الص): ٢مسألة ـ (

  

 ذكراً كان الصيب أم أنثى ،مليتعلى ا} زيب املمياألقوى صحة صالة الص{): ٢مسألة ـ (

  .طالقات األدلة الشاملة له بعد حتقق أن صالته شرعية مترينيةإل

  .ة فال مغزى هلايينرما من جهة احتمال كون عباداته متإ}  شكالإلكن يف إجزائها عن املكلفني {

 مام املهدينصراف األدلة عن صالة غري البالغ، فالوجوب الكفائي حباله، وصالة اإلاوإما من جهة 

عليهم ( مإ على أبيه ال تكون دليالً، ألم قد أوتوا احلكم صبياً، اللهم إال إذا قيل )عليه السالم(

  .فتأمل. أسوة) السالم



٢٠٢

   يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفني): ٣مسألة ـ (

  

يف والتحنيط، نسبه }  التكفنيبعد الغسل و{صالة امليت } يشترط أن تكون{): ٣مسألة ـ (

احلدائق إىل تصريح األصحاب، وعن املنتهى بال خالف يعلم، وعن كشف اللثام بال خالف، وعن 

 وناقش فقيه، وغريمها،ومصباح التفاق، وهو الظاهر من اجلواهر، املدارك هذا قول العلماء كافة، أي اال

المتثال يقتضي ال فاألصل وصدق اإمجاع كما هو الظاهر، ون ثبت اإلإف(: يف احلكم املستند قائالً

  :، والذي ميكن أن يستدل به لذلك أمور)١()العدم

 هكذا فعل، وكذا الصحابة )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ألن النيب(:  ما يف املدارك بقوله:األول

  . )٢()تيان خبالفه تشريعاً حمرماًوالتابعون، فيكون اإل

  .مدة يف املستمسك وجعله الع،مجاع كما عرفت التمسك به يف املستند اإل:الثاين

ك حبالل بني وحرام بني الحتياط يف مقام االشتباه، مث متس ما يف احلدائق من وجوب ا:الثالث

  .وشبهات بني ذلك

  .صالة االشتغال، أو أصالة عدم املشروعيةأ :الرابع

  الصالة والدفن ما دلّ على أن التغسيل والتكفني و:اخلامس

                                                

.٢٢ س٤٤٧ ص١ ج:املستند) ١(

.٧ س٢٠٨ ص:املدارك) ٢(



٢٠٣

أنه سأل أخاه موسى  )عليه السالم( سناده عن علي بن جعفرإبما رواه الصدوق مثل ة، بفعاالً مترتأ

:  عن الرجل يأكله السبع أو الطري فتبقى عظامه بغري حلم كيف يصنع به؟ قال)عليه السالم( بن جعفر

  .)١(»نيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدف«

الطري فتبقى سألته عن رجل يأكله السبع أو : قال: )عليه السالم( وخرب القالنسي، عن أيب جعفر

  .)٢(»ن ويصلّى عليه ويدفنل ويكفّيغس «:عظامه بغري حلم كيف يصنع به؟ قال

ل الشهيد إذا كان به رمق غس«:  أنه قال)عليه السالم(  عن الصادق،نصاريمرمي األ وخرب أيب

  . إىل غري ذلك،)٣(»ي عليهط وصلّن وحنوكفّ

ال داللة فيه على ) عليهم السالم( واألئمة )عليه وآلهصلى اهللا ( ورمبا يناقش يف األدلة، بأن فعل النيب

 غري مقبول، مضافاً إىل كونه حمتمل االستناد املسقط له عن ه غري حاصل، ومنقولهمجاع حمصلاللزوم، واإل

خبار ال داللة فيها صالة االشتغال حمكومة بالرباءة، واألأاحلجية؛ واالحتياط يف الشبهة البدوية غري الزم، و

  صالة الرباءة ألنه أطالقات، مث رتيب، إذ العطف بالواو ال يفيد ذلك، فاملرجع اإلعلى الت

                                                

.٤٢ ح يف املس٢٤ الباب ٩٦ ص١ ج:الفقيه) ١(

.٥ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٨ الباب ٨١٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٤٤ ح يف املس٢٤ الباب ٩٧ ص١ ج:الفقيه) ٣(



٢٠٤

   أو سهواً كان أو جهالً عمداً، قبلهما ولو يف أثناء التكفنيئفال جتز

  

نصاف أن املناقشة يف غري حملها، إذ هذه العبادة مل زائد مل يعلم من الشرع، لكن اإلشك يف تكليف 

وليس هذا من قبيل الشك يف الشرط . تياا يف غريه تشريع حمرمإ هذا املوضع، فترد من الشارع إال يف

ال مثل املقام الذي صل املوضوع وشك يف خصوصية زائدة، أاملنفي بالرباءة، إذ ذلك إمنا يكون فيما ثبت 

  .طالق من هذا احليثإطالق، إذ ال  ههنا، وال جمال للتمسك باإلالّإ مل يعلم شرعيته

إفادة الواو للترتيب مسلم، لكن رمبا يعلم ذلك إذا كان الكالم مرتباً حياكي اخلارج، فهو مث إن عدم 

 ةاستفادة بالقرينة ال من جمرد الواو، ومنه يعلم ما يف كالم املستند واملستمسك وغريمها، ممن جعل العمد

املتلقاة من الشرع فال ألنه خالف الكيفية } لو يف أثناء التكفنيقبلهما و{الصالة } ئفال جتز{مجاع اإل

  .جزاء يف غري حملّهجيوز أيضاً، ألنه تشريع حمرم، فما عن كشف اللثام من احتمال اإلال تكفي، بل 

أم خاص بصورة } اً أو سهو كان أو جهالًعمداً{ ا قبل التكفني ىمث هل عدم الصحة يعم ما لو أت

 لعدم ينص والفتوى يف الوجوب الشرطي املقتضالعلم والعمد؟ الظاهر األول، وفاقاً لغري واحد، لظهور ال

  الصحة مطلقاً، خالفاً لصاحب املستند حيث أفىت بالصحة يف 



٢٠٥

م أو التكفني أو كالمهانعم لو تعذر الغسل والتيم  

  

نعم قد يقال ذلك (: ، والحتمال اجلواهر قال)١()مجاع فيهمالعدم ثبوت اإل(: اجلاهل والناسي، قال

  . انتهى)٢()قاعدة العفو عنه، لعموم حديث الرفع وغريهيف الناسي بناًء على 

مجاع، كما أن قاعدة الرفع لو كانت حمكمة مل يكن وجه الستثناء طالق معقد اإلإلكن قد عرفت 

 من عدم صالحية )٣(النسيان، بل اجلهل أيضاً كذلك، جلريان الرفع فيه، مضافاً إىل ما ذكره املستمسك

طالق دليل الشرطية، وكأنه أشار إىل ذلك إالناقص، فال يصلح لتقييد حديث الرفع للداللة على صحة 

عادة بعد التمام، سواء كان جهالً ، وعلى هذا فتجب اإل)٤()ألنه فعل أمراً غري مشروع(: املصباح بقوله

رود  أو نسياناً ألحدمها، ولو دار األمر بني التقدمي والتأخري عن الدفن قدم الثاين، لو،باحلكم، أو املوضوع

  .الدليل عليه خبالف األول

} أو {همطلقاً، أو بعض قطع} التكفني{تعذر } أو{الذي هو بدله } نعم لو تعذر الغسل والتيمم{

  فلم يتمكن } كالمها{تعذر 

                                                

.٢٣ س٤٤٧ ص١ ج:املستند) ١(

.٦٩ ص١٢ ج:اجلواهر) ٢(

.٢١٧ ص٤ ج:املستمسك) ٣(

.٢٨ س٥٠٥ صكتاب الصالة: مصباح الفقيه) ٤(



٢٠٦

  ال تسقط الصالة،

  

وفاقاً لغري واحد، بل يف املستمسك بال خالف ظاهر، ويدل عليه } ال تسقط الصالة{من أحدمها 

ال «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( طالقات وجوب الصالة على كل مسلم، كقولهإ، بل قاعدة امليسور

  .)١(»تدعو أحداً من أميت بال صالة

ال ما بعدمها ألدلة التقييد يف غري حمله، إذ التقييد إمنا هو مع اإلمكان إطالق ال يشمل والقول بأن اإل

  .طالق قيد مبا مل يعلم تقييده مطلقاًإطالق حباله يف صورة التعذر، كما هو شأن كل فيبقى اإل

 أو بأصل الشرع كالشهيد، ،ضطراراًامث إنه ال فرق يف وجوب الصالة بني سقوط الغسل والكفن 

واحملدود املأمور بتقدمي الغسل على القتل، بل وحىت املصلوب الذي يتعذر إنزاله عن اخلشبة، ولو خلوف 

  ".ورامليس"طالق ودليل السلطة، ملا عرفت من اإل

: )عليه السالم(  عن أبيه،)عليه السالم( ورمبا حيتمل السقوط حينئذ، ملا رواه عمار، عن أيب جعفر

 ودفنهما يف ثياما، ، مل يغسل عمار بن ياسر، وال هاشم بن عتبة وهو املرقال)عليه السالم( أن علياً«

  .)٢(» يصل عليهماومل

  .ن تعذر غسله أو كفنه للمناط على كل مىال يصل ىل أنهإبل قد يتعدى عن ذلك، 

                                                

.٣ حنازة صالة اجلأبواب من ٣٧ الباب ٨١٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح غسل امليتأبواب من ١٤ الباب ٦٩٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٢٠٧

 ، عن أبيه)عليه السالم( مضافاً إىل ضعف اخلرب يف نفسه، ومضادته ملا رواه وهب، عن جعفر: وفيه

 مل يغسل عمار بن ياسر، وال عتبة، يوم صفّني، ودفنهما يف )عليه السالم( ن علياًإ«: )عليه السالم(

 على الشهداء )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن صالة النيب وخمالفته ملا روي م،)١(»ثياما، وصلّى عليهما

 وغريه، أنه حمتمل للتقية كما ذكره الشيخ، أو غري ذلك من احملامل اليت أوردها )عليه السالم( كحمزة

ن كل من تعذر غسله جتب  أالوسائل يف باب أحكام الشهيد، وأشار إليها اجلواهر، ومما ذكرنا ظهر

  .الصالة عليه بال غسل

  :م يبقى الكالم يف مورديننع

 من تعذر غسله للتردي يف بئر وحنوها، فرمبا يتوهم عدم وجوب الصالة عليه، خلرب عالء بن :األول

، فإن عدم ذكر الصالة )٢(»جتعل قرباً له«: قال...  يف بئر حمرج مات فيه رجل، ومل ميكن إخراجه :سيابه

  .دليل على عدم وجوا

لداللة على الوجوب، والرواية ليست ذا الصدد حىت يستفاد من إن العمومات كافية ل: وفيه

يعلم عدم اشتراطها بالكفن يف مثل هذا املقام، كعدم اشتراطها بالقبلة اليت هي : سكوا العدم، ومنه

  .شرط يف اجلنازة

                                                

.١٢ ح غسل امليتأبواب من ١٤ الباب ٧٠١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.١ ح الدفنأبواب من ٥١ الباب ٨٧٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٢٠٨

ه، نه مل يغسل فال جتب الصالة عليإل غسالً غري صحيح، فإنه رمبا يقال  املخالف الذي غس:الثاين

 مما يقتضي ترتيب اآلثار على ،طالقم يلتزمون مبا التزموا به ولو بعد موم لإلأىل إلكن فيه مضافاً 

 فال جيب علينا تغسيلهم ثانياً، وإن متكنا من ذلك، كما ال جيب علينا ،غسلهم ولو كان غري صحيح

 أن يرتل مرتلة من ال ميكن ن غاية األمرإطالق زوجتهم بعد تطليقهم، وإن متكنا من طالقهن صحيحاًً، 

  .غسله، وقد عرفت وجوا عليه

 كوهرشاد ىأنه لو تعذر الغسل أو التكفني لوجود ظامل ـ كما اتفق بالنسبة إىل قتليعلم ومما تقدم 

ىل القبلة وحنوه، وهل إخبراسان يف عهد الزنديق ـ مل تسقط الصالة، ولو فقد سائر الشرائط، كالتوجيه 

يت إذا مل يتمكن الشخص من الصالة عليه بعد الغسل والكفن، كما لو علم بأنه جتب الصالة على امل

 أو مينع اجلائر من  حنوه، وليس هناك غريه يصلي عليه،بعد إجراء املراسيم يؤخذ هذا املصلي إىل حمبس أو

قاعدة من : الصالة عليه، أو ما أشبه، أم تسقط فرض الصالة فيما ال ميكن بعد الدفن أيضاً، احتماالن

ومن أن الصالة . صالة عليه ب بقاء أحد بال حيطالقات املستفاد منها أن الشارع مل، وبعض اإل"امليسور"

 فإنه تشريع مل يرد به دليل، وال ، يرد إال يف هذا احملل اخلاص، فبتعذرها تسقط إطالقاًأدب شرعي مل

  والتحنيط يبعد اإلتيان ا رجاًء، ولو تعذر بعض األمور املذكور من الغسل 



٢٠٩

  ى عليهء من التراب أو غريه ويصلّ ال يوضع يف القرب ويغطى عورته بشيإ و، عليهىفإن كان مستور العورة فيصلّ

 وصلى مث تيسر وفعل، فالظاهر لزوم إعادة الصالة، فإنه كان تعذراً خيالياً ال واقعياً، ،والتكفني

  .فاشتراط الترتيب يف حمله

، كصب املاء من غري إمنا يراد به الغسل والتيمم وما قام مقامهمامث إن كون الصالة بعد الغسل 

ية الغسل مبا هو صال الكافر لو قلنا به فيما لو تعذر املسلم، ألن ظاهر الدليل عدم خصواحملرم، واغتس

  .ن تعذر التكفنيراتبه يكون مقدماً على الصالة وإهو، فما هو من م

يكن } الّإو{ما أشبه  ولو كان الستر حبشيش أو} ليهي عمستور العورة فيصلّ{امليت } إن كانف{

كما } ى عليهء من التراب أو غريه ويصلّ يوضع يف القرب ويغطى عورته بشي{له ساتر بوجه من الوجوه 

ىل تصرحيهم، وبال خالف، بل عليه إصرح به مجاعة من األصحاب كذا يف اجلواهر، ونسبه يف احلدائق 

 اهللا يب عبدقلت أل: ثقة عمار الساباطي، قال املستند، ويدل عليه مومجاع يف كالم مجاعة كما يفاإل

ما تقول يف قوم كانوا يف سفر هلم ميشون على ساحل البحر، فإذا هم برجل ميت عريان، : )عليه السالم(

ر، كيف يصلون عليه وهو عريان، وليس معهم فضل اقد لفظه البحر، وهم عراة، وليس عليهم إال إز

 له ويوضع يف حلده، ويوضع اللنب على عورته، فيستر عورته باللنب رحيف«: ه؟ قالثوب يكفنونه ب

ما  ال يصلى على امليت بعد«: فال يصلى عليه إذا دفن؟ فقال: قلت. »وباحلجر، مث يصلى عليه، مث يدفن

   يصلى عليه وهو عريان حىت توارىيدفن، وال



٢١٠

  .)١(»عورته

 قوم :)عليه السالم( قلت أليب احلسن الرضا: يرة، قالوخرب حممد بن أسلم، عن رجل من أهل اجلز

ذا هم برجل ميت عريان، والقوم ليس عليهم إكسر م مركب يف حبر، فخرجوا ميشون على الشط، ف

: ال مناديل متزرين ا، وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل، فكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقالإ

  عورته، فليحفروا قربه ويضعوه يف حلده، يوارون عورته بلنب أوإذا مل يقدروا على ثوب يوارون به«

وال يصلون عليه وهو مدفون بعد ما : قلت. » مث يوارونه يف قربهأحجار أو تراب، مث يصلون عليه،

، فال يصلى على )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ال لو جاز ذلك ألحد جلاز لرسول اهللا«: يدفن؟ قال

  .)٢(»ناملدفون وال على العريا

  : ويبقى الكالم يف أمرين

ىل من عنده بعض الكفن، أم خاص مبن ليس له من الكفن إ هل أن احلكم عام حىت بالنسبة :األول

  إن أمكن ستره بثوب صلى عليه قبل(: ىشيء، صريح املصنف وغريه الثاين، بل عن الذكر

                                                

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٦ الباب ٨١٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح صالة اجلنازةوابأب من ٣٦ الباب ٨١٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٢١١

هو مقتضى كالم اجلواهر، ، و)٢()نه ال ريب يف اجلوازإ(: ، وعن املدارك)١()الوضع يف اللّحد

ول فالالزم الوضع يف اللحد مطلقاً، ولو كان مئزراً وما أشبه، ومصباح الفقيه، وغريهم، ورمبا حيتمل األ

 فضل :، وقريب منه قوله يف اخلرب الثاين معهم فضل ثوب يكفنونه بهوليس :طالق قوله يف املوثقإل

من مل يكن له كفن جعل يف األصحاب، بأن  قطالإ، بل رمبا استفيد ذلك من ثوب يوارون الرجل

فتستر ن الظاهر من قوله يف املوثقة إ: ذ الظاهر من الكفن الكفن الكامل، لكن فيهإ، القرب وصلى عليه

 فإذا  املهم إمنا هو ستر العورة،نأ إذا مل يقدروا على ثوب يوارون به عورته: ويف اخلرب، عورته باللنب

ذ ال وجه لسقوط سائر الشرائط املعتربة يف الصالة، إه لزم الصالة عليه خارجاً، حصل ولو مبنديل وحنو

اليت منها مساواة اجلنازة للمصلي، والقول بأنه من املستبعد أن ال يوجد حىت حفنة من التراب لستر 

ل، ال ن الكامف بل ظاهر اخلربين إمكان ذلك، فاالنتقال إىل القرب إمنا هو ألجل عدم الك،عورته خارجاً

لعدم ما يستر العورة، مردود بأن املستفاد من اخلربين أن الستر يف اخلارج إمنا هو بالثوب الساتر، وإن 

جاً بالتراب واحلجارة وذلك ذا ستر خارإجاز يف القرب بغريه، وكأنه ملالحظة الوهن بالنسبة إىل امليت 

  خبالف

                                                

.٢٦ س٥٣ ص:الذكرى) ١(

.١٢ س٢٠٨ ص:املدارك) ٢(



٢١٢

  .ستره يف القرب، فإنه يعد من مقدمات الدفن

صحاب، فلم يعلم منهم إطالق شامل لذلك، بل كالمهم حمفوف بقرائن يستفاد ت األأما إطالقا

فإن مل (: منها إرادم عدم ساتر للعورة يف جتويز االنتقال إىل الصالة يف اللحد، فعبارة الشرائع مثالً هكذا

"  عورتهوسترت: "فإن قوله. نتهىا )١()يكن له كفن جعل يف القرب وسترت عورته وصلي عليه بعد ذلك

، ومصباح الفقيه، شواهد إلرادة األصحاب طالق، وقد مجع يف كل من اجلواهرإلتصلح قرينة لصرف ا

  . فراجع،ما ذكرناه

 هل يكون الصالة عليه خارجاً فيما أمكن ستر عورته على حنو الوجوب، فال جيوز يف هذه :الثاين

 ملصلي بني األمرين؟ احتماالن، بليتخري ا أم على حنو اجلواز، فورة أن جيعل يف القرب ويصلى عليه،الص

 وجامع املقاصد األول، وظاهر بعضهم الثاين، والذي ينبغي هو قوالن، ظاهر احملكي عن الذكرى

من الوجوب إذا كان وضعه يف اللّحد مانعاً عن مشاهدته، أو (: التفصيل الذي ذهب إليه مصباح الفقيه

فلية مكانه، حبيث مل يصدق عليه عرفاً كونه بني يدي موجباً لتباعده عن املصلي، ولو باعتبار أس

   لعدم دليل على تفويت الشرط من غري جموز، وإال جاز لعدم دليل على )٢()املصلي

                                                

.٨٠ ص:سالمشرائع اإل) ١(

.٩ س٥٠٦ صكتاب الصالة: مصباح الفقيه) ٢(



٢١٣

  .الة يوضع على كيفية الدفنص بعد ال مث،للصالةه ضعه يف القرب على حنو وضعه خارجوو

  

الوضع يف القرب منصرف إىل القبور اختصاص الصالة حبال كونه خارجاً، وما دلّ على أا قبل 

  .املتعارفة املوجبة لفقد الشرائط املذكورة

الة يوضع على كيفية ص بعد ال مثّ، للصالةهو وضعه خارجوضعه يف القرب على حن{هل } و{

 قفاه، كما ذهب إليه املصنف ومجع آخرين، أو يكفي جعله كحالة امليت ى علىفيلزم أن يستلق} الدفن

 على قفاه، وإمنا هو شرط من ياًيشترط كون امليت يف الصالة عليه يف مثل هذا احلال مستلقيف القرب، فال 

 عليه خارج القرب، أم يفصل بني الصورة اليت جيوز وضعه يف القرب، وبني الصورة اليت جيب وضعه ىيصل

فنية، أقوال، وال يبعد  الثاين جيوز مراعاة اهليئة الديف القرب، ففي األول جيب مراعاة اهليئة اخلارجية، ويف

األخري، ألن املنساق من اخلربين كاملنسوب إىل فتاوى األصحاب إمنا هو وضعه يف حلده على اهليئة 

ن كالمهم كاخلربين إمنا هو يف من جيب وضعه إاملتعارفة املعهودة يف الدفن من االضطجاع، لكن حيث 

ن إمكان ستر عورته خارجاً، ف يف القرب، إليف القرب، مث الصالة عليه، يلزم استثناء صورة جواز جعله

 وعدم صالحية ،طالق دليل االستلقاء حالة الصالةإاشتراط االستلقاء مل يعلم سقوطه حينئذ، والقول ب

 منظور فيه، ألن املنصرف من دليل االستلقاء هو الصالة خارج القرب، مضافاً إىل ظهور ،اخلربين ملعارضته

 أن يف حلده :)عليه السالم( بعد متام الصالة، بل رمبا يستظهر من قولهاخلربين يف عدم تبديل الوضع 

  الوضع يف اللحد



٢١٤

  .إمنا هو بالكيفية املعهودة

وكيف كان، فالتفصيل كما يظهر من كالم املصباح أقرب، وإن أشكل يف جواز وضعه على اهليئة 

يصلي على من مل يصل عليه يوماً ه  على الصالة على القرب، وأنعهودة املستمسك، ورمبا يؤيد ما دلّامل

  .، وإن كان فيه مناقشةوليلة



٢١٥

 واحلاصل كلما يتعذر ،من الغسل والتكفني والصالة إذا مل ميكن الدفن ال يسقط سائر الواجبات): ٤مسألة ـ (

   تكفينه وال  فلو وجد يف الفالة ميت ومل ميكن غسله وال، وكلما ميكن يثبت،يسقط

  

 طوالتحني} من الغسل والتكفني  ميكن الدفن ال يسقط سائر الواجباتإذا مل {):٤مسألة ـ (

طالق بال خالف ظاهر، كما يف املستمسك، وهو الذي يظهر من اجلواهر وغريه، وذلك إل} والصالة{

رتباط، وقاعدة صالة عدم االأرتباطية، بل الظاهر استقالل كل تكليف، مضافاً إىل أدلتها، ومل تعلم اال

 يفهم من علل هذه األحكام، من أن كل واحدة منها تبع لعلة قائمة، وإن فقد احلكم امليسور، وما

اآلخر، بل قد عرفت اقتضاء النص والفتوى التبعيض بالنسبة إىل كل حكم، فلو مل يتمكن إال من بعض 

  .األغسال، أو بعض قطع الكفن، أو بعض التحنيط لزم ذلك البعض، ومل يسقط امليسور باملعسور

سواء كان املتعذر الالحق أو السابق، }  وكلما ميكن يثبت،كلما يتعذر يسقط{أنه } صلواحلا{

 من النصوص ،دلة العامة يستفاد ذلك مضافاً إىل األ،فلو تعذر الكفن مل يسقط الغسل وال الدفن وهكذا

ات يف اخلاصة الدالة على تعذر الغسل فيدفن، أو تعذر الكفن فيغسل ويدفن، أو تعذر الدفن كما لو م

  . إىل غري ذلك،السفينة

   تكفينه، وال  وال،فلو وجد يف الفالة ميت ومل ميكن غسله{



٢١٦

  .  وإن أمكن دفنه يدفن، يصلى عليه وخيلى،دفنه

  

وهكذا، ولو أجرى بعض املراسيم الالحقة لتعذر }   وإن أمكن دفنه يدفن، يصلى عليه وخيلى،دفنه

 إذا كانت الالحقة الدفن، ففيه تفصيل تقدم، ويأيت يف عادة، إالالسابقة مث متكن منها فالظاهر اإل

مستثنيات النبش، ووجهه واضح، ألن باإلمكان ينكشف بطالن املأيت، ألنه كان تعسراً أو تعذراً خيالياً 

لتكليف إمنا هو الواقعي منهما، فلو صلى على امليت يظن أنه ال يوجد املاء والكفن لال واقعياً، واملسقط 

ن ما يتعذر إن كان له طالن الصالة الواقعة قبلهما، مث إكاما املوجب لبم ذلك عن إمث وجدا كشف

بدل رجع إىل البدل، سواء كان بدالً من غري جنسه كالتيمم بدل الغسل، أو من جنسه مع فقد الشرائط 

ملبدل ستقبال وحنوه، وحينئذ يترتب الالحق على البدل، كما كان مترتباً على اكالصالة بدون شرط اال

منه، كما أنه يتوقف البدل على جريان سابقه كما كان املبدل منه كذلك، فالصالة الفاقدة للشرائط 

مرتبة على الكفن ومتقدمة على الدفن، وإن مل يكن له بدل كاحلنوط الذي مل جيعل شيء آخر بدله 

  .يسقط رأساً، فيترتب الحقه على سابقه

 ،لى املصلوب جامعة للشرائط لعدم إجازة اجلائر بإنزالهومما ذكرنا يعلم أنه لو تعذرت الصالة ع

 وغريمها، وإن مل يغسل ومل يكفن، لزمت الصالة عليه وهو فوق اخلشبة، كما أفىت به اجلواهر واملصباح

 فهل تقدم الصالة حينئذ، أو تتأخر ولو إىل سنني؟ الظاهر األول، كما أنه لو ولو علم بإنزاله بعد حني

  روب وما أشبه وجب على القادر أنعلى من يقتل يف مثل الثورات واحلعلم بعدم الصالة 



٢١٧

 ،تجهني إىل القبلةم غري ،يصلي عليهم، ولو مل تكن الصالة جامعة للشرائط بأن كانوا بعيدين عنه

  .فاقدين لسائر الشرائط، ملا عرفت من قاعدة امليسور، وإشعار مجلة من الروايات والفتاوى



٢١٨

  ،وكذا جيوز تعدد اجلماعة،  على امليت أشخاص متعددون فرادى يف زمان واحدي يصلجيوز أن): ٥مسألة ـ (

  

 السبعة احلاصلة من ضرب بصوره}  على امليت أشخاص متعددونيجيوز أن يصل{ ):٥مسألة ـ (

 املتكررة، عرضيةستثناء صورة الفرادى واجلماعة الكل من الفرادى واجلماعة فيهما عرضاً وطوالً، با

  .أو زمانني} فرادى يف زمان واحد{د الصالة فيجوز تعد

يف زمان واحد أو زمانني، وجيوز التعدد فرادى يف عرض مجاعة } وكذا جيوز تعدد اجلماعة{

ىل الصور السبعة وحدة املصلي فرادى أو مجاعة إوفرادى يف طول مجاعة، قبلها أو بعدها، وإذا أضيف 

 وتعدده صارت الصورة أكثر، وعلله يف كأن يصلي شخص واحد أو مجاعة على جنازة مرتني،

 لصدق املأمور به ،متثالئي لبعث كل واحد من املكلفني إىل االابصالحية اخلطاب الكف(: املستمسك

  .، انتهى)١() واحد بال ترتيبعلى مجيع أفعاهلم وانطباقه عليها يف عرض

 العبادة التوقيفية كما ال لكن ال خيفى أن هذا املقدار غري كاف يف إثبات املشروعية، فإن األصل يف

  .خيفى

لكن سيأيت تفصيل الكالم يف ذلك يف املسألة السادسة عشرة من فصل شرائط صالة امليت إن شاء 

  .اهللا تعاىل

                                                

.٢٢٠ ص٤ ج:املستمسك) ١(



٢١٩

  ، وإال نوى بالبقية االستحباب،وينوي كل منهم الوجوب ما مل يفرغ منها أحد

  

ء اخلطاب املقتضي لصحة نية لبقا} منهم الوجوب ما مل يفرغ منها أحد{واحد } وينوي كل{

 الواجب قد ابتدأ به، فال موقع البتداء دمي بعضها مل جتز نية الوجوب، إذالوجوب، ورمبا حيتمل أن مع تق

ثان، مضافاً إىل أن الواجب ليس إال واحداً، فمع متام األول هل ينقلب الثاين الذي كان املصلي يف أثنائه 

 على وجوبه، وهو ينايف قضية الواجب الواحد؟ أم يتبعض، مستحباً، وهو خالف القاعدة، أم يبقى

إذ الظاهر منهما أن الصالة إما واجبة أو وذلك خالف ما يستفاد من النص والفتوى من عدم التبعض، 

 بعضها واجبة وبعضها مستحبة فال، بل رمبا يستشكل يف أصل انعقاد صالتني نمستحبة، أما أن يكو

 ووقوع إحدامها دون األخرى ، واحداً، فوقوع كلتيهما واجبة خلفالإعرضيتني، ألن الواجب ليس 

  .بال مرجح ترجيح

امليت قابلة للتعدد يف عرض واحد، وحيث علم  ن صالةأإن املستفاد من دليل اجلماعة هنا : لكن فيه

أموم  على دخول امل مضافاً إىل ما دلّاملناط مل يكن فرق بني اجلماعة والفرادى، والواحدة والتعدد، هذا

دل على جواز التعدد يف موضوع الكالم وهو تقدمي يما كرب اإلمام بعض التكبريات، كما سيأيت مما  بعد

نوى بالبقية { بأن فرغ بعض املصلني على امليت من صالته  كذلكيكن }وإال{. بعضها على بعض

ئذ، وال مانع لسقوط الوجوب بفعل البعض املتقدم للمأمور به، فال جمال للوجوب حين} االستحباب

  عقالً من كون 



٢٢٠

  . بل يكفي قصد القربة مطلقاً،ولكن ال يلزم قصد الوجوب واالستحباب

  

الصالة بعضها مستحبة وبعضها واجبة، وكون ذلك خالف ما يستفاد من النص والفتوى منظور 

بني ندبية فيه، بل املستفاد من كالمهم يف باب الصيب الذي يبلغ أثناء الصالة أنه ال مانع من اجلمع 

الصالة قبل البلوغ ووجوا بعده، كما هو كذلك يف باب الصيب إذا بلغ بعد اإلحرام قبل الوقوفني، نصاً 

  .وفتوى

 ،ال يلزم قصد الوجوب واالستحباب{ فإنه ،الذي يهون اخلطب أنه ال يلزم العدول بالنية} ولكن{

حتمال وقوعها بتمامها واجبة، حيث ، البل رمبا يقال إن هذا هو األحوط} بل يكفي قصد القربة مطلقاً

  .  وإن كان فيه تأمل،ابتدأت كذلك، فتكون من قبيل الصالتني املتصادفتني



٢٢١

 بل أو ، أو كان الصدر وحده، على الصدرإن كان مشتمالً ف  أنه إذا وجد بعض امليت سابقاًقد مر): ٦مسألة ـ (

 نعم األحوط ، وإال فال، بال حلم وجب الصالة عليه أو كان عظم الصدر،كان بعض الصدر املشتمل على القلب

كاليد والرجل وحنومها وإن كان عظماً،ام من امليتالصالة على العضو الت ،  

  

أنه إذا وجد بعض {يف املسألة الثانية عشرة من فصل تغسيل امليت }  سابقاًقد مر {):٦مسألة ـ (

 أو ، أو كان بعض الصدر املشتمل على القلب بل،وحده أو كان ، على الصدرإن كان مشتمالًف  امليت

  .جتب}  وإال فال، وجب الصالة عليه،كان عظم الصدر بال حلم

}كاليد والرجل وحنومها{فقط } ام من امليت وإن كان عظماًنعم األحوط الصالة على العضو الت {

إذا «: ، قال) السالمعليه( اهللا د بن خالد عن بعض أصحابه عن أيب عبدمبل رمبا قيل بالوجوب، خلرب حم

 ،وجد الرجل قتيالً فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن، وإن مل يوجد له عضو تام مل يصل عليه

  .)١(»ودفن

 على كل عضو رجالً كان، ى أنه يصل)عليه السالم( بلغين عن أيب جعفر: وخرب ابن املغرية، أنه قال

  رأس جزءاً فما زاد، الأو يداً أو 

                                                

.٩ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٨ الباب ٨١٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٢٢٢

  .خالفهوإن كان األقوى 

  ،وعلى هذا

  

، لكن املستند وغريه محل اخلربين على )١(فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل مل يصل عليه

لداللة } وإن كان األقوى خالفه{): رمحه اهللا(االستحباب، بل هو املشهور كما قيل، ولذا قال املصنف 

، وما صنعه الوسائل وغريه من  املقتضية حلمل اخلربين على االستحباب،غري واحد من األخبار على العدم

  .احتمال احلمل على التقية ال وجه له

ال يصلى على عضو رجل من «:  أنه قال)عليه السالم( اهللا يب عبدأففي خرب طلحة بن زيد، عن 

  .)٢(»إذا كان البدن فصلي عليه وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجلفرجل، أو يد، أو رأس منفرداً، 

إذا وسط «:  قال)عليه السالم( اهللا يب عبدبن احلسني، عن بعض أصحابه، عن أ اهللا وخرب عبد

  . إىل غري ذلك من األخبار املتقدمة،)٣(»الرجل بنصفني صلّى على النصف الذي فيه القلب

  الذي ذكرنا من استحباب الصالة على العضو التام } وعلى هذا{

                                                

.١٩ س٨٦ ص:املعترب) ١(

.٧ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٨ الباب ٨١٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.١١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٨ الباب ٨١٧ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٢٢٣

أو ،  إن كان غري الصدر،هر االحتياط بالصالة عليه أيضاً وجد آخر فالظاصلى عليه مثّ و تاماًفإن وجد عضواً

  .  وإال وجبت،بعضه مع القلب

  

سواء علم }  فالظاهر االحتياط بالصالة عليه أيضاً، وجد آخر مثّ،صلى عليه و تاماًفإن وجد عضواً{

ل عن الصالة بالعدم، ألنه إن كان من غريه مل يكف الصالة على األو بأنه من األول، أو مل يعلم، أو علم

طالق اخلربين استحباب الصالة، واحتمال كفاية صالة واحدة ال إعليه، وإن كان منه كان مقتضى 

طالق، ورمبا يؤيد عدم الصالة الثانية مبا دل على عدم الصالة للنصف الذي ليس فيه القلب يف يدفع اإل

عض ميت واحد، لكن قد يناقش يف مجلة من الروايات، فإنه يستفاد منها أن الصالة الواحدة كافية على ب

االستشعار املذكور بأنه فيما لو كانت الصالة على القلب أو املشتمل عليه، وليس الكالم فيه، وإمنا هو 

يف غري اجلزء املشتمل على القلب، وال منافاة من عدم استحباب الصالة على العضو التام إذا صلى على 

  .ذا مل يصل على ما فيه القلبما فيه القلب أو استحباا على كل عضو إ

ملا تقدم يف تلك }   وإال وجبت،أو بعضه مع القلب، غري الصدر{العضو } إن كان{هذا كله فيما 

  .املسألة، فراجع

 جيب أن يكون جامعاً لشرائط الصالة، من كونه عضو مسلم، ،مث إن العضو الذي يصلى عليه

 عليه، ال مثل الطفل قبل بلوغ ى إنسان يصلوكون الصالة بعد الغسل والكفن واحلنوط، وكونه من

   ال واجباً، وال مستحباً، أو كانالست، إذا قلنا بعدم الصالة عليه،



٢٢٤

طالق أدلة الشرائط، كما أنه ال يعترب فيه وضعه بكيفية قبل الوالدة االستهاللية، بأن كان جمهضاً، إل

كون العضد يف اليد مثالً يف الطرف خاصة، وإن احتمل أن يكون حبيث إذا كان متصالً كان كذلك، في

  .األمين من املصلي، لكن فيه ما ال خيفي

مث الظاهر من العضو التام ما يصدق عليه هذا العنوان، مما مثل به يف الرواية كاليد والرأس والرجل، 

  .ال مثل العني واألنف واألذن، كما أن الظاهر أن العضو الذي يصلى عليه إمنا هو عضو امليت

و احلي املبان منه، فال، لعدم اإلطالق، ويدل عليه خصوص خرب اجلعفريات، عن جعفر بن أما عض

لعلّ «:  كان إذا وجد اليد أو الرجل مل يصل عليها، ويقول)عليه السالم(  أن علياً:)عليه السالم( حممد

أو ميت، أو من مسلم أو كافر، أو من صغري)١(»صاحبها حي يف عضو أنه من حي مستهل ، ولو شك 

كما لو كان املشتبه كونه من كافر أو مسلم ، ال إذا كان هناك أصل أو أمارةإأو جمهض، مل يصل عليه، 

  .سالميف بلد اإل

صالة ولو علم باجتماعه الشرائط لكنه شك يف الصالة عليه، كان مقتضى األصل استحباا، إل

  .العدم

                                                

.عضاء املنقطعة باب السنة يف األ٢٠٩ ص:اجلعفريات) ١(



٢٢٥

  . جيب أن تكون الصالة قبل الدفن): ٧مسألة ـ (

  

بال خالف، بل إمجاعاً كما عن غري واحد، }  جيب أن تكون الصالة قبل الدفن {):٧لة ـ مسأ(

  :والنصوص به متواترة

 يصلى على )عليه السالم( قلت للرضا:  عن رجل من أهل اجلزيرة، قال،كرواية حممد بن أسلم

بل ال «:  قال،)له وسلمصلى اهللا عليه وآ( ال لو جاز ألحد جلاز لرسول اهللا«: ما يدفن؟ قال املدفون بعد

  .)١(»يصلى على املدفون وال على العريان

 ،فإن دفن فقد مضت الصالة عليه «: وفيها)عليه السالم( اهللا ورواية عمار الساباطي، عن أيب عبد

  .)٢(»وال يصلى عليه وهو مدفون

دركها حىت سألته عن اجلنازة مل أ:  قال)عليه السالم( اهللا وموثقة يونس بن يعقوب، عن أيب عبد

  .)٣(»إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها«: بلغت القرب أصلي عليها؟ قال

امليت يصلى عليه ما مل يوار بالتراب، «:  قال)عليه السالم( اهللا يب عبدأوخرب عمار بن موسى، عن 

  .)٤(»وإن كان قد صلي عليه

  فال :  قلت:، وفيه)عليه السالم( وخربه اآلخر، عن الصادق

                                                

.٨ ح صالة اجلنازةأبواب من ١٨ الباب ٧٩٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ١٩ الباب ٧٩٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٧٢ حموات يف الصالة على األ٣٢ الباب ٣٣٤ ص٣ ج:هذيبالت) ٣(

.٧١ حموات يف الصالة على األ٣٤ الباب ٣٣٤ ص٣ ج:التهذيب) ٤(



٢٢٦

هو عريان حىت  ما يدفن، وال يصلى عليه و على امليت بعدىيصلال «: يصلى عليه إذا دفن؟ فقال

ىل غري ذلك، مضافاً إىل أن مشروعية هذه الصالة إمنا هي قبل الدفن، كما يستفاد إ. )١(»توارى عورته

بالنسبة ) يهم السالمعل(  واألئمة)صلى اهللا عليه وآله وسلم( من األخبار، والسرية القطعية، وعمل النيب

 واإلمام أمري )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، فقد صلى النيب)عليهم السالم( إىل الناس، وبالنسبة إىل أنفسهم

  .قبل الدفن) عليهم السالم( املؤمنني، والصديقة الطاهرة، وسائر األئمة

يستفاد من األخبار، والظاهر من كالم املصنف وغريه أا قبل الوضع يف القرب أيضاً، وهو الذي 

اللهم إال إذا كان وضعه يف القرب ال يفقده شرائط الصالة من القرب إىل املصلي، واالستلقاء، وعدم 

  .كوا أخفض من املصلي مبا يضر بصالة اجلنازة، ومثل هذا ال يسمى قرباً

أم ال؟ نعم لو كان هناك سرداب هو قربه، وذهب املصلي هناك حىت صدق عليه القرب، فهل جيوز 

 يف النصوص وأن التشريع إمنا هو قبل أن يقرب، ومن احتمال االنصراف إىل القبور يمن النه: احتماالن

املتعارفة، واألحوط األول، إالّ يف صورة أن يقرب امليت بأن يسد السرداب ويكون له منفذ بعيد آخر 

  دق الدفن،م جواز الصالة حينئذ لصيتمكن املصلي من اخلروج منه، فإن الظاهر عد

                                                

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٦ الباب ٨١٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٢٢٧

عدها، وال يبعد أن يكون من القرب البحر شبه، مما مل يشرع الشارع الصالة بة يف التراب وما أاواملوار

الذي يلقى فيه امليت فيما مات يف السفينة، هذا مع التحفظ على سائر الشرائط، أما مع عدمها فالصالة 

  .غري صحيحة من ناحيتني

ال فهو جائز نصاً إ، و عليهلة الصالة على القرب ملن مل يصلّأإن هذا كله يف غري ما يأيت من مس مث

وفتوى، وحيث نفي يف النصوص الصالة على القرب، فال فرق فيه بني كل الصالة وبعضها، فال يصح 

  .طالق لإل،تأخري بعض التكبريات إىل ما بعد الدفن



٢٢٨

  .جلميع على األحوطذان من ائوجب االست إذا تعدد األولياء يف مرتبة واحدة): ٨مسألة ـ (

  

كأن يكون للميت أوالد متعددون مثالً } إذا تعدد األولياء يف مرتبة واحدة{ ):٨مسألة ـ (

وفاقاً للمستند وغريه، وخالفاً للحدائق } على األحوط{ه يللصالة عل} ذان من اجلميعئوجب االست{

بعضهم مع اشتراكهم كلهم حيث جعل الوالية لألكرب سناً، وللمصباح حيث جوز االستبداء بالصالة ل

بل هو الظاهر (: هو األقرب، ملا ذكره يف املستمسك قائالً) رمحه اهللا(يف الوالية، وما اختاره املصنف 

 لثبوت والية واحدة لصرف طبيعة الويل، ال حقوق متعددة بتعدد يطالق دليل الوالية املقتضاملطابق إل

  .، انتهى)١()أفراد الويل

كتبت إىل أيب حممد :  قال، فقد استدل له بصحيحة حممد بن احلسن الصفارأما ما ذكره احلدائق،

يف رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام، وله وليان، هل : )عليه السالم( احلسن بن علي

يقضي : )عليه السالم(  مخسة أيام أحد الوليني، ومخسة أيام اآلخر؟ فوقّع،جيوز هلما أن يقضيا عنه مجيعاً

  .)٢(» إن شاء اهللاأكرب ولييه عشرة أيام والًءعنه 

   نظر، إذ يدل على ثبوت الوالية لكل هويف داللة اخلرب على مدعا

                                                

.٢٢٢ ص٤ ج:املستمسك) ١(

.٣ ح يف قضاء الصوم عن امليت٥٠ الباب ٩٨ ص٢ ج:الفقيه) ٢(



٢٢٩

  وجيوز

  

منهما وإن كان القضاء على أكربمها، وإال فلو استفيد منه املناط، حىت يكون كل أمر مرتبط 

  .باألكرب، مل يكن وجه الثاين ولياً، كما ال خيفى

ستبداد لكل منهم بالقيام مقتضى األصل جواز اال(: مصباح الفقيه، فقد قال يف وجههأما ما ذكره 

بوظائف التجهيز من غري مراجعة اآلخر، فإن هذه األحكام واجبة كفاية على اجلميع، ولكنه قد جعل 

 على ةيالشارع أوىل الناس بامليت أحق بالقيام ا، فإذا تعددت أولياء امليت حبيث مل يكن لبعضهم أولو

بعض، صدق على كل منهم أنه ويل امليت، وأنه ليس أحد أوىل به منه، فإذا باشر شيئاً من جتهيزاته من 

خر راضياً زياً، وإن كان عبادة، ومل يكن اآلصالة أو كفن أو دفن، فقد فعله أوىل الناس به، فيكون جم

  .)١(ىل آخرهإ )بفعله

توى جعل والية واحدة هلم، ال أن لكل واحد منهم ولكن رمبا يتأمل فيه، ألن الظاهر من النص والف

، إن أراد أوىل "لو باشر أحدهم شيئاً من أموره فقد فعله أوىل الناس به" فما ذكره من أنه ،والية مستقلة

م لكنه غري كاف، وإن أراد أوىل حىت من سائر األولياء فهو مما ال يقول به حىت مسلّ من األجانب، فهو

  . أراد من له الوالية التامة فهو أول الكالم وإن،)رمحه اهللا( هو

  وجيوز {): رمحه اهللا( يعلم وجه النظر يف قول املصنف: ومنه

                                                

.١٩-١٦ س٤٩٦ صكتاب الصالة: همصباح الفقي) ١(



٢٣٠

.ذان عن اآلخرينئالصالة من غري االست  لكل منهم

  

فإن فيه مضافاً إىل ما عرفت من أن مقتضى } ذان عن اآلخرينئالصالة من غري االست  لكل منهم

 برضاية اجلميع، أنه الّإ عليه دم جواز أي عمل منهم بالنسبة إىل املوىلكون والية واحدة للجميع ع

 مناف لكالمه السابق، إذ لو كان للبعض والية تامة جاز له اإلذن والصالة، وإن مل يكن له والية تامة مل

ذن، ذن أو الصالة، فما وجه التفكيك بني جواز الصالة وعدم جواز االستبداء باإلجيز له االستبداء باإل

سائر األولياء إذا أراد أن يأذن لغريه، أما مع  فالويل إمنا يشترك ،خبار الواليةأوالقول بفهم التفكيك من 

إذا أراد هو بنفسه شيئاً فله االستقالل، ضعيف جداً، إذ لو استظهر من النصوص استقالل الوالية لكل 

حينئذ (: لنفسه، ولذا قال يف املستمسكذن أيضاً، وإالّ مل جيز حىت واحد منهم جاز له االستبداء باإل

  .)١()كل منهم بال إذن من اآلخر تصرفاً بال إذن الويل تكون الصالة من

جرى يف ) رمحه اهللا( وكذا احتاط االصطهبانايت يف تعليقته باالستيذان من اآلخرين، وكأن املصنف

  .خيلو من نظر، فراجعهذا على نظر صاحب املستند، حيث أجاز الصالة لكل واحد منهم بوجه ال 

كون املأذون يف الصالة أيضاً كذلك، فيكون لكل واحد منهم ) رمحه اهللا( وإن كان الظاهر منه

  .ذن لشخص بالصالة على امليتاالستقالل يف اإل

                                                

.٢٢٢ ص٤ ج:املستمسك) ١(



٢٣١

   بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم مجاعةيبل جيوز أن يقتد

  

اء أن يأذن لغريه يف الصالة، أو أراد وكيف كان، فاألحوط لزوم االستئذان، سواء أراد أحد األولي

إذا فرض } بكل واحد منهم{املأموم } يأن يقتد{على األحوط } جيوز{ال } بل{. أن يصلي بنفسه

مع فرض أهليتهم {شكال يف جواز استبدائه ولو ولياء، ملا عرفت من اإلإجازة سائر األ أنه تقدم بدون

  .واهللا العامل} مجاعة



٢٣٢

  مرأة جيوز هلا املباشرةالويل إذا كان ا): ٩مسألة ـ (

  

اردة يف أحقية الويل، طالق األخبار الوإل} مرأة جيوز هلا املباشرةاإذا كان الويل {): ٩مسألة ـ (

 صالة امليت بدون تقييد باملماثلة، ولذا مل ينقل فيه خالف عن أحد، بل عن السرائر وإطالق أدلة

  .مجاع عليهوالتحرير اإل

ضافة إىل اإلطالقات، ن بعدم وجود الرجل، ويدل على املشهور باإلنعم عن احللي اشتراط صال

  :، مجلة من األخبار اخلاصةىواإلمجاع املدع

: )عليه السالم( :املرأة تؤم النساء؟ قال: قلت له: ، قال)عليه السالم( كصحيحة زرارة، عن الباقر

 وال ،)١(» يف الصف فتكرب ويكربنحد أوىل منها، تقوم وسطهن معهنأال، إال على امليت، إذا مل يكن «

  .خيفى أنه يأيت يف باب اجلماعة جواز إمامة املرأة للنساء، فالنهي حممول على بعض احملامل

 كيف تصلي النساء على اجلنائز إذا مل يكن )عليه السالم( عبد اهللابو أسئل : وخرب الصيقل، قال

ففي صالة مكتوبة أيؤم : قيل. »مرأةا يقمن مجيعاً يف صف واحد، وال تتقدمهن«: معهن رجل؟ فقال

  .)٢(»نعم«: بعضهن بعضاً؟ فقال

                                                

.٣ ح صالة اجلماعةأبواب من ٢٠ الباب ٤٠٦ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٥ الباب ٨٠٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٢٣٣

  . ذن للغري كالرجل من غري فرق وجيوز هلا اإل، أو امرأةمن غري فرق بني أن يكون امليت رجالً

  

إذا مل حيصر الرجل امليت تقدمت امرأة وسطهن، وقام «:  قال)عليه السالم( وخرب جابر، عن الباقر

  .)١(»ها ومشاهلا، وهي وسطهن، تكرب حىت تفرغ من الصالةالنساء عن ميين

ن ظاهر احلديثني عدم إمامة املرأة إ:  وفيه،شعار خرب صيقلإأما احللي، فقد استدل له خبرب جابر، و

  .للرجل، ال عدم صالة املرأة إال مع وجود الرجل

 فهما ، األصحاب مامث إنه لو فرض داللة اخلربين لزم محلهما على ضرب من الكراهة، لعدم عمل

من غري فرق بني أن يكون امليت {طالق النص والفتوى يظهر أنه جيوز إعراض، ومن موهونتان باإل

طالقات أدلة جواز صالة اخلنثى املشكل على األصناف الثالثة إ كما يظهر من ،أو خنثى}  أو امرأةرجالً

امرأة، أو خنثى، على ميت هو أحد الثالثة سواء كان الغري رجالً، أو } ذن للغريوجيوز هلا اإل {.أيضاً

طالق األدلة عدم الفرق بني صالا فرادى أو مجاعة، إ ويعرف من ،} كالرجل من غري فرق{أيضاً 

  واء كان الويل رجالً أو إمرأة أو من الويل، ساً، سواء كانت هي ولية، أو مأذونةإماماً، أو مأموم

                                                

.٤ ح اجلنازةأبواب من ٢٥ الباب ٨٠٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٢٣٤

  .ا مشروط بكوا ولية، ليس مبراد قطعاًخنثى، فما يظهر من املنت من أن جواز صال

 أن إذا مل يكن أحد أوىل منها: مث الظاهر ـ ولو مبعونة القرائن اخلارجية ـ من قوله يف الصحيح

  .ا خاصة مبا إذا كانت املرأة وليةأالصالة إمنا تصح مع الوالية، ال 



٢٣٥

 واألحوط له ،ذن الويل لهإالظاهر وجوب ف،  نإذا أوصى امليت بأن يصلي عليه شخص معي): ١٠مسألة ـ (

  . وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل ا، وال يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية،ذان من الويلئاالست

  

نفذت وصيته، وال حيتاج إىل } نإذا أوصى امليت بأن يصلي عليه شخص معي {):١٠مسألة ـ (

 مرتبة عن حث األولياء من أن واليتهم متأخرةيف مبإذن الويل، بل لو منع الويل مل يؤثر منعه، ملا سبق 

 وكأنه للجمع بني حق ،}ذن الويل لهإفالظاهر وجوب {:  وعليه ال يبقى جمال لقول املصنف.الوصية

  .الوالية وحق الوصية

وال يسقط اعتبار إذنه بسبب {ألن صالته من حق الويل } ذان من الويلئاألحوط له االستو{

وذلك ألن احلق لالثنني، وأشكل عليه السيد احلكيم من } وجوب العمل اوذها وإن قلنا بنف و،الوصية

 واالشكال يف حمله، وإن )١() بوجوب اإلذن إذ ال خيلو من تدافعهجزم(توقفه يف وجوب االستيذان 

  .سكت عليه مجلة من املعلقني

                                                

.٢٢٤ ص٢ ج:املستمسك) ١(



٢٣٦

  يستحب إتيان الصالة مجاعة): ١١مسألة ـ (

  

بال إشكال وال خالف، بل إمجاعاً مستفيضاً، } لصالة مجاعةيستحب إتيان ا{ ):١١مسألة ـ (

مة، ويدلّ على استحباا مطلقات اجلماعة، واألخبار الواردة هنا يف اجلماعة فإا اكما عن مفتاح الكر

تدل على االستحباب، ولو مبعونة املركوز يف أذهان املتشرعة من استحباا، واألسوة، فإن املعصوم صلى 

  . كما يف الرواياتمجاعة مكرراً

ما من «:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  رواية مالك ـ وكانت له صحبة ـ عن النيب:ويؤيده

  .)١(»ال وجبت له اجلنةإمسلم ميوت فيصلي عليه ثالث صفوف من املسلمني 

صالة ال«: )عليه السالم( الصالة يف مجاعة فريضة هي؟ فقال: قلنا له: بل ورواية زرارة وفضيل، قاال

فإن ظاهره يشمل كل . ، احلديث)٢(» ولكنها سنةاالجتماع مبفروض يف الصلوات كلها،فريضة، وليس 

  .فريضة

مجاع والضرورة، ويف رواية مث إن من الواضح أنه ال يشترط اجلماعة يف صالته، بل عليه النص واإل

  جل يصلي على جنازة  عن الر)عليه السالم( عبد اهللا لت أباأس:  القمي، قالعبد اهللاليسع بن 

                                                

.١١ ح الدفنأبواب من ٣٣ الباب ١١٨ ص١ ج:املستدرك) ١(

.٢ ح صالة اجلماعةأبواب من ١ الباب ٣٧١ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٢٣٧

  ،  من البلوغ،واألحوط بل األظهر اعتبار اجتماع شرائط اإلمامة فيه

  

نعم، ولكن ال يقوم اآلخر خلف اآلخر «: فإثنان يصليان عليها؟ قال: قلت. »نعم«: وحده؟ قال

  .)١(»وال يقوم جبنبه

منا بقي من ا أبا علي أنا ميت وإي«: ال ليحىي ق)عليه السالم( أما رواية الشيخ يف الغيبة أن أبا إبراهيم

فالظاهر أنه . )٢(» اكتم مويت وائتين يوم اجلمعة عند الزوال وصل علي أنت وأوليائي فرادى،أجلي أسبوع

  .ألجل التقيةلفرادى مقابل اجلماعة، وإمنا هو ال يدل على استحباب ا

 العبارة من التسامح، إذ ال خيفى ما يف} مامة فيه اعتبار اجتماع شرائط اإل،واألحوط بل األظهر{

، وذلك لعدم الظاهر لزومه يف إمامته للبالغني} من البلوغ {،بعض الشرائط قطعية وبعضها احتياطية

  .معهودية إمامة الصيب للبالغني، بل ظاهر ما دلّ على إمامته ملثله عدم صحة إمامته لغري مثله

ماثله رجالً، أو إمرأة، خيفى أنه يصح أن يكون ملأما إماميته ملثله، فالظاهر جوازه للدليل املتقدم، وال 

  .أو طفالً

  أما مأموميته ملخالفه، فالطفلة للرجل واملرأة والطفل والطفلة 

                                                

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٨ الباب ٨٠٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٢٠ ص:الغيبة) ٢(



٢٣٨

   والعدالة، واإلميان،والعقل

  

طالق اشتراط عدم إجائزة، أما الطفل للمرأة فهل جيوز أم ال؟ الظاهر الثاين، ألن ظاهر أدلة اجلماعة 

  .فيما كان املأموم من غري جنسهاكون اإلمام إمرأة 

 املميز، بل ال تصح فال تصح إمامة انون، بال خالف وال إشكال، فهو مثل الطفل غري} والعقل{

  .مأموميته أيضاً

  وعد،»مخسة ال يؤمون الناس على كل حال«: )عليه السالم( ويف حديث أيب بصري، عن الصادق

  .)١(منهم انون وولد الزنا

 فال ينبغي الشبهة يف صحة صالته وإمامته ،دوارياً وصلى يف حال إفاقتهن جنونه أأما إذا كا

  .)٢(كراهة االقتداء به يف باب اجلماعة يف اليومية: ومأموميته، ولكن عند التذكرة

ميان يف صحة العبادة، فإذا مل يكن مؤمناً بطلت للنصوص املتواترة الدالة على اشتراط اإل} واإلميان{

. لصالةنعم الظاهر الصحة مأموماً يف صورة التقية، فال حاجة إىل إعادة ا.  جبماعتهصالته فكيف

... يف إمام هذه الصالةظاهر األصحاب اشتراط العدالة (: كما عن املشهور، ويف احلدائق} والعدالة{

  ويظهر من

                                                

.١ ح صالة اجلماعةأبواب من ١٤ الباب ٣٩٧ ص٥ ج:الوسائل) ١(

. املطلب الثالث١٧٦ ص١ ج:التذكرة) ٢(



٢٣٩

  .)١()العالمة يف املنتهى االتفاق على ذلك

 ويف ، االتفاق، لعموم النص، وعدم كوا صالة حقيقة املناقشة يف ذلك لوال)٢(نعم عن الذخرية

  .)٣()ال يتشرط يف املصلي على امليت وحده العدالة إمجاعاً(: املستند

ما يف املناقشة يف اعتبارها احملقق ه ومثل،مث قوى عدم اعتبار العدالة يف اجلماعة وإن كانت أحوط

 ىحمالً لتأمل، إذ ال دليل عل... ط العدالة ن اشتراإ(: رشاد، قالاألردبيلي يف احملكي عن شرح اإل

  .)٤()االشتراط هنا

 اجلماعة، وبأصالة عدم انعقاد إطالق ما دل على اشتراطها يف إمام ب:استدل القائلون باالشتراط

  .اجلماعة إال إذا كان اإلمام عادالً

الشتراط، ألنه عدم انصراف أدلة االشتراط إىل اليومية، واألصل ا ب:واستدل القائلون بعدم االشتراط

   وإذا قيد زائد يشك فيه،

                                                

.٣٨٧ ص١٠ ج:احلدائق) ١(

.٣٧ س٣٣٥ ص:الذخرية) ٢(

.٧ س٤٤٤ ص١ ج:املستند) ٣(

.٣٢ س١٣٥ ص١ ج:جممع الربهان) ٤(



٢٤٠

  ا،للرجال وأن ال يكون ولد زن كونه رجالًو

  

نعقاد، وبأن هذه ليست صالة بل هي دعاء، لكن هذا األصل مل يكن جمال ألصالة عدم اال یرج

  .شتراط، ملنع االنصراف املذكوراألقرب اال

حقيقة، وقد اعتربت األدلة يف اإلمام مبا هو وعدم كوا صالة حقيقية ال يوجب كون إمامها إماماً 

فكما أنه ال . )١(»ال بأهل الواليةإ ف الفاجر، وال يقتدىوال صالة خل«: ففي خرب األعمش .إمام العدالة

  .يصح االقتداء باملخالف كذلك ال يصح االقتداء بالفاسق

ئر الصلوات ال يوجب هذا مع أا ليست صالة بعد إطالق الشرع عليها، ممنوع، وعدم كوا كسا

  .صحة السلب

ال «: )صلى اهللا عليه وآله( يبفعن الن. لشمول األدلة له بعد منع االنصراف} للرجال كونه رجالًو{

  . )٢(»تؤم امرأة رجالً

  .)٤(»ال تؤم اخلنثى الرجال« و،)٣(»ال تؤم املرأة الرجال«: )عليه السالم( وعن علي

.  يعهد إمامة املرأة، بل يعد ذلك من املنكرات عن املتشرعةهذا باإلضافة إىل أنه إمجاعي، وأنه مل

  ملا تقدم من } اوأن ال يكون ولد زن{

                                                

.٦ ح صالة اجلماعةأبواب من ١١ الباب ٣٩٢ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.٢ السطر ٥٢٦ ص١ ج:املستند) ٢(

.يف ذكر اإلمامة ١٥٢ ص١ ج:دعائم اإلسالم) ٣(

.مامة ذكر اإل يف١٥١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٤(



٢٤١

 مع قيام  وعدم كونه جالساً، مكان اإلمام وعدم علو، من عدم احلائلبل األحوط اجتماع شرائط اجلماعة أيضاً

  .  وعدم البعد بني املأمومني واإلمام وبعضهم مع بعض،املأمومني

  

دليل يف اشتراط العدالة، بل الظاهر أن كل ما يشترط وجوباً أو استحباباً يف مجاعة اليومية هو ال

  .شرط هنا

 وعدم كونه ، مكان اإلمام وعدم علو، من عدم احلائل،بل األحوط اجتماع شرائط اجلماعة أيضاً{

 ىوعدم تقدم املأموم عل}  عضبعضهم مع ب و،اإلمام وعدم البعد بني املأمومني و، مع قيام املأمومنيجالساً

اإلمام يف املكان، وذلك ألن بعضها ينايف صدق اجلماعة، مثل تقدم املأموم على اإلمام، وبعضها ينايف 

إطالق أدلة اجلماعة، ومنه يعلم أن جعل شرائط اإلمام قطعياً وشرائط االيتمام احتياطياً غري مناسب، ألن 

  .الكل من واد واحد

  . الدليل يف بعضها دون بعضنعم ال إشكال يف قوة



٢٤٢

  .  عن املأمومنيمام يف الصالة على امليت شيئاًال يتحمل اال): ١٢مسألة ـ (

  

إمجاعاً، كما عن }   عن املأمومنيمام يف الصالة على امليت شيئاًال يتحمل اإل {):١٢مسألة ـ (

ذا قيل بأن مام عنه، اللّهم إال إ يتحمله اإل ظاهر األدلة لزوم قراءة املأموم يف املقام، فال شيءبعض، فإن

موم يف املقام، فاإلمام يتحمل أاملشاة بني الدعاء هنا وبني القراءة يف الصالة توجب سقوط الدعاء عن امل

ات، فاملنصرف من أدلتها أا كتكبرية اإلحرام للصالة، فهي غري ساقطة عن عنه القراءة، أما التكبري

  .رية اإلحرام دون ما عداها ممنوعب منها لتكاملأموم قطعاً، واحتمال أن األوىل



٢٤٣

 لعدم سقوطه ما مل يتم ،وكل واحد من املأمومني الوجوب جيوز يف اجلماعة أن يقصد اإلمام): ١٣مسألة ـ (

  . واحد منهم

  

فيما إذا } وكل واحد من املأمومني الوجوب جيوز يف اجلماعة أن يقصد اإلمام {):١٣مسألة ـ (

صالة تصلى على امليت، ألنه جيوز تكرار الصالة، والثانية منها مجاعة كانت أو كانت اجلماعة أوىل 

ام متاملراد باإل}  لعدم سقوطه ما مل يتم واحد منهم{فرادى ليست واجبة لسقوط الوجوب باالمتثال 

  .اخلامس مل يكن الزائد واجباًقبل متام اخلارجي، فلو طول يف الدعاء تيان بالقدر الواجب، ال اإلاإل

وكيف كان، فإن املقام كسائر الواجبات الكفائية القابلة للتكرار، أو يتصف بالوجوب قبل امتثال 

  .فرد منه

  . واجباًهالغرض حيصل بواحد من األفراد، فكيف يكون ما عدا: إن قلت

ما مل حيصل الغرض فالوجوب باق، فإذا حصل الغرض سقط الوجوب عما عداه، والظاهر : قلت

النسبة إىل الكل مراعى باإلمتام ـ على حنو شرط املتأخر ـ فالذي يتم أوالً ال يدع أن صفة الوجوب ب

البقية، وعليه فإذا كان ناذراً أن يأيت بواجب مل يربء، ألن إمتام ما عداه قبله كشف عن  جماالً لوجوب

  . عدم وجوب ما أتى به

 فكيف ذا مل يكن انقالبكيف ينقلب الواجب عن وجوبه إذا كان الشروع واجباً، وإ: فال يقال

  يكون شيء واحد نصفه واجباً



٢٤٤

  .ونصفه مندوباً

 فليسا من ، اعتباري ميكن اعتبارهرنقالب والتنصف أمهذا مضافاً إىل أن كال األمرين من اال

  .املستحيالت العقلية، لكن يف املقام ال دليل على أي منهما



٢٤٥

  .  وال تتقدم عليهناألوىل بل األحوط أن تقوم يف صفهنو ،جيوز أن تؤم املرأة مجاعة النساء): ١٤مسألة ـ (

  

ولو كانت املأمومة واحدة، وقد مر دليله يف } جيوز أن تؤم املرأة مجاعة النساء {):١٤مسألة ـ (

وذلك }   وال تتقدم عليهنواألوىل بل األحوط أن تقوم يف صفهن{. املسألة التاسعة من هذا الفصل

حت بأن املرأة تقوم وسطهن وال تتقدمهن، وقد اختلفوا يف وجوب ذلك، ففي لألخبار املتقدمة اليت صر

دم، وجه األول كشف اللثام نسبة الوجوب إىل ظاهر األكثر، لكن عن الشرائع واملدارك كراهة التق

 على الوجوب، ووجه الثاين إطالقات أدلة التقدم يف كل مجاعة مما يوجب استئناس ظاهر األمر الدال

 فاالحتياط ،ستئناس ليس ظاهر الدليل لكن ال خيفى أن مثل هذا اال،ن باب أفضل األفرادكون عدمه م

  . الوجويب عدم تقدمها

 صف واحد، أو جيوز الصفوف؟ الظاهر الثاين، وإمنا مفاد النصوص مث هل الواجب كون اجلميع يف

فرادى فجاءت امرأة عدم تقدم اإلمام، كما أن الظاهر أن تكليف االصطفاف للكل، فإذا كانت تصلي 

إمنا أخرى تريد الصالة معها وقفت يف صفها، ولو تقدمت مل تبطل صالا قطعاً، إذ ال وجه للبطالن، و

 تطل صالن أيضاً، إال إذا مل تكن جامعة لشرائط االنفراد من كون امليبتالظاهر بطالن اجلماعة، فال 

  . قدامها



٢٤٦

 كما يف مجاعة ،ومع اجلماعة يقوم اإلمام يف الصف،  فرادى ومجاعةجيوز صالة العراة على امليت): ١٥مسألة ـ (

النساء فال يتقدم ولو ب،زم وال يتربيديهمأ وجيب عليهم ستر عور،  

  

طالق أدلة التكليف الشامل هلم إل} ت فرادى ومجاعةجيوز صالة العراة على املي {):١٥مسألة ـ (

  .أيضاً

تيان احلاجز، وسيأيت الكالم إ امليت أيضاً ال تسقط عن القادر بنعم إذا قلنا باشتراط الستر يف صالة

 كما يف ،ومع اجلماعة يقوم اإلمام يف الصف{فيه يف املسألة احلادية عشرة من فصل شرائط صالة امليت 

مجاعة النساء فال يتقدكما عن الشيخ وغري واحد من الفقهاء، ولعله للمناط يف صالة } زم وال يترب

مام، ويف كال األمرين نظر، إذ ال مناط فإن صالة العراة فيها ركوع ألجل أن ال يظهر دبر اإلعراة، أو ال

باملناط، ودبر اإلمام الواجب ستره ال يظهر ولو كان اإلمام  وسجود، بل ولو مل نقل بذلك لعدم العلم

ختاره مجع آخر هو امقدماً، هذا مضافاً إىل إمكان الستر بالعمى والظلمة وحنومها، فالقول بالعدم كما 

ن مقتضى ما تقدم من وحدة الشرائط يف بايب اجلماعة ليوميته واألموات إال أن يقال األقرب، اللهم إ

  .وجوب عدم التربز هنا أيضاً، فتأمل

ألجل الصالة ـ كما هو ظاهر املنت ـ ال عن الناظر، } يديهمأجيب عليهم ستر عورم ولو بو{

شمل تطالقها إكما ذكره املستمسك، ويدل على وجوب الستر أدلة وجوب الستر يف الصالة، فإا ب

  املقام 



٢٤٧

  .وإذا مل ميكن يصلون جلوساً

  

 عليه فإنه يوجب الستر، وكأن الستر أهم من القيام، فيقدم} وإذا مل ميكن يصلون جلوساً{. أيضاً

مل التخيري تعند دوران األمر بينهما، كما يدلّ على ذلك وجوب ستر العورة يف سائر الصلوات، وحي

  .مهية، وهذا هو الظاهرلعدم الدليل على األ

ن وجوب أمن (: ستمسكأما ما ذكره امل. األمهية الستراجللوس ترم قدم  إذا كان هناك ناظر حمنعم

إن ذلك فرع األمهية، فالالزم أن : ، ففيه)١()اً فينتقل إىل امليسورالستر مانع من القيام فيكون معسور

  . يكون االستدالل باألمهية ال بذلك

                                                

.٢٢٧ ص٤ ج:املستمسك) ١(



٢٤٨

 بل يكره ،ويكون املأمومون خلفه،   األوىل أن يتقدم اإلمام،العراةويف اجلماعة من غري النساء ): ١٦مسألة ـ (

  . ولو كان املأموم واحداً،ىل جنبهإوقوفهم 

  

ويكون املأمومون ،   األوىل أن يتقدم اإلمام،العراةويف اجلماعة من غري النساء {: )١٦مسألة ـ (

 خبالف املكتوبة اليت يستحب فيها أن يقف املأموم الواحد ،)١()بال خالف أجده(:  يف اجلواهر،}خلفه

على ، عن الرجل يصلي )عليه السالم( إىل جنب اإلمام، ويدل عليه خرب اليسع القمي، عن الصادق

نعم، ولكن يقوم اآلخر خلف اآلخر وال «: اثنان يصليان عليها؟ قال ف: قلت،»نعم«: جنازة وحده؟ قال

  .)٢(»يقوم جبنبه

 وإال كان الثاين بعيداً عن اجلنازة مما يوجب اإلشكال يف صالته، ،فإن الظاهر أن املراد به اجلماعة

  .الشتراط القرب منها

حدمها خلف اآلخر وال أا صلى الرجالن عى اجلنازة وقف وإذ«:  الرضوي، قال:ه يف الداللةلومث

  .)٣(»يقوم جبنبه

ما  لكنه،ن الكراهة مستفادة من الروايتنيأك}  ولو كان املأموم واحداً،ىل جنبهإبل يكره وقوفهم {

  يف صدد مأموم واحد، فلعل

                                                

.٢٧ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٨ الباب ٨٠٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. السطر األخري١٩ ص:فقه الرضا) ٣(



٢٤٩

ة ـ كما سيأيت ـ خر يف صالة اجلنازأالتعدي باملناط، أو ملا يستفاد من الروايات من استحباب الت

ولعل استحباب ذلك لتجمع الرمحة، ولعله لذا يستحب أيضاً التشييع خلف اجلنازة، ولذا أمر اإلمام أمري 

بأن حيمال مؤخرة السرير، فإما أفضل من جربئيل وميكائيل احلاملني ) عليهم السالم(املؤمنني احلسنني 

  .  باألفضل من احلاملني)لسالمعليه ا( مقدم السرير، فإن املؤخرة أفضل ولذا خصها 



٢٥٠

  .وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم  إذا اقتدت املرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه): ١٧مسألة ـ (

  

ملا عرفت من رواييت اليسع } إذا اقتدت املرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه {):١٧مسألة ـ (

حلاق املقام به للمناط، إ ما ثبت يف اليومية بعد طالقهما يشمل املرأة، باإلضافة إىلإوالرضوي، فإن 

  .وحنوه

ىل جنبها ال يستلزم التساوي حىت يقال بأنه جيب أن يكون الزماً لبطالن صالا إمث إن وقوفها 

  .ن يف بطالن التساوي يف املقام نظرأبتساويها مع الرجل، مع 

بال إشكال وال خالف، } خلفهموقفت {أي الصف واألزيد } وإذا كان هناك صفوف الرجال{

على  ، ويدلّ عليه يف املقام ما دلّ)١()مل أجد من خالف فيه(: كما يظهر من كلمام، ويف مفتاح الكرامة

 قال النيب:  قال)عليه السالم( ذلك يف اليومية، للمناط واألخبار خاصة، كخرب السكوين، عن الصادق

يا : قيل. » وخري الصوف يف اجلنائز املؤخر،املقدمخري الصوف يف الصالة «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .وظاهره صفوف املصلني، )٢(»سترة للنساء«: رسول اهللا ومل؟ قال

  إن النساء «: ويؤيده ما رواه الفقيه

                                                

.٣٠ س٤٦٨ ص١ ج:مفتاح الكرامة) ١(

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٩ الباب ٨٠٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٢٥١

  . بني النساء وقفت يف صف وحدهاوإذا كانت حائضاً

  

أفضل املواضع : ) وآله وسلمصلى اهللا عليه( ن بالرجال يف الصالة على اجلنازة، فقال النيبطكن خيتل

 فاملراد ،)١(»ىل الصف األخري فبقي فضله على ما ذكرهإ فتأخرن يف الصالة على امليت الصف األخري

خيتلطن بالرجال وهن العلة، ال تنايف علة أخرى، ال اية األوىل أن ذلك ستر للنساء حىت رو يف الةبستر

 ألنه مقر الرمحة اآلتية من قبل امليت، كما يدل عليه وهي أفضلية الصف األخري للرجال والنساء مطلقاً،

  .بعض الروايات

 الصف األخري من اجلنائز إذا كانت متعددة، :أما احتمال أن يكون املراد باملؤخر يف رواية السكوين

 فهو خالف الظاهر، مع كونه خمالفاً للقرينة اليت ذكرناها، مث إن اجلواهر علل تأخر ،كما عن السي

  .  اهلدى بأنه مصادرةحء عن الرجال بتأخر رتبتهن، وأشكل عليه مصباالنسا

  .مصادرة) رمحه اهللا( على تأخرهن عنهم شاملة للمقام، فليس كالمهتدل ن األدلة العامة اليت إ: وفيه

كما هو املشهور، بل مل أجد خمالفاً يف }  بني النساء وقفت يف صف وحدهاوإذا كانت حائضاً{

   عن احلائض تصلي على)عليه السالم( عبد اهللاصحيح حممد بن مسلم، سألت أبا ذلك، ويدلّ عليه 

                                                

.٤٠ ح يف الصالة على امليت ذيل٢٥الباب  ١٠٦ ص١ ج:الفقيه) ١(



٢٥٢

  .)١(»نعم وال تقف معهم تقف مفردة«: اجلنازة؟ قال

عليه ( ، عن املرأة الطامث إذا حضرت اجلنازة، قال)عليه السالم( وخرب مساعة، عن الصادق

  .)٢(تتيمم وتصلي عليها وتقوم وحدها بارزة عن الصف: )السالم

نعم وال «: تصلي احلائض على اجلنازة؟ قال: قلت له:  قال)عليه السالم( الرمحان عنه وخرب عبد

  .)٣(»تقف معهم تقوم مفردة

نعم، وال تقف «: ، عن احلائض تصلي على اجلنازة؟ فقال)عليه السالم( وخرب ابن املغرية، عنه

 عدم ،ها كما فهمه املشهورر، فظاهىل غريها من الرواياتإ ،)٤(»معهم، واجلنب يصلي على اجلنازة

الفرق بني أن تكون الطامث مع الرجال أو النساء، خالفاً ملا عن الذكرى من تنظره يف انفرادها عن 

قترانه ال على االستحباب، ويؤيده أحد إىل وجوب انفرادها، فهو حمموصف النساء، وحيث مل يذهب 

  .بالتيمم الذي هو مستحب قطعاً

  ائض من يف حالة الدم، ال من طهرتاد باحلن املرإمث الظاهر 

                                                

.٢٦ ح يف الزيارات٢٢ الباب ٢٠٤ ص٣ ج:التهذيب) ١(

.٥ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٢ الباب ٨٠١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٢٥ ج يف الزيارات٢٢ الباب ٢٠٣ ص٣ ج:التهذيب) ٣(

.٤ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٢ الباب ٨٠٠ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٢٥٣

 حيث تشتركان ائض يف هذا احلكم كسائر األحكام،من الدم ومل تغتسل، كما أن النفساء كاحل

امرأة واحدة تذا كانإض سقط هذا احلكم، لوضوح أنه ملا فيها، ولو كن كل املصليات على امليت حي 

هن أم ال؟ ال يبعد وقوفهن حبيث اختالفهن عن سائرثنتني فهل املستحب ا ولو كن ثالثاً أو .حائضاً

من وجود املناط فيها، : ذا كانت حائضاً؟ احتماالنإىل اإلمام األول للمناط، وهل يسرى هذا احلكم إ

  . كون اإلمام يف صفهن فتقف حبيث يظهر أا على خالفهن، ومن األدلة الدالة على

  . فساء كما هو واضح، إذ ال دليل على ذلكأما االستحاضة فليست حمكومة حبكم احلائض والن



٢٥٤

كما جيوز ،  اختياراًوجيوز قطعها أيضاً، ت العدول من إمام إىل إمام يف األثناءجيوز يف صالة املي): ١٨مسألة ـ (

  العدول من اجلماعة إىل االنفراد

  

مامة إىل  اإلومن} ت العدول من إمام إىل إمام يف األثناءجيوز يف صالة املي {):١٨مسألة ـ (

 كل ذلك ألا دعاء، فيكون حاهلا حال ما إذا قرأ إنسان دعاًء بعنوان أن آخر يقرأ املأمومية، وبالعكس،

عدم صحة ذلك، ألن   تابعاً والتابع قارئاً، لكن الظاهرئيصبح القار  آخر أوئقارمعه مث يعدل إىل 

حنائها املذكورة،  أعية العدول بأيثبات مشروعيتها ومل تثبت مشروإاجلماعة وظيفة شرعية ال بد من 

عاظم املعلقني أت على املنت مجاعة من لشكأصباح وغريمها، وإن املولذا أشكل على املنت املستمسك و

  .  إىل اجلماعةىكالسادة ابن العم والربوجردي واجلمال، ومنه يعرف عدم صحة العدول من الفراد

ال مجاع يف اليومية وآية وجوب االستمرار إال اإلألنه ال دليل على )  اختياراوجيوز قطعها أيضاً(

ية ال داللة اآلمجاع مل يرد يف املقام لذهاب مجاعة من الفقهاء إىل جواز قطعها، و، واإلتبطلوا أعمالكم

  . كما فصلناه يف مورده،بطال األعمالإفيها ألا يف باب حبط األعمال ال يف باب 

لثبوته يف اليومية، ففي املقام بطريق أوىل للمناط } نفرادكما جيوز العدول من اجلماعة إىل اال{

  . بني من رأيت تعرضه لهالقطعي، ولذا كان هذا هو املشهور 

  



٢٥٥

  . وال خيرج عن احملاذاة هلا، وال يكون بينه وبينها حائل، عن اجلنازة مبا يضرلكن بشرط أن ال يكون بعيداً

  

 وال خيرج عن ، وال يكون بينه وبينها حائل،يضر عن اجلنازة مبا لكن بشرط أن ال يكون بعيداً{

ض أا بطلت مجاعة، فقد بعض هذه الشرائط مل تصح صالته مفردة، وقد فرلو نه إحيث } احملاذاة هلا

  . تبطل الصالة رأساًف

شكال يف عدم صحة هذه الصالة إذا أتى ببعض التكبريات، فلو انفرد ومل يأت ببقية إنه ال إمث 

  . مام يف بعض التكبريات دون بعض ومل يتمها فرادى بطلتحلق اإل أو ،التكبريات



٢٥٦

وإذا كرب قبله ،   وله أن يقطع وجيدده مع اإلمام،ر قبل اإلمام يف التكبري األول له أن ينفردإذا كب): ١٩مسألة ـ (

   له أن ينوي االنفراد وأن يصرب حىت يكرب اإلمام فيقرأ معه الدعاء،فيما عدا األول

  

، إذ مل ىأي يأيت بالصالة فراد} ر قبل اإلمام يف التكبري األول له أن ينفردإذا كب{ ):١٩ مسألة ـ(

ن مل يكن أتى بالتكبري بنحو التقييد، وإال بطلت أيعقد مجاعة حىت يكون من العدول لكن ذلك بشرط 

} مع اإلمامجيدده {له أن } و{ويترك ملا تقدم من جواز قطعها } وله أن يقطع{. صالته مجاعة وفرادى

  . طالق أدلة اإلتيان بالصالة مجاعة أو فرادىأو فرادى، إل

جيوز له الصرب إىل أن يلحق اإلمام فيتابعه يف التكبري ما ذكره يف املسألة السابقة أنه مث إن مقتضى 

 وأن يصرب حىت يكرب اإلمام فيقرأ معه ،وإذا كرب قبله فيما عدا األول له أن ينوي االنفراد {،الثاين

وأما الصرب إىل أن يكرب اإلمام، فالستصحاب بقاء .  أما االنفراد فلما تقدم من جوازه مطلقاًً،}لدعاءا

 مع اإلمام، كما عادة التكبريإااليتمام، كما فيما إذا سبق اإلمام يف اليومية ببعض األفعال، والظاهر جواز 

ال ال حال األركان، إذ مل يدل دليل فعن حال التكبريات حال األا، أل والقواعد وغريمهاختاره الشرائع

على أا أركان، فكما جتوز اإلعادة يف الصالة اليومية كذلك يف املقام، ويدل عليه ما رواه احلمريي ـ 

، عن الرجل يصلي أله )عليه السالم( كما يف قرب اإلسناد ـ عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى

  أن يكرب قبل اإلمام؟ 



٢٥٧

 ألنه ال يبعد اشتراط تأخر املأموم عن اإلمام يف كل تكبرية أو ،ر اإلمامالتكبري بعد ما كبلكن األحوط إعادة 

  مقارنته معه

  

  .)١(» مع اإلمام فإن كرب قبله أعاد التكبريال يكرب إالّ«: قال

فإن احلمريي أورده يف باب صالة اجلنائز، وهذا شاهد أنه وارد فيها، أو مطلق يشمل اجلنائز، فإن 

 ومقتضى تلقي أصحاب ااميع عنهم ،ذ هم املخاطبونطالق والتقييد دليل عليهما، إ اإلةروافهم ال

  . طالق والتقييد وحنومهاشهادة الباب على اإل

عادة، إذ ال ومما ذكرنا يعلم أنه ال وجه ملا عن املبسوط، والقاضي، والبيان، ومجاعة، من وجوب اإل

أن يريد الوجوب الشرطي، وفيه أيضاً ما عرفت،  الإالنفراد دليل على ذلك بعد جواز إبطال الصالة وا

وكذا ال وجه للقول بعدم جواز . كما أنه ال وجه للتوقف كما عن جامع املقاصد والروض وغريمها

اإلعادة، كما عن املسالك وحاشية امليسي، ألن حال التكبري يف صالة امليت حال األركان يف اليومية، 

بل حاهلا حال األدعية، بل حىت لو قلنا بذلك لزم الفرق بني التعمد وغريه نه مل يثبت ذلك،  إوفيه

  .بالصحة يف غريه، كما تصح زيادة الركن للمتابعة يف اليومية

}ألنه ال يبعد اشتراط تأخر املأموم عن اإلمام يف كل ،ر اإلماملكن األحوط إعادة التكبري بعد ما كب 

  }تكبرية أو مقارنته معه

                                                

.  باب الصالة على اجلنازة٩٩ ص:نادقرب اإلس) ١(



٢٥٨

  .اعة مع التقدم وإن مل تبطل الصالةوبطالن اجلم

  

قتداء، بل ال يبعد الصدق حىت مع التقدم إذا كان يف لصدق القدرة يف املقارنة املنبعثة عن قصد اال

أما } وبطالن اجلماعة مع التقدم وإن مل تبطل الصالة{. اموع من حيث اموع مقارناً أو متأخراً

 تعمد العدول، ادم بطالن الصالة فلما تقدم من صحة االنفراد إذبطالن اجلماعة فلعدم االيتمام، وأما ع

فكيف مبا إذا مل يتعمد، وإمنا بطلت اجلماعة ألمر آخر، لكن يشترط أن تكون جامعة لشرائط صالة 

  .  فعليه باملفصالتعطالاملنفرد، وقد أطال بعض الفقهاء الكالم حول هذه املسألة، فمن أراد اإل



٢٥٩

فيكرب بعد تكبري اإلمام الثاين أو   حضر الشخص يف أثناء صالة اإلمام له أن يدخل يف اجلماعةإذا): ٢٠مسألة ـ (

  . فيأيت بعده بالشهادتني، وجيعله أول صالته وأول تكبرياته،الثالث مثالً

  ، ويأيت بوظيفته من الدعاء،هكذا على الترتيب بعد كل تكبري من اإلمام يكربو 

  

بال إشكال }  له أن يدخل يف اجلماعة،خص يف أثناء صالة اإلمامإذا حضر الش {):٢٠مسألة ـ (

 أدلة اجلماعة، وللمناط يف اليومية، اتطالقوال خالف، بل يف اجلواهر اإلمجاع بقسميه عليه، وذلك إل

وللنصوص اخلاصة يف املقام، ومن ذلك يعرف أنه ال يلزم أن يكون السابق مجاعة، بل ولو كان فرادى، 

ك اإلنسان السابق  فالتحقق به آخر وأراد اجلماعة، ولو كان ذل،دىانسان على ميت فربأن كان يصلي إ

  . كان فذهب مأمومه فصارت فرادى، أو مأموماً فعدلماماًإىل فرادى، عدل عن جلماعة إ

 فيأيت بعده ،ل صالته وأول تكبرياته وجيعله أو،فيكرب بعد تكبري اإلمام الثاين أو الثالث مثالً{

هكذا على الترتيب بعد كل تكبري من اإلمام يكرب ويأيت و{عطف بيان ألول صالته } بالشهادتني

عليه ( كصحيح العيص، عن الصادق: كما يدل على ذلك مجلة من النصوص} بوظيفته من الدعاء

  .)١(»يتم ما بقي«: )عليه السالم( ، عن الرجل يدرك من الصالة على امليت تكبرية؟ قال)السالم

                                                

.٢ ح صالة اجلنازةأبواب من ١٧ الباب ٧٩٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٢٦٠

إذا أدرك الرجل التكبرية أو التكبريتني من الصالة على امليت «: )عليه السالم( ، عنهيبوصحيح احلل

  .)١(»فليقض ما بقي متتابعاً

من سبق ببعض التكبري يف صالة اجلنازة فليكرب «: )عليه السالم( وخرب الدعائم، عن الصادق

يكرب وجيعل ذلك أقل وليدخل معهم، فإذا انصرفوا أمت ما بقي عليه وانصرف، وإذا دخل معهم فل

  .)٢(»صالته

فإذا فاتك مع اإلمام بعض التكبري ورفعت اجلنازة فكرب عليها متام «: )عليه السالم( والرضوي

  .)٣(»اخلمس وأنت مستقبل القبلة

 )عليه السالم( ن علياًإ: )عليه السالم( عبد اهللاوبقرينة هذه الروايات حتمل رواية إسحاق عن أيب 

 على أن املراد ال جتعل التكبريات اليت يأيت ا بعد ،)٤(» ما سبق من تكبري اجلنازةال يقضى«: كان يقول

  .اإلمام أول صالته، بل آخر صالته

  مله على التقية، أو على ما محلهومنه يظهر أنه ال داعي حل

                                                

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ١٧ الباب ٧٩٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. يف الصالة على اجلنائز٢٣٦ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

.٣٢ س١٩ ص:فقه الرضا) ٣(

.٦ ح صالة اجلنازةابأبو من ١٧ الباب ٧٩٣ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٢٦١

فالوجه يف هذه الرواية أنه ال يقضي كما كان يبتدأ من الفصل بينهما بالدعاء (: الشيخ حيث قال

  .)١()وإمنا يقضي متتابعاً

، )عليه السالم( نعم يعارض هذه الروايات بعض الروايات اُألخر، كخرب زيد الشحام، عن الصادق

  .)٢(»يكرب ما فاته«: عن الصالة على اجلنائز إذا فات الرجل منها التكبري او اثنتان أو الثالث قال

تقضي ما «: ن فاتتين تكبرية أو أكثر؟ قالإ أرأيت :قلت:  قال)عليه السالم( وخرب جابر، عن الباقر

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( بلى وأنت تتبع اجلنازة، إن رسول اهللا«:  استقبل القبلة؟ قال: قلت،»فاتك

 قوم ئوا اجلنازة فلم جيعخرج إىل جنازة امرأة من بين النجار، فصلى عليها، فوجد احلفرة مل ميكنوا، فوض

  .)٣(»ا عليهاصلو: )ه وآله وسلمصلى اهللا علي( إال قال هلم

لكن مقتضى اجلمع بينهما وبني األخبار السابقة محل هذه على إتيان بقية التكبريات، فإن الطائفة 

  . السابقة أظهر يف الداللة على إتيان البقية من داللة هذه على إتيان التكبريات السابقة

                                                

.٤ حذيل...  يف من فاته شيء من التكبريات ٢٩٨ الباب ٤٨٢ ص١ ج:ستبصاراال) ١(

.٣ ح صالة اجلنازةأبواب من ١٧ الباب ٧٩٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٣٨ ح يف الصالة على األموات٣٢ الباب ٣٢٥ ص٣ ج:التهذيب) ٣(



٢٦٢

 يدرك أي شيء من التكبريات ابتدأ أما ذيل خرب جابر، فظاهره أنه حكم آخر، وهو أنه إذا مل

  . )صلى اهللا عليه وآله(  بقصة النيب)عليه السالم( الصالة بنفسه، ولذا استدل اإلمام

يت املأموم بعد فراغ اإلمام بوظيفته من األدعية يف أثناء أمث إن مجاعة من العلماء ذهبوا إىل أنه ي

ها، أو قلبها عن اهليئة املوظفة يف الصالة، أو فقد بعادإة، أو زت ما مل خيف الفوات برفع اجلنااالتكبري

  .شرط آخر من الشرائط

وعن البحار نسبة هذا القول إىل األكثر، خالفاً للمحكي عن الشيخ، والصدوق، والشرائع، 

تيان بالتكبريات والًء مطلقاً، وإن مل خيف الفوت، بل عن كشف اللثام وغريهم، فإم ذهبوا إىل جواز اإل

  .ور، وعن املعترب نسبته إىل األصحابأنه املشه

  .طالق أدلة األدعيةإب: استدل األولون

  . فوت بأن األدعية قد فات حملها فت:واستدل للقول الثاين

، وعن احلدائق تأييد ىتيان به يكون مشروع القضاء، هكذا حكي عن املنتهوأما التكبري، فلسرعة اإل

 فال تمام صالة اإلمام،بعن هذا املصلي ن املعلوم سقوطها احلكم املذكور بأن الصالة واجبة كفائية، وم

اء، والكفائي تقتضي عدم عتيان الدعاء حينئذ، وفيهما ما ال خيفى، إذ ال نسلم فوت حمل الدموجب إل

  . وجوب الصالة، ال أنه إذا أراد الصالة يكفي التكبري فقط



٢٦٣

  ، من غري دعاءن مل ميهلوه أتى ببقية التكبريات والًء وإ،فاً وإن كان خمفّ،وإذا فرغ اإلمام يأيت بالبقية فرادى

  

جل التكبري والتكبريتني من الصالة على امليت رإذا أدرك ال: واستدل له يف اجلواهر، بصحيح احلليب

  .فليقض ما بقي متتابعاً

 يدرك تكبرية أو تكبريتني على ميت ل، عن الرج)عليه السالم( وخرب علي بن جعفر، عن أخيه

  .)١(»يتم ما بقي من تكبرية ويبادر رفعه وخيفف«: صنع؟ قالكيف ي

 الرواية الثانية تدل على التخفيف يف الدعاء، ألنه ال معىن للتخفيف يف التكبري حسب متفاهم :أقول

العرف وإن أمكن فيها بالدقة، والرواية األوىل تدل على التتابع بال دعاء، لكن ظاهرمها ولو بقرينة محل 

اً بعد متام صالة اإلمام، وبقرينة الرواية الثانية كون ذلك يف مورد خوف فوات الشروط، اجلنازة غالب

  .تيان باألدعية ولو خمففة، إذا مل خيف الفوت، وإال أتى بالتكبريات والًءوعليه فمقتضى األدلة اإل

ماعة، وإن أي فرادى بالنسبة إىل هذه اجل} وإذا فرغ اإلمام يأيت بالبقية فرادى{: ولذا قال املصنف

مث }  من غري دعاء وإن مل ميهلوه أتى ببقية التكبريات والًء،فاًوإن كان خمفّ{ باقتداء آخر به كان مجاعةً

  متام إنه يستفاد من املناط جواز التخفيف والوالء فيما إذا مل ميكنه إ

  

                                                

.٧ حة صالة اجلنازأبواب من ١٧ الباب ٧٩٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٢٦٤

  .وجيوز إمتامها خلف اجلنازة إن أمكن االستقبال وسائر الشرائط

  

  . عدو أو سبع أو ما أشبهأةذا مل ميهله احلدث، أو خاف مفاج حملذور آخر، كما إصالة املتعارفةال

وجيوز إمتامها خلف {. هذا كله بناء على وجوب األدعية بني التكبريات، وإال فالوالء مطلقاً جائز

جل ، يف الر)عليه السالم( رب القالنسي، عن الباقروذلك خل} اجلنازة إن أمكن االستقبال وسائر الشرائط

يتم التكبري وهو ميشي معها، فإذا مل يدرك التكبري «: يدرك مع اإلمام يف اجلنازة تكبرية أو تكبريتني، فقال

ستقبال  وإمنا شرط املصنف مراعاة اال،)١(»كبر عند القرب، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القرب

  .وحنوها الشتراطها يف الصالة، فإذا أمكن وجبت وجوباً شرطياًً

طالق اخلرب، وهو حجة للعمل به، لكن الظاهر أنه إذا مل تكن الشرائط جاز إمتامها كيف كان، إل

يبنغي أن يكون (: ولذا مل يستبعد املستمسك جواز اإلمتام مع فقد الشرائط، وعبر يف مصباح اهلدى بقوله

  .)٢()مع مراعاة اجتماع الشرائط

 االستقبال وغريه ختري، لعدم الدليل ةر األمر بني مراعا فإذا دا،ه على فرض لزوم مراعاة الشرائطنإمث 

  . على أمهية أحدمها عن اآلخر

                                                

.٥ ح صالة اجلنازةأبواب من ١٧ الباب ٧٩٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣٣٣ ص٦ ج:مصباح اهلدى) ٢(



٢٦٥

  فصل

 يف كيفية صالة امليت

  وهي أن يأيت خبمس تكبريات

  

  }فصل{

} يف كيفية صالة امليت{

ار، تصنبالنسبة إىل املؤمن، بال خالف وال إشكال، بل عن اال} وهي أن يأيت خبمس تكبريات{

 بل هو من  واملدارك، وغريها، اإلمجاع عليه،لتذكرة، والذكرى، وجامع املقاصد، والروض،والغنية، وا

  :ضروريات املذهب، ويدلّ عليه نصوص مستفيضة، بل متواترة

كرب على امليت مخس تكبريات، ويكرب ن ألي علة :)عليه السالم( عبد اهللاكخرب أيب بصري، قلت أليب 

الصالة، والزكاة، والصوم، : إلسالم مخسا عليها ن الدعائم اليت بينأل«: ريات؟ قالخمالفونا بأربع تكب

خلمس كلها، واحلج، والوالية لنا أهل البيت، فجعل اهللا للميت من كل دعامة تكبرية، وإنكم أقررمت با

  وأقر خمالفوكم بأربع،



٢٦٦

  .)١(» وتكربون مخساً،وأنكروا واحدة، فمن ذلك يكربون على موتاهم أربع تكبريات

إن اهللا «: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم(  سليمان اجلعفري، عنهوخرب

  .)٢(»تبارك وتعاىل فرض الصالة مخساً، وجعل للميت من كل صالة تكبرية

 يكبر على قوم )صلى اهللا عليه وآله( كان رسول اهللا«:  قال)عليه السالم( ويف رواية أخرى، عنه

  .)٣(» بالنفاقم، يعينأُا كرب على رجل أربعاً ربعاً، فإذأخرين آمخساً، وعلى قوم 

والصالة على امليت «:  يف حديث حمض اإلسالم)عليه السالم( ويف رواية ابن شاذان، عن الرضا

  . )٤(» فمن نقص فقد خالف السنة،مخس تكبريات

 ورد من زيادة التكبري  على العشرات، ومنه يظهر أن ما اليت تربوإىل غريها من الروايات الكثرية

ختصاص، أو بعض احملامل على بعض املعصومني، أو أا أكثر، أو أقل من ذلك، ال بد من محلها على اال

  . األخر كالتقية وحنوها

                                                

.١٧ ح صالة اجلنازةأبواب من ٥ الباب ٧٧٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح صالة اجلنازةأبواب من ٥ الباب ٧٧٢ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٥ الباب ٧٧٢ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.٢٠ ح صالة اجلنازةأبواب من ٥ الباب ٧٧٥ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٢٦٧

عليه ( ، عن التكبري على اجلنازة هل فيه شيء موقت؟ فقال)عليه السالم( كخرب جابر، عن الباقر

 أحد عشر، وتسعاً، وسبعاً، ومخساً، وستاً، )ى اهللا عليه وآلهصل( ال، كرب رسول اهللا«: )السالم

  .)١(»وأربعاً

  .)٢( على سهل بن حنيف سبع تكبريات)عليه السالم( كرب علي: وخرب احلسن بن زيد

: )عليه السالم( إم يكربون أربعاً؟ فقال: فقيل»  امليت ما شاؤوا كربواذلك إىل أهل«: وخرب عقبة

  .)٣(»ذاك إليهم«

إن علي ابن أيب طالب صلى «): عليهم السالم( ، عن آبائه)عليه السالم( ن البحار، عن الصادقوع

  .)٤(»فكرب عليها مخساً وعشرين تكبرية) ا السالممعليه( على فاطمة

 كان يكرب على اجلنائز مخساً )عليه السالم( إن علياً«: )عليه السالم( وخرب اجلعفريات، عن الصادق

  .)٥(»وأربعاً

                                                

.١٧ ح صالة اجلنازةأبواب من ٦ الباب ٧٨١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٧٤ ح٣٦ ص:اختيار معرفة الرجال) ٢(

.١٨ ح صالة اجلنازةأبواب من ٦ الباب ٧٨١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.٥٥ ح٣٩٠ ص٧٨ ج:البحار) ٤(

. على اجلنائز باب التكبري٢٠٩ ص:اجلعفريات) ٥(



٢٦٨

أمراهللا رسوله أن يكرب عليه مخساً وسبعني تكبرية، «: املطلب  خرب استشهاد محزة بن عبدويف

إين فضلت محزة بسبعني تكبرية، لعظمه عندي، : ما بني كل تكبريتني منها، فأوحى اهللا إليه ويستغفر له

  .)١(»ة ومؤمن، وكرب مخس تكبريات على كل مؤمنوكرامته علي، ولك يا حممد فضل على املسلمني

 هلبة )عليه السالم( قال جربئيل«: )عليه السالم( ويف خرب القطب الراوندي، يف وفاة آدم، عن الباقر

  .)٢(» على أبيك، وكبر عليه مخساً وسبعني تكبريةتقدم يا هبة اهللا فصلّ: اهللا

يا :  فقال)معليه السال( ن علياً أوصى إىل ولده احلسنإ: )عليه السالم( ويف خرب الثمايل، عن الباقر

 الّإلن حتل ألحد من بعدي   علي، فكرب سبعاً، فإافصلّ: بين إين ميت من ليليت هذه ـ إىل أن قال ـ

  .)٣(لرجل من ولدي خيرج يف آخر الزمان يقيم إعوجاج احلق

 صالة )صلى اهللا عليه وآله( فصلى عليها ـ أي على فاطمة بنت أسد ـ النيب: ويف خرب ابن عباس

   على أحد قبلها مثل تلك مل يصلّ

                                                

.٧ ح صالة امليتأبواب من ٥ الباب ١١٣ ص١ ج:املستدرك) ١(

.٣ ح صالة امليتأبواب من ٦ الباب ١١٣ ص١ ج:املستدرك) ٢(

.٤٣ ح يف عدد التكبري يف الصالة على امليت١٠ الباب ٣١٤ ص٣ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٣(



٢٦٩

  .)١(الصالة، مث كرب عليها أربعني تكبرية

 إىل اجلبانة وصلى عليه ـ أي على )صلى اهللا عليه وآله( مث خرج رسول اهللا«: ويف خرب يوسف

  .)٢(»النجاشي ـ وكرب سبعاً

ال، إىل غريها من الروايات، لكن بعض هذه الروايات حممولة على تعدد الصلوات، ففي رواية اخلص

 )عليه السالم(  على آدم،ليه ـ أي إىل هبة اهللا ـ أن يكرب عليهأوحى اهللا إ«: )عليه السالم( لصادقعن ا

  .)٣(»مخساً

 فكرب عليه مخساً حىت )عليه السالم( أما بلغكم أن رجالً صلى عليه علي: ويف ذيل رواية عقبة

  .صلى عليه مخس صلوات يكرب يف كل صالة مخس تكبريات

 نه مل يكن كذا ـ أي مل يكرب عليهإ«:  حول قصة سهل بن حنيف)عليه السالم( ية الصادقويف روا

   ستاً ـ ولكن صلى عليه مخساً مث رفعه ومشى به ساعة، مث وضعه وكرب عليه مخساً، )عليه السالم(

                                                

.٥١ حبري يف الصالة على امليت ذيل يف عدد التك١٠ الباب ٣١٧ ص٣ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(

.٤٧ ح باب السبعة٣٥٩ ص٢ ج:اخلصال) ٢(

.٢٧ ح باب اخلمسة٢٨١ ص١ج: اخلصال) ٣(



٢٧٠

الدعاء للمؤمنني  و،بعد الثانية )صلى اهللا عليه وآله وسلم( والصالة على النيب ،يأيت بالشهادتني بعد األوىل

  ،واملؤمنات بعد الثالثة

  

  .)١(»ففعل ذلك مخس مرات حىت كرب عليه مخساً وعشرين تكبرية

مخس )  السالماعليه(  كرب على فاطمة الزهراء)عليه السالم( إن علياً: ويف روايات متعددة

  .)٢(تكبريات

مانع من أن يكون الرسول إىل غري ذلك، فإن اجلمع بني هذه الروايات يدل على تعدد الصالة، وال 

إن اهللا أدب نبيه بآدابه ففوض إليه : حاديث متعددةأ ففي ضاً يف زيادة التكبريات ونقصيتها،واإلمام مفو

  .)٣(دينه

هذا عطاؤنا فَامنن أَو أَمِسك ِبغيِر ﴿: املعنيون بقوله تعاىل) عليهم السالم( مإ :ويف بعض الروايات

  .)٤(﴾ِحساٍب

  .كان، فال ينبغي اإلشكال يف أن التشريع لنا هو مخس تكبرياتوكيف 

 والدعاء ، بعد الثانية)صلى اهللا عليه وآله وسلم( يأيت بالشهادتني بعد األوىل، والصالة على النيب{

  للمؤمنني واملؤمنات بعد الثالثة، 

                                                

.٢١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٦ الباب ٧٨١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٢٤ ح صالة اجلنازةأبواب من ٥ الباب ٧٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.١٣ و ١٢ ح املزارأبواب من ١٧ الباب ٢٨٦ ص١٠ ج:الوسائل) ٣(

.٣٩اآلية : سورة ص) ٤(



٢٧١

  . يكرب اخلامسة وينصرف مثّ،والدعاء للميت بعد الرابعة

  

وقد اختلف يف وجوب الدعاء بعد }  يكرب اخلامسة وينصرفمثّ ،الرابعةوالدعاء للميت بعد 

 فاملشهور ذهبوا إىل األول، ، واملراد بالدعاء أعم من الشهادتني،التكبريات، أو جيوز إتياا والًء بال أدعية

ق بل عن اخلالف، والتذكرة، واملنتهى، اإلمجاع عليه، لكن عن صريح الشرائع، وظاهر النافع، واحملق

  .رشاد، استحبابهاألردبيلي يف شرح اال

  :استدل األولون بأمور

  . املدعيمجاعاإل: األول

  .قاعدة االشتغال: الثاين

  ).عليهم السالم( واألئمة )صلى اهللا عليه وآله( عمل النيب: الثالث

لساً  جا)عليه السالم( عبد اهللاكنت عند أيب : الروايات اآلمرة بذلك، كخرب أيب بصري، قال: الرابع

مث دخل آخر فسأله . »مخس تكبريات«: )عليه السالم( فدخل رجل فسأله عن التكبري على اجلنائز؟ فقال

مخساً، : جعلت فداك، سألتك فقلت: فقال األول. »أربع صلوات«: عن الصالة على اجلنائز؟ فقال له

  ،»ةألين هذا عن الصالإنك سألتين عن التكبري، وس«: أربعاً؟ فقال: وسألك هذا فقلت



٢٧٢

  .)١(»إا مخس تكبريات بينهن أربع صلوات«: مث قال

إمنا مل يكن يف الصالة على امليت ركوع وال «: )عليه السالم( وخرب فضل بن شاذان، عن الرضا

  .)٢(»نه إمنا أريد ذه الصالة الشفاعة هلذا العبد الذي قد ختلى مما خلف، واحتاج إىل ما قدمسجود، أل

  .)٣(»إذ صليت على املؤمن فادع له واجتهد له يف الدعاء«: يلضلفوصحيحة ابن أذينة وا

 فقلت )عليه السالم( عبد اهللافدخلت على أيب : ورواية حممد بن مهاجر، عن أمه أم سلمة، قالت

كان «: )عليه السالم (عبد اهللاأصلحك اهللا صحبتىن امرأة من املرجئة ـ إىل أن قالت ـ فقال أيب : له

 ، إذا صلى على امليت كرب فتشهد، مث كرب فصلى على النيب ودعا) عليه وآله وسلمصلى اهللا( رسول اهللا

 عز وجل عن ، مث يكرب وينصرف، فلما اه اهللاتمث كرب واستغفر للمؤمنني واملؤمنات، مث كرب فدعا للمي

 ا للمؤمنني مث كرب فدع)صلى اهللا عليه وآله(  النيبى كرب فتشهد، مث كرب فصلى علالصالة على املنافقني

  ملؤمنات، مث كرب الرابعة ومل يدعوا

                                                

.١٢ ح صالة اجلنازةأبواب من ٥ الباب ٧٧٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح صالة اجلنازةأبواب من ٨ الباب ٧٨٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣ الباب ٧٦٨ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٢٧٣

  . مما يظهر منه أن املراد بالصالة األدعية، بضميمة أن الصالة واجبة ضرورة. )١(»للميت

تكرب، مث تصلي على «: يف الصالة على امليت؟ قال )عليه السالم( وصحيحة زرارة، عن الصادق

  .يث، احلد)٢(»اللهم عبدك ابن عبدك: النيب، مث تقول

  :وأورد على الكل

  .مثله ليس حبجةويكن مقطوعه،  مجاع حمتمل االستناد إن ملن األأفب: أما األول

  .ن القاعدة حمكومة بالرباءةأفب: وأما الثاين

  .ن العمل أعم من الوجوبأفب: وأما الثالث

  .)٣(»صلوا كما رأيتموين أصلي«:  يتم ذلك بضميمة:ال يقال

  .رف إىل اليومية ال شك يف أنه منص:ألنه يقال

دم داللة فبلزوم محل الروايات على االستحباب، بقرينة الروايات اُألخر، باإلضافة إىل ع: وأما الرابع

  الروايات يف أنفسها، إذ

                                                

.٢ ح...ة امليت  يف كيفية صال٩ الباب ٢٩٥ ص٣ ججامع أحاديث الشيعة) ١(

.٢ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢ الباب ٧٦٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٧٦ ح٨٥ ص٣ ج:العوايل) ٣(



٢٧٤

خرب أيب بصري ال يدلّ على الوجوب، ورواية فضل أخص، ألا تدل على أن هذه الصالة فيها 

 أحد، فإن االجتهاد يف الدعاء ليس بواجب، فهو قرينة على نة ال يقول ايشفاعة فقط، وصحيحة ابن أذ

 ورواية حممد ال يلتزم ا القائلون بالوجوب، إذ الصالة ليست ،فادع له: )عليه السالم( استحباب قوله

فحامي ال الربهاين، كما هو كثري يف  أراد اجلواب اإل)عليه السالم( فقط الدعاء للميت، ولعل اإلمام

  .ا قرائن االستحباب من ذكر األدعية اليت ال يقول املوجبون لألدعية اهحيحة زرارة فيالروايات، وص

  :استدل للقول اآلخر بأمور

  .األصل: األول

يم الوارد يف الدعاء فيها، مما يدل على عدم وجوا، كما أن أخبار مرتوحات االختالف العظ: الثاين

  .هاالبئر محلت على االستحباب لالختالف العظيم في

  .)١( امليت مخس تكبرياتىطالق ما ورد يف مقام البيان من أن الصالة علإ: الثالث

  : قال)عليه السالم( سعد، عن الرضامساعيل بن إوصحيح 

                                                

.١ ح يف عدد التكبريات على األموات٢٩٣ الباب ٤٧٤ ص١ ج:ستبصاراال) ١(



٢٧٥

أما املؤمن فخمس تكبريات، وأما املنافق فأربع «: )عليه السالم( سألته عن الصالة على امليت؟ فقال

  .)١(»وال سالم فيها

  . التكبريات فقط هي متام مهية هذه الصالةمها أن ن ظاهرفإ

  .عدم ذكر األدعية يف بعض الروايات: الرابع

وأمر اهللا أن يكرب عليه ـ أي على محزة ـ مخساً وسبعني «: )عليه السالم( كاملروية عن العسكري

  . احلديث)٢(» يستغفر له ما بني كل تكبريتني منها،تكبرية

  .ستغفار بني التكبرياتمر بأكثر من االؤ مل ي) وآلهصلى اهللا عليه( فإن ظاهره أن النيب

مسلم وزرارة ومعمر بن حيىي وإمساعيل  ستبصار، عن حممد بنوما رواه الكايف، والتهذيب، واال

 تدعو مبا ،ليس يف الصالة على امليت قراءة وال دعاء موقت«:  قال)عليه السالم( اجلعفي، عن أيب جعفر

  .)٣(»بدا لك

                                                

.٥ حاجلنازة  صالةأبواب من ٥ الباب ٧٧٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٧ ح صالة امليتأبواب من ٥ الباب ١١٣ ص١ ج:املستدرك) ٢(

وفيه . ١ ح يف الصالة على األموات٢١ الباب ١٨٩ ص٣ ج:التهذيب .١ ح باب ليس يف الصالة دعاء١٨٥ ص٣ ج:الكايف) ٣(

.١ ح يف أنه ال قراءة يف الصالة٢٩٤ الباب ٤٧٦ ص١ ج: االستبصار .»إال أن تدعوا«



٢٧٦

الصالة على : سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت«:  قال)عليه السالم( ية، عن الباقروما رواه اهلدا

مع وضوح أن . )١(»اجلنازة، والقنوت، واملستجار، والصفا واملروة، والوقوف بعرفات، وركعيت الطواف

  . فالسابع مثلها بقرينة السياق،الدعاء يف الستة مستحب

استفتاح : الصالة على اجلنائز، التكبرية األوىل«:  قال)سالمعليه ال( عبد اهللاورواية يونس، عن أيب 

: ، والثالثة)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  رسول اهللاًال اهللا، وأن حممدإشهد أن ال إله أ: الصالة، والثانية

ل  فإنه يد، احلديث)٢(»ميسلّ: له، واخلامسة: الصالة على النيب وعلى أهل بيته والثناء على اهللا، والرابعة

  .على لزوم الدعاء بعد األوىل

 ، عن التكبري على امليت)عليه السالم( عبد اهللاسألت أبا : ورواية التهذيب، عن كليب األسدي قال

اللهم عبدك احتاج إىل رمحتك : تقول«: فكيف أقول إذا صليت عليه؟ قال: قلت. مخساً: فقال بيده

  .)٣(» وإن كان مسيئاً فاغفر له،انهوأنت غين عن عذابه، اللهم إن كان حمسناً فزد يف إحس

                                                

.١ س٥٤ ص:كتاب اهلداية من اجلوامع الفقهية) ١(

.١٠ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢ الباب ٧٦٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح يف الصالة على األموات٣٢ الباب ٣١٥ ص٣ ج:التهذيب) ٣(



٢٧٧

  .فإن ظاهره كفاية قراءة هذا الدعاء مرة بعد أي تكبري، فال أدعية بعد التكبريات األربع

نك إيا علي «: ، أنه قال)صلى اهللا عليه وآله( ، عن رسول اهللا)عليه السالم( ورواية صحيفة الرضا

  .اء، الدع)١(»اللهم هذا عبدك:  فقلةإذا صليت على جناز

  . إىل غريها، فهي كرواية األسدي يف الداللة،ومل يذكر إال دعاًء واحداً

 وذكرها يف بعضها بعد كل اخلمس، ويف ،أن عدم ذكر الدعاء أصالً يف بعض الروايات: واحلاصل

بعضها عدم ذكرها بعد اُألوىل، ويف بعضها ذكرها بعد اخلامس، ويف بعض عدم ذكرها بعد اخلامس، 

ن القول بذلك مع أختالف الكثري يف األدعية، من أقوى الشواهد على االستحباب، إال  االمث .ىل غريهاإ

 هذا مث لو قلنا بوجوب األدعية فهل جيب .حتياطذهاب املشهور إىل الوجوب مشكل جداًً، فالالزم اال

ال إتكبرية دعاء  مث الصالة، مث الدعاء للمؤمنني، مث الدعاء له، بعد كل ،الشهادتان لترتيب املشهور، وهوا

اخلامس فإنه يكرب وينصرف، بل عن اخلالف دعوى اإلمجاع عليه، أم ال يتعني يف الدعوات األربع لفظ 

  ص وال موضع خاص كما عن اإلسكايف،خا

                                                

.٢٠٠ ح١٠٦ ص :صحيفة الرضا) ١(



٢٧٨

 والذخرية، واملستند، واملدارك، ،وغري واحد من املتأخرين، كالشهيد يف الذكرى، وصاحب احلدائق

  . والظاهر الثاين،ثر، قوالنبل يف األخري أنه خرية األك

  : جبملة من الروايات:استدل األولون

  .كخرب حممد بن مهاجر املتقدم

صلى «: )عليه السالم( عبد اهللاأبو  قال:  قال)عليه السالم(  بن مهام، عن أيب احلسنمساعيلإوخرب 

رب عليه أربعاً، فأما  على جنازة، فكرب عليه مخساً، وصلى على أُخرى فك)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

صلى اهللا عليه وآله ( اهللا وجمده يف التكبرية األوىل، ودعا يف الثانية للنيب  فحمد،الذي كبر عليه مخساً

 ودعا يف الثالثة للمؤمنني واملؤمنات، ودعا يف الرابعة للميت، وانصرف يف اخلامسة، وأما الذي )وسلم

كبرية األوىل، ودعا لنفسه وأهل بيته يف الثانية، ودعا للمؤمنني اهللا وجمده يف الت كبر عليه أربعاً فحمد

  .)١(»واملؤمنات يف الثالثة، وانصرف يف الرابعة، فلم يدع له، ألنه كان منافقاً

تقرأ يف األوىل بأم «:  قال يف الصالة على اجلنائز)عليه السالم( وخرب علي بن سويد، عن الرضا

  ؤمنات، وتدعو يف الرابعة مليتك،يب وآله، وتدعو يف الثالثة للمؤمنني واملالكتاب، ويف الثانية تصلي على الن

                                                

.٩ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢ الباب ٧٦٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٢٧٩

  .)١(»واخلامسة تنصرف ا

له بعد الثانية، والدعاء للمؤمنني آ النيب وىالشهادتان بعد األوىل، والصالة عل: والرضوي، وفيه

 بعد )٢(﴾ِتنا ِفي الدنيا حسنةًربنا آثة، والدعاء للميت بعد الرابعة، وقراءة آية ﴿لواملؤمنات بعد الثا

  .)٣(اخلامسة

ة عدم وجوب الدعاء بني ل من الروايات اليت ذكرناها يف مسأة جبمل:واستدل للقول الثاين

التكبريات، وجبملة أخرى من الروايات الكثرية املختلفة يف ذكر األدعية وأماكنها، وعليه فهذا القول هو 

  .املتعني

ن ما استدل به للقول األول أيضاً ميكن أن يستدل إريقة املعروفة، بل الظاهر  ال ينبغي ترك الط،نعم

نه أي جامع بني الفاحتة وبني الشهادتني، باإلضافة إىل أن يف الروايتني ذكر الشهادة، إا للقول الثاين، ف

عاء بعد  والرضوي ضعيف السند مشتمل على ما ال يقولون به من أدعية واجبة، وذكر الد،ال الشهادتني

  .اخلامس

ىل إالنسبة ىل كل تكبرية، خصوصاً بإن األفضل تكرار الدعاء بالنسبة أمث إن بعض الفقهاء ذهب إىل 

  الدعاء للميت حيث ذكر

                                                

.٨ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢ الباب ٧٦٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٢٠١ية اآل: سورة البقرة) ٢(

.١٤ س١٩ ص:فقه الرضا) ٣(



٢٨٠

كذلك يف بعض الروايات، وال خيفى أنه لو قلنا بوجوب التوزيع املذكور بني األدعية، فالظاهر أنه 

  .تالف الروايات يؤيد ذلكال يعترب يف كل دعاء لفظ خمصوص، ألن اخ

إن مقتضى األدلة عدم وجوب األدعية، مث لو قلنا بالوجوب ال جتب األماكن املخصوصة : واحلاصل

خمصوصة، مثالً يصح أن أدعية  األماكن املخصوصة، ال جتب املخصوصة، مث لو قلنا بوجوبيف األدعية 

صلى اهللا على رسول اهللا وآله ، وعقيب : اهللا واحد، وحممد رسوله، وعقيب الثانية: يقول عقيب األوىل

  . نزل غفرانك على هذا امليتأيا اهللا : يارب ارحم كل املؤمنني، وعقيب الرابعة: الثالثة

مث إنه ورد يف بعض الروايات هنا، ويف روايات أُخرى يف أدعية أُخر، الدعاء للمسلمني واملسلمات 

ِإنما الْمؤِمنونَ الَّذين ِإذا ﴿: ما األخص، كما قال تعاىلإن بعد الدعاء للمؤمنني واملؤمنات، فاملراد باملؤم

مهقُلُوب ِجلَتو اللَّه ما املراد به املوايل، واملراد باملسلم كل مسلم ال إ و فاملسلم كل مؤمن سواه،)١(﴾ذُِكر

ان اهللا لغري املوالني ن هذه األدعية تدل على غفرإ من القاصرين ومن أشبههم، فال يقال ،يوايل وال يعادي

أو أنه " اإلميان"يضاً، مث ما ورد من الدعاء عقيب الرابعة بأن املصلي ال يعلم منه خرياً، أما أن يراد باخلري أ

  يدعو بذلك يف غري من 

                                                

  .٢اآلية : نفالسورة األ) ١(



٢٨١

فيجزي أن يقول بعد نيت ولو إمجاالًة القربة وتعيني املي:  

  

  .ذا الدعاءيعرف منه الشر، أما من يعرف عنه الشر فال يدعو له 

}ا صالة وعبادة، } ة القربةفيجزي أن يقول بعد نيال تكون إالّ بالقربة، ويؤيده ما رواه والعبادة أل

  .)١(»وا له الدعاءصلخأت فإذا صليتم على املي«: )صلى اهللا عليه وآله(  قال النيب،العوايل عن فخر احملققني

 وال يكون الربط إال ،ة له، فالالزم ربطها بامليتألن هذه الصالة صال} لو إمجاالًت وتعيني امليو{

مصلي وإن مل يعلم هل هو كبري لبالنية، وال دليل على لزوم التعيني تفصيالً، فيكفي كون امليت مشهوداً ل

شارة و أنثى، وكذا مل يعرف امسه ونسبه وسائر خصوصياته، ولو تعارض الوصف واإلأأو صغري، ذكر 

نه لوال إ كفى، وإن قصد زيداً حبيث اًإن قصد هذا امليت وظنه زيداً فبان عمر فقدم املقصود منهما أصالً،

  .  على عمرو حقيقة، وإن كان قدامه مل يكف، ألنه مل يصلزيد مل يصل عليه، فبان عمراً

أنه واحد ومل ينو ما عداه لعدم وكذا إذا نوى اجلميع صح، أما إذا نوى الواحد الذي أمامه ظاناً 

  . وه مثالً، مل تصح الصالة إال ملن نواهيته له وحنرؤ

                                                

.٣٢ ح٢٢٣ ص٢ ج:العوايل) ١(



٢٨٢

 ، اهللا أكرب. اللهم صل على حممد وآل حممد، اهللا أكرب. رسول اهللا وأن حممداً، أشهد أن ال إله إال اهللا،اهللا أكرب

  . اهللا أكرب. اللهم اغفر هلذا امليت، اهللا أكرب.اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات

  

آل على حممد و اللهم صل ، اهللا أكرب. رسول اهللاأن حممداً و، اهللا أشهد أن ال إله إال،اهللا أكرب {

نه ال إمث }  اهللا أكرب. اللهم اغفر هلذا امليت، اهللا أكرب.املؤمنات اللهم اغفر للمؤمنني و، اهللا أكرب.حممد

إشكال وال خالف نصاً وفتوى، بل الظاهر اإلمجاع على أن ال يصح تبديل التكبري بلفظ آخر، كأن 

اهللا، أو خالق السماء أكرب، أو ما أشبه ذلك، بل لعله من  ، أو األكرب هو ال شيء أكرب من اهللايقول

  . الضروريات، كما أن الظاهر عدم صحة تبديل ذلك بسائر اللغات

  أما يف األدعية ـ فعلى القول بالوجوب ـ هل يصح اإلتيان ا بسائر اللغات؟ 

يؤيد األول ما ذكروه يف قنوت الصالة اليومية، وما ورد نصراف، ومن اإلطالق، ومن اال: احتماالن

عليه ( عبد اهللا كموثق يونس بن يعقوب، قال سألت أبا ،يف املقام من أن صالة امليت تسبيح وليل

نعم، إمنا هو تكبري وتسبيح وحتميد «:  عن اجلنازة أصلي عليها على غري وضوء؟ فقال)السالم

  .  ومثله غريه،)١(»وليل

  

                                                

.٢ ح صالة اجلنازةأبواب من ٧ الباب ٧٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٢٨٣

  حياً فرداً صمداً أحداً واحداً إهلاً، أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له:وىل أن يقول بعد التكبرية األوىلواأل

أبداًاًم دائوماًقي والةخذ صاحب مل يت   

  

مل يظهر وجه األولوية، إذ ما ذكره مل يرد يف نص، } :واألوىل أن يقول بعد التكبرية األوىل{

عليه (  كالذي رواه الكايف بسند صحيح عن احلليب، عن الصادق، يف بعض النصوصفاألوىل أن يقول ما

  .، احلديث)١(»تكرب مث تشهد مث تقول«:  قال)السالم

 إىل )٢(سألته عن الصالة على امليت:  قال)عليه السالم( أو ما رواه التهذيب عن عمار، عن الصادق

  .آخره

  .. بعد بنائهم أنه مضمون الروايات،)٤( أو ما يف املقنع،)٣(أو ما يف الفقه الرضوي

 ملا تقدم من أنه ليس يف الصالة على امليت شيء مؤقت، ،نعم ال إشكال يف كفاية ما ذكره املصنف

  أحداً، واحداً إهلاً، وحده ال شريك له،أشهد أن ال إله إال اهللا{: فما ذكره هي إحدى صيغها وهي

   والةخذ صاحب مل يت، أبداًاًم دائ،وماً قي حياً، فرداًصمداً

                                                

.٤ ح باب الصالة على املؤمن والتكبري والدعاء١٨٤ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٦٠ ح يف الصالة على امليت٣٢ الباب ٣٣٠ ص٣ ج:التهذيب) ٢(

.١٤ السطر ١٩ ص:فقه الرضا) ٣(

.١٧ س٦ ص:كتاب املقنع من اجلوامع الفقهية) ٤(



٢٨٤

  . ولو كره املشركون،ه ليظهره على الدين كلّ ودين احلقى أرسله باهلد، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله،ولداً

 أفضل ما ، حممد وآلَ وارحم حممداً، وبارك على حممد وآل حممد، اللهم صل على حممد وآل حممد:وبعد الثانية

  . على مجيع األنبياء واملرسلني وصلّ، إبراهيم إنك محيد جميدمت على إبراهيم وآليت وباركت وترحصلّ

   واملسلمني،غفر للمؤمنني واملؤمناتا اللهم :وبعد الثالثة

  

ه ولو كره  ليظهره على الدين كلّ،دين احلق وى أرسله باهلد، عبده ورسولهأشهد أن حممداً و،ولداً

عىن ، وإما مب)عليه السالم( مام املهدين يف زمان اإلوإظهاره على الدين إما مبعىن إبطاله لألديا} املشركون

  . ظهوره يف العامل، واألول أقرب

 وآل  وارحم حممداً، وبارك على حممد وآل حممد،آل حممد اللهم صل على حممد و:وبعد الثانية{

 على مجيع  وصلّ،مت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميديت وباركت وترح أفضل ما صلّ،حممد

 ـ )صلى اهللا عليه وآله(  لطفه ورمحته، وصالتنا لهوالصالة هي العطف، وعطف اهللا} نبياء واملرسلنياأل

  . مع أنه يف أرفع املقامات ـ توجب مزيداً من فضل اهللا بالنسبة إليه، فإن فضل اهللا ال اية له

   واملسلمني،املؤمناتغفر للمؤمنني وأ اللهم :وبعد الثالثة{

  



٢٨٥

  .ء قدير  شيك على كلّ إن، تابع اللهم بيننا وبينهم باخلريات،حياء منهم واألموات األ،واملسلمات

للهم ا ،ول بهوأنت خري مرت  نزل بك،متكابن عبدك وابن  واامنا عبدكى قدن هذا املسجإ اللهم :وبعد الرابعة

 وأنت أعلم به ،نه إال خرياً اللهم إنا ال نعلم م،إىل رمحتك وأنت غين عن عذابه إنك قبضت روحه إليك وقد احتاج

م الله،له واغفر لنا و،تهآ فتجاوز عن سيئ وإن كان مسيئاً. فزد يف إحسانهحمسناً اللهم إن كان ،امن  

  

} ء قدير  شيك على كلّ إن، تابع اللهم بيننا وبينهم باخلريات،األموات األحياء منهم و،واملسلمات

خلري هلم، واإلحياء إليهم بالدعاء لنا، فإن دعاء امليت للحي ومتابعة اخلريات عبارة عن توفيقنا إلرسال ا

  .ةعثابت يف الشري

وأنت خري   نزل بك،متكا وابن ،بن عبدك وا عبدك،امناى قدن هذا املسجإ اللهم :وبعد الرابعة{

 اللهم إنا ال نعلم ،إىل رمحتك وأنت غين عن عذابه للهم إنك قبضت روحه إليك وقد احتاجا ،ول بهمرت

ن هناك أيضاً إأي حسناته، أو }  فزد يف إحسانهحمسناً اللهم إن كان ،ا وأنت أعلم به من،منه إال خرياً

  . نسانرجة اإلد من اإلحسان تترفع ا اًنوع

  مه اللّ، واغفر لنا و له،تهآ فتجاوز عن سيئوإن كان مسيئاً{



٢٨٦

 وارمحنا إذا ،ف بينه وبينه وعر،كللهم أحلقه بنبي ا،ن يتربأ منه ويبغضه وأبعده مم،هه وحيباحشره مع من يتوالّ

جعله من رفقاء حممد وآله ا و، واخلف على عقبه يف الغابرين، اللهم اكتبه عندك يف أعلى عليني، يا إله العاملني،توفيتنا

   .انا برمحتك يا أرحم الرامحنيإيو وارمحه ،الطاهرين

  ارِقنا عذاب الن و،ِفي الْآِخرِة حسنةًآِتنا ِفي الدنيا حسنةً ونا رب  :واألوىل أن يقول بعد الفراغ من الصالة

  

 ،ف بينه وبينه وعر،ك اللهم أحلقه بنبي،ن يتربأ منه ويبغضه وأبعده مم،هحيبه واحشره مع من يتوالّ

 لكنه أحوج إليها ،هللا هنافإن اإلنسان وإن كان حمتاجاً إىل رمحة ا}  يا إله العاملني،وارمحنا إذا توفيتنا

  . هناك

بوط م، ومن الواضح أن رأي ارفعه، أوسجله يف كتاب م} اللهم اكتبه عندك يف أعلى عليني{

أي الباقني، واملعىن اجعل له خلفاً } واخلف على عقبه يف الغابرين{التسجيل يالزم رفع اإلنسان خارجاً 

انا إيوارمحه  و،جعله من رفقاء حممد وآله الطاهريناو{. يداري أهله، أو كن أنت خلفاً له يف رعايتهم

  . ية أخرى مذكورة يف الروايات ال بأس جبمعها وقراءاعن هناك أدإ مث ،}برمحتك يا أرحم الرامحني

ِقنا  و،ِفي الْآِخرِة حسنةًآِتنا ِفي الدنيا حسنةً وربنا  :واألوىل أن يقول بعد الفراغ من الصالة{

عالن ارذاب{،عليه ( بن موسى، عن الصادق، ويف رواية عمار )١( وذلك وارد يف الفقه الرضوي

  )السالم

                                                

.٢٣ س١٩ ص:فقه الرضا) ١(



٢٨٧

  . إىل آخره. )١(»اللهم صل على حممد وعلى آل حممد«: بعد اخلامسة

  .)٢(»وإذا فرغت ـ أي من التكبريات اخلمس ـ سلمت عن ميينك«: نه ورد يف خرب مساعةمث إ

 بعض الروايات اُألخر، لكن عن الشيخ محلهما على التقية، بقرينة ما روي م يفيوكذا ورد التسل

  .)٣(»أما املؤمن فخمس تكبريات، وأما املنافق فأربع وال سالم«: ، قال)عليه السالم( عن الرضا

  .)٤(»وليس يف صالة اجلنائز تسليم«: )عليه السالم( ويف رواية أخرى، عنه

  . كونه بعد اخلمس اليت ال يقول ا العامةلكن أشكل عليه الوايف مبنافاته مع

  . ستحبابومحل السالم يف الوسائل على اال

لحمل على التقية، كما ذكروا، ل وهذا هو مقتضى الصناعة، إذ اجلمع الداليل ال يدع جماالً :أقول

لة السنن جداً كما قالوا يف باب الوقت لصالة املغرب، فالتسامح يف أد اللهم إال إذا كانت التقية قوية

  .يشمل املقام، واهللا سبحانه العامل

  

  

                                                

. ١١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢ الباب ٧٦٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٦ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢ الباب ٧٦٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٥ حجلنازة صالة اأبواب من ٥ الباب ٧٧٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.٥ ح صالة اجلنازةأبواب من ٩ الباب ٧٨٥ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٢٨٨

إىل آخره"هذا املسجى" :مرأة يقول بدل قولهإت وإن كان املي :هذه املسج امنا أمتك وابنة عبدك وابنة اة قد

  وإن كان امليت مستضعفاً.ة وأتى بسائر الضمائر مؤنث،متكأ

  

}آخره إىل"هذا املسجى" :مرأة يقول بدل قولهات وإن كان املي :هذه املسج وابنة ،امنا أمتكاة قد 

أما تأنيث الضمائر  }ةمؤنث{" وأنت خري مرتول به"ال ضمري إ} أتى بسائر الضمائر و،متكاابنة عبدك و

مبعىن الركود، " السجو"من " املسجى"فألنه راجع إىل اهللا سبحانه، و" به"ن امليت أنثى، وأما ضمري فأل

منا يقال للتغطية تسجية، بعالقة إ وذلك ألن امليت ركد فلم يتحرك، و،)١(﴾  سجىاللَّيِل ِإذاو﴿: قال تعاىل

  . ، أو غريهالاحلال واحمل

 أو مذكرة ،"النفس"أو " اجلنازة" باعتبار ،أما اخلنثى املشكل، فيحق له أن يأيت بالضمائر مؤنثة

  ". امليت"و" الشخص"و" االنسان"باعتبار 

  . ، واملستضعف، واملنافق، واملخالف، واهوللاء الطف دع:وكذا يف التذكري والتأنيث

م،  يعادي احلق، كالذين عرفوا اإلسالوهو الذي ال يوايل احلق وال} إن كان امليت مستضعفاًو{

  لكن مل يعرفوا ال اإلمام، وال 

                                                

  .٢اآلية : سورة الضحى) ١(



٢٨٩

ات عدن دخلهم جنأنا و رب، وقهم عذاب اجلحيم،ذين تابوا واتبعوا سبيلكغفر للّا اللهم :يقول بعد التكبرية الرابعة

   إنك أنت العزيز احلكيم،يام وذر، وأزواجهم،ح من آبائهملُ ومن ص،دمعاليت و

  

ن اإلنسان الذي أأعداء اإلمام، فليست هلم مواالة ولو إمجالية، وال معاداة كذلك، واملراد باإلمجالية 

وايل، وإن مل يعرف اإلمام، وذلك ألنه ولد يف بالد الشيعة منهم، واعتقد باعتقادام، يسمى بالشيعي وامل

عتقاد، ومثله الذي ولد بني النواصب، ه ومن حوله، وإن مل يعرف ما هو ذلك االؤبا اعتقد به آيعتقد مبا

مجالية مثل العقائد التفصيلية يف تأثريها يف ترتب ى مستضعفاً، ألن العقائد اإلفكل واحد منهما ال يسم

  . سيب اجلاهلني من الكفار واملشركنياب اجلهاد، يف وجه قتال وك يف كتاألحكام، كما ذكرنا ذل

ربنا ، ِقِهم عذاب الْجحيِم وا سبيلَك واتبعاغِْفر ِللَّذين تابوا و﴿ اللهم :يقول بعد التكبرية الرابعة{

اِتونج مِخلْهٍن الَّيتأَددع  آباِئِهم ِمن لَحص نمو مهتدعو و واِجِهمأَزو  زيزالْع تأَن كِإن اِتِهميذُر

كيمالصالة على «: قال) عليهما السالم( وذلك لصحيح حممد بن مسلم، عن أحدمها} )١(﴾الْح

  : تقولاملؤمنات، والدعاء للمؤمنني و)صلى اهللا عليه وآله( املستضعف والذي ال يعرف الصالة على النيب

                                                

  .٨-٧اآلية : سورة غافر) ١(



٢٩٠

  . كما يف املنت)١(»ـ إىل قوله ـ العزيز احلكيم تابواربنا اغفر اللذين 

الصالة على املستضعف والذي ال «:  قال)عليه السالم( وصحيح زرارة وحممد بن مسلم، عن الباقر 

اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا :  تصلي على النيب، ويدعى للمؤمنني واملؤمنات، ويقال:يعرف مذهبه

  . إىل غريمها من الروايات)٢(»سبيلك وقهم عذاب اجلحيم

 املستضعفان  بصيغة املعلوم عطف بيوالذي ال يعرفوالظاهر أن قوله ـ يف الرواية األوىل ـ 

  .مبعىن أنت ال تعرفهال بصيغة اهول، 

مث إن الدعاء للمستضعف إمنا جيب إذا قلنا بوجوب أصل الدعاء، وإال فهو مستحب، كما اختاره 

نه مكان  جيوز الدعاء له يف أي مكان، إلطالق أدلته، فالقول بأنه بعد الرابعة ألالشرائع، والظاهر أنه

 حمل نظر، خصوصاً ،)٣()نه ال خالف فيما أجدهإ(: الدعاء للميت كما عن غري واحد، بل يف اجلواهر

  يات عدموظاهر هذه الروا

                                                

.٢ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣ الباب ٧٦٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣ الباب ٧٦٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.  الدعاء على املستضعف يف كيفية٩٠ ص١٢ ج:اجلواهر) ٣(



٢٩١

  .عاءاشتراط الشهادتني، مما يؤيد عدم مكان خاص ملا ذكر فيها من الصالة والد

  .نعم األحوط األوىل جعله بعد الرابعة

ن صالة املستضعف أيضاً كذلك، فال يدخل يف أمث إن إطالقات كون صالة امليت مخس تكبريات 

 ،ما دلّ على أن صالة املنافق أربع تكبريات، وحيث عرفت سابقاً أن يف صالة امليت ليس لفظ خاص

دعاء املذكور يف املقام، وهل جيوز الدعاء له بدعاء املؤمن، لافالظاهر يف املقام اإلتيان بكل ما يؤدي معىن 

ال يبعد ذلك، حيث إنه ليس من املنهي عن الدعاء له، فقراءة دعاء املستضعف له أوىل، وكما يدعى 

حلاق كل ولد وجمنون مبذهب كبار إلمستضعف ذا الدعاء، كذلك يدعى لولده وجمنونه، لقاعدة ل

  .عقالئهم

، كما إذا كان منافقاً فجن، أو جمنون يف وسطهم، فالظاهر أن األول نينني واملنافقوأما جمنون املؤم

  . حمكوم حبكمهم، والثاين يدعى له بدعاء املستضعف

   وأنه )١(﴾أَلْحقْنا ِبِهم ذُريتهم﴿: فلظاهر قوله تعاىل: أما األول

                                                

.٢١اآلية : سورة الطور) ١(



٢٩٢

  .اغفر له وارمحه وجتاوز عنههم إن كان حيب اخلري وأهله ف اللّ:وإن كان جمهول احلال يقول

  

  .حمكوم حبكم اإلسالم يف كل أموره

ال تزر " وإن كان حمكوماً ببعض أحكام املؤمنني، فإنه ، فألنه ليس منافقاً حىت يلعن:وأما الثاين

، ونفاقه السابق ـ لو كان منافقاً فجن ـ ال يؤثر يف حكمه احلايل، ولذا ال يشمله "وازرة وزر أخرى

، "رفع القلم عن انون حىت يستفيق" فإنه ،)١(﴾اغْلُظْ علَيِهمجاِهِد الْكُفَّار والْمناِفقني و﴿: قوله تعاىل

  .وعلى هذا فهو من قبيل املستضعف

صيات األدعية حىت لو قلنا بوجوب أصل و بل خص،هذا، وقد عرفت أن األدعية ليست واجبة

  .الدعاء

أما } ان حيب اخلري وأهله فاغفر له وارمحه وجتاوز عنهاللّهم إن ك: وإن كان جمهول احلال يقول{

و مستضعف، وال ميكن التحقيق أموضوع جمهول احلال، فهو الذي ال نعلم هل أنه مؤمن، أو منافق، 

  .عنه، ملا مر غري مرة من أنه يلزم الفحص يف الشبهات املوضوعية

                                                

  .٩اآلية : سورة التحرمي) ١(



٢٩٣

إن كان مستضعفاً «:  قال)سالمعليه ال( وأما حكمه فهو ما ذكره، لصحيح احلليب، عن الصادق

: ما حاله فقل ﴾، وإذا كنت ال تدرياغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اجلحيم﴿اللهم : فقل

اللهم إن كان حيب اخلري وأهله فاغفر له وارمحه وجتاوز عنه، وإن كان املستضعف منك بسبيل، فاستغفر 

أي لو كان بينك وبني املستضعف صداقة، أو قرابة، أو  ،)١(»له على وجه الشفاعة ال على وجه الوالية

ما أشبه فكأنه بينكما سبيل وطريق احملبة، ووجه الشفاعة أخف من وجه الوالية، فإن اإلنسان رمبا يشفع 

  . هتمام والشدةإلنسان بدون اهتمام، ورمبا يشفع لويل له على وجه اال

عف أيضاً ـ كما ذكره بعض الفقهاء ـ ال ملا مث الظاهر أنه جيوز أن يدعو للمجهول بدعاء املستض

الذي ال يعرف و والذي ال يعرفذكره من مشول صحيح حممد وزرارة السابقني له بدعوى قراءة 

 بصيغة اهول، لعدم معلومية ذلك، الحتمال كوما عطف بيان للسابق، بل لصحة كل دعاء مذهبه

  . كما سبق،يف الصالة

  ألنه تأسيس، خبالف" اهول"منهما ن الظاهر إنعم قد يقال 

                                                

.٤ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣ الباب ٧٦٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٢٩٤

  .فإنه تأكيد، واألصل يف الكالم التأسيس ال التأكيد" املعلوم"

أشهد أن ال إله إالّ اهللا، وأشهد أن : تقول«: )عليه السالم( ويف خرب سليمان بن خالد، عن الصادق

ل حممد، وتقبل  على حممد وآ على حممد عبدك ورسولك، اللهم صلّ رسول اهللا، اللهم صلّاًحممد

شفاعته، وبيض وجهه، وأكثر تبعه، اللهم اغفر يل وارمحين وتب علي، اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا 

 ـ فإن كان مؤمناً دخل فيها، وإن كان ليس مبؤمن خرج :سبيلك، وقهم عذاب اجلحيم ـ مث قال

  .)١(»منها

يعرف احلق وال يعانده فهو داخل يف  خمالفاً ـ وهو غري املنافق ـ فإن كان ال تمث إن كان املي

ن يعرف احلق ويعانده ففيه احتماالت، كونه داخالً يف املنافق، ألنه نوع من إزمرة املستضعفني، و

لتزام خبالف بعض أركانه عقيدة، وكونه واجب الصالة عليه بأربع النفاق، وألنه إظهار اإلسالم واال

طالق أدلة اخلمس  عليه خبمس تكبريات، إلىوكونه يصل، "لزموهم مبا التزموا بهأ"تكبريات، لقاعدة 

خرج منه املنافق، وهذا ليس منه، ألنه وإن مل يقبل بعض بنود اإلسالم، لكن ال يعد منافقاً، فينصرف عنه 

  )٢(،إن كل خمالف يعلم احلق هو منافق، وفيهم الواقفة: أدلة النفاق، فهل يصح أن يقال

                                                

.٦ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣ الباب ٧٦٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

)٢ (١٧٤ يف صفحة مر.



٢٩٥

لرواة الذين يؤخذ بروايام، وال يشك يف وثاقتهم، وكونه خيري فيه  ومن أشبه من أجلة ا)١(والفطحية

  .بني األربع لقاعدة اإللزام، وبني اخلمس لإلطالق

قبله ـ خيير له بني  الظاهر أن املخالف الذي ال يقول باخلمس ـ الذي عرف احلق ومل ي:أقول

   واألربع لقاعدة،اتاخلمس للمطلق

                                                

عليه  عبد اهللايف ذكر أوالد أيب  (:٢٨٦ ص قال شيخنا املفيد يف اإلرشاد،عيليةهي الفرقة اخلامسة املتفرعة عن اإلمسا: الفطحية) ١(

 كان عبد اهللام لقبوا بذلك ألن داعيهم إىل إمامة إفطح الرجلني، ويقال أ، وكان عبد اهللاإمنا لزمهم هذا اللقب لقوهلم بإمامة ): السالم

كرام، مساعيل، ومل يكن مرتلته عند أبيه كمرتلة غريه من ولده يف اإلإوته بعد خإ كان أكرب عبد اهللاإن : قال.  األفطحعبد اهللا: يقال له

 كان أفطح عبد اهللان إ: ٤٧٢ ح٢٥٤ صوقال شيخ الطائفة يف إختيار معرفة الرجال. عتقادوكان متهماً باخلالف على أبيه يف اال

 إىل هذه املقالة، فدخلت اايخ العصابة، وفقهاؤها مالو عامة مشعبد اهللا وقال بإمامة ،نه كان أفطح الرجلنيإ: الرأس، وقال بعضهم

  .اإلمامة يف األكرب من ولد اإلمام إذا مضى: م قالواأ) عليهم السالم(عليهم الشبهة ملا روي عنهم 

. ٣٧ ج والبحار،٧٧ ص وفرق الشيعة،٢٨٥ صرشاد للمفيد واإل،٤٧٢ ح٢٥٤ صاختيار معرفة الرجال: للتفصيل راجع



٢٩٦

ف القواعد ا حيث كانت على خالإن كان عزمية يف بعض املوارد، إال لزام، فإن قاعدة اإللزام وإاإل

حكام لكل إنسان ـ فالالزم القول بأا رخصة، إال ما خرج بالدليل، فهل مينع األولية ـ من عموم األ

  .رث كما فرض اهللا، أو غري ذلكشهاد عند الطالق، أو التمتع، أو تقسيم اإلاملخالف من اإل

 أو ختيرياً ـ إذا وجد من قال بالتخيريـ ،يقول باخلمس لزوماً، كالواقفة وحنوهمأما املخالف الذي 

فالالزم اخلمس بالنسبة إىل القائل بلزومه للمطلقات، والتخيري بالنسبة إىل املخير منهم، للجمع بني 

  .املطلقات، وقاعدة اإللزام

اللهم إنا ال نعلم  :رابعة بدعا املؤمن وراء اللهالظاهر أن املعاند من أقسام املخالفني ال يدعى : نعم

إن كان «: قال) عليهما السالم(  بل الظاهر أنه يلعنه، لصحيح حممد بن مسلم، عن أحدمهامنه إال خرياً

  وذلك قاله أبو جعفر،اللهم إمأل جوفه ناراً وقربه ناراً وسلّط عليه احليات والعقارب :حق فقللجاحداً ل

، واجعل الشيطان هلا قريناً : وقال هذه املقالة،ء من بين أمية صلى عليها أيب المرأة سو)عليه السالم(

إن احليات «: ألي شيء جيعل احليات والعقارب يف قربها؟ فقال: فقلت له: قال حممد بن مسلم

  عليه( قلت جتد أمل ذلك؟ قال» ربهايعضضنها، والعقارب يلسعنها، والشياطني تقارا يف ق



٢٩٧

  . إن شاء اهللا تعاىلالروايات اآلتية يف املسألة األوىلإىل غري ذلك من . )١(»م شديداًنع«): السالم

هذا ولكن ال يبعد أن يكون اللعن للجاحد املعادي، ال ملن ينكر عقيدة وال يعادي عمالً، بل يوايل، 

ق لكن ال ـ أي الذي يعرف احل كما ذكرنا يف أمثال أصحاب األئمة من املنحرفني، وعلى هذا فاملعاند

  . يقبله ـ املعادي يلعن عقيب الرابعة

ن هذا الدعاء كلي قابل إأما غري املعادي فال، وال يبعد أن يدعى له بدعاء املستضعف، حيث 

دعى له، نطباق على كل صغرى، خصوصاً وقد عرفت أن كل دعاء جائز، فتحصل أن املؤمن ياال

لعن، واملخالف اجلاهل واملخالف العاملواملنافق يدعى هلما بدعاء املستضعف، واملخالف  غري املعادي ي

لعن، لكن ذلك إذا اضطر للصالة عليه، وإال فالفرق احملكوم بكفرهم ال يصلى عليه كما العامل املعادي ي

تقدم، كما أن املؤمن يكرب عليه مخس تكبريات، واملنافق يكبر عليه أربع تكبريات، واملخالف مطلقاً خيري 

  .طالقات األدلةعليه أربع لقاعدة اإللزام، أو مخس إلبني أن يكرب 

يكرب  فالالزم أن، )عليهم السالم(ف عن بعض األئمةلف يعتقد باخلَمس ألنه إحنرانعم إذا كان املخ

  عليه مخس تكبريات،

                                                

.٥ ح باب الصالة على الناصب١٨٩ ص٣ ج:الكايف) ١(



٢٩٨

  .لعدم متشي قاعدة اإللزام

تيجة ـ ببلده  وهو أن الظاهر حلوق كل جمهول لدينا ـ مما مل ينته الفحص فيه إىل ن،بقي شيء

سالمي خمالف، إوحمله، فإذا كان هناك بلد إسالمي إمياين، حكم على ميته حبكم املؤمن، وإذا كان بلد 

 وذلك ألن العرف حيكم بأنه منهم، والشارع رتب احلكم على ،حكم عليه حبكم أهل اخلالف، وهكذا

  . وقد تقدم شبه هذه املسألة يف السابق،املوضوع العريف

حلاقه إمجع كاف يف أأهلها  الظاهر أن معرفة بلد امليت الذي يعلم إميان(: حمكي املداركولذا قال يف 

  . انتهى)١()م

ظاهر وجوب مخس لقسام من املؤمن واملنافق واملخالف بأقسامه؟ فا األمن أيمث لو شك يف أنه 

، فالالزم التمسك فيه تكبريات عليه، ألنه األصل خرج منه املنافق، وال يعلم بأن هذا امليت من اخلارج

م أبالعام، وليس ذلك من التمسك به يف الشبهة املصداقية، بل هو من قبيل ما إذا شك يف إناء أنه مخر 

عدم العلم بكونه من أفراد املخصص بعد العلم بكونه من أفراد العام، مضافاً إىل أن لنه يصح شربه إال؟ ف

حتياط مل يضر ذلك، ريعية، فإن مل يقصد التشريع بل االحرمة التكبرية اخلامسة على املنافق إمنا هي تش

  . مع أنه لو كان مؤمناً بطلت الصالة عليه بأربع تكبريات

                                                

.٩ س٢٠٩ ص:املدارك) ١(



٢٩٩

  . وأجراً وفرطاً اللهم اجعله ألبويه ولنا سلفاً: يقولوإن كان طفالً

  

  .أما الدعاء عقب الرابعة على القول بوجوبه، فهو دعاء اهول كما ورد يف النص والفتوى

لو ظنه مؤمناً فكرب له مخساً مع الدعاء له مث تبني كونه منافقاً فهل يعيد الصالة، ألنه مل يأت و

ال "جله الصالة، لقاعدة  والدعاء ال يعاد من أ،ة عن الصالةبالتكليف، أم ال؟ ألن اخلامسة صارت خارج

  .طالقاً للمقام، أو مشوالً له باملناط، الظاهر الثاينإ" تعاد

  .منافقاً فكرب عليه أربعاً ولعنه، فالالزم اإلعادة ألنه مل يأت بالوظيفةأما إذا ظنه 

مجايل، بل ومما تقدم، تعرف أنه لو شك يف ميت ومل ميكن الفحص ال جيب تكرار الصالة، للعلم اإل

يكفي أن يأيت بصالة جمهول احلال، ولو اصطف أمامه مؤمن ومنافق جازت صالة واحد هلما، لكن 

ويقصد بكل دعاء، وينوي باخلامسة خصوص املؤمن، ومنه يعلم حال ما إذا كان مؤمناً  ،يدعو بدعائني

  . وجمهوالً، إىل غريمها من الصور

شكال وال إ بال ،" وأجراً وفرطاًاللهم اجعله ألبويه ولنا سلفاً" : يقولطفالً{امليت } وإن كان{

 يف )عليه السالم( ، عن علي) السالمعليهم( خالف، ففي املروي يف التهذيب عن زيد بن علي، عن آبائه

  بويه ولنا سلفاً وفرطاًاللهم اجعله أل: نه كان يقولإل فالصالة على الط



٣٠٠

  .)١(وأجراً

  .)٢(»اللهم اجعله ألبويه ولنا فرطاً: ومن حضر مع قوم يصلون على طفل فليقل«: ويف الفقيه

  .)٣(»اللهم اجعله لنا وألبويه فرطاً«: ويف املقنع واهلداية

اللهم اجعله لنا «: الصالة على الطفل نه كان يقول يفإ، )عليه السالم( صادقلويف الدعائم، عن ا

  .)٤(»وفرطاً وأجراًسلفاً 

  .)٥(»اللهم اجعله ألبويه ولنا ذخراً ومزيداً وفرطاً وأجراً«: )عليه السالم( ويف فقه الرضا

عليه (  أنه قال لعلي)ى اهللا عليه وآلهصل(  بإسناده عن رسول اهللا)عليه السالم( ويف صحيفة الرضا

 واجعله هلما نوراً ، واجعله هلما فرطاً،اللهم اجعله ألبويه سلفاً: وإذا صليت على طفل فقل«: )السالم

  .)٦(» إنك على كل شيء قدير،عقب والديه اجلنةأ و،ورشداً

                                                

.٢١ ح يف الصالة على األموات٢١ الباب ١٩٥ ص٣ ج:التهذيب) ١(

.٣٣ ح يف الصالة على امليت٢٥ الباب ١٠٤ ص١ ج:الفقيه) ٢(

.٧ س٥١ ص:كتاب اهلداية من اجلوامع الفقهية .٣٢ س٦ ص:كتاب املقنع من اجلوامع الفقهية) ٣(

. يف ذكر الصالة على اجلنائز٢٣٧ ص١ ج:لدعائما) ٤(

.٢٧ س١٩ ص:فقه الرضا) ٥(

.٢٠٠ ح١٠٧: صحيفة الرضا) ٦(



٣٠١

مطلق الدعاء ومن االختالف يف هذه الروايات يظهر أنه ال يلزم لفظ خاص، فمن قال بوجوب 

للميت يقول به هنا بال لفظ خاص، ومن ال يقول به هناك يقول هنا باستحباب الدعاء، ويسقط الدعاء 

ألبوي الطفل إن كانا ال يستحقان الدعاء هلما، وكذا يسقط الدعاء ألحدمها إن كان أحدمها ال 

  . يستحق



٣٠٢

  ،ة للتقي من مخسة تكبريات إالّال جيوز أقلّ): ١مسألة ـ (

  

بال إشكال وال خالف، بل ظاهرهم حيث }  من مخسة تكبرياتال جيوز أقلّ {):١سألة ـ م(

رسال املسلمات اإلمجاع عليه، فلو نقص عمداً أو سهواً بطلت، ولزمت اإلعادة، إال إذا كان إأرسلوه 

ى حنو موضع املواالة باقياً، فيأيت بالناقص، كما أنه ال جتوز الزيادة على مخس، فلو زاد فإن كان عل

بأن كان امليت } ة للتقيإالّ{.  صحت الصالة وكان التكبري الزائد خارجاً عن الصالةالتقييد بطلت، وإالّ

مؤمناً، لكن خيشى من الزيادة، ومل يتمكن من اإلخفاء، حبيث يقول اخلمس بدون أن يستلزم ذلك ترك 

  .طالقات أدلة التقية الشاملة للمقامالتقية، وذلك إل

 قال قائل منا ـ أي من ، يف حديث طويل)عليه السالم(  اجلوهري، عن العسكريأما ما رواه

ال  «:)عليه السالم( ن نكرب أربعاً تقية؟ فقالأفهل جيوز لنا :  ـ)عليه السالم(  زاروا اإلمامناجلماعة الذي

  .)١(» والتعفري يف دبر كل صالة،بل مخس، ال تقية فيها، التكبري مخساً على امليت

قصود منه أن موضوع التقية غالباً ال يوجد، وإمنا محلناهم على ذلك ألن األخبار العامة فلعل امل

  .أقوى من هذه مع ضعف سندها، فالالزم محلها على بعض احملامل

                                                

.٧ ح صالة امليتأبواب من ٥ الباب ١١٣ ص١ ج:املستدرك) ١(



٣٠٣

  ،أو كون امليت منافقاً

  

ة مث كرب الرابع«: نصاً وإمجاعاً، ففي خرب أم سلمة يف الصالة على املنافقني} أو كون امليت منافقاً{

  .)١(»وانصرف

  .)٢(»انصرف يف الرابعة فلم يدع له ألنه كان منافقاً«: ويف خرب إمساعيل

أما املؤمن «:  فقال، عن الصالة على امليت)عليه السالم( ويف صحيح األشعري، أنه سأل الرضا

   )٣(»، وأما املنافق فأربع، وال سالم فيهاتفخمس تكبريا

 يكبر )صلى اهللا عليه وآله( كان رسول اهللا«:  قال)معليه السال( ويف صحيح هشام، عن الصادق

إىل غريها من الروايات  ،)٤(»مأُ وعلى قوم آخرين أربعاً، فإذا كرب على رجل أربعاً ،على قوم مخساً

  .املتواترة

مث إم اختلفوا يف وجوب لعن املنافق عقيب الرابعة ـ بعد قوهلم بوجوب الدعاء له يف املؤمن ـ 

  احد منهم الوجوب، للروايات اخلاصة، وهذا هو الذي اختاره اجلواهر وغريه، خالفاً فظاهر غري و

                                                

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢ الباب ٧٦٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٩ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢ الباب ٧٦٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٥ ح صالة اجلنازةأبواب من ٥ الباب ٧٧٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٥ الباب ٧٧٢ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٣٠٤

  .ها أمتّ وإالّ، وجب اإلعادة إذا فاتت املواالة، بطلتوإن نقص سهواً

  

للمحكي عن الذكرى، والدروس، واحملقق الثاين، وامليسي، والكاشاين، فنفوا وجوبه، لألصل، وألن 

  .ابع خيرج من الصالةالتكبري عليه أربع، وبالر

 إن قلنا بوجوب الدعاء للمؤمن، كان مقتضى القاعدة وجوب لعن املنافق، ألن سوق الدليل :أقول

هذا . فيها واحد، واألصل مرفوع بالدليل، والعلة غري تامة، إذ ال نسلم اخلروج عن الصالة بالتكبري

  . على ذلك، بل جيوز اللعن حىت عقيب األوىلن اللعن عقيب الرابعة، إذ ال دليلأمضافاً إىل أنا ال نلتزم ب

وكذا إن نقص جهالً، أو إضطراراً، أو ما }  بطلتإن نقص سهواً{وقد تقدم الكالم يف أنه } و{

والظاهر أن الكالم واالحنراف عن القبلة وحنومها } ها أمتّ وإالّ،وجب اإلعادة إذا فاتت املواالة{أشبه 

  . يوجب البطالن، كما يف كل صالة

 ال يوجب البطالن بال إشكال، وهل يوجب البعد عن امليت ، كبرياً أو صغرياً،م احلدث يف أثنائهانع

 أنه ال دليل ن، من فقد الشرط، ومن وضع ـ البطالن أم ال؟ احتماال مثمث القرب منه ـ كما إذا محل

  . على البطالن يف حال السكوت، فتأمل



٣٠٥

 :لشتمال األوا دعاء بشرط بل جيوز كلّ، ر بني التكبريات على املأثوقتصار يف األدعيةال يلزم اال): ٢مسألة ـ (

 : ويف الرابع، على الدعاء للمؤمنني واملؤمنات بالغفران: والثالث،د وآله على الصالة على حمم: والثاين،على الشهادتني

  .فوظة وجيوز قراءة آيات القرآن واألدعية األخر ما دامت صورة الصالة حم،على الدعاء للميت

  

}  دعاءبل جيوز كلّ، رألدعية بني التكبريات على املأثوقتصار يف اال يلزم اال {):٢مسألة ـ (

كان حممد : "طالق األدلة، وكذا كل قراءة قرآن وكل ذكر، وهل يصح مدائح املعصومني، كأن يقولأل

اللهم ترحم على حممد النيب : " فيما إذا مل يكن ضمن الدعاء، مثل أن يقول،إىل آخره" نبياً أمياً متواضعاً

 واالحتياط الترك، وإمنا أجزنا القرآن والذكر لورودمها يف اجلملة، واملناط املستفاد من ،احتماالن" األمي

  .صالة اليومية

 ، على الشهادتني:لشتمال األوابشرط {: مث إنك قد عرفت حال ما ذكره املصنف هنا بقوله

 : ويف الرابع،املؤمنات بالغفران على الدعاء للمؤمنني و: والثالث،آلهد و على الصالة على حمم:والثاين

  .  إذ له احلق يف عدم تأخري ميته،نعم يشترط إجازة الويل فيما كان للميت ويل} على الدعاء للميت

ومل يستلزم حمذور } وجيوز قراءة آيات القرآن واألدعية األخر ما دامت صورة الصالة حمفوظة{

  . آخر

  



٣٠٦

  .وفيما زاد عليه جيوز الدعاء بالفارسية وحنوها،  جيب العربية يف األدعية بالقدر الواجب): ٣مسألة ـ (

  

اد عليه جيوز الدعاء بالفارسية وفيما ز،  جيب العربية يف األدعية بالقدر الواجب {):٣مسألة ـ (

  :ويف املسألة قوالن آخران} حنوهاو

  .حىت يف املقدار الواجب، كما اختاره املستندتيان ا بغري العربية مطلقاً،  جواز اإل:األول

  .جلواز مطلقاً عدم :الثاين

 بأن العربية هي الطريقة املتلقاة من الشرع، باإلضافة إىل أن غري :استدل القائل بعدم اجلواز مطلقاً

  .العربية خيرجها عن كوا صالة عند املتشرعة، باإلضافة اىل السرية

 مبا ذكره مجع من جواز القنوت بالفارسية يف املكتوبة، فمناطه شامل :واستدل القائل باجلواز مطلقاً

  .للمقام، ومبا ورد من أا دعاء وتسبيح وليل وما أشبه، وذلك صادق على كل لغة

أما األدعية ، ن أصل الصالة وردت باللغة العربيةإ: ن وجههأأما ما ذكره املصنف من التفصيل، فك

طالق أدلة الدعاء، واملناط يف القنوت، والعلة اليت ألجلها إتضي ذلك، فيق الزائدة فلم يرد نص فيها

القول جبواز  نه ال بد إما منإ: نبغي أن يقالشرعت هذه الصالة، تشمل سائر اللغات، لكن الذي ي

  اإلتيان بكل الصالة بسائر اللغات، وإما من 



٣٠٧

غالب املعلقني موافقة  ظاهرالقول بعدم جواز ذلك كله، فال وجه للتفصيل املذكور، وإن كان 

  . املصنف، وأدلة وجوب العربية وإن كانت ضعيفة إال أا توجب االحتياط الذي ال يترك

مث إن املصنف مل يتعرض جلواز أو عدم جواز سائر اللغات يف التكبري، وكأنه مفروغ عنه عنده مع 

صراف التكبري عن غري العريب كانصراف أن أدلة الطرفني تأيت فيه أيضاً، والظاهر لزوم كونه بالعربية الن

  . عن معىن احلمد بسائر اللغات" احلمد"سورة 



٣٠٨

  وال قراءة الفاحتة ليس يف صالة امليت أذان وال إقامة): ٤مسألة ـ (

  

بال إشكال وال خالف، بل يظهر من } ليس يف صالة امليت أذان وال إقامة {):٤مسألة ـ (

مها يف هذه الصالة، لكن سيأيت استحباب أن يقول قبل الصالة ورودبعضهم اإلمجاع عليه، وذلك لعدم 

  ".الصالة ":ثالث مرات

ليس يف الصالة على امليت قراءة «: )عليه السالم( ففي خرب اجلعفي، عن الباقر} وال قراءة الفاحتة{

  .)١(»وال دعاء موقت

 )عليه السالم( لصادقلكن يعارضهما خرب القداح، عن ا ،)٢()عليه السالم(  عنه،ومثله خرب زرارة

 كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاحتة الكتاب ويصلي )عليه السالم( أن علياً«: ) عليه السالم (عن أبيه

  .)٣(»)صلى اهللا عليه وآله وسلم(على النيب 

تقرأ يف األوىل بأم «:  يف الصالة على اجلنائز؟ قال)عليه السالم( وخرب علي بن سويد، عن الرضا

  . )٤(»الكتاب

وال وجه حلمل ، ميكن اجلمع بينهما، حبمل األوىل على عدم الوجوب، والثانية على اجلواز: أقول

  الثانية على التقية، ألن اجلمع

  

                                                

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٧ الباب ٧٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح صالة اجلنازةأبواب من ٧ الباب ٧٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٤ ح صالة اجلنازةوابأب من ٧ الباب ٧٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.٥ ح صالة اجلنازةأبواب من ٧ الباب ٧٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٣٠٩

  وال الركوع والسجود

  

 ،)١(مجاع على كراهة قراءا يف صالة امليتالداليل مقدم، ويؤيده أن الشيخ يف اخلالف ادعى اإل

ين األولني، لكن ال يستفاد منهما الكراهة، ألن نفي املوقت ال يالزم ولعله استفاد الكراهة عن اخلرب

الكراهة، بل جيتمع مع االستحباب، كما أن نفي املوقت يف الدعاء ال ينايف استحباب بعض األدعية 

  .الواردة

  . هراألظ راءا وقراءة سائر القرآن هووكيف كان، فالقول جبواز ق

مجاع، وإن كان ذكر الذكرى أنه مل جيد دعاه الشيخ من اإلنعم يشكل دعوى االستحباب، ملا ا

  .)٢(الً عن اإلمجاع عليهاض ف،أحداً ذكر الكراهة

بال إشكال وال خالف، بل قامت عليه الضرورة، ملا رواه حممد بن } وال الركوع والسجود{

  .)٣(»إا ليست بصالة ركوع وسجود«:  أنه قال يف حديث)عليه السالم( مسلم، عن الباقر

إمنا مل يكن يف الصالة على امليت ركوع وال سجود، ألنه «: )عليه السالم( وخرب فضل، عن الرضا

وإمنا جوزنا الصالة على امليت ـ : )عليه السالم( إمنا أريد ذه الصالة الشفاعة هلذا العبد ـ إىل أن قال

  بغري 

                                                

.٧٧ مسألة ١٦٩ ص١ ج:اخلالف) ١(

.٣٥ س٦٠ ص:الذكرى) ٢(

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٨ الباب ٧٨٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٣١٠

  والقنوت والتشهد والسالم

  

  .)١(» فيها ركوع وال سجودسوضوء ألنه لي

 اإلمجاع يلعدم ورود الدليل على ذلك، بل الوارد ليس فيه قنوت، ولذا ادع} القنوت{ال } و{

على عدمه، لكن لو رفع يديه حيال وجهه يف حال الدعاء كالقنوت مل يكن به بأس، إذ ال دليل على 

كما ال يسمى بطالن ذلك، بل لعله يشمله مطلقات رفع اليد يف حال الدعاء، لكن هذا ال يسمى قنوتاً، 

  .، لكن االحتياط يف عدم ذلك، ألنه مل يرد)عليه السالم( به إذا رفع يديه بالدعاء عند رأس احلسني

ملا ذكر يف القنوت، واملراد أن جيلس ويتشهد، أما ذكر التشهد، فقد ورد كما } التشهد{ال } و{

  .وال سالم :ه وفي)عليه السالم( خلرب األشعري، عن الرضا} السالم{ال } و{. هو واضح

ليس يف صالة اجلنائز تسليم، ألن التسليم يف الركوع : )عليه السالم( وخرب حتف العقول، عنه

  . )٢(والسجود وليس لصالة اجلنازة ركوع وال سجود

  .)٣(»ليس يف الصالة على امليت تسليم«: )عليه السالم( وخرب احلليب، عن الصادق

                                                

.٢ ح صالة اجلنازةأبواب من ٨ الباب ٧٨٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. رسالة جوامع الشريعة٣٠٨ ص:حتف العقول) ٢(

.٣ ح صالة اجلنازةأبواب من ٩ الباب ٧٨٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٣١١

ا وإن أتىأدعيتهوة وال التكبريات االفتتاحي  

  .)١(»ليس يف الصالة على امليت تسليم«: قاال) عليهما السالم( وخرب زرارة عنهما

  .)٢(»مفإذا كبرت اخلامسة فقل ـ إىل أن قال ـ وتسلّ«: نعم يف خرب عمار

  .)٣(»وإذا فرغت سلمت عن ميينك«: ويف خرب مساعة

  .)٤(»واخلامسة يسلّم«: وخرب يونس

خبار أ واألوىل على عدم الوجوب، لكنهم محلوا ، على االستحبابواجلمع بينهما حبمل الثانية

ا سنة خارجة عن الصالة، نصراف، وثالثة على أكناية عن االالسالم تارة على التقية، وأُخرى على أا 

الستحباب التسليم عند املفارقة، وكل هذه احملامل خالف الصناعة، لكن السرية جرت بعدم السالم، ومل 

  .، السالم)عليه السالم(  وعلي)صلى اهللا عليه وآله( وايات صلوات الرسوليذكر يف ر

مجاع لعدم الدليل على ذلك، وقد ادعى اإل} أدعيتها{ال } و{السبعة } وال التكبريات االفتتاحية{

  وإن أتى {على العدم أيضاً 

  

                                                

.٢ ح صالة اجلنازةأبواب من ٩ الباب ٧٨٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.١١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢ الباب ٧٦٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٦ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢ الباب ٧٦٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.١٠ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢ الباب ٧٦٦ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٣١٢

  .كان بدعة وحراماً،  ء من ذلك بعنوان التشريع بشي

  

ألنه إسناد إىل الشارع } كان بدعة وحراماً،  بعنوان التشريع{ ير فيه نصاً الذي مل} ء من ذلك بشي

إذ ال صالة ذه التقييد بطلت، بقصد ن جاء بذلك العنوان البدعة، مث إما مل يرد منه، وهو معىن 

صوصية، وإن مل يقصد التقييد، فإن كان قبل الصالة كاألذان أو بعدها كالسالم ـ على القول بذلك اخل

مل تبطل الصالة، ألنه ال وجه لبطالا، وإن أتى ا يف األثناء فإن كان خالف اهليئة املتلقاة كالركوع ـ 

والسجود يف أثنائها، بطلت، ألنه ال يعد امتثاالً، وإن مل يكن خالف اهليئة املتلقاة مل تبطل، حلصول 

وحنوه ال يبطل هنا أيضاً، " ال تعاد"االمتثال املوجب للصحة، والظاهر أنه كلما مل تبطل اليومية حلديث 

  . لإلطالق أو املناط



٣١٣

جيوز أن يأيت بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش  ، امليت رجل أو امرأةإذا مل يعلم أنّ): ٥مسألة ـ (

خلالف ولو أتى بالضمائر على ا . جيوز ذلكة أيضاً بل مع املعلومي،ثة واجلنازة وأن يأيت ا مؤنثة بلحاظ اجلُ،والبدن

   ال باللحاظني املذكوريناً أو نسيانجهالً

  

 بلحاظ ،جيوز أن يأيت بالضمائر مذكرة ، امليت رجل أو امرأةإذا مل يعلم أنّ {):٥مسألة ـ (

  .شبهأواجلسم وما } الشخص والنعش والبدن

 لك،، وذلك ألنه ال دليل على عدم ذوالنفس وحنوها} ثة واجلنازة بلحاظ اجلُ،وأن يأيت ا مؤنثة{

العسر  عيت به علىدذا إو «: ففي دعاء السمات،ووجوب املطابقة، وقد ورد يف العربية أمثال ذلك

 وال يشترط معرفة كونه ذكراً أو أنثى يف صحة الصالة، ،"احلالة"ن املراد إ حيث ،)١(»لليسر تيسرت

  . لعدم الدليل

}فال وجه لعدم اجلوازألنه صحيح حكماً، جائز شرعاً}  جيوز ذلكة أيضاًبل مع املعلومي ،.  

  .على الرجل" األمة"طالق إ للرجل، لبطالن "أمتك وابنة عبدك وابنة امتك"نعم ال يصح 

  حلاظ } ال باللحاظني املذكورين{مبوازين اللغة } اً أو نسيانولو أتى بالضمائر على اخلالف جهالً{

                                                

.٣ س٩٠ ص:البلد األمني) ١(



٣١٤

  فالظاهر عدم بطالن الصالة

  

ألنه ال دليل على بطالن } فالظاهر عدم بطالن الصالة{ر، والشخص يف املؤنث النفس يف املذك

 وتسبيح فمع الصدق يكون امتثاالً، وهذا هو الذي اختاره ة امليت ذه األغالط، إذ هي دعاءصال

السادة ابن العم، والربوجردي، واجلمال، واالصطهبانايت، خالفاً ملصباح اهلدى حيث منع عنه، ويعرف 

  .  يسلب الصدقمن ذلك الكالم يف كل غلط ال



٣١٥

 بالدعاء بعد الثانية  نعم لو كان مشغوالً،بىن على األقل  يف التكبريات بني األقل واألكثرإذا شك): ٦مسألة ـ (

  .  وإن كان االحتياط أوىل،تيان أو الثانية يف الثاين بىن على اإل،تيان األول يف األوىلإأو بعد الثالثة فشك يف 

  

الستصحاب عدم } بىن على األقل تكبريات بني األقل واألكثر يف الإذا شك {):٦مسألة ـ (

 ، بالدعاء بعد الثانيةنعم لو كان مشغوالً {،كثر املشكوك فيه، وهو مقدم على أصالة االشتغالتيان باألاإل

 ،تيانالثانية يف الثاين بىن على اإل{التكبرية } أواألول يف األوىل {التكبرية } تيانإ أو بعد الثالثة فشك يف

إمنا الشك إذا كنت يف شيء مل «: )عليه السالم( لقاعدة التجاوز، قال}  وإن كان االحتياط أوىل

ن قاعدة التجاوز جارية هنا أيضاً، أ ومل يذكر املصنف إذا كرب الثانية فشك يف األوىل، مع ،)١(»جتزه

عتناء، ولعل املصنف وكذلك إذا شك يف التكبري األوىل وهو يف دعاء األول كان مقتضى القاعدة عدم اال

  .ذكر ما ذكر من باب املثال، ال لعناية خاصة

عدة التجاوز يف صالة امليت، ألا خاصة باليومية، بل قواه مصباح اهذا ورمبا أشكل يف جريان ق

ناط كاف ملطالق فااهلدى، لكنه ممنوع، إذ ال وجه لعدم اجلريان بعد اإلطالق، حىت أنه لو فرض عدم اإل

 يعلم جريان قاعدة الفراغ أيضاً، فإذا شك بعد الفراغ أنه أتى ا صحيحة أم ال؟ أجري يف ذلك، ومنه

  .قاعدة الفراغ

                                                

.٢ ح الوضوءأبواب من ٤٢ الباب ٣٣٠ ص١ ج:الوسائل) ١(



٣١٦

قلنا بلزوم األدعية اخلاصة بعد كل تكبرية، فإن كرب بنية الثانية ـ اشتباها ـ وأخذ يقرأ إن نه إمث 

ال إه التقييد بطل واستأنف، وها، فإن كان على وجءها، مث تذكر أنه مل يكرب األوىل ومل يقرأ دعاءدعا

ها، ومل يضر ما قرأ من دعاء الثانية، ألنه ال يوجب سلب االمتثال حىت ءجعل ما كبر األوىل، وقرأ دعا

ـ  الثانية أوالً، واألوىل ثانياً ـ ومل يكن على وجه التقييد ولو عكس عمداً بأن قرءيوجب البطالن، 

  . ه لبطالنه بسبب زيادة شيء قبلهجعل ما قرأه ثانياً أوىل صالته، إذ ال وج



٣١٧

  . هلا إذا مل يكن حافظاًخصوصاً،  جيوز أن يقرأ األدعية يف الكتاب): ٧مسألة ـ (

  

وذلك لعدم }  هلا إذا مل يكن حافظاًخصوصاً،  جيوز أن يقرأ األدعية يف الكتاب {):٧مسألة ـ (

ا ما دلّ على عدم القراءة عن الكتاب الدليل على اشتراط قراءا من احلفظ، فاألصل عدم االشتراط، أم

 دعاء  خصوصاً وما دل هنا على أن هذه الصالة، وال مناطاًيف املكتوبة، فال ربط له باملقام، ال إطالقاً

نه إذا مل يتمكن كان أومتجيد وما أشبه، وما دلّ على أنه إمنا شرعت للشفاعة للميت، ووجه اخلصوصية 

ضطرار أن ال كن إن قلنا بوجوب أن يقرأها حفظاً، فالالزم يف االضطرار، لمعذوراً فيشمله دليل اال

  . ضطرار، كما هو واضحيكون هناك إنسان آخر قادر على القراءة من احلفظ، وإال مل يتحق موضوع اال

 فال ينبغي اإلشكال ،أما القراءة عن التلقني، بأن يقرأ إنسان آخر خارج الصالة فيتبعه هذا املصلي

  . شتراط خالفهام  ألصالة عد،فيه



٣١٨



٣١٩

  فصل

 يف شرائط صالة امليت

  :وهي أمور

  . أن يوضع امليت مستلقياً:األول

  

  }فصل{

} يف شرائط صالة امليت{

  }:وهي أمور{

بال خالف أجده كما يف اجلواهر، وعن املهذب وغريه اإلمجاع }  أن يوضع امليت مستلقياً:األول{

شتغال، وعليه فلو صلى عليه  واإلمجاع املذكور، وقاعدة االعليه، واستدل له بالسرية القطعية، والتأسي،

، أو قاعداً، أو واقفاً، أو ما أشبه مل يصح، وجتب اإلعادة، وال ينايف مكبوباً، أو نائماً على أحد اجلانبني

ه يف القرب، أو حني يرفع، ملن مل يدرك كل التكبريات، كما دلّ عليه النص يذلك وجوب الصالة عل

  .نه وارد كذلكواإلمجاع، أل

 وجهاً أو ظهراً، فالظاهر وجوب صالتني عليهما، فال تصح واحدة لعدم نيولو كان توأمان متالصق

  ن أحصول أحدمها على الشرط، كما أن الظاهر 



٣٢٠

  . أن يكون رأسه إىل ميني املصلي ورجله إىل يساره:الثاين

  

  .ىل السماء امليت كذلك، فلو كان رأس، أو نصف بدن، لزم كون وجهه إأجزاء

بال خالف كما يف اجلواهر، بل } أن يكون رأسه إىل ميني املصلي ورجله إىل يساره: الثاين{

 ويدل عليه باإلضافة إىل ما ذكر يف األول من األدلة، موثق عمار عن يه يف كالم بعض،اإلمجاع عل

جاله إىل موضع رأسه؟ م اإلمام فإذا امليت مقلوب ر، يف ميت صلي عليه فلما سلّ)عليه السالم( الصادق

يسوى وتعاد الصالة عليه، وإن كان قد محل ما مل يدفن، فإن دفن فقد مضت الصالة عليه، وال «: قال

  .)١(»يصلى عليه وهو مدفون

 وإن كان املصلي واقفاً ،مث الظاهر كون املصلي يف وسط امليت، ال أن يكون رأسه إىل طرف ميينه

  .له يف طرف اليساربعد رأسه يف طرف اليمني، أو بعد رج

وف الطويلة وحنوها ال يشترط ذلك، بل يصح وإن كان امليت طرف ميينه فنعم يف املأموم يف الص

طالقات أدلة اجلماعة، والسرية، وغريمها، لكن ال يصح أويساره، بال إشكال وال خالف، بل إمجاعاً، إل

  . دلة السابقةذلك بالنسبة إىل اإلمام، بأن يكون امليت يف ميينه أو يساره، لأل

  نعم رمبا يصح ذلك بالنسة إىل اإلمام يف األموات املتعددين إذا 

                                                

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ١٩ الباب ٧٩٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣٢١

   أن يكون املصلي خلفه:الثالث

  

  .صلى عليهم، نصاً وإمجاعاً كما سيأيت

إنه لو مل ميكن مراعاة الشرط األول والشرط الثاين، كما إذا كانوا ماتوا بالزلزال أو ما أشبه، ومل  مث

طالقات أدلة الصالة بعد سقوط الشرط بالتعذر، أو  عليهم كيف ما اتفق، إلميكن تصفيفهم، صلى

  .التعسر

فال يصح أن يكون املصلي أمام اجلنازة، أو اجلنازة يف أحد }  أن يكون املصلي خلفه:الثالث{

أشبه ذلك بال إشكال وال ما طرفيه، أو املصلي فوقه، أو حتته، كما إذا كان أحدمها يف سرداب أو 

 ،مجاع ـنه ثابت عندنا ـ مما ظاهره اإلإ )٢(د فيه خالفاً، ويف الذكرىجن ال )١(ويف كشف اللثامخالف، 

ولني، وال ينايف ذلك أن املسلمني كانوا يصلون على ويدل عليه األدلة اليت ذكرناها يف الشرطني األ

:  أم كانوا يقولون حوله، ألن ذلك مل يكن إال دعاًء له، ويدل عليه)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

ًإن اهللا ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليما.  

بناه ـ ا وزوجته، و)عليه السالم(  فقد صالها أمري املؤمنني)صلى اهللا عليه وآله( وأما الصالة عليه

  . كما يف الروايات ـ وكرب عليه مخساً وسبعني تكبرية

                                                

.٨ س١٢٦ ص١ ج:كشف اللثام) ١(

.٥٨ ص: عن الذكرى،٥٨ ص١٢ ج:كما يف اجلواهر) ٢(



٣٢٢

 كيف كانت الصالة :قلت له:  قال)عليه السالم( الكايف، عن أيب مرمي، عن أيب جعفرففي رواية 

أو ـ ملا غسله أمري املؤمنني وكفنه وسجاه وأدخل عليه عشرة «: ؟ قال)صلى اهللا عليه وآله( على النيب

م،  يف وسطه)عليه السالم( فداروا حوله، مث وقف أمري املؤمننيـ  )١(عشرة عشرة، كما يف املناقب

 فيقول )٢(﴾سلِّموا تسليماًين آمنوا صلُّوا علَيِه ومالِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي يا أَيها الَّذِإنَّ اللَّه و﴿: فقال

  .)٣(» حىت صلى عليه أهل املدينة وأهل العوايل،القوم كما يقول

ليهم بريدة، وإمنا متت إ أنفذ )عليه السالم( ومل حيضر أهل السقيفة، وكان علي«: ويف رواية املناقب

  .)٤(»بيعتهم بعد دفنه

ي  وكفنه أدخلين ـ أ)صلى اهللا عليه وآله( فلما غسله: ويف رواية االحتجاج عن سلمان الفارسي

فتقدم وصففنا ) عليهم السالم(ناً ير، واملقداد، وفاطمة، وحسناً وحس ـ وأدخل أباذ)عليه السالم( علي

  .احلديث. )٥(هخلفه فصلى علي

                                                

. فصل يف وفاته٢٣٩ ص١ ج:ناقبامل) ١(

  .٥٦اآلية : حزابسورة األ) ٢(

.١٣ ح صالة اجلنازةأبواب من ٦ الباب ١١٤ ص١ ج:كما يف املستدرك) ٣(

. فصل يف وفاته٢٣٩ ص١ ج:املناقب) ٤(

.األعلمي. كار على أيب بكر طناإل،  ٨٠ ص١ ج:االحتجاج) ٥(



٣٢٣

  .  املأمومني إذا طال صف إالّ، ال أن يكون يف أحد طرفيه، لهحماذياً

   علىالصالة  فال تصح ،ت حاضراً أن يكون املي:الرابع

  

كان فيما أوصى به «:  قال)عليه السالم( س، عن أيب احلسن موسى بن جعفرووروى ابن طاو

 ،أحدها ميانته ـ الذي قبض فيه ـ ويكفن بثالثة أثواب  أن يدفن يف بي)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

يا علي كن أنت وفاطمة واحلسن واحلسني، وكربوا :  مث قال)عليه السالم( وال يدخل قربه غري علي

  . احلديث)١(»كرب مخساًومخساً وسبعني تكبرية، 

جيوز كيفما ضطرار وكيف كان، فالالزم كون املأموم خلف اجلنازة، والظاهر أنه يف صورة اال

  .طالقات األدلة بعد سقوط الشرط بالتعذر أو التعسراتفق، إل

ف الطويلة، للمناط يف صالة وفة يف الصأما إذا كانت الصالة حول الكعبة، فال يبعد جواز االستدار

  . اجلماعة

م فقد تقدم الكال}  املأمومني إذا طال صف ال أن يكون يف أحد طرفيه إالّ، لهحماذياً{: أما قوله

  . حوله يف الشرط السابق

    لىع{الصالة }  فال تصح،ت حاضراً أن يكون املي:الرابع{

                                                

.١١ حنازة صالة اجلأبواب من ٦ الباب ٧٧٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣٢٤

  . يف البلد وإن كان حاضراً،الغائب

  

 أما لزوم كون امليت حاضراً عند الصالة عليه مع اإلمكان، فال ،} يف البلد وإن كان حاضراً،الغائب

  . إشكال فيه وال خالف، ويدل عليه النص واإلمجاع

 عدم اخلالف فيه، املشهور بينهم، بل عن البحار دعوىا عدم جواز الصالة على الغائب، فهو وأم

سوة يف الصالة على احلاضر فقط، وباستمرار ورمبا نسب إىل بعض دعوى اإلمجاع عليه، واستدل له باأل

لوه لنقل  ولو فع) السالممعليه( عصوموننه لو جازت ملا تركه رسول اهللا واملأالسلف على تركها، وب

إلينا، ولو جاز لصلوا الناس األباعد على الرسول، واألئمة، والصاحلني، ومل ينقل ذلك، وألنه ال يعلم 

  .ياً إىل القبلة، وحنومهاقحصول الشرائط من الغسل، وكونه مستل

شكال، لعدم تعرض كثري من الفقهاء هلذه الصالة، نفياً أو إثباتاً، فمن أين يعلم إلكن يل يف ذلك 

وة، ويكفي يف املسألة أس وهو )صلى اهللا عليه وآله( م اخلالف، أو اإلمجاع، وقد فعلها رسول اهللاعد

 وتفسري اإلمام )٢( والعيون)١(األدلة اليت ذكروها، ففي اخلصالحديث صحيح، ومنه يظهر املناقشة يف 

 )صلى اهللا عليه وآله( ن رسول اهللاإ«:  قال) السالممعليه( بائه، عن عليآ، عن )عليه السالم( العسكري

  لنجاشيملا أتاه جربئيل بنعي ا

                                                

.٤٧ ح باب السبعة٣٥٩ ص٢ ج:اخلصال) ١(

.١٩ ح٢٨ باب ٢٢٧ ص١ ج):ع( بار الرضاأخعيون ) ٢(



٣٢٥

 مث خرج إىل سم النجاشي ـ مات،ام أصحمة ـ وهو كان أخإ :بكى بكاء حزين عليه، وقال

 جنازته وهو  فخفض اهللا له كل مرتفع، حىت رأى،اخلصال ـ وكرب سبعاً عليه ـ كما يف ىاجلبانة وصل

  .)١(»باحلبشة

ِب لَمن يؤِمن ِباللَِّه وما ِإنَّ ِمن أَهِل الِْكتاو﴿: ه القرآن، يف قوله تعاىلوعن القطب الراوندي، يف فق

و كُمِزلَ ِإلَيأُنخاِشعني ِهمِزلَ ِإلَيأتاه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  أن النيب: عن جابر وغريه،)٢(﴾ما أُن 

 بينه وبني جنازته، بحراء، ورفع اهللا احلجاجربئيل، وأخربه بوفاة النجاشي، مث خرج من املدينة إىل الص

نصلي على علج :  فقال منافقون،»صلوا عليه«: وقال للمؤمنني فصلى عليه ودعا له واستغفر له،

  .)٣(بنجران، فرتلت اآلية والصفات اليت يف اآلية هي صفات النجاشي

  .وقد أشكل على هذه الروايات بإشكاالت

  .)صلى اهللا عليه وآله( ك من خصائصهنه من احملتمل أن يكون ذلإ :األول

   أسوة ينفي ذلك، إال فيما)صلى اهللا عليه وآله( إن كونه: وفيه

                                                

.١٣ ح٣٤٦ ص٧٨ ج:كما يف البحار) ١(

.١٩٩اآلية : سورة آل عمران) ٢(

.٣ ح صالة اجلنازةأبواب من ١٦ الباب ١١٦ ص١ ج:املستدرك) ٣(



٣٢٦

  .همنثبت، وليس املقام 

  . جنازتهى رأ)صلى اهللا عليه وآله(  إنه مل يكن صالة الغائب، ألن النيب:الثاين

ية الفعلية، كما ال يشترط  جتعل امليت حاضراً، واألصل عدم مدخلية الرؤية من بعيد الالرؤ: وفيه

  .ذلك يف اجلنازة احلاضرة، لعمى أو ظلمة أو ما أشبه

نه حيتمل أن يراد بالصالة الدعاء، ويؤيده ما نقله التهذيب واالستبصار، عن حريز، عن إ :الثالث

 فالنجاشي: قلت: ما يدفن إمنا هو الدعاء، ـ قال الصالة على امليت بعد: حممد بن مسلم أو زرارة قال

  .)١(ال إمنا دعا له:  فقال)صلى اهللا عليه وآله( مل يصل عليه النيب

، حىت  مسلم ليس بروايةإن االحتمال ال يبطل االستدالل، والنقل عن زرارة، أو حممد بن: وفيه

  .يقاوم ما ذكرناه من الروايات

  .قبال وغريمهانسان باجتماع الشرائط يف امليت الغائب من الغسل واالستنه ال يعلم اإلإ :الرابع

  نإه الشرائط يف الغائب، فن األصل عدم اعتبار هذإ: وفيه

                                                

.٨ ح يف الصالة على املدفون٢٩٩ الباب ٤٨٣ ص١ ج: واالستبصار .٢٠ ح يف الزيادات٢٢ الباب ٢٠٢ ص٣ ج:التهذيب) ١(



٣٢٧

  .ذاعة وحنوهاعلى لزوم اجتماعها يف احلاضر، هذا مضافاً إىل أنا نفرض العلم بسبب اإلدلت األدلة 

  .نه حيتاج إىل اإلذن من ويل امليت، وال إذنإ :اخلامس

  : وفيه

  .ذنلنفرض الكالم فيما إذا حصل اإل: أوالً

ذ الدليل إمنا دلّ عليه يف احلاضر، مضافاً إىل أن إذن يف الغائب، األصل يقتضي عدم اعتبار اإل: وثانياً

ال لفالن، مل ينفذ إال حيق الصالة على مييت : صالة واحدة حتتاج إىل اإلذن ال كل صالة، وإذا قال الويل

  .يه، فيحق هلم أن يصلوا عليه بعد الصالة الواجبة

عليه ( ، فهي كانت وصية لعلي)١(أن ال يصلي عليها فالن وفالن) عليها السالم( اطمةوأما وصية ف

 أن يفعل ما يوجب عدم حضورمها وصالما، فال يدل على حرمة الصالة على من تعلقت به )السالم

 )٢(ويغصب بغضبها) عليها السالم( إن اهللا يرضى لرضى فاطمة: هذا مضافاً إىل أن دليل. الوصية

   يكون سائر الناس كذلك، بل قاعدة بأن صالة من ال ترضى أن يصلي عليها حرام، وال يالزم أنحاكم

                                                

.١٦ ح يف ما وقع عليها من الظلم٧ الباب ١٨٢ ص٤٣ ج:البحار) ١(

.٤٨ ح ذيل٥٤ ص٤٣ ج:البحار) ٢(



٣٢٨

 جنازة ميت ال يرضى حبضورهم  هلم أن يصلوا، ويشهدواأن" سلطنة الناس على أنفسهم وأمواهلم"

  .وصالم

صلي غريه، بل نعم إذا وصى امليت أن ال يصلي عليه فالن صالته الواجبة، كان للويل تنفيذه بأن ي

ن إن فعل الوصي حراماً، فإلو خالف الوصي وتركه يصلي عليه ذلك املنهي عنه صحت الصالة، و

وصيته بذلك مثل وصيته بأن ال حيضر فالن جنازته، أو ال يترحم عليه، أو ال يقضي صالته وصيامه 

  . قوط التكليف يف سوصي، فإنه ال ينبغي اإلشكالوحجه، فقضى ذلك تربعاً أو بأجرة من غري مال امل

ن الدليل إمنا دلّ على عدم جواز تصرف إنسان يف نفس، أو ملك، أو حق إنسان آخر إ: واحلاصل

ال برضاه، والصالة عليه كتشييعه، واإلتيان بقضاء صالته، أو صيامه، أو حجه، والدعاء له، وما أشبه إ

كان آخر، وإمنا ذكرناه هنا استطراداً يف ليس تصرفاً يف ملكه، وال يف نفسه، وال يف حقه، وحمل املسألة م

  .اطراد

جردي يف كتابه ون السيد الربأفما ذكرناه يف صالة الغائب هو مقتضى الصناعة، وككان وكيف 

 وبعد هذا ،)١()حكم الصالة على الغائب(: جامع أحاديث الشيعة تردد يف منعها، ولذا عنون الباب بقوله

  فهل 

                                                

.  الصالة على امليتأبواب من ٤ الباب ٢٧٩ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ١(



٣٢٩

  ت يف التابوت وحنوه وال يضر كون املي، كستر أو جدار،ائل أن ال يكون بينهما ح:اخلامس

  

 يف عدم "االحتياط: "صغريات قاعدةتيان ا، أو من  يف اإل"التسامح: "املقام من صغريات قاعدة

  .تيان ا؟ احتماالناإل

 طالق األدلة، أو املناط، خصوصاًمث الظاهر أنه تصح صالة الغائب لو علمنا أنه ال يصلى عليه، إل

إمنا أريد ذه الصالة الشفاعة هلذا العبد الذي قد ختلى مما «ما ورد يف علة الصالة على امليت من أا  بعد

  . )عليه السالم(  عن الرضا)٢( والعلل)١( كما يف رواية العيون،»خلف واحتاج إىل ما قدم

مجاع ة، واإلويدل عليه السرية، واألسو}  كستر أو جدار، أن ال يكون بينهما حائل:اخلامس{

الذي ادعاه فوائد الشرائع، وقاعدة االشتغال، وإن كان يف القاعدة يف كل هذه املوارد نظر، إذ الرباءة 

بالضرورة، لألصل بعد عدم الدليل على املنع، } ت يف التابوت وحنوهوال يضر كون املي{. حمكمة عليها

  . بل السرية على وجود الستر الذي هو من هذا القبيل

طالق األدلة بعد كون اشتراط عدم  لو اضطر إىل الصالة من خلف الستر، فالظاهر لزومه، إلمث إنه

  الستر خاصاً حبال االختيار، 

                                                

.١ ح٣٤ باب ١١٢ ص٢ ج:خبار الرضاأعيون ) ١(

.٩ ح١٨٢ الباب ٢٦٧ ص:علل الشرائع) ٢(



٣٣٠

  ، مفرط على وجه ال يصدق الوقوف عندهعد أن ال يكون بينهما ب:السادس

  

يه، كما ويؤيده جواز الصالة على القرب يف حال االضطرار، بل يف حال االختيار ملن مل يصل عل

  . سيأيت

 لتردد وجهوعلى هذا فال يبعد جواز الصالة املندوبة عليه من وراء الستر، ومما ذكرنا يظهر أنه ال 

ال وجه لفتوى   يف صحة الصالة االضطرارية من وراء الستر كجدار وحنوه، كما)١(جامع املقاصد

  . اجلواهر بعدم الصحة

ر بني أن يكون متام الصالة مع الستر أو بعضها، من مث إنه ال فرق يف عدم الصحة يف حال االختيا

كون غري فرق بني األجزاء الواجبة واملستحبة، كما أنه كذلك بالنسبة إىل سائر الشرائط، فال يصح أن ي

  .  املستحبة، إىل غري ذلكامليت أمام املصلي يف األجزاء الواجبة، وخلفه يف األجزاء

مجاع الذي ادعاه يف فوائد وذلك للسرية، واألسوة، واإل} طعد مفر أن ال يكون بينهما ب:السادس{

  .  على ما فيها، وقاعدة االشتغال)٢()وكذلك أقول(: الشرائع، وقال يف اجلواهر بعد ذلك

أما إذا صدق، كما } على وجه ال يصدق الوقوف عنده{: لكن البعد املفرط مقيد مبا ذكره بقوله

  إذا كان الفصل متراً، أو ما أشبه، 

                                                

.٥ س٥٦ ص:جامع املقاصد) ١(

.٣٦٤ ص٦ ج:كما يف مصباح اهلدى) ٢(



٣٣١

  . يف املأموم مع اتصال الصفالّإ

  . أن ال يكون أحدمها أعلى من اآلخر علوا مفرطاً:السابع

  .ي القبلة استقبال املصلّ:الثامن

  

طالقات أدلة اجلماعة، بال إشكال وال خالف، إل}  يف املأموم مع اتصال الصفإالّ{فال بأس 

متعددة مع قرا بعضها من بعض كما يأيت، وللسرية، وغريمها، ومثله يف االستثناء ما إذا كانت اجلنائز 

  . ملا تقدم من سقوط الشرط باالضطرار، فيشمله إطالق األدلة،أو كان إضطراراً

 وإرساهلم لذلك ،للسرية، واألسوة}  مفرطاً أن ال يكون أحدمها أعلى من اآلخر علواً:السابع{

  .إرسال املسلمات، وقاعدة االشتغال على ما فيها

فال بأس، ويؤيده جواز الصالة على القرب، لكن " عنده" الذي ال يضر بصدق ريليسرتفاع اأما اال

مليتني فوق اآلخر، كما إذا وضع تابوت أحدمها فوق تابوت اآلخر، االظاهر جواز أن يكون أحد 

طالق وأصل عدم االشتراط طالق، وعدم معهودية ذلك ال يضر، إذ ذلك من باب التعارف، فاإللإل

  .محمكّ

طالق أو املناط، فال يصح أن هر أن حكم اجلماعة هنا هو حكم اجلماعة يف اليومية، لإلمث الظا

  . يكون اإلمام أعلى من املأموم، إىل آخر ما ذكروه هناك

  بال أشكال وال خالف، وقد} ي القبلة استقبال املصلّ:الثامن{



٣٣٢

د الظاهر أنه إمجاعي، بل ادعى عدم اخلالف فيه، كل من املدارك، والذخرية، واحلدائق، ويف املستن

ضافة إىل األدلة املتقدمة يف الشرائط السابقة، العلة مجاع عليه، ويدلّ عليه باإلعن كشف اللثام دعوى اإل

  .)١(»فإن ما بني املشرق واملغرب قبلة«: )عليه السالم( الواردة يف الصالة على املصلوب، حيث قال

: )عليه السالم( أرأيت إن فاتتين تكبرية أو أكثر؟ قال: ، وفيه)عليه السالم( وخرب جابر، عن الباقر

  .)٢(»بلى وأنت تتبع اجلنازة«: أستقبل القبلة؟ قال: قلت. »تقضي ما فاتك«

توضع النساء مما يلي القبلة، والصبيان دون، «: )عليه السالم( وخرب ابن بكري، عن الصادق

  .)٣(»والرجال دون ذلك، ويقوم اإلمام مما يلي الرجال

  . وغريه. )٤(»مس، وأنت مستقبل القبلةفكرب عليها متام اخل«: ت، كالرضويىل غريها من الرواياإ

ضطرار أو حنوه، ولو دار األمر صورة عدم االستقبال، ال: وسيأيت يف املسألة الثالثة من هذا الفصل

  بني عدم استقبال 

                                                

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٥ الباب ٨١٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٣٨ ح يف الصالة على األموات٣٢ الباب ٣٢٥ ص٣ ج:التهذيب) ٢(

.٣٣ حموات يف الصالة على األ٣٢ الباب ٣٢٣ ص٣ ج:التهذيب) ٣(

.٣٢ س١٩ ص:فقه الرضا) ٤(



٣٣٣

   أن يكون قائماً:التاسع

 رمبا حيتمل تقدمي نم استقباله أو حنوه، ختري، وإن كااملصلي، أو فقد شرط من شروط امليت، كعد

  . استقبال املصلي ألمهية القبلة

مع القدرة، بال إشكال وال خالف، بل عن الذكرى، واملدارك، }  أن يكون قائماً:التاسع{

ة، مجاع عليه، وذلك لألدلة املذكورة يف الشرائط السابقة من السريوالذخرية، واحلدائق، ويف املستند اإل

  :واألسوة، واإلمجاع، ومجلة من الروايات

  .)١(»ويقوم اإلمام عند رأس امليت«:  املروية يف التهذيب،كرواية مساعة

  . ويقوم اإلمام مما يلي الرجال: ويف رواية ابن بكري

  .)٢(»ويقف اإلمام خلف الرجل يف وسطه«: ويف الرضوي

  .)٣(»عند صدره أو عند وسطهفإذا صليت على جنازة مؤمن فقف «: ويف موضع آخر منه

  . )٤(»يقوم اإلمام عند وسط الرجل وصدر املرأة«: ويف موضع ثالث منه

                                                

.٧ ح يف الصالة على األموات٢١ الباب ١٩١ ص٣ ج:التهذيب) ١(

.٣١ س١٩ ص:فقه الرضا) ٢(

.١٦ س١٩ ص:فقه الرضا) ٣(

.٢١ س٢٠ ص:فقه الرضا) ٤(



٣٣٤

  .ه اإلمام ولو بأن ينوي امليت احلاضر أو ما عين،ت على وجه يرفع اإلام تعيني املي:العاشر

  

  .)١()إذا صليت على امليت فقف عند صدره(: ويف املقنع ـ الذي هو مضمون الروايات ـ

صلوا كما رأيتموين «:  بضميمة قوله)صلى اهللا عليه وآله( مث إن بعض الفقهاء استدلوا بفعل النيب

سم الصالة عليها ا لعدم صدق ،بأنه ال يشمل صالة امليت(: وأشكل عليهم مصباح اهلدى. )٢(»أصلي

سم الصالة وفيه نظر، إذ ال وجه لعدم صدق ا. )٣()حقيقة، ولو سلم الصدق فاالنصراف عنها متحقق

 يشمل كل الصلوات، )صلى اهللا عليه وآله( نصراف، فقولهبعد وروده يف النص والفتوى، وال وجه لال

  .من يومية، وطواف، وأموات، وغريها

  .مث إنه إذا مل يقدر على القيام، فسيأيت الكالم حوله يف املسألة الثانية

أو غري } ه اإلماموي امليت احلاضر أو ما عين ولو بأن ين،ت على وجه يرفع اإلام تعيني املي:العاشر{

ذلك من التعيينات اإلمجالية، كما مر وجه ذلك، ولو عني املأموم ميتاً، واإلمام آخر، فإن كانت صالة 

  .  صحت فرادىطاملأموم جامعة للشرائ

                                                

.١٧ س٦ ص:كتاب املقنع يف اجلوامع الفقهية) ١(

.٧٦ ح ذيل٨٥ ص٣ ج:عوايل اللئايل) ٢(

.٣٦٧ ص٦ ج:ىمصباح اهلد) ٣(



٣٣٥

  . قصد القربة:احلادي عشر

  . إباحة املكان:عشر الثاين

  .ات واألدعية على وجه ال متحو صورة الصالة املواالة بني التكبري:الثالث عشر

   ال  االستقرار مبعىن عدم االضطراب على وجه:الرابع عشر

  

  . كما سبق الكالم حول ذلك}  قصد القربة:احلادي عشر{

 الصالة، فإذا كان حمرماً ن مملصلي، ألن القيام جزءالذي يقف فيه ا}  إباحة املكان:عشر الثاين{

  .متنع أن يقع جزءاً من العبادة، فتبطل الصالةاألنه تصرف يف الغصب، 

ن علم اإلمام به، إذ ال ربط ملكان امليت إأما مكان امليت، فالظاهر أنه ال يضر كونه غصباً، و

  .ي غصباً مل يضر أيضاً، لعدم االرتباطلبالصالة، ولو كان املكان بني امليت واملص

ي املوىل أو حنوه، بطلت الصالة أيضاً، ألن وإن كان وقوف املصلي حراماً، ال من جهة الغصب لنه

  . القيام املنهي عنه ال يصلح أن يكون جزءاً من الصالة

على وجه ال {وبني أجزاء األدعية } بني التكبريات واألدعية{املتعارفة }  املواالة:الثالث عشر{

دلّ عليه األسوة بال إشكال، ألا مع احملو ال يسمى صالة، فليس بامتثال، وي} متحو صورة الصالة

  . والسرية

   ال  االستقرار مبعىن عدم االضطراب على وجه:الرابع عشر{



٣٣٦

  .خر بل األحوط كونه مبعىن ما يعترب يف قيام الصلوات اُأل،يصدق معه القيام

  . سابقاً كما مر، أن تكون الصالة بعد التغسيل والتكفني واحلنوط:اخلامس عشر

  

  . أمور بهاملراط القيام، فإذا مل يصدق القيام مل يأت بتشملا عرفت من ا} يصدق معه القيام

للمناط، والسرية، واألسوة، } خركونه مبعىن ما يعترب يف قيام الصلوات اُأل{األقرب } بل األحوط{

وهل يعترب االستقرار يف القيام؟ وجهان، جزم (: وكأن املصنف مل يفت بذلك تبعاً للجواهر حيث قال

ىل أن قال ـ ال خيلو من منع إذ مل يعترب االستقرار يف مفهوم القيام فهو إفه ـ بأوهلما األستاذ يف كش

  . ويف منعه منع كما عرفت وجهه.  انتهى)١()حينئذ كغريه مما يعترب يف الصالة

ستقرار امليت أيضاً، فإذا كان يف أرجوحة متحركة مل تصح الصالة عليه، للسرية اشتراط امث الظاهر 

  .انت احلركة يسرية جداًواألسوة، إال إذا ك

ويدلّ عليه }  سابقاً كما مر، أن تكون الصالة بعد التغسيل والتكفني واحلنوط:اخلامس عشر{

النص والفتوى، وعليه فإذا شرع يف الصالة عليه قبل تكميل احلنوط مل تصح، وإن أكمل احلنوط يف أثناء 

  . الصالة

                                                

.٥٦ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(



٣٣٧

  .فن ولو بنحو حجر أو لبنةن تعذر الكإ أن يكون مستور العورة :السادس عشر

  .  إذن الويل:السابع عشر

  

أو حشيش، أو } ن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنةإون مستور العورة  أن يك:السادس عشر{

  .طني، كما مر ذلك أيضاً

  . كما تقدم الكالم حوله}   إذن الويل:السابع عشر{



٣٣٨

  دث واخلبثمن احل ت الطهارةال يعترب يف صالة املي): ١مسألة ـ (

  

بالنسبة إىل املصلي، ولو } من احلدث واخلبث ت الطهارةال يعترب يف صالة املي {):١مسألة ـ (

مجاع عليه يف كلمام، كاخلالف، والتذكرة،  بال إشكال وال خالف، بل كرر اإل،كان إماماً للمتطهرين

يه، حيث نقله عن كتبهم واملنتهى، والذكرى، والروض، والروضة، واجلواهر، واملستند، ساكتاً عل

  .وغريهم

: قال) عليهما السالم( ويدلّ عليه يف احلدث األكرب واألصغر صحيحة حممد بن مسلم، عن أحدمها

  .)١(»فليكرب معهم«: سألته عن الرجل تفجأه اجلنازة وهو على غري طهر؟ قال

ا على غري وضوء ، عن اجلنازة أصلي عليه)عليه السالم( عبد اهللاسألت أبا : وموثقة يونس، قال

  .)٢(»نعم، إمنا هو تكبري، وتسبيح، وحتميد، وليل، كما تكرب وتسبح يف بيتك على غري وضوء«: فقال

نعم، وال تقف «: تصلي احلائض على اجلنازة؟ قال: قلت: )عليه السالم( الرمحان، عنه وخرب عبد

  . )٣(» وتقف مفردة،معهم

                                                

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢١ الباب ٧٩٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢١ الباب ٧٩٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٢٥ ح يف الزيادات٢٢ الباب ٢٠٣ ص٣ ج:التهذيب) ٣(



٣٣٩

 تصلي على اجلنازة، ألنه ليس فيها ركوع وال سجود، الطامث«: )عليه السالم( ورواية حريز، عنه

  .)١(»واجلنب يتيمم ويصلي على اجلنازة

 إىل )٢(» واحلائض،ال بأس أن تصلي اجلنب على اجلنازة، والرجل على غري وضوء«: والرضوي قال

  . آخره

ني اجلنابة يف املباحث السابقة، وال فرق ب إىل غريها من الروايات الكثرية، وقد تقدمت مجلة منها

  .واحليض وسائر األحداث الكربى، كما ال فرق بني األحداث الصغرى، للمناط والعلة املنصوصة

وأما يف اخلبث، فيدلّ عليه ما دلّ على جواز الصالة مع اجلنابة واحليض، والغالب تلوثهما باملين 

تكبري وتسبيح وحتميد : بأا يف عدم اعتبار الطهارة من احلدث )٣(والدم، والعلة يف رواية يونس، والفضل

  . اهللا وتسأله على أي حال وليل ودعاء ومسألة وجيوز أن تدعو

                                                

.٥ ح باب صالة النساء على اجلنازة١٧٩ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٣٣ س١٩ ص:ضافقه الر) ٢(

.٧ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢١ الباب ٧٩٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٤٠

 من عدم كونه ، وإن كان األحوط اعتبار مجيع شرائط الصالة حىت صفات الساتر، وستر العورة،وإباحة اللباس

   أو من أجزاء ما ال يؤكل، أو ذهباً،حريراً

  

  . وجه له، بل يف اجلواهر دعوى عدم وجدان اخلالف فيهالتردد فيه، وال نعم عن الذكرى 

ن الستر ليس متحداً مع الصالة، خبالف الستر يف الصالة اليومية، ألألصل، و} وإباحة اللباس{

بأنه إن كان ال يتحرك يف : نه متحد مع حركات الركوع والسجود والقيام، ولذا قالوا هناكإحيث 

  .صوب عن صحة الصالةالصالة للضرورة مل مينع الستر املغ

ل القيام عباء حرام، مث رفع عنه قبل أن يركع، مل يضر بصالته، ومنه حاوكذا إذا ألقى عليه يف 

ستاذه يف الكشف، حمل منع، أالساتر املغصوب كما نقله عن يظهر أن ما اختاره اجلواهر من البطالن يف 

الصالة فيتعرب إباحة الساتر، وإال فال، غري ن التفصيل بني ما إذا قيل باعتبار ستر العورة يف هذه أكما 

  . ظاهر الوجه

لألصل، وللعلة املنصوصة يف الروايات، لكن الظاهر الوجوب للسرية واألسوة، ولو  }وستر العورة{

  .مل ميكن التمسك ما يف املقام مل ميكن التمسك ما يف ما تقدم، مع أم متسكوا ما هناك

وإن كان األحوط اعتبار {ال الصالة، لعدم الدليل على التساوي نعم ال يتمسك هنا بوجوبه ح

   أو من أجزاء ما ال يؤكل، أو ذهباً، من عدم كونه حريراً،مجيع شرائط الصالة حىت صفات الساتر



٣٤١

  .حلمه

  

  .واالحتياط إمنا هو الحتمال التساوي، واألسوة، والسرية} حلمه

ا دعاء ومسألة وحتميد وليل، وال أوي، وللعلة يف أما عدم اللزوم فلألصل، ولعدم دليل على التسا

 فلم يكن الترك ،ميكن التمسك باألسوة والسرية، ألن عدم لبس الرجال هلما من باب أما حرام مطلقاً

ألجل الصالة، وال ينتقض مبا تقدم يف الستر، إذ الوارد الصالة بالستر، فما عداه حيتاج إىل الدليل، 

  .فتأمل

 ال يؤكل، فال يعلم أنه جرت السرية بعدم لبسها حىت تتحقق السرية، فليس حىت مثل أما أجزاء ما

  .الذهب والفضة

ن من الذهب هنعم ال أشكال يف احلرير والذهب بالنسبة إىل النساء، بل سرين الصالة عليها مبا مع

، )صلى اهللا عليه وآله( ولباس احلرير، ولو مل جيز لنقل إلينا، فقد صلني نساء أهل املدينة على رسول اهللا

  .عليها إىل غري ذلك) عليهم السالم( خر صلني على بعض األموات، كصالة بنات الزهراءأوهناك نساء 

 )١(﴾مالِئكَتهِإنَّ اللَّه و﴿لكن ال خيفى أن نساء أهل املدينة مل يصلني الصالة املتعارفة، بل قرأن آية 

تني الذهب واحلرير عند سكانتا الب) عليهما السالم(وم إىل آخره، ومل يدل على أن زينب وأم كلث

كانت البسة هلما عند صالا ) عليها السالم( صالما على أمهما، وكذلك ال دليل على أن الزهراء

وال بتقرير املعصوم، ) عليهم السالم(  فال ميكن التمسك بفعلهن،)صلى اهللا عليه وآله( على رسول اهللا

  لصالة النساء 

  

                                                

.٥٦اآلية : سورة األحزاب) ١(



٣٤٢

  . وااللتفات عن القبلة، والضحك،م كالتكلّ،األحوط مراعاة ترك املوانع للصالةوكذا 

  

  . ما على اجلنائز

 وااللتفات عن ، والضحك،م كالتكلّ،مراعاة ترك املوانع للصالة{بل األقرب } كذا األحوطو{

لة وحنومها، قال يف أما وجه االحتياط، فاألصالة عدم االشتراط، والعلة املنصوصة بأا دعاء ومسأ} القبلة

 واخلبث من التكلم وااللتفات ث غري احلد،ر الصلواتهل يشترط فيها ما جيب تركه يف سائو(: املستند

والفعل الكثري والقهقهة وغريها، ظاهر املدارك والذخرية بل صرحيهما االستشكال، وهو يف موقعه، لعدم 

  . انتهى)١()ناط، واالحتياط أوىلمجاع، بل وال نقله، واألصل هو املالدليل، وعدم ثبوت اإل

شكال يف إبطاهلا للصالة، ألا جتب أن األمور ماحية لصورة الصالة، فال إ أما إذا كانت هذه :أقول

ية، فالظاهر أا مانعة من جهة كوا خالف حتكون بالصورة املتلقاة من الشارع، وأما إذا مل تكن ما

رها ضرر هن ظاإ القبلة، حيث ى يف االلتفات األدلة الدالة علاألسوة والسرية، فاملنع عنها أقرب، ويزيد

االلتفات ولو يف بعض آنات الصالة، اللهم إال إذا كان االلتفات قليالً، حبيث مل يضر باالستقبال، ومنه 

  .يظهر حال الفعل الكثري كالوثبة والطفرة، وما أشبه

  

                                                

.٤ س٤٤٨ ص١ ج:املستند) ١(



٣٤٣

 وإذا دار األمر بني القيام بال استقرار ،وز أن يصلي جالساًجي  أصالًن من الصالة قائماًإذا مل يتمكّ): ٢مسألة ـ (

م القيامواجللوس مع االستقرار يقد  

  

وتكفي صالته إذا } جيوز أن يصلي جالساً ، أصالًن من الصالة قائماًإذا مل يتمكّ {):٢مسألة ـ (

كليف يكون عينياً بالنسبة مل يكن هناك من يصلي قائماً، عصياناً، أو عذراً، أو النتفاء املوضوع، ألن الت

  . إىل العاجز، أو العاجزين إذا كانوا مجاعة

وأما إذا كان هناك من يصلي عليه، فالظاهر أن صالة العاجز صحيحة، لكنها ال تكفي، أما الكفاية 

اجز يف الفرض طالق األدلة بعد سقوط القيام باالضطرار، وأما صحة صالة العيف الفرض األول، فإل

ضطرار حىت يسقط الشرط ما دام هناك إنسان ا تشمله، وأما عدم كفايتها، فألنه ليس  األدلةالثاين، فألن

قادر يأيت بالصالة، فاحتمال بطالن صالة العاجز يف الفرض الثاين كاحتمال كفايته، وإن كان هناك 

  . إنسان قادر ال وجه هلما

وذلك ألن القيام بال } م القيامر يقدوإذا دار األمر بني القيام بال استقرار واجللوس مع االستقرا{

كناً، وألن األمر دائر استقرار ميسور القيام، خبالف اجللوس، فال تصل النوبة إليه ما دام ميسور القيام مم

بني فقدان أصل القيام، أو فقدان شرطه الذي هو االستقرار، وفقد الشرط أوىل من فقد األصل، ألن 

  . ولو مل يكن هناك دليل امليسور،األصل بدون مزاحم، فيشمله الدليل

  هذا، ولكن الظاهر أن مطلق القيام ال يقدم على مطلق اجللوس، 



٣٤٤

  .  فاألحوط اجلمع وإالّ،ت من الفساد مثالً إن خيف على املي،م اجللوس يقد أو جالساًإذا دار بني الصالة ماشياًو

  

ميسور القيام املستقر، بل قدم اجللوس فإذا كان قادراً على القيام باضطراب كثري مل ير العرف أنه 

  . وال جمال الستصحاب القيام لعدم بقاء املوضوع عرفاً،عليه، ولو شك يف تقدمي أيهما ختري

 ،م اجللوسيقد{مع اجتماع سائر الشرائط فيهما }  أو جالساًبني الصالة ماشياً{األمر } إذا دارو{

ملشي حسب مرتكز املتشرعة ينايف الصالة، خبالف وذلك ألن ا} ت من الفساد مثالًإن خيف على املي

 وإالّ {،نه من هيئات الصالة عندهم، وإن جاز املشي يف النافلة ويف صورة االضطرارإاجللوس، ف

مجايل بوجوب أحدمها، فالالزم اجلمع بني الكيفيتني، هذا لكن الظاهر أنه للعلم اإل}  فاألحوط اجلمع

ن، إذ ال دليل على تقدم أحدمها على اآلخر، واالرتكاز املركوز ـ حىت يف حال اخلوف خيري بني األمري

  .لو سلم ـ فليس حبيث يوجب التعيني

مر دائر بني فقد شرط القيام، وبني فقد شرط االستقرار، ومل يعلم من ن األإ: وإن شئت قلت

  . قبال املشيالشارع تقدم أحدمها على اآلخر، وما دلّ يف اليومية من اجللوس بعد القيام مل يكن يف

مث يف صورة عدم اخلوف ال جيب االحتياط، ألن الواجب صالة واحدة بال شرط حيث يتعذر 

  . فالصالة الثانية منفية باألصل،الشرط

وحنوه، إذ " يقف" مع أنه شرط حسب ظاهر لفظ ،مث إن املصنف مل يذكر يف الشرائط االستقالل

  منه االستقالل، وعليهاملنصرف 



٣٤٥

 االستقالل مع متكنه من القيام وقف متكئاً، وإذا مل يتمكن جلس مستقالً وإالّ إذا مل يتمكن من

 من اجللوس فهل يصلي عليه مضطجعاً مع التخيري بني الطرفني، مع كون وجهه إىل  يقدرمتكئاً، وإن مل

واهللا امليت، أو مستلقياً مع كون رجله إىل امليت، مقتضى املناط يف باب اليومية أن هنا أيضاً كذلك، 

  . العامل



٣٤٦

  . وإن اشتبه صلى إىل أربع جهات،  سقطإذا مل ميكن االستقبال أصالً): ٣مسألة ـ (

  

وال  لقاعدة االضطرار، وهذا مما ال إشكال فيه}  سقطإذا مل ميكن االستقبال أصالً {):٣مسألة ـ (

آلتية يف الصالة على  ـ ا)١()عليهم السالم( خالف، أما االستدالل لسقوط برواية أيب هاشم، عن الرضا

 وأن القبلة ،إن ظاهرها أن اإلمام صلى مستقبل القبلة: املصلوب ـ كما عن املدارك واالستدالل به، ففيه

  .يف حال االضطرار موسعة بني املشرق واملغرب

هذا، وإذا دار األمر بني استقبال امليت، واستقبال املصلي، قدم األوىل، ألن الفعل للمصلي، بل كون 

 املصلي، بل إىل ني يسمى مستقبالً ضرب من ااز، ولو مل ميكن جعل امليت حبيث رأسه إىل ميامليت

يساره، سقط هذا الشرط وصلى عليه كيفما أمكن، ولو مكبوباً أو مضطجعاً، بل أو قاعداً أو واقفاً أو 

  .منكوساً، ألن االضطرار يوجب فقد الشرط ال فقد األصل

هتني أو ثالث صلى إىل اجلهات املشتبهة بينها، كما إذا مل يعلم أن شتباهاً بني جا} وإن اشتبه{

صلى إىل أربع {ن اشتبه بني كل اجلهات إ و،القبلة أمامه أو خلفه مع علمه بأا يف أحدمها وهكذا

  مجاع، وألن قبلة املتحري بني املشرق أما عدم الزيادة، فباإل}  جهات

                                                

.١ صالة اجلنازة حأبواب من ٣٥ الباب ٨١٢ ج:الوسائل) ١(



٣٤٧

  ، إذا خيف عليه الفساد فيتخريإالّ

  

 وأما األربعة فهو املشهور يف اليومية، ومناطه آت يف ،غرب، كما يدلّ عليه بعض الرواياتوامل

  .املقام

جعلت فداك إن هؤالء املخالفني علينا يقولون إذا : )عليه السالم( ففي خرب خداش، عن الصادق

ليس «: )لسالمعليه ا(  وأنتم سواء يف االجتهاد؟ فقال، أو أظلمت، فلم نعرف السماء كناأطبقت علينا

  .)١(»كما يقولون، إذا كان ذلك فليصل ألربع وجوه

نه جمبور بالعمل، وال يف داللته، ألنه ينسحب إىل املقام باملناط، إن مل إوال إشكال يف سنده، حيث 

نقل بأن إطالقه شامل للمقام، وإمنا اإلشكال يف لزوم ذلك، إذ سيأيت يف كتاب الصالة أن مجاعة من 

  : إىل جواز صالة واحدة جلملة من الرواياتاألعاظم ذهبوا

  .)٢(»جيزي املتحري أبداً أينما توجه إذا مل يعلم أين وجه القبلة«: كصحيحة زرارة وحممد

وغريمها، فالقول باألربع . )٣(»يصلي حيث يشاء«: ومرسلة ابن أيب عمري، عن قبلة املتحري؟ فقال

  .احتياط

   اجلهات، مث إنه ال بني} ر إذا خيف عليه الفساد فيتخيإالّ{

  

                                                

.٥ ح القبلةأبواب من ٨ الباب ٢٢٦ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح القبلةأبواب من ٨ الباب ٢٢٦ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح القبلةأبواب من ٨ الباب ٢٢٦ ص٣ ج:الوسائل) ٣(



٣٤٨

  .  وإن كان األحوط األربع، صلى إليهوإن كان بعض اجلهات مظنوناً

  

، بل جيوز أن يصلي إىل كل جهة إنسان، وذلك اً واحداًاألربع إنسانإىل يشترط أن يكون املصلي 

  .طالق الدليل وعدم اخلصوصيةإل

ذلك على األربع، وقد نقل كثري بال إشكال، ويقدم }  صلى إليهوإن كان بعض اجلهات مظنوناً{

سألته عن الصالة بالليل والنهار إذا : مجاع على ذلك، جلملة من الروايات اليت منها موثق مساعة، قالاإل

  .)١(»اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك«: )عليه السالم( مل ير الشمس، وال القمر، وال النجوم؟ فقال

 وتفصيل الكالم يف ،} وإن كان األحوط األربع{ه، واألخبار الواردة يف باب األعمى ومن حبكم

  .ذلك يف باب الصالة

مث الظاهر أن العربة بظن املصلي، ال امليت ـ إذا كان ظاناً يف حال حياته إىل جهة ـ وال الويل، 

ألن املصلي هو املكلف بالقبلة، كما أنه كذلك إذا كان أجرياً وكان مستصحب الطهارة بينما املستأجر 

حدثه، ألنه رآه قد أحدث ومل يره يتطهر، لكن يف اكتفاء الويل ذه الصالة مع كون ظنه يستصحب 

على خالف املصلي إشكال، ومثله ما لو اختلفا يف خصوصيات الغسل والكفن واحلنوط وأصل الصالة، 

  . كما إذا كان رأي املصلي كفاية التكبريات فقط، فلم يزد يف صالته على ذلك

  

                                                

.٢ ح القبلةأبواب من ٦ الباب ٢٢٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(



٣٤٩

  .ي يف مكان مباح صحت الصالةواملصلّ  ا كان امليت يف مكان مغصوبإذ): ٤مسألة ـ (

  

أو مضطر إىل } ي يف مكان مباحواملصلّ  إذا كان امليت يف مكان مغصوب {):٤مسألة ـ (

كما تقدم، وذلك } صحت الصالة{املغصوب، كما إذا كان يف سجن حيول بينه وبني امليت شباك مثالً 

صوب، ولو كان بفعل املصلي ال يدخل يف مهية الصالة، فال يتعلق بالصالة ألن وضع امليت يف املكان املغ

باحة إعتبار إباحة مكان امليت كا )١(أمر وي حىت يوجب فسادها، لكن املصرح به يف كشف الغطاء

 ا املكان ومعذهن املصلي مأمور برفع امليت عن ألمكان املصلي يف صحة الصالة على امليت، وكأنه 

  . املهم، وحيث ال أمر بالصالة تكون باطلةدمر بالضأاألهم ال األمر بالضد 

  : وفيه

مر له أ نفرض الكالم يف مورد ال يتمكن املصلي من رفع اجلنازة عن احملل املغصوب، وعليه فال :أوالً

  .بالضد

 ن رفع األمر بسبب تعلق األمر بالضد إمنا يرفع األمر بالصالة، وال مانع يف صحة الصالةإ :وثانياً

  . باملالك، أو بالترتب ـ عند القائلني بصحة الترتب ـ كما يف فصل األصول

                                                

.٨ س١٥٢ ص:كشف الغطاء) ١(



٣٥٠

  .نعم لو مل نقل بالترتب، وال بكفاية املالك كان مقتضى القاعدة بطالن الصالة

مث إنه إذا كانت الصالة سبباً لبقاء امليت يف املكان ال يبعد بطالا من جهة أن الصالة املوجبة 

  .لصالة املوجبة لفعل حرام آخر، حبيث لوال الصالة مل يؤت بذلك احلرامللغصب منهي عنها، كا



٣٥١

 أجزأ بالنسبة إىل ، من ويل أحدمها دون اآلخروكان مأذوناً ى على ميتني بصالة واحدةإذا صلّ): ٥مسألة ـ (

  .املأذون فيه دون اآلخر

  

 ،حدمها دون اآلخر من ويل أوكان مأذوناً ى على ميتني بصالة واحدةإذا صلّ {):٥مسألة ـ (

لتحقق الشرط يف املأذون، وعدم حتقق الشرط يف غري املأذون، } أجزأ بالنسبة إىل املأذون فيه دون اآلخر

ومثله ما لو كان أحدمها مغسالً دون اآلخر، أو حمنطاً دون اآلخر، أو مكفناً دون اآلخر، أو كان أحدمها 

 كان أحدمها مقلوباً، أو منكباً، أو غري مسلم، أو ما بعيداً عن املصلي دون اآلخر فكان قريباً منه، أو

  .أشبه ذلك

صالة العدم، فليس املقام ذن املتأخر ال يكفي يف صحة األعمال املتقدمة ألمث الظاهر أن اإل

  . كالفضويل



٣٥٢

  .  على قفاهوجب اإلعادة بعد جعله مستلقياً،  امليت كان مكبوباًن بعد الصالة أنّإذا تبي): ٦مسألة ـ (

  

أو بوضع غري صحيح، كاملقلوب }  امليت كان مكبوباًن بعد الصالة أنّإذا تبي {):٦مسألة ـ (

ألن املشروط عدم عند عدم شرطه، من غري فرق }   على قفاهوجب اإلعادة بعد جعله مستلقياً{وحنوه 

عادة، إال إلانه جتب إبني كون ذلك جلهل أو نسيان أو عمد أو غري ذلك، وكذلك إذا تبني يف األثناء، ف

  .إذا كانت التكبريات املتوسطة املصادفة لصحة وضعه صاحلة ألن تكون أول الصالة فيأيت بالبقية

وإذا ظنه مسلماً فصلى عليه فبان كافراً بطلت، ولو ظنه كافراً فصلى عليه، فإن متشى منه القربة 

ذن ة، ولو ظن عدم اإل وجبت اإلعادة، ولو ظن إذن الويل مث بان عدمه وجبت اإلعادصحت، وإالّ

  .  وإال أعاد،فصلى مع القربة صحت

  ولو كان على حنو،قييد فخالف بطلتولو أذن الويل يف زمان خاص أو مكان خاص على حنو الت

  . تعدد املطلوب صحت



٣٥٣

  . على قربهى على امليت حىت دفن يصلّإذا مل يصلّ): ٧مسألة ـ (

  

 ـ بالبناء اهول، صلّـ ي}  على قربهىن يصلّ على امليت حىت دفإذا مل يصلّ {):٧مسألة ـ (

: رهأي مل حتصل صالة على هذا امليت أصالً، ووجوب الصالة على القرب هو املعروف بينهم، ويف اجلوا

 إليه يف ل واحملكي عن الفاضل يف بعض كتبه، وما، من املصنف يف املعترببال خالف صريح أجده إالّ(

ستصحاب وجوب الصالة بعد كون الدفن ليس من تغيري املوضوع،  واألقوى األول ال،)١()املدارك

  . ولألخبار العامة واخلاصة

 وغريها من ،)٢(» أحداً من أميت بال صالةاال تدعو«: )صلى اهللا عليه وآله( قوله: فمن األخبار العامة

  .األخبار اليت تقدمت مجلة منها يف مسألة وجوب الصالة على كلّ مسلم

ال بأس أن يصلي «: )عليه السالم( صحيح هشام بن سامل، عن الصادق: صةومن األخبار اخلا

  .)٣(»ما يدفن الرجل على امليت بعد

                                                

.١١٢ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(

.٣ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٧ الباب ٨١٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح صالة اجلنازةبأبوا من ١٨ الباب ٧٩٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٥٤

إذا فاتته الصالة ) صلى اهللا عليه وآله(كان رسول اهللا «:  والفقيه)٢( واالستبصار)١(وما رواه التهذيب

  .)٣(»على امليت صلى على قربه

إذا فاتتك الصالة على امليت حىت يدفن فال بأس «:  قال)سالمعليه ال( وما رووه أيضاً، عن الصادق

  .)٤(»بالصالة عليه وقد دفن

ما  فإن مل تلحق الصالة على اجلنازة حىت يدفن امليت فال بأس أن تصلي بعد«: وما يف الرضوي

  .)٥(»دفن

وقد إذا فاتتك الصالة على امليت حىت يدفن فال بأس بالصالة عليه «: وخرب مالك موىل احلكم

  .)٦(»دفن

 إذا فاتته الصالة على اجلنازة )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وخرب عمرو بن مجيع، كان رسول اهللا

  .)٧(صلى على قربه

                                                

.١٥ ح يف الزيادات٢٢ الباب ٢٠١ ص٣ ج:التهذيب) ١(

.٣ ح يف الصالة على املدفون٢٩٩ الباب ٤٨٢ ص١ ج:صارباالست) ٢(

.٢٣ ح يف الصالة على امليت٢٥ الباب ١٠٣ ص١ ج:الفقيه) ٣(

.١٤ ح يف الزيادات٢٢ الباب ٢٠١ ص٣ ج:التهذيب) ٤(

.ل األخري السطر ما قب١٩ ص:فقه الرضا) ٥(

.٢ ح يف الصالة على املدفون٢٩٩ الباب ٤٨٢ ص١ ج:االستبصار) ٦(

.٣ ح صالة اجلنازةأبواب من ١٨ الباب ٧٩٤ ص٢ ج:الوسائل) ٧(



٣٥٥

  .)١( صلى على قرب مسكينة دفنت ليالً)صلى اهللا عليه وآله( ن النيبإ: ومرسل الذكرى

ن أدركهم وقد دفن أكبريات ك فيمن مل يدرك بعض الت)عليه السالم( وخرب القالنسي، عن الباقر

كرب على القرب)٢(.  

أما القائلون بالعدم، فقد ردوا االستصحاب بتغري املوضوع، واألخبار العامة بانصرافها إىل ما قبل 

أصرح داللة، مما يوجب محل األخبار  اتها جبملة من الرويات ادعوا أالدفن، واألخبار اخلاصة مبعارض

ء من الصالة، أو حنو ذلك، كخرب حممد بن أسلم، عن رجل من أهل اجلزيرة إرادة الدعا املتقدمة على

ال، لو جاز ألحد جلاز «: ما يدفن؟ قال  أيصلى على املدفون بعد:)عليه السالم( قلت للرضا: قال

ما يدفن وال على   ـ بل ال يصلى على املدفون بعد: ـ قال)صلى اهللا عليه وآله( لرسول اهللا

  .)٣(»العريان

 فلما سلم اإلمام إذا ،سئل عن ميت صلي عليه:  قال)عليه السالم(  عن الصادق،فة عمار وموث

يسوى ويعاد الصالة عليه، وإن كان قد «: )عليه السالم( امليت مقلوب رجاله إىل موضع رأسه؟ قال

  د مضت الصالة عليه وال يصلى عليه فإن دفن فق،محل ما مل يدفن

                                                

.٤ السطر ٥٥ ص:الذكرى) ١(

.٢ ح فيمن فاته شيء من التكبريات٢٩٨ الباب ٤٨١ ص١ ج:االستبصار) ٢(

.٦ ح على املدفون يف الصالة٢٩٩ الباب ٤٨٣ ص١ ج:االستبصار) ٣(



٣٥٦

  .)١(»وهو مدفون

ما يدفن، وال  ال يصلى على امليت بعد«: فال يصلى عليه إذا دفن؟ فقال:  قلتوموثقته األخرى،

  .)٢(»يصلي عليه وهو عريان حىت توارى عورته

  .)٣(»يصلى عليه ما مل يوار بالتراب، وإن كان قد صلي عليه«: وموثقته الثالثة

  .)٤(»إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها«: وخرب يونس

 بن أعني عبد اهللا مكة فسألين عن )عليه السالم( عبد اهللاقدم أبو «: ، قالى عيسوخرب جعفر بن

فانطلق بنا إىل قربه حىت «: )عليه السالم( نعم، قال: ؟ قلت»أفتدري موضع قربه«: مات، فقال: فقلت

 واجتهد يف الدعاء  نصلي عليه ههنا، فرفع يديه يدعوال، ولكن«:  فقال،نعم: فقلت» نصلي عليه

  .)٥(»م عليهوترح

  اهلدى من صحيحة حممد بن مسلم، أوأما ما ذكره مصباح 

                                                

.٥ ح يف الصالة على املدفون٢٩٩ الباب ٤٨٢ ص١ ج:االستبصار) ١(

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٦ الباب ٨١٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٧١ حموات يف الصالة على األ٣٢ الباب ٣٣٤ ص٣ ج:التهذيب) ٣(

.٧٢ حموات يف الصالة على األ٣٢ الباب ٣٣٤ ص٣ ج:التهذيب) ٤(

.٧ ح يف الصالة على املدفون٢٩٩ الباب ٤٨٣ ص١ ج:صاراالستب) ٥(



٣٥٧

فالنجاشي مل يصل : ، قلتما يدفن إمنا هو دعاء الصالة على امليت بعد: )عليه السالم( زرارة قال

  .)١(»ال، إمنا دعا له«: ؟ فقال)صلى اهللا عليه وآله( عليه النيب

كأنه مل يعط الرواية حقها، فإن  ف)عليه السالم( لصادقىل اإ نسب هذه الرواية )٢(مث يف مسألة أخرى

تقان ـ نسبة ، ـ وهو كتاب متقن غاية اإل)٣(ما وجدته يف جامع أحاديث الشيعة للسيد الربوجردي

 )٤( إىل آخره نقالً عن كتاب التهذيب،الصالة على امليت: ىل حممد بن مسلم أو زرارة، قالإذلك 

  .المها ليسا من قول املعصوم وفعله وتقريره، وأنت خبري بأن ك)٥(واالستبصار

 وكيف كان، فالظاهر عدم إمكان مجع داليل سليم بينهما، وإن ذكروا وجوهاً للجمع، فالالزم رد

لقوة اشتهار الطائفة األوىل عمالً واستناداً بني املتقدمني ) عليهم السالم( علم الطائفة الثانية إىل أهلها

  : بعض الرواياتلهستند بعد نقواملتأخرين، حىت قال يف امل

                                                

.٢٧٨ ص٦ ج:مصباح اهلدى) ١(

.٣٨٠ ص٦ ج:مصباح اهلدى) ٢(

.٩ ح الصالة على امليتأبواب من ٤ الباب ٢٨٠ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٣(

.٢٠ ح يف الزيادات٢٢ الباب ٢٠٢ ص٣ ج:التهذيب) ٤(

.٨ حصالة على املدفون يف ال٢٩٩ الباب ٤٨٣ ص١ ج:االستبصار) ٥(



٣٥٨

 وإن حكى القول به حمدوداً ، وال قائل به من األصحاب،ا شاذة جداً لداللتها على املنع مطلقاًإ(

   .، انتهى)١()حبد يأيت ذكره

صالً، وإىل أن الطائفة الثانية موافقة لفتوى أالطائفة األوىل مضافاً إىل عدم داللة بعض روايات هذا 

لى امليسور، ألنه ال شك يف أن الصالة على القرب ميسور الصالة، خصوصاً بعد أن ورد يف أيب حنيفة، وع

  .يوضع يف قربه ويصلى عليهالعريان من أنه 

  :مث هل هناك حتديد خاص يف مدة ما يصلي على القرب أم ال؟ أقوال

وحاشية  عدم التحديد، كما عن املنتهى، واملختلف، والروض، والروضة، واملسالك، :األول

  .رشاد، والبيان، وفوائد الشرائع، وجامع املقاصد، وغريهماإل

  .نه يصلي عليه ما مل يتغري صورته، كما عن املكاتبإ :الثاين

  . حتديده بثالثة أيام:الثالث

مجاع  وعن الغنية اإل حتديده بيوم وليلة، كما عن األكثر، بل عن مجع نسبته إىل املشهور،:الرابع

  .عليه

  .يده بيوم الدفن حتد:اخلامس

                                                

.١٠ السطر ٤٥٢ ص١ ج:املستند) ١(



٣٥٩

  . وكذا إذا تبني بعد الدفن بطالن الصالة من جهة من اجلهات

  

طالق ستصحاباً، وإلاولعل األقرب هو األول، فما دام يصدق عليه أنه صالة على امليت جتب 

ومن فاتته الصالة جاز أن (: األدلة، وال دليل لألقوال اُألخر، إال القول بالثالثة، فقد قال يف اخلالف

  .، لكنها مرسلة مل تعلم حجيتها)١() وقد روي ثالثة أيام،ي على القرب يوماً وليلةيصل

 قبل عبد اهللان املنسبق منه إىل الذهن أنه كان موت إويؤيد القول األول خرب جعفر املتقدم، حيث 

  . فتأمل، الصالة عليه)عليه السالم( مدة، وقد أراد اإلمام

الدفن الكامل، أما إذا وضع يف القرب ولن يسد، وجب " حىت دفن: "نه مراد املصنف بقولهإمث الظاهر 

، ولذا ال يكون إخراجه حراماً، ألنه ليس بنبش، وال "دفن"إخراجه والصالة عليه، ألنه ال يصدق عليه 

  .دليل آخر على حرمة اإلخراج

  .دمهاألن الصالة الباطلة كع}  وكذا إذا تبني بعد الدفن بطالن الصالة من جهة من اجلهات{

نعم إذا كان بطالا من جهة كون امليت مقلوباً مل جتب الصالة، ملا يف موثقة عمار، بل ال يستبعد 

  عدم الوجوب فيما إذا مل تكن الصالة خارج القرب باطلة على كل حال، مثل ما إذا صلى عليه

                                                

.٨٣ مسألة ١٧٠ ص١ ج:اخلالف) ١(



٣٦٠

عارف، ألن ظهر امليت ملتا مكبوباً أو ما أشبه، للمناط، وألن الصالة يف القرب أيضاً ليست على النحو

  . فتأمل،إىل املصلّي

ولو دفن امليت يف القرب دفناً غري صحيح، كما إذا دفن مكبوباً، أو وجهه إىل السماء، أو ظهره إىل 

  .طالق األدلة، ولدليل امليسورالقبلة، وجبت الصالة عليه كيفما كان، إل



٣٦١

  . فاألحوط إعادة الصالة عليه  جه من الوجوه خرج امليت من قربه بوى على القرب مثّإذا صلّ): ٨مسألة ـ (

  

غري االختيارية، }  خرج امليت من قربه بوجه من الوجوهى على القرب مثّإذا صلّ {):٨مسألة ـ (

شهاد عليه، أو غري املشروعة كما إذا أخرجه النباش ، أو االختيارية املشروعة كاإللكما إذا أخرجه السي

مكان  ألن الصالة على القرب كانت اضطرارية، وال}  ة الصالة عليهفاألحوط إعاد{لسرقة كفنه مثالً 

نقطاع امنا احتاط ومل يفت الحتمال أن الدفن أوجب إاالضطراري إذا أمكن العمل االختياري، و للعمل

إن املدفون خرج بدفنه (: تكليف األحياء بالنسبة إىل امليت، وكأنه أشار إىل ذلك احملقق يف املعترب بقوله

 لكن ال خيفى وهن هذا االحتمال واالستدالل، ولذا فمقتضى الصناعة وجوب ،)١()ى أهل الدنيامن عل

جراء سائر املراسيم عليه إذا مل جتر عليه، وقد تقدم مثل ذلك يف باب إالصالة عليه كوجوب غسله و

  . الغسل

بب الدفن، وعدم ومنه يعلم أنه ال وجه لسقوط املراسيم مطلقاً بالدفن حبجة سقوط األمر األول بس

  .الدليل على األمر اجلديد، إذ ال أمر جديد، بل املطلقات كافية

وأما السقوط بسبب الدفن، فإنه كان ألمر أهم، وهو عدم النبش، فإذا ذهب األهم جاء املهم، هذا 

  كلّه فيما إذا صلى على 

                                                

.٥ س٢٢٣ ص:املعترب) ١(



٣٦٢

  .سيم أوضحاقربه فوجوب الصالة وسائر املرقربه، وأما إذا مل يصل على 

 وقع يف البحر أو صلب أو ما أشبه حكم القرب يف وجوب الظاهر أن حكم غري القرب كما إذمث ا

الصالة عليه، تقدمياً لفقد الشرط على فقد األصل، ولقاعدة امليسور، ولالستصحاب، وملا ورد يف الصالة 

ء املراسيم، إذا مل على امليت كما سيأيت، فإذا نزل عن اخلشبة، أو أخذ من البحر صلى عليه ثانياً بعد إجرا

جتر املراسيم قبل الصلب والوقوع يف البحر، وهل احلكم وجوب الصالة إذا ضل يف الصحراء وعلم 

 األدلة املتقدمة، ويشمله باملناط هة غرقه، األحوط ذلك، ملا ذكر منمبوته، أو غرق يف البحر ومل يعلم ج

  . صالة الغائب اليت تقدم الكالم حوهلا



٣٦٣

وإن كان األحوط االقتصار على صورة عدم ،  وإن متكن من املاء،ز التيمم لصالة اجلنازةجيو): ٩مسألة ـ (

  .  أو صورة خوف فوت الصالة منه،التمكن من الوضوء أو الغسل

  

كما هو املشهور، وعن الذكرى }  وإن متكن من املاء،جيوز التيمم لصالة اجلنازة {):٩مسألة ـ (

مجاع عليه، واستدل له سبته إىل علمائنا، وعن اخلالف دعوى اإلنسبته إىل علمائنا، وعن التذكرة ن

طالقات مطهرية التراب، وبأنه إن كان التيمم صحيحاً فقد وقع وصح، وإن مل يكن صحيحاً مل يضر إب

 عن اجلنازة يصلى عليها )عليه السالم( عبد اهللاسألت أبا : اهر ما رواه الفقيه عن يونس قالظذلك، وب

نعم، إمنا هي تكبري وتسبيح وحتميد وليل كما تكرب وتسبح يف «: )عليه السالم( قالعلى غري وضوء؟ ف

  .)١(»يتيمم إن أحب«إنه :  ويف خرب آخر،»بيتك

 وإن ضطرار هنا،اراب بدل اضطراري، وال شكال يف املسألة حبجة أن التوعلى هذا فال يبنغي اإل

  .كان يف بعض األدلة السابقة نظر

 أو صورة خوف ،قتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسلوإن كان األحوط اال{

  .} فوت الصالة منه

  .  فألنه حمقق لالضطرار املسوغ للتيمم لكل غاية، وإن مل تكن واجبة:أما األول

                                                

.٤٢ ح يف الصالة على امليت٢٥ الباب ١٠٧ ص١ ج:الفقيه) ١(



٣٦٤

ىل الروايات اخلاصة يف املسألة، كصحيح احلليب، إضافة  فألنه مشمول األدلة العامة، باإل:وأما الثاين

 وهو على غري وضوء، فإن ذهب يتوضأ ة عن الرجل تدركه اجلناز)عليه السالم( عبد اهللاأبو سئل : قال

  .)١(»يتيمم ويصلي«: ه الصالة؟ قالتفات

يضرب «: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غري وضوء كيف يصنع؟ قال: وعن مساعة، قال

  .)٢(»يتيمم بهلبيديه على حائط اللنب ف

نه سئل عن الرجل حيضر اجلنازة وهو على غري أ )عليه السالم( فر بن حممدوخرب الدعائم، عن جع

  .)٣(»يتيمم، ويصلي عليها إذا خاف أن تفوته«: وضوء وال جيد املاء؟ قال

وقد أكره أن يتوضأ إنسان عمداً متعمداً للجنازة ألنه «: )عليه السالم( أما ما يف الرضوي، من قوله

  .)٤(»والصالة هي اليت فيها الركوع والسجودليس بالصالة إمنا هو التكبري، 

                                                

.٦ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢١ الباب ٧٩٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٥ حة اجلنازة صالأبواب من ٢١ الباب ٧٩٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.يف ذكر الصالة على اجلنائز ٢٣٦ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(

.٣٥ س١٩ ص:فقه الرضا) ٤(



٣٦٥

 بالطهر كما يف ما فيها ركوع وسجود، ولذا ورد يف رواية الّإفالظاهر أن املراد اعتقاد أنه ال تصح 

  . )١(»تكون على طهر أحب إيل«:  يف صالة اجلنازة قوله)عليه السالم( احلميد، عن أيب احلسن عبد

                                                

.٢ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢١ الباب ٧٩٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣٦٦

  . كان ال يبعد عدم البطالن به  وإن، تاملي م يف أثناء الصالةاألحوط ترك التكلّ): ١٠مسألة ـ (

  

للسرية واألسوة، وألن الكالم } تاملي م يف أثناء الصالةاألحوط ترك التكلّ {):١٠مسألة ـ (

 ولذا يعد ذلك من املنكرات عند املتشرعة ،كالضحك وحنوه ماح لصورة الصالة، وإن كان قليالً

  .اته للصالة، ولذا فالترك أقربالرتكاز أذهام على مناف

لألصل، وألنه تسبيح ودعاء }  كان ال يبعد عدم البطالن به  وإن{: شكال يف قولهومنه يعرف اإل

كما يف رواية العلة، لكن ما عرفت عن السنة والسرية حاكم عليهما، ولذا علق السادة الربوجردي، 

  ". ال يترك ":بقوهلم" األحوط: "، على قولهيتناصطهباواجلمال، واال

  . شكال يف بطالا بالكالم املاحيمث الظاهر أنه ال ينبغي اإل



٣٦٧

بل   ، إشكال يف إجزاء صالة العاجز عن القيام جالساً،مع وجود من يقدر على الصالة قائماً): ١١مسألة ـ (

  .  حمل إشكالصحتها أيضاً

  

يف إجزاء صالة العاجز عن {أو صحيحة } مع وجود من يقدر على الصالة قائماً{): ١١مسألة ـ (

  : وقوالن} شكالإ{أو الالحن يف قراءته أو ما أشبه ذلك } القيام جالساً

 على ما حكي ،ختارها الذكرى، والروضة، وجامع املقاصد، وكشف اللثام، وغريهماالصحة، 

 كما هو ىل البدل،إعنهم، وذلك ألن الصالة واجبة كفاية على كل املكلفني، فإذا مل يقدر أحدهم انتقل 

  .لعييناكذلك يف الواجب 

ذا مل يتمكن بعضهم منها مل إأما القائل بعدم الصحة، فقد استدل بأن الواجب هو الصالة الكاملة، ف

 العيين والكفائي، إذ يف رب، ومن الواضح الفرق بني الواجبيشمله دليل الوجوب، وهذا القول هو األق

الف الكفائي، حيث ال اضطرار بالنسبة إىل نفس الصالة، العيين حيصل االضطرار، فينتقل إىل البدل، خب

وإن كان اضطرار بالنسبة إىل هذا العاجز، وعلى هذا فلو صلى العاجز مع القدرة على القادر مل تكف 

  . صالته، ووجبت الصالة على القادر

 هذا، فال وجه له، إذ ال شك يف أن الصالة مطلوبة من}   حمل إشكالبل صحتها أيضاً{: أما قوله

  .االستحبايب، فالصحة هو األقربولو بالطلب 



٣٦٨

وعلى هذا، فإذا كان الويل عاجزاً مل جيز له أن يكتفي بصالة نفسه، بل الواجب عليه أن يأذن لقادر 

  .أو بعده أو معه حىت يصلي عليه، وحيث عرفت صحة صالة العاجز ندباً جاز أن يصلي قبل القادر

 بالقادر مجاعة، فمقتضى القاعدة الصحة، ألن صالة القادر بقي شيء، وهو أنه لو صلى العاجز

ماماً كان أو مأموماً أو منفرداً، ومما تقدم تعرف أن العاجز األقل عجزاً مقدم على العاجز األكثر إكافية 

  . عجزاً، كما إذا كان هناك من يقدر على القيام باعتماد ومن يقدر على الصالة جالساً وهكذا



٣٦٩

ن وجوده  تبيمث، ن من القيامى عليه العاجز عن القيام باعتقاد عدم وجود من يتمكّذا صلّإ): ١٢مسألة ـ (

  . من األول لكن وجد بعد الفراغ من الصالة بل وكذا إذا مل يكن موجوداً،فالظاهر وجوب اإلعادة

  

 ن منباعتقاد عدم وجود من يتمكّ{جالساً } ى عليه العاجز عن القيامإذا صلّ {):١٢مسألة ـ (

ىل صالة العاجز، واالعتقاد ليس إضطرار األنه مل يكن } ن وجوده فالظاهر وجوب اإلعادة تبيمثّ، القيام

شكاله يف بدون فتوى صرحية، إل" الظاهر: "دخيالً يف املوضوع، بل احلكم دائر مدار الواقع، ولعل قوله

يف تلك بوجوا على القادر كان ال فلو قلنا إن هذه املسألة مبنية على تلك، وإاملسألة السابقة، حيث 

  .احلكم يف هذه املسألة مقطوعاً به

إذ الوجوب كان }  من األول لكن وجد بعد الفراغ من الصالةكذا إذا مل يكن موجوداًبل و{

  .صالة اختيارية، وهي ممكنة يف آخر الوقت، فاالضطرارية يف أوله مل تكف عنه

زاء، وأمكن القول بعدم اإلجزاء إذا كان الدفن قبل نعم لو دفن امليت مث حصل القادر، أمكن اإلج

اخلوف من الفساد، إذ كان الواجب تأخريه اىل أقرب وقت الفساد مما حيصل القادر حينئذ، وعدم 

 من علمهم حبصول القادر ال يغري الواقع، ولذا كان االحتياط يف صالة القادر على القرب، والقول بأن كالً

   الثاين على األول ممنوع، إذ صالة ضطرارية، وال دليل على تقدمياقرب الصالة العاجز والصالة على 



٣٧٠

ها ال جتزي عن القادر فيجب عليه اإلتيان ا  فإن،القائم يف أثناء الصالة فتممها جالساًووكذا إذا عجز القادر 

  .قائماً

  

مع وجود املاء ويصلي العاجز إمنا أتى ا يف وقت مل يكن التكليف صالة العاجز، فهو مثل أن يتيمم 

  . عادةمث فقد املاء، فإن صالة السابقة باطلة، ولزمت اإل

ىل إشكال يف تقدمي صالة العاجز على الصالة الكاملة على القرب فيما إذا كان بقاء امليت إنعم ال 

  .وقت حصول القادر موجباً لفساده أو هتكه

 بكاملة، تألن الصالة امللفقة ليس} جالساًالقائم يف أثناء الصالة فتممها و وكذا إذا عجز القادر{

مع أن املأمور به هو الصالة الكاملة، ومنه يظهر عكسه، بأن كان عاجزاً مث متكن ووقف يف األثناء، 

 وومثلها كل صالة ملفقة من االختيارية واالضطرارية، كما إذا صلى بعضها وامليت مقلوب مث عدلوه، أ

  . ما أشبه ذلك

}ا قائماًها ال جتزي عنفإن تيان نفس هذا املصلي، كما إذا قدر إولو }  القادر فيجب عليه اإلتيان

ه، فالظاهر عدم الضرر، بعد الصالة، أما إذا عجز يف األثناء، فجلس هنيئة مبا ال يضر املواالة، مث قام وأمت

  .  مثل ذلك يف اليومية وحنوهاكما ذكروا



٣٧١

 يف صحتها وعدمها  وإن علم ا وشك،بىن على عدمها ،ه أم الى عليإذا شك يف أن غريه صلّ): ١٣مسألة ـ (

  ، وإن كان من صلى عليه فاسقاً،محل على الصحة

  

الستصحاب العدم، } بىن على عدمها ،ى عليه أم الإذا شك يف أن غريه صلّ {):١٣مسألة ـ (

  .صالة الوجوب عليه، ألن الواجب الكفائي واجب عليه أيضاًوأل

يما إذ مل جير أصل الصحة، بأن كان الغري بصدد التجهيز، فإن أصل الصحة قاض نعم هذا إمنا هو ف

 رآها بيد مجاعة يغسلوا من األعمال املترتبة على الصالة، ومل يكن إطمئنان ابأم صلوا عليه، فيما إذ

  .بأم يصلون، كما إذا رآها بيد مجاعة يغسلوا، أو ما أشبه ذلك

}ا وشك عليه ( صالة الصحة، قالأجلريان } ا وعدمها محل على الصحة يف صحتهوإن علم

  .)١(»ضع أمر أخيك على أحسنه«: )السالم

طالق أدلة أصالة الصحة اجلارية يف الفاسق، والعادل، إل} وإن كان من صلى عليه فاسقاً{

  .واجلاهل، والعامل، والرجل، واملرأة، وغريهم من خمتلف األقسام

   مل يكف عملهم، ألنه غري مواليد  باًنعم لو كان ميت موالي

                                                

.٣ ححكام العشرةأ أبواب من ١٦١ الباب ٦١٤ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٣٧٢

  . ا للصحة وقاطعاًنعم لو علم بفسادها وجب اإلعادة وإن كان املصلي معتقداً

  

  . يعلم بعدم الصحة حيث يشترط الوالء يف صحة العمل

ألن علم القاطع }  ا للصحة وقاطعاًنعم لو علم بفسادها وجب اإلعادة وإن كان املصلي معتقداً{

فساد عمله ال يسقط التكليف عنه، ولو انعكس بأن علم هذا ب الصالة، وقطع العامل بالفساد يوجب

عادة، لعلمه بالصحة، وال يوجب عليه قطع بالصحة وقطع املصلي بفساد ما صلى مل جتب على هذا اإل

  . بفساد صالته أن يعيدياملصل



٣٧٣

 ال جيب على من يعتقد فسادها ،هادهحبسب تقليده أو اجت  بصحتهاإذا صلى أحد عليه معتقداً): ١٤مسألة ـ (

  ،حبسب تقليده أو اجتهاده

  

إتياا }  ال جيب،حبسب تقليده أو اجتهاده  بصحتهاإذا صلى أحد عليه معتقداً {):١٤مسألة ـ (

ألنه ال يعلم بطالا الواقعي، وحيتمل أن تكون } على من يعتقد فسادها حبسب تقليده أو اجتهاده{

 إذ ما دام ضع أمر أخيك على أحسنهصالة الصحة تشمله، فإنه مقتضى أ، فصحيحة حبسب منت الواقع

صالة الصحة جارية، ولذا سكت على املنت السيدان ابن العم والربوجردي، وإن أالشك موجوداً كانت 

اعتقاد الغري صحة صالته حبسب (: أشكل عليه السيدان اجلمال واالصطهبانايت، فقال مصباح اهلدى

، وال حاجة إىل قيام السرية على االكتفاء )١()مارة له على بطالاليده ال أثر له ملن قامت األاجتهاده أو تق

 اجتهاده أو تقليده إىل ىعادة على من أدىل لزوم احلرج يف وجوب اإلإبصحة الصالة عند املصلي، و

 وال حرج، بل ،سادالفساد، حىت يستشكل عليها بأن ال سرية يف صورة قيام االجتهاد أو التقليد على الف

 اتهد، ألنه يقلد من لولو كان حرج لزم االقتصار على مورده، مث إن إلزام املقلد باحلكم ببطالن عم

  . صالة الصحةأيرى بطالن العمل يف غاية الوهن، وكل مقام كان من هذا القبيل، فالالزم إجراء 

                                                

.٣٨٦ ص٦ ج:مصباح اهلدى) ١(



٣٧٤

  . بصحتها قاطعاًان املصلي أيضاً وإن ك،تيااإ ببطالا وجب عليه  قطعياًنعم لو علم علماً

  

وذلك }  بصحتها قاطعاً وإن كان املصلي أيضاً،تيااإ ببطالا وجب عليه  قطعياًنعم لو علم علماً{

صالة الصحة ألا ال جتري يف مقام القطع باخلالف، وال دليل آخر أألصل بقاء التكليف، وعدم جريان 

  .يوجب سقوط التكليف عن القاطع بالبطالن



٣٧٥

  املصلوب حبكم الشرع ال يصلى عليه): ١٥مسألة ـ (

  

شرعاً يؤمر بتجهيزه قبل صلبه، وال يبقى على املصلبة أكثر من ثالثة } املصلوب {):١٥مسألة ـ (

 عليه ويدفن، ى يرتل بعد الثالثة وجيهز ويصلبل ذلك،قأيام، فإذا أنزل صلى عليه ودفن، أما إذا مل جيهز 

 إن جهز قبل صلبه ـ كما احتملنا صحة جتهيز نفسه سابقاً ـ فالالزم واملصلوب حبكم غري الشرع

ن مل جيهز نفسه قبل صلبه، أنزل فوراً وجهز وصلى عليه، إإنزاله إن أمكن فوراً ويصلى عليه ويدفن، و

وإن مل ميكن إنزاله صلى عليه على املصلبة، إن علمنا بأنه يطول صلبه، وإال صربنا حىت يرتل، ولو بعد 

  :  فاألقسام يف اجلملة ستةشهر،

  . املشروع صلبه، وقد جهز:األول

  . املشروع صلبه، ومل جيهز:الثاين

  . غري املشروع وقد جهز، وأنزل فوراً:الثالث

  . غري املشروع ومل جيهز، وأنزل فوراً:الرابع

  . غري املشروع، وجهز أو مل جيهز، وعلمنا بطول صلبه:اخلامس

  .و مل جيهز، وعلمنا بأن صلبه ال يطول كثرياً غري املشروع، وجهز أ:السادس

  حبكم الشرع ال يصلى عليه{املصلوب : إذا عرفت ذلك، نقول



٣٧٦

  ،بل يصلى عليه بعد ثالثة أيام بعد ما يرتل، قبل اإلنزال

  

مام املصلي، وهو غري أستلقاء امليت ا بشروطها اليت منها إذ مل تشرع الصالة إالّ} قبل اإلنزال

ألنه ال جيوز إبقاء املصلوب أكثر من ثالثة أيام } بل يصلى عليه بعد ثالثة أيام{. حاصل يف املصلوب

 ىأما إذا أُنزل قبل ذلك ملصلحة رآها احلاكم، أو أُنزل عصياناً، فال شك يف أنه يصل} بعد ما يرتل{

  . طالق أدلة الصالةعليه، إل

ثالثة أيام حىت يرتل بعد لوب ال تقلوا املص«: )عليه السالم( عبد اهللافعن السكوين، عن أيب 

قال : قال )عليه السالم( سناده عن عليإورواه اجلعفريات ب ،)٣( والكايف)٢( ورواه التهذيب،)١(»ويدفن

  .)٤( وذكر مثله)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

 مننيإن أمري املؤ«:  قال)عليه السالم( عبد اهللاوعن الكايف والتهذيب والفقيه، عن السكوين، عن أيب 

  .)٥(»يام، مث أنزله يوم الرابع فصلى عليه ودفنه صلب رجالً باحلرية ثالثة أ)عليه السالم(

                                                

.١ ح االحتضارأبواب من ٤٩ب  البا٦٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

...ال تدعوا :  وفيه٣١ ح يف الزيادات١٠ الباب ١٥٠ ص١٠ ج:التهذيب) ٢(

 ٣٩ ح باب النوادر٢٦٨ ص٧ ج ويف...يعد ثالثة حىت يرتل ... :  وفيه٣ ح باب الصالة على املصلوب٢١٦ ص٣ ج:الكايف) ٣(

....ال تدعوا : وفيه

. املصلوب باب السنة يف٢٠٩ ص:اجلعفريات) ٤(

 ٤ ج:الفقيه .١٥١ ح يف حد السرقة واخليانة٨ الباب ١٣٥ ص١٠ ج:التهذيب .٧ ح باب حد احملارب٢٤٦ ص٧ ج:الكايف) ٥(

.٢٨ ح يف حد السرقة١٢ الباب ٤٨ص



٣٧٧

    ولو مل ميكن،الصالة عليهو ، لكن جيب إنزاله فوراً،وكذا إذا مل يكن حبكم الشرع

  

 وذكر ،)١(» قتل رجالً باحلرية فصلبه ثالثة أيام)عليه السالم( إن علياً«: سنادوعن اجلعفريات باإل

  . مثله

املصلوب يرتل عن اخلشبة بعد ثالثة أيام ويغسل ويدفن، «: )عليه السالم( قال الصادق: ويف الفقيه

  .)٢(»وال جيوز صلبه أكثر من ثالثة أيام

  .  وذكر مثله)٣(»ةبوإن كان امليت مصلوباً أُنزل من خش«: )عليه السالم( ويف فقه الرضا

 أتى مبحارب فأمر بصلبه حياً، وجعل ه، أن)عليه السالم( نيسالم، عن أمري املؤمنوعن دعائم اإل

يلي اخلشبة، ووجهه مما يلي الناس، مستقبل القبلة،  جعل قفاه وظهره مماوخشبته قائمة مما يلي القبلة، 

  .)٤( به فأنزل فصلى عليه ودفنلما مات تركه ثالثة أيام، مث أمرف

. هانةإتك وهألن بقاءه هناك حرام، فإنه }  فوراً لكن جيب إنزاله،وكذا إذا مل يكن حبكم الشرع{

   ولو مل ميكن{بآداا املقررة } الصالة عليهو{

                                                

.  باب السنة يف املصلوب٢٠٩ ص:اجلعفريات) ١(

.٢٧ ح يف حد السرقة١٢ الباب ٤٨ ص٤ ج:الفقيه) ٢(

.١١ س١٩ ص:فقه الرضا) ٣(

.  يف ذكر أحكام احملاربني٤٧٧ ص٢ ج:دعائم اإلسالم) ٤(



٣٧٨

  . مكان مع مراعاة الشرائط بقدر اإل،إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب

  

وذلك لدليل }  مكانئط بقدر اإل مع مراعاة الشرا،هو مصلوبيصلى عليه و{ويطول صلبه } إنزاله

عليه ( سألت الرضا:  قال)عليه السالم( عفري املروي يف الكايف والتهذيب، عن الرضاامليسور، وخلرب اجل

أعلم ذاك، : قلت»  صلى على عمه)عليه السالم( أما علمت أنّ جدي«:  عن املصلوب؟ فقال)السالم

، وإن كان أبينه لك إن كان وجه املصلوب إىل القبلة فقم على منكبه األمين«: ولكين ال أفهمه مبيناً، قال

ملغرب قبلة، وإن كان منكبه األيسر إىل القبلة، اىل القبلة فقم على منكبه األيسر، فإن بني املشرق وإ قفاه

وكيف كان منحرفاً فال . فقم على منكبه األمين، وإن كان منكبه األمين إىل القبلة فقم على منكبه األيسر

 ـ يعين إذا )١(»ب، وال تستقبله وال تستدبره البتةتزايل مناكبه، وليكن وجهك إىل ما بني املشرق واملغر

وقد فهمت إن شاء : كان استقباله واستدباره يوجب عدم كون وجه املصلي إىل القبلة ـ قال أبو هاشم

  .اهللا فهمته واهللا

ن مات، وقد أ ـ فيما لو صلب حياً، أو صلب بعد نه إما أن جهز نفسه قبل الصلب إلواحلاص

 جتهيزه ـ سواء قتله عادل أو ظامل، فإما أن يرتل فوراً، أو بعد ثالثة أيام، أو بعد جهز نفسه وقلنا بصحة

  .نزال عليه بعد اإلىمدة ليست طويلة مثالً بعد مخسة أيام، فإنه يصل

                                                

  يف الصالة على األموات٣٢ الباب ٣٢٧ ص٣ ج:والتهذيب. ٢ ح باب الصالة على املصلوب واملرجوم٢١٥ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٤٧ح



٣٧٩

ن جهز بعد أن مات أ عليه وهو على املصلبة، وإما ىأن ال يرتل إال بعد مدة مديدة، وهنا يصل وإما

 من بعض ببالتجهيز، مث قتل، مث صلب ميتاً ـ كما يظهر صحة مثل هذا الصلقبل أن يصلب بأن أمر 

عي صالحاً بعد املوت ـ فإنه ب للنكاية، وقد يراه احلاكم الشرضافة إىل أن الصلالروايات املتقدمة، باإل

حينئذ إذا أُنزل صلى عليه، إن مل يكن صلى عليه قبل الصلب، وإال فإذا أُنزل دفن لكفاية الصالة 

  .سابقةال

ن مل جيهز قبل صلبه، سواء صلب حياً أو ميتاً، فإنه إذا أُنزل جرت عليه املراسيم ـ ومنها إوإما 

  . الصالة ـ مث يدفن

نصار أبقي شيء، وهو إن صالة اإلمام على عمه كان بعد التجهيز، كما ورد يف التواريخ من أن 

مام إما ألنه صلب، فكانت صالة اإل و من قربه أجروا عليه املراسيم ودفنوه، مث أُخرج)عليه السالم( زيد

  . عليه وإن كان قد صلي)عليه السالم( دراك ثواب الصالة على زيدعلم ببطالن صالم، أو إل

 بل وجبت الصالة عليه، وإن مل جير عليه سائر ،نعم إذا علمنا بأنه يطول مكث املصلوب صحت

عد املراسيم إمنا هي يف حال االختيار، فإذا مل يكن املراسيم، لدليل امليسور، فإن شرطية كون الصالة ب

رك هو دطالقات أدلة الصالة، وحيث كان املإ عليه لقاعدة امليسور، ويعمل بقاعدة االضطرار، وصل

قاعدة امليسور فال خصوصية للمصلوب، بل جيري بالنسبة إىل كل من تعذر بالنسبة إليه حكم سابق، 

  . مليسور، واهللا العاملفإنه يؤتى له حبكم الحق، لدليل ا



٣٨٠

 على رماده، للعلة الواردة يف الروايات، وإن كان رمبا حبتمل ىمث إن أُحرق اجلسد، فالظاهر أنه يصل

سقوط الصالة، إذ الصالة شرعت على اإلنسان، وهذا ال يسمى به، وإن كان ممن مات بالزلزال 

ا، وال تصفيفها، يصلى عليهم كيفما واخلسف وحنومها، حبيث ال ميكن غسلها، وال حنوطها، وال كفنه

  .اتفق



٣٨١

ت من  لكنه مكروه إال إذا كان املي،حد املصلي أو تعددسواء ات  تجيوز تكرار الصالة على املي): ١٦مسألة ـ (

  . أهل العلم والشرف والتقوى

  

}  لكنه مكروه،حد املصلي أو تعددسواء ات  تجيوز تكرار الصالة على املي {):١٦مسألة ـ (

 سواء صلى عليه مرتني أو أكثر، مجاعة أو فرادى، من مصل ،والقول بالكراهة هو املشهور بينهم مطلقاً

ـ أو (: مجاع عليه، ويف املسألة أقوال أُخر مجعها املستندواحد، أو متعدد، بل عن الغنية دعوى اإل

 دون من مل يصل ، مجاعة دون فرادى، كما عن احللي، أو ممن صلى عليه مرة خاصة مطلقاً ـالكراهة

ر اخلالف، بل نسبه الذكرى إىل ظاهرهم احتماالً، أو منه بشرط أن ال يكون إماماً هعليه، كما عن ظا

لتعجيل أيضاً، كما عن الشهيد الثاين، أو الثاين، وإذا خيف لكما يف املدارك، أو منه مطلقاً مع منافاته 

ه خاصة كما عن قول آخر له، واحتمل يف على امليت أيضاً كما عن قول الفاضل، أو إذا خيف علي

انتهى كالم  )١()رشاد لألردبيلي عدم مشروعيته كذلكستحبابه مطلقاً، وظاهر شرح اإلااالستبصار 

  . املستند

ت من أهل العلم  إذا كان امليإالّ{:  للجواهر استثىن من إطالق الكراهة قولهمث إن املصنف تبعاً

 والظاهر عندي االستحباب مطلقاً، للروايات الكثرية ،يف املسألة فهذا قول آخر ،} والشرف والتقوى

  .م أسوةإف) عليهم السالم( اآلمرة بذلك، أو الدالة على فعلهم

                                                

.٢٥ س٤٤٩ ص١ ج:املستند) ١(



٣٨٢

ى عليه ما مل يوار بالتراب وإن كان قد امليت يصلّ«:  قال)عليه السالم( كموثق عمار، عن الصادق

  .)١(»صلي عليه

بلغت القرب أصلي عليها؟  سألته عن اجلنازة مل أدركها حىت: ل قا)عليه السالم( وموثق يونس، عنه

  .)٢(إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها: )عليه السالم( قال

عليه ( ين تكبرية أو أكثر؟ قالت أرأيت إن فات:قلت:  قال)عليه السالم( وخرب جابر، عن الباقر

بلى وأنت تتبع اجلنازة، إن «: )عليه السالم( قالأستقبل القبلة؟ : قلت. »تقضي ما فاتك«: )السالم

 خرج على جنازة امرأة من بين النجار فصلى عليها فوجد احلفرة مل )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

  .)٣(»صلوا عليها: هلم) عليه السالم( قال  قوم إالّئجلنازة فلم جياميكنوا فوضعوا 

 على سهل بن حنيف )عليه السالم(  كرب أمري املؤمنني: قال)عليه السالم( وخرب احلليب، عن الصادق

 مث مشى ساعة مث وضعه وكرب عليه مخساً أُخرى، يصنع ذلك حىت كرب عليه ،وكان بدرياً مخس تكبريات

  .)٤(»مخساً وعشرين تكبرية

                                                

.٧١ ح يف الصالة على األموات٣٢ الباب ٣٣٤ ص٣ ج:التهذيب) ١(

.٧٢ ح يف الصالة على األموات٣٢ الباب ٣٣٤ ص٣ ج:يبالتهذ) ٢(

.٣٨ ح يف الصالة على األموات٣٢ الباب ٣٢٥ ص٣ ج:التهذيب) ٣(

.٣٧ ح يف الصالة على األموات٣٢ الباب ٣٢٥ ص٣ ج:التهذيب) ٤(



٣٨٣

 على محزة )صلى اهللا عليه وآله( كرب رسول اهللا«:  قال)عليه السالم( وخرب أيب بصري، عن الباقر

 عندكم على سهل بن حنيف مخساً وعشرين تكبرية ـ قال ـ )عليه السالم( علي عني تكبرية، وكربسب

 فيضعه فيكرب ،يا أمري املؤمنني مل ندرك الصالة على سهل: كرب مخساً مخساً، كلما أدركه الناس قالوا

  .)١(»عليه مخساً حىت انتهى إىل قربه مخس مرات

 كما ،)٢( بن أعنيعبد اهللا أراد أن يصلي على قرب )ه السالمعلي(  أن الصادق:وخرب جعفر بن عيسى

  .تقدم

  .)٣(»ما دفن فإن مل تلحق الصالة على اجلنازة حىت يدفن امليت فال بأس أن تصلي بعد«: والرضوي

  . وغريه من الروايات الدالة على الصالة على القرب بعد أن صلى على امليت

يف وصية  )عليه السالم( ، عن جده احلسني)عليه السالم (ه، عن أبي)عليه السالم( وخرب زيد بن علي

مام، ففعال كما إ واحلسني مرة صالة ،وأن يصلي احلسن مرة«:  وفيها)عليه السالم( أمري املؤمنني

  .)٤(»رسم

   صلى على)صلى اهللا عليه وآله( إن رسول اهللا«: ويف رواية زرارة

                                                

.٥ ح صالة اجلنازةأبواب من ٦ الباب ٧٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٤ حصالة اجلنازة أبواب من ١٨ الباب ٧٩٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. السطر ما قبل األخري١٩ ص:فقه الرضا) ٣(

.١٠ ح صالة اجلنازةأبواب من ٦ الباب ١١٤ ص١ ج:املستدرك) ٤(



٣٨٤

  .)١(»عمه محزة سبعني صالة

  .، صلى على محزة مستقالً مث صلى به مع كل شهيد)لى اهللا عليه وآلهص( والظاهر أن النيب

 كرب على عمه محزة مخس )صلى اهللا عليه وآله( رأيت النيب«: سناده قالإففي صحيفة الرضا، ب

 فاملراد بتكبرية الصالة ،)٢(»تكبريات وكرب على الشهداء بعده مخس تكبريات فلحق محزة بسبعني تكبرية

  .الكاملة

  . ىل غريها من الرواياتإ ،)٣()عليه السالم(  عن الرضا،العيونرواية ومثله 

 :)عليه السالم( ، عن أبيه)عليه السالم(  فهي خرب وهب بن وهب، عن الصادقأما الروايات املانعة،

يا رسول اهللا، مل :  صلى على جنازة فلما فرغ جاءه أناس، فقالوا)صلى اهللا عليه وآله( أن رسول اهللا

  .)٤(» ولكن ادعوا هلا،ال يصلى على جنازة مرتني«: )صلى اهللا عليه وآله(: الة عليها، فقالندرك الص

                                                

.٨ ح غسل امليتأبواب من ١٤ الباب ٧٠٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.١٨ ح صالة اجلنازةأبواب من ٦ الباب ١٤ ص١ ج:املستدرك) ٢(

.١٦٧ ح٤٥ ص٢ ج:خبار الرضاأعيون ) ٣(

.٦٦ حموات يف الصالة األ٣٢ الباب ٣٣٢ ص٣ ج:التهذيب) ٤(



٣٨٥

 صلى )صلى اهللا عليه وآله( إن رسول اهللا:  قال)عليه السالم( سحاق بن عمار، عن الصادقإوخرب 

ال يصلى عليها إن اجلنازة «:  فقال،فاتتنا الصالة عليها، يا رسول: على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا

  .)١(» ادعوا له وقولوا خرياً،مرتني

، لكن هذه الروايات ظاهرها أا حكاية قصة )٢(ونقل اخلرب أيضاً حسني بن علوان وأبو البختري

واحدة، فهي كرواية واحدة، ال تقاوم تلك عدداً، كما إن أسنادها ضعيفة، بل وهب بن وهب قيل يف 

تلك سنداً، وأا موافقه للعامة، حيث نقل القول بعدم التكرار عن  ، فال تقاوم)٣(حقه أنه أكذب الربية

ابن عمر، وعائشة، وأيب موسى، واألوزاعي، وأمحد، والشافعي، ومالك، وأيب حنيفة، فال تقاوم تلك 

 صلى على )صلى اهللا عليه وآله(  مع أنه)صلى اهللا عليه وآله( ا حكاية لقول الرسولإجهة، وحيث 

ما صلى   أنه بعده مما ظاهر،مرأة مكرراً، وصلى على قرب مسكينةاوأمر بالصالة على محزة متعدداً، 

 فمن احملتمل ، كما تقدم يف املسألة السابقة،إذا فاتته الصالة على امليت صلى على القرب  وكان،عليها

 صالته مكرراً ن احلكم بعدم الصالة مكرراً قد تغري إىل االستحباب بعد الكراهة، وإمنا نقول بأنأقريباً 

  )عليه السالم( يلتأيد ذلك بعمل علكانت بعد النهي، 

                                                

.٣٦ حموات يف الصالة على األ٣٢ الباب ٣٢٤ ص٣ ج:التهذيب) ١(

.٦٣ ص:سنادقرب األ) ٢(

.٥٥٨ ح٣٠٩ ص:خبار معرفة الرجالأ) ٣(



٣٨٦

  .واحلسن، واحلسني، والروايات اوزة، وعليه فال ميكن االعتماد على هذه الروايات

ال ذهاب املشهور إىل الكراهة، إوعلى هذا فالقول باالستحباب مطلقاً هو األقرب، وال يرد عليه 

 وعلى سهل، وعلى ،)عليه السالم( ضيلة يف امليت كما يف الصالة على عليواحتمال أن يكون التكرار لف

 كما قواه اجلواهر، وتبعه ،، فالالزم ختصيص االستحباب بأهل الشرف والفضل)عليه السالم(محزة 

 وأنه ال وجه لالستحباب مع اخلوف على اجلنازة، وأن التكرار ،املصنف، والسيد الربوجردي، وغريمها

  .اب التعجيل، ويف الكل ما ال خيفىينايف استحب

ما رأيت من كثرة األقوال يف املسألة، مضافاً إىل  يعلم ذهاب املشهور بعد نه ملإ: إذ يرد على األول

  .، فالالزم مالحظة مستندهم، وقد عرفت ضعفههأن ذهام حمتمل االستناد بل مقطوع

 لو مل يكن يف املقام إال الروايات الدالة طالقات، بلن االحتمال املذكور ال يرفع اإلإ: وعلى الثاين

  .على فضيلة الصالة على امليت، لكفت يف القول باالستحباب لكل إنسان

ال فقد حيرم إذا كان ذلك موجباً إإن الكالم يف استحباب التكرار يف نفسه، و: وعلى الثالث

  .لفساده

حباب التكرار، است يوجب سقوط نهأنه منتهى األمر أن يكون من باب التزاحم، ال إ: وعلى الرابع

  باإلضافة إىل فرض الكالم فيما لو



٣٨٧

صلى اهللا عليه ( ة ألمر آخر، مضافاً إىل أن أدلة التكرار حاكمة، لفعل الرسولركانت اجلنازة مؤخ

، بل ظاهر فعل التكرار واألمر )عليه السالم(  واحلسني)عليه السالم(  واحلسن)عليه السالم(  وعلي)وآله

  .ستحباب التعجيلا مستحبات التكرار على به، حكومة

كلها ضعيف االستناد، ولذا مل نتعرض هلا  ن األقوال املفصلة اليت ذكرناها يف أول املسألةمث إ

  .ولردها، فمن أراد االطالع فعليه باملفصالت

ستحباب التكرار بالنسبة إىل أهل الفضل، ففي خرب الصالة على ايات تأكد امث إن الظاهر من الرو

  . ، ومثله غريه)١( إمنا صلى عليه مخساً ألنه كان ذا مخس مناقب)عليه السالم( ، أن علياًلالسه

                                                

.سهل بن حنيف ٣٩٣ ص١ ج:كما يف جامع الروايات) ١(



٣٨٨

  ،  فال جيوز التأخري إىل ما بعده،جيب أن يكون الصالة قبل الدفن): ١٧مسألة ـ (

  

بال إشكال }   فال جيوز التأخري إىل ما بعده،جيب أن يكون الصالة قبل الدفن{): ١٧مسألة ـ (

خالف، بل إمجاعاً، بل يف اجلواهر كاد يكون ضرورياً، ويدل عليه الروايات املتواترة اليت سبقت وال 

  . وفعلهم الصالة على امليت قبل أن يدفن) عليهم السالم( مجلة منها، من أمرهم

  .)١(»ما يدفن ال يصلي على امليت بعد«: ففي خرب عمار

لو جاز «: )عليه السالم( ما يدفن؟ قال بعدوال يصلون عليه وهو مدفون : ويف خرب حممد، قلت

  .)٢(»)صلى اهللا عليه وآله( ذلك ألحد جلاز لرسول اهللا

 املراد به إما أن الرسول كان يصلي على األموات بعد دفنهم، فال يعطل نفسه الشريفة آلداب :أقول

 إما أن جنازة الرسولالتجهيز، بل إذا دفنوا امليت كان يذهب إىل البقيع ويصلي عليهم يف زمان قليل، و

 ثالثة أيام لصالة الناس عليها، بل كان يدفنها مث يأمر )عليه السالم(  مل يعطلها علي)صلى اهللا عليه وآله(

  . الناس بالصالة عليها

                                                

.١ حالة اجلنازة صأبواب من ٣٦الباب  ٨١٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٦ الباب ٨١٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٨٩

 ولو لكونه حال الصالة عليه ،أو تبني كوا فاسدة ،ر أو لعذر آخ، أو نسياناً،نعم لو دفن قبل الصالة عصياناً

   للشرائط من االستقبال وغريهى على قربه مراعياً بل يصلّ،ال جيوز نبشه ألجل الصالة ،مقلوباً

  

  .)١(»يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن «:وخرب علي

  . إىل غريها من الروايات،)٢(وخرب القالنسي مثله

انت أي الصالة ك} أو تبني كوا ،رخ أو لعذر آ، أو نسياناً،نعم لو دفن قبل الصالة عصياناً{

 ى على قربه مراعياً بل يصلّ، ال جيوز نبشه ألجل الصالة، ولو لكونه حال الصالة عليه مقلوباً،فاسدة{

شكال وال خالف، بل إمجاعاً كما عن العالّمة، وذلك ألدلة حرمة إبال } للشرائط من االستقبال وغريه

، ولزوم مراعاة الشرائط إمنا هو النبش مطلقاً، ومل خيرج منها هذا الفرض، بل قد تقدم الصالة عل القرب

ي ال يكون دوإنه لو سلم فهو ب: طالق أدلة الشرائط، ولو قيل بانصرافها إىل غري املدفون، ففيهإألجل 

  .منشأ احلكم

 أم جيوز البعد مع إمكان القرب، مثالً دفنت اجلنازة يف سرداب مما ،مث هل الالزم القرب من القرب

  ميكن الرتول فيه، والصالة 

  

                                                

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٨ الباب ٨١٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٨ الباب ٨١٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٩٠

 فحينئذ ،ت أن يكون بعد ما تالشى ومل يصدق عليه الشخص املي إالّ، بل وأزيد أيضاً،وإن كان بعد يوم وليلة

  . وإذا برز بعد الصالة عليه بنبش أو غريه فاألحوط إعادة الصالة عليه،يسقط الوجوب

  

ة عند على نفس القرب، وميكن الصالة عليه من فوق، الظاهر األول، ألنه جيب أن تكون الصال

ال مبقدار البعد املقطوع به كذراع من اجلنازة وحنوه، وقد تقدم إامليت، وظاهره األقرب فاألقرب، 

الكالم يف جواز البعد الذي ال يضر بصدق العندية، ولو أمكن الصالة على القرب من فوقه ومن حتته كما 

ه املستفاد من وقوف املصلي إذا كان يف سرداب متوسط فهل يقدم فوق، أو خيير؟ الظاهر األول، ألن

  .على اجلنازة

 أن يكون بعد ما تالشى ومل إالّ{كما تقدم تفصيله }  بل وأزيد أيضاً،ليلةإن كان بعد يوم وو{

النصراف األدلة عنه، وذلك ال ينسحب إىل ما }  فحينئذ يسقط الوجوب،تيصدق عليه الشخص املي

مدخلية يف االنصراف، خبالف ما لو أُحرق، فالالزم الصالة له  لو أُحرق فوراًً أو ما أشبه، إذ قدم الزمان

  .على رماده، فتأمل

} فاألحوط إعادة الصالة عليه{بعد أن صلى على قربه } وإذا برز بعد الصالة عليه بنبش أو غريه{

ألنه ميت مل يصل عليه قبل الدفن، والصالة االضطرارية ال تكفي عن االختيارية مع إمكاا، وحيتمل 

قوط ألنه قد أدى التكليف بالنسبة إىل الصالة عليه، فالثبوت بعد السقوط حيتاج إىل دليل مفقود، الس

  . وقد مر الكالم يف ذلك

  



٣٩١

  ،ا مل ميض أزيد من يوم وليلة مت املصلى عليه قبل الدفن جيوز الصالة على قربه أيضاًاملي): ١٨مسألة ـ (

  

ا مل ميض أزيد من  مدفن جيوز الصالة على قربه أيضاًت املصلى عليه قبل الاملي {):١٨مسألة ـ (

كان رسول اهللا إذا «: بن مجيع يات الدالة على ذلك، كخرب عمرواوذلك جلملة من الرو} يوم وليلة

  . )١(»فاتته الصالة على اجلنازة صلى على قربه

  .)٢(»د دفنامليت حىت يدفن فال بأس أن تصلي عليه وق إذا فاتتك الصالة على«: ورواية الصدوق

  .)٣(»فإن كان أدركهم وقد دفن كرب على القرب«: وخرب القالنسي

  .)٤(»ما دفن فإن مل تلحق الصالة على اجلنازة حىت يدفن امليت فال بأس أن تصلى بعد«: والرضوي

  . ، وغريها مما تقدم مجلة منها)٥(بن أعنيا الصالة على )عليه السالم( وما ورد من إرادة الصادق

                                                

.٣ ح صالة اجلنازةأبواب من ١٨ الباب ٧٩٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٢٢ ح يف الصالة على امليت٢٥ الباب ١٠٣ ص١ ج:الفقيه) ٢(

.٢ ح يف من فاته شيء من التكبري٢٩٨ الباب ٤٨١ ص١ ج:االستبصار) ٣(

. السطر ما قبل األخري١٩ ص:فقه الرضا) ٤(

.٧ ح يف الصالة على املدفون٢٩٩ الباب ٤٨٣ ص١ ج:االستبصار) ٥(



٣٩٢

  . أزيد من ذلك فاألحوط التركوإذا مضى

  

مجاع الذي ادعاه الغنية، وبأن املستفاد ة، واستدل لذلك باإللمث إن املشهور حددوا ذلك باليوم واللي 

 وفيهما نظر، إذ إطالق بعض .من الروايات كون الصالة بعد الدفن بزمان قليل، واملتيقن منه يوم وليلة

مجاع ، واإل)عليه السالم( صرف من رواية إرادة الصادقالروايات يشمل األعم من ذلك، بل هو املن

  .ضعيف، ولذا قيل إىل ثالثة أيام

ن دليله رواية اخلالف، إ: وفيه، )١()ما التحديد بالثالثة فال دليل له أصالًَأ(: وقال يف مصباح اهلدى

ورمبا يستأنس  ،)٢()ومن فاتته الصالة جاز أن يصلي على القرب يوماً وليلة، وقد روي ثالثة أيام(: قال

 وبأن املصلوب يصلى عليه بعد ثالثة ، إىل ثالثة أيام)صلى اهللا عليه وآله وسلم( لذلك بالصالة على النيب

  .أيام

طالق، وألنه دعاء ومسألة وشفاعة للميت، وال كثر من الثالثة، لإلأهذا، ولكن الظاهر جوازها 

  . وقت خاص ملثل هذه األمور، كما ورد يف رواية العلة

فكأنه لعدم استفادة }  إذا مضى أزيد من ذلك فاألحوط التركو{: وأما ما ذكره املصنف من قوله

  .  يف التركحتياطشهور، فاحتمال كونه بدعة يوجب االاألزيد من الدليل، حسب ما فهم امل

                                                

.٣٩٤ ص٦ ج:مصباح اهلدى) ١(

  .٨٣ئز مسألة اب اجلنات ك١٧٠ ص١ ج:اخلالف) ٢(



٣٩٣

 املشهور: مث هل يصلي على القرب من أدرك الصالة على امليت، أو أنه خاص مبن مل يدرك؟ احتماالن

ال بأس بأن يصلي الرجل على امليت «: طالق صحيح هشامإموضوع كالمهم هو الثاين، لكن رمبا يقال ب

  .)١(»ما يدفن بعد

عليه (  كما فعله علي،صالة على امليت نفسهلمضافاً إىل استصحاب ذلك، حيث جيوز تكرار ا

  . حبمزة، إىل غري ذلك)صلى اهللا عليه وآله(  باألحنف، والرسول)السالم

ن، فيمتد اجلواز إىل أربع وعشرين ساعة، وكذلك بالنسبة إىل  الظاهر من اليوم والليلة الكامالمث

  . ثالثة أيام

                                                

.١ ح يف الصالة على املدفون٢٩٩ الباب ٤٨٢ ص١ ج:االستبصار) ١(



٣٩٤

ى يف األوقات اليت يكره النافلة فيها عند حت جيوز الصالة على امليت يف مجيع األوقات بال كراهة :)١٩مسألة ـ (

  ،املشهور

  

ى يف األوقات اليت يكره حت  مجيع األوقات بال كراهةجيوز الصالة على امليت يف{: )١٩مسألة ـ (

ن هذا احلكم جممع عليه بني األصحاب، أكما هو املشهور، بل عن املدارك } النافلة فيها عند املشهور

مجاع احملقق، واحملكي عن اخلالف واملنتهى والتذكرة وغريها، ويدلّ عليه مجلة من ويف املستند باإل

  : الروايات

يصلى على اجلنازة يف كل ساعة، إا «:  قال)عليه السالم(  بن مسلم، عن الباقركصحيحة حممد

ركوع، وال سجود، وإمنا يكره الصالة عند طلوع الشمس وعند غروا اليت فيها اخلشوع ليست بصالة 

  .)١(»والركوع والسجود

ساعات عن الصالة  هل مينعك شيء من هذه ال)عليه السالم( عبد اهللاسألت أبا :  قال،وخربه اآلخر

  .)٢(»ال«: على اجلنائز؟ فقال

 تغيب ال بأس بالصالة على اجلنائز حني«:  قال)عليه السالم( وصحيحة احلليب، عن الصادق

  الشمس، وحني تطلع، إمنا هو

                                                

.٣ ح يف وقت الصالة على امليت٢٨٩ الباب ٤٧٠ ص١ ج:االستبصار) ١(

.٤ ح يف وقت الصالة على امليت٢٨٩ الباب ٤٦٩ الباب ٤٦٩ ص١ ج:االستبصار) ٢(



٣٩٥

  .، إىل غريها من الروايات)١(»استغفار

، أنه )عليه السالم( نعم يعارض األخبار املتقدمة بعض األخبار، كصحيح علي بن جعفر، عن أخيه

ال صالة إالّ يف وقت صالة ـ «: تصلح أو ال؟ قال سأله عن الصالة على اجلنائز إذا امحرت الشمس أ

  . )٢(»اجلنازةعلى  املغرب مث صلّ وقال ـ إذا وجبت الشمس فصلّ

تكره الصالة على اجلنائز حني تصفر الشمس «:  قال)عليه السالم( الرمحان، عن الصادق وخرب عبد

  . )٣(»ني تطلعوح

نه كان يصلي على اجلنازة بعد العصر ما كانوا يف وقت إ :، عن أبيه)عليه السالم( وعن فقه الرضا

ال بأس بالصالة على «:  وقال، عليها حىت تغربالصالة حىت تصفار الشمس، فإذا اصفارت مل يصلّ

  .)٤(» إمنا هو استغفار،اجلنازة حني تغيب الشمس وحني تطلع

يل بني الطائفتني يقتضي احلكم بالكراهة اخلفيفة اليت هي دون كراهة ذات الركوع واجلمع الدال

   رادةرادة الكراهة الشديدة، واملثبتة هلا تصلح إلوالسجود، وذلك ألن النافية للكراهة تصلح إل

                                                

.٤ حمليت يف وقت الصالة على ا٢٨٩ الباب ٤٧٠ ص١ ج:ستبصاراال) ١(

.٩٩ ص:قرب اإلسناد) ٢(

.٥ ح يف وقت الصالة على امليت٢٨٩ الباب ٤٧٠ ص١ ج:االستبصار) ٣(

. السطر األخري٢٠ ص:فقه الرضا) ٤(



٣٩٦

  .من غري فرق بني أن يكون الصالة على امليت واجبة أو مستحبة

  

  .مع بني األمرين يف فقه الرضاالكراهة اخلفيفة، كما يؤيد ذلك اجل

 كان ال بد من محل املانعة على التقية، ألن املنع منقول ،ن املشهور مل يقولوا بالكراهةإلكن حيث 

عن مالك، وأيب حنيفة، والكراهة منقولة عن األوزاعي، هذا باإلضافة إىل أن أصل الكراهة بالنسبة إىل 

 كما سيأيت يف كتاب ،يات الدالة على عدم الكراهة لبعض الروا،شكالإذات الركوع والسجود، حمل 

  .الصالة إن شاء اهللا تعاىل

شكال يف الروايات املانعة، بأن الكراهة إمنا هي للنوافل املبتدأة، وصالة امليت إمنا هذا وال جمال لإل

  .ليةىل القاعدة الكإىل الرواية ال إهي فريضة، وهي ذات سبب ال مبتدأة، إذ القول بالكراهة مستند 

  .طالق أدلة عدم الكراهةإل} من غري فرق بني أن يكون الصالة على امليت واجبة أو مستحبة {



٣٩٧

  ،وإن كان يف وقت فضيلة الفريضة  ت،املبادرة إىل الصالة على املييستحب ): ٢٠مسألة (

  

 كما} وإن كان يف وقت فضيلة الفريضة  تاملبادرة إىل الصالة على املييستحب  {):٢٠مسألة (

إذا حضرت الصالة على اجلنازة يف وقت : )عليه السالم( ذهب إىل ذلك بعض، خلرب جابر، عن الباقر

  .)١(» أن ختاف أن يفوت وقت الفريضة إالّ،ل امليت إىل قربهعج«: مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ قال

 ىلإضافة إىل ما دلّ على استحباب تعجيل أمور األموات بقول مطلق، وذهب مجاعة هذا، باإل

إذا :  قال)عليه السالم( ، عن أخيه)عليه السالم( ي بن جعفرلاستحباب تقدمي املكتوبة، لصحيح ع

  . على اجلنائز املغرب مث صلّوجبت الشمس فصلّ

صالة على لوبة فابدأ ا قبل اتإذا دخل وقت صالة مك«: )عليه السالم( وخرب الغنوي، عن الصادق

  .)٢(» أو نفساء، أو حنو ذلك أن يكون امليت مبطوناً،امليت، إالّ

بة على أول الوقت، وذهب بعض إىل التخيري ظهذا، باالضافة إىل ما دلّ على استحباب شدة املوا

  .لتكافؤ النصني واملؤيدين

                                                

.١ حامليت  يف وقت الصالة على٢٨٩ الباب ٤٦٩ ص١ ج:بصارتساال) ١(

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣١ الباب ٨٠٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٩٨

  : رة أواجلنازة روايتان خاصتانضويف أفضلية تقدمي احلا(: قال يف املستند

بعمومات استحباب تعجيل التجهيز، : ماوثانيه. معتضدة بعمومات أفضلية أول الوقت: أوهلما

. )١()والوجه التخيري، وإن كان األول أظهر، ملا مر من كون احلاضرة فريضة عمدة، وصالة اجلنازة سنة

  .انتهى

شكال، والظاهر إ مث محله على ما ال خيلو عن ، أشكل على رواية جابر بضعف السند)٢(ويف اجلواهر

م على املكتوبة، وإن مل يكن تعجيل له أىل قربه عجيل له إىل قربه قدنه إن كان يف تقدمي صالة امليت تإ

  .قدمت املكتوبة

طالق الطائفة الثانية، ألن إدراك إذلك، ويقدم خرب جابر على  ن ظاهر خرب جابر هو فأل:أما األول

خبار أالفضلني فضل الوقت وفضل تعجيل التجهيز أوىل من إدراك فضل واحد، وال يبعد انصراف 

تيان  فال ينايف اإليؤخر دفن امليت غالباًائفة الثانية إىل الصورة املتعارفة، من أن قدر الصالة املكتوبة الط

  .باملكتوبة مع استحباب تعجيل دفن امليت

                                                

.٢٠ س٤٥٣ ص١ ج:املستند) ١(

.١١٨ ص١٢ ج:اجلواهر) ٢(



٣٩٩

  ، كما أن األوىل تقدميها على النافلة،ولكن ال يبعد ترجيح تقدمي وقت الفضيلة مع ضيقه

  

 ال توجب التعجيل ألن امليت يؤخر على كل حال مل يشمله خرب  فألنه إذا كانت الصالة:وأما الثاين

  . جابر، وكان مشموالً ألخبار الطائفة الثانية

 من استثناء املبطون وحنوه إمنا هو ألجل أن ال خيرج عن املبطون النجاسة، ومن يةامث إن ما يف الرو

املستحاضة، ومن به جرح يرتف، بعه، وحنومها احلائض وتالنفساء الدم، حىت يوجب تلوث الكفن مبا يست

  .مثاهلمأو

 وذلك ألن املكتوبة أهم، كما يستفاد من ،}و لكن ال يبعد ترجيح تقدمي وقت الفضيلة مع ضيقه{

، وإذا تعارضت الفضيلة مع كونه ي وخرب الغنو، عليحخبارها، ويؤيده بل يدلّ عليه ما تقدم من صحيأ

، وملا دلّ على تقدمي "حرمته ميتاً كحرمته حياً" امليت، فإن مبطوناً أو ما أشبه قدم امليت، لشدة إحترام

  .حق الناس على حق اهللا، ألن األول حقان، خبالف الثاين، فإنه حق واحد

ألن االشتغال بالواجب أوىل من االشتغال باملندوب، قال } كما أن األوىل تقدميها على النافلة{

  .)١(»ت بالفرائضال قربة بالنوافل إذا أضر«: )عليه السالم( علي

                                                

.٣٩ احلكمة رقم ٤٧٥ ص:ج البالغة) ١(



٤٠٠

ت من  عن النافلة يف سعة الوقت إذا خيف على املي فضالً، وجيب تقدميها على الفريضة،وعلى قضاء الفريضة

  .الفساد

  

  .نه تعارض بني ندبني التعجيل والنافلة، وال دليل على تقدمي أحدمهاإ: لكن رمبا يقال

خبار أ ـ ولو بالقرائن اخلارجية ـ عن ن األخبار الواردة يف تعجيل التجهيز أقوى داللةًإ: وفيه

  .)١(»ن النافلة مبرتلة اهلدية حيث ما أتيت ا قبلتإ«: ما ورد النافلة، خصوصاً بعد

 ألن القضاء موسع، والتجهيز يستحب تعجيله، خصوصاً إذا كان قضاًء} وعلى قضاء الفريضة{

مهيته أن رمبا يشكل يف ذلك بأن القضاء له كثرياً حبيث يوجب تقدميه تأخري اجلنازة، مما ال يليق ا، لك

  . ىل املضايقة، فالالزم القول بالتخيري لعدم إحراز األمهيةإأيضاً، ولذا ذهب مجع 

يف سعة الوقت إذا خيف على {وقضاء الفريضة }  عن النافلة فضالً،وجيب تقدميها على الفريضة{

الفرض ـ واجب مضيق، والصالة  ألن الصالة على امليت ـ على هذاكوذل} ت من الفساداملي 

تيان ثالني إذا أمكن اإلتنه ال جيوز ترك أحد االمإاملكتوبة واجب موسع، واملضيق مقدم على املوسع، ف

  .ما

مث إنه لو اشتغل بالفريضة يف هذه الصورة فعل حراماً بترك التجهيز، وإن صحت صالته، ألنه من 

  . باب الضدين مع أمهية أحدمها

  

                                                

.١ ح املواقيتأبواب من ٤٢ الباب ١٩٤ ص١ ج:انظر املستدرك) ١(



٤٠١

 وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة ،ها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم اخلوف على امليتوجيب تأخري

ى عليه بعد الدفنم الفريضة ويصلّتقد،ىم الدفن وتقض وإذا خيف عليه من تأخري الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقد 

  ،الفريضة

  

}للعلة اليت ذكرناها يف } توجيب تأخريها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم اخلوف على املي

من ن دليل إدراك كل الصالة ولو أدرك أكثرها، فإعكس املسألة، والضيق يف الفريضة يتحقق لعدم 

ى عليه م الفريضة ويصلّوإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقد{.  اضطراري كما ال خيفىأدرك

تقدمي  من  من احملكي عن املبسوط إالّال أجد فيه خالفاً(: ور، بل يف اجلواهرهكما هو املش} بعد الدفن

  . ، انتهى)١()ـ صالة ـ اجلنازة

، والفريضة )صلى اهللا عليه وآله(  وصالة امليت سنة النيب،ن املكتوبة فريضة اهللاإ :ويدل على املشهور

ا هؤا ال تترك حبال، وألن صالة امليت ميكن أداأن تاركها كافر وأمقدمة، وملا ورد من االهتمام ا و

  . ا تقضى بذهاب الوقتإ خبالف الفريضة ف ـعلى القرب وهو أداء ـ وإن كان مرتباً

، ويف الفريضة حق اهللا تعاىل أما املبسوط فكأنه نظر إىل شدة إحترام املسلم، وان يف صالته حقني

  . ناه حقان على ما فيه حق واحد، لكن الظاهر أن مثل هذه األمور ال تقاوم ما ذكره، ويقدم ما فيفقط

  

                                                

.١١٩ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(



٤٠٢

  . ولكن ال يترك القضاء أيضاً،ى صلّاًيمؤي الفريضة موإن أمكن أن يصلّ

  

تيان الفريضة فوت الصالة على امليت ألن السيد يأخذه مثالً، قدم صالة امليت، إنه إذا كان يف إمث 

  .ألن الفريضة هلا بدل، وهذه ليس هلا بدل، ويف املسألة تأمل

وذلك ألن } تقضي الفريضة ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن ومعإذا خيف عليه من تأخري الدفن و{

 )عليه السالم(  أيده بتشاغل علي)١(الفريضة هلا بدل، وليس كذلك وجوب الدفن عاجالً، ويف اجلواهر

 الفساد، فلو صح اخلرب كان لتقدميه نعليه م ىشن سلمان ما كان خيإ: بدفن سلمان عن الصالة، وفيه

  .على الفريضة وجه آخر

 كما ذكره اجلواهر، الصالة ال تترك حبالألن } ى صلّاًيمؤ م،ي الفريضةوإن أمكن أن يصلّ{

لصدق الفوت املوجب للقضاء، لكن الظاهر أن القضاء من } ولكن ال يترك القضاء أيضاً{. وتبعه غريه

  .ذ ال فوتباب االحتياط ملا حقق يف حمله من أن كل من أتى بتكليفه يف الصالة سقطت عنه فال قضاء إ

ومما تقدم ظهر حكم التعارض بني أعمال امليت والواجبات اُألخر، فكلما كان أحدمها أهم قدم، 

ر، وكلما تعارضا وكان ألحدمها بدل قدال بدل له، مثال إذا تعارض م ماوكلما مل تعلم األمهية خي   

                                                

.١٢٠ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(



٤٠٣

م الغسل، وإن ضة موسعة قدنه إذا صلى نفذ املاء لغسله، فإن كانت الفريإمع الفريضة، حبيث غسله 

  . كانت مضيقة قدم الفريضة وميمه بدل الغسل، إىل غري ذلك مما ال خيفى



٤٠٤

 كما إذا ،وإن مل تكن ماحية لصورا، ت يف أثناء الفريضةال جيوز على األحوط إتيان صالة املي): ٢١مسألة ـ (

  .مثالً الواجبات من األدعية يف حال القنوت اقتصر على التكبريات وأقلّ

  

وإن مل تكن ماحية ، ت يف أثناء الفريضةال جيوز على األحوط إتيان صالة املي {):٢١مسألة ـ (

ميكن (: وذلك لعدم معهوديته، وظهور األدلة يف استقالل كل واحد منهما، بل يف اجلواهر} لصورا

  .، انتهى)١()جتماعهماادعوى ظهور النصوص والفتاوى يف عدم 

 ألنه ال مانع من ذلك شرعاً، إذا مل يكن ماحياً، وحىت إذا كان ،مل يفت بذلكولعل املصنف إمنا 

  . فتأمل،ماحياً فيما جيوز إبطاله، واألصل يقتضي اجلواز

 الواجبات من األدعية يف كما إذا اقتصر على التكبريات وأقلّ{: مث إن املصنف مثل لذلك بقوله

ز يف كل أحوال الصالة، وهل جيوز ئالتكبري والدعاء جاحال القنوت، إذ يف غري أو } حال القنوت مثالً

أن يأيت مبا ذكره من قرآن ودعاء وحنومها يف أثناء صالة امليت، مقتضى ما ذكره املصنف سابقاً من جواز 

 لكن يأيت فيه أيضاً ما ذكرها اجلواهر يف الفرع . بطلتحىت التكلم، جواز ذلك إذا مل يكن ماحياً، وإالّ

  .السابق

                                                

.١٢٠ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(



٤٠٥

  ،وجيوز التشريك بينهما يف الصالة،  واحد منهما منفرداً على كلّتان جيوز أن يصلّإذا كان هناك مي): ٢٢لة مسأ(

  

بال إشكال وال }  واحد منهما منفرداًى على كلّتان جيوز أن يصلّإذا كان هناك مي {):٢٢مسألة (

ن ذلك فيما مل يوجب  ويشمله إطالقات األدلة، لك،ماتخالف، بل ظاهرهم إرساله إرسال املسلّ

إمجاعاً، ويدلّ عليه } وجيوز التشريك بينهما يف الصالة{. الفساد يف البقية، وإال وجب التشريك

يت من كيفية أالنصوص املتواترة الواردة يف كيفية الصالة الواحدة على األموات املتعددين، كما سي

  . على شهداء أُحد وعلى عمه معاً صلى)صلى اهللا عليه وآله( تصفيفهم، بل وما دل على أن الرسول

عليه ( ، عن احلسني بن علي)عليهم السالم ( عن آبائه،)عليه السالم( ففي رواية العيون، عن الرضا

 أنه كرب على محزة مخس تكبريات، وكرب على )صلى اهللا عليه وآله( رأيت النيب«:  أنه قال)السالم

  .)١(»تكبريةالشهداء بعد محزة مخس تكبريات، فلحق محزة سبعون 

 حني ذاك، وما )عليه السالم( ما العلم، إذا أشكل يف وجود احلسنيإواملراد بالرؤية إما رؤية العني، و

  وولدها زيد، يف صالة واحدة حبضور احلسنني)عليه السالم( دل على الصالة على أم كلثوم بنت علي

  .  عن عمار،روايته عن خالف الشيخكما ستأيت ) عليهما السالم( مامة أحدمهاإ، أو ب)عليهما السالم(

  

                                                

.١٦٧ ح٤٥ ص٢ ج:عيون أخبار الرضا) ١(



٤٠٦

  ي صالة واحدة عليهمافيصلّ

  

وعلى األكثر منهما، مث إن احملكي عن املبسوط، والسرائر، } ي صالة واحدة عليهمافيصلّ{

والتذكرة، والنهاية، أفضلية التفريق، ألن صالتني أفضل من صالة واحدة، ورمبا حيتمل كون التشريك 

  .الة على ذلكأفضل، لظاهر الروايات الد

  .)١(»إذا اجتمعت اجلنائز صلى عليها معاً«:  أنه قال)عليه السالم( كاملروي عن الدعائم، عن علي

  .)٢(بنهااو )عليها السالم( ورواية اخلالف، يف الصالة على أُم كلثوم

 عليهم مجيعاً صالة إذا اجتمع ميتان، أو ثالثة موتى، أو عشرة، فصلّ«:  روي،ومرسلة املقنع

  .)٣(»دةواح

  .باب التعجيل، وحيتمل التخيري للجمع بني الدليلني السابقنيحباالضافة إىل أنه يالئم إست

  وإن كنت تصلي على اجلنازة وجاءت اُألخرى «: وللرضوي

                                                

. ذكر الصالة على اجلنائز يف٢٣٥ ص١ ج:الدعائم) ١(

.٧٦ كتاب اجلنائز مسألة ١٦٩ ص١ ج:اخلالف) ٢(

.٢٩ س٦ ص: من اجلوامع الفقهية،كتاب املقنع) ٣(



٤٠٧

  ، وبعد التكبري الرابع يأيت بضمري التثنية،وإن كانا خمتلفني يف الوجوب واالستحباب

  

  .)١(»ف على الثانيةنات، وإن شئت استأ خبمس تكبرية عليهما صالة واحدفصلّ

وظاهر اجلواهر هو هذا القول، وتبعه مصباح اهلدى، وهو غري بعيد، وإن كان التشريك لعله أفضل، 

  .مث إن التشريك جائز مطلقاً

بأن كان أحدمها طفالً واآلخر كبرياً، أو أحدمها } وإن كانا خمتلفني يف الوجوب واالستحباب{

صلى اهللا (  بل خصوص الروايات الدالة على ذلك، مثل تشريك النيب،طالق األدلة عليه من قبل، إليصل

 بني محزة ـ بعد الصالة عليه ـ وبني سائر الشهداء، ومثل ما دلّ على التشريك بني الطفل )عليه وآله

  . كما سيأيت،والكبري

الواجب ال جيوز كيف جيمع بينهما واحلال أن املستحب جيوز تركه، و: فال يستشكل على ذلك بأنه

تركه، وذلك ملا ذكروه يف األصول من إمكان اجتماع حكمني، كما أنه جيوز أن يكونا خمتلفني يف 

طالق النص الذكورة واألنوثة، واإلميان، والنفاق، والصغر والكرب، واملعلوم احلال وجمهوله، كل ذلك إل

  .والفتوى

  . أو يكرر الدعاءع،أو اجلم} وبعد التكبري الرابع يأيت بضمري التثنية{

  نه ال يصح التداخل بني صالتني بأن يكرب هلذا إمث 

                                                

.٣٢ س١٩ ص:فقه الرضا) ١(



٤٠٨

  .  وجب التشريك أو تقدمي من خياف فساده وإالّ، أو على أحدمها من الفساد،هذا إذا مل خيف عليهما

  

طالق يف األدلة من هذه إية، وال فيقويدعو، مث لذاك ويدعو، ألنه خالف املعهود، والعبادات تو

ليس هلا صالحية ألن تشمل مثل هذا " ا تسبيح ودعاءأ"لة املذكورة يف بعض الروايات من اجلهة، والع

  .الفرع

 أو على ،إذا مل خيف عليهما{ا إمنا هو  ذكرنا جوازمهنالتشريك أو التفريق الذي} هذا{مث إن 

من خياف أو تقدمي {إذا كان التفريق يوجب فساد املتأخر }  وجب التشريك وإالّ،أحدمها من الفساد

وتأخري من يؤمن من الفساد يف صورة إرادة التفريق، كما أنه جيب التفريق إذا كان قراءة }  فساده

 الفساد كالمها قدم املؤمن على املخالف، ضين يف الرابعة توجب فساد أحدمها، وإذا كان مبعرءدعا

دمها واجبة دون اآلخر، ذا كان الصالة على أحإ ومعلوم احلال على جمهوله، و،واملخالف على املنافق

  .وخيف فسادمها، صلى على األوىل، ودفن الثانية بال صالة ـ كالطفل ـ

لجميع تغليباً، لين، أو دعاء واحداً بضمري املذكور ءمث إذا كانوا مذكراً ومؤنثاً جاز له أن يأيت بدعا

فضل التذكري، كما عن الروضة، أو تأويالً باألموات، أو بضمري املؤنث تغليباً أو تأويالً باجلنائز، ولعل األ

امليت على املذكر واملؤنث يف األخبار  ن التأويل بامليت أوىل من التأويل باحلنازة، لشيوع استعمالإف

وغريها، وجيوز التغليب من اجلانبني، كما يف القمرين والشمسني، واملشرقني واملغربني، ومنه يعلم حال 

  :فيقول" العبد"إذا أراد أن يذكر ما 



٤٠٩

نه جيوز إلعدم ورود مثل هذا التغليب، مث " مائكإ"للمذكر واملؤنث، نعم ال يصح أن يقول " عبيدك"

  . طالق األدلةكثر، إلأأن يأيت ببعض الدعاء بصيغة التثنية واجلمع، وبعضه اآلخر يكره مرتني، و



٤١٠

  : وجوهي بني ر املصلّت آخر يتخيت ميإذا حضر يف أثناء الصالة على املي): ٢٣مسألة ـ (

  . يأيت بالصالة على الثاين مثّ، الصالة على األول أن يتم:األول

  

  : ثالثة}  ي بني وجوهر املصلّت آخر يتخيت ميإذا حضر يف أثناء الصالة على املي {):٢٣مسألة ـ (

ر هبال إشكال وال خالف، بل يظ}  يأيت بالصالة على الثاين مثّ، الصالة على األول أن يتم:ولألا{

مات، اإلمجاع عليه، وذلك إلطالق أدلة صالة امليت، ويدلّ عليه حيث أرسلوه إرسال املسلّ كلمام من

 عليهما صالة واحدة خبمس تكبريات وإن كنت تصلي على اجلنازة وجاءت األخرى فصلّ: الرضوي

  .وإن شئت استأنف على الثانية

 فإن الفعل قد ليهما صالة واحدةفصل ع: وظاهره أنه مل يشرع يف الصالة على األوىل لقوله

:  كما أن اإلرادة قد تستعمل مبعىن الفعل، مثل)١(﴾ِإذا قُمتم ِإلَى الصالِة﴿يستعمل مبعىن اإلرادة، مثل 

﴿سجالر كُمنع ذِْهبِلي اللَّه ريدما ي٢(﴾ِإن(.  

                                                

.٦اآلية : سورة املائدة) ١(

.٣٣اآلية : حزابسورة األ) ٢(



٤١١

. ك قطع الصالة واستينافها بنحو التشري:الثاين

   وإتيان الدعاء لكل منهما،يف التكبريات الباقية التشريك :الثالث

  

 أما جواز قطع الصالة، لألصل، وقد سبق أنه ال ،}كاستينافها بنحو التشري قطع الصالة و:الثاين{

دليل على حرمة قطع صالة امليت، وهذا هو احملكي عن الصدوقني، والشيخ، والفاضلني، بل هو 

  .املشهور، كما قاله مجاعة

تينافها بنحو التشريك، فلما تقدم، ويأيت من جواز التشريك، أما ما رمبا يستدل لذلك وأما جواز اس

تكبرية،  سألته عن قوم كربوا على جنازة:  قال)عليه السالم(  بن جعفر، عن أخيه موسىيبصحيحة عل

 إن شاؤوا تركوا اُألوىل حىت يفرغوا من التكبري«: ثنتني، ووضعت معها أخرى كيف يصنعون؟ قالاأو 

  .)١(» كل ذلك ال بأس به، وإن شاؤوا رفعوا األوىل وأمتوا ما بقي على األخرية،على األخرية

ول، مث االستئناف الثانية، وأم ملا فرغوا من الصالة على لصالة على األإن ظاهره امتام إ: هففي

 وبني أن يرفعوها، فال ريوا بني أن يبقوها حىت يتموا التكبريات املستأنفة على الثانية،اجلنازة األوىل خت

  .داللة فيها على القطع والتشريك

   منهما وإتيان الدعاء لكلّ، التشريك يف التكبريات الباقية:الثالث{

                                                

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٤ الباب ٨١١ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٤١٢

همبا خيص،إذا حضر قبل التكبري الثالث يكرب ويأيت بوظيفة  مثالً،الصالة للثاين بعد متام صالة األول ة واإلتيان ببقي 

وبعد التكبري الرابع يأيت بالدعاء ، وبالشهادتني لصالة امليت الثاين،لمؤمنني واملؤمنات وهي الدعاء ل،لصالة األو 

 ويأيت للثاين ، وبعد اخلامسة تتم صالة األول،ت الثاينللمي )صلى اهللا عليه وآله( وبالصالة على النيب ،للميت األول

  .ل أو الثاين بعد كل تكبري مشتركت األووظيفة املي ويتخري يف تقدمي ، بقية صالته وهكذا يتم،بوظيفة التكبري الثالث

  

همبا خيص،ا حضر قبل التكبري الثالث يكرب  إذ مثالً،الصالة للثاين بعد متام صالة األول ة واإلتيان ببقي

 وبعد ، وبالشهادتني لصالة امليت الثاين، وهي الدعاء للمؤمنني واملؤمنات،ليأيت بوظيفة صالة األوو

 وبعد ،ت الثاينللمي )صلى اهللا عليه وآله( وبالصالة على النيب ،ابع يأيت بالدعاء للميت األولالتكبري الر

األدعية، بأن يأيت  وحيق له العكس يف}  ويأيت للثاين بوظيفة التكبري الثالث،اخلامسة تتم صالة األول

ي  أ على جواز أي دعاء يفختصاص األدعية، أما بناًءا هذا كله بناًء على ،بدعاء الثاين قبل دعاء األول

  .تكبري، أو جواز كل األدعية يف كل التكبريات فيأيت مبا يشاء

}بقية صالتهوهكذا يتم ،ويتخري يف تقدمي وظيفة املي مث } ل أو الثاين بعد كل تكبري مشتركت األو

صيص الثانية مبا بقي له م استدلوا هلذا القسم الثالث بالتشريك يف التكبريات الباقية من األوىل هلما، وختإ

ما يف  بأنه كما حيق للمصلي أن يشرك بينهما من األول، كذلك حيق له أن يشرك بينه،لتكبريات امن

  األثناء، ورمبا استدل لذلك



٤١٣

مبا تقدم من الصحيحة، والرضوي، ويف الكل نظر، إذ جواز التشريك من االبتداء ال يالزم جواز 

، أو القطع باملناط، واألول باطل، والثاين حجة على القاطع، وقد عرفت  بالقياسالتشريك يف األثناء إالّ

  .تيان ذا القسمأن الصحيحة والرضوي ظاهرمها شيء آخر، فاألحوط عدم اإل

سكايف، وظاهر التهذيبني، ومجاعة من املتأخرين، أن املصلي خمري بني أن جيمع ن احملكي عن اإلإمث 

 مشتركاً معها األوىل يف اجلميع فيزيد تكبريات األول عن اخلمس، وبني بينهما بأن يتم على الثاين مخساً

ىل اخلمس إأن يتم اخلمس لألوىل مشتركاً للثانية معها، فيما بقي مث يومي برفع األوىل، ويتم ما بقي 

  .للثانية

  . لثاين فقد عرفت الكالم فيهاأما الشق 

 سأل عن التكبري على :)عليه السالم( اقر عن البية جابر، فقد استدل له بروا،لشق األولاوأما 

حد عشر، وتسعاً، أ )صلى اهللا عليه وآله( ال، كرب رسول اهللا«: اجلنازة هل فيه شيء موقت؟ فقال

 فقد احتمل الشيخ فيه ما تقدم يف الشق األول، وأيده كاشف اللثام، )١(» وأربعاً، وستاً،وسبعاً، ومخساً

  كما استدل لذلك أيضاً برواييت

                                                

.٧ ح يف عدد التكبريات على األموات٢٩٣ الباب ٤٧٤ ص١ ج:ستبصاراال) ١(



٤١٤

ن  وإذا خيف على الثاين يتعي، وأما إذا خيف على األول يتعني الوجه األول، مع عدم اخلوف على واحد منهماهذا

  ة الزمان يف القطع والتشريك يالحظ قلّ وإذا خيف عليهما معاً، أو تقدمي الصالة على الثاين بعد القطع،الوجه الثاين

  

  .ة مخس تكبريات فيما صلى على ميت واحدعلي والرضوي، وبأنه إنما دلّ الدليل على أن الصال

  .أما مثل مفروض الكالم، فاألصل جواز الزيادة

  .ويف كل الوجوه املذكورة نظر

الف النص واإلمجاع، ومحله على خمأهلها، إذ ظاهرها إىل ها مأما رواية جابر، فألنه ال بد من رد عل

لرضوي غري ذلك، وما دلّ على أنّ ما ذكره الشيخ بدون شاهد، وقد عرفت أن ظاهر رواييت علي وا

جراء األصل يف بعض الصور، وعليه طالقه لكل الصور، فال وجه إلإصالة امليت مخس تكبريات شامل ب

  .فمقتضى القاعدة هو التخيري بني القسمني األولني

باإلمتام، مث }  وأما إذا خيف على األول يتعني الوجه األول،هذا مع عدم اخلوف على واحد منهما{

يأيت بالوجه الثالث، بأن يشرك بينهما ألنه يوجب الطول بقراءة الدعاء  لصالة على الثانية، وال جيوز أنا

بالقطع، مث االستئناف، ألنه أقل مدة } ن الوجه الثاينوإذا خيف على الثاين يتعي{. مرتني بعد كل تكبري

  .  تقدم من جواز القطعملا} أو تقدمي الصالة على الثاين بعد القطع{. من الوجهني اآلخرين

  ة الزمان يف القطع والتشريك يالحظ قلّوإذا خيف عليهما معاً{



٤١٥

  . إال فاألحوط عدم القطع، بالنسبة إليهما إن أمكن

  

فإن كان زمان القطع واالستئناف أقل، قطع واستأنف، وإن كان زمان } بالنسبة إليهما إن أمكن

م امليت، بأن ال ايف األثناء، وذلك للزوم إبقاء احترالتشريك ـ املوجب لتكرار الدعاء ـ أقل شرك 

إن ظاهر علة الدفن : وسيأيت يف مبحث الدفن}  إال فاألحوط عدم القطع{تظهر رائحته، وال يغسل 

حترام امليت، بأن ال تظهر رائحته، مث لو كانت اجلنازتان أحدمها مؤمناً ااملذكورة يف الروايات إبقاء 

زم ـ يف صورة التشريك ـ من األول عدم نية اخلامسة هلما، بل ينوي باخلامسة واُألخرى منافقاً، فالال

م ال يتقرب به فإن كانت ااملؤمن فقط، فلو نوى ا كليهما بطلت، ألا بدعة، والبدعة حمرمة، واحلر

االة  وإن فاتت املواملواالة باقية كرب أخرى للمؤمن، إن مل نقل بإبطال التكبرية الباطلة ألصل الصالة،

  .استأنف للمؤمن

 مل يكن على وجه التقييد ـ ال ا إذ زيادة يف التكبري يف أخريها ـ إذ،أما صالة املنافق فصحيحة

  .تضر، كما سبق حتقيق الكالم يف ذلك

ومما تقدم ظهر أنه لو كان امليت يف تابوت مغلق ال يظهر رحيه منه مل يكن من مواضع اخلوف، إذ 

فهو مأمون، وإن كان من الفساد فقد حتقق قبل ذلك، وال تؤثر الصالة يف نتشار  االناخلوف إن كان م

  .زيادته مبا ال جيوز

القصد، ب الّإمث إنه ال بد من قصد التشريك، فال يكفي كون اجلنازتني أمامه، ألن العبادة ال تتحقق 

  مل يكن، وما ألن ما نواه ، الصالةقييد بطلتت جنازة، فإن قصد الالّإولو قصد التشريك ومل تكن 



٤١٦

كان مل ينوه، وإن قصد تعدد املطلوب صحت، كما ذكروا ذلك يف سائر املقامات، وال حيتاج إىل 

معرفته عدد اجلنائز، بل يكفي قصد التشريك إمجاالً، إذا كانت متعددة وإن مل يعرف عددها، واهللا 

  .العامل



٤١٧

  فصل

تيف آداب الصالة على املي 

  :وهي أمور

  أو التيمم،  أو الغسل،ي على طهارة من الوضوءصلّ أن يكون امل:األول

  

  }فصل{

}تيف آداب الصالة على املي {

  }:وهي أمور{

بال إشكال وال خالف، } مأو التيم،  أو الغسل،ي على طهارة من الوضوء أن يكون املصلّ:األول{

 ويدلّ على ذلك خرب مجاع عليه،وعن التذكرة نسبته إىل علمائنا، وعن اخلالف والغنية ويف املستند اإل

 اجلنازة خيرج ا ولست على وضوء، فإن ذهبت :)عليه السالم( يب احلسنقلت أل: احلميد قال عبد

تكون على طهر أحب «: )عليه السالم( أصلي عليها وأنا على غري وضوء؟ فقال... أتوضأ فاتتين الصالة 

  .)١(»إيلّ

                                                

.٢ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢١ الباب ٧٩٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٤١٨

غري   عن الرجل تدركه اجلنازة وهو على)لسالمعليه ا( عبد اهللا سئل أبو: وما رواه احلليب، قال

  .)١(»يتيمم ويصلّّي«: )عليه السالم( وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصالة؟ قال

، أنه سئل عن الرجل حيضر اجلنازة وهو على غري وضوء )عليه السالم( وخرب الدعائم، عن الصادق

  .)٢(» عليها إذا خاف أن تفوتهييتيمم ويصل«: وال جيد املاء؟ قال

:  كيف يصنع؟ قال،سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غري وضوء: وعن مساعة، قال

  .)٣(»يضرب بيديه على حائط اللنب فليتيمم به«

  .)٤(»غري وضوء وال بأس أن يصلي اجلنب على اجلنازة، والرجل على«: بل وظاهر الرضوي

 للجنازة ألنه ليس بالصالة إمنا هو وقد أكره أن يتوضأ إنسان عمداً«: أما ما يف موضع آخر منه

  .)٥(»التكبري

                                                

.٦ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢١ الباب ٧٩٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. يف ذكر الصالة على اجلنائز٢٣٦ ص١ ج:دعائم اإلسالم) ٢(

.٥ ح صالة اجلنازةأبوابن  م٢١ الباب ٧٩٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.٣٣ س١٩ ص:فقه الرضا) ٤(

.٣٥ س١٩ ص:فقه الرضا) ٥(



٤١٩

إن خاف فوت الصالة لو أراد الوضوء بل مطلقاً جواز التيمم مع وجدان املاء أيضاًوقد مر .  

  ، بل مطلق األنثى، وعند صدر املرأة، بل مطلق الذكر،جل أن يقف اإلمام و املنفرد عند وسط الر: الثاين

  

بيل اللزوم والشرطية، فال ينايف ما ذكرناه، وعلى هذا محله احلدائق،  على سيفاملراد منه التوض

  .وغريه

مث إن الغسل وإن مل يذكر يف الروايات إال أن الظاهر من استحباب الوضوء والتيمم الطهارة الشاملة 

  .له أيضاً

}ت  إن خاف فومع وجدان املاء أيضاً{إن مل يتمكن من الغسل والوضوء }  جواز التيمموقد مر

قيل } بل{طالقات أدلته يشمل املقام إبال إشكال يف جواز التيمم، ألنه بدل ف} الصالة لو أراد الوضوء

مجاع  أما إذا متكن منهما فهل يصح التيمم، كما عن املشهور، بل عن اخلالف اإل،}مطلقاً{جبوازه 

ول، ملا واألقوى األ: االنضطرار يف املقام، احتماال، ألنه بدل اضطراري، وال  عليه، لرواية مساعة، أو

  .عرفت

وعند صدر {ولو كان صغرياً } جل بل مطلق الذكر أن يقف اإلمام و املنفرد عند وسط الر:الثاين{

ولو كانت صغرية، كما عن املشهور، بل عن الغنية اإلمجاع عليه، هذا بالنسبة } املرأة بل مطلق األنثى

  .إىل الرجل واملرأة

  فهو احملكي عن املنظومة، وكاشفأما بالنسبة إىل الصغري، 



٤٢٠

  :اللثام، ويف اجلواهر، ال خيلو من وجه، وقد ورد يف أصل احلكم مجلة من الروايات

من «: )عليه السالم( قال أمري املؤمنني:  قال)عليه السالم(  بن املغرية، عن الصادقعبد اهللاكمرسل 

ذا صلى على الرجل فليقم يف يلي صدرها، وإ مرأة فال يقوم يف وسطها، ويكون ممااصلى على 

  .)١(»وسطه

 يقوم من الرجال )صلى اهللا عليه وآله( كان رسول اهللا«:  قال)عليه السالم( وخرب جابر، عن الباقر

  .)٢(»حبيال السرة ومن النساء من دون ذلك قبل الصدر

 وسط إذا أردت أن تصلي على امليت فكبر عليه مخس تكبريات، يقوم اإلمام عند«: وعن الرضوي

  .)٣(»الرجل وصدر املرأة

إذا صليت على املرأة فقم عند رأسها، وإذ صليت «:  قال)عليه السالم( وعن موسى، عن أيب احلسن

  .)٤(»على الرجل فقم عند صدره

                                                

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٧ الباب ٨٠٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٧ الباب ٨٠٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٢١ س٢٠ ص:فقه الرضا) ٣(

.٢ حنازة صالة اجلأبواب من ٢٧ الباب ٨٠٥ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٤٢١

 كان إذا صلى على )صلى اهللا عليه وآله( إن رسول اهللا«: )عليه السالم( وعن اجلعفريات، عن علي

  .)١(» وإن كان امرأة قام عند رأسها، عند صدرهاجلنازة إن كان رجالً قام

  .  قريب منه)عليه السالم( ، عن علي)٢(وعن الدعائم

وإذا ماتت املرأة وقف «: )عليه السالم( ويف رواية جابر يف األحكام املختصة بالنساء، عن الباقر

  .)٣(»املصلي عليها عند صدرها، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه

ف الروايات ـ إذ هي على ثالثة أقسام كما عرفت ـ اختلفت الفتاوى، واألوىل وتبعاً الختال

  . كما عن مجاعة من الفقهاء،القول بالتخيري يف الرجل بني الصدر والوسط، ويف املرأة بني الرأس والصدر

 فيشكل العمل به على سبيل االستحباب، وإن نقل الفتوى ،أما ما يف رواية جابر عند رأس الرجل

  . ن أن بابويه واخلالف، بل الثاين اإلمجاع عليهبه م

                                                

. باب أين يقف املصلي على اجلنازة٢١٠ ص:اجلعفريات) ١(

. يف ذكر الصالة على اجلنائز٢٣٥ ص١ ج:دعائم اإلسالم) ٢(

.١٢ ح باب السبعني وما فوقه٥٨٧ ص:اخلصال) ٣(



٤٢٢

 )٣(وما عن الشيخ ، كان أو امرأةً من الوقوف عند الرأس مطلقاً رجالً)٢( واهلداية)١(أما ما عن الفقيه

  . من الوقوف عند الصدر مطلقاً، فلم أظفر هلما بدليل)٤(واملقنع

اع على عدم الوجوب، وما ذكر من مث إنه إمنا مل نقل بوجوب بعض الكيفيات املذكورة، لإلمج

استحباب الكيفية إمنا هو بالنسبة إىل اإلمام واملنفرد، لإلطالق، والتصريح باإلمام يف بعض الروايات 

  .املتقدمة

: حتماالتاأما املأموم، فهل يستحب له ذلك مطلقاً، أو يف صورة التمكن، أو اليستحب له مطلقاً؟ 

 الواحد خلف اإلمام يف هذه الصالة، خبالف مستحباب وقوف املأمووالظاهر األول، لإلطالق، ويؤيده ا

  .املكتوبة، حيث يقف املأموم الواحد جبنب اإلمام

بانصراف النص إىل اإلمام واملنفرد، ومن قال بالتفصيل : أما من قال بعدم االستحباب له مطلقاً فقال

عذر ال يسقط تنصراف، والذ ال نسلم االبأن صورة عدم اإلمكان ال معىن الستحبابه، وفيهما نظر، إ: قال

  . املستحب مبا هو مستحب

                                                

.١٦ ح يف الصالة على امليت ذيل٢٥ الباب ١٠٠ ص١ ج:الفقيه) ١(

.٣٥ س٥٠ ص: كتاب اهلداية،اجلوامع الفقهية) ٢(

.١٨٤ ص١ ج:املبسوط) ٣(

.١٧ س٦ ص: كتاب املقنع،اجلوامع الفقهية) ٤(



٤٢٣

 ليدرك ، ولو شرك بني الذكر واألنثى يف الصالة جعل وسط الرجل يف قبال صدر املرأة،ويتخري يف اخلنثى

  .االستحباب بالنسبة إىل كل منهما

  

هة الذكورة واألنوثة ن احلكم عام حىت للصغري، ألن املستفاد من النص والفتوى أن جلأمث الظاهر 

  .مدخلية يف احلكم

ألنه ال دليل على أولوية أحد الطريقني، فاألصل عدم استحباب أحدمها } ويتخري يف اخلنثى{

  .)١()ولعل مالحظة الصدر أوىل(:  كاشف الغطاء، وإن قالهباخلصوص، واختار

  .حلاقه باملرأة كشف اللثام، ونفى عنه البعد جامع املقاصدإنعم جزم ب

  . أحدمهاى شك املصلي يف أن امليت رجل أو امرأة ختري أيضاً، إذ ال دليل علولو

 ليدرك االستحباب ،ولو شرك بني الذكر واألنثى يف الصالة جعل وسط الرجل يف قبال صدر املرأة{

 لكن سيأيت الكالم يف الصالة على اجلنائز املختلفة، وهل هذه األحكام املذكوة ،}بالنسبة إىل كل منهما

ا خاصة مبا إذا كان املصلي رجالً، لإلنصراف فاحلكم يف املرأة أن تقف كيف شاءت، أو عامة للرجل هن

شتراك يف التكليف إال فيما علم خبروجه، وليس املوضع منه، أو أن املرأة تقف عكس الرجل واملرأة، لال

  حتمال أنط املرأة وصدر الرجل، العند وس

                                                

.١٥ س١٥٢ ص:كشف الغطاء) ١(



٤٢٤

  ل يكره الصالة باحلذاء ب،ي حافياً أن يكون املصلّ:الثالث

  

 ، احتماالت. كما قيل،بتعاد عن مواضع إثارة الشهوةالرجل إمنا يقف عند صدر املرأة، لال

  .نثىواألوسط أوسط، ومنه يظهر الكالم فيما إذا كان املصلي خ

وهذا هو املنسوب إىل املشهور، بل عن }  بل يكره الصالة باحلذاءي حافياً أن يكون املصلّ:الثالث{

  .ستحباب للتسامح بفتوى الفقيه وهو كاف يف اال،نية اإلمجاع عليهالغ

من أغربت قدماه «: )صلى اهللا عليه وآله( ما االستدالل به ببعض الروايات العامية املطلقة، كقولهأ

  .فال خيفى ما فيه سنداً وداللة. )١(»يف سبيل اهللا حرمهما اهللا على النار

، بضميمة ما ء مبا عن الشرائع وغريه، من استحباب نزع النعلنيمث إنه ميكن االستدالل ملطلق احلفا

ن  بضميمة التسامح املذكور، فإ،)٢()علم فيه خمالفاًأ ال ،صحابهذا مذهب األ: (يف املدارك من أن

  .ل حذاءالظاهر أن مرادهم من النعلني ك

 ذيب، عن الصادقشكال يف كراهة احلذاء، خلرب سيف بن عمرية، املروي يف الكايف والتهإنعم ال 

  .)٣(»ال يصلى على اجلنازة حبذاء، وال بأس باخلف «: قال)عليه السالم(

                                                

.١٥ س٢٢٢ ص:املعترب) ١(

.٣٤ س٢٠٨ ص:املدارك) ٢(

.٣٨ ح يف الزيادات٢٢ الباب ٢٠٦ ص٣ ج:والتهذيب .٢ ح باب نادر١٧٦ ص٣ ج:الكايف) ٣(



٤٢٥

واجلوربدون مثل اخلف .  

  ،ل رفع اليدين عند التكبري األو:الرابع

  

  .)١(»وال يصلى على اجلنازة بنعل حد«: والرضوي

راهة، ولعل وجه الفرق لكن مقتضى اخلربين عدم البأس باخلف، وهذا ما يشمله إطالق فتواهم بالك

مث إن ذلك مكروه وليس مبحرم . يف النص أن اخلف شبيه باجلورب، خبالف احلذاء فهو نوع استخفاف

  .إمجاعاً

رسال، فال فهو ضعيف باإل. )٢()ال جيوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو(: أما مايف املقنع

  .ميكن االستناد إليه يف التحرمي

  . لصدق احلذاء على النعل،ذاء والنعل وحنومها فاملكروه احل،وكيف كان

بل رمبا يشكل يف النعل العربية، ملا ورد من استحباب الصالة فيها، } دون مثل اخلف واجلورب{

طالق إطالق الكراهة، كما أن النعل غري معلوم، وإن متسك به املستند، إل احلذاء بالنسبة إىل وفحوى

  . فتأمل، متسك به مصباح اهلدىاحلذاء على النعل خالف الظاهر، وإن

  بال إشكال وال } ل رفع اليدين عند التكبري األو:الرابع{

                                                

 . السطر ما قبل األخري١٩ ص:فقه الرضا) ١(

.٨٥ ص١٢ ج:كما يف اجلواهر) ٢(



٤٢٦

  بل عند اجلميع على األقوى

  

خالف، كما ادعاه اجلواهر وغريه، وعن املعترب والتذكرة عليه إمجاع أهل العلم، ويف املستند إمجاعاً 

 وفاقاً لغري واحد، بل هو املشهور بني املتأخرين، }بل عند اجلميع على األقوى{. حمققاً وحمكياً مستفيضاً

الغنية وشرح اجلمل  ه، بل عن مجاعة نسبته إىل األكثر، وعن واحد من املتقدمني فلم يستحبوخالفاً لغري

  .ستحبابللقاضي اإلمجاع على عدم اال

، )لسالمعليه ا( أما دليل االستحباب يف األول ويف غريه، فهو خرب إمساعيل بن إسحاق، عن جعفر

 يف أول التكبري على اجلنازة هكان أمري املؤمنني علي بن أيب طالب يرفع يد«:  قال)عليه السالم( عن أبيه

   .)١(»مث ال يعود حىت ينصرف

 على جنازة فرآه يرفع يديه يف كل )عليه السالم( أنه صلى خلف الصادق: عبد اهللاوخرب حممد بن 

  . )٢(تكبرية

  . )٣(ومثله خرب العزومي

أيديهم يف  جعلت فداك إن الناس يرفعون:  قلت)عليه السالم( لت الرضاأس: خرب يونس قالو

وىل، وال يرفعون فيما بعد ذلك، فاقتصر على التكبرية األوىل كما التكبري على امليت، يف التكبرية األ

  ارفع«: )عليه السالم( كبرية؟ فقال أو أرفع يدي يف كل ت،يفعلون

                                                

.٥ ح صالة اجلنازةأبواب من ١٠ الباب ٧٨٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح صالة اجلنازةأبواب من ١٠ الباب ٧٨٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح صالة اجلنازةأبواب من ١٠ الباب ٧٨٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٤٢٧

  .)١(»يدك يف كل تكبرية

أنه كان يرفع يديه يف التكبري على اجلنائز : )عليه السالم(بل خرب الدعائم، عن جعفر بن حممد 

  .)٢(ويكبر على اجلنائز مخساً

عليه  (أما القول بعدم االستحباب يف سائر التكبريات، فقد استدل باخلرب السابق عن أمري املؤمنني

  .)السالم

نه كان ال يرفع يده إ«: )عليه السالم( ، عن علي)يه السالمعل( ومثله ما يف خرب غياث، عن الصادق

  .)٣(» يعين يف التكبري،واحدة  مرةيف اجلنازة إالّ

  .)٤(»وارفع يديك بالتكبري األول وكبر«: بل والرضوي

لكن الظاهر محل رواية املرة الواحدة على تأكد االستحباب، ألنه هو وجه اجلمع عرفاً بني 

لفقهاء محلوها على التقية، ملوافقته ملذهب كثري من العامة، كما عن الشيخ يف الطائفتني، ومجع من ا

  .)٥(التهذيبني

                                                

.٣ ح صالة اجلنازةأبواب من ١٠ الباب ٧٨٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. يف ذكر الصالة على اجلنائز٢٣٦ ص١ ج:دعائم اإلسالم) ٢(

.١٥ ح يف الصالة على األموات٢١ الباب ١٩٤ ص٣ ج:التهذيب) ٣(

.١٦ س١٩ ص:فقه الرضا) ٤(

.١٩ ح ذيل١٩٥ ص٣ ج:والتهذيب . ٥ ح ذيل٤٧٩ ص١ ج:االستبصار) ٥(



٤٢٨

دعوا رفع أيديكم يف :  قال يف رسالته إىل أصحابه)عليه السالم(  أن الصادق:مساعيلإوملا يف خرب 

ى إطالقه لصالة  بناًء عل،)١( مرة واحدة حني تفتح الصالة، فإن الناس قد شهروكم بذلكالصالة إالّ

  .العامة" الناس" وملا تقدم يف خرب يونس، فإن ظاهر كلمة ،امليت

عليه ( وعلى هذا، فاألقوى ما اختاره املتأخرون من استحباب الرفع يف اجلميع، ويؤيده ما عن الرضا

أحب اهللا بتهال والتبتل والتضرع، فإمنا ترفع اليدان بالتكبري، ألن رفع اليدين ضرب من اال«:  قال)السالم

  .)٢(»الً متضرعاً مبتهالًتن يكون العبد يف وقت ذكره له متبأعز وجل ا

                                                

.٩ ح تكبرية اإلحرامأبواب من ٩ الباب ٧٢٦ ص٤ ج:الوسائل) ١(

.١١ ح تكبرية اإلحرامأبواب من ٩ الباب ٧٢٧ ص٤ ج:وسائلال) ٢(



٤٢٩

  

  احملتويات

  فصل

   الكفنتيف مكروها

  ١٩   ـ٧

  

  فصل 

  يف احلنوط 

  ٧١ ـ ٢١

  ٣٨...............................ال للمحرمإ ـ وجوب الحنوط ١مسألة 

  ٤٠..................... ـ عدم اعتبار قصد القربة في التحنیط٢مسألة 

  ٤١...............................مقدار الكافور في الحنوط ـ ٣مسألة 

  ٤٩........................ ـ سقوط الحنوط عند تعذر الكافور٤ألة مس

  ٥٨...................دخال الكافور في العین واألنفإ ـ كراهة ٥مسألة 

  ٦٢........................ ـ وضع الكافور على صدر المیت٦ة مسأل

  ٦٥..................................... ـ سحق الكافور بالید٧مسألة 

  ٦٦.............................. ـ وضع الكافور على النعش٨مسألة 

  ٦٧.................... الكافور بتربة الحسینطستحباب خل ـ ا٩مسألة 

  ٦٩........................... ـ كراهة اتباع النعش بالمجمرة١٠مسألة 

  ٧٢................................حنیط بالجبهةت ـ ابتداء ال١١سألة م

  ٧٣... ـ دوران األمر في وضع الكافور في الغسل أو التحنیط١٢مسألة 

  

  فصل يف اجلريدتني

  ٩٧ ـ ٧٣

  ٨٣...................................... ـ الجریدة من النخل١مسألة 

  ٨٦................................. ـ ال تكفي الجریدة الیابسة٢ألة مس

  ٨٧.............................ة ـ الطول والعرض في الجرید٣ألة مس

  ٩٠.................................. ـ كیفیة وضع الجریدتین٤مسألة 



٤٣٠

  ٩٤........................... ـ تسببان جعل الجریدة في القبر٥مسألة 

  ٩٥........................ـ لو لم تكن أكثر من جریدة واحدة ٦مسألة 

  ٩٦.................................. ـ ما یكتب على الجریدة٧مسألة 

  

  فصل يف التشييع

  ١٦١ ـ ٩٧

  

  يف الصالة على امليت

  ٢٦٤ ـ ١٦٣

  ١٩٢........................ ـ شرائط صحة الصالة على المیت١مسألة 

  ٢٠١.................صحة صالة الصبي الممیز على المیت ـ ٢ة مسأل

  ٢٠٢................................ ـ وقت الصالة على المیت٣مسألة 

  ٢١٥................ما یتعذر یسقط، وكل ما یمكن یثبت ـ كل ٤مسألة 

  ٢١٨......... ـ الصالة على المیت فرادى وجماعة والتعدد فیهما٥مسألة 

  ٢٢١..................عضاء المیتأـ الصالة على عضو من  ٦مسألة 

  ٢٢٥.................................قت ـ كون الصالة قبل الو٧مسألة 

  ٢٢٨.................ستئذان للصالة لو تعدد األولیاء ـ حكم اال٨مسألة 

  ٢٣٢...............تئذان للصالة لو كان الولي امرأة ـ حكم االس٩مسألة 

  ٢٣٥..............ن كان المیت أوصيٕاذن الولي وإوب  ـ وج١٠مسألة 

  ٢٣٦.............اب اتیان الصالة على المیت جماعة ـ استحب١١مسألة 

  ٢٤٢.....................امام ال یتحمل على المأموم شیئإل ـ ا١٢مسألة 

  ٢٤٣....................جواز قصد االمام والمأموم الوجوب ـ ١٣مسألة 

  ٢٤٥............................امة المرأة لجماعة النساء ـ ام١٤مسألة 

  ٢٤٦......................... ـ كیفیة صالة العراة على المیت١٥مسألة 

  ٢٤٨............................ ـ كیفیة الجماعة على المیت١٦لة مسأ

  ٢٥٠.............................. ـ كیفیة اقتداء المرأة بالرجل١٧مسألة 

  ٢٥٤..................المیتجواز العدول في الصالة على  ـ ١٨مسألة 

  ٢٥٦................................ ـ كیفیة العدول الصحیح١٩مسألة 

  ٢٥٩.........................................ة االقتداء ـ كیفی٢٠مسألة 



٤٣١

  فصل 

  يف كيفية صالة امليت

   ٣١٧ ـ ٢٦٥

  

   ٣٠٢.......................قل من خمس تكبیراتأ ـ عدم جواز ١مسألة 

  ٣٠٥............القتصار في األدعیة على المأثورة ـ عدم لزوم ا٢مسألة 

  ٣٠٦.............................. ـ وجوب العربیة في األدعیة٣ألة مس

  ٣٠٨................................ ـ ما لیس في صالة المیت٤مسألة 

  ٣١٣............... جهل جنس المیت ـ تلفظ الضمائر في حال٥مسألة 

  ٣١٥.................. في التكبیرات بین األقل واألكثر ـ لو شك٦مسألة 

  ٣١٧.......................... ـ جواز قراءة األدعیة في الكتاب٧مسألة 

  

  فصل

  يف شرائط صالة امليت

  ٤١٦ ـ ٣١٩

  ٣٣٨............................ ـ ما ال یعتبر في صالة المیت١ة مسأل

  ٣٤٣..................نحاء الصالةأدم عند الدوران بین ا یتق ـ م٢مسألة 

  ٣٤٦.....................نوناظ لم یكن االستقبال أو كان م ـ لو٣مسألة 

  ٣٤٩   في المباحيیت في المغصوب والمصل ـ صحة الصالة لو كان الم٤مسألة 



٤٣٢

  ٣٥١...................... ـ لو صلى على میتین بصالة واحدة٥مسألة 

  ٣٥٢...............ن المیت كان مكبوباأ بعد الصالة  ـ إذا علم٦مسألة 

  ٣٥٣...................................... ـ الصالة على القبر٧لة مسأ

  ٣٦١......................... على القبرةة المؤداعادة الصالإ ـ ٨مسألة 

  ٣٦٣.............................. ـ جواز التیمم لصالة الجنازة٩ة مسأل

  ٣٦٦...........................ثناء الصالةأ ـ ترك التكلم في ١٠مسألة 

  ٣٦٧........................جزاء عن العاجز في الصالة ـ اإل١١مسألة 

  ٣٦٩..............................عادة الصالة غیر التامةإ ـ ١٢لة مسأ

  ٣٧١........................... صلى علیه أحد ـ لو شك هل١٣ألة مس

  ٣٧٣...................... العلم بالفساد ـ صور الشك وصور١٤مسألة 

  ٣٧٥............................... ـ الصالة على المصلوب١٥مسألة 

  ٣٨١............................. ـ تكرار الصالة على المیت١٦ألة مس

  ٣٨٨.............................شرائط الصالة على القبرـ  ١٧مسألة 

  ٣٩١..............................عادة الصالة على القبرإ ـ ١٨ألة مس

  ٣٩٤.............................. ـ وقت الصالة على المیت١٩مسألة 

  ٣٩٧..............تاستحباب المبادرة إلى الصالة على المی ـ ٢٠مسألة 

  ٤٠٤........ ـ عدم جواز إتیان صالة المیت في أثناء الفریضة٢١مسألة 

  ٤٠٥................................... ـ الصالة على میتین٢٢مسألة 

  ٤١٠......ثناء الصالة على المیت میت آخرأ  ـ لو حضر في٢٣مسألة 

  

  فصل

  يف آداب الصالة على امليت

  ٤٢٧ ـ ٤١٧

  

  




