
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

  اخلامس عشراجلزء 



٢



٣

  

  الفقه

  موسوعة استداللية يف الفقه اإلسالمي

  

  آية اهللا العظمى

  شريازيالسيد حممد احلسيين ال

  دام ظله

  

  كتاب الطهارة

  الرابع عشراجلزء 

  

   للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيعدار العلوم

  بريوت ـ لبنان

  



٤

  

  الطبعة الثانية

م١٩٨٧ـ ه ١٤٠٨

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع

  لبنك اللبناين الفرنسيحارة حريك ـ بئر العبد ـ مقابل ا: وانالعن

   شوران٦٠٨٠ب . ص

   بريوت لبنان٨٢١٢٧٤تلفن 

  

  



٥

  

  

  

  كتاب الطهارة

  الرابع عشراجلزء 



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا 

قيام  إىل حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم

  .الدينيوم 



٧

  .حبيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها،  من اجلنازة أن يقف قريباً:اخلامس

  

} أن يقف قريباً من اجلنازة حبيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها: اخلامس{

فليقف عند رأسه حبيث إن (: ن الصدوق قالإ بفتوى الفقيه، حيث حوكأنه للتسام

  .هىانت. )١()هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب اجلنازة

بل لعله مشمول لعبارة مجلة آخرين من فهم، فعن املبسوط، والنهاية، والسرائر، 

 وعن ،نه ينبغي أن يكون بني املصلي وبني اجلنازة شيء يسريأواملهذب، واملنتهى، 

مام واجلنازة شيء يسري ذكره نه يستحب أن يكون بني اإلإ(: جامع املقاصد

  .، انتهى)٢()األصحاب

 عد مفرط بالنسبةبقاً أن ال يكون بني املصلي وبني اجلنازة بمث إنك قد عرفت سا

  .تصالاإلمام واملنفرد، أما املأموم فال بأس به مع االإىل 

يت يف هوة، أو مات فوق جبل،  كما إذا وقع امل، مع البعدكن إالّنعم لو مل مي

أو حنو اه، وأو يف طرف آخر من الشط، أو كان مريضاً مبرض معد خياف من عد

  ".امليسور"طالق، بضميمة دليل ك، يسقط هذا الشرط، لإلذل

                                                
  .١٦ ح يف الصالة على امليت٢٥ الباب ١٠١ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٤٠ س٥٧ ص:جامع املقاصد) ٢(



٨

  أن يرفع اإلمام صوته بالتكبريات بل األدعية أيضاً: السادس

  

بال إشكال وال خالف، ويدل } أن يرفع اإلمام صوته بالتكبريات: السادس{

واألئمة عدوا تكبريام، ولو كانوا ) صلى اهللا عليه وآله( عليه أن أصحاب النيب

  . مل يتمكنوا من العداخفتوا

) عليهم السالم( ن أخفتوا مبا يسمع، وأنه ال يدل جهرهمأمن املمكن : ال يقال

  .على االستحباب

ستحباب اإلخفات املسموع قليل جداً، وجهرهم يدل على اال: ألنه يقال

  .املناط يف جهر اإلمام يف املكتوبة إىل سوة، هذا مضافاًلأل

ور، للدليل السابق، وللسرية، وحلكمة أن يسمع على املشه} بل األدعية أيضاً{

دونَ ﴿و لقوله تعاىل ،املأموم فيقرأ معه، لكن عن احملقق والعالمة استحباب السر

 وخلرب أيب ،ما ثبت أن صالة امليت مسألة ودعاء بضميمة ،)١(الْجهِر ِمن الْقَوِل﴾

واحدة تعدل سبعني دعوة العبد سراً دعوة «:  قال)عليه السالم(  عن الرضاممها

  .)٢(»دعوة عالنية

                                                
  .٢٠٥اآلية : سورة األعراف) ١(

  .١ ح الدعاءأبواب من ٢٢ الباب ١١١٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٩

  .وأن يسر املأموم

  .ختيار املواضع املعتادة للصالة اليت هي مظانّ االجتماع وكثرة املصلّنيا: السابع

  

ورمبا حيتمل الفرق بني الليل فاجلهر، والنهار فالسر، للمناط، واإلنصاف أنه 

الطرفني، والدليل ليس هناك شيء يطمئن به، والتسامح بفتوى الفقيه جار يف 

السابق ال جيري يف املقام، ألنا مل جند يف الروايات ما يدلّ على أن املعصوم قرأ 

إن الدعاء كذا، ونقل أن الرسول قرأ : الدعاء ومسعه املأموم، بل أن املعصوم قال

كذا، فالقول باستحباب قراءة األدعية سراً أو جهراً أو بالتفصيل بني الليل والنهار 

  .حمل نظر

ه يف املكتوبة، أما املنفرد فلم يرد للمناط يف استحباب سر} وأن يسر املأموم{

  .فيه نص، ولذا حيق له أن يقرأ كيف يشاء، واهللا العامل

جتماع، وكثرة اختيار املواضع املعتادة للصالة اليت هي مظانّ اال: السابع{

  للشهرة، وأقربية (: وقال يف املستند} املصلني



١٠

من صلى عليه «: ستجابة، ورجاء جماب الدعوة فيهم، والنبوياال إىل دعائهم

 )٢(أي وجب له اجلنة، وأسنده يف الذكرى.  انتهى)١()،»ثالث صفوف فقد أوجب

  .األصحابإىل 

ستحباب، بضميمة التسامح لفتوى الفقيه، ورمبا يستدل والظاهر أنه كاف يف اال

وته يقصد تلك املواضع، وألنه له أيضاً بأنه من التعاون على الرب، ألن السامع مب

إذا مات املؤمن «: )عليه السالم( سبب لغفران اهللا تعاىل حيث ورد عن الصادق

اللهم إنا ال نعلم منه إال خرياً وأنت : فحضر جنازته أربعون رجالً من املؤمنني قالوا

ت شهاداتكم وغفرت لكم ما علمت زقد أج: أعلم به منا، قال اهللا تبارك وتعاىل

  .)٣(»ال تعلمونمما 

أميا مؤمن شهد له أربعة خبري «: أنه قال) صلى اهللا عليه وآله( ويف رواية عن النيب

صلى اهللا عليه ( ثنان؟ قالاو: ، قلنا»وثالثة«: وثالثة؟ قال: ، قلنا»أدخله اهللا اجلنة

  .)٤(، مث مل نسأله عن الواحد»ثناناو«): وآله

                                                
  .١٥ س٤٤٩ ص١ ج:املستند) ١(

  .٣٠ س٦١ ص:الذكرى) ٢(

  .١٩ ح يف الصالة على امليت٢٥ الباب ١٠٢ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٢٧ س٦١ ص:الذكرى) ٤(



١١

.روه عدا مسجد احلرامأن ال توقع يف املساجد، فإنه مك: الثامن

  

أما اجلواز يف } أن ال توقع يف املساجد، فإنه مكروه عدا مسجد احلرام: الثامن{

 املدعى عليه يف املنتهى، وبعض الروايات، اإلمجاع وطالقاملساجد، فلألصل واإل

 هل يصلى على امليت يف املسجد؟ )عليه السالم( كصحيحة البقباق، عن الصادق

  .)٣( ورواية حممد بن مسلم)٢(لها موثقتهومث. )١(»نعم«: قال

مث املشهور كراهة إيقاعها يف املساجد مطلقاً، ونفي املدارك الكراهة مطلقاً، 

وخص الكراهة مجع مبا عدا املسجد احلرام، وخص اإلسكايف الكراهة باملساجد 

  .الصغار

سجد كنت يف امل: أما القول بالكراهة مطلقاً، فمستنده خرب أيب بكر العلوي قال

 )عليه السالم( وقد جيء جبنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو احلسن األول

يا أبا «: فوضع مرفقه يف صدري فجعل يدفعين حىت أخرجين من املسجد، مث قال

  .)٤(»بكر إن اجلنائز ال يصلى عليها يف املساجد

  من صلى على جنازة يف املسجد «: والنبوي الذي رواه يف املستند

                                                
  .٤١ ح يف الصالة على األموات٣٢ الباب ٣٢٥ ص٣ ج:التهذيب) ١(

  .٣٩ ح يف الصالة على األموات٣٢ الباب ٣٢٥ ص٣ ج:التهذيب) ٢(

  .٤٠ ح يف الصالة على األموات٣٢ الباب ٣٢٥ ص٣ ج:التهذيب) ٣(

  .٤٢ ح يف الصالة على األموات٣٢ الباب ٣٢٦ ص٣ ج:التهذيب) ٤(



١٢

  . والروايتان ضعيفتان، لكنهما جمبورتان بالشهرة)١(» لهفال شيء

ضعف الروايتني بعد دليل اجلواز بقول  إىل للكراهة مستند هأما املدارك، فنفي

  .مطلق

  .ما عرفت من كون الضعف جمبوراً بالعمل: وفيه

وأما استثناء املسجد احلرام، فمستنده إمجاع اخلالف، وجممع الربهان، قال 

دليلنا : أن قال ـ إىل ال مبكة ـإ أن يصلى على اجلنازة يف املساجد ويكره(: األول

 على الكراهة إال يف مكة، وأنت خبري اإلمجاع )٣( وادعى الثاين،)٢()مجاع الفرقةإ

  .بأن كالمهما يشمل كل مساجد مكة، ال املسجد احلرام فقط

اضع املعتادة وإما إستثناء االسكايف املساجد الكبار، فكأنه ألن اجلوامع من املو

  .اليت سبق أن يستحب الصالة فيها

ال مساجد مكة إن دليل الكراهة أقوى، وعليه فاألقرب الكراهة مطلقا، إ: وفيه

  .مطلقاً

مث إن اجلنازة إن أوجبت تلوث املسجد مل جيز جعلها فيه، من باب حرمة 

  .التنجيس، كما نص عليه غري واحد

                                                
  .٢١ س٤٤٩ ص١ ج:املستند) ١(

  .٧٣ كتاب اجلنائز مسألة ١٦٨ ص١ ج:اخلالف) ٢(

  .٣٥ س١٣٢ ص١ ج:جممع الربهان) ٣(



١٣

  .مرأةافي املنفرد ولو أن تكون باجلماعة وإن كان يك: التاسع

 خبالف اليومية حيث ،أن يقف املأموم خلف اإلمام وإن كان واحداً: العاشر

.جنبه إىل يستحب وقوفه إن كان واحداً

  

أما كفاية }  املنفرد ولو امرأةين كان يكفإن تكون باجلماعة وأ: التاسع{

، ويدل عليه املنفرد، فبال إشكال وال خالف، بل إمجاعاً، بل هو من الضروريات

طالقات أدلة اجلماعة، وللتأسي حيث ستحباب اجلماعة، فإلاواما . طالقاتاإل

 عليه ثالث يما من مسلم ميوت فيصل«): صلى اهللا عليه وآله( صلى الرسول

  .وقد تقدم الكالم حول هذه املسألة ،)١(»صفوف من املسلمني االّ وجبت له اجلنة

 خبالف اليومية حيث ،ن كان واحداًإون يقف املأموم خلف اإلمام أ: العاشر{

نه أبال خالف، كما اعترف يف اجلواهر ب} جنبه إىل يستحب وقوفه إن كان واحداً

 عن الرجل )عليه السالم( مل جيد فيه خالفا، ومستنده خرب اليسع، عن الصادق

  عليه ( ؟ قال...فاثنان: قلت. »نعم«:  عليه السالميصلي على جنازة وحده؟ قال

                                                
  .١١ ح الدفنأبواب من ٣٣ الباب ١١٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(



١٤

  .االجتهاد يف الدعاء للميت واملؤمنني:  عشراحلادي

  

  .)١(»نعم ولكن يقوم اآلخر خلف اآلخر وال يقوم جبنبه«): السالم

ومحل العلماء هذا اخلرب على االيتمام، ألنه لو كانت فرادى كان األول حائال 

  .للثاين الواقف خلفه، وقد تقدم الكالم حول هذه املسألة

شكال وال خالف، لصحيح إبال } لدعاء للميتاالجتهاد يف ا: احلادي عشر{

إذا صليت على «:  قال)عليه السالم( ، وفضيل بن يسار، عن الباقرةنيذأعمر بن 

  .)٢(»املؤمن فادع له واجتهد له يف الدعاء

طالقات االجتهاد يف إ نعم يشمله ، لذلك خاصاًجد دليالًأمل } واملؤمنني{

دة يف ما يقال يف صالة امليت من الدعاء الدعاء للمؤمنني، ولعل الروايات الوار

  .للمؤمنني هي سبب هذه الفتىي

اللهم ال ترفعه وال «: ن يقول بعد رفع جنازة املنافقأنه من املستحب  إمث

 )٤( ، وكذلك يف فقه الرضا)٣()عليه السالم(  كما رواه احلليب، عن الصادق،»هتزكّ

  .)٦( واهلداية)٥(واملقنع

                                                
  .١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٨ الباب ٨٠٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣ الباب ٧٦٨ ص٢ ج:وسائلال) ٢(

  .١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٤ الباب ٧٦٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٢٧ س١٩ ص:فقه الرضا) ٤(

  .٣٥ س٦ ص: يف اجلوامع الفقهية،كتاب اهلداية) ٥(

  .٦ س٥١ ص:كتاب املقنع يف اجلوامع الفهقية) ٦(



١٥

  . ثالث مراتالصالة :قبل الصالةأن يقول : الثاين عشر

.أن تقف احلائض إذا كانت مع اجلماعة يف صف وحدها: الثالث عشر

  

ومل جند به دليالً } ثالث مرات» الصالة«: ن يقول قبل الصالةأ: الثاين عشر{

دلة السنن، ورمبا يستدل لذلك خبرب أ فتوى الفقهاء، بضميمة التسامح يف الّإخاصاً 

هل قلت له أرأيت صالة العيدين :  قال)عليه السالم( ، عن الصادق اجلعفيمساعيلإ

: ليس فيهما أذان وإقامة، وليكن ينادي«: )عليه السالم( فيهما أذان وإقامة؟ قال

ن ذلك من باب إلغاء خصوصية العيدين، وإ، وذلك ب)١(»الصالة، ثالث مرات

وا على دليل عليه يف غري م مل يقفأذكر مجاعة (: النداء لالجتماع، قال يف املستند

  .، انتهى)٢()ثبات االستحبابن فتواهم يكفي إلأال إ وهو كذلك ،صالة العيدين

كما } ذا كانت مع اجلماعة يف صف وحدهاإن تقف احلائض أ: الثالث عشر{

تقدم الكالم حول ذلك، ومثلها النفساء، وليس كذلك املستحاضة، لعدم مشول 

  .الدليل له

                                                
  .١ حصالة العيد أبواب من ٧ ب البا١٠١ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٢٢ س٣١٩ ص١ ج:املستند) ٢(



١٦

ليدين عند الدعاء على امليت بعد التكبري الرابع على قول رفع ا: الرابع عشر

.بعض العلماء، لكنه مشكل إن كان بقصد اخلصوصية والورود

  

رفع اليدين عند الدعاء على امليت بعد التكبري الرابع على قول : الرابع عشر{

مل يذكر (: املدارك قالولعل مراده ببعض العلماء صاحب } بعض العلماء

ستحباب رفع اليدين يف حالة الدعاء للميت، وال يبعد استحبابه ا صحاب هنااأل

  .، انتهى)١()مر برفع اليدين يف الدعاء املتناول لذلكطالق األإل

ومقتضى هذا الكالم استحباب رفعه يف الدعاء للمؤمنني بعد الثالثة، بل يف 

: بالرضويبعد الثانية، ورمبا يستدل له ) صلى اهللا عليه وآله( الصالة على النيب

 والقنوت ذكر اهللا والشهادتني والصالة على حممد ،ويقنت بني كل تكبريتني«

ما معه رفع  إىل ، بضميمة انصراف القنوت)٢(»وآله، والدعاء للمؤمنني واملؤمنات

نه لو كان كذلك استحب رفع اليدين يف الكل، ومع أنه خالف إ: اليد، لكن فيه

  .ليناإالسرية يف الصالة، بل لو كان لنقل 

مث } ن كان بقصد اخلصوصية والورودإلكنه مشكل {: ولذا قال املصنف

ثناء، وال بعد  ال يف األهنه ال يستحب أمر اُريده بعد الدعاء على وجهأالظاهر 

  التمام، لعدم النقل، ولو كان لبان،

                                                
  .٤ س٢٣٩ ص:املدارك) ١(

  .٢٢ س٢٠ ص:فقه الرضا) ٢(



١٧

   فاألوىل الصالة على كل واحد منفرداً، ،إذا اجتمعت جنازات): ١مسألة ـ (

  

نه ال أدلّ على ذلك يف كل دعاء منصرف عن صالة امليت، كما طالق ما إو

  .يشمل القنوت يف الصالة للنص اخلاص

 فاألوىل الصالة على كل واحد ،إذا اجتمعت جنازات{): ١مسألة ـ (

صل التخيري فمما ال أما أوإن جاز أن يصلى على اجلميع صالة واحدة، } منفردا

مات، رسال املسلّإرسلوه أليه، حيث  عاإلمجاعشك فيه وال خالف، بل ظاهرهم 

  .طالقات نصوص االنفراد ونصوص جتميعهم يف الصالةإويدلّ عليه 

فراد كل واحد بصالة، فقد استدل له يف حمكي املبسوط، إوىل ما كون األأو

 يفضل من صالة واحدة، ويف حمكأن صالتني فيما إذا كانا ميتني أوالسرائر، ب

ن الدعاء أوىل منه بالتعميم، ولعل مرادمها أالتخصيص ن القصد بأالتذكرة والنهاية ب

حسن، والتوجه من أن توجه النفس إبلغ من الدعاء جلماعة، حيث أنسان خاص إل

سباب استجابة الدعاء، ويف كال الدليلني نظر، لكن فتوى الفقيه بضميمة التسامح أ

ن أمن : فراد ما وردولوية االنأعلى يدل كافية يف األولوية املذكورة يف املنت، ورمبا 

  .صلى على جنازة شهداء اُحد كذلك) صلى اهللا عليه وآله( الرسول

، عن احلسني بن )عليهم السالم(  عن آبائه،)عليه السالم( فعن داود، عن الرضا

نه كبر على محزة أ) صلى اهللا عليه وآله( رأيت النيب«: نه قالأ، )عليه السالم( علي

  مخس 



١٨

  :على وجهنيوإن أراد التشريك فهو 

  

تكبريات، وكرب على شهداء بعد محزة مخس تكبريات، فلحق محزة سبعون 

ن النيب كان يشرك محزة مع سائر أن ظاهره إ، ف)١( كذا رواه يف العيون،»تكبرية

كانوا مع محزة سبعني شهيداً، كان حلمزة م إالشهداء شهيداً شهيداً، وحيث 

  .سبعون صالة

يب أعن زرارة، عن  ال تكبرية، ما رواه يف الكايف، سبعني صالةن املراد أويؤيد 

على محزة ) صلى اهللا عليه وآله( صلى رسول اهللا«:  قال)عليه السالم( جعفر

  .)٢(»سبعني صالة

س، نيراد ا اجل" كرب عليه سبعني تكبرية"نه أوعليه فما يف مجلة من الروايات 

  .كالعكس" الصالة"على " التكبري"حيث يطلق 

ملا ورد يف متعدد  ،خرنه ال فضل ألحد األمرين على اآلأيقال بلكن رمبا 

أنه  إىل ضافةباإل ،كما سيأيت» يصلي على اجلميع بصالة واحدة«: نهأالروايات من 

ال يكون أحد تعجيل، والتعجيل مستحب كما تقدم، لبعد التكافؤ بني الدليلني 

  .خر، واهللا العاملمرين أوىل من اآلاأل

  :}ك فهو على وجهنيراد التشريأن إو{

                                                
  .١٦٧ ح٤٥ ص٢ ج:عيون أخبار الرضا) ١(

  .١ ح باب من زاد على مخس تكبريات١٨٦ ص٣ ج:الكايف) ٢(



١٩

  أن يوضع اجلميع قدام املصلّي مع احملاذاة،: األول

  

لبعض األموات مع بعض، } اذاةاجلميع قدام املصلّى مع احملن يوضع أ: ولاأل{

ذا جعل يف كل إحىت يكون صفوف من األموات لكل ميت صف، بل وكذلك 

  :ثنان، أو ثالثة، أو أزيد، ويدلّ عليه مجلة من الرواياتاصف 

 يف جنائز النساء والرجال )عليه السالم( كمرسلة ابن بكري، عن الصادق

يضع النساء مما يلي القبلة، والصبيان دوم، والرجال مما دون «: والصبيان، قال

  .)١(»مام مما يلي الرجالذلك، ويقوم اإل

سألته عن الرجال : قال) عليهما السالم( حدمهاأوصحيح حممد بن مسلم، عن 

الرجل أمام النساء مما يلي اإلمام، يصف «:  عليهم؟ قالىيف يصلوالنساء ك

  .)٢(»بعضهم على أثر بعض

م كلثوم بنت أخرجت جنازة أ:  عن عمار بن ياسر قاليرو(: نهأويف اخلالف 

 ويف اجلنازة احلسن واحلسني، وعبد اهللا بن ،وإبنها زيد بن عمر )عليه السالم( علي

 واملرأة ، فوضعوا جنازة الغالم مما يلي اإلمام،ريرةبو هأعمر، وعبد اهللا بن عباس، و

  .)٣()هذا هو السنة: وراءه وقالوا

                                                
  .٣ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٢ الباب ٨٠٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٢ الباب ٨٠٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٧٦ كتاب اجلنائز مسألة ١٦٩ ص١ ج:اخلالف) ٣(



٢٠

 إىل ملرأةم افإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغالم ومملوك، فقد«: ويف الرضوي

والرجل بعد الغالم مما يلي اإلمام، ويقف اإلمام ... القبلة، واجعل اململوك بعدها،

  .)١(»ي عليهم مجيعاً صالة واحدةخلف الرجل يف وسطه، ويصل

اذا اجتمعت اجلنائز صلى عليها «:  قال)عليه السالم( وخرب الدعائم، عن علي

والنساء مما يلي القبلة، وكذلك إذا معا بصالة واحدة، وجيعل الرجال مما يليه، 

 ونساء، جعل الرجال مما يلي اإلمام، مث الصبيان مما ىاجتمع رجال وصبيان وخناث

  .)٢(»ى مما يلي الصبيان، مث النساء مما يلي اخلناثىجال، مث اخلناثيلي الر

يف الرجل واملرأة : قال) عليه السالم ( عن أيب عبد اهللا،وصحيحة زرارة واحلليب

جيعل الرجل وراء املرأة، ويكون الرجل مما يلي «: فقاليصلى عليهما؟ كيف 

  .غريها من الروايات إىل .)٣(»اإلمام

                                                
  .٢٩ س١٩ ص:فقه الرضا) ١(

  . يف ذكر الصالة على اجلنائز٢٣٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

  .١٠ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٢ الباب ٨١٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٢١

املصلّي، حراً كان أو  إىل ماع الرجل واملرأة جعل الرجل أقربجتاواألوىل مع 

جتمع احلر والعبد جعل احلر أقرب إليه، ولو اجتمع الطفل مع اعبداً، كما أنه لو 

  املرأة، جعل الطفل أقرب إليه، إذا كان ابن ست سنني وكان حراً،

  

راً كان أو املصلي، ح إىل جتماع الرجل واملرأة جعل الرجل أقرباواألوىل مع {

عبداً، كما أنه لو اجتمع احلر والعبد جعل احلر أقرب إليه، ولو اجتمع الطفل مع 

ما تقدمي الرجل أ ،}املرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنني وكان حراً

على املرأة، وتقدمي الطفل على املرأة، وتقدمي الرجل على الطفل، فقد ذكرت يف 

  .الروايات املتقدمة

: )عليه السالم( ر على العبد، فلخرب طلحة بن زيد، عن الصادقما تقدمي احلأو

»وإذا صلى على العبد ر الرجل، كان إذا صلى على املرأة والرجل قدم املرأة وأخ

الصغري وأخر صلى على الصغري والكبري قدم احلر، وإذا العبد وأخر واحلر قدم 

  .)١(»الكبري

لقبلة، بقرينة الروايات السابقة يف الرجل طرف ا إىل  أيمقدواملراد من 

  .واملرأة، والصغري والكبري

ن إ: منا قيد االبن لست سنني، ألنه وقت وجوب الصالة عليه، لكن فيهإمث 

طالق تقدميه، ولو مل يبلغ إولذا حكي عن الصدوقني الق الروايات ينفيه، طإ

  الست، وال ينايف ذلك ما عن 

                                                
  .٥ حزة صالة اجلناأبواب من ٣٢ الباب ٨٠٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٢٢

ذ إاإلمام مث املرأة،  إىل قدمي الصيب الذي بلغ الست على تاإلمجاع من )١(اخلالف

  .ثبات الشيء ال ينفي ما عداهإ

مجاعاً، إتحبابية، سن األحكام املذكورة يف استحباب التقدمي والتأخري اإمث 

صحيح هشام بن  إىل ذهان املتشرعة، مضافاًأويكفي دليالً عليه كونه املركوز يف 

ال بأس أن يقدم الرجل وتؤخر املرأة، «: لقا) عليه السالم (سامل، عن الصادق

  .)٢(»على امليت يعين يف الصالة ،ويؤخر الرجل وتقدم املرأة

عن الرجل واملرأة يصلى عليهما؟ ) عليه السالم (سألته: ومضمر احلليب، قال

يكون الرجل بني يدي املرأة مما يلي القبلة، فيكون رأس املرأة عند وركي «: قال

 مما يلي يسار اإلمام، ورأس الرجل مما ره، ويكون رأسها أيضاًالرجل مما يلي يسا

  .)٣(»يلي ميني اإلمام

 لكن اإلطالق مينع من هذا القيد، وكأن )وكان حراً(: ن املصنف قال إمث

الطفل يتعارض الذكورة فيه املوجبة لتقدميه، " عبودية"ن يف صورة أاملصنف الحظ 

، ولدى التساقط يتخري يف تقدمي أيهما شاء، ويف يف املرأة املوجبة لتقدميها" احلرية"و

  .املقام مسائل كثرية نضرب عنها خوف التطويل

                                                
  .٧٦ كتاب اجلنائز مسألة ١٦٩ ص١ ج:اخلالف) ١(

  .٦ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٢ الباب ٨١٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٢ الباب ٨١٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٢٣

كانوا متساويني يف الصفات ال بأس بالترجيح بالفضيلة وحنوها من الصفات ولو 

  الدينية، ومع التساوي فالقرعة،

  

و أاراً، ن كانوا ذكوراً، أو اناثاً، أو أحرأب} ولو كانوا متساويني يف الصفات{

اإلمام من  إىل قربأفالعامل } ال بأس بالترجيح بالفضيلة{. غري ذلك إىل ،عبيداً

ن الظاهر تقدمي املؤمن على املخالف، وهو على املنافق، وذلك ألن أاجلاهل، كما 

} وحنوها من الصفات الدينية{. املستفاد من الروايات السابقة تقدمي األفضل

 ،عادي، فالفضيلة كاهلندسة وإن مل يكن علماً دينياًنسان الكتقدمي الزاهد على اإل

نه ال إ(: كما عن املنتهى} ومع التساوي فالقرعة{. والصفة الدينية كما عرفت

 وكأنه لكون القرعة ،)١()و التراضيأال بالقرعة إيستحب القرب يف صورة املساواة 

 مشكالًن هذا ليس إ: ا حتلّ مشكلة التخاصم، لكن فيهلكل أمر مشكل، وأل

ذ املكان ملن سبق إذا مل يكن مملوكاً، أو ملن أذن له إشرعياً، والتخاصم ليس حبق، 

  .املالك إذا كان مملوكاً

بعد، لعدم الدليل عليه، كما قرب واألنه ال يشترط رضى املصلي يف جعل األ إمث

ال يعترب رضى الويل، فلو وضع ميته يف مكان بظن أن املصلي قربه، مث جيء بآخر 

  .ل أمام اإلمام صحت الصالة، وإن مل يرض الويل باملكانجع

                                                
  .٨ س٤٥٧ ص١ ج:املنتهى) ١(



٢٤

  . فيجوز بأي وجه اتفق،وكلّ هذا على األولوية ال الوجوب

أن جيعل اجلميع صفاً واحداً، ويقوم املصلي وسط الصف بأن جيعل رأس : الثاين

  كل عند ألية اآلخر شبه الدرج،

  

بال إشكال وال }  اتفقولوية ال الوجوب، فيجوز بأي وجهوكل هذا على األ{

ن يقف أكثر من واحد كل صف جاز أنه لو صفهم إخالف كما عرفت، مث 

التدرج  الستفادته من نصوص ،س ذاكأن كان عند رجل هذا ورإوسطهم، و

ولو  عليهم رجالً أو إمرأة الطالق النص والفتوى، ىن يكون املصلأاآلتية، وجيوز 

ذن الويل، إصحيح الصالة علهيم لعدم كان بعض من يف الوسط أو عند اإلمام غري 

 صحت صالة البقية إن مل يكن الفاصل كثرياً ،شبه ذلكأأو كوم كفاراً أو ما 

  .وإال بطلت، لفوات شرط عدم البعد املفرط

ن أالتدرج اآليت، وال فرق يف جواز التصفيف والتدرج بني  إىل وكذا بالنسبة

باالختالف، وإن كان من أو تكون الصالة على اجلميع واجبة، أو مستحبة، 

 كما هو كذلك يف صالة اجلماعة إذا كان املوصل تستحب الصالة عليه فاصالً

  . مثالدة تستحب صالته، ألا معااًللمأموم باإلمام إنسان

أو صفوفاً على حنو التدرج، ألنّ املناط } ن جيعل اجلميع صفاً واحداًأ: الثاين{

ن جيعل رأس كل عند ألية أي وسط الصف بويقوم املصلّ{. يف الصفوف أيضاًآت 

  شكالإبال } اآلخر شبه الدرج



٢٥

، ويدل اإلمجاعيدلّ على مات وال خالف، بل إرساهلم للمسألة إرسال املسلّ

، يف الرجل يصلّي على ميتني، أو ثالثة )عليه السالم( عليه موثق عمار، عن الصادق

ثنني، أو او أن ثالثة، ن كاإ«: )عليه السالم( موتى، كيف يصلي عليهم؟ قال

يكرب عليهم مخس  عليهم صالة واحدة،  أكثر من ذلك، فليصلّعشرة، أو

يضع ميتا واحداً، تكبريات، كما يصلي على ميت واحد، وقد صلى عليهم مجيعاً، 

لية الثاين، شبه املدرج، حىت أ إىل لية األول، مث جيعل رأس الثالثأ إىل مث جيعل اآلخر

ذا سواهم هكذا قام يف الوسط، فكرب مخس إانوا، فيفرغ منهم كلهم ما ك

سئل فإن كان املوتى رجاالً . »تكبريات، يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد

لية األول حىت أ إىل يبدأ بالرجال، فيجعل رأس الثاين«: )عليه السالم( ونساًء؟ قال

، مث جيعل رأس لية الرجل األخريأ إىل يفرغ من الرجال كلهم، مث جيعل رأس املرأة

ذا سوى هكذا قام يف إلية املرأة األوىل حىت يفرغ منهم كلهم، فأ إىل خرىاملرأة األ

وصلى عليهم، كما يصلي على ميت ، وسط الرجال، فكرب عليهم الوسط

  .)١(»واحد

: سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ فقال: ضمر مساعة، قالمو

  ، وتوضع املرأة يقدم الرجل قدام املرأة قليالً«

                                                
  .٢ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٢ الباب ٨٠٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٢٦

  ويراعي يف الدعاء هلم بعد التكبري الرابع تثنية الضمري أو مجعه

  

 )١(»ويقوم اإلمام عند رأس امليت فيصلي عليهما مجيعاً... أسفل من ذلك قليالً

  .ومثلهما غريمها

 إىل و التدرجأنه جيوز االختالف بتصفيف بعض وتدرج بعض، أمث الظاهر 

إلمام، بأن جيعل امليت الثاين يف يسار امليت األول، أو جانب القبلة، أو جانب ا

ميينه، ملا جيوز أن يقف اإلمام وسط الرجال، أو وسط النساء، أو الوسط املطلق، أو 

  .يف طرف الصف

ن أن يقف يف وسط الرجال، ملوثق عمار، والظاهر ألكن الظاهر استحباب 

م يف استحباب التقدمي طفال واخلناثي، مثل تصفيفهتدرج الرجال والنساء واأل

موات صفاً طويالً، بأن يكون رأس كل عند رجل اآلخر، ، وجيوز جعل األريوالتأخ

ن يقف بعيداً عن املتدرج، حىت يكون اجلميع قدامه، أو قريباً حىت أواإلمام جيوز له 

ن جيعل امليت الثالث حبيث أيكون بعضه خلفه، وجيوز التدرج ذهاباً ورجوعاً، ب

و حتتهما، وجيوز الصالة على القرب بعد أول، ويكون امليت فوقهما األيوازي امليت 

  .دلة واملناطموات، كل ذلك للجمع بني األأالدفن صالة واحدة لعدة 

يف التثنية } ويراعي يف الدعاء هلم بعد التكبري الرابع تثنية الضمري أو مجعه{

  فراد باعتبار كل واحد واحد، واجلمع، وجيوز اإل

                                                
  .٨ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٢ الباب ٨١٠ ص٢ج :الوسائل) ١(



٢٧

أنيثه، وجيوز التذكري يف اجلميع بلحاظ لفظ امليت، كما أنه جيوز وتذكريه وت

.التأنيث بلحاظ اجلنازة

  

الْمالِئكَةُ بعد ﴿و:  وقال،)١(شراِبك لَم يتسنه﴾طَعاِمك و إىل ﴿انظُر: قال تعاىل

﴾ظَهري وال ..." ن هذا وهذا وهذاإاللهم : "ن يقولأكما جيوز التفريد ب. )٢(ذِلك

للواحد، وكما " السالم عليكم: "ن جيوز اجلمع للواحد، باعتبار االحترام مثلأيبعد 

 بالالم ى واحد، وجيوز أن يأيت باملفرد احمللهنأمع " نا، ومناإ"سه نف إىل يقول بالنسبة

  .سنللجماعة باعتبار اجل

 وجيوز التذكري يف اجلميع بلحاظ لفظ امليت،{كما تقدم } وتذكريه وتأنيثه{

كما تقدم أيضاً، وإذا كانوا خمتلفني دعا } نه جيوز التأنيث بلحاظ اجلنازةأكما 

لكل واحد حسب دعائه، كدعاء املؤمن، والطفل، واملنافق، واهول، 

  .واملستضعف

نه يف املسجد احلرام جيوز التصنيف والتدرج الدائري، للمناط يف أمث الظاهر 

  .صالة اجلماعة

موات ثنان، أو أكثر بصالة اجلماعة على األايقوم ن أنه جيوز أمث الظاهر 

ميت واحد، ومثله ما لو قام  إىل املصطفني، أو املتدرجني، كما جيوز ذلك بالنسبة

  .طالق األدلةإثنان أو أكثر بصالة املفرد، عليه أو عليهم، كل ذلك إل

  

                                                
  .٢٥٩اآلية : سورة البقرة) ١(

  .٤اآلية : سورة التحرمي) ٢(



٢٨



٢٩

  فصل

 يف الدفن

  

  جيب كفاية دفن امليت مبعىن مواراته يف األرض،

  

  }فصل{

  }يف الدفن{

  

املسلم غري احملكوم بكفره، ومثله ولده، وجمنونه، ومن }  دفن امليتجيب كفايةً{

  .سري الطفل، كما تقدم يف سائر أحكام األمواتحلق به، كاللقيط، واأل

 ،شكال فيه، وال خالف، بل هو من ضروريات الدينإوكون الدفن واجباً ال 

  .املسلمني عمجاإ ذلك على واملستند املعترب ادعى ولذا

 تقدم مبا لذلك ويستدل ،اإلمجاع عليه قام مما أيضاً فذلك كفائي، وجوبه أن ماأ

 هو حصل إذا وجوبه يسقط توصلي الدفن نإ وحيث امليت، جتهيزات سائر يف

 ما أو حيوان، أو طفل، بفعل حصل أو مثالً، األمطار أو العواصف، بفعل بنفسه،

  .شبهأ

 األصحاب، به قطع ما على بل املشهور، على }رضاأل يف مواراته مبعىن{ والدفن

   الصحابة عمل وعليه املدارك، يف كما



٣٠

   يؤمن على جسده من السباع، ومن إيذاء رحيه للناس،حبيث

  

والتابعني، كما عن كشف االلتباس، واستدلوا لذلك بالتأسي باألئمة الطاهرين، 

لمني، ولتبادره عن الدفن واالقتداء بالصحابة والتابعني، والسرية بني عامة املس

  .الوارد يف متواتر الروايات، وهذا يف اجلملة مما ال شك فيه، وال شبهة تعتريه

ومن إيذاء رحيه {وسائر احليوانات } حبيث يؤمن على جسده من السباع{

ن إويكون حبيث ال يظهر بدنه بوب الرياح، ونزول األمطار العادية، و} للناس

ل الزلزال والرباكني وما أشبه، ويدل على ذلك كان من املمكن ظهوره بفع

مجاع املسلمني كما يف املستند، إوقطع األصحاب كما يف املدارك،  إىل ضافةباإل

  .السرية واألسوةو

: قال) عليه السالم (وما رواه العلل والعيون، عن فضل بن شاذان، عن الرضا

جسده، وقبح منظره، لئال يظهر الناس على فساد : فلم أمر بدفنه، قيل: فإن قيل

حياء برحيه، ومبا يدخل فيه من اآلفة والدنس والفساد، وتغري رحيه، وال يتأذى به األ

  .)١(»وليكون مستوراً عن األولياء واألعداء، فال يشمت عدو، وال حيزن صديق

                                                
 ٣٤ الباب ١١٣ ص٢ ج:عيون أخبار الرضا . يف علل الشرائع١٨٢ الباب ٢٦٨ ص١ ج:علل الشرائع) ١(

  .١ح



٣١

وال جيوز وضعه يف بناء، أو يف تابوت ولو من حجر، حبيث يؤمن من األمرين 

   حتت األرض،مع القدرة على الدفن

  

ن يوضع أبدون } وال جيوز وضعه يف بناء، أو يف تابوت ولو من حجر{

من األمرين، مع القدرة على الدفن حتت حبيث يؤمن {التابوت حتت األرض 

لألدلة السابقة، ورمبا يقال جبواز ذلك، ألن العلة حاصلة، والدفن حتت } األرض

 إذا وضع يف بناء، يني، خصوصاًسهل، فال يدل على التعألنه الطريق األاألرض، 

دفن الكرت أو حنوه وإن وضعه يف : طالقات، يقالاإللصدق الدفن عرفاً، فيشمله 

  .بناء، واالنصراف لو كان فهو بدوي، فتأمل

ما إذا وضع يف سرداب حتته سرداب آخر، فالظاهر أنه من الدفن، وهل جيب أ

ذا وضع على باب القرب إما ن حنط مبا يؤمن عدم تغريه، كإستره عن األبصار، و

  .من العلة، ومن عدم صدق الدفن: زجاج يرى من داخله؟ احتماالن

شكال يف عدم جواز ذلك بدون حتنيط، حبيث يرى الناس نعم ال ينبغي اإل

  .فساده للعلة

 خالف واجب القيام، أو ما أشبه فال جيوز، ألنهأما وضعه على حنو اجللوس، أو 

  .الدفن كما سيأيت

يطه ووضعه يف اخلارج بدون دفن، كاملتاحف وحنوها، فالظاهر عدم أما حتن

  ن إ: ن يقالأال إجوازه، لعدم حصول الدفن، اللهم 



٣٢

  نعم مع عدم اإلمكان ال بأس ما،

  

  .الدفن للعلة، فإذا حصلت جاز عدم الدفن، وفيه منع واضح

 الدفن  يف عدم حتقق،نه ال فرق بني رؤية إنسان أو أناس لفسادهأمث الظاهر 

رحيه بفتح بذلك، فإذا وضع يف سرداب يراه احلفار كلما أدخل ميت آخر وينتشر 

ب كان حمظوراً، وعليه فالالزم دفنه يف السرداب، لئال حيصل األمران اباب السرد

  .الرؤية وانتشار الرائحة

وهل جيوز حفظ امليت برجاء احلياة بعالج ـ كما تعارف اآلن يف بعض بالد 

امليت  إىل دلةن كان االحتمال عقالئياً، النصراف األإبعد ذلك ، الغرب؟ ـ ال ي

  .هالذي ال يرجى عود

منا العالج من إحياء من اهللا سبحانه، ونه إن حتقق ذلك فاإلأمث ال خيفى 

جياد من اهللا ن اإلأن الشفاء من اهللا والعالج من الطبيب، كما أ كما ،نساناإل

  .غري ذلك إىل بوين،وسبب احلياة من األ

املناظر احلديثة اليت يرى  امليت يف قربه املسدود بواسطة إىل وهل جيوز النظر

بسببها داخل األرض؟ الظاهر العدم، فيما إذا فسد امليت، للعلة املذكورة  اإلنسان

شكال، لعدم الفرق يف إنظر غري احملرم فهو حرام بال  إىل ما بالنسبةأيف الرواية، 

  . سبق يف مباحث الغسل كما،احلرمة بني احلي وامليت

ن الدفن يف بناء حينئذ مقدم أوالظاهر } مكان ال بأس مانعم مع عدم اإل{

  .على جعله يف تابوت



٣٣

ن لفظ حفظ بدنه عن السباع مل أجده وارداً يف نص، لكنه مشهور على  إمث

وغريها من حشرات األرض، كالفئران لسنة الفقهاء، وعليه ال فرق بني السباع أ

: وحنوها، وذلك ألنه عدم حفظه منهم خالف احترام امليت، وقد وردواحليات 

اًن حرمته ميتاًإكحرمته حي )ذا كان الدفن يف مكان يوجب تسلط اجلرذان إ، ف)١

  .عليه دون مكان آخر، لزم دفنه يف املكان الثاين

  .مه مبا حيفظه عن ذلك، فال جيبيما حفظه عن الديدان املتكونة من نفسه بتعقأ

و يف أرض أنه ال فرق بني دفنه يف األرض املسطحة، أو يف أرض البحر، إ مث

  . للصدق،اجلبل، أو ما أشبه ذلك

وهل جيب إنزال امليت يف الفضاء حىت يدفن يف األرض، أو جيوز تركه هناك 

من حفظه هناك، فالعلة متوفرة، ومن أنه ليس : خارج جاذبية األرض؟ احتماالن

  .بدفن

شكال فيه، ألنه ال خصوصية لألرض، كما هو إخر فال ما دفنه يف كوكب آأ

  .واضح

، لكن مل حتصل  بل لو كان باملقدار املقدر شرعاً،نه لو صدق الدفنأمث الظاهر 

ن كان سباع األرض شرسني خترجه، أو كان األرض لرخاوة إية من الفائدتني، بأ

   و حنوها ال حتفظ رحيهأ

                                                
  .١٦٧ ح احملتضرينقني يف تل٢٣ الباب ٤٦٥ ص١ ج:التهذيب) ١(



٣٤

، حبيث يؤمن من األمرين من جهة عدم واألقوى كفاية جمرد املواراة يف األرض

وجود السباع أو عدم وجود اإلنسان هناك، لكن األحوط كون احلفرية على 

. الوجه املذكور، وإن كان األمن حاصالً بدونه

  

 ولو مل يكن خياف ،كثر حىت حتصل الفائدتانأو استحكام أكرب أوجب عمق 

يح معه، أو أكله ـ كما يف عليه من السباع لكن خيف عليه من اإلنسان، لعمل قب

فإن حرمته بعض الشعوب املتوحشة ـ وجب االستحكام حىت يؤمن من ذلك، 

  . كحرمته حياميتاً

قوى كفاية جمرد املواراة يف األرض، حبيث يؤمن من األمرين، من جهة واأل{

حبيث تظهر رائحته له، وهذا } نسان هناكعدم وجود السباع، أو عدم وجود اإل

جلواهر، لصدق الدفن، وحصول الغرض بالفعل، وكون احلفرة على وجه هو خمتار ا

  .ليهإمر زائد على مسمى الدفن، إمنا يلزم عند احلاجة أخمصوص 

ن كان األمن حاصالً إلكن األحوط كون احلفرية على الوجه املذكور و{

بل هو األقرب، ألن املنصرف من الدفن ما كان جامعاً للوصفني من جهة } بدونه

  .احلفرة، ال من جهة عدم وجود السبع، أو اإلنسانعمق 

 وال رائحة ينعم ال يبعد ذلك إذا صدق الدفن، ومل تكن له رائحة، ألنه قد بل

  . فتأمل،له، أو عقّم حبيث ال تعطي رائحة

  رض مث يبىن حوله القربن يوضع فوق األأنه يصح أمث الظاهر 

  



٣٥

 حبيث يكون  ى جنبه األمينجيب كون الدفن مستقبل القبلة عل): ١مسألة ـ (

  املشرق، إىل املغرب، ورجله إىل رأسه

  

نصراف الدفن عن مثله، وحصول العلة خصوصاً إذا اذا حصل الوصفان، لعدم إ

 يف األرض، لصالبة األرض ةذا مل يقدر على املواراإاعتاد عندهم ذلك، فتدبر، و

 ضطرارا ال حيث دلة،األ طالقإل نقل، فيه يدفن كانم إىل نقله مكنأ نإف ،وحنوها

 وأمكن أيضاً، ذلك يكن مل ولو حنومها، أو تابوت أو ببناء جثته سترت الإو غريه، إىل

  .امليسور لقاعدة وجب الفائدتان، وحتصل بدنه، يستران ر أو حبر يف لقاءاإل

 لعدم القطب، كطرف الثلجية، األماكن يف األرض حال حاله الثلج نإ الظاهر مث

  .لألرض خصوصية

 الدفن، صدق لعدم فال، امليت كالبحر حيوان له يكن مل نإو املاء، يف جعله ماأ

  .الفائدتان حصلت نإو

 مل نإ اجلواز، الظاهر امللحية؟ األراضي يف يكون الذي امللح يف دفنه يصح وهل

 جيوز ولذا الفناء، سرعة من عليه التحفظ وجوب على دليل ال نهإف وهتك، إهانة تكن

  .وفنائه تبدده سرعة يوجب حنوهو بستان يف دفنه

 يعد رمبا ألنه فنائه، لسرعة عليه، مفنية مادة رش أو عليه، املاء تسليط يشكل نعم

  .هانةواإل اهلتك من

ب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه األمين، حبيث جي{ ):١ ـ مسألة(

 بل بال إشكال،} املشرق إىل املغرب ورجله إىل رأسه{مثال بالدنا أيف } يكون

  عن القاضي نفي اخلالف عنه، وعن 



٣٦

يب سيابه ـ أسوة والسرية، كخرب األ إىل  عليه، ويدل عليه مضافاًاإلمجاعالغنية 

القرب تناولته  إىل إذا أنت صرت«: بالتخفيف ـ يف حديث القتيل الذي قطع رأسه

  .)١(»دخلته اللحد ووجهته للقبلةأي الرأس ـ مع اجلسد وأـ 

ن بكان الرباء «: قال) عليه السالم (ار، عن الصادقوصحيح معاوية بن عم

مبكة ) صلى اهللا عليه وآله( معرور التميمي األنصاري باملدينة، وكان رسول اهللا

 إىل واملسلمون يصلون) صلى اهللا عليه وآله( وأنه حضره املوت، وكان رسول اهللا

صلى ( ل اهللارسو إىل أن جيعل وجهه ـ يف القرب ـ... وصى الرباءأبيت املقدس، ف

  .)٢(»القبلة فجرت به السنة إىل )اهللا عليه وآله

  .)٣(»ضعه يف حلده على ميينه مستقبل القبلة«: وعن الفقه الرضوي

صلى اهللا عليه (  أنه شهد رسول اهللا)عليه السالم(  عن علي،وخرب الدعائم

يف ضعوه «: حضر جنازة رجل من بين عبد املطلب فلما أنزلوه يف قربه، قال) وآله

  .)٤(»مين مستقبل القبلة وال تكبوه لوجهه وال تلقوه لقفاهحلده على جنبه األ

                                                
  .٣ ح الدفنأبواب من ٦١ الباب ٨٨٥ ص٢ج :الوسائل) ١(

  .١٦ ح باب يف النوادر٢٥٤ ص٣ ج:الكايف) ٢(

  .١١ س١٨ ص:فقه الرضا) ٣(

  . يف ذكر الدفن والقبور٢٣٨ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٤(



٣٧

  وكذا يف اجلسد بال رأس، بل يف الرأس بال جسد،

  

 ونزل علي): صلى اهللا عليه وآله( رشاد املفيد يف سياق قصة رسول اهللاإويف 

ووضع ) صلى اهللا عليه وآله( القرب، فكشف عن وجه رسول اهللا) عليه السالم(

هال عليه أالقبلة على ميينه مث وضع عليه اللنب و إىل خده على األرض موجهاً

  .)١()التراب

  .)٢(»دخلته اللحد ووجهته للقبلةأو«: ويف رواية عالء

  .)٣(»فضعه على ميينه مستقبل القبلة«: ويف رواية الراوندي

  .)٤(» ميينهالقبلة على إىل ووضع خده على األرض موجهاً«: يب مرميأويف رواية 

  .وحنوها رواية محاد. )٥(»مينيوجه الرجل على جنبه األ«: ويف رواية عمار

للمناط يف اجلسد التام، بل هو هو فيشمله دليله، } وكذا يف اجلسد بال رأس{

 ،ملا ذكر} بل يف الرأس بال جسد{واحتمال مدخلية الرأس بعيد لدى العرف، 

  ولرواية أيب سيابة املتقدمة، 

                                                
  .١٠١ ص:رشاداإل) ١(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٦١ الباب ٨٨٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٤٣ ح٥٣ ص٧٩ ج:البحار) ٣(

  .٤ حذن لهإن امليت يدخل القبل من أ يف ٣٥ الباب ٤٢٥ ص٣ ج:ث الشيعةحاديأجامع ) ٤(

  .١٠ ح القيامأبواب من ١ الباب ٦٩١ ص٤ ج:الوسائل) ٥(



٣٨

  . صدر وحده، بل يف كل جزء ميكن فيه ذلكبل يف ال

  

ويدل عليه املناط، وما سبق من وجوب جتهيزه الذي } بل يف الصدر وحده{

بل يف كل جزء ميكن فيه {منه دفنه، فيكون حكم دفنه كدفن امليت الكامل، 

 واملناط، وال شك يف كون ذلك أحوط، ،، واالستصحاب"امليسور"لقاعدة } ذلك

  .لة املذكورة تأملدوإن كان يف بعض األ

ار النائم، فالظاهر بمث اذا دار األمر بني االستقبال الواقف، أو القاعد، أو إستد

ذا مل ميكن االستقبال إنه يقدم االستقبال، ملا يستفاد من األدلة عرفاً من أمهيته، وأ

على النحو املذكور من االضطجاع، لكن أمكن كاستقبال احملتضر، أو على 

  ".امليسور"وجب، لقاعدة الطرف األيسر 

ما االستقبال منكوساً، بأن يكون رأسه حتت، ورجله فوق، فالظاهر سقوطه، أ

  .ألنه إهانة وهتك

  



٣٩

إذا مات ميت يف السفينة فإن أمكن التأخري ليدفن يف األرض ): ٢مسألة ـ (

ل ويكفّن بال عسر وجب ذلك، وإن مل ميكن خلوف فساده، أو ملنع مانع، يغس

ط ويوحينلقى يف البحر مستقبل صلّى عليه، ويوضع يف خابية، ويوكأ رأسها وي

القبلة على األحوط،

  

ت يف السفينة فإن أمكن التأخري ليدفن يف األرض إذا مات مي{): ٢مسألة ـ (

طالق أدلة إل} وجب ذلك{هلتكه و تفسخه املوجب أمن جهة رحيه } بال عسر

لقائه يف البحر اختياراً، إملعترب جواز الدفن اليت ال صارف عنها، وعن املقنعة وا

ليه، ومن كونه حكماً إنه خالف املنصرف إ: دلته، لكن فيهأطالق وكأنه إل

  .داللة بعض الروايات اآلتية عليه إىل ضافةضطرارياً، باإلا

كأن كان صاحب السفينة يأمر } و ملنع مانعأن مل ميكن خلوف فساده إو{

ن ال إ مرضه يف الوباء وحنوه، وىخوف عدوبذلك، وال ميكن مقاومته، أو كان 

} صلّى عليهط وينكفّن وحيغسل ويي{اليابسة، أو حنو ذلك  إىل الوصول إىل يفسد

  .لألدلة العامة

}لقى يف البحر مستقبل القبلة على ويوضع يف خابية، ويوكأ رأسها وي

نوع دفن،  الرمي يف البحر نه ابن اجلنيد، ومجاعة آخرين، ألببل أوج} األحوط

لقاء ال يبقى على وضعه، فهو مثل إن علمنا فيعمه حكم الدفن، وإن علم أنه بعد اإل

نه ال يسقط وجوب استقباله يف إنه بعد الدفن يف األرض يأيت سيل ويذهب به، فأ

  .حالة الدفن



٤٠

ل امليت حبجر أو حنوه بوضعه وإن كان األقوى عدم وجوب االستقبال، أو يثقّ

   البحر كذلك،لقى يف وي،يف رجله

  

لقاء يف البحر، دلة اإلأطالق وعن احلدائق واجلواهر وغريمها عدم الوجوب، إل

  .نه ليس بدفن، فقيامه بالدفن املؤقت غري تامأو

 ويؤيد عدم وجوب ،}وإن كان األقوى عدم وجوب االستقبال{: ولذا قال

عمودياً، االستقبال ما يف بعض الروايات من تثقيل رجله، فإن ذلك يوجب وقوعه 

ن االستقبال هنا استقبال وجهه، ال كحالة الدفن، أو إ :ن يقول املوجبأال إاللهم 

  .ن وقع عمودياًإه كحالة الدفن، وؤلقاإالواجب : يقول

ويدلّ } لقى يف البحر كذلكو يثقل امليت حبجر أو حنوه بوضعه يف رجله ويأ{

  :على ذلك مجلة من الروايات

، عن رجل )عليه السالم( هللابو عبد اأسئل : صحيحة أيوب بن احلر، قالك

يوضع يف خابية، ويوكأ «: مات وهو يف السفينة يف البحر كيف يصنع به؟ قال

  .)١(»رأسها وتطرح يف املاء

  .سدأي ي» يوكأ«: قولأ

نه ـ أي من مات يف البحر ـ جيعل يف خابية ويوكأ أ«روي : ويف الفقيه

ا يف املاءرأسها وي ٢(»رمى(.  

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٤٠ الباب ٨٦٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤٠ ح يف املس٢٤ الباب ٩٦ ص١ ج:الفقيه) ٢(



٤١

يب عبد أ عن ،ا رواه الكايف، والتهذيب، واالستبصار، عن سهل بن زياد رفعهوم

يكفن «: ذا مات الرجل يف السفينة ومل يقدر على الشط، قالإ: )عليه السالم( اهللا

  .)١(» عليه ـ ويلقى يف املاءوحينط ويلف يف ثوب ـ ويصلّ

: نه قالأ) سالمعليه ال (يب عبد اهللاأوما رواه الثالثة، عن أبان، عن رجل، عن 

ثقل صلى عليه ويكفن ويغسل ويي«: يف الرجل ميوت مع القوم يف البحر، فقال

٢(»رمى به يف البحروي(.  

سانيد خمتلفة ـ عن أسناد بوما رواه التهذيب، والفقيه، واالستبصار، وقرب اإل

ط ن وحنفّسل وكُذا مات امليت يف البحر غُإ«: قال) عليه السالم (مري املؤمننيأ

  .)٣(» عليه مث يوثق يف رجليه حجر ويرمى به يف املاءيوصل

  

                                                
 يف تلقني ١٣ الباب ٣٣٩ ص١ ج:يبالتهذ .٣ ح باب من ميوت يف السفينة٢١٤ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .٢ ح يف امليت ميوت يف املركب٢٦ الباب ٢١٥ ص١ ج:االستبصار .١٦٢ حاحملتضرين

 يف تلقني ١٣ الباب ٣٣٩ ص١ ج:التهذيب .٢ ح باب من ميوت يف السفينة٢١٤ ص٣ ج:الكايف) ٢(

  .١ ح يف امليت ميوت يف املركب١٢٦ الباب ٢١٥ ص١ ج:االستبصار .١٦١ حاحملتضرين

 ١ ج:الفقيه .»صلى عليه« مل يذكر ١٦٣ ح يف تلقني احملتضرين١٣ الباب ٣٣٩ ص١ ج:التهذيب) ٣(

 مل ٣ ح يف امليت ميوت يف املركب١٢٦ الباب ٢١٥ ص١ ج:االستبصار .٣٩ ح يف املس٢٤ الباب ٩٦ص

  .٦٥ ص:سنادقرب اإل. »صلى عليه«يذكر 



٤٢

  واألحوط مع اإلمكان اختيار الوجه األول،

  

لقه يف أل رجليه ونه وثقّن مات يف سفينة فاغسله وكفّإو«: والرضوي

  .)١(»البحر

  .مرين، ألنه مقتضى اجلمع بني الطائفتنيبالتخيري بني األ: واملشهور قالوا

مكن إذا إن اخلابية والتثقيل من باب عدم طفوه على املاء، فأر هذا، ولكن الظاه

ال فكلما إن اخلابية من باب املثال، وأعمق املاء كفى، كما  إىل بغري ذلك إيصاله

  .ذا وضع يف صندق حديد، أو حنوهإكانت فيه فائدة اخلابية قام مقامها، كما 

 من جسده مبا ال يلزم ثقيل، فهل الالزم تثقيل رجله، أو يكفي أي موضعما التأ

 عدم اخلصوصية، اهلتك، مقتضى التقييد بلفظ النص األول، لكن املستفاد عرفاً

لقاء يكون وهذا هو األظهر، أما إذا مل يكن عندهم خابية وال حجر وحنوه فاإل

  .ن طفى على املاءإبدون شيء و

ت، احترام املي إىل ألنه أقرب} مكان اختيار الوجه األولواألحوط مع اإل{

 إىل ه حتفظ جثته عن دواب البحر، ولونشبه بالدفن، والرواية به صحيحة، وألأو

لقاء يف البحر أو الرب، كما إذا مل يقدروا على مره بني اإلأمدة طويلة، ولو دار 

البحر ألنه أستر له، أو  فهل يقدم ،و يف الربأ، ئالشاطوهم يف السفينة على مواراته 

   إذا كانوالظاهر التخيري، إالّ: حتماالناعاد، منها خلق وفيها ي الرب ألنه

                                                
  .٣٣ س١٨ ص:فقه الرضا) ١(



٤٣

. وكذا إذا خيف على امليت من نبش العدو قربه ومتثيله

  

لقائه على الرب، دون البحر، الطالع الناس على جسده املتفسخ إ له يف هتكاً

مر بني لقائه يف البحر حفظاً له عن اهلتك، ولو دار األإنه حينئذ جيب إوحنو ذلك، ف

ذا مات يف إاألرض براً، أو حبراً، كما  إىل  الفضاء اخلارج عن اجلاذبية، أولقائه يفإ

ليها إالسفينة الفضائية قبل اخلروج عن اجلاذبية صعوداً، أو يف اخلارج قبل الوصول 

نزوالً، فهل يقدم الفضاء، ألنه أستر له، أو األرض ألنه منها خلق وفيها يعاد، 

  .مهية يف البنيأ تكن قرب التخيري إذا مل واأل،احتماالن

ولو كان التمثيل } وكذا إذا خيف على امليت من نبش العدو قربه ومتثيله{

شبه، وذلك خلرب سليمان بن خالد، املروي عن أأو ما التقطيع، أو الصلب، ب

املوضع الذي  إىل ما دعاكم«: فقال) عليه السالم (سألين أبو عبد اهللا: الكايف، قال

الفرات من املوضع الذي وضعتموه  إىل كم: ن قال ـأىل  إفيه زيداً ـوضعتم 

 وقذفتموه سبحان اهللا، أفال كنتم أوقرمتوه حديداً«: قذفة حجر، فقال: ؟ فقلت»فيه

  .)١(»يف الفرات وكان أفضل

كيف صنعتم بعمي «: )عليه السالم( بو عبد اهللاأقال يل : ويف خرب آخر قال

  ف  فلما ش،م كانوا حيرسونهإ: ؟ قلت»زيد

                                                
  .٣٥١ ح٢٥٠ ص٨ ج:الكايف) ١(



٤٤

 الفرات، فلما أصبحوا جالت ئالناس أخذنا جثته وقذفناه يف جرف على شاط

لقيتموه يف الفرات، أفال أوقرمتوه حديداً وأ«: حرقوه، فقالأ يطلبونه فوجدوه فلاخلي

  .)١(»صلى اهللا عليه، ولعن قاتليه

عليه ( فىت به املنتهى، وكشف اللثام، وقولهأوظاهر اخلربين الوجوب، كما 

فَمن ﴿أَ:  وقوله،)٢(أَحسن تأْويالً﴾﴿و:  عريف، كقوله تعاىلفضلأكان : )السالم

نه إ(: غريمها، فقول مصباح اهلدى إىل ،)٣( آِمناً﴾  ِفي الناِر خير أَم من يأْيت يلْقى

 ال وجه له، بل لو مل يكن اخلرب للزم القول )٤()كالصريح يف عدم الوجوب

مكن أام املؤمن أهم من دفنه، وعليه فإذا علمنا بنبشه وحتران إبالوجوب، حيث 

  .حتنيطه ووضعه يف اخلارج، أو دفنه يف تابوت خارج لزم

نه لو جاء الوباء وكان الدفن يوجب انتشاره لعدم حفظ األرض رائحته مما  إمث

 يسبب موت اآلخرين، فالظاهر جواز تبديده باحلرق أو حنوه، لألمهية، وهل جيب

  روق ـ كأن دفن رماد احمل

                                                
  .١٦٤ ح١٦١ ص٨ ج:الكايف) ١(

  .٥٩اآلية : سورة النساء) ٢(

  .٤٠اآلية : سورة فصلت) ٣(

  .٤٣٢ ص٦ ج:مصباح اهلدى) ٤(



٤٥

نسان ال الرماد، لعدم صدق اإلإن مل يبق منه إحرقه بأي وجه ـ الظاهر ال، 

ن كان يف تابوت أ كما أنه إذا صار تراباً مث ظهر، ب،عليه الذي هو موضوع الدفن

  .وحنوه مل جيب إعادة دفنه

  



٤٦

إذا ماتت كافرة كتابية، أو غري كتابية، ومات يف بطنها ولد من ): ٣مسألة ـ (

 بنكاح، أو شبهة، أو ملك ميني، تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها األيسر،  مسلم

  الولد يف بطنها مستقبالً، على وجه يكون

  

كتابية، أو غري كتابية، ومات يف بطنها ولد ذا ماتت كافرة إ{): ٣مسألة ـ (

كما إذا ارتدت الزوجة  يف الكتابية واضح، ويف غري الكتابية} من مسلم بنكاح

ن الولد يتبع إالوثنية، أو كانا وثنيني وأسلم الزوج بعد انعقاد النطفة، ف إىل سلمةامل

 األبوين، كما قرر يف موضعه، وكذلك إذا كان املسلم تابعاً لبعض املذاهب فأشر

ن مقتضى القاعدة صحة إ: اوز للنكاح باملشركة، وقد ذكرنا يف كتاب اجلهاد

  . األمة املشركةئوط

 ختيلها زوجته، أو أا مسلمة فنكح عليها بينما كانت مشركة بأن} و شبهةأ{

تدفن مستدبرة للقبلة على {أو حتليل، وكأنه داخل يف ملك اليمني } و ملك مينيأ{

بال خالف نعرفه، كما } الًبوجه يكون الولد يف بطنها مستقجانبها األيسر، على 

و وفاق، بل عن اخلالف نا، ويف التذكرة وهؤه علما ويف املنتهى قال،يف اجلواهر

ستقباله، ان الولد مسلم، واملسلم جيب أوالوجه يف ذلك :  عليه، قالوااإلمجاع

 له، لكوا كالتابوت والغالف له، ظهر اُمه تكون اُمه تبعاً إىل ن وجههإوحيث 

 ألمكن اخلدشة يف الدليل، بأن أدلة الدفن منصرفة عن مثل ذلك، اإلمجاعولوال 

لتخيري يف موت املسلمة احلامل، بني جعلها مستقبلة مبالحظة ولذا ال يقولون با

  نفسها، أو مستدبرة 



٤٧

مبالحظة ولدها، مع أنه لو دار األمر بني جعل املسلم الكبري مستقبالً، أو املسلم 

م املسلمة أهم، ولذا ال يقولون ن اُألأب: فال يقال ،الصغري، مقتضى القاعدة التخيري

  .هناك

 سألت الرضا: لك ما رواه التهذيب، عن يونس قالبل يؤيد عدم وجوب ذ

 عن الرجل تكون له اجلارية اليهودية والنصرانية، فيواقعها فتحمل، مث )عليه السالم(

ن تسلم، فتأيب عليه، فدىن والدا، فماتت وهي تطلق والولد يف أ إىل يدعوها

ن على فطرة بطنها، ومات الولد أيدفن معها على النصرانية، أو خيرج منها، ويدف

نه يدفن معها على أ:  مما ظاهره.)١(»يدفن معها«: )عليه السالم( اإلسالم؟ فكتب

 يقتضيان القول مبقالة اإلمجاعالنصرانية، أي كما تدفن النصارى، لكن االحتياط و

  .املاتن

  .ن تدفن كما يلتزمونألزام جواز مقتضى قاعدة اإل: ال يقال

لدفن للمسلم مستقبالً عزمية، والعزمية تقدم لزام رخصة، واقاعدة اإل: ألنه يقال

على الرخصة، ألن الرخصة ال اقتضائي والعزمية اقتضائي، وقد سبق الكالم حول 

 فيما علم خروجه لنص أو إمجاع، مثل عدم جواز الّإلزام رخصة نّ قاعدة اإلأ

ن لكل قوم أن حرمت عليه يف شريعة اإلسالم، وذلك لقاعدة إمنكوحتهم، و

  .غري ذلك  إىلنكاح،

                                                
  .١٤٨ ح يف تلقني احملتضرين١٣ الباب ٣٣٤ ص١ ج:التهذيب) ١(



٤٨

واألحوط العمل بذلك يف مطلق اجلنني، ولو مل تلج الروح فيه، بل ال خيلو عن 

.قوة

  

 بل ال خيلو عن واألحوط العمل بذلك يف مطلق اجلنني، ولو مل تلج الروح فيه،{

 كذلك ،طالق أدلة دفن املسلم كذلك، فكما أنه إذا سقط يدفن مستقبالًإل} قوة

 ملا عن فىت به احملقق والعالمة وغريمها، خالفاًأ الذي مات يف البطن، وهذا هوإن 

صدق امليت على من مل الشيخ واحللي من اعتبار ولوج الروح وموته، وكأنه لعدم 

ن الولد قبل ولوج إ: فال يشمله دليل استقبال امليت، لكن فيه ،يلج فيه الروح

من شأنه احلياة، ولذا صدق امليت عليه، ألنه كان  إىل  االُم، مضافاًةحي حبياالروح 

  .سم املوت عنهاال يصح سلب 

نعم الظاهر لزوم صدق اإلنسان عليه، بأن يكون كامالً، فليست املضغة 

  .والعلقة، بل والعظام غري املبان كوا إنساناً كذلك

 ملا سبق يف وجوب جتهيزه من كونه ،هر أن ولد املسلم من الزنا كذلكامث الظ

ذا تردد إب الشرعي ارع كونه له يف قبال كونه لأل الشىن نفإولداً حقيقة، و

فقط، ولذا كان ظاهر الشرائع وغريه العموم، بعض األحكام  إىل بينهما، بالنسبة

  .ال خيلو من إشكال" بالنكاح والشبهة وملك اليمني"فتقييد املصنف 

املسلمني، وإن حرم دفن الكافر يف مقابرهم، مث املشهور وجوب دفنها يف مقابر 

صل احلكمني االُسوة، والسرية، أرمة دفن املسلم يف مقابر الكفار، ويدل على كح

  وعدم جوازحترام املسلم، او



٤٩

نه ال خالف فيه، وعن اخلالف أ، ففي اجلواهر اإلمجاع إحترام الكافر، و

  . عليهاإلمجاعوالتذكرة 

 مجاعاإلصنافهم يف املسلمني بأوالدهم بأوال جيوز دفن الكفار (: قال يف املستند

ئع، وعن التذكرة، واية األحكام، احملقق، واحملكي يف شرح القواعد والشرا

 مث استثىن الكافرة ،والذكرى، والروض، وال دفن املسلم يف مقربة الكفار كذلك

  . انتهى)١()احلامل من مسلم

ازة وجب، إذ أا تدفن يف مقابر املسلمني فلكن الظاهر أنه إن أمكن دفنها يف م

حترام الطفل املسلم على حرمة دفنها ااألمر بني احملذورين، فيقدم وجوب إذا دار 

  ؟مر، كان الالزم ما ال يوجب إحدى احلرمتنيأما إذا مل يدر األ .يف مقابر املسلمني

خراج ولدها، ألنه إنه إذا مل تكن الكافرة حماربة مل جيز شق بطنها وأمث الظاهر 

  . يف عدم ذلكاإلمجاع إىل العقور، مضافاًنوع من التمثيل، وال ميثل ولو بالكلب 

حترام هلا، والدفن ا لعدم ،ذا كانت حماربة جاز ذلك، بل وجب إن أمكنإأما 

  .يف البطن ال يتأتى فيه الدفن الشرعي بكماله

                                                
  .٢٤ س٢٠٠ ص١ ج:املستند) ١(



٥٠

  .عن مثله، فدفنه معها بال شق هو املتعنيمنصرفة ن األدلة إ: لكن فيه

شتباهاً مبسلمة ارف األبوين، فلو زىن كافر ن ولد الزنا ال يتبع أشأنه لو قلنا ب إمث

شكال يف جواز بل وجوب دفنها يف مقابر إتعلم الزنا، ومحلت وماتت، ال 

لد نه إذا وإن الولد حمكوم حبكم الكافر حىت أاملسلمني مبالحظة االُم، وإن قلنا ب

  .وجب دفنه يف مقابر الكفار

  



٥١

ل يكفي دفن الصيب إذا علم أنه ال يعترب يف الدفن قصد القربة، ب): ٤مسألة ـ (

.أتى بشرائطه، ولو علم أنه ما قصد القربة

  

ال يعترب يف الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصيب إذا علم {): ٤مسألة ـ (

بل قصد خالف القربة، وذلك } نه ما قصد القربةأأنه أتى بشرائطه، ولو علم 

ظهر من إرساهلم له إرسال شتراط القربة، بل ال خالف فيه، بل ياصالة عدم أل

ن صدر عن خسف أو حيوان أو ما أشبه إنه أمجاعي، وقد سبق إمات أنه املسلّ

  .كفى

  .شكال يف حصول الثواب بقصد القربةإ ال ،نعم

ن يفعل الدفن الكافر ألنه توصلي وال دليل على وجوب أنه جيوز أمث الظاهر 

  .جد من تعرض لهأكونه مسلماً، وإن مل 

  



٥٢

حكام القرب إ وجب  إذا خيف على امليت من إخراج السبع إياه): ٥مسألة ـ (

ريد إلقاؤه أُ مبا يوجب حفظه من القري واآلجر وحنو ذلك، كما أن يف السفينة إذا

.يف البحر ال بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه مبجرد اإللقاء

  

أو إخراج } ياهإ لسبعخراج اإعلى امليت من إذا خيف {): ٥مسألة ـ (

 ،حكام القرب مبا يوجب حفظهإوجب {عاصفة، أو عدو، أو سيل، أو غري ذلك 

وذلك ألن املستفاد من األدلة، خصوصاً خرب العلة، } جر وحنو ذلكمن القري واآل

 وهتك وال ،نه خالف االحترامأ إىل ن املقصود بقاء جثة امليت يف القرب، مضافاًأ

  ". ميتاً كحرمته حياًحرمته"جيوز اهلتك، ألن 

ال بد من اختيار مكان مأمون من لقاؤه يف البحر إفينة إذا اُريد ن يف السأكما {

من الدفن حفظ بدنه عن إذ املقصود } لقاءياه مبجرد اإلإبلع حيوانات البحر 

طعام بدنه للحيوان، كذا علّلوا، لكن فيه نظر، إذ إاحليوان ـ كما تقدم ـ وهذا 

لقاء تكفي يف  احليوانات له مبجرد اإلعلقاء يف البحر مع وضوح بلإلدلة اأطالقات إ

  .عدم هذا الشرط

  .حوطأ بل ،نعم ال اشكال يف أنه أوىل

  



٥٣

مئونة اإللقاء يف البحر من احلجر أو احلديد الذي يثقل به، أو ): ٦مسألة ـ (

روج يف اخلابية اليت يوضع فيها خترج من أصل التركة، وكذا يف اآلجر والقري والسا

.موضع احلاجة إليها

  

لقاء يف البحر من احلجر أو احلديد الذي يثقل به، أو اإلمؤنة {): ٦مسألة ـ (

ألن كل هذه من مؤنة التجهيز } يوضع فيها خترج من أصل التركةاخلابية الذي 

صل، فحاهلا حال السدر والكافور والكفن وغري ذلك، اليت تقدم أا من األ

وملا سبق من طالق األدلة، ن كانت أغلى من احلجر، إلإابية، ووالظاهر أنه جتوز اخل

  .جواز الكفن األمثن مع إمكان الكفن األرخص

فهذه كلها من } ليهاإوكذا يف اآلجر والقري والساروج، يف موضع احلاجة {

األصل مقدماً على الدين والوصية وغريمها، ومثلها اُجرة احلمال والسيارة وحنومها 

  .القرب، أو ما أشبه إىل البحر، اوإىل  يف نقل امليت

  



٥٤

.، كالصالة وغريها  إذن الويليشترط يف الدفن أيضاً): ٧مسألة ـ (

  

طالق إل} يشترط يف الدفن أيضاً إذن الويل كالصالة وغريها{): ٧مسألة ـ (

آخر دفنه، ولو اختلف  إىل سلهأدلة الوالية الشامل لكل اُمور امليت من قبل غُ

للمشكل واقعاً جمهوالً، كان اهر القرعة، ألنه لكل أمر مشكل، سواء األولياء فالظ

  .أم مل يكن له واقع أصالً كما ذكروا

  



٥٥

، ومع عدمه أيضا يسقط وجوب  إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن): ٨مسألة ـ (

االستقبال إن مل ميكن حتصيل العلم ولو بالتأخري على وجه ال يضر بامليت وال 

. باملباشرين

  

ومل ميكن شرعاً أو خارجاً تأخري اجلنازة } ذا اشتبهت القبلةإ{): ٨سألة ـ م(

  .ليهاإحىت يتعني فيوجه يف القرب 

 كما تقدم الكالم فيه يف مبحث ،القبلة إىل حلجية الظن بالنسبة} يعمل بالظن{

  .صالة امليت

ن مل ميكن إ{لدليل االضطرار } ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب االستقبال{

} ولو بالتأخري على وجه ال يضر بامليت وال باملباشرين{و ما مبرتلته أ} العلمحتصيل 

السماء، أو يكب  إىل ضرراً مسقطاً للتكليف، وحينئذ فهل جيوز أن يوجه بوجهه

ذا كان على حنو القبلة؟ إمين، كما األعلى وجهه، أو الالزم وضعه على جانبه 

ه لكيفية خاصة، ومن أن االستلقاء القبلة ال وجن سقطت أنه بعد أمن : احتماالن

 إىل ضافةليه مع إمكان املوافقة االحتمالية، باإلإكباب خمالفة قطعية ال يصار واإل

  وال وجه لسقوطه بتعذر القبلة،،كنمين ممالتوجيه ال ميكن، لكن الوضع على اإل

  .قوىوالثاين هو األ

دلة طالق األنزل، إل أو أةمث ال فرق يف وجوب التوجيه بني كونه أعلى من الكعب

  .كما يف باب الصالة

 واُريد وضعه هناك، فمن ،ذا مات يف الفضاء فرضاًإنعم يشكل ذلك فيما 

  ستلقائه حبيث يكونااحملتمل وجوب إكبابه أو 



٥٦

األرض، وكذلك إذا مات يف نقطة مقابلة للقبلة من الطرف اآلخر  إىل وجهه 

الكعبة،  إىل  حىت يكون وجههمن الكرة األرضية، فمن احملتمل وجوب إكبابه،

مر بني القبلة، وبني الوضع على وحيتمل فيها التخيري بني األمين وغريه، لدوران األ

  .مهية ألحدمهامين، والظاهر التخيري لعدم ثبوت األاأل

  



٥٧

األحوط إجراء أحكام املسلم على الطفل املتولّد من الزنا من ): ٩مسألة ـ (

كان أحدمها مسلماً، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفني إذا كانا مسلمني، أو 

. الطرفني وكان الطرف اآلخر مسلماً فال إشكال يف جريان أحكام املسلم عليه

  

ملسلم على الطفل حكام اأجراء إ{ى وبل األق} األحوط{): ٩مسألة ـ (

إذا كانا مسلمني، أو كان {بأن كان كالمها زانياً } نا من الطرفنياملتولّد من الز

ألنه ولد املسلم ـ كما تقدم غري مرة ـ ويتبع أشرف األبوين إذا } أحدمها مسلماً

  .كان أحدمها مسلماً

كان الطرف {كان كالمها مسلماً أو } حد الطرفني وأذا كان الزنا من إما أو{

وذلك } شكال يف جريان أحكام املسلم عليهإمسلماً فال  {الذي ليس بزان} خراآل

حكام املسلم، ولو كان الزاين ألد احلالل، فيعمه دليل رف املسلم وطألنه من 

املسلم حكم جراء إمسلماً والطرف اآلخر كافراً عمله شبهة، فعلى رأينا ال بد من 

  .عليه، أما على رأي املصنف فاالحتياط يف إجراء حكم املسلم عليه

  



٥٨

 ال جيوز دفن املسلم يف مقربة الكفار، كما ال جيوز العكس): ١٠مسألة ـ (

  أيضاً،

  

ال جيوز دفن املسلم يف مقربة الكفار، كما ال جيوز العكس {): ١٠مسألة ـ (

 ، فيهمالمني، بال إشكال وال خالف، بل إمجاعاًبدفن الكافر يف مقربة املس} أيضاً

يستدل لذلك كما تقدم الكالم حول ذلك يف املسألة الثالثة يف جنني الكافرة، ورمبا 

ب الكافر إذا دفن يف مقربم، واملسلم يتأثر بعذام إذا ن املسلمني يتأثرون بعذاأب

  . كما استدل بذلك يف النهاية،دفن يف مقربة الكفار

  :وفيه

لهى عنه كما ال فمن عداه يإن كل كافر ال يعذب، بل املقصر منهم، وإ: والًأ

  .يف متواتر الروايات، ويدل عليه العقل القاضي بالعدل

ال تِزر واِزرةٌ ِوزر ﴿و:  بالكافر، وقد قال سبحانهكيف يتأذى املسلم: وثانياً

غريمها من اآليات  إىل ،)٢(﴿كُلُّ امِرٍئ ِبما كَسب رهني﴾:  وقال،)١(﴾ أُخرى

  .حكم العقل بالعدل إىل والروايات، باالضافة

سلم وأيهما  ومل يعلم أيهما امل،خر كافرذا مات إثنان أحدمها مسلم واآلإنه  إمث

  ن دار األمرإ فالظاهر دفن كليهما يف مقابر املسلمني ،رالكاف

                                                
  .١٦٤اآلية : سورة األنعام) ١(

  .٢١اآلية : سورة الطور) ٢(



٥٩

نعم إذا اشتبه املسلم والكافر جيوز دفنهما يف مقربة املسلمني، وإذا دفن أحدمها 

 أما الكافر فلعدم احلرمة له، وأما املسلم فألن ،يف مقربة اآلخرين جيوز النبش

.مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار

  

 املقربتني ـ وذلك ألن احترام املسلم أهم ـ بني دفنه يف حدىإبني الدفن يف 

تيان باحلرام مطلقاً، وقد  فيه جتنب اإلنازة ليست مبقربة املسلمني، وال الكفار، ألفم

  .هنا لوحدة املناط إىل ولو قلنا به هناك تعدينا" الكميش"شكال يف مسألة سبق اإل

ولكن الظاهر } مقربة املسلمنينعم إذا اشتبه املسلم والكافر جيوز دفنهما يف {

ازة للعلة املذكورة، وال فن مل ميكن دفنه يف مإوجوب دفنه يف مقابر املسلمني 

  .العمل ـ كما ذكروا ـ فتأمل إىل حتمال للقرعة يف املسألتني، ألا حباجةا

ما الكافر فلعدم احلرمة له، أحدمها يف مقربة اآلخرين جيوز النبش، أذا دفن إو{

لكن الظاهر جواز نبش } م فألن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفارما املسلأو

عمداً، أو غري عمد، ألن نبش قربه ليس به قرب الكافر لو دفن يف مقابر املسلمني 

و بأس، ولو دفن املسلم يف مقابر الكفار لوحظ أن نبشه إن كان هتكاً له لفساده أ

ك النبش أقل من هتك بقائه هناك حنوه فال ينبش، وإن مل يكن هتكاً له، أو كان هت

  .نبش، واهللا العامل

   جاز دفن كليهما، ألا،م والكافرولو كانت مقربة يدفن فيها املسل



٦٠

حدمها، حىت حيرم دفن اآلخر، لكن الظاهر وجوب ختصيص املسلم أال ختص  

وجب لمسلمني لو أمكان، ولو كانت مقربة مل يعلم أا للكفار مبقربة مع اإل

ن إوا هلم، أن كانت يف بالد اإلسالم حكم بإنتيجة ف إىل ن مل ينتهإالفحص، و

ا هلم، ألن حاهلا حال السوق واليد وحنومها، وإن أكانت يف بالد الكفر حكم ب

مسيحية خرى أا إذا كانت يف لبنان بني قرية مسلمة ومكانت يف بالد خمتلطة، ك

  .لى تأملال فالقرعة عإجتنبت، وامكن اجتناا أن إمثالً، ف

  



٦١

ال جيوز دفن املسلم يف مثل املزبلة والبالوعة وحنومها مما هو ): ١١مسألة ـ (

. هتك حلرمته

  

} يف مثل املزبلة والبالوعة وحنومهاال جيوز دفن املسلم {): ١١مسألة ـ (

،  كحرمته حياًحرمته ميتاًشكال، ألن إبال } مما هو هتك حلرمته{كاملرحاض 

نه هتك هو من حقه، وال أ إىل ضافة جيعل قربه كذلك، ألنه باإلنأنه ال جيوز أكما 

  .جيوز التصرف يف حق الغري حىت بأن جيعل حديقة فكيف بالبالوعة

  



٦٢

، وكذا يف األراضي  ال جيوز الدفن يف املكان املغصوب): ١٢مسألة ـ (

  املوقوفة لغري الدفن، فال جيوز الدفن يف املساجد

  

ألن } يف املكان املغصوب{للمسلم } دفنال جيوز ال{): ١٢مسألة ـ (

امليت، إذ ال تكليف عليه، ومنه يعلم  إىل الدافن ال إىل الغصب حرام، وهذا عائد

نه ال جيوز دفنه إال يف صورة أ إىل ضافةنه ال جيوز دفن الكافر أيضاً هناك، باإلأ

  .الضرورة وحنوها

 مطلقاً أو خاصاً ن وقفها وقفاًأك} وكذا يف األراضي املوقوفة لغري الدفن{

  .ن ال يدفن فيها، إذ الوقوف حسب ما وقفها أهلهاأوشرط يف ضمنه 

ن مل يشترط هذا الشرط فإن كان وقفاً خاصاً كوقف الذرية، فال إشكال  إمث

يف عدم جواز الدفن، ألنه ملك الغري، وإن كان وقفاً حتريراً ـ على ما ذكروا ـ 

  .فاملشهور عندهم عدم جواز الدفن

وعلّلوه بأنه ينايف شأن املسجد، وبأنه يوجب } جيوز الدفن يف املساجدفال {

عدم جوازه من زمان كان ملكاً، ويف الكل نظر، إذ ال نسلم  وباستصحاب ،تلوثه

  .املنافاة مطلقاً

نعم إذا ناىف مل جيز، ومن املعلوم أن الدفن ال يزاحم املصلّني ـ مطلقاً ـ حىت 

  .نه ينايف وجه الوقفإيقال 

  رض الكالم فيما ال يوجب التلوث، بأنفما التلوث، فنوأ



٦٣

ال  يلوث، واالستصحاب  وضعناه يف تابوت من حجر مثالً أو علمنا أنه ال

مساعيل ومجلة من إوجه له بعد تبدل املوضوع، ورمبا يؤيد اجلواز دفن هاجر و

صحاب أسوة، وال أقل من است) عليهم السالم( األنبياء يف املسجد احلرام، مع أم

 هشريعتهم، بعد أن مل يرد يف شرعنا ما مينع ذلك، بل يؤيده إن مل يدلّ على جواز

حداث املسجد على القرب، أو إومن الواضح وحدة املالك يف حداث املسجد، إ

حداث القرب يف املسجد، بل وما ورد من أن كل مسجد إمنا هو على قرب نيب من إ

  .األنبياء

يف املسجد األموي، فالظاهر أنه ال يكون ) معليه السال (أما وجود قرب حيىي

دليالً، إذ على فرض تسلم ذلك فقد كان كنيسة، وليس حكم املسجد حكم 

  .الكنيسة

نسان أن جيعل ملكه الذي دفن فيه إنساناً مسجداً، ومما تقدم يعلم أنه حيق لإل

يف املسجد، إذا مل يكن ولذا تأمل صاحب مصباح اهلدى يف عدم جواز الدفن 

عليه  (امحاً مع املصلني، ورمبا يؤيد ذلك أيضاً دفنهم الناس يف أروقة األئمةمز

أن الرواق يف حكم املشهد، وقد سبق أن  إىل مع أن بعض الفقهاء ذهبوا) السالم

  .املشاهد كاملساجد



٦٤

  . ميته واملدارس وحنومها، كما ال جيوز الدفن يف قرب الغري قبل اندراس

  

فهل جيوز لعدم املزامحة، } وحنومها{واحلسينيات } رساملدا{ما الدفن يف أ} و{

وال يبعد األول، ملا قد سبق يف التوضي  ،و ال جيوز ألنه وقف خاص؟ احتماالنأ

من حوض املدرسة جبوامه، إذا مل يكن مزامحاً، ومع ذلك فاملسألة يف املسجد وحنوه 

  .التأمل والتتبع إىل حيتاج

نه إف) عليه السالم (مام، كما إذا دفن قدامهضع يكون هتكاً لإلوأما الدفن يف م

شكال، لألصل إغري جائز، للهتك، والدفن يف املشاعر كعرفات وحنوها جائز بال 

  .بعد عدم الدليل على العدم

إذا كان ميتاً عادياً، وبعد } كما ال جيوز الدفن يف قرب الغري قبل اندراس ميته{

والد األئمة، الذين جيلهم ألماء الكبار، وندراسه أيضاً إذا كان ميتاً حمترماً، كالعا

الناس، وذلك لتعلق حق امليت غري املندرس، بل واملندرس إذا كان عظيماً بالقرب فال 

، "حرمة ميته كحرمة حيه"، و"ال يتوى حق امرء مسلم"جيوز التصرف فيه، فإنه 

 ورذا مات ال حق له، وكأنه لبعض ما ذكرناه ذهب املشهإن الشخص إ: فال يقال

 عليه، اإلمجاعالدفن يف قرب الغري قبل االندراس، بل عن الذكرى دعوى  حرمةإىل 

ن القرب كاحلرز، ولذا تقطع يد السارق منه، وبأنه متعلق حق أورمبا يؤيد ذلك ب

حتماله لفظاً ومعىن ـ اولياء، ومبا ورد من لعن من جدد قرباً ـ على بعض األ

  ن يكون معناهأكما حيتمل " سنم"ي  أ،ال اجليم ن يكون باحلاءأالحتمال 



٦٥

  .جدد قرب، أو ما أشبه ذلكبعد االندراس، أو قتل إنساناً حىت ي جدده

ن جواز الدفن بعد االندراس، إمنا يراد به اندراس جسمه يف الداخل وصورة  إمث

ن كان مباله، إال فلو بقي القرب معموراً مل جيز، ألنه حق امليت إالقرب يف اخلارج، و

  .عرض عن حقهأال إذا إلعامر وحق ا

  

  



٦٦

، حىت الشعر والسن  جيب دفن األجزاء املبانة من امليت): ١٣مسألة ـ (

  والظفر،

  

جزاء املبانة من امليت، حىت الشعر والسن جيب دفن األ{): ١٣مسألة ـ (

  .وساخ املبانة منهال األ} والظفر

 املسألة وال جزء منه، فيشمله دليل دفن امليت، وال إشكال يف: ما األولأ

عليه ( ، ففي خرب عبد الرمحان، عن الصادقاإلمجاعخالف، بل اُدعي عليه 

عليه ( أو يقلم ظفره؟ قالعنه  يف امليت يكون عليه الشعر، فيحلق ):السالم

  .فإنه باملناط يدل على ما حنن فيه. )١(»غسله وادفنهاال ميس منه شيء، «: )السالم

  .)٢(»ه شيء فاجعله يف كفنهن سقط منإو«: ومرسل ابن ايب عمري

  .)٣(»كفانهأفإن سقط منه شيء ـ من جلده ـ فامجعه يف «: والرضوي

  ما«: نه قالإ) عليه السالم (وخرب الدعائم، عن الصادق

                                                
  .٣ ح غسل امليتأبواب من ١١ الباب ٦٩٤ص ٢ ج:الوسائل) ١(

  ١ ح غسل امليتأبواب من ١١ الباب ٦٩٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣١ س١٨ ص:فقه الرضا) ٣(



٦٧

ء يسري من  وأما السن أو الظفر من احلي، ال جيب دفنهما وإن كان معهما شي

  اللحم،

  

ري ذلك جعل يف كفنه معه سقط من امليت من شعر، أو حلم، أو عظم، أو غ

  .)١(»ودفن به

 كما دلت عليه األحاديث السابقة، وبذلك ،ولذا فالالزم جعله معه يف كفنه

  . يف نفسهن كان السند ضعيفاًإفىت غري واحد من الفقهاء مما يوجب اجلرب، وأ

وساخ ودفنها معه، ألا ليست منه، شكال يف عدم حفظ األإفال : ما الثاينأو

  .على ذلكبل الضرورة 

ن كان معهما إمن احلي، فال جيب دفنهما و{والشعر } وأما السن أو الظفر{

خبالف ما إذا كان شيء كثري من اللحم، حيث تقدم } شيء يسري من اللحم

  .وجوب دفنه

مجاعاً بل ضرورة، للسرية ولبقاء بعض إما عدم وجوب دفن هذه األشياء، فأ

  ).عليهم السالم(  األئمةعند بعض) صلى اهللا عليه وآله( شعر النيب

 عليه  عن اخلضاب؟ فقال)عليه السالم( ففي خرب حممد بن مسلم، عن الباقر

  .)٢(»خيتضب وهذا شعره عندنا) صلى اهللا عليه وآله( كان رسول اهللا«: السالم

                                                
  . يف ذكر غسل املوتى٢٣٠ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  .٧ ح آداب احلمامأبواب من ٤١ الباب ٤٠٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٦٨

 ةنعم يستحب دفنهما بل يستحب حفظهما حىت يدفنا معه كما يظهر من وصي

 ن النيبأ) عليه السالم (، وعن أمري املؤمنني)السالم اعليهم( موالنا الباقر للصادق

، وعن عائشة  والدموالظفر الشعر والسن : أمر بدفن أربعة) صلوات اهللا عليه وآله(

األربعة املذكورة، : أنه أمر بدفن سبعة أشياء) صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن النيب

.واحليض واملشيمة والعلقة

  

وكأنه ال إشكال } ب حفظهما حىت يدفنا معهنعم يستحب دفنهما، بل يستح{

كما يظهر من {السن حىت تدفن معه دفنها، وال حفظ  إىل فيه وال خالف بالنسبة

عليه  (مري املؤمننيأوعن {اآليت } )السالم ماعليه( وصية موالنا الباقر للصادق

 الشعر والسن: ربعةأبدفن {نا } أمر) صلوات اهللا عليه وآله( ن النيبأ) السالم

مر أنه أ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن عائشة، عن النيب {،)١(}والظفر والدم

 ملا رواه هشام بن ،}سبعة أشياء، األربعة املذكورة، واحليض واملشيمة والعلقةبدفن 

كان يأمر بدفن ) صلى اهللا عليه وآله( ن رسول اهللاأبيه، عن عائشة، أعروة، عن 

الظفر، والدم، واحليض، واملشيمة، والسن، الشعر، و: نسانسبعة أشياء من اإل

  .)٢(والعلقة

                                                
  .٥ حب احلمام آداأبواب من ٧٧ الباب ٤٣١ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح آداب احلمامأبواب من ٧٧ الباب ٤٣١ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٦٩

يدفن الرجل أظفاره وشعره إذ أخذ منها وهي «: )عليه السالم( وعن الصادق

  .)١(»سنة

  .)٢(ن من السنة دفن الشعر والظفر والدمأوروي : قال الصدوق

 يف نه انقلع ضرس من أضراسه فوضعه أ )عليه السالم( وروى الكايف، عن الباقر

، مث »يا جعفر إذا أنا مت ودفنتين فادفنه معي«: مث قال. »احلمد هللا«: فه، مث قالك

احلمد هللا، يا جعفر «:  فوضعه على كفه، مث قالرمكث بعد حني مث انقلع أيضاً آخ

  .)٣(»إذا مت فادفنه معي

جزاء ذا مل تدفن األإن املراد بالنبش هو فتح القرب حىت يظهر امليت، فإمث حيث 

ن الدفن يف إحد مل يظهر بدنه ودفن األجزاء، ف إىل  بل وجب فتح قربهمعه جاز

  .القرب ال يالزم الدفن معه ملصقاً به

مكن إيصاله بفتح موضع من القرب ألو (: نه قالأولذا كان احملكي عن الذكرى 

، )٤()جزائه وعدم هتكهأ امليت أمكن اجلواز، ألن فيه مجعاً بني رظهو إىل ال يؤدي

  .انتهى

                                                
  .٩٣ ح يف غسل اجلمعة٢٢ الباب ٧٤ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٩٤ ح يف غسل اجلمعة٢٢ الباب ٧٤ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .٤٣ ح باب النوادر٢٦٢ ص٣ ج:الكايف) ٣(

  .١ س٧٧ ص:الذكرى) ٤(



٧٠

شبه إذا قطع، فالالزم دفنه معه بال أما سائر أجزاء امليت، كالرأس واليد وما أ

يف ) عليه السالم (طالق األدلة، وقد دفن اإلمام السجاد رأس احلسنيإشكال، إل

قربه كما ورد، والظاهر أنه كان يف زمان متأخر، فال ينايف ما ورد من أم أطافوا 

  .برأسه الشريف يف البالد

ن مسسته سقط من إن كان امليت جمدوراً أو حمترقاً فخشيت إو«: والرضوي

ن سقط منه شيء فامجعه يف إجلوده شيئاً فال متسه، ولكن صب عليه املاء صباً، ف

  .)١(»أكفانه

 يف من قطع رأسه ـ يف حديث )عليه السالم( ويف رواية العال، عن الصادق

  .)٢(»لته اللحد ووجهته القبلةالقرب تناولته مع اجلسد وأدخ إىل إذا أنت صرت«: ـ

  

                                                
  .٣٠ س١٨ ص:فقه الرضا) ١(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٦١ الباب ٨٨٥ ص٢ج :الوسائل) ٢(



٧١

 جيب أن يسد  إذا مات شخص يف البئر ومل ميكن إخراجه): ١٤مسألة ـ (

.  لهوجيعل قرباً

  

ن يسد أخراجه جيب إذا مات شخص يف البئر ومل ميكن إ{): ١٤مسألة ـ (

نه امليسور من الدفن، إ، ف"امليسور"شكال وال خالف، لقاعدة إبال } وجيعل قرباً له

ج فوقع فيه  يف بئر حمر)عليه السالم( عن أيب عبد اهللاا رواه التهذيب، عن العال، ومل

عليه (  يف تلك البئر؟ قالرجل، فمات فيه، فلم ميكن إخراجه من البئر، أيتوضأ

ال يتوضأ فيه تعطل وجتعل قرباً، وإن أمكن إخراجه أخرج وغسل «: )السالم

 كحرمته وهو حرمة املرء املسلم ميتاً): هصلى اهللا عليه وآل( ودفن، قال رسول اهللا

  .)١(»حي سواء

  .)٢()عليه السالم( ماماإل إىل سنادوعن املقنع حنوه بدون اإل

ن إن احلكم على القاعدة وإج وغريه، فنه ال فرق يف ذلك بني بئر املخرإمث 

 السدر والكافور ،مكن صب املياه الثالثة عليه من فوقأكانت البئر بال ماء، و

نه جتب أيف غسل غري املماثل، كما دليل امليسور، وبعض ما تقدم لقراح وجب وال

شد حرمة من الدفن أبالتقطيع مل جيز، ألن التقطيع مكن إخراجه أالصالة عليه، ولو 

 وكان إخراجه بالتقطيع فهل بقائهنسان ومل يرض إلكذلك، ولو كانت البئر إل

  نإ و،قطيع؟ احتماالنمة الترو مل جيز حلأجيوز ملراعاة حق الناس، 

                                                
  .١٦٧ ح يف تلقني احملتضرين٢٣ الباب ٤٦٥ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .١٨ س٤ ص: من اجلوامع الفقهية،املقنع) ٢(



٧٢

ن حرمة التقطيع أشد، لكن ال يبعد وجوب أ: ذهان املتشرعةأكان املركوز يف  

  .تدارك ضرر صاحب البئر من مال امليت، مجعاً بني احلقّني

نه ال خصوصية للبئر، فلو وقع يف سرداب وحنوه كان احلكم كذلك، ولو  إمث

خراج، ألن إجراء ب اإلبعض مواضعه فال يبعد وجومكن إخراجه لكن جيرح أ

  .املراسيم أهم، ولو شك فالتخيري

  



٧٣

 وخيف عليها من بقائه وجب  إذا مات اجلنني يف بطن احلامل): ١٥مسألة ـ (

إخراجه باألرفق فاألرفق، ولو بتقطيعه قطعة قطعة، وجيب أن يكون  إىل التوصل

  .املباشر النساء

  

 إىل }يف عليها من بقائهذا مات اجلنني يف بطن احلامل وخإ{): ١٥مسألة ـ (

شكال وال إبال } رفق فاألرفق باألهخراجإ إىل وجب التوصل{ن يسقط بنفسه أ

 نأل} ولو بتقطيعه قطعة قطعة{خالف، لوجوب حفظ األم عن اهلالك وحنوه 

سالم، ألن الكافرة  باإلحفظ االُم أهم، ولو كانت االُم كافرة واجلنني حمكوماً

األمر بني ولو دار ما احملاربة فال، إذ ال احترام هلا، أمها، حترااالذمية واملعاهدة هلا 

ذا مل يكن الشق إخراجه بدون تقطيع أو تقطيعه، فالظاهر التخيري إشق بطن األم و

  .خطراً، وذلك لدوران األمر بني احملذورين وال ترجيح

على فرجها، والظاهر جواز إال  ألم حمارم} ن يكون املباشر النساءأوجيب {

مكن مباشرة زوجها أو موالها، جلريان السرية أن استلزم النظر وإشرن ومبا

كانت القوابل ) عليهم السالم( ن نساء األئمةأمبباشرة النساء، ورمبا يستدل لذلك ب

ن إنه مل يثبت جميء القوابل، وأ، واجلواب )عليهم السالم( تولدهن مع معرفة األئمة

ن ذلك مل يكن من شأن األئمة مع أإىل  ضافةوملسهن، باإلثبت مل يثبت نظرهن 

  . فتأمل،لون بعلمهم اخلارق وال بقدرم اخلارقةمما كانوا يع) عليهم السالم( مأ



٧٤

 أو زوجها، ومع عدمهما فاحملارم من الرجال، فإن تعذّر فاألجانب حفظاً

  وجب إخراجه ولو بشق بطنهالنفسها احملترمة، ولو ماتت احلامل وكان اجلنني حياً

  فيشق جنبها األيسر،

  

فإن تعذّر  {،لكوم حمارم معه} أو زوجها، ومع عدمهما فاحملارم من الرجال{

للمس االذي هو أهم بنظر الشارع من النظر أو }  لنفسها احملترمةفاألجانب حفظاً

ن مل يكونوا هم إذا جاز هلا ذلك جاز هلم، وإغري اجلائزين يف أنفسهما، و

نه كما جيب عليها جيب عليهم، لوجوب حفظ النفس، إ: مضطرين، بل رمبا يقال

وإن كان الوجوب على املضطر كافياً يف اجلواز لغريه، كما إذا اضطر لقلع عينه 

شرب اخلمر  إىل ذا اضطرإن مل جيب عليه، أو كما إونه جيوز لغريه املباشرة إ ف،مثالً

ن قابلة أو طبيبة لتكون من ذلك دراسة املرأة أنه جيوز لغريه عصرها، والظاهر إف

وإن استلزمت الدراسة بعض ألجل النساء، حتفظاً هلن عن مباشرة الرجال، 

  .ن ال تفعل احلرام من كشف الشعر وحنوهأاحملرمات، لكن الالزم التحفظ ب

جواء املالئمة لدراسة النساء مبا ال يالزم نعم الواجب على املتدينني يئة األ

لرجال باارج، لئال تبتلى النساء عند الوضع وحنوه احلرام، سواء يف الوطن، أو يف اخل

  .األجانب

بال }  وجب إخراجه ولو بشق بطنهااًيولو ماتت احلامل وكان اجلنني ح{

 وال فرق ،رم يف نفسهشكال وال خالف، وذلك ألمهية حياته عن شق البطن احملإ

 إمجاعاً كما يف} فيشق جنبها األيسر{و ال ترضى أرضى تن أيف ذلك بني 

  .التذكرة، وصرح به الرضوي كما سيأيت
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   خياط وتدفنوخيرج الطفل، مثّ

خراج على شق غري األيسر فال ذا توقف اإلإما ألكن الظاهر عدم اخلصوصية، 

شكال يف الوجوب، وأما إذا مل يتوقف فال دليل على وجوب الشق لأليسر، إذ إ

 من ن كثرياًأمع  ،مجاع التذكرة حمتمل االستنادإالرضوي ال حجية يف سنده، و

  .وجوب الشق من غري تقييد باأليسرالعلماء أطلقوا 

} وخيرج الطفل، مث خياط{ن األحوط شق األيسر مع إمكانه أنعم ال شك يف 

بعد إجراء املراسيم عليها } وتدفن {،إمجاعاً كما يف التذكرة، وملا سيأيت من الرواية

جروا عليها املراسيم، مث أ فلد مثالًن ظنوا موت الوأبإن مل يكن أجريت عليها قبالً، 

جراء املراسيم إ إىل خراج ال حاجةنه بعد الشق واإلإرادوا الدفن حترك الولد فأملا 

  :نه مقتضى القاعدة مجلة من الرواياتأثانياً، واألصل يف املسألة مع قطع النظر عن 

عليه ( مري املؤمننيأقال : قال) عليه السالم (كخرب وهب بن وهب، عن الصادق

  وقال،ذا ماتت املرأة ويف بطنها ولد يتحرك شق بطنها وخيرج الولدإ«: )السالم

ال بأس بأن :  يف املرأة متوت يف بطنها الولد فيتخوف عليها؟ قال)عليه السالم(

  .)١(»يدخل الرجل يده فيقطعه وخيرجه

  عليه( ثله، مع زيادة قولهويف موضع آخر يف الكايف م

                                                
  .٣ ح باب املرأة متوت ويف بطنها ولد يتحرك١٥٥ ص٣ ج:الكايف) ١(
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  .)١(»فق به النساءذا مل ترإ«: ) السالم

نسان يده يف إن مات الولد يف جوفها ومل خيرج أدخل إو«: وعن الرضوي

  .)٢(»خرجهأع الولد بيده وطفرجها وق

سألت العبد الصاحل، عن املرأة متوت وولدها يف : وخرب علي بن يقطني، قال

  .)٣(»يشق بطنها وخيرج ولدها«:  قال؟بطنها

:  عن هذه املسألة فقال هلا حممد بن مسلمن امرأة سألتهإوخرب حممد بن مسلم، 

يشق بطن امليت «: عن مثل ذلك، فقال) عليه السالم (مة اهللا، سئل الباقرأيا 

  .)٤(»ويستخرج الولد

سألته عن املرأة متوت : قال) عليه السالم ( محزة، عن أيب عبد اهللانوخرب علي ب

  . »نعم «:ويتحرك الولد يف بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال

  .)٥(»خيرج الولد وخياط بطنها«: أذينةيب عمري، عن ابن أوزاد يف رواية ابن 

عليه  (صحابه، عن الصادقأيب عمري، عن بعض أخرى عن ابن أويف رواية 

  نعم وخياط«: ن قالأ إىل مثله،) السالم

                                                
  .٢ ح باب املرأة متوت ويف بطنها ولد يتحرك٢٠٦ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .٥ س١٩ ص:قه الرضاف) ٢(

  .١ ح باب املرأة متوت ويف بطنها ولد يتحرك١٥٥ ص٣ ج:الكايف) ٣(

  .٨ ح االحتضارأبواب من ٤٦ باب ٦٧٤ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ ح باب املرأة متوت ويف بطنها ولد يتحرك١٥٥ ص٣ ج:الكايف) ٥(
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وال فرق يف ذلك بني رجاء حياة الطفل بعد اإلخراج وعدمه، ولو خيف مع 

  ى كل منهماحياما عل

  

  .)١(»بطنها

  .)٢(مثل رواية وهب بن وهب) عليه السالم (سناد، عن عليويف رواية قرب اإل

شكال يف عدم جواز الشق إن الولد إذا مات وقد ماتت هي أيضاً فال  إمث

ذ ال جيوز جرح امليت إاملراسيم وتدفن والولد يف بطنها،  عليها ىخراج، بل جيرواإل

ا تدفن مع ولدها إذا أوروي «: ليه ما يف الرضوي قابال سبب شرعي، ويدلّ عل

  .)٣(»مات يف بطنها

ذا إولد، لخراج اإنا من وجوب شق بطنها ورالذي ذك} وال فرق يف ذلك{

إذ } خراج وعدمهبني رجاء حياة الطفل بعد اإل {، وقد ماتت هيكان الولد حياً

 قطعنا بعدم حياة طالق األخبار، لكن إذانقاذ، وإلاالحتمال كاف يف وجوب اإل

ثناء الشق أو بعده بقليل فالظاهر عدم جواز الشق، ألنه أذية أن ميوت يف أالطفل ب

  .للميت بدون دليل، واألخبار بل الفتاوى منصرفة عن هذه الصورة

ن مل إ و،ن شق مات االُمإف ين خأب} ولو خيف مع حياما على كل منهما{

  ن إ و،ت الولدن شق ماإنه أيشق مات الولد، أو بالعكس ب

                                                
  .١ ح باب املرأة متوت ويف بطنها صيب يتحرك٢٠٦ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .٦٤ ص:سناداإلقرب ) ٢(

  .٥ س١٩ ص:فقه الرضا) ٣(
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. انتظر حىت يقضي

  

اهللا أمراً كان مفعوالً، كما ذكره } انتظر حىت يقضي{مل يشق مات األم 

اجلواهر، وتبعه املصنف وغريه، وذلك لعدم الدليل على أحد األمرين، فهو من 

بال ترجيح، لكن الظاهر تقدمي حياة األم إن أمكن فإنه الدوران بني احملذورين 

حد شقي التخيري، بل املقام من باب دوران أرعة مع أنه شان املتاملركوز يف أذه

  .والتخيرياألمر بني التعيني 

منا هو إن الظاهر من انصراف النص والفتوى وجوب الشق أ وهو ،بقي شيء

و ما أذا كان عمره تسعة أشهر إذا كان الولد يبقى حياً حسب العادة، كما إفيما 

  .شبهأ

ذا كان عمره أربعة إنه ال يبقى حيا، كما أكن علم ذا كان الولد حيا، لإما أ

مهية حياة الولد غري املستقرة أى عطأن الشارع أنه مل يعلم أشهر مل جيب الشق، وأل

م ن احترام األأذهان املتشرعة أمهية شق بطن االُم امليتة، بل املركوز يف أكثر من أ

 من حفظ الولد احلي نذا كان هناك جهاز يتمكإال إبعدم شق بطنها أهم، اللهم 

ن إمنائه حىت يكمل، كما اعتاد يف احلال، بل لو كان هذا اجلهاز وجب الشق، وإو

رحام رحام االصطناعية القائمة مقام األمل يكن الولد نفخت فيه احلياة بعد، كاأل

  .نسانيةاإل

نه لو كان هناك جهاز ميكنه إخراج الولد امليت بدون تقطيع يف الولد امليت، إمث 

خراج الولد احلي من طريق الفرج بدون شق البطن وجب ذلك، إذ التقطيع إ أو

خراج الولد امليت إمكن أوشق البطن اضطراري، والضرورات تقدر بقدرها، وإذا 

  بالتمييع كما
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يفعل به اآلن فينصب من الرحم كالسائل، فالظاهر عدم الفرق بينه وبني  

  .التقطيع

ن ولد زنا فاحلكم جار يف ولد الزنا احلي يف ن الولد له احترام ولو كاإ ثوحي

  .بطن األم امليتة

ن جيب إخراجه بشق بطن أولد الكافرة احملاربة، ب إىل وهل هو كذلك بالنسبة

د، ومن بن ولد احملارب يف حكم احملارب، ولذا يسىب ويستعأمن : االم؟ احتماالن

ل احترامه، ألنه ما الطفل يف الرحم، فاألص، أن ذلك حكم األوالد اخلارجنيأ

ن أ إن أمكن، وال شك يف نسان مكّرم حبكم اآلية املباركة، فالالزم إخراجه حياًإ

اد غري تركه حىت ميوت، واهللا سبحانه بعن االستإهذا أحوط لو مل يكن أقرب، ف

  .العامل املسدد

  



٨٠
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  فصل

 ملستحبات قبل الدفن وحينه وبعدهيف ا

  :وهي أمور

  .قامة، وحيتمل كراهة األزيد إىل الترقوة، أوإىل  أن يكون عمق القرب: األول

  

  } فصل{

  }يف املستحبات قبل الدفن وحينه وبعده{

  .أربعون على ما ذكرها املصنف: }وهي أمور{

} قامة، وحيتمل كراهة األزيد إىل الترقوة، أو إىل أن يكون عمق القرب: األول{

عالم على استحباب أل عدم عثوره على خالف حمقق من ا)١(وقد ادعى يف اجلواهر

   .القامة والترقوة

  . عليهاإلمجاعوعن اخلالف، والغنية، والتذكرة، واملدارك، والقواعد، وغريهم، 

   ك مرسلة ابن ايب عمري، عن الصادقويدلّ على ذل

                                                
  .٣٠٠ ص٤ ج:اجلواهر) ١(
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 وقال ،الثدي إىل : وقال بعضهم،الترقوة إىل حد القرب«:  قال)عليه السالم(

ما اللحد فبقدر ما أو. وب على رأس من يف القربقامة الرجل حىت ميد الث: بعضهم

الوفاة اُغمي ) عليه السالم (ميكن فيه اجللوس ـ قال ـ وملا حضر علي بن احلسني

احلمد هللا الذي أورثنا اجلنة نتبؤ منها : فع عنه الثوب، مث قالعليه فبقي ساعة مث ر

الرسخ ـ ـ رشح احفروا يل حىت يبلغ ال: حيث نشاء، فنعم أجر العاملني، مث قال

  .)١(هكذا رواه التهذيب ،)عليه السالم (مث مد الثوب عليه فمات: قال

 إىل ن حد القربأصحابنا أروى :  عن سهل بن زياد، قاليفوروى الكا

  .آخره إىل ،)٢(الترقوه

 :مهالترقوة، وقال بعض إىل حد القرب«: )عليه السالم( الفقيه، قال الصادقويف 

ما أقامة الرجل حىت ميد الثوب على رأس من يف القرب، و: ضهمالثديني، وقال بعإىل 

 ستحبابها، وهذه الروايات ظاهرها )٣(»نه يوسع بقدر ما ميكن اجللوس فيهإاللحد ف

ال و من كالم الراوي، أسواء كان من كالم اإلمام " قال بعضهم"ن إالترقوة، فإىل 

ال مل إ عن املعصوم قبله، والًيفيد االستحباب، ألنه لو كان كالم اإلمام، مل يكن نق

  )عليه السالم( يكن معىن جلزمه

                                                
  .١١٤ ح يف تلقني احملتضرين٢٣ الباب ٤٥١ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .١ ح باب حد حفر القرب واللحد١٦٥ ص٣ ج:الكايف) ٢(

  .٤٥ ح يف الصالة على امليت٢٥ الباب ١٠٧ ص١ ج:الفقيه) ٣(
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  .و القامةأ الترقوة إىل :ن يقولأالترقوة، بل كان مقتضى القاعدة  إىل نهأب

القامة كافية باالستحباب،  إىل رفصحاب باستحباب احلفتوى األأن ولو 

الرواية،  االستحباب لوجود د يفكآر كون الترقوة ه، لكن الظاحامسبضميمة الت

 ورواه اجلعفريات عن ،)عليه السالم( نه املطابق ملا رواه السكوين عن الصادقوأل

ن يعمق القرب فوق ثالثة أى ) صلى اهللا عليه وآله( ن النيبإ«: )عليه السالم( علي

ىل الترقوة ستة إ و،شبارأنسان سبعة ن كل ذراع شربان، وقامة اإلإ ف،)١(»أذرع

  .شبارأ

ن يعمق القرب فوق أنه كره أ) عليه السالم (لدعائم، عن عليومثله ما رواه ا

 النهي :)٣( ولذا قال احلدائق،)٢( نهمن يزاد عليه تراب غري ما خرج أثالثة أذرع و

  .عن ذلك ال جيامع استحباب القامة

مام و القامة ما يف ذيل اخلرب من قول اإلأنه ال يعارض استحباب الترقوة  إمث

بالسني " الرسخ"و أ ،بالشني واحلاء" بالرشح"ذ املراد إ ،)عليه السالم( السجاد

احملل الراسخ القوي ـ كما  إىل و الوصولأ حمل خروج املاء لرطوبة املدينة، :واخلاء

و كان ذلك ألجل أمقدار الترقوة،  إىل ـ غري معلوم، فلعله كانورد يف نسختني 

  .رض املدينةأعارض يف 

                                                
  .لقرب باب النهي عن تعميق ا٢٠١ح :اجلعفريات) ١(

  . يف ذكر الدفن والقبور٢٣٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

  .٩٩ ص٤ ج:احلدائق) ٣(
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سيحفر يل يف هذا «: نه قالأ )عليه السالم( ضابو الصلت، عن الرأما ما رواه أو

بوا أن إن يشق يل ضرحية، فأأسفل، و إىل ن حيفروا يل سبع مراقيأاملوضع، فتأمرهم 

ن اهللا سيوسعه ما إن جيعلوا اللحد ذراعني وشرباً، فأن يلحدوا فتأمرهم أال إ

  .)١(»شاء

كل قامة سبعة  كانت شرباً، فيكون مبقدار القامة، إذ ةن كل مرقاأفالظاهر 

  .أشبار، ومثل هذه املراقي متعارفة اآلن

كثر من ثالثة أذرع، وبني ما أنه رمبا يقال بوقوع التعارض بني النهي عن  إمث

ن استحباب القامة أستحباب القامة، وسبع مراقي مما يوجب القول بادلّ على 

  .خمتص ببعض املواضع، فتأمل

طالق النهي عن فوق ثالثة قامة، إلوكيف كان، فال ينبغي كراهة األزيد عن ال

لكن عرفت عدم داللته " سبع مراقي"لعله من جهة " حيتمل: "أذرع، فقول املصنف

  .على األزيد من القامة

ن االعتبار بالترقوة والقامة يف كل مكان حسب أبقي شيء، وهو أن الظاهر 

قل من أعمق طول أهله، ففي املدن اليت يسكنها القصار، كالصني واليابان، يكون ال

البلدان اليت يسكنها الطوال، لكن هذا خالف ظاهرهم يف أشبار الكر وحنوها، إذ 

  .اعتربوا التوسط، وقد سبق منا كالم حول ذلك يف الكر فراجعه

                                                
  .٤ ح الدفنأبواب من ١٥ الباب ٨٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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  أن جيعل له حلد مما يلي القبلة يف األرض الصلبة،: الثاين

  

ر قامة هذا كله يف عمق القرب، أما طوله وعرضه، فالظاهر كون طوله بقد

اختالف قرب نسان، ويدلّ عليه استحباب إدخال املرأة عرضاً، ومن املستبعد اإل

الرجل واملرأة من هذه اجلهة، كما أن الظاهر أن عرضه بقدر ما يدخل امليت 

عرضاً، بدون مماسة حلافة القرب، ألن ذلك ينايف احترامه، لكن كل ذلك ليس على 

نزاهلا عرضاً ال يدل على إ استحباب نإسبيل االستحباب، لعدم دليل عليه، ف

ن كان مالزماً إ، و منه مكروهاًركثستحباب هذا املقدار يف الطول، حىت يكون األا

قل منه حىت يستلزم إدخاهلا طوالً، أو إحناء ظهرها حىت أن ال يكون أالستحباب 

  .تدخل عرضاً

هل يستحب ، وةالرجل واملرأ إىل شكال يف وحدة االستحباب بالنسبةإنه ال  إمث

طالق، ومن االنصراف، من اإل: هذا العمق للطفل الصغري أيضاً أم ال؟ احتماالن

  .واهللا سبحانه العامل

ن جيعل يف جانب القرب شق أواملراد به } ن جيعل له حلد مما يلي القبلةأ: الثاين{

يوضع فيه امليت، ويكون يف قعر القرب، وهل يأيت باالستحباب جبعله قبل القعر؟ 

  .القعر إىل دلةنصراف األامن تسميته حلداً، ومن : االناحتم

مما يؤمن منه من سقوط سقف } يف األرض الصلبة{منا يستحب إلكن هذا 

  ن السقوط نوع من عدم إاللحد على بدن امليت، ف
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بأن حيفر بقدر بدن امليت يف الطول والعرض، ومبقدار ما ميكن جلوس امليت فيه 

  يف العمق،

  

بأن حيفر بقدر بدن امليت يف الطول والعرض، ومبقدار ما ميكن {. املباالة به

أما كون الطول والعرض بقدر ذلك، فألنه لواله مل } جلوس امليت فيه يف العمق

و أحترام امليت، او رجله، وكالمها خالف أال بلوي رأسه إميكن إدخال امليت فيه 

  . ال ببعضهدلة إدخاله بكاملهبكسر ظهره، وهو حرام، واملنصرف من األ

ن ذلك إما كون العمق بقدر جلوسه، فللنص، ال ألن امليت جيلس جبسده، فأو

ن جلوسه يف النص وبعض الفتاوى يراد به جلوس روحه، كما إمقطوع العدم، ف

ال أنه شفاف، ميشي ويتكلم، إنسان مثل بدنه ن روح اإلإن تكلمه يراد به ذلك، فأ

ن حال إالروح، ف إىل  حاالت اجلسد، كما تسرياجلسد إىل وحيس وتسري حاالته

ن الروح داخل يف احلي، وخارج يف امليت، أامليت حال احلي، منتهى األمر 

نه يتعلق نوره بالفانوس داخالً كان إكاملصباح الذي داخل الفانوس أو خارجه، ف

  .أو خارجاً

 عن التفسخ ـ غالباً ـ  اجلسدن ال حيفظ الروحأرادته سبحانه بإنعم تعلقت 

ذا كان خارجاً، وحيث تبقى العالقة بني الروح واجلسد بعد املوت حيس إما في

هانته، ومن يقرأ علم التحضري إامليت باآلالم اجلسدية، ولذا يتأثر من أمل جسده و

ربعة عشر قرناً حىت أليه العلم بعد إن اإلسالم بين ما وصل أاحلديث يعرف كيف 

   عن مباحث الفقه لذكرتدق اخلصوصيات، ولو مل يكن ذلك خارجاًأيف 



٨٧

  .ويشق يف األرض الرخوة وسط القرب شبه النهر فيوضع فيه امليت ويسقف عليه

  

  .مجلة من ذلك

ن أوعلى أي حال، فالشاك يف بعض هذه املستحبات أو املكروهات، عليه 

 إىل ن إميانه يسوقهإذلك، ف إىل ا املؤمن فال حاجة لهمعلم احلديث، أ إىل يرجع

  .بدون أي ريب) عليهم السالم( ا ورد عنهمتصديق كل م

فيوضع {ويسمى بالضريح } ويشق يف األرض الرخوة وسط القرب شبه النهر{

و أن جعل يف اللحد، إمث يشرج اللنب على ظهر امليت } فيه امليت ويسقف عليه

 ،ن جعل له ضريحإعليه، حبيث ال يكون متكئاً على امليت، بل على طريف الشق 

ن إوحترامه االتراب، وذلك لئال يكون التراب عليه، فيكون خالف عليه ويلقى 

 وهل يصدق اللّحد إذا جعل مما يلي خالفه القبلة، أو يف طرف القرب من .جاز ذلك

 والظاهر مشول إطالقات األدلة له، والرواية اخلاصة ال تكون ، احتماالن،طوله

  .ملستحبات واملكروهاتهم يف عدم تقييد املطلقات يف باب اؤخمصصة، كما هو بنا

شكال وال خالف يف املستحبني املذكورين من اللحد يف الصلبة إنه ال  إمث

 كما ادعوه صرحياً، أو يظهر من كلمام، اإلمجاعوالشق يف الرخوة، بل عليهما 

  :ويدلّ على ذلك مجلة من الروايات

  نإ«: قال) عليه السالم (ففي صحيح احلليب، عن الصادق



٨٨

  .)١(»حلد له أبو طلحة) صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا 

ملا قبض : قال) عليه السالم (يب احلسن الكاظمأوخرب علي بن عبد اهللا، عن 

يا «): صلى اهللا عليه وآله( قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم( براهيم بن رسول اهللاإ

  .)٢(»فأحلد إبراهيم يف حلده... نزلاعلي 

عليه  (بو جعفرأقال : قال) عليه السالم (ن الرضامساعيل بن مهام، عإوخرب 

ن إ:  فإن قيل لكم، أو شقّوا يل شقاً،ذا أنا مت فاحفروا يلإ«: حني أحضر) السالم

  .)٣(»حلّد له فقد صدقوا): صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

بو طلحة مث خرج أبو طلحة أ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( حلد له«: والرضوي

دخله أف) صلى اهللا عليه وآله وسلم( علي على القرب فبسط يده فوضع النيبودخل 

  .)٤(»اللّحد

 معليه( بيه، عن آبائه، عن عليأ عن ،روينا عن جعفر بن حممد: ويف الدعائم

ن يشق أواللحد هو ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( نه أُحلد لرسول اهللاأ«: )السالم

  ةيلي القبلللميت يف القرب مكانه مما 

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ١٥ الباب ٨٣٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح الدفنأبواب من ٢٥ الباب ٨٥١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح الدفنأبواب من ١٥ الباب ٨٣٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  . ١٥ س٢٠ ص:فقه الرضا) ٤(



٨٩

  . )١(»ن يشق له وسط القربأ مع حائط القرب، والضريح 

 قال :نه قالأ، )عليه السالم( ي بن أيب طالبوعن اجلفعريات بإسناده عن عل

  .)٢(اللّحد ألميت، والضريح ألهل الكتاب): صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

يب يف وصيته أكتب و: )عليه السالم( قال العامل: )عليه السالم( ويف فقه الرضا

نه كان أ ـ وشققنا له القرب شقّاً من أجل :ن قالأ إىل ثواب ـأيف ثالثة نه كفّأن أ

  ،)٣(»رجال بديناً

 حلسن واحلسنيالولديه ) عليه السالم (مري املؤمننيأويف التهذيب، يف وصية 

وحلد ملحود، ولنب موضوع، قرب حمفور،  إىل نكما تنتهيانإف«): عليهما السالم(

  .)٤(»شرجا اللّنب عليأحلداين وأف

سبع إىل ن حيفروا أفتأمرهم : )عليه السالم( يب الصلت، عن الرضاأويف رواية 

ن جيعلوا أن يلحدوا فتأمرهم أ الّإن أبوا إفن يشق يل ضرحية، أسفل وأ إىل مراقي

  .)٥(ن اهللا سيوسعه ما شاءإاللحد ذراعني وشرباً، ف

                                                
  . يف ذكر الدفن والقبور٢٣٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  . باب اللحد٢٠١ ص:اجلعفريات) ٢(

  .١٧ س٢٠ ص:فقه الرضا) ٣(

  .٣ ح يف الزيادات٥٢ الباب ١٠٦ ص٦ ج:التهذيب) ٤(

  .٤ ح الدفنأبواب من ١٥ الباب ٨٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ٥(



٩٠

  . يكون سبعة أشبارن أذ طوله ال بد وإال طوله، ن املراد عرض اللحد أوالظاهر 

هذا : ـ وقال) عليه السالم (مث حلدوا قربه ـ أي قرب آدم«: ويف رواية فضيل

  .)١(»سنة ولده من بعده

والعرب تواريها ـ أي املوتى ـ يف قبورها وحلدها، «: ويف رواية الطربسي

حلد له أ البشر وبوأ إنّ أول من حفر له قرب آدم ،وكذلك السنة على الرسل

  .)٢(»حلد

  .)٣(»مث شق يل حلداً«: ويف رواية اجلديل

  .)٤(»مث ضعه يف حلده«: ويف رواية ابن عطية

  .)٥(»حلدوين اأف«: مساعيلإويف رواية حممد بن 

) عليه السالم ( فرتل علي،حلد ابينأيا علي انزل ف«: ويف رواية علي بن عبد اهللا

  .غريها إىل ،)٦(»)عليه السالم( براهيمإحلد أف

                                                
  .١٢ ح نوادر الغسلأبواب من ٣٠ الباب ١٠٣ ص١ ج:املستدرك) ١(

  .علمي ط األ٣٤٦ ص٢ ج:االحتجاج) ٢(

  .٥ ح يف جواز فرش القرب٢٦ الباب ٤٠٣ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٣(

  .٧٥ ح يف تلقني احملتضرين١٣ الباب ٣١٢ ص١ ج:التهذيب) ٤(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٢٩ الباب ١٢٥ ص١ ج:املستدرك) ٥(

  .٤ ح الدفنأبواب من ٢٥ الباب ٨٥١ ص٢ ج:الوسائل) ٦(



٩١

 إال أن يكون يف ، املقربة القريبة على ما ذكره بعض العلماء أن يدفن يف: الثالث

  . بأن كانت مقربة للصلحاء، أو كان الزائرون هناك أزيد،البعيدة مزية

  

نه يقيد ذلك باألرض الصلبة، بقرينة أال إوهذه كلها تدلّ على أفضلية اللحد، 

ستفاد استحباب الضريح يف األرض يها منو والرضوي، مساعيل، وخرب احلليب،إخرب 

حتراماً اكثر أالرخوة، وخرب الصلت حممول عليه، ولعل استحباب اللحد ألنه 

طالق وهل يستحب بناء اللحد يف األرض الرخوة؟ ال يبعد ذلك، إلللميت، 

  .الضريح ألهل الكتاب): صلى اهللا عليه وآله( األدلة، خصوصا قوله

 وعلّلوا ذلك ،}يدفن يف املقربة القريبة على ما ذكره بعض العلماءن أ: الثالث{

 إىل عجلوا م«: قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن النيبأمن : مبا يف الذكرى

  .ب أسرعية الدفنجن املقربة القريبة توإ، ف)١(»مضاجعهم

ل نه ال يالزم ذلك، فلعل املقربة البعيدة أسرع من هذا احليث، فالقوإ: وفيه

  .بعض العلماء إىل باستحباب ذلك غري ظاهر الوجه، ولعلّه لذا نسبه

و كان الزائرون أن يكون يف البعيدة مزية، بأن كانت مقربة للصلحاء، اأالّ إ{

   الصاحلني يوجب وصول رلوه بأن جواوعلّ} هناك أزيد

                                                
  .١١ س٣٨ ص:الذكرى) ١(



٩٢

ينقل   أو أزيد من ذلك، مثّأن يوضع اجلنازة دون القرب بذراعني أو ثالثة: الرابع

   ينقل يف الثالثة مترسال ليأخذ امليت أهبته،ضع، مثّ ينقل قليالً ويوضع، مثّقليالً ويو

  

خريام ل وامليت، وزيارة الزائرين توجب استئناس امليت ووص إىل بركتهم

ليه، فترجح البعيدة من هذه اجلهة، لكن بذلك ال يثبت إكالقراءة وحنوها 

  .االستحباب الشرعي أيضاً

 مث ،ن يوضع اجلنازة دون القرب بذراعني، أو ثالثة، أو أزيد من ذلكأ: عالراب{

 ليأخذ امليت  ويوضع، مث ينقل يف الثالثة مترسالًينقل قليالً ويوضع، مث ينقل قليالً

شكل أحيث  للمدارك  االستعداد، وهذا هو املشهور، خالفاً:األهبة كغرفة} هبتهأ

 تدلّ على استحباب وضعه دون القرب هنيئة ن األخبارإ(: يف ثالث دفعات، بل قال

  . أي احملقق)١()فىت ابن اجلنيد واملصنفأمث دفنه، ومبضموا 

 إىل ذا محلتهإو«: قال) عليه السالم (ما يف الرضوي إىل ور استندواهشامل: أقول

 وتعوذ باهللا من هول املطلع، ،نّ للقرب أهواالً عظيمةإ ف، به القربئقربه فال تفاج

 ويدخله ،شفري القرب إىل صرب عليه هنيهة، مث قدمهاه دون شفري القرب، وولكن ضع

  القرب من يأمر ويل

                                                
  .١٤ س٧٠ ص:املدارك) ١(



٩٣

  .)١(»شاء شفعاً وإن شاء وتراًن إ ، امليت

وهذا القدر ، )٣(، ويف العلل مثل ذلك باختالف يف اجلملة)٢(وحنو ذلك يف الفقيه

  .كاف يف االستحباب

نه ال تقييد يف املستحبات، كرواية حممد ألفال تنايف ذلك، ما الروايات املطلقة، أ

ال تفدح ميتك بالقرب، ولكن ضعه «: )عليه السالم( بو عبد اهللاأ قال ،بن عجالن

 ،)٥(ومثله رواية حممد. )٤(»هبتهأو ثالثة، ودعه حىت يأخذ أأسفل منه، بذراعني 

  . باختالف يسري)٧(، ورواية يونس)٦(وصحيحة ابن سنان

ن الظاهر عدم أوب بوضعه يف أي طرف من القرب، كما مث الظاهر حتقق املطل

نه ال يستحب ذلك للصغري أالفرق بني الرجل واملرأة، والكبري والصغري، فاحتمال 

ولعل الذراعني والثالثة من باب املثال، فيتحقق ألنه ال هول عليه، ال وجه له، 

  كثر أذا كان إاملستحب مبا 

                                                
  .٧ س١٨ ص:فقه الرضا) ١(

  .٤٤ ح يف الصالة على امليت ذيل٢٥ الباب ١٠٧ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .٢ ح٢٥١ الباب ٣٠٦ ص١ ج:العلل) ٣(

  .٥ ح الدفنأبواب من ١٦ الباب ٨٣٨ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ ح الدفنأبواب من ١٦ الباب ٨٣٨ص ٢ ج:الوسائل) ٥(

  .٣ ح الدفنأبواب من ١٦ الباب ٨٣٨ ص٢ ج:الوسائل) ٦(

  .٤ ح الدفنأبواب من ١٦ الباب ٨٣٨ ص٢ ج:الوسائل) ٧(



٩٤

  . للقرب أهواالً عظيمةبل يكره أن يدخل يف القرب دفعة، فإن

 يوضع يف الدفعة األخرية حبيث يكون رأسه عند إن كان امليت رجالً: اخلامس

دخل  يدخل يف القرب طوالً من طرف رأسه، أي يا يلي رجلي امليت يف القرب، مثّم

  . تدخل عرضاًن امرأة توضع يف طرف القبلة، مثّرأسه أوالً، وإن كا

  

  .لى احملفور فال يستحب وضعه وملّا حيفر القربأو أقل، والقرب إمنا يطلق ع

ن للقرب أهواال إدخل يف القرب دفعة، فن يأبل يكره {: ومما تقدم ظهر وجه قوله

  .والسؤال، وغريهاهول العامل اجلديد، والبيت اجلديد، } عظيمة

 وضع يف الدفعة األخرية حبيث يكون رأسه عند ين كان امليت رجالًإ: اخلامس{

دخل ، أي يهدخل يف القرب طوالً من طرف رأسجلي امليت يف القرب، مث يما يلي ر

شكال إبال } دخل عرضاًن كان امرأة توضع يف طرف القبلة، مث تإورأسه أوالً، 

  . عليهاإلمجاعوال خالف، بل عن الغنية ادعاء 

وامليت يسل من قبل «: يف خرب األعمش) عليه السالم (ويدل عليه قول الصادق

  .)١(»خذ بالعرضؤ واملرأة ت،ه سالّرجلي

                                                
  .٥ ح الدفنأبواب من ٢٢ الباب ٨٤٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٩٥

بالعرض من قبل اللحد، وتأخذ الرجل فخذها ن كانت امرأة إو«: والرضوي

  .)١(»من قبل رجليه تسلّه سالّ

ن كان إإذا أدخلت امليت القرب «: )عليه السالم( بو عبد اهللاأوخرب هارون قال 

  .)٢(»نه أسترإسلّ سالً، واملرأة تؤخذ عرضاً ف يرجالً

 الرجل سالً، وتستقبل املرأة يسلّ«: قال) عليه السالم ( زيد، عن عليوخرب

  .)٣(»ستقباالًا

  .)٤(»تيت به القرب فسلّه من قبل رأسهأذا إو«: والرضوي

: )عليه السالم( ين وضع السرير؟ فقالأ) عليه السالم ( سأله،يب مرميأويف رواية 

  .)٥(» سالّوسلّعند رجل القرب «

) صلى اهللا عليه وآله وسلم( إن رسول اهللا«:  عليه السالمل، قاةامويف رواية قد

  .)٦(»سلّ إبراهيم إبنه سالّ

  نه ال فرق يف احلكم املذكور بني الصغري والكبري، أيعرف : ومنه

                                                
  .١٦ س١٨ ص:فقه الرضا) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٣٨ الباب ٨٦٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٣٨ الباب ٨٦٥ ص٢ ج: الوسائل)٣(

  .٣٣ س٢٠ ص:فقه الرضا) ٤(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٢٤ الباب ٨٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ٥(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٣١ الباب ٨٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ٦(



٩٦

  .أن يغطّي القرب بثوب عند إدخال املرأة: السادس

  

 قفاها، مث املراد بالعرض مقابل الطول، فال فرق فيه بني إدخاهلا من وجهها، أو

  .أو جنبها

كما هو املشهور، لكن } دخال املرأةإن يغطّي القرب بثوب عند أ: السادس{

ولو يف قرب الرجل، والظاهر مطلقاً  باستحبابه :)١( اخلالفيالشيخ قال يف حمك

  .كدآن كان يف املرأة إاستحبابه مطلقاً و

عت مس: طالق ما رواه يف التهذيب، عن جعفر بن كالب قالويدلّ على اإل

قرب يغشى قرب املرأة بالثوب، وال يغشى «: يقول) عليهما السالم( جعفر بن حممد

شاهد ) صلى اهللا عليه وآله( والنيبعلى قرب سعد بن معاذ ثوب، وقد مد  ،الرجل

  .)٢(ومل ينكر ذلك

كان مرسلة تدل الّ إها، وبف) عليه السالم (ن كان من تتمة كالم اإلمامإ :قولأ

  .يعين ال يتأكد" وال يغشى") عليه السالم ( فقوله،ن كراهةعلى جوازه من دو

بن قرب عثمان على ن يبسط أمر أنه أ) عليه السالم (وعن الدعائم، عن علي

  .)٣(ول قرب بسط عليه ثوبأمظعون ثوب، وهو 

  ملا مات«: قال) عليه السالم (وعن اجلعفريات، عن علي

                                                
  .٨٦ كتاب اجلنائز مسألة ١٧٠ ص١ ج:اخلالف) ١(

  .١٦٤ حرين يف تلقني احملتض٢٣ الباب ٤٦٤ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  . يف ذكر الدفن والقبور٢٣٨ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(



٩٧

  .رب برفقالق إىل  فريسلأن يسلّ من نعشه سالً: السابع

  

فلما دفنه رش ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( عثمان بن مظعون قبله رسول اهللا

 وكان أول من بسط عليه ثوباً ،على تراب القرب املاء رشاً، وبسط على قربه ثوباً

١(»ى عليه الترابيومئذ، وسو(.  

ويدل على تأكد االستحباب يف الرجل، خرب جعفر املتقدم، واملرسل عن علي 

عليه ( ميتاً وبسطوا على قربه الثوب فجذبه وقالنه مر بقوم دفنوا أ) يه السالمعل(

  .)٢(»منا يصنع هذا بالنساءإ«: )السالم

ن استحبابه أفعل ذلك حيث تومهوا الوجوب، والظاهر ) عليه السالم (ولعلّه

 للمرأة لئالّ يظهر ن كانت احلكمة الستر للميت خصوصاًإمطلق ولو يف الظلمة، و

  .و منه ما يكرهأا منه

ذا مل إن كان عليه امليت، فإالنعش سرير امليت } ن يسلّ من نعشهأ: السابع{

القرب  إىل  فريسلسالً{ سريراً، وميت منعوش حممول على النعش ييكن عليه مس

شكال وال خالف يف اجلملة، جلملة من الروايات املتقدمة يف اخلامس، إبال } برفق

ن كان إدخلت املراة القرب أذا إ«: يف خرب عبد الصمد) معليه السال (ولقول الصادق

  .)٣(»خذ عرضاًؤ واملرأة ت، سالّسلّ يرجالً

                                                
  . باب بسط الثوب على القرب٢٠٣ ص:اجلعفريات) ١(

  .١١٥ ص٤ ج:كما يف احلدائق) ٢(

  .١ ح الدفنأبواب من ٣٨ الباب ٨٦٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٩٨

بسم اهللا وباهللا وعلى ملّة :  من النعش، بأن يقولسلّالدعاء عند ال: الثامن

عذابك، اللهم  إىل رمحتك ال إىل ، اللهم)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

  افسح له يف

  

  .)١(»تسلّه من قبل الرجلني«: حممدوخرب 

  .)٢(»تيت بامليت القرب فسلّه من قبل رجليهأذا إ«: واحلليب

ن أخذه دخال امليت يف القرب، ألإعبارة عن " السل"ن أ ولكن الظاهر ،هذا

نه سلّ أمن الروايات يسلّه، كما يسل اإلنسان السيف من الغمد، ولعله يفهم 

عليه ( نه أيضاً سلّ له من سريره، ويؤيد ذلك قولهأخذه من سريره، أل إىل بالنسبة

دخال فمن طرف إذ األخذ من قبل الرجلني، أما اإل" من قبل رجليه: ")السالم

  .الرأس

قربه،  إىل خذمها من السرير، والسل للرجلأوعلى أي حال، فالرفق مطلوب يف 

 ، ويدلّ عليه قولهدخاهلا القربإ إىل ليها سلّ بالنسبةإوالعرض للمرأة، فليس بالنسبة 

  .واملرأة تؤخذ عرضا: )عليه السالم(

بأن يقول {حال الوضع يف القرب  إىل }الدعاء عند السل من النعش: الثامن{

 إىل ، اللهم)صلى اهللا عليه وآله وسلم( بسم اهللا وباهللا وعلى ملّة رسول اهللا«

  ح له يفسعذابك، اللهم افْ إىل رمحتك ال

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٢٢ الباب ٨٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٢٢ب  البا٨٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٩٩

  .ته بالقول الثابت، وقنا وإياه عذاب القربوثبقربه، ولقّنه حجته، 

  

ته بالقول الثابت، وته، وثبِققربه، ولقّنه يف حجنا واهايذَ عففي خرب } »ربقَ الْاب

 بسم اهللا وباهللا :إذا سللت امليت فقل«: قال) عليه السالم (يب بصري، عن الصادقأ

  .)١(»ابكعذ إىل رمحتك ال إىل  اللهم،وعلى ملّة رسول اهللا

ذا سللته من قبل الرجلني ودليته إف«: )عليه السالم( ويف خرب مساعة، عن الصادق

عذابك، اللّهم  إىل رمحتك ال إىل بسم اهللا وباهللا وعلى ملّة رسول اهللا، اللهم: قلت

ته بالقول الثابت وته وثبِقافسح له يف قربه ولقّنه حج٢(»ا وإياه عذاب القربن(.  

ن إقراءة من يسله، لكن ال بأس بقراءة الناظر الدعاء أيضاً، فوظاهر اخلربين 

ذا إ من باب املثال، والسالّن خصوصية أ ويستفاد عرفاً ،عموم الدعاء يشمله

 ،املرأة إىل امليت، أو املؤنث بالنظر إىل مرأة، ختري بني ضمري املذكر بالنظراكانت 

  .ن مل يكن له عذابإيضاً وأويقرأ للطفل 

نه ال يقرأ له، ألن املأمور به الدعاء عليه ال له، وكذلك أفق، فالظاهر ما املناأو

  .دعية اآلتيةيف األ

                                                
  .٣ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ٨٤٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٠٠

 من رياض اجلنة، وال جتعله حفرة من اللهم اجعله روضةً: وعند معاينة القرب

اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل : وعند الوضع يف القرب يقول. ر النارفَح

  .بك وأنت خري مرتول به

  

 من رياض اللّهم اجعله روضةً{: و بعدهأولو قيل السل } وعند معاينة القرب{

ة، وال جتعله حالقرب إىل يقال عند النظر(: يف الفقيه} » من حفر النارفرةًاجلن :

 ،)١()»اللهم اجعله روضة من رياض اجلنة وال جتعله حفرة من حفر النريان«

 ورواه الراوندي يف دعواته، عن ،حلفرة ـوالتأنيث باعتبار اخلرب ـ أي الروضة وا

  .)٢()عليه السالم( الصادق

القرب ـ «): صلى اهللا عليه وآله وسلم( ما روي عن النيب إىل شارةإوهذا الدعاء 

  .)٣(»ما ـ روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النريانإ

 متك، نزل بكأاللهم عبدك وابن عبدك وابن «: وعند الوضع يف القرب يقول{

إذا وضعت «: )عليه السالم( ملا رواه مساعة، عن الصادق} » مرتول به خرينتأو

  : امليت على القرب قلت

                                                
  .٤٤ ح يف الصالة على امليت ذيل٢٥ الباب ١٠٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٧ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ١٢٣ ص١ ج:املستدرك) ٢(

  .»حياءأبل «:  من البقرة١٥٤ يف تفسري اآلية ١٤٦ ص٤ ج:التفسري الكبري) ٣(



١٠١

ه  ولقّ،اللهم جاف األرض عن جنبية، وصاعد عمله«: وبعد الوضع فيه يقول

  ، وعند وضعه يف اللّحد»ك رضواناًمن

  

  .)١(» مرتول به خريمتك نزل بك وأنتأبن االلهم عبدك وابن عبدك و(

، متكأمتك، وابنة عبدك وابنة أ: ن يقول أذا قرأها للمرأة فالظاهرإو: قولأ

  .ن يقصد بالعبد من له العبودية فيشمل املرأة أيضاًأوجيوز 

ه  ولقّ،اللهم جاف األرض عن جنبيه، وصاعد عمله«: وبعد الوضع فيه يقول{

كان علي بن «: قال) عليه السالم (لصحيح احلليب، عن الصادق} »منك رضواناً

 ،اللهم جاف األرض عن جنبيه: إذا أدخل امليت القرب قال) عليه السالم (احلسني

  .)٢(» ولقّه منك رضواناً،وصاعد عمله

ن األول يف وضعه يف القرب، والثاين بعد ألكن هذين اخلربين ال يدالّن على 

  ".اللهم"ن األول ليس فيه أوضعه يف القرب، كما 

  الّ فعند وضعه يف إ و،ذا كان حلدإ} دوعند وضعه يف اللّح{

                                                
  .٤ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ٨٤٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ٨٤٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٠٢

 مثَّ يقرأ فاحتة الكتاب، وآية الكرسي ،بسم اهللا وباهللا وعلى ملّة رسول اهللا: يقول

  .أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: واملعوذتني، وقل هو اهللا أحد، ويقول

  

بسم اهللا وباهللا وعلى «: يقول{. الشق، وذلك لوحدة املناط، كما هو الواضح

عوذ برب أقل } » واملعوذتني، مث يقرأ فاحتة الكتاب، وآية الكرسي، رسول اهللاملّة

وىل تقدم  والظاهر ختيريه يف تقدمي أيهما، وإن كان األ،الفلق، وقل أعوذ برب الناس

  .وىلاأل

خلرب حممد بن } »عوذ باهللا من الشيطان الرجيمأ«: حد، ويقولأوقل هو اهللا {

 مما سوىل الناأذا وضعته يف حلده فليكن إف«: )المعليه الس( عجالن، عن الصادق

)... صلى اهللا عليه وآله وسلم(  النيبىيلى رأسه، وليذكر اسم اهللا، ويصلّي عل

حد، وآية أ وليقرأ فاحتة الكتاب، واملعوذتني، وقل هو اهللا ،وليتعوذ من الشيطان

  .)١(»الكرسي

: ت امليت يف حلده فقلإذا وضع«: قال) عليه السالم (وخرب زرارة، عن الباقر

  .)٢(» واقرأ آية الكرسي،بسم اهللا ويف سبيل اهللا وعلى ملّة رسول اهللا«

                                                
  .٥ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٠٣

نس وحشته، وآمن آ وحدته، ولْاللهم ِص: وما دام مشتغال بالتشريج يقول

  روعته، وأسكنه من رمحتك تغنيه ا عن رمحة من سواك، فإنما رمحتك للظاملني

  

 ، وحدتهلْاللهم ِص«: قولي{أي نضد اللنب }  بالتشريجوما دام مشتغالً{

ه ا عن رمحة من تغني{رمحة } من رمحتكسكنه أنس وحشته، وآمن روعته، وآو

عليهما ( حدمهاأكما عن حممد بن مسلم، عن } »ك للظّاملنيتسواك فإنما رمح

نس وحشته، آ وحدته، ولْاللهم ِص: ذا وضعت عليه اللنب فقلإف«: قال) السالم

  .)١(» من رمحتك رمحة تغنيه من رمحة من سواكليهإسكن أو

فما دمت تضع اللنب «: قال) عليه السالم (سحاق، عن الصادقإويف خرب 

ليه من إسكن أن روعته، وس وحشته، وآِم وحدته، وآِنلْاللهم ِص: والطني تقول

  .)٢(»منا رحتمك للظاملنيإمحة من سواك، فررمحتك رمحة تغنيه ا عن 

نه ال يكون إما غري الظامل فأتفضل الكامل هو عفو الظامل، ن الأيعين : قولأ

ن كان كل رمحة اهللا سبحانه فهي فضل، لعدم إالتفضل عليه بتلك املثابة، و

  .استحقاق أحد شيئاً منه سبحانه

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ٨٤٥ص ٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ٨٤٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٠٤

إنا هللا وإنا إليه راجعون، اللهم أرفع درجته يف : وعند اخلروج من القرب يقول

  .غابرين، وعندك حنتسبه يا رب العاملنيعلّيني، واخلف على عقبه يف ال

اللهم جاف األرض إنا هللا وإنا إليه راجعون،: وعند إهالة التراب عليه يقول

  عن جنبيه، وأصعد إليك بروحه، ولقّه

  

ليه راجعون، اللهم ارفع درجته إنا إنا هللا وإ«: وعند اخلروج من القرب يقول{

فعن } » وعندك حنتسبه يا رب العاملني،يف علّيني، واخلف على عقبه يف الغابرين

نا هللا إ: ذا خرجت من قربه فقلإو«): عليهما السالم( حممد بن مسلم، عن أحدمها

عال عليني، أواحلمد هللا رب العاملني، اللهم ارفع درجته يف ليه راجعون، إنا إو

  .)١(»واخلف على عقبه يف الغابرين، وعندك حنتسبه يا رب العاملني

خبار مبضمون ما ذكره يف هذه األدعية، أو أنه أعلى اعتمد املصنف لعلّ : أقول

ن املقصود أمثال هذه األدعية الواردة، ال أن هلا أ لفهم ،تساهل بالزيادة والنقيصة

ن اختالف ما ورد يف كل مقام غالباً يدل على إخصوصية، كما ال يستبعد ذلك، ف

  .ذلك، لكن التقييد بلفظ النص أوىل

ليه راجعون، اللهم جاف األرض إنا إنا هللا وإ«: التراب عليه يقولوعند إهالة {

  ليك بروحه، ولقّهإصعد أ و،عن جنبيه

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ٨٤٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٠٥

، وأيضاً منك رضواناً، وأسكن قربه من رمحتك ما تغنيه به عن رمحة من سواك

وصدق اهللا  ،إمياناً بك، وتصديقاً ببعثك، هذا ما وعدنا اهللا ورسوله: يقول

  . إمياناً وتسليماًاللهم زدناورسوله، 

   

، وأيضاً سكن قربه من رمحتك ما تغنيه به عن رمحة من سواكأ، ومنك رضواناً

اهللا ورسوله وصدق اهللا  ببعثك، هذا ما وعدنا  بك، وتصديقاًمياناًإ: يقول

عليه ( ففي خرب حممد بن مسلم، عن الباقر} اللهم زدنا إمياناً وتسليماً ،ورسوله

قربه فحثا  إىل ن دفنوه قامأفلما : جل من أصحابنا، وفيه، يف جنازة ر)السالم

اللهم «:  مث قال، بكفه، مث بسط كفه على القربالتراب عليه مما يلي رأسه ثالثاً

سكن قربه من وأ ،ه منك رضواناًليك روحه، ولقّإصعد أ و،جاف األرض عن جنبيه

  .)١(»رمحة من سواكعن رمحتك ما تغنيه به 

ذا حثوت التراب على امليت، إ«: قال) عليه السالم (دقويف الكايف، عن الصا

وقال أمري : ـ قال ـببعثك، هذا ما وعدنا اهللا ورسوله  إمياناً بك وتصديقاً: فقل

من : يقول) صلى اهللا عليه وآله وسلم( مسعت رسول اهللا: )عليه السالم( املؤمنني

  .)٢(»عطاه اهللا بكل ذرة حسنةأحثا على ميت وقال هذا القول 

على مجيعها فلرياجع البحار، راد االطالع أ من ،مث إن روايات األدعية كثرية

  .حاديث الشيعة، والوسائل، واملستدركأوجامع 

                                                
  .٣ ح الدفنأبواب من ٢٩ الباب ٨٥٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح باب من حثا على امليت١٩٨ ص٣ ج:الكايف) ٢(



١٠٦

  .د الكفن بعد الوضع يف القرب، ويبدأ من طرف الرأسقَأن حتلّ ع: التاسع

أن حيسر عن وجهه، وجيعل خده على األرض، ويعمل له وسادة من : العاشر

  .تراب

  

}  ويبدأ من طرف الرأس،بعد الوضع يف القربد الكفن قَن حتلّ عأ: لتاسعا{

ذا إ«: قال) عليه السالم (سحاق بن عمار، عن الصادقإفعن . فهما مستحبان

  .)١(»دهقَ عوضعته يف حلده فحلّ

ذا إ«: ، عن عقد كفن امليت؟ قال)عليه السالم( يب عبد اهللاأيب بصري، عن أوعن 

  .)٢(»دخلته القرب فحلهاأ

  .ذا كفن يف ثوبه شق ثوبهإو: قولأ

دخل أيشق الكفن من عند رأس امليت إذا «: )عليه السالم( يب عمري، عنهأفعن 

  .)٣(»قربه

يشق الكفن إذا «: قال) عليه السالم (ويف خرب حفص البختري، عن الصادق

  .)٤(»دخل امليت يف قربه من عند رأسهأ

لى األرض، ويعمل له وسادة من ن حيسر عن وجهه وجيعل خده عأ: العاشر{

  .فهي مستحبات ثالثة} تراب

                                                
  .٤ ح الدفنأبوابن  م١٩ الباب ٨٤١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح الدفنأبواب من ١٩ الباب ٨٤١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ ح الدفنأبواب من ١٩ الباب ٨٤٢ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح الدفنأبواب من ١٩ الباب ٨٤١ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



١٠٧

  .أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئال يستلقي على قفاه: احلادي عشر 

  

ن حيسر عن خده ويلصقه باألرض أن قدر إو«:  بن يقطنييففي خرب عل

  .)١(»يفعللف

 )٢(»وسادة من ترابجيعل له «: قال) عليه السالم (ويف خرب سامل، عن الصادق

  .ومثلهما غريمها

الربد ال يلف، «: قال) عليه السالم (عن الصادقلكن يف رواية ابن سنان، 

  .)٣(»ولكن يطرح عليه طرحاً، وإذا اُدخل القرب وضع حتت خده وحتت جنبه

 كان له حلد، أما إذا كان اإذ} و مدرةأن يسند ظهره بلبنة أ: احلادي عشر{

 عن ،ففي خرب سامل} ستلقي على قفاهلئال ي{املستحب شق له فال موضع هلذا 

 وحيث قد ،)٤(»مدرة لئال يستلقيوجيعل خلف ظهره «: )عليه السالم( الصادق

خالف القبلة، أو يف الطرفني يكون وضع املدرة حبيث نه يصح جعل اللحد أسبق 

  .ليهاإن احتيج إحيفظه عن السقوط 

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٥ حفن الدأبواب من ١٩ الباب ٨٤١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٤٥ ح يف تلقني احملتضرين٢٣ الباب ٤٣٦ ص١ ج:التهذيب) ٣(

  .٥ ح الدفنأبواب من ١٩ الباب ٨٤٢ ص٢٢ ج:الوسائل) ٤(



١٠٨

تلقاء وجهه، حبيث ) معليه السال (جعل مقدار لبنة من تربة احلسني: الثاين عشر

  .ال تصل إليها النجاسة بعد االنفجار

  

تلقاء وجهه، ) عليه السالم (جعل مقدار لبنة من تربة احلسني: الثاين عشر{

على املشهور، بل يف اجلواهر من غري } ليها النجاسة بعد االنفجارإوحبيث ال تصل 

  :خالف يعرف، ويدل عليه

أسأله عن طني القرب ) عليه السالم (يهالفق إىل كتبت: ما عن احلمريي، قال

م ال؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه أيوضع مع امليت يف قربه هل جيوز ذلك 

  .)١(»ن شاء اهللاإتوضع مع امليت يف قربه وخيلط حبنوطه «: نسخت

حضر جنازا ) عليه السالم (ن اإلمام الكاظمإويف قصة شطيطة النيسابورية، 

قربها وشهدها وطرح يف قربها من  إىل وحضر نزوهلاووقف يصلي عليها مع القوم 

  .)٢()عليه السالم( يب عبد اهللاأتراب قرب 

عليه  (با احلسنأن أويف مصباح الشيخ ومصباح الزائر، روى جعفر بن عيسى، 

ع مقابل ن يضأذا دفن امليت ووسده بالتراب إحدكم أما على «: يقول) السالم

  عليه ( وجهه لبنة من طني احلسني

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

  .٢ ح الكفنأبواب من ١٠ الباب ١٠٦ ص١ ج:املستدرك) ٢(



١٠٩

  .)١(» ـ كما يف مصباح الزائر ـ وال يضعها حتت رأسه)لسالما

 يفقد رو) عليه السالم (وجيعل معه شيئاً من تربة احلسني(: ويف فالح السائل

  .)٢()نه أمانأ

كفانه شيء من طني القرب وتربة أوجيعل معه يف «: )عليه السالم( والرضوي

  .)٣(»)عليه السالم( احلسني

ن امرأة كانت تزين فتضع أوالدها فتحرقهم بالنار أ :)رمحه اهللا( وروى العالمة

خوفاً من أهلها، ومل يعلم ا غري اُمها، فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها، 

 فجاء أهلهاغريه فجرى هلا ذلك،  إىل ضعوومل تقبلها األرض، ونقلت عن ذاك امل

ألمها فما «: )عليه السالم( وحكوا له القصة، فقال) عليه السالم (الصادقإىل 

 خربته بباطن أمرها، فقال الصادقأف» كانت تصنع هذه يف حياا من املعاصي

ن األرض ال تقبل هذه ألا كانت تعذب خلق اهللا بعذاب اهللا، إ«: )عليه السالم(

ففعل ذلك فسترها اهللا » )عليه السالم( اجعلوا يف قربها شيئاً من تربة احلسني

  .)٤(تعاىل

  شكال جعل التربة يف القرب أ بكل ىتحب يؤدن املسإمث الظاهر 

                                                
  .عليه السالم  طني قرب احلسنياص خو٦٧٨ ص:مصباح املتهجد) ١(

  .٨٤ ص:فالح السائل) ٢(

  .٢٦ س٢٠ ص:فقه الرضا) ٣(

  .٩ س٤٦١ ص١ ج:املنتهى) ٤(



١١٠

تلقينه بعد الوضع يف اللحد قبل الستر باللنب، بأن يضرب بيده : الثالث عشر

ذنه أ إىل على منكبه األمين، ويضع يده اليسرى على منكبه األيسر بقوة، ويدين فمه

ث مرات ـ  ـ ثال، افهم،يا فالن بن فالن امسع:  يقولوحيركه حتريكاً شديداً، مثّ

  ، نبيكاهللا ربك، وحممد

  

أن وصول والظاهر يف الكفن، أو غريه لبنة، أو غريها حتت الرأس أم ال؟ 

طالق الروايات، أو عدم قصد اهلتك، واملناط يف كتابة ليها ال بأس به، إلإالنجاسة 

ن حيمل على األوىل، أملصنف ال بد وغري ذلك، فقيد ا إىل القرآن على الكفن،

ن كانت التربة القربية إطالق، و يشمل كل تراب كربالء، لصحة اإلوتراب القرب

أوىل، وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف األطعمة واألشربة وغريه، هذا كله يف قرب املؤمن، 

  .ه ليس حمالً للرمحةنقرب املنافق، أل إىل نه ال يتعداهأوالظاهر 

بل } ر باللنبتقبل الس{أو الشق } تلقينه بعد الوضع يف اللحد: الثالث عشر{

بأن يضرب بيده على منكبه {غري ذلك  إىل  يف البحر أيضاً،يلقإذا إيستحب ذلك 

أذنه  إىل بقوة ويدين فمه{ ويأخذه }األمين، ويضع يده اليسرى على منكبه األيسر

فيما إذا مل خيف من سقط جنينها، أو تناثر أجزائه يف } وحيركه حتريكاً شديداً

  . وما أشبه،احملروق

امسع إفهم { نفسه الّإولو كان ولد زنا مل يسمه } يا فالن بن فالن:  يقولمث{

  صلى اهللا (}ربك، وحممدـ ثالث مرات ـ اهللا 



١١١

آخر  إىل  وعلي إمامك، واحلسن إمامك ـ،واإلسالم دينك، والقرآن كتابك

  األئمة ـ أفهمت يا فالن؟ 

 بالقول الثابت، هداك ثبتك اهللا: ويعيد عليه هذا التلقني ثالث مرات، مثَّ يقول

هم صراط مستقيم، عرف اهللا بينك وبني أوليائك يف مستقر من رمحته، اللّ إىل اهللا

ك جاف األرض عن جنبيه، وأصعد بروحه إليك، ولقّه منك برهاناً، اللهم عفو

كعفو.  

  

) عليه السالم (}نبيك، واإلسالم دينك، والقرآن كتابك، وعلي{) عليه وآله

آخر األئمة ـ أفهمت يا فالن؟ ويعيد عليه هذا  إىل مامك ـإسن  واحل،مامكإ{

صراط  إىل بالقول الثابت، هداك اهللاتك اهللا ثب: التلقني ثالث مرات، مث يقول

وليائك يف مستقر من رمحته، اللّهم جاف األرض أف اهللا بينك وبني  عر،مستقيم

ففي خرب } كك عفو عفوليك، ولقّه منك برهاناً، اللهمإصعد بروحه أ و،عن جنبيه

  .)١(»صاحبه إىل وليتشهد وليذكر ما يعلم حىت ينتهي«: علي بن يقطني

ال اهللا، إله إن ال أليقل ما يعلم، ويسمعه تلقينه، شهادة : ويف خرب ابن عجالن

  .)٢(» ويذكر له ما يعلم واحداً واحداً، رسول اهللان حممداًأو

   إىل حىت ينتهيمث ليقل ما يعلم «: ةويف خرب حممد بن عطي

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٨ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١١٢

 ، ثالث مرات،امسع افهم يا فالن بن فالن: وأمجع كلمة يف التلقني أن يقول

هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة :  يقول امسه واسم أبيه، مثّذاكراً

ه عبد) صلى اهللا عليه وآله وسلم(  اهللا وحده ال شريك له، وأن حممداًأن ال إله إالّ

  ورسوله، وسيد

  

ن كان ذكر إ وهذه كلّها تدلّ على عدم خصوصية للفظ خاص، و،)١(»صاحبه

  .ما ورد يف الروايات أفضل

  .)٢(»خرىأمث تعيد عليه التلقني مرة «: ويف خرب سامل

  .)٣(»مث تعيد عليه القول«: سحاقإويف خرب 

عدها عليه ثالث مرات أو«: )عليه السالم( سكاف، عن الصادقويف رواية اإل

  .غري ذلك من الروايات إىل .)٤(»هذا التلقني

 كما اعترف به بعض الشراح ن مل جند به نصاًإو} مجع كلمة يف التلقنيأو{

 ،امسع إفهم يا فالن بن فالن، ثالث مرات، ذاكراً امسه واسم أبيه: ن يقولأ {يضاًأ

الّ اهللا وحده إله إهل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن ال : مث يقول

  عبده ورسوله، وسيد) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن حممداًأ شريك له، وال

                                                
  .٧ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح الدفنأبواب من ٢١ب  البا٨٤٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ٨٤٧ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٣ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



١١٣

 أمري املؤمنني وسيد الوصيني، وإمام افترض اهللا النبيني، وخامت املرسلني، وأن علياً

طاعته على العاملني، وأن احلسن واحلسني وعلي بن احلسني وحممد بن علي وجعفر 

حممد بن علي وعلي بن حممد بن حممد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى و

واحلسن بن علي والقائم احلجة املهدي صلوات اهللا عليهم أئمة املؤمنني وحجج اهللا 

 يا فالن بن فالن إذا أتاك امللكان ، وأئمتك أئمة هدى بك أبرار،على اخللق أمجعني

  املقربان رسولني من عند اهللا تبارك وتعاىل وسأالك

  

 افترض مماإ علياً أمري املؤمنني، وسيد الوصيني، والنبيني، وخامت املرسلني، وأنّ

ففي ) عليها السالم( ولعل من األفضل ذكر فاطمة الزهراء} اهللا طاعته على العاملني

ينفع ) عليها السالم( ن حب فاطمةإ): صلى اهللا عليه وآله وسلم( خرب، عن النيب

  .شر والصراط واحملاسبةمائة موطن أيسر تلك املواطن املوت والقرب وامليزان واحمليف 

 ، وجعفر بن حممد، وحممد بن علي،وأن احلسن واحلسني، وعلي بن احلسني{

واحلسن بن  ، وعلي بن حممد، وحممد بن علي، وعلي بن موسى،وموسى بن جعفر

لوات اهللا عليهم أئمة املؤمنني وحجج اهللا على اخللق ص والقائم احلجة املهدي ،علي

 إذا أتاك امللكان املقربان ، يا فالن بن فالن،ك أبرارئمتك أئمة هدى بأأمجعني و

  رسولني من عند اهللا تبارك وتعاىل وسأالك 



١١٤

عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فال 

  :ختف وال حتزن، وقل يف جواما

 ، والقرآن كتايب،نبيي، واإلسالم ديين) صلى اهللا عليه وآله( اهللا ريب، وحممد

 واحلسن بن علي اتىب ، وأمري املؤمنني علي بن أيب طالب إمامي،الكعبة قبليتو

 زين العابدين إمامي، يإمامي، واحلسني بن علي الشهيد بكربالء إمامي، وعل

وحممد الباقر إمامي، وجعفر الصادق إمامي، وموسى الكاظم إمامي، وعلي الرضا 

مي، واحلسن العسكري إمامي، إمامي، وحممد اجلواد إمامي، وعلي اهلادي إما

  واحلجة املنتظر إمامي، هؤالء

  

عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فال ختف 

نبيي، واإلسالم ) صلى اهللا عليه وآله( اهللا ريب، وحممد: وال حتزن، وقل يف جواما

 ، طالب إمامي وأمري املؤمنني علي بن أيب، والكعبة قبليت، والقرآن كتايب،ديين

واحلسن بن علي اتىب إمامي، واحلسني بن علي الشهيد بكربالء إمامي، وعلى 

زين العابدين إمامي، وحممد الباقر إمامي، وجعفر الصادق إمامي، وموسى الكاظم 

إمامي، وعلي الرضا إمامي، وحممد اجلواد إمامي، وعلي اهلادي إمامي، واحلسن 

  ظر إمامي، هؤالءالعسكري إمامي، واحلجة املنت



١١٥

صلوات اهللا عليهم أمجعني أئميت وساديت وقاديت وشفعائي، م أتوىل ومن 

عم  اعلم يا فالن بن فالن أن اهللا تبارك وتعاىل ِنهم أتربأ يف الدنيا واآلخرة، مثّأعدائ

بن أيب ا اًيعم الرسول، وأن علِن) صلى اهللا عليه وآله وسلم( وأن حممداً، الرب

  وأن ما جاء به حممد، األئمةعمملعصومني، األئمة األثين عشر ِنطالب وأوالده ا

 وسؤال منكر ونكري يف القرب ، وأن املوت حق،حق) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

والنشور حق، والصراط حق، وامليزان حق، وتطاير الكتب حق،  والبعث ،حق

وأن اجلنة حق، والنار حق ،وأن اهللا وأنّ الساعة آتية ال ريب فيها،حق ،  

  

مجعني، ائميت وساديت، وقاديت، وشفعائي، م أتولّى، ومن أصلوات اهللا عليهم 

عم تبارك وتعاىل ِناهللا  أنّ نعدائهم أتربأ يف الدنيا واآلخرة، مث اعلم يا فالن بن فالأ

ولو ذكر الصفات الثبوتية، اليت منها عدله سبحانه، والصفات السلبية كان } الرب

نعم ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( وأنّ حممداً{.  العقائد احلقةأوىل، ألا من

عم األئمة، الرسول، وأنّ علياً بن أيب طالب وأوالده املعصومني، األئمة األثين عشر ِن

حق، وأن املوت حق، وسؤال ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( وأنّ ما جاء به حممد

لغيبية، وإالّ فكلّ يعلم املوت أي خصوصيات املوت ا} منكر ونكري يف القرب حق

والبعث حق، والنشور حق، والصراط حق، وامليزان حق،  {.ولو كان ملحداً

، اوتطاير الكتب حق، وأنّ اجلنة حق، والنار حق، وأنّ الساعة آتية ال ريب فيه

  وأن اهللا 



١١٦

فهمت، :  ويف احلديث أنه يقولأفهمت يا فالن،: مثَّ يقول. يبعث من يف القبور

صراط مستقيم، عرف اهللا بينك  إىل تك اهللا بالقول الثابت، وهداك اهللاثب:  يقولمثّ

 اللهم جاف األرض عن جنبيه، :وبني أوليائك يف مستقر من رمحته، مثَّ يقول

  .كك عفو إليك، ولقّه منك برهاناً، اللهم عفو وأصعد بروحه

  

ويف احلديث أنه {يكرره } أفهمت يا فالن: مث يقول. يبعث من يف القبور

يف حديث كيفية ) عليه السالم (فقد روى الراوندي، عن الصادق} فهمت: يقول

عليه ( أفهمت يا فالن ـ وقال ـ : مث تعود القول عليه ثالث، مث تقول «:التلقني

  .)١(» نعم:فإنه جييب ويقول: )السالم

عرف اهللا صراط مستقيم،  إىل ثبتك اهللا بالقول الثابت، وهداك اهللا: مث يقول{

هم جاف األرض عن جنبيه، اللّ: بينك وبني أوليائك يف مستقر من رمحته، مث يقول

وهذا النحو من } كك عفوليك، ولقّه منك برهاناً، اللهم عفوإصعد بروحه أو

يف زاد ، وذكره العالمة السي ةصملفق من مجلة من الروايات، بزيادة ونقيالتلقني 

  .عضه عن املفيد والطوسي والعالمة بياملعاد باختالف يسري، وحك

ن أنه ال خصوصية للغة العربية، فيجوز التلقني بسائر اللغات، كما أمث الظاهر 

   .التلقني يكون للرجل واملرأة

ن كان األوىل قراءته، إ و،وهل يكون للصغري وانون واملستضعف؟ احتماالن

  هول يلقّنما املخالف، واملنحرف، واملنافق، فال تلقني هلم، واأ

                                                
  .٤٣ ح٥٣ ص٧٩ ج:البحار) ١(



١١٧

  . إن كان غري عريبواألوىل أن يلقّن مبا ذكر من العريب، وبلسان امليت أيضاً

أن يسد اللحد باللنب حلفظ امليت من وقوع التراب عليه، واألوىل : الرابع عشر

  .االبتداء من طرف رأسه، وإن أحكمت اللنب بالطني كان أحسن

  

إذن الويل ألنه ليس تصرفا يف  إىل نينه مؤمن واقعاً، وال حيتاج التلقأبرجاء 

  .امليت

}ألنه لسان الدين، والوارد بألفاظه } واألوىل أن يلقّن مبا ذكر من العريب

  .)١(ما روي من أنه لسان أهل اجلنة إىل ضافةالروايات، باإل

}ت أيضاً إن كان غري عريبالحتمال بقاء لغته هناك، لكن األوىل } وبلسان املي

لزامهم باللغة إلغة امللقن يف سائر األقطار اليت ال تتكلم العربية فإن منه أن يلقن ب

العربية يف مثل التلقني متعذر أو متعسر، ولعل مقصود املصنف أن املراد من التلقني 

 لغته وامليت حسب املفروض ال يفهم إالّ» فهمتأ«تفيهم امليت، كما يقال له 

  .فتأمل

 حلفظ امليت من وقوع التراب عليه، ن يسد اللحد باللنبأ: الرابع عشر{

} حسنأحكمت اللنب بالطني كان أُن إمن طرف رأسه، و{به } واألوىل االبتداء

 عليه، ويدلّ عليه اإلمجاعما تشريج اللنب، فعن الغنية واملعترب واملدارك واملفاتيح أ

  ن عمل العارفني من الطائفة إ(: مستفيض النصوص، واحملكي عن الراوندي

                                                
  .٤٧٩ ص٦ ج:مصباح اهلدى) ١(



١١٨

ولعله ألنه األهم من (: ، ويف اجلواهر)١()بتداء التشريج من الرأسعلى إ

  .)٢()غريه

نه يف بعض أد الكفن، كما قَوميكن استفادة ذلك من املناط يف حلّ ع: قولأ

  .حكامه بالطنيإاألخبار استحباب 

عليه  (جعل علي«: يقول) عليه السالم (مسعت الصادق: بان، قالأففي صحيح 

ن جعل الرجل عليه آجراً هل إأرأيت : فقلت» سول اهللا لبناًعلى قرب ر) السالم

  .)٣(»ال«: يضر امليت؟ قال

: مث تضع الطني واللنب، فما دمت تضع اللنب والطني تقول«: سحاقإويف خرب 

  .آخره إىل )٤(» وحدتهلْاللهم ِص

اللهم آنس : ذا وضعت عليه اللنب فقلإف«: )عليه السالم( ويف فقه الرضا

  .آخرهىل  إ)٥(»وحشته

صلى اهللا عليه ( ن النيبإ،  عليه السالمويف خرب عبد اهللا بن سنان، عن الصادق

 هى بهكان يأخذ مينة سرير سعد بن معاذ مرة، ويسرته مرة، حىت انت) وآله وسلم

  القرب، فرتل حىت حلّدهإىل 

                                                
  .٣٠٩ ص٤ ج:كما يف اجلواهر) ١(

  .٣٠٩ ص٤ ج:اجلواهر) ٢(

  .١ ح الدفنأبواب  من٢٨ الباب ٨٥٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٦ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ٨٤٧ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .١٤ س١٨ ص:فقه الرضا) ٥(



١١٩

  .أن خيرج املباشر من طرف الرجلني فإنه باب القرب: اخلامس عشر

  

 نسد به ما ،ناولين حجراً، وناولين تراباً رطباً«: ، وجعل يقولوسوى عليه اللنب

صلى اهللا عليه وآله ( ن فرغ وحثا التراب عليه، وسوى قربه قالأفلما » بني اللنب

ذا إليه البلى، ولكن اهللا تعاىل حيب عبداً إين ألعلم أنه سيبلى، ويصل إ«): وسلم

  .)١(»حكمهأعمل عمالً ف

حكام مل يرد به ي فهو مرغوب فيه، ولو إن كل أويستفاد من هذا احلديث 

 يف زماننا احلاضر ت، أو صبه باالمسناً أو حجراً، أو خشب،جعل مكان اللنب آجراً

من صنع القبور طبقات باالمسنت ليس به بأس، يف بعض البالد  فما يصنع ،مثالً

باً بعد ا ليس من دفن ميتني يف قرب، وجيوز إذا صار تراإوالطبقات ال تضر، ف

 إذا كان ملكاً  ألنه خرج عن كونه قرباً إالّ،ن يدفن فيه ميت آخرأعشرات السنني 

  .لوليه لصاحب القرب، أو

ذا مل يكن له ويل ووارث وصار تراباً مل يبق ملكاً، لعدم اعتبار العرف  إنعم

  .ن كان ذات يوم ملكاً قطعاًإكونه ملكاً مما ال يصدق عليه اسم امللك، و

ففي } نه باب القربإن خيرج املباشر من طرف الرجلني فأ: شراخلامس ع{

  نهأ ) اهللا عليه وآله وسلمصلى( الكايف، عن النيب

                                                
  .٤ ح٢٦٢ الباب ٣٠٩ ص١ ج:علل الشرائع) ١(



١٢٠

  .)١(»جلنيإن لكل بيت باباً، وإن باب القرب من قبل الِر«: قال 

 ، ومثله خرب عمار عنه)٢()عليه السالم( وقريب منه خرب احلضرمي، عن الصادق

أْتوا الْبيوت ِمن ﴿و: اهر أفضلية الدخول منه، لقوله تعاىلوالظ، )٣()عليه السالم(

يدخل «: ن جاز الدخول من حيث يشاء بال كراهة، ملرفوعة سهلإ و،)٤(أَبواِبها﴾

  .)٥(»جليه من قبل ِرالّإالرجل القرب من حيث شاء، وال خيرج 

 يدخل ، ولذا امليتن الدخول حيث ليس فيه ميت مل يكن منافياً لشأنإف: قولأ

الّ من إن ال خيرج أن شأن امليت واحترامه يقتضي إما اخلروج فأمن حيث أحب، 

قل كراهة، خلرب اجلعفريات، عن أحيث رجليه، ورمبا حيمل خرب سهل على كونه 

من دخل ): صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا«: قال) عليه السالم (علي

لكل : ـ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( الال من قبل الرجلني ـ وقإالقرب فال خيرج 

  .)٦(»جلنين يدخل من قبل الِرأبيت باب، وباب القرب 

  ، عن الرسول)عليه السالم( الدعائم، عن عليويف خرب 

                                                
  .٥ ح ذيل، باب دخول القرب واخلروج منه١٩٣ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .٧ ح الدفنأبواب من ٢٢ الباب ٨٤٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ ح الدفنأبواب من ٢٢لباب  ا٨٤٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .١٨٩اآلية : سورة البقرة) ٤(

  .٥ ح باب دخول القرب واخلروج منه١٩٣ ص٣ ج:الكايف) ٥(

  . باب النهي عن البول والتغوط بني القبور٢٠٢ ص:اجلعفريات) ٦(



١٢١

  أن يكون من يضعه يف القرب على طهارة: السادس عشر

  

وباب القرب مما يلي رجلي «: ن قالأ إىل قريب منه،) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .)١(»ليه ويصعد منهإن يرتل أ فمنه جيب ،امليت

 عدم الفرق بني الرجل واملرأة، ففتوى ابن يالروايات يقتضطالق إن  إمث

  .اخلروج من عند رأسها للبعد عن العورة، منظور فيهاولوية أ ب)٢(اجلنيد

سكاف أعقل من يكون، خلرب اإل} ن يكون من يضعه يف القربأ: السادس عشر{

عقل من يرتل يف أن تدفن امليت فليكن أردت أذا إ«: )عليه السالم( يب عبد اهللاأعن 

  .)٣(»قربه عند رأسه

دخلت أتوضأ إذا «: )عليه السالم( لقول الصادق} على طهارة{ن يكون أو

  .)٤(»امليت القرب

  .)٥(»دخلت القرب امليتأذا إتتوضأ «: والرضوي

اً، وال يعارض ذلك والظاهر منه مطلق الطهارة، فيشمل الغسل والتيمم أيض

دخله القرب عليه أفمن : قلت) عليهما السالم( حدمهاأصحيح ابن مسلم، عن 

  ال، «: )عليه السالم( الوضوء؟ قال

                                                
  . يف ذكر الدفن والقبور٢٣٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  .١٠ س٦٧ ص:كما يف الذكرى) ٢(

  .٤ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .١ ح الدفنأبواب من ٥٣ الباب ٨٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٢٠ س٢٠ ص:فقه الرضا) ٥(



١٢٢

. عمامته ورداءه ونعليه، بل وخفيه إالّ لضرورةمكشوف الرأس، نازعاً

  

جيب الوضوء نه ال أألن ظاهر هذا . )١(»ن شاءإن يتوضأ من تراب القرب أال إ

عليه (  املوجبة للوضوء، مث قالثحدانه ليس من األإسبب إدخال امليت القرب، فب

  .ن الوضوء يستعمل مبعىن التنظيفإف". ن ينظف يده التربةأال إ: ")السالم

ن غري املتوضي ليس يكره دخوله القرب، نعم يكره دخول احملدث أمث الظاهر 

ن املالئكة تتأذى إالتلقني، فوال حتضر احلائض وال اجلنب عند «: باألكرب، للرضوي

ن حضرا ومل جيدا من إويصليا عليه، وال يرتال قربه، فما، وال بأس بأن يليا غسله 

٢(» فليخرجا إذا قرب خروج نفسهداًذلك ب(.  

ملا } الّ لضرورةإ ،ه ونعليه، بل وخفّيهءمكشوف الرأس، نازعاً عمامته وردا{

ن يدخل أال ينبغي ألحد «: قال) سالمعليه ال (يب يعفور، عن الصادقأرواه ابن 

  .)٣(»القرب يف نعلني، وال خفني، وال عمامة، وال رداء، وال قلنسوة

ال ترتل القرب وعليك «: قال) عليه السالم (ويف خرب احلضرمي، عن الصادق

   القلنسوة، وال رداء، وال حذاء،العمامة، وال

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٥٣ الباب ٨٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٧ س١٧ ص:فقه الرضا) ٢(

  .٣ ح الدفنأبواب من ١٨ الباب ٨٤٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٢٣

ب عليه بظهر الكف أن يهيل غري ذي رحم ـ ممن حضر ـ الترا: السابع عشر

  . على ما مر،إنا هللا وإنا إليه راجعون: قائالً

  

ال بأس باخلف يف «: )عليه السالم(  واخلف؟ قال:قلت: قال. »زراركأوحلّل 

  .)١(»وقت الضرورة والتقية

وال ال تدخل القرب وعليك نعل، «: قال) عليه السالم (ويف خرب سيف، عنه

ال بأس «: )عليه السالم( فاخلف؟ قال: تقل. »قلنسوة، وال رداء، وال عمامة

  .)٢(»ن يف خلع اخلف شفاعة‘باخلف؛ ف

ن اخرب بلسأاستحباب هذه األمور يكفي يف القول به، ألم  إىل ن ذهام إمث

ن ظاهرها الوجوب، إ: فال يقالالسنن، يف أدلة  ، وللتسامح)عليهم السالم( األئمة

  . كراهة اللبساستحباب الرتع الن ظاهرها إ: كما ال يقال

أن يهيل غري ذي رحم ـ ممن حضر ـ التراب عليه بظهر : السابع عشر{

با أرأيت : ففي خرب داود قال}  مر على ما،نا اهللا وإنا إليه راجعونإ: الكف قائالً

القرب  إىل ، فلما انتهى»ما شاء اهللا ال ما شاء الناس«: يقول) عليه السالم (احلسن

  خلدأتنحى، فجلس، فلما 

                                                
  .٤ ح الدفنأبواب من ١٨ الباب ٨٤٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح الدفنأبواب من ١٨ الباب ٨٤١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٢٤

  .)١( امليت حلده، قام فحثا عليه التراب، ثالث مرات

يف جنازة رجل ) عليه السالم (كنت مع أيب جعفر:  قال،وخرب حممد بن مسلم

قربه فحثا التراب عليه مما يلي رأسه ثالثاً  إىل ن دفنوه قامأ فلما ،،من أصحابنا

 )٢(»اللهم جاف األرض عن جنبيه«:  مث بسط كفه على القرب، مث قال،بكفه

  .الدعاء

وهو يف جنازة فحثا التراب ) عليه السالم (با احلسنأ رأيت :ويف رواية اُخرى

  .)٣(على القرب بظهر كفيه

بل الظاهر يظهر استحباب كال األمرين، ظهر الكف، وظهر الكفني، : ومنه

) عليه السالم (با عبد اهللاأرأيت : نة قاليذأخلرب ابن أيضاً، استحبابه ببطن الكف 

ت، فيمسكه ساعة يف يده، مث يطرحه، وال يزيد على ثالثة تراب على املييطرح ال

  بك وتصديقاًمياناًإ: يا عمر كنت أقول«: فسألته عن ذلك؟ فقال: أكف، قال

قوله  إىل هذا ما وعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا ورسوله، اللهم زدنا إمياناً ـببعثك، 

  .)٤(»رت السنةوتسليماً، هكذا كان يفعل رسول اهللا وبه ج: ـ

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٢٩ الباب ٨٥٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٢٩ الباب ٨٥٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح الدفنأبواب من ٢٩ الباب ٨٥٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٢٩ الباب ٨٥٤ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



١٢٥

 كما بني يف ،خبار االستحباب ال يقيد مطلقهأن مقيد أ إىل ضافةهذا، باإل

  .األصول

مات لبعض : قالاما عدم االستحباب لذي الرحم، فلخرب عبيد بن زرارة، 

فلما ) عليه السالم (بو عبد اهللاأولد، فحضر ) عليه السالم (يب عبد اهللاأأصحاب 

: بكفيه وقال) عليه السالم (بو عبد اهللاألتراب، فأخذ بوه فطرح عليه اأأحلد تقدم 

 ن رسول اهللاإفال يطرح عليه التراب، فال تطرح عليه التراب، ومن كان ذا رحم «

، »ن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته الترابأى ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

تصاص احلكم خانه توهم أتنهانا عن هذا وحده؟ ـ كأ ،بن رسول اهللا يا: فقلنا

ن تطرحوا التراب على ذوي أاكم أ«: شبه ذلك ـ فقالأبامليت الولد، أو ما 

  .)١(»د عن ربهقلبه بع ومن قسى ،ن ذلك يورث القسوة يف القلبإرحامكم، فأ

 من خرب هاستفادهالة، وكأنه ن املصنف ذكر استحباب االسترجاع عند اإل إمث

ليه إنا إنا هللا وإ: من الترابفض يديك نت تنأذا خرجت من القرب فقل وإف«: سامل

هالة، أو لعله الستحباب ن يقارن اإلأ ألن ذلك ميكن ، وال بأس به،)٢(»راجعون

ن الظاهر أفلم أجد بذلك دليالً خاصاً، كما ال إاالسترجاع عند املصيبة مطلقاً، و

  ن أ

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٣٠ الباب ٨٥٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ٨٤٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٢٦

ا، ومع أن يكون املباشر لوضع املرأة يف القرب حمارمها أو زوجه: الثامن عشر

   فاألجانب،عدمهم فأرحامها، وإالّ

  

صبغ ـ وبغريمها كعود هالة تتحقق بالكف والكفني ـ كما يف خرب ابن األاإل

  .طالق ال يقيد باملقيدن اإلإوحنوه، ف

كف كأنه لبيان حتقق أ من عدم الزيادة على ثالثة ةذينأوما يف خرب ابن 

و أ احلق املعلوم أزيد من كف عطاء الفقري يفإاالستحباب بذلك، كما ورد يف عدم 

 وجتوز ،طالقات األدلة يشمل األزيد أيضاًإال فإزيد، وحنوها، ال لعدم استحباب األ

  .ن مل تكن إهانة للميتإهالة بالرجل اإل

ن مل يكن هناك حمذور آخر، وهل إذلك هالة للنساء؟ الظاهر وهل تستحب اإل

ن كان إ و، وحنومها؟ احتماالنهالة خاصة باملؤمن، أو يشمل املنافق واملخالفاإل

هالة تتحقق من ظاهر الثواب املقرر للمهيل يشعر باالستحباب للمؤمن فقط، واإل

أي طرف فعلها، لكن ظاهر رواية حممد بن مسلم أولوية كوا من طرف رأس 

طالقها، إ يف هالة تصدق ولو بعد طم القرب، كان ذلك داخالًن اإلإوحيث امليت، 

  . لبقايا التراب الذي يرفع فوق القربهالةذا كانت اإلإ

ن يكون املباشر لوضع املرأة يف القرب حمارمها، أو زوجها، ومع أ: الثامن عشر{

ن كان امرأة إو(:  قال يف املنتهى،} فاألجانبالّإو{غري احملارم } عدمهم فأرحامها

  و ذوأال زوجها إقربها  إىل ال يرتل



١٢٧

ره تساوي الزوج واحملارم، لكن يف ، وظاه)١() رحم هلا وهو وفاق العلماء

  .)٢()وىل من احملرم باملرأةأوالزوج (: الذكرى

رحام بعد ال بأس ذا التقييد، كما ال بأس مبا ذكره املصنف من جعل األ: قولأ

رحام، لكن واألاحملارم  إىل ، بالنسبةأولوا األرحاماحملارم، كما يستفاد من آية 

  .مث احملارم، مث النساءن الزوج أوىل، أظاهر األخبار 

عليه ( مري املؤمننيأقال : قال) عليه السالم (يب عبد اهللاأكوين، عن سفعن ال

ن املرأة ال أ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( مضت السنة من رسول اهللا«: )السالم

  . )٣(»ـ إن أمكن، مث األرحام ـ يف حياا من كان يراها يدخل قربها إالّ

  .)٤( مثله:وعن اجلعفريات

ال من إقربها ال يرتل املرأة يف «: نه قالأ) عليه السالم (الدعائم، عن عليوعن 

وىل الناس ا يلي مؤخرها، وأوىل الناس بالرجل يلي أ ويكون ،كان يراها يف حياا

  .)٥(»مقدمه

  : قال) عليه السالم (يب عبد اهللاأويف خرب إسحاق، عن 

                                                
  .٢٥ س٤٥٩ ص١ ج:املنتهى) ١(

  .٣٥ س٦٦ ص:الذكرى) ٢(

  .٥ ح باب من يدخل القرب ومن ال يدخل١٩٣ ص٣ ج:الكايف) ٣(

  . باب من يرتل املرأة يف القرب٢٠٣ ص:اجلعفريات) ٤(

  . يف ذكر الدفن والقبور٢٣٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٥(



١٢٨

  .لرجل األجانبا إىل وال يبعد أن يكون األوىل بالنسبة

  

  .)١(»حق باملرأة حتى يضعها يف قربهاأالزوج «

يف قربها، ) عليها السالم( فاطمة الزهراء) عليه السالم (وقد وضع علي: قولأ

 بعدم تعارف تويل ، ال مقابل النساء،ولعلّ املصنف ذكر األرحام يف مقابل األجانب

  .النساء

عليهم  (، عن أمري املؤمنني عن آبائه)عليه السالم( ويف خرب زيد بن علي

  .)٢(»وىل الناس باملرأة يف مؤخرهاأيكون «: )السالم

رأة قربها وقف زوجها من املدخلت أذا أ«: )عليه السالم( وعن فقه الرضا

  .)٣(»موضع تناول وركها

من وكأنه ملا تقدم } الرجل األجانب إىل ن يكون األوىل بالنسبةأوال يبعد {

دخال يف القرب، وللمناط يف ن مناطه موجود يف اإلإراب، فاألقارب التهالة إكراهة 

ن يرتل يف قرب أيكره للرجل «: قال) عليه السالم (خرب البختري عن الصادق

  .)٤(»ولده

لكن هذا القدر غري كاف يف الكراهة، بل ظاهر األخبار عمالً وقوالً استحباب 

: قال) ليه السالمع (مسعت أبا احلسن الكاظم: ، ففي خرب علي قالقريبنزول ال

  براهيم بن رسول إملا قبض «

                                                
  .٦ ح باب من يدخل القرب ومن ال يدخل١٩٤ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٣٨ الباب ٨٦٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١٦ س١٨ ص:فقه الرضا) ٣(

  .٢ ح باب من يدخل القرب ومن ال يدخل١٩٣ ص٣ ج:الكايف) ٤(



١٢٩

حلد ابين، فرتل أيا علي انزل ف): صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا، قال رسول اهللا

ن يرتل أنه ال ينبغي ألحد إ: براهيم يف حلد، فقال الناسإفأحلد ) عليه السالم(علي 

 ، فقال هلم رسول اهللا)صلى اهللا عليه وآله وسلم( يف قرب ولده إذ مل يفعل رسول اهللا

والدكم ن ترتلوا يف قبور أأنه ليس عليكم حبرام إ)... صلى اهللا عليه وآله وسلم(

ن يلعب به الشيطان فيدخله أكم الكفن عن ولده ولكين لست آمن إذا حل أحد

  .)١(»جرهأعند ذلك من اجلزع ما حيبط 

، )وآله وسلمصلى اهللا عليه ( رسول اهللا) عليه السالم (حلد عليأوقد : قولأ

حلد أ، و)عليهما السالم( حلد احلسني احلسنأ، و)عليهم السالم( حلد احلسنان علياًأو

علي زين العابديناحلسني صلوات اهللا عليهم أمجعني(  إبنه.(  

وىل الناس به مما يلي أإذا وضعته يف حلده فليكن «: ويف خرب حممد بن عجالن

  .)٢(»رأسه

  .)٣(»قربه فليكن أوىل الناس به عند رأسهىل  إفإذا أدخلته«: ويف خرب آخر

                                                
  .٤ ح الدفنأبواب من ٢٥باب  ال٨٥١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٨ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٣٠

.رفع القرب عن األرض مبقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة: التاسع عشر

  

الرجل يرتل يف قرب «: قال) عليه السالم (ويف خرب ابن راشد، عن الصادق

  .)١(» وال يرتل الوالد يف قرب ولده،والده

  .)٢()عليه السالم( ومثله خرب عبد اهللا، عنه

وىل الناس بالرجال على أويكون أوىل الناس ا على مؤخرها، و: ويف الدعائم

  .مقدمه

  .)٣(»وىل الناس به مما يلي رأسهأوليكن «: ويف العلل

ن أنه يستحب إ(:  وقبله ذكر املنتهى،ولذا أشكل يف املستند يف احلكم املذكور

ن مجع اجلواهر بني األخبار أ وبعدمها غريمها، ومنه يعلم ،)٤()القرب الويل إىل يرتل

  .نزال حمل نظرباستحباب الرتول وكراهة اإل

} رفع القرب عن األرض مبقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة: التاسع عشر{

شرب، لورود األخبار بكل ذلك، والقول بأن الشرب يساوي األربع املفرجة ال  إىل أو

  . صدر عن بعض األعاظمإنخيفى ما فيه، و

                                                
  .١ ح باب من يدخل القرب ومن ال يدخل١٩٣ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .٦ ح الدفنأبواب من ٢٥ الباب ٨٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح٢٥١ب  البا٣٠٦ ص١ ج:علل الشرائع) ٣(

  .٢٥ س٤٥٩ ص١ ج:املنتهى) ٤(



١٣١

يرفع القرب فوق «: قال) عليه السالم (مد بن مسلم، عن الباقرففي خرب حم

  .)١(»األرض أربع أصابع

صلى اهللا عليه ( قال النيب: قال) عليه اسالم( ويف خرب عقبة بن بشري، عن الباقر

يا علي، ادفين يف هذا املكان، وارفع قربي من «: )عليه السالم( لعلي) وآله وسلم

٢(»ه املاء علياألرض أربع أصابع ورش(.  

ويرفع قربه من األرض أربع «: قال) عليه السالم (ويف خرب مساعة، عن الصادق

  .)٣(» وخيلى عنه، وينضح عليه املاء،أصابع مضمومة

ن قال أ إىل عن امليت ـ) عليهما السالم( حدمهاأويف خرب حممد بن مسلم، عن 

  .)٤(»صابع مفرجاتأقدر أربع  إىل وتلزق القرب باألرض «:ـ

: يب قال يل ذات يوم يف مرضهأإن « :)عليه السالم (يف خرب محاد، عن الصادقو

  .)٥(»ربع أصابعأنا مت فغسلين وكفين وارفع قربي أذا إ

                                                
  .١٠ ح باب تربيع القرب٢٠١ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .٣٦ ح باب مولد النيب ووفاته٤٥٠ ص١ ج:الكايف) ٢(

  .٢ ح باب تربيع القرب١٩٩ ص٣ ج:الكايف) ٣(

  .٣ ح باب سلّ امليت١٩٥ ص٣ ج:الكايف) ٤(

  .٥ ح باب تربيع القرب٢٠٠ ص٣ ج:الكايف) ٥(



١٣٢

  تربيع القرب مبعىن كوا ذا أربع زوايا قائمة، وتسطيحه،: العشرون

  

 ن قرب رسول اهللاإ«): عليهما السالم( بيهأبراهيم، عن جعفر عن إويف خرب 

  .)١(» من األرضرفع شرباً) لى اهللا عليه وآله وسلمص(

، وحكاية )صلى اهللا عليه وآله وسلم( نه يعارض وصية النيبإ: لكن رمبا يقال

  . فتأمل،ال تدل على استحبابه، فالقول املشهور هو املتعني) عليه السالم (اإلمام

املعدة لدفن  ال يف السطوح ،ال يف املقابر وحنوهاإمث الظاهر عدم استحباب ذلك 

) عليهم السالم( ذلك، ففي مشاهد األئمة إىل األموات، وذلك النصراف النص

صابع الناس أخذ باملتوسط املعتدل أليهم ال يستحب هذا األمر، ولو اختلف إومن 

  .منها

فال }  وتسطيحه،تربيع القرب، مبعىن كوا ذا أربع زوايا قائمة: والعشرون{

  . تسنيم فوقهتدوير وغريه من األشكال، وال

 ألي علّة يربع :قلت: قال) عليه السالم (ففي مرسلة احلسني، عن الصادق

  .)٢(»لعلة البيت ألنه نزل مربعاً«: القرب؟ قال

  نّأن املراد التشبه بالبيت حىت يدل ذلك على أالظاهر : قولأ

                                                
  .٨ ح الدفنأبواب من ٣١ الباب ٨٥٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٢ ح الدفنأبواب من ٣١ الباب ٨٥٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٣٣

  .ويكره تسنيمه بل تركه أحوط

  

  . فهو شعار املسلم،هؤالء األموات مربوطني بالكعبة

صلى اهللا عليه وآله ( ن رسول اهللاإ«: )عليه السالم( ويف خرب قدامة، عن الباقر

  .رفع ويف نسخة ،)١(»ع قربهبراهيم ابنه سالّ وربإسلّ ) وسلم

صلى اهللا عليه ( نه ملا دفن رسول اهللاإ: )عليه السالم( وعن الدعائم، عن علي

  .)٢(ع قربهرب) وآله وسلم

فيما رواه عبد األعلى ) عليه السالم (للصادق)  السالمعليه (ويف وصية الباقر

  .غري ذلك إىل ،)٣(»ع قربهن يربأو«

املتوازي لكان القول باملربع مطلقاً،  إىل بالبيت وانصراف املربعالتشبيه ولوال 

  .ولو املستطيل يف حملّه

والقبور تربع وال «: عمشففي خرب األ}  بل تركه أحوط،ويكره تسنيمه{

  .)٤(»تسنم

 ل مثاالًو مثّأدد قرباً حمن «: )عليه السالم( ويف خرب األصبغ، عن أمري املؤمنني

  .)٥(»فقد خرج من اإلسالم

                                                
  .١ ح باب تربيع القرب١٩٩ ص٣ ج:الكايف) ١(

  . يف ذكر الدفن والقبور٢٣٨ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

  .٨حعليه السالم  يب عبد اهللاأشارة والنص على  باب اإل٣٠٧ ص١ ج:الكايف) ٣(

  .٥ ح الدفنأبواب من ٢٢ الباب ٨٤٩ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٣٣ ح يف تزويد البيوت٥ كتاب املرافق باب ٦١٢ ص:احملاسن) ٥(



١٣٤

  ".التسنيم"ن املراد به أو" باحلاء"نه أبناًء على 

صلى اهللا ( بعثين رسول اهللا: قال) عليه السالم (ويف خرب السكوين، عن علي

ال إال حموا، وال قرباً إال تدع صورة «: املدينة فقال إىل )عليه وآله وسلم

  .)١(»سويته

بعثك على ما بعثين أ«: قال أليب اهلياج) عليه السالم (ن علياًأ :ويف رواية أخرى

 طمسته، وال قرباً مشرفاً الّإ ن ال تدع متثاالًأ) صلى اهللا عليه وآله( ليه رسول اهللاإ

  .رض حمركة أعاليهاشراف هو التسنيم، وشرف األن اإلإ ف،)٢(» سويتهالّإ

وال «: أن قال إىل ،املسيب إىل نه وصىإ )عليه السالم( وعن موسى بن جعفر

  .)٣(»تعلو على قربي علواً واحداً

ن قال ـ ويكون مسطحاً، أالَّ يكون أ إىل والسنة يف القرب ـ«: ويف الرضوي

  .)٤(»مسنماً

  .)٥(»ن يسوي قربهأو«: ويف رواية سفيان

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٤٣ الباب ٨٦٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

   .٣ ح ذيل١٨ ص٧٩ ج:نوارحبار األ) ٢(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٢٩ الباب ١٢٥ ص١ ج:املستدرك) ٣(

  .١٢ س١٩ ص:فقه الرضا) ٤(

  .٢٧ ح باب اخلمسة٢٨١ ص١ ج:اخلصال) ٥(



١٣٥

  . أن جيعل على القرب عالمة:احلادي والعشرون

  

  .)١(»ع قرب امليت وال يسنميرب«: ويف مرسلة حتف العقول

  .)٢(»قربه) صلى اهللا عليه وآله وسلم( وسوى«: ويف رواية ابن سنان

 من الفقهاء على كراهته، ولعله ألنه تشبيه اإلمجاعولذا استفاض من نقل 

عل احتياط املصنف للروايات ن مجعاً منهم يفعلون بقبورهم ذلك، ولإبالكفار، ف

  . ألم فهموه هكذا،اليت ظاهرها احلرمة، لكن الكراهة هي األوىل

كما عن غري واحد التصريح } ن جيعل على القرب عالمةأ: احلادي والعشرون{

املدينة  إىل من بغداد ومضى) عليه السالم (ملا رجع موسى: به، ملا عن يونس، قال

 بيع مرتل بطريق مكة ـ فدفنها وأمر بعض مواليه بنة بفيد ـ على وزناماتت له 

  .)٣(ن جيصص قربها ويكتب على لوح امسها وجيعله يف القربأ

يب أماتت يف حياة ) عليه السالم (م املهديأن أكمال الدين للصدوق، إويف 

  .)٤( هذا قرب اُم حممد:وعلى قربها لوح مكتوب عليه) عليه السالم (حممد

                                                
  .٣٠٨ ص:حتف العقول) ١(

  .٤ ح٢٦٢ باب ٣١٠ ص١ ج:علل الشرائع) ٢(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٣٧ الباب ٨٦٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٢٤ س٢٤٠ ص:كمال الدينإ) ٤(



١٣٦

ملا دفن ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن رسول اهللاإ: لوعن دعائم اإلسالم قا

 ألدفن يكون علماً«: عثمان بن مظعون دعا حبجر فوضعه عند رأس القرب، وقال

  .)١(»ليه قرابيتإ

ن يوضع عند رأس امليت حجر أو خشبة عالمة، أيستحب (: وعن الذكرى

حيث أمر رجال ): صلى اهللا عليه وآله وسلم( ليزار ويترحم عليه، كما فعل النيب

  ليعلّم ا قرب عثمان بن مظعون، فعجز الرجل، فحسر رسول اهللاةحيمل حجر

علم ا قرب أ«: عن ذراعيه فوضعها عند رأسه، وقال) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .)٢(»ليه من مات من أهلهإدفن أأخي و

  .)٣(ويف رواية اجلعفريات قريب منه

صلى اهللا عليه وآله ( ن النيبأ: للعالمةوال يعارض ذلك ما يف مرسلة النهاية 

 ألنه من زينة الدنيا، فال ،و يبىن عليه، أو يكتب عليهأن جيصص القرب، أى ) وسلم

  .)٤(ليهإحاجة بامليت 

  ذ النهي عن الزينة ألجل امليت، كما كان يفعله الفراعنة،إ

                                                
  . يف ذكر الدفن والكفن٢٣٨ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  .٣٠ س٦٧ ص:الذكرى) ٢(

  . باب بسط الثوب على القرب٢٠٣ ص:اجلعفريات) ٣(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٣٩ الباب ١٢٧ ص١ ج:كما يف املستدرك) ٤(



١٣٧

بتدئ بالرش أن يرش عليه املاء، واألوىل أن يستقبل القبلة وي: الثاين والعشرون

 يرش الرأس، مثّ إىل  يدور به على القرب، حىت يرجعالرجل، مثّ إىل من عند الرأس

  على الوسط ما يفضل من املاء

  

ن يفعل ذلك ألجل الناس، أمليت، واملستحب اوبعض الكفار، حيث يزينون 

  .ة وذلك للدنيارخفهذا لآل

 بالرش ئقبل القبلة ويبتدن يرش عليه املاء، واألوىل أن يستأ: الثاين والعشرون{

الرأس، مث يرش على  إىل الرجل، مث يدور به على القرب حىت يرجع إىل عند الرأس

 وعن املنتهى دعوى ،جده، كما يف اجلواهرأبال خالف } املاءمن الوسط ما يفضل 

استمساك التراب وعدم تفريق الريح ن ذلك ألجل أن عليه فتوى علمائنا، وهل أ

ذلك، حىت يف ما إذا بىن على ؟ أم تعبد حمض، فيستحب  القربحىت ال يذهب آثار

األدلة األوىل، من ن كان املنصرف إ و،القرب أو دفن يف الصحن وحنوه؟ احتماالن

  .ن كان ظاهر العلة الثاينإو

 يف رش املاء على القرب؟ )عليه السالم( ففي مرسلة ابن أيب عمري، عن الصادق

  .)١(» الندى يف الترابيتجاىف عنه العذاب ما دام«: قال

  ن رسول اهللا إ«: )عليه السالم( وعن الدعائم، عن علي

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٣٢ الباب ٨٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٣٨

  .أربعني يوماً أو أربعني شهراً إىل وال يبعد استحباب الرش

  

ن سوى عليه أرش قرب عثمان بن مظعون باملاء بعد ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .)١(»التراب

السنة يف رش املاء «: قال) المعليه الس (وعن موسى بن أكيل، عن أيب عبد اهللا

عند الرجل، مث تدور على القرب  إىل  من عند الرأسأن تستقبل القبلة وتبدأعلى القرب 

  .)٢(» فكذلك السنة،من اجلانب اآلخر، مث يرش على وسط القرب

فإذا استوى قربه تصب عليه ماًء، وجتعل القرب أمامك وأنت «: ويف الرضوي

رفع ا مث ، املاء من عند رأسه وتدور به على القرب بصبأمستقبل القبلة، وتبد

ن فضل من املاء شيء فصبه على إن تقطع املاء، فأجوانب القرب حىت ترجع من غري 

  .)٣(»وسط القرب

  .ن هذه الكيفية من باب املستحب يف املستحبأوالظاهر 

 بل دائماً، فعن}  أو أربعني شهراًأربعني يوماً إىل وال يبعد استحباب الرش{

نا عند القرب أرآين صاحب املقربة و: حدثين حممد بن الوليد، قال: )٤(رجال الكشي

نّ أبا احلسن علي بن إمن هذا الرجل صاحب هذا القرب؟ ف: بعد ذلك، فقال يل

  عليه ( موسى الرضا

                                                
  .يف ذكر الدفن والكفن ٢٣٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٣٢ الباب ٨٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١٩ س١٨ ص:فقه الرضا) ٣(

  .»يف كل يوم«:  ويف آخره٧٢٢ ح٣٨٦ ص:اختيار معرفة الرجال) ٤(



١٣٩

أن يضع احلاضرون بعد الرش أصابعهم مفرجات على القرب : الثالث والعشرون

 ، أن يكون مستقبل القبلة، ومن طرف رأس امليتحبيث يبقى أثرها، واألوىل

  .من مل يصلِّ على امليت إىل واستحباب الوضع املذكور آكد بالنسبة

  

 ،)١( كما يف الوسائلشهراًأربعني أوصاين به، وأمرين أن أرش قربه ) السالم

ًيف كل يوم مرةشهراً، أو أربعني يوما ، ٢(حاديث الشيعةأ كذا يف جامع(.  

يعين »  على القرب حسنءالرش باملا«: )عليه السالم( داية، قال الصادقوعن اهل

  . )٣(يف كل وقت

: يف حديث) عليه السالم (ويف رواية الكايف، والتهذيب، عن احلليب عن الصادق

  .)٤(»ن رش القرب باملاء حسنإ«

ن يضع احلاضرون بعد الرش أصابعهم مفّرجات على القرب أ: الثالث والعشرون{

 ،ن يكون مستقبل القبلة، ومن طرف رأس امليتأقى أثرها، واألوىل حبيث يب

ويدلّ على } من مل يصلِّ على امليت إىل واستحباب الوضع املذكور آكد بالنسبة

  أصل االستحباب خرب

                                                
  .٦ ح الدفنأبواب من ٣٢ الباب ٨٦٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح٤٢ باب ٤٣٧ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٢(

  .٢٠ س٥١ ص:كتاب اهلداية، اجلوامع الفقهية) ٣(

 يف تلقني احملتضرين ١٣ الباب ٣٠٠ ص١ج:  والتهذيب.٣ ح باب غسل امليت١٤٠ ص٣ ج:الكايف) ٤(

  .٤٤ح



١٤٠

ذا فرغت من القرب فانضحه مث ضع يدك إ«: )عليه السالم( زرارة، عن الصادق 

  .)١(»عند رأسه، وتغمز كفك عليه بعد النضح

 قربه، فضع يذ حثى عليه التراب وسوإو«: )عليه السالم( وخربه عن الباقر

ما ينضح  صابعك، واغمز كفك عليه بعدأ وفرج ،كفّك على قربه عند رأسه

  .)٢(»باملاء

سألته عن وضع الرجل يده : قال) عليه السالم (وخرب عبد الرمحان، عن الصادق

على ) صلى اهللا وآله وسلم(  رسول اهللاصنعه«: على القرب ما هو ومل صنع؟ فقال

 وسألته كيف أضع يدي على قبور املسلمني؟ فأشار بيده: قال. »ابنه بعد النضح

 إىل شريين ذكر القبلة إ ف،)٣(عليها مث رفعها وهو مقابل القبلةاألرض ووضعها إىل 

  .غريها من الروايات إىل خصوصية يف ذلك،

 يدرك الصالة، فهو ما رواه حممد بن من مل إىل كدية بالنسبةما دليل اآلأو

 عن شيء يصنعه الناس عندنا، يضعون أيديهم )عليه السالم( سحاق، عن الرضاإ

منا ذلك ملن مل يدرك الصالة عليه، إ«:  عليه السالمعلى القرب إذا دفن امليت؟ قال

  ما من أدركأف

                                                
  .٤ ح الدفنأبواب من ٣٢ الباب ٨٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٣٣ الباب ٨٦٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١٣ ح باب تربيع القرب ورشه باملاء٢٠٠ ص٣ ج:الكايف) ٣(



١٤١

  .)١(»الصالة عليه فال 

ذا حضروا إصحابنا يصنعون شيئاً أ نإ )عليه السالم( سحاق، عن الكاظمإوخرب 

 أم ،أيديهم على القرب، أفسنة ذلكفن امليت، مل يرجعوا حتى ميسحوا وداجلنازة، 

  .)٢(»ذلك واجب على من مل حيضر الصالة عليه«: )عليه السالم( بدعة؟ فقال

هر من خرب عبد الرمحان استحباب وضع اليد انّ الوجوب مبعىن الثبوت، والظإف

وجهه ) عليه السالم( يف سائر األوقات، ويؤيده وضع اإلمام السجاد  حىتمطلقاً

على القرب حني زيارة أمني اهللا، بل ال يبعد القول بأولوية ذلك حىت على اجلنازة ـ 

  .ن كان ال ميكن الفتوى باالستحبابإكما يعتاد يف بعض البالد ـ للمناط، و

رش، وكونه عند الرأس، كلّها من ن االستقبال للقبلة، والغمز، وكونه بعد الإمث 

  .املستحب يف املستحب

                                                
  .٣ ح الدفنأبواب من ٣٣ الباب ٨٦٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح الدفنأبوابن  م٣٣ الباب ٨٦٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٤٢

وإذا كان امليت هامشياً فاألوىل أن يكون الوضع على وجه يكون أثر األصابع 

  أزيد بأن يزيد يف غمز اليد،

  

ذا كان امليت هامشياً فاألوىل أن يكون الوضع على وجه يكون أثر األصابع إو{

: قال) عليه السالم (ا عن زرارة، عن الباقروذلك مل} أزيد بأن يزيد يف غمز اليد

يصنع مبن مات من بين هاشم خاصة ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( كان رسول اهللا«

حد من املسلمني، كان إذا صلى على اهلامشي ونضح قربه باملاء أشيئاً ال يصنعه ب

طني، صابعه يف الأكفه على القرب حتى ترى ) صلى اهللا عليه وآله( وضع رسول اهللا

هل املدينة، فريى القرب اجلديد عليه آثر كف أفكان الغريب يقدم أو املسافر من 

صلى اهللا ( من مات من آل حممد: ، فيقول)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

  .)١(»)عليه وآله

 مجعاً بينها وبني ما دلّ على االستحباب ،ومحلها املصنف على زيادة الغمز

  .املستحب دائماً) صلى اهللا عليه وآله( ن يترك النيبأد ذ من البعيإمطلقاً، 

صلى ( كان رسول اهللا: براهيم بن هاشم قالإما ما روي عن حممد بن علي بن أ

إذا مات رجل من أهل بيته يرش قربه، ويضع يده على قربه ) اهللا عليه وآله وسلم

، )عليه وآلهصلى اهللا (  هاشم من آل حممدنه قرب العلوية وبينأليعرف الناس 

  فصارت بدعة يف الناس

                                                
  .٤ ح الدفنأبواب من ٣٣ الباب ٨٦١ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٤٣

  .بسم اهللا ختمتك من الشيطان أن يدخلك: ويستحب أن يقول حني الوضع

  

  . )١(كلهم وال جيوز ذلك

  :ففيه

  .نه مرسلة ال حجية فيهاإ: والأ

، ومل )عليه السالم( علي إىل سبونتهم املن" العلوية"ذ إداللتها ضعيفة، : وثانياً

  ).صلى اهللا عليه وآله( رسولحد منهم يف زمان الأميت 

ن املراد وضع خاص غري املستحب الذي تقدم، وكان ذلك إ: اللهم إال أن يقال

  .الوضع متعارفاً يف زمان الراوي، وعلى أي حال فهذا اخلرب ال يفيد علماً وال عمالً

} ن يدخلكأبسم اهللا ختمتك من الشيطان : ن يقول حني الوضعأويستحب {

) صلى اهللا عليه وآله( ن النيبإ«: )عليه السالم( مري املؤمننيأفعن الدعائم، عن 

 ا حىت بلغ الكوع ـ طرف الزند الذي يلي براهيم غامزاًإوضع يده عند رأس 

بسم اهللا :  وقال ـ،)٢( كذا يف جممع البحرين،قفالأكواع كقفل وأام، واجلمع اإل

  .)٣(»ختمتك من الشيطان أن يدخلك

                                                
  .٣ ح الدفنأبواب من ٣١ الباب ١٢٦ ص١ ج:املستدرك) ١(

  .٣٨٦ ص٤ ج:جممع البحرين) ٢(

  . ذكر التعازي والصرب٢٢٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(



١٤٤

 وأن يستغفر له نا أنزلناه،إأ مستقبالً للقبلة سبع مرات  يستحب أن يقروأيضاً

 األرض عن جنبيه، وأصعد إليك روحه، ولقّه منك رضواناً، اللهم جاف: ويقول

  وأسكن قربه من رمحتك ما تغنيه به عن رمحة من سواك،

  

ن ميسك مث تنصرف وتستغفر أومن العذاب «: ويف مرسلة الراوندي زيادة

  .)١(»له

ن أ و،﴿ِإنا أَنزلْناه﴾ : للقبلة سبع مراتن يقرأ مستقبالًأب وأيضا يستح{

ليك روحه، ولقّه منك إصعد أاللهم جاف األرض عن جنبيه، و: يستغفر له ويقول

 فعن حممد بن ،}سكن قربه من رمحتك ما تغنيه به عن رمحة من سواكأ، ورضواناً

ن زار قرب أخيه املؤمن فجلس م«: يقول) عليه السالم (با جعفرأنه مسع أمساعيل، إ

سبع مرات ﴾ ...﴿ِإنا أَنزلْناهعند قربه واستقبل القبلة ووضع يده على القرب فقرأ 

  .)٢(»أمن من الفزع األكرب

  . مرسلة الراوندي املتقدمة:ويدلّ على استحباب االستغفار

  .)٣(»ضع يدك على القرب وادع للميت واستغفر له«: ويف خرب سامل

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٣١ الباب ١٢٥ ص١ ج:املستدرك) ١(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٥٧ الباب ٨٨١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ٨٤٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٤٥

ن روعته، س وحشته، وآِم وحدته، وآِنلْاللهم ارحم غربته، وِص: أو يقول

سكن إليه من برد عفوك، وسعة غفرانك ورمحتك ما أوأفض عليه من رمحتك، و

  .يستغين ا عن رمحة من سواك، واحشره مع من كان يتواله

وال ختتص هذه الكيفية ذه احلالة، بل يستحب عند زيارة كلّ مؤمن من قراءة 

 أنزلناهإنا،سبع مرات   

  

 يب جعفرأكنت مع : ويدلّ على استحباب املذكور ما رواه حممد بن مسلم، قال

قربه فحثا التراب  إىل ن دفنوه قامأ فلما ،يف جنازة رجل من أصحابنا) عليه السالم(

  . الدعاء)١(اللهم:  بكفه، مث بسط كفه على القرب مث قالعليه مما يلي رأسه ثالثاً

ل ربته، وِصاللهم ارحم غُ{: )عليه السالم( ما يف فقه الرضا} و يقولأ{

ليه من إسكن أفض عليه من رمحتك، وأنس وحشته، وآمن روعته، وآ و،وحدته

رد عفوك، وسعة غفرانك ورمحتك رمحة يستغين ا عن رمحة من سواك، واحشره ب

رت قربه ومىت ما ز«: ) عليه السالم (مث قال يف فقه الرضا} »مع من كان يتوالّه

  .)٢(»فادع ذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة

وال ختتص هذه الكيفية ذه احلالة، بل يستحب عند زيارة {: ولذا قال املصنف

   سبع مرات،﴿ِإنا أَنزلْناه﴾كلّ مؤمن قراءة 

                                                
  .٣ ح الدفنأبواب من ٢٩ الباب ٨٥٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢٢ س١٨ ص:فقه الرضا) ٢(



١٤٦

  .وطلب املغفرة وقراءة الدعاء املذكور

 آخر بعد متام الدفن ناًأن يلقّنه الويل أو من يأذن له تلقي: الرابع والعشرون

ورجوع احلاضرين بصوت عال بنحو ما ذكر، فإن هذا التلقني يوجب عدم سؤال 

  النكريين منه،

  

مساعيل، ما إوقد تقدم يف رواية حممد بن }  املغفرة وقراءة الدعاء املذكوربوطل

  . كل مرةنزلناهأنا إيدلّ على استحباب قراءة 

ل املقابر جنى من النار، ودخل اجلنة وهو هأن من ترحم على إ«: ويف اخلرب

  . والترحم شامل لالستغفار،)١(»يضحك

، بل الظاهر من العلة اآلتية }و من يأذن لهأن يلقّنه الويل أ: الرابع والعشرون{

. ن التلقني من أي شخص صدر يعطي فائدته، نعم الويل أوىل للنص بهأيف الرواية 

وكأنه لكونه شعاراً، } احلاضرين بصوت عال آخر بعد متام الدفن ورجوع تلقيناً{

ولذا يستحب علو الصوت به، أو إن امليت كالنائم هلوله من البيت اجلديد، 

  .نبههيفالصوت العال 

من جهة التقية، ولذا جيوز مع وجود احلاضرين إذا لعله ما كونه بعد رجوع أو

  .مل تكن تقية

وهو } لنكريين منهن هذا التلقني يوجب عدم سؤال اإبنحو ما ذكر، ف{

   املتواتراإلمجاعمستحب بال إشكال وال خالف، بل 

                                                
  .١٩ ح من نوادر الدفن٧٩ الباب ١٤٩ ص١ ج:املستدرك) ١(



١٤٧

 مسعت الصادق: عليه، خلرب حيىي بن عبد اهللا، املروي يف الكتب األربعة قال

ما على أهل امليت منكم أن يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر «: يقول) عليه السالم(

ف عنده أوىل الناس به، فليتخلإذا أفرد امليت «: كيف يصنع؟ قال: قلت. »ونكري

يا فالن بن فالن، أو يا فالنة بنت فيضع فمه عند رأسه، مث ينادي بأعلى صوته، 

الّ اهللا، وحده إله إفالن، هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه، من شهادة أن ال 

مري املؤمنني، وسيد أنّ علياً أنّ حممداً عبده ورسوله، سيد النبيني، وأال شريك له، و

ن أن املوت حق، وأحق، و) صلى اهللا عليه وآله( لوصيني، وأن ما جاء به حممدا

فيقول منكر ـ ) عليه السالم (ن اهللا يبعث من يف القبور ـ قالأالبعث حق، و

  .)١(»نصرف بنا عن هذا فقد لقّن حجتها: لنكري

، كخرب جابر، )عليهم السالم( ىل غريها من الروايات، ويف بعضها ذكر األئمةإ

قد : ذا فعل ذلك قال أحد امللكنيإنه إف«: ، ويف آخره)عليه السالم( عن الباقر

 فينصرفان عنه ال يدخالن ،نه قد لقن حجتهإليه ومسألتنا إياه، فإكفينا الوصول 

  .)٢(»ليهإ

                                                
 .٤٨ ح املس٢٤ الباب ١٠٩ ص١ ج:الفقيه .١١ ح باب تربيع القرب ورشه باملاء٢٠١ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .١٠٣ ح يف تلقني احملتضرين١٣ الباب ٣٢١ ص١ ج:التهذيب

  .٢ ح٤١ باب ٤٣٤ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٢(



١٤٨

حال االحتضار، وبعد الوضع يف القرب، وبعد : فالتلقني يستحب يف ثالثة مواضع

  .م ذكر استحبابه بعد التكفني أيضاًالدفن ورجوع احلاضرين، وبعضه

  

لرفع وساوس الشياطني } حال االحتضار: فالتلقني يستحب يف ثالثة مواضع{

وبعد الوضع يف القرب {،وقد مر { وكأنه الستعداد امليت للجواب ،وقد مر} وبعد

وبعضهم ذكر استحبابه بعد {.  امللكنيةلكفاية مسائل} فن ورجوع احلاضريندال

  .)١()ومل نعثر له على مستند(: القيل، قال إىل ويف املستند نسبته} ضاًالتكفني أي

  .وحنن أيضاً فحصنا ومل نظفر له على دليل: قولأ

ن امليت يسمع إن مل ميكن التلقني بصوت عال لتقية أو حنوها لقن سراً، ف إمث

ن كون ذلك سببا النصراف أحىت اهلمس، لدليل امليسور والرجاء، والظاهر 

األمور الشرعية اليت هي من هذا القبيل، مثل كسائر ، ين من باب املقتضالنكريي

استجابة الدعاء وحنوها، وقد ظهر من بعض الروايات استحباب كون امللقّن يضع 

  .نه من باب املستحب يف املستحبأفمه عند رأس امليت، والظاهر 

، أو ن استحباب ذلك بعد متام الدفن، فال يستحب بعد ساعات، أو يوم إمث

  .أيام، لظهور الروايات يف دخول النكريين يف القرب مباشرة

                                                
  .٢٤ س٢٠٣ ص١ ج:املستند) ١(



١٤٩

ويستحب االستقبال حال التلقني، وينبغي يف التلقني بعد الدفن وضع الفم عند 

  .الرأس، وقبض القرب بالكفّني

  

 ألن استقبال القبلة خري ،كما عن احللّي} ويستحب االستقبال حال التلقني{

وحيىي بن سعيد استحباب استدبار ، وابن الرباج، االس، لكن عن أيب الصالح

و خاص أوفيه ما ال خيفى، لعدم نص عام، .  للميتالقبلة حىت يكون مواجهاً

  .بذلك، والعلة املذكورة غري تامة

. ملا تقدم يف الرواية} وينبغي يف التلقني بعد الدفن وضع الفم عند الرأس{

ن يتخلف عند رأسه أوىل أتحب ويس«: ملا يف الرضوي} وقبض القرب بالكفّني{

الناس به بعد انصراف الناس عنه، ويقبض على التراب بكفيه، ويلقنه برفع صوته، 

  .)١(» املسألة يف قربهيفعل ذلك كففإذا 

يقبض على التراب «: )عليه السالم( براهيم، عن الصادقإويف مرسلة علي بن 

  .)٢(»بكفيه

لقني السابق، من جوازه بسائر اللّغات نه يأيت الكالم هنا ما ذكرناه يف الت إمث

  .وغري ذلك

                                                
  .٢٣ س١٨ ص:فقه الرضا) ١(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٣٥ الباب ٨٦٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٥٠

 أو حجر، ،أن يكتب اسم امليت على القرب، أو على لوح: اخلامس والعشرون

  .وينصب عند رأسه

ال إله إال اهللا : أن جيعل يف فمه فص عقيق، مكتوب عليه: السادس والعشرون

  .ميتآخر األئمة ـ أئ إىل  حممد نبيي، علي واحلسن واحلسني ـ،ريب

  

و حجر، أو على لوح أن يكتب اسم امليت على القرب، أ: اخلامس والعشرون{

عليه  (اًن نوحأملا دلّ على كما مر يف احلادي والعشرين، و} وينصب عند رأسه

نّ اإلمام السجاد أ، و)١()عليه السالم( كتب ذلك على قرب أمري املؤمنني) السالم

هذا قرب احلسني بن علي الذي قتلوه «: )سالمعليه ال( كتب على قرب اإلمام احلسني

  .)٢(»عطشاناً غريباً

له إال اهللا إال : عل يف فمه فص عقيق مكتوب عليهن جيأ: السادس والعشرون{

د نبيواحلسن واحلسني ـيريب، حمم يت إىل ، عليجعل هذا ،}آخر األئمة ـ أئم 

وإمنا الذي يف األمر أن  بعد عدم نص وال فتوى فقيه، ،من املستحبات حمل نظر

ن أيب فراس قدس اهللا بكان جدي ورام (: السيد ابن طاووس ذكر يف فالح السائل

  وصى أن جيعل يف فمه بعد وفاتهأروحه، وهو ممن يقتدى بفعله، قد 

                                                
  .اليت جاءت مبوضع قربه عليه السالم خبار يف األ١٩ص :رشادكاملروي يف اإل) ١(

  .٣٢٠ ص:مقتل احلسني) ٢(



١٥١

ء من احلصى على ما ذكره بعضهم،  أن يوضع على قربه شي: السابع والعشرون

.واألوىل كوا محراء

  

يضا أوصى بذلك، أنه أ مث ذكر ،)عليهم السالم( مساء أئمتهأيه فص عقيق، عل

  .)١()ن شاء اهللاإليكون جواب امللكني عند املسائلة يف القرب : وزاد ـ

 كتابة شهادة أن ،ن نقل عن ربيع األبرار للزخمشريأقال يف مصباح اهلدى بعد 

الّ يف املنت، إومل أجد من تعرض له (: الّ اهللا على فص، عن بعض األمواتإله إال 

 )٢()رمحه اهللا العباد للمازندراين، وبعده يف مرآة الكمال للمامقاينوقبله يف ذخرية 

  .وال يتم ما فتوى الفقيه لوضوح املستند

ن يوضع على قربه شيء من احلصى على ما ذكره أ: السابع والعشرون{

لسابق حمل  غري املستحب الكن كون هذا مستحباً} بعضهم، واألوىل كوا محراء

يستحب وضع احلصباء (:  الذكرى، حيث قالين ذكره الشهيد يف حمكإنظر، و

وخلرب . براهيم ولدهإفعله بقرب ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( عليه ملا روي عن النيب

صلى ( قرب رسول اهللا«: قال) عليه السالم (بان، عن بعض أصحابه، عن الصادقأ

  .)٣(]»راءحمصب حصباء مح) اهللا عليه وآله وسلم

                                                
  .٧٥ ص:فالح السائل) ١(

  .٤٨٢ ص٦ ج:مصباح اهلدى) ٢(

  .٣٧ س٦٧ ص:الذكرى) ٣(



١٥٢

  .تعزية املصاب وتسليته: الثامن والعشرون

  

كون ذلك على قرب النيب ال يدل على استحبابه، وكأن املصنف أيضاً : قولأ

  .بعضهم إىل تردد يف استحبابه، ولذا نسبه

من العزاء مبعىن التعزية مأخوذة } تعزية املصاب وتسليته: الثامن والعشرون{

عدم اجلزع، ويف معناها التسلية، واستحباا من  وصربالصرب، أي تصبريه بأمره بال

): صلى اهللا عليه وآله وسلم( الضروريات، والروايات به متواترة، فعن رسول اهللا

عليه (  ومثله عن الصادق،)١(»كسي يف املوقف حلة يفخر ا من عزى حزيناً«

  .)٢()السالم

زى أخاه املؤمن يف من ع«): صلى اهللا عليه وآله وسلم( خرى عنهأويف رواية 

يا رسول اهللا ما : قيل»  ا يوم القيامةحيربمصيبته كساه اهللا عز وجل حلة خضراء 

  .)٣(»يغبط ا«: حيرب ا؟ قال

هلي ما جزاء من يعزي احلزين على املصاب إ: قال) عليه السالم (وروي أن داود

استره به من ميان اإلردية أكسوه رداًء من أن أجزاؤه «: ابتغاء مرضاتك؟ قال

  .)٤(»النار

                                                
  .٢ ح باب ثواب التعزية٢٢٦ ص٣ ج:الكايف) ١(

  . السطر األخري٦ ص:املقنع) ٢(

  .٧ ح الدفنأبواب من ٤٠ الباب ١٢٧ ص١ ج:املستدرك) ٣(

  .٨ ح الدفنأبواب من ٤٠ الباب ١٢٧ ص١ ج:املستدرك) ٤(



١٥٣

  قبل الدفن وبعده،

  

من عزى «): صلى اهللا عليه وآله(  قال رسول اهللا)عليه السالم( وعن الصادق

  .)١(»ن ينتقص من أجر املصاب شيءأجره من غري أ كان له مثل مصاباً

يا رب ما ملن عزى الثكلى؟ قال : قال) عليه السالم (ن موسىإ :ويف رواية

  .)٢(غريهاإىل  ظلي يوم ال ظل إأل ظلي، أظله يف: تعاىل

طالقات، وخصوص بعض الروايات، فعن هشام بن لإل} قبل الدفن وبعده{

  .)٣( قبل الدفن وبعدهييعز) عليه السالم (رأيت موسى بن جعفر: احلكم قال

ن يدفن أالتعزية مرة واحدة قبل «: قال) عليه السالم (وعن غياث، عن علي

  .)٤(»ما يدفن وبعد

ادقآ الظاهر لكنفن، لقول الصالتعزية «: )عليه السالم( كدية ما بعد الد

ـ كفاك من التعزية أن يراك صاحب ) عليه السالم (الواجبة بعد الدفن ـ وقال

  .)٥(»املصيبة

                                                
  .٤ ح باب ثواب التعزية٢٢٧ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .١ ح باب ثواب التعزية٢٢٦ ص٣ ج:الكايف) ٢(

  .١ ح الدفنأبواب من ٤٧ الباب ٨٧٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٨٢ ص:فالح السائل) ٤(

  .٤ ح الدفنأبواب من ٤٨ الباب ٨٧٤ ص٢ ج:الوسائل) ٥(



١٥٤

ياه، وال إالعرف، ويكفي يف ثواا رؤية املصاب  إىل والثاين أفضل، واملرجع فيها

  حد لزماا،

  

  .)١(»التعزية الواجبة بعد الدفن«: عنه قالويف رواية أخرى 

  .)٢(التعزية ألهل املصيبة بعد ما يدفن: قال) عليه السالم(ويف خرب آخر عنه 

والثاين {:  ولذا قال املصنف. ال الوجوب الشرعي،واملراد بالوجوب الثبوت

فكلما يسمى } العرف إىل واملرجع فيها{وكأنه هيجان احلزن بعد الدفن } أفضل

بالقول، وقد وقد يكون زية وتسلية يكون داخالً فيهما، وقد يكون بالفعل، تع

كما } ويكفي يف ثواا رؤية املصاب إياه{يكون باإلشارة، وقد تكون بالكتابة 

رؤية تدلّ على التسلية، ال أن يراه ـ مثالً أن تكون تقدم يف احلديث، لكن بشرط 

  .ـ وهو يشتري شيئاً يف السوق، كما هو واضح

 كما ،ن كان بعد سنةإبل زماا ما يعد عند العرف تعزية، و} وال حد لزماا{

  .اذا رأى صديقه بعد سنة ـ وقد مات أبوه ـ وكان املوقع موقع التعزية عرفاً

 الّ عند القرب، مثإليس التعزية «: )عليه السالم( سحاق، عن الصادقإفما يف خرب 

  ينصرفون، ال حيدث يف امليت حدث

                                                
  .٣ ح الدفنأبواب من ٤٨ الباب ٨٧٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٤٨ الباب ٨٧٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٥٥

 وجيوز اجللوس للتعزية، ،جتديد حزن قد نسي كان تركها أوىل إىل دتولو أ

  ، وحده بعضهم بيومني أو ثالثوال حد له أيضاً

  

 ويراد به عدم بقائهم عند القرب مدة طويلة، بل يعزون ،)١(»الصوتفيسمعون 

حداث الطبيعية، كاحلس األ" باحلدث حول امليت"املصاب وينصرفون، ولعلّ املراد 

ذا بقي مدة، وكان القرب حبيث يسمع منه الصوت، إمع النشقاق بطنه الذي يس

كما إذا كان يف سرداب، أو األحداث اخلارقة، إلمكان ذلك من صياحه عند 

و كان زاهداً يسمع هذه األشياء، وقد أ له حاسة سادسة، اًن بعضإعذاب القرب، ف

  .أيد ذلك علم التحضري احلديث

ألن املنصرف من } سي كان تركها أوىلجتديد حزن قد ن إىل دتأولو {

اجلزع التعزية الواردة يف األخبار، ما يكون سبب الصرب والسلوان، ال سبب 

مة، فاألصل اجلواز، بل رلعدم الدليل على احل} وجيوز اجللوس للتعزية{. واهليجان

نه تعاون على اخلري من جهة استقبال املعزين، فهو مستحب شرعاً، وقد إحيث 

) عليه السالم (جلسوا يف الشام يف عزاء احلسني) عليهم السالم( ل البيتهأن أورد 

  .)٢(يامأثالثة أيام، وقيل سبعة 

و أبيومني وحده بعضهم {ذ مل يرد شيء خاص بذلك إ} وال حد له أيضاً{

  يصنع : )عليه السالم( ملرسل الفقيه، عن الباقر} ثالث

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٤٨ الباب ٨٧٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٩٦ ص٤٥ ج:البحار) ٢(



١٥٦

  وبعضهم على أن األزيد من يوم مكروه،

  

١(»ت مأمت ثالثة أيام من يوم ماتللمي(.  

يب أملا قتل جعفر بن «: قال) عليه السالم ( وهشام، عن الصادقوخرب حفص

ن تتخذ أ) عليها السالم( فاطمة) صلى اهللا عليه وآله وسلم( طالب أمر رسول اهللا

 وتقيم عندها ثالثة أيام، ،طعاماً ألمساء بنت عميس ثالثة أيام، وتأتيها ونسائها

  .، ومثلهما غريمها)٢(»ذلك السنة أن يصنع ألهل املصيبة طعاماً ثالثاًفجرت ب

ن من أمفعل، بفتح امليم والعني، واملراد به االجتماع للحزن، والظاهر " املأمت"و

من يوم : ")عليه السالم( حدده بيومني أراد بعد يوم املوت، ملا يف اخلرب من قوله

  ".مات

وكأنه ملنافاته للرضا بقضاء اهللا } روهوبعضهم على أنّ األزيد من يوم مك{

 ألن اجللوس للتعزية يومني أو ثالثة مكروه إمجاعاً، وال :)٣(تعاىل، بل عن املبسوط

بأنه مل يذهب أحد من أصحابنا (: مجاعه، ولذا أورد عليه احللّيإخيفى ما يف 

  .)٤()ذلك وال وضعه يف كتابه إىل املصنفني

  .ب ما تقدم من الرواياتويكفي دليال على االستحبا: قولأ

  

                                                
  .٤٤ ح يف التعزية٢٦ الباب ١١٦ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .١ حدفن الأبواب من ٦٧ الباب ٨٨٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  . ١٨٩ ص١ ج:املبسوط) ٣(

  .٣٢ س٣٤ ص:السرائر) ٤(



١٥٧

.ولكن إن كان اجللوس بقصد قراءة القرآن والدعاء ال يبعد رجحانه

  

ن كان اجللوس بقصد قراءة إولكن {: وال حاجة يف ما ذكره املصنف بقوله

ن التعزية مستحبة لكل من يرتبط أ مث الظاهر ،}القرآن والدعاء ال يبعد رجحانه

  .صديق احلزين عليهن مل يكن قريباً، كالإبامليت، و

ذا كان بني أخوين عداء فرح أحدمها مبوت اآلخر، مل إنعم يشترط احلزن، ف

يكن من مصاديق التعزية، النصراف الدليل عن مثله، بل لفظ التعزية دال على 

ن الظاهر عدم الفرق بني تعزية الرجال واألطفال والنساء كل أذلك، كما 

أمساء، وعزى بعض ) لى اهللا عليه وآلهص( طالق، وقد عزى الرسوللألخرى، لإل

ذا كان هناك حمذور فهو إ، و)عليه السالم (األصحاب محيدة يف وفاة اإلمام الصادق

  .خارج عن حملّ الكالم

طالق، حىت يف تعزية هل املصيبة بعضهم لبعض، فهي داخلة يف اإلأاما تعزية 

صلى اهللا عليه وآله ( ولقل حزناً، وقد عزى الرسألاألقرب لألبعد، واألكثر حزناً ل

عليه ( مري املؤمننيأخر يف مامان احلسنان أحدمها اآلوالد جعفر، وعزى اإلأ) وسلم

  .غري ذلك إىل ،)السالم

ما تعزية املسلم للكافر يف موت مسلم أو كافر، فال بأس ا، إذا كان هناك أ

ة املسلم تعزي«: أنه قال) عليه السالم (رجحان شرعي، فعن الدعائم، عن الباقر

  للمسلم بقريبه الذمي استرجاع 



١٥٨

  .)١(»عنده، وتذكرة باملوت وما بعده

وكذلك الذمي إذا كان لك جاراً «: )عليه السالم( وحنو هذا الكالم قال

  .)٢(» هداك اهللا:ن عزاك عن ميت فقلإفأصيب مبصيبة تقول له أيضاً مثل ذلك، و

لَم  يقاِتلُوكُم ِفي الديِن وعِن الَّذين لَمال ينهاكُم اللَّه ﴿: ويدلّ عليه قوله تعاىل

  .)٣(﴾تقِْسطُوا ِإلَيِهم ِإنَّ اللَّه يِحب الْمقِْسطنيم أَنْ تبروهم ويخِرجوكُم ِمن ِدياِركُ

شعث بن قيس عن ابن له ـ كما يف ج أ) عليه السالم (وقد عزى علي

عليه  ( أسوء من كافر، فقد اشترك هو يف قتل علياًنه كان منافقأ ـ مع )٤(البالغة

  .)عليه السالم( وابنه يف قتل احلسني) عليه السالم (وبنته يف قتل احلسن) السالم

ألا ... ن األقرب جواز تعزية أهل الذمةإ(: ولذا كان احملكي عن التذكرة

  .)٥() من اليهودغالماً) صلى اهللا عليه وآله( كالعيادة، وقد عاد النيب

                                                
  . ذكر التعازي٢٢٤ ص١ ج:دعائم اإلسالم) ١(

  .املصدر نفسه) ٢(

  .٨اآلية : سورة املمتحنة) ٣(

  .٢٩١ رقم ٦٢٥ ص:ج البالغة) ٤(

  .٣٩ س٥٨ ص١ ج:التذكرة) ٥(



١٥٩

أهل امليت ثالثة أيام، ويكره األكل  إىل إرسال الطعام: التاسع والعشرون

  . ويف خرب أنه عمل أهل اجلاهلية،عندهم

  

ملا تقدم يف قصة } أهل امليت ثالثة أيام إىل رسال الطعامإ: التاسع والعشرون{

بيت جعفر بن أيب طالب،  إىل رسال الطعامإ) صلى اهللا عليه وآله( أمر الرسول

املربوطني بقرابة،  إىل  واستحباب إرسال الطعام متوجه.غريه يف الثامن والعشرينو

  .شبه ذلكأأو صداقة، أو جوار، أو ما 

ملا رواه الفقيه، عن }  ويف خرب إنه عمل أهل اجلاهلية،ويكره األكل عندهم{

، ولعل )١(»أهل اجلاهليةاألكل عند أهل املصيبة من عمل «: )عليه السالم( الصادق

 عليهم، ولكن الظاهر مشغولون بعزائهم، فاألكل عندهم نوع من الكلّم أره س

 وكذلك ،لذلك، كما يعتاد يف هذه األزمنةستعداد اليس فيما إذا كان هلم ن ذلك أ

وقيده (: ليه، وقال يف احلدائقإفيما إذا صنعوا هم الطعام للخريات ودعوا الناس 

ليهم من األقرباء واجلربان على السنة إبعضهم مبا كان من عندهم، ال ما يهدى 

ليهم، إ، لكن ال بد من تقييد ذلك مبا كان الطعام مرسالً )٢()املذكورة، وهو حسن

  . فال وجه للتقييد املذكورالّإوزيادة عن حاجتهم، 

                                                
  .٤٧ ح يف التعزية واجلزع٢٦ الباب ١١٦ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .١٦١ ص٤ ج:قاحلدائ) ٢(



١٦٠

اللهم :  بأن يقولوا،شهادة أربعني أو مخسني من املؤمنني للميت خبري: الثالثون

  .، وأنت أعلم به منا خرياًإنا ال نعلم منه إالّ

  

ن كلما كان منصرفاً من نص الكراهة نقول به، وما عداه داخل يف أ: واحلاصل

  .دليل الكراهة

 فمع غناهم ، كما هو املنصرف،ما هو مع حاجتهمنإ رسالن استحباب اإلإمث 

رسال الغري، أو دعوم مجلة، فال جمال لالستحباب، بل أحياناً يكون غري جائز، إب

، كالغنم رسال املوادإمن  ويدخل يف االستحباب ما يعتاد .سرافذ أوجب اإلإ

  .واالرز وحنومها، فيطبخ عندهم كما يعتاده العشائر

من املؤمنني للميت {أو مائة ومخسني } شهادة أربعني أو مخسني: الثالثون{

 ملا عن الصادق} علم به مناأنت أ، والّ خرياًإاللهم إنا ال نعلم منه : اخبري بأن يقولو

ذا مات املؤمن فحضر جنازته أربعون رجالً من املؤمنني إ«: قال) عليه السالم(

قد : الّ خرياً وأنت أعلم به منا، قال اهللا تبارك وتعاىلإنا ال نعلم منه إاللّهم : فقالوا

  .)١(»جزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما ال تعلمونأ

عابد سرائيل إكان يف بين «: قال)  السالمعليه (عن الباقرويف رواية الكايف، 

ال يعجبك شيء من : ليهإ، فأوحى اهللا عز وجل )عليه السالم( عجب له داودأف

  عليه ( أمره، فإنه مرائي ـ قال

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٩٠ الباب ٩٢٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٦١

  . البكاء على املؤمن: الواحد والثالثون

  

 فلما ،ومل حيضره... ادفنوا صاحبكم: فقال داود... ـ فمات الرجل) السالم

ا صلّوا عليه قام إمخسون رجالً فشهدوا باهللا ما يعلمون منه ل قام غسالّ خرياً، فلم

... دفنوه قام مخسون آخرون فشهدوافلما  ،بذلك... مخسون آخرون فشهدوا

: ما منعك أن تشهد فالناً؟ فقال داود: داود إىل  فأوحى اهللا عز وجل،يضاًأبذلك 

أن ذلك : ليهإاهللا عز وجل فأوحى : طلعتين عليه من أمره، قالأيا رب للذي 

جزت أكذلك، ولكنه قد شهد قوم من األحبار والرهبان ما يعلمون منه إال خرياً ف

  .»علمي فيه«:  ويف نسخة)١(»شهادم عليه وغفرت له علمي عليه

دفن مع امليت، توكان هذا هو سر ما تداول من شهادة أربعني يف قطعة قماش 

ن أراد الشاهد  إلشهادة بني الكالمية والكتبية، مثفان املناط يشمله، إذ ال فرق يف ا

ال ملن إن أراد حسن العمل ال تصح الشهادة إميان جاز الشهادة حىت للفاسق، واإل

  .و كان حسن الظاهرأيعلم منه ذلك، 

شكال فيه، لتواتر وال ينبغي اإل} الكباء على املؤمن: الواحد والثالثون{

على محزة، ) صلى اهللا عليه وآله( كى رسول اهللالروايات بذلك قوالً وعمالً، فقد ب

ختها، أعلى ) عليها السالم( براهيم ابنه، وبكت فاطمةإوجعفر، وزيد بن حارثة، و

  وعلى

                                                
  .١١ ح باب النوادر٤٠٥ ص٧ ج:الكايف) ١(



١٦٢

 على رسول اهللا، وعلى فاطمة، وبكى احلسن) عليه السالم (أبيها، وبكى علي 

لى أبيه، وبكت على اُمهما، وبكى السجاد ع) عليه السالم (واحلسني) عليه السالم(

  ).عليهما السالم(املالئكة يف قصة إحتضان احلسنني بدن أمهما

ان إبراهيم خليل الرمحن سأل ربه ان «: قال) عليه السالم (وعن أيب عبد اهللا

  .)١(»يرزقه ابنة تبكيه بعد موته

حزنا عليك يا إبراهيم، «: يف موت ولده) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقال النيب

  .)٢(»رون، حيزن القلب، وتدمع العني، وال نقول ما يسخط الربوإنا لصاب

مل رأى رسول اهللا ابنه وضع يف القرب دمعت عيناه : ويف رواية زبري بن البكار

  .)٣(فلما رأى الصحابة ذلك بكوا حىت ارتفعت اصوام

ى من البكاء ) صلى اهللا عليه وآله(وما روي يف بعض الروايات، ان النيب

بكى رسول : انه قال) عليه السالم (، فعن علي)صلى اهللا عليه وآله(مكذوب عليه

يا رسول اهللا تبكي : عند موت بعض ولده، فقيل له) صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا

  كم عنأمل «): صلى اهللا عليه وآله( وأنت تنهانا عن البكاء، فقال

                                                
  .٤٤ ح ذيل٩٢ ص٧٩ ج:البحار) ١(

  .٤ ح الدفنأبواب من ٨٧ الباب ٩٢١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١٠ حمواتحكام األأ من متعلقات ٧٤ الباب ١٤٦ ص١ ج:املستدرك) ٣(



١٦٣

محة، جيعلها اهللا تبارك وإمنا هذه رقة ورمنا يتكم عن النوح والعويل، إالبكاء، و

 وامنا يرحم اهللا من عباده ،وتعاىل يف قلب من شاء من خلقه، ويرحم اهللا من يشاء

  .)١(»الرمحاء

ملا مات ابنه الطاهر ذرفت ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن النيبإ: وعن السائب

  .)٢(عيناه

ـ ... ةملا ماتت رقي«: نهأ) عليهما السالم( ويف حديث أيب بصري، عن أحدمها

ل وعلى شفري القرب، تنحدر دموعها يف القرب، ورس) عليها السالم( كانت ـ فاطمة

  .، احلديث)٣(»يتلقاه بثوبه) صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

فبكت النساء ) صلى اهللا عليه وآله( النيبت ملا ماتت رقية بن: نس قالأوعن 

يا «: بيده فقال) ه وآلهصلى اهللا علي( خذ النيبأعليها، فجاء عمر يضرن بسوطه، ف

  .، احلديث)٤(»إبكني« : وقال هلن»عمر دعهن يبكني

وضع يف حجر النيب يف ) صلى اهللا عليه وآله( ن ابن ابنة النيبإ :ويف حدث اُسامة

  حال احتضار الولد، ونفس الصيب تقعقع،

                                                
  . يف ذكر التعازي والصرب٢٢٥ ص١ج :سالمدعائم اإل) ١(

  .١٥ ح٦ الباب ٤٧٢ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٢(

  .١٦ ح٦ الباب ٧٢ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٣(

  .١٧ ح٦ الباب ٧٣ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٤(



١٦٤

ما هذا : من دموعه، فقال سعد) صلى اهللا عليه وآله( ففاضت عينا رسول اهللا 

هذه رمحة جيعلها اهللا يف قلوب من يشاء «: قال) صلى اهللا عليه وآله( ول اهللايا رس

  .)١(»منا يرحم اهللا من عباده الرمحاءإمن عباده، و

 إىل د راجعاً ـحمن أُ) صلى اهللا عليه وآله( نه ملا انصرف النيبإ: وعن الشهيد

نصار، من بين على دور من دور األ) صلى اهللا عليه وآله(  ـ مث مر النيب:ن قالأ

: شهل، فسمع البكاء والنوائح على قتالهم، فذرفت عيناه وبكى مث قالعبد األ

دار بين  إىل سيد بن حضريأ، فلما رجع سعد بن معاذ، و»لكن محزة ال بواكي له«

صلى اهللا عليه ( شهل، أمر نساءهم أن يذهنب فيبكني على عم رسول اهللاعبد األ

ليهن، إبكاءهن على محزة خرج ) ى اهللا عليه وآلهصل(  فلما مسع رسول اهللا،)وآله

): صلى اهللا عليه وآله( وهن على باب مسجده يبكني، فقال هلن رسول اهللا

  .)٢(»ارجعن يرمحكن اهللا فقد واسينت بأنفسكن«

حني جاءته وفاة ) صلى اهللا عليه وآله( ن النيبإ: )عليه السالم( وعن الصادق

ان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جداً، كة، جعفر بن أيب طالب، وزيد بن حارث

  ثاين ويؤنساينكانا حيد«: ويقول

                                                
  .١٨ ح٦ الباب ٤٧٣ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .٢٦ ح٦ الباب ٤٧٥ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٢(



١٦٥

  .)١(» فذهبا مجيعا

آدم، : اؤن مخسةالبكّ«: قال) عليه السالم (الصادق إىل هوروى اخلصال بأسناد

  وعلي بن احلسني،)صلى اهللا عليه وآله(  وفاطمة بنت حممد،ويعقوب، ويوسف

  .ديث، احل)٢(»)عليهم السالم(

اجع البحار، كما يظهر ملن راليت هي فوق حد التواتر، ىل غريها من الروايات إ

  .والوسائل، واملستدرك، وجامع أحاديث الشيعة، وغريها

كل «: )عليه السالم( نه لو صح احلديث املروي عن الصادقأيعرف : ومنه

. )٣(»)معليه السال( اجلزع والبكاء مكروه ما سوى اجلزع والبكاء لقتل احلسني

 ريكان املراد منه البكاء اخلليط باجلزع، كيف وقد عرفت بكاء من تقدم على غ

  .)عليه السالم( احلسني

ملا مسع قتل زيد عمه ) عليه السالم (ن الصادقإ :مايل، والعيونويف حديث األ

  .)٤( على ديباجيت خده، كأا اجلمانرأقبل يبكي، ودموعه تنحد

                                                
  .٢٧ ح٩ الباب ٤٧٥ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .١٥ ح باب اخلمسة٢٧٢ ص١ ج:اخلصال) ٢(

  .٩ ح الدفنأبواب من ٨٧ الباب ٩٢٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٧ ح٢٥ الباب ١٩٧ ص١ ج:خبار الرضاأعيون  .١ ح٥٦ الس ٢٨٦ ص:مايل الصدوقأ) ٤(



١٦٦

ذا مات املؤمن ثلم يف إ«: قال): صلى اهللا عليه وآله( وروى الراوندي، عن النيب

اإلسالم ثلمة ال يسد مكاا شيء، وبكت عليه بقاع األرض اليت كان يعبد اهللا 

: قالليك؟ إ أحب كي عبادأيا رب «): صلى اهللا عليه وآله( قال وقال النيب. »فيها

  .)١(»ني كما يبكي الصيب لفقد أبويهحلالذي يبكي لفقد الصا

ب ببكاء امليت يعذّ«: من أن) صلى اهللا عليه وآله( ن ما رووه من النيبإمث 

نسان إذا ن يراد به ـ إن صح ـ أنه رمبا تأثري كما يتأثر اإلأ ال بد و،)٢(»أهله

  ".خرىأزرة وزر افال تزر و"ال إرأى ولده يبكي، و

  :مران، ال بأس بالتنبيه عليهماأبقي 

ليهم إوسائر األئمة ومن ) لى اهللا عليه وآلهص( رمبا يقال كيف كان النيب: األول

أفضل كرامة اهللا تعاىل،  إىل يبكون على موت الصاحلني، وهم يعرفون أم انتقلوا

  نسان ألقربائه إذافهل يبكي اإل

                                                
  .٤ حمواتام األحكأ متعلقات أبواب من ٧٥ الباب ١٤٧ ص١ ج:املستدرك) ١(

  .يعذب امليت:  كتاب اجلنائز باب قول النيب٨٠ ص٢ ج:صحيح البخاري) ٢(



١٦٧

 النيب ، خصوصاًةدار واسعة مرفه إىل علم بأم انتقلوا من دارهم الضيقة 

  ، وما حبوا به من الكرامة؟ولئك يف اجلنةأواألئمة كانوا يرون أمكنة 

ن علم األئمة وقدرم اخلارقني ال يؤثران يف صفام البشرية، فهما إ: واجلواب

ن شاء غمضها فال يرى، ويكون حينئذ كسائر إو ،نسان فتحهاكالعني، إن شاء اإل

لون قدرم يف من من غمض عينه يكون كفاقد البصر، ولذا ال يعأالناس، كما 

بادة الكفار، إوالنهي عن املنكر، وإرشاد الضال، وتنبيه الغافل، وباملعروف، األمر 

 ها، إالّبراء مرضاهم، وغريها، وغريإغناء الفقراء، واحليلولة دون قتل أصحام، وإو

يف ترتيب األثر على بواطن عجاز، وكذلك ال يعلمون علمهم  على سبيل اإلحياناًأ

أنفسهم، وأصحام عن القتل، ليها، وحفظ إ، وكشف املغيبات احملتاجة سالنا

 ،بقدرته اخلارقة، وبعلمه اخلارق) عليه السالم (الّ كان عيسى املسيحإوحنوه، و

ن أميكنه الفرار عن اليهود، حىت ال يأخذه ليجروا عليه الصلب الظاهري، ومينكه 

مكانه قتل إب) عليه السالم (حيول دون أخذهم له بدون الفرار، وكذلك كان موسى

غري  إىل مكانه قتل منرود وجالوزته،إكان ب) عليه السالم (براهيمإقائه، وفرعون ورف

  .السم وجميئهم يف معرض موم) عليهم السالم( ذلك، وهذا هو تفسري شرم

  :مإ: واحلاصل



١٦٨

ن إوا فتحومها وؤن شاإقدرم وعلمهم اخلارقني مثلهما مثل العني عندنا، : والًأ

  .غمضومهاأشائوا 

عجاز يف  على سبيل اإلم ال يعلمون بقدرم وعلمهم اخلارقني، إالّإ: وثانياً

  .مواضع نادرة، وإال فإم يعملون كسائر الناس

نه أرمبا يقال كيف بكى يعقوب على يوسف هذا البكاء الطويل، مع : الثاين

ليه ملكاً، وهل إذا فعل ذلك إنسان عادي ال يقال له إنه يرجع أنه مل ميت، وأيعلم 

  رشادهم؟إل غري عقالئي، فكيف بالنيب املبعوث هلداية الناس وهذا عم

الّ ذه إ ىنه كان للبكاء صفة تبليغية، وتلك الصفة مل تكن تؤدإ: واجلواب

ليه أنه كان تركيزاً على إلفات الناس إوالنوعية الطويلة اليت توجب انتشار خربه، 

عة، وذلك كان يطوجوب صلة الرحم، وحرمة قطعه، خصوصاً ذا القسم من الق

ن أون الواجب عليهم الصلة، أمناء العاطفة يف النفوس، حىت يعرف الناس إمنطلق 

بقدر كبري من العنف والشدة ال يكون عة، وما مل يكن املنطلق يعليهم القطاحلرام 

وزن األبوة  ألن يكون نقطة االنطالق، وكذلك كان بكاء يوسف يتقيم صاحلاً

بائهم، وبكاء آدم وحواء لتعريف الناس بقيمة اجلنة، وبكاء آ إىل بناءجللب انتباه األ

وقيمة اخلالفة ) صلى اهللا عليه وآله( شخصية الرسول إىل يقاظ الناسفاطمة إل

بشاعة الظلم، وقبح الظاملني،  إىل لفام إل)عليه السالم( املغتصبة، وبكاء السجاد

  املثل إىل لفاتولتعميم العدالة االجتماعية، واإل



١٦٩

صلى اهللا ( أن يسلّي صاحب املصيبة نفسه بتذكر موت النيب: ين والثالثونالثا

  .فإنه أعظم املصائب) عليه وآله وسلم

  

  .سالمية، والكالم يف املقام طويل نكتفي منه ذا القدر، واهللا العاملاإل

صلى اهللا ( ن يسلّي صاحب املصيبة نفسه بتذكر موت النيبأ: الثاين والثالثون{

عليه  (فعن سليمان بن عمرو، عن الصادق} نه أعظم املصائبإف) سلمعليه وآله و

نه إف) صلى اهللا عليه وآله( ب مبصيبة فليذكر مصابه بالنيبيصأمن «: قال) السالم

  .)١(»من أعظم املصائب

من ): صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ) عليه السالم(ويف خرب آخر عن الصادق 

  .)٢( فإا هي أعظم املصائبأصيب مبصيبة فليذكر مصيبته يفّ

 إذا أصبت مبصيبة فاذكر مصابك برسول اهللا«: )عليه السالم( ويف خرب آخر عنه

  .)٣(»ن اخللق مل يصابوا مبثله قطإ، ف)صلى اهللا عليه وآله(

  فكل املعصومنيال إن الرسول من باب املثال، وأوالظاهر 

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٧٩ الباب ٩١١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤٥ ص:سنادقرب اإل )٢(

  .١ ح الدفنأبواب من ٧٩ الباب ٩١١ ص٢ ج:الوسائل )٣(



١٧٠

التأسي باألنبياء واألوصياء الصرب على املصيبة واالحتساب، و: الثالث والثالثون

  . يف موت األوالدوالصلحاء، خصوصاً

  

ن كنت إيا بن شبيب «: )عليه السالم( كذلك، ولذا قال الرضا) عليهم السالم(

ذا ذكر مصابه مبن هو إنسان ن اإلإف. )١(» عليه السالمباكياً لشيء فابك للحسني

ن ألّى تلقائياً، كما أعظم من نفسه، وقارن بني مصيبته ومصيبة ذلك العظيم تس

 ي األمل األقل، واخلسارة املادية األكرب تنسياألمل اجلسدي األكثر إيالماً ينس

  .اخلسارة األصغر، وهكذا

ن حيسبها عند اهللا تعاىل، أب} الصرب على املصيبة واالحتساب: الثالث والثالثون{

صيبة، كالطفل ن يعطيه األجر يف قبال هذه املأاهللا تعاىل يف  إىل ن يتوجهأمبعىن 

  .مه إذا تألّم، ليعوض بذلك من حنان األم وعطفهاأُ إىل الذي يتوجه

الذي هو }  يف موت األوالدوالتأسي باألنبياء واألوصياء والصلحاء، خصوصاً{

  .من أشد اآلالم غالباً

 كان له أجر الّإ مؤمن ببلية فصرب عليه يما ابتل«: )عليه السالم( فعن الصادق

  .)٢(»لف شهيدأ

                                                
  .٥ ح٢٧ الس ١١٢ ص:مايل الصدوقأ) ١(

  .٣٤ ح فيما يتعلق باملصائب٦٥ الباب ١٤٢ ص١ ج:املستدرك) ٢(



١٧١

ليه إواملراد بأمثال هذه الروايات، األجر الذي هو قدر العمل، غري منضم 

فالشهيد الصابر : لف دينار، وفضله مليون، فال يقالأالفضل، مثل أجر الشهيد 

الدعاء (كيف يكون مقيساً ومقيساً عليه، وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب 

  .)والزيارة

البالء ) عليه السالم ( أيب عبد اهللاذكر عند: وعن عبد الرمحان بن احلجاج قال

من أشد ) صلى اهللا عليه وآله( سئل رسول اهللا: وما خيص اهللا به املؤمن؟ فقال

مثل فاألمثل، النبيون، مث األ«): صلى اهللا عليه وآله( الناس بالء يف الدنيا؟ فقال

 ميانه وحسن عملهإ صح نويبتلى املؤمن بعد على قدر إميانه وحسن أعماله، فم

  .)١(»اشتد بالؤه، ومن سخف إميانه وضعف عمله قلّ بالؤه

  :قولأ

 نرى بالء انأإنا نرى بعض املؤمنني أقل بالًء من بعض الكافرين، كما : ال يقال

كثر من أ) عليه السالم (كثر من بالء الفاضل، مثل بالء احلسنيأحياناً أاملفضول 

  ؟)عليه السالم( بالء علي

ليها اآلالم إ اآلالم اجلسدية فقط، بل منضماً البالء ليس املعيار يف: ألنه يقال

 كما لو كان هناك ،النفسية، واملؤمن حيث يعلم بالدنيا واآلخرة، يكون آالمه أكثر

 ذي الدار الواحدة مهما كانت ةن مصيبإتاجر له داران، وآخر له دار واحدة، ف

  أقل من مصيبة 

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٧٧ الباب ٩٠٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٧٢

  . كلما تذكرراجعونإنا هللا وإنا إليه : قول: الرابع والثالثون

  

النفسي واجلسدي جمموعاً ـ أكثر من ) عليه السالم (ذي الدارين، وبالء علي

  .، ولتفصيل هذا الكالم موضع آخر)عليه السالم( بالء احلسني

ليك واحدة منها، فعن إما يف موت الولد، فقد وردت روايات كثرية وأ

صلى اهللا عليه وآله ( هللاقال رسول ا«: قال) عليه السالم (السكوين، عن الصادق

ذا قبض ولد املؤمن ـ واهللا أعلم مبا قال العبد ـ قال اهللا تبارك وتعاىل إ): وسلم

فما قال عبدي؟ : فيقول تعاىل: قال. نعم ربنا: قبضتم ولد فالن؟ فيقولون: ملالئكته

أخذمت مثرة قلبه، وقرة عينه، : محدك واسترجع، فيقول اهللا تبارك وتعاىل: قالوا

  .)١(»بنوا له بيتاً يف اجلنة ومسوه بيت احلمدادين واسترجع، فحم

: قال تعاىل}  كلما تذكرِإنا ِإلَيِه راِجعونَ﴾﴿ِإنا ِللَِّه و: قول: الرابع والثالثون{

م مهتِإذا أَصاب الَّذين﴿ا ِللَِّه وةٌ قالُوا ِإنصيبلَيع ونَ أُولِئكِه راِجعا ِإلَيِإن ِهم ِمن لَواتص

ةٌ ومحرو ِهمبونَ﴾ردتهالْم مه وتقدم يف خرب السكوين ما يدلّ عليه،)٢(أُولِئك .  

  من اُهلم«: قال) عليه السالم (ويف خرب سيف، عن الصادق

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٧٣ الباب ٨٩٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٥٧ ـ ١٥٦اآلية : سورة البقرة) ٢(



١٧٣

  زيارة قبور املؤمنني: اخلامس والثالثون

  

  .)١(»االسترجاع عند املصيبة وجبت له اجلنة

لروايات الكثرية، وهذه الكلمة تسلية، وتذكري بأنه إذا كان ىل غري ذلك من اإ

ن يكره تصرف املالك يف ملكه، كما أنه إذا أنسان ملكاً هللا تعاىل، فال حيق له اإل

حسانه، ويعطيه من الثواب ألجل مصيبته قدراً إعدله و إىل كان يرجع بعد موته

 وهو حزن ،ن حزن العقالءمنا حيزإن ال حيزن حزن اجلاهلني، وأجدر به أكبرياً، ف

  .من لوازم البشرية

قال : قال) عليه السالم (فعن الصادق} املؤمننيزيارة قبور : اخلامس والثالثون{

  .)٢(»م يفرحون بزيارتكمإزوروا موتاكم، ف«: )عليه السالم( أمري املؤمنني

ال «: )عليه السالم( أليب احلسن موسى بن جعفر: قلت: وعن صفوان، قال

  .)٣(»يستوحش

رفقائه بن املؤمن هناك مشغول إوالنفي يف هذا اخلرب يراد به االستيحاش املطلق، ف

  .هتوأصدقائه وحوريا

                                                
  .٩ ح الدفنأبواب من ٧٣ الباب ٨٩٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح الدفنأبواب من ٥٤ الباب ٨٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح الدفنأبواب من ٥٤ الباب ٨٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٧٤

  . القرآنةآخره، وقراء إىل السالم عليكم يا أهل الديار: والسالم عليهم بقول

  

نعم يستوحش من فقد هذا الزائر، أي جيد مكانه خالياً، وهذا هو املراد مبا يف 

م إ«: )عليه السالم( يف زيارة القبور، قال) عليه السالم ( عن الصادقخرب مجيل

 يف )عليه السالم(  ولذا قال الصادق،)١(»ذا غبتم عنهم استوحشواإيأنسون بكم، ف

ذا قام وانصرف من قربه إال يزال مستأنساً به ما زال عند قربه، ف«: خرب إسحاق

  .)٢(»نصرافه عن قربه وحشةادخله من 

  .نه وحشة مطلقةأالوحشة، بفقد هذا الزائر، ال ) عليه السالم (حيث خصص

ن مل يقل إن ظاهر هذه األخبار حصول الثواب واالستثناس مبجرد الزيارة، و إمث

  .شيئاً

السالم عليكم يا : السالم عليهم، يقول{لكن املستحب يف املستحب } و{

كان «: )لسالمعليه ا(  ففي خرب صفوان، عن الصادق،}آخره إىل هل الديارأ

خيرج يف مأل من الناس من أصحابه كل عشية ) صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

 ،رمحكم اهللا.  ثالثاً،هل الديارأالسالم عليكم يا : ني، فيقوليبقيع املدن إىل مخيس

  .)٣(»ثالثاً

  صلى اهللا عليه( ففي خرب املفيد، عن النيب} وقراءة القرآن{

                                                
  .٣ ح الدفنأبواب من ٥٤ الباب ٨٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح الدفنأبواب من ٥٤ الباب ٨٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٥٥ الباب ٨٧٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٧٥

 عصره  خصوصاً، ويتأكّد يف يوم األثنني واخلميسوطلب الرمحة واملغفرة هلم،

  وصبيحة السبت

  

عطاه اهللا ثواب أمن قرأ آية من كتاب اهللا يف مقربة من مقابر املسلمني «: }وآله

  .)١(»سبعني نبياً

يراد بذلك إما ثواب قراءم والزيارة ألجل كونه من أمة نيب اإلسالم، او : قولأ

  .ضلهم، كما تقدماملراد ثوام أجر فقط، ال مع ف

} هلم{بأن يغفر } واملغفرة{ن يعطيهم اهللا من فضله أب} وطلب الرمحة{

من ترحم على أهل «): صلى اهللا عليه وآله(  ففي خرب املفيد، عن النيب،ذنبوهم

  .)٢(»املقابر جنى من النار، ودخل اجلنة وهو يضحك

ففي }  وصبيحة السبت، عصرهويتأكد يف يوم األثنني واخلميس، خصوصاً{

بعد أبيها ) عليها السالم( عاشت فاطمة«: )عليه السالم( خرب هشام، عن الصادق

مخسة وسبعني يوماً، مل تر كاشرة ـ بامسة بال صوت ـ وال ضاحكة ـ التبسم 

ههنا :  فتقول،مع الصوت تأت قبور الشهداء يف كل مجعة مرتني، االثنني واخلميس

  .)٣(»نا كان املشركونهه) صلى اهللا عليه وآله( كان رسول اهللا

                                                
  .٧ حب قراءة القرآن يف استحبا٢ الباب ٥٣٩ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .املصدر نفسه) ٢(

  .١ ح الدفنأبواب من ٥٥ب ا الب٨٧٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٧٦

ن فاطمة كانت تأيت قبور إ «:)عليه السالم( ويف خرب يونس، عن الصادق

  .)١(» وتترحم عليه، وتستغفر له،الشهداء يف كل غداة سبت، فتأيت قرب محزة

  . وتارة هكذا،كانت تأيت تارة هكذا) عليها السالم( ذ لعلهاإال منافاة، : قولأ

كان خيرج يف ): صلى اهللا عليه وآله( لرسولن اإوخرب صفوان ـ املتقدم ـ 

  .بقيع املدنيني إىل مأل من الناس من أصحابه كل عشية مخيس

من زار قرب أبويه، أو «: نه قالأ) صلى اهللا عليه وآله( وروى الشهيد، عن النيب

 مث ، ولعل مناطه موجود يف سائر القبور،» يف كل مجعة غفر له وكتب براًاأحدمه

 ، قبله ويوماً،ن املوتى يعلمون زوارهم يوم اجلمعةإ: عض الصاحلنيوقال ب«: قال

  .)٢(» بعدهويوماً

طالق األدلة، وخصوص إل} للرجال والنساء{منا هو إن استحباب الزيارة  إمث

  ).عليها السالم( زيارة فاطمة

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٥٥ب ا الب٨٧٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح زيارة القبورأبواب من ١ الباب ٥٢٨ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٢(



١٧٧

 على أهل الديار من  السالم:  والصرب، ويستحب أن يقول،بشرط عدم اجلزع

   وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون،، اهللا املتقدمني منكم واملتأخرين رحم،املؤمنني

  

تزور ) عليها السالم( كانت فاطمة«: قال) عليه السالم (ويف الدعائم، عن الباقر

قرب محزة، وتقوم عليه، وكانت يف كل سنة تأيت قبور الشهداء مع نسوة معها، 

  .)١(»فيدعون ويستغفرن

لقربه ) عليه السالم (مع السجاد) عليه السالم (وقصة زيارة نساء احلسني: قولأ

 للمحكي وقبور سائر الشهداء يف يوم األربعني مشهورة، وهذا هو املشهور خالفاً

عن املعترب واملنتهى من كراهة زيارة القبور للنساء، واستدل يف املعترب مبنافاا للستر 

  . ؟؟؟والضيافة

  .خالف النص، والعلة غري تامة نهإ: وفيه

 الظاهر استحباب زيارة كل من الصنفني قبور كل من النساء والرجال، ولو مث

ستحبابه، ملا ورد اطالق األدلة، أما زيارة قبور األطفال فالظاهر مل يكن حمرماً، إل

ملا }  والصرب،بشرط عدم اجلزع{. نس امليت، بل وسائر املطلقاتاُمن مطلقات 

 غري الئق، املصيبة إظهاراًنسان إلن يظهر ا أهوتقدم من كراهة اجلزع، واجلزع 

  .غري ذلك إىل ،كأن يصرخ ويضرب على فخذه، ويبكي بكاًء بشدة

} مني ،هل الديار من املؤمننيأالسالم على : يقولن أويستحبرحم اهللا املتقد 

  لعلّ } ن شاء اهللا بكم الحقونإنا إ و، واملتأخرينممنك

                                                
  . يف ذكر الدفن والقبور٢٣٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(



١٧٨

إنا  يكون مستقبالً، وأن يقرأ ويستحب للزائر أن يضع يده على القرب، وأن

  ، سبع مراتأنزلناه

  

نه فهم من الروايات املختلفة اعتبار إاملصنف اطلع على رواية ذا اللفظ، أو 

املعىن يف أي قالب كان، وإالّ فقد روى الكايف والفقيه وكامل الزيارات ـ 

كيف ) المعليه الس(سألت أبا عبد اهللا : باختالف يسري ـ عن جراح املدايين قال

السالم على أهل الديار من املسلمني : وتقول: التسليم على أهل القبور؟ قال

  .)١( وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون، رحم اهللا املستقدمني منا واملستأخرين،واملؤمنني

  .وهناك روايات متعددة بألفاظ خمتلفة ومضامني متقاربة من اللفظ الذي ذكرناه

إنا ده على القرب، وأن يكون مستقبالً، وأن يقرأ ويستحب للزائر أن يضع ي{

): عليه السالم( فعن حممد بن إمساعيل بن بزيع، عن الرضا } سبع مراتأنزلناه

 من أتى قرب أخيه مث وضع يده على القرب وقرأإنا أنزلناه يف ليلة القدر سبع 

  .)٢( أمن يوم القيامة من الفزع األكرب،مرات

  )عليه السالم( أنه مسع أبا جعفر ويف رواية الكشي عنه

  

  

                                                
كامل . ٣٢ يف التعزية ح٢٦ الباب ١١٤ ص١ج: ، الفقيه٨ باب زيارة القبور ح٢٢٩ ص٣ج: ايفالك) ١(

  . يف زيارة قبور املؤمنني١٠٥ الباب ٣٢٢ص: الزيارات 

  .١ من أبواب الدفن ح٥٧ الباب ٨٨١ ص٢ج: الوسائل) ٢(



١٧٩

  .ويستحب أيضا قراءة احلمد، واملعوذتني، وآية الكرسي، كل منها ثالث مرات

  

من زار قرب أخيه املؤمن فجلس عند قربه واستقبل القبلة ووضع يده «: يقول

  .)١(»ألكرب سبع مرات أمن من الفزع ا لَيلَِة الْقَدِر﴾ ﴿ِإنا أَنزلْناه يفعلى القرب وقرأ 

مث الظاهر عدم الفرق بني أن يكون الزائر رجالً أو امرأة، يف زيارة رجل أو 

  . الكالم السابق ومزوراً ويف الطفل زائراً.امرأة

 زار قرب )٢(ما من عبد ـ مؤمن ـ«: )عليه السالم(ويف الفقيه، عن الرضا 

الّ غفر اهللا له ولصاحب إسبع مرات   لَيلَِة الْقَدِر﴾ ﴿ِإنا أَنزلْناه يفمؤمن فقرأ عليه 

  .)٣(»القرب

 قراءة احلمد، واملعوذتني، وآية الكرسي، كل منها ثالث ويستحب أيضاً{

 عند قرب ﴿ِإنا أَنزلْناه﴾من قرأ : ففي كامل الزيارات، عن املفضل قال} مرات

يت ثواب ليه ملكاً يعبد اهللا عند قربه، ويكتب له وللمإمؤمن سبع مرات، بعث اهللا 

 صرفه اهللا عنه بذلك الّإذا بعثه اهللا من قربه مل مير على هول إما يعمل ذلك امللك، ف

 سورة احلمد، ﴿إنا أَنزلْناه﴾ل، حىت يدخله اهللا به اجلنة، وتقرأ مع امللك املوكّ

   وآية الكرسي، ثالث ﴿قُلْ هو اللَّه أَحد﴾واملعوذتني و

  

                                                
  .١٠٦٦ ح٥٦٤ ص:اختيار معرفة الرجال) ١(

  .٦ ح يف قراءة القرآن٢ الباب ٥٣٩ ص٣ ج:حاديث الشيعةأكما يف نسخة جامع ) ٢(

  .٤٠ ح يف التعزية٢٦ الباب ١١٥ ص١ ج:الفقيه) ٣(



١٨٠

مستقبل القبلة، وجيوز قائماً، ويستحب أيضاً قراءة واألوىل أن يكون جالساً 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم على أهل ال إله : يس، ويستحب أيضاً أن يقول

إال اهللا، من أهل ال إله إال اهللا، كيف وجدمت قول ال إله إال اهللا، من ال إله إال اهللا يا 

  ال إله إال اهللا،

  

  .، انتهى ما يف كامل الزيارات)١( سبع مراتناه﴾﴿ِإنا أَنزلْمرات كل سورة و

للمناط يف بعض الروايات السابقة، }  مستقبل القبلةواألوىل أن يكون جالساً{

طالق ومتمدداً، وراكعاً، وساجداً، إل} وجيوز قائماً {،"خري االس قبلتها"مع أن 

من دخل «: ففي اخلرب} ويستحب أيضاً قراءة يس{. األدلة وعدم فهم اخلصوصية

املقابر فقرأ سورة يس خفّف اهللا عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها 

أن من زار قرب والديه أو أحدمها فقرأ عنده يس غفر اهللا له بعدد «، و)٢(»حسنات

  .)٣(»كل حرف منها

بسم «{: )عليه السالم( ما رواه املفيد، عن علي} :ن يقولأويستحب أيضا {

 يا أهل ال ،ال اله، من أهل ال إله إال اهللاإله إالم على أهل ال اهللا الرمحن الرحيم، الس

 يا ، من ال إله إال اهللا، كيف وجدمت قول ال إله إال اهللا، حبق ال إله إال اهللا،إله إال اهللا

  ال إله إال اهللا

                                                
  .٣٢٢ ص:كامل الزيارات) ١(

  . يف كيفية الدعاء٤ الباب١٣٣ ص:عدة الداعي) ٢(

  .٤٩٩ ص٦ ج:كما يف مصباح اهلدى) ٣(



١٨١

حبق ال إله إال اهللا، إغفر ملن قال ال إله إال اهللا، واحشرنا يف زمرة من قال ال إله 

  .، حممد رسول اهللا، علي ويل اهللاإال اهللا

  .طلب احلاجة عند قرب الوالدين: السادس والثالثون

  

 واحشرنا يف زمرة من قال ال إله ،حبق ال إله إال اهللا، اغفر ملن قال ال إله إال اهللا

إين مسعت : )عليه السالم( فقال علي} »إال اهللا، حممد رسول اهللا، علي ويل اهللا

 الدعاء مخسني سنة وألبويه امن قرأ هذ«: يقول)  عليه وآلهصلى اهللا( رسول اهللا

  ؟؟؟.)١(»أيضاً

كما يف زيارة " ال اهللاإله إال "ي من يقال فيه أ من ال اله اال اهللا: قوله: أقول

﴿قُلْ  أي يا من يقال يف حقّه ﴿يا قُلْ هو اللَّه أَحد﴾) عليهما السالم(العسكريني 

﴾دأَح اللَّه ون أ، والظاهر ين ثواب كذا ، وكفّارة كذا، من باب املقتضإ  مث،ه

حياناً، وقد ذكرنا طرفاً من الكالم يف ذلك أاملراد املعاصي اليت تصدر عن املتدينني 

  .)الدعاء والزيارة(يف كتاب 

ت مذكورة يف البحار، امث هناك روايات فوق التواتر يف أمثال هذه القراء

 أحاديث الشعية، واللئايل وغريها، فمن طلبها والوسائل، واملستدرك، وجامع

  .هذه الكتب، واهللا املوفّق إىل فلريجع

ففي خرب حممد بن مسلم، } طلب احلاجة عند قرب الوالدين: السادس والثالثون{

  قال أمري : قال) عليه السالم (عن الصادق

                                                
  .٢٢ ح يف استحباب زيارة القبور٢ الباب ٥٣٢ ص٣ ج:كما يف جامع أحاديث الشيعة) ١(



١٨٢

  .حكام بناء القربإ: السابع والثالثون

  . متقاربنيدفن األقارب: الثامن والثالثون

  

نهم يفرحون بزيارتكم، وليطلب إا موتاكم فوزور«: )عليه السالم( املؤمنني

  . )١( كذا عن الكايف،»حدكم حاجته عند قرب أبيه، وقرب أمه، مبا يدعو هلماأ

  . لكن الظاهر كون الوالدين مؤمنني،)٢(»ما يدعو هلما بعد«: وعن اخلصال

  ملا قد سبق يف خرب نزول رسول اهللا}حكام بناء القربإ: السابع والثالثون{

عليه  (قرب سعد بن معاذ، وملا رواه ابن القداح عن الصادق) صلى اهللا عليه وآله(

 رأى النيب) صلى اهللا عليه وآله( براهيم ابن رسول اهللاإملا مات «: قال) السالم

الً ذا عمل أحدكم عمإ:  مث قال،اه بيدهيف قربه خلالً فسو) صلى اهللا عليه وآله(

  .)٣(»فليتقن

كما أفىت به املستند وغريه، وذلك } دفن األقارب متقاربني: الثامن والثالثون{

ليه إدفن أ«: ـ ملا دفن عثمان بن مظعون ـ) صلى اهللا عليه وآله( لقول رسول اهللا

فن أئمة البقيع فقد د) عليهم السالم( ولعمل املعصومني. )٤(»هليأمن مات من 

  )عليهما السالم( معاً، ودفن العسكريان) عليهما السالم( معاً، ودفن الكاظمان

                                                
  .١٠ ح باب زيارة القبور٢٢٩ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .ربعمائة حديث األ١٠ ح املائة فما فوقأبواب ٦١٨ ص٢ ج:اخلصال) ٢(

  .١ ح الدفنأبواب من ٦٠ الباب ٨٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  . باب بسط الثوب على القرب٢٠٣ ص: وانظر اجلعفريات،٣٠ س٦٧ ص:كما يف الذكرى) ٤(



١٨٣

.اخللف عند موت الولدالتحميد واالسترجاع وسؤال: التاسع والثالثون

  

معه، بل ) عليه السالم (أقرباء اإلمام احلسني) عليه السالم (دفن السجادومعاً، 

د، حيث دفن يف األقرباء يف شهداء اُح) صلى اهللا عليه وآله( وبذلك عمل الرسول

  .بعضهم مع بعض

كان رسول «: قال) عليه السالم (فعن الصادق} التحميد: التاسع والثالثون{

احلمد هللا على هذه النعمة، : إذا ورد عليه أمر يسره قال) صلى اهللا عليه وآله( اهللا

 وتقدم يف الثالث ،)١(»احلمد هللا على كل حال: مر يغتم به قالأوإذا ورد عليه 

  .يضاًأوالثالثني 

من «: قال) عليه السالم (كما تقدم، ويف خرب جابر، عن الباقر} واالسترجاع{

صرب واسترجع، ومحد اهللا عز وجل، فقد رضي مبا صنع اهللا، ووقع أجره على اهللا، 

  .)٢(»ومن مل يفعل ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم

: )المعليه الس( ففي خرب داود، عن الصادق} وسؤال اخللف عند موت الولد{

ليه راجعون، واحلمد هللا رب إإنا هللا وإنا : من ذكر مصيبة ولو بعد حني فقال«

أجرين على مصيبيت واخلف علي أفضل منها، كان له من األجر مثل العاملني، اللّهم 

  ما كان عند أول 

                                                
  .٤ ح الدفنأبواب من ٧٣ الباب ٨٩٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٧ ح الدفنأبواب من ٧٣ الباب ٨٩٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٨٤

صالة اهلدية ليلة الدفن، وهي على رواية ركعتان، يقرأ يف األوىل : األربعون

:  ويف الثانية احلمد والقدر عشر مرات، ويقول بعد الصالة،ية الكرسياحلمد وآ

يف : قرب فالن، ويف رواية أخرى إىل اللهم صل على حممد وآل حممد، وابعث ثواا

، ويف الثانية احلمد والتكاثر عشر   وقل هو اهللا أحد مرتني،الركعة األوىل احلمد

  مرات،

  

اخلصوص، لكين مل أجده فيما  وظاهر املصنف استحباب ذلك ب)١(»صدمة

  .حضرين

صالة اهلدية ليلة الدفن، وهي على رواية ركعتان، يقرأ يف األوىل : األربعون{

: احلمد وآية الكرسي، ويف الثانية احلمد والقدر عشر مرات ويقول بعد الصالة

هكذا ذكره الكفعمي } قرب فالن إىل  على حممد وآل حممد، وابعث ثواااللهم صلّ

  .، ونقلها يف حاشية املصباح عن موجز ابن فهد)٢( مصباحهيف

 ويف ،حد مرتنيأوىل احلمد، وقل هو اهللا يف الركعة األ: خرىأويف رواية {

، عن )٣( ففي املستدرك عن فالح السائل،}الثانية احلمد والتكاثر عشر مرات

على امليت ال يأيت «): صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا: حذيفة بن اليمان قال

  ساعة أشد من أول ليلة،

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٧٤ الباب ٨٩٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣٧ فصل ٤١١ ص:مانجنة األ) ٢(

  .٨٦ ص:فالح السائل) ٣(



١٨٥

وىل ن مل جتدوا فليصل أحدكم ركعتني يقرأ يف األإفارمحوا موتاكم بالصدقة، ف 

حد مرتني، ويف الثانية فاحتة الكتاب مرة، وآهلكم أبفاحتة الكتاب مرة، وقل هو اهللا 

 االلهم صل على حممد وآل حممد، وابعث ثوا: م ويقولالتكاثر عشر مرات، ويسلّ

قربه مع  إىل  ألف ملكتهفيبعث اهللا من ساعفالن بن فالن، قرب ذلك امليت، إىل 

 ويعطى ، يف الصورخيوم ينف إىل  يف قربه من الضيقعملك ثوب وحلة، ويوسكل 

 ورواه ،»جةراملصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وترفع له أربعون د

صلى اهللا عليه ( ، عن النيب)١(ألمنيأمحد بن فهد يف املوجز، والكفعمي يف البلد ا

  .)٢(مرسالً مثله، انتهى ما يف املستدرك) وآله

منا مسيت إنه ال خيتص هذه الصالة بليلة الدفن، بل ليلة املوت، وأالظاهر : أقول

وىل، ولو كان املعيار الدفن لزم ن الغالب دفن امليت يف الليلة األإبليلة الدفن حيث 

يف البحر، أو ميوت يف الصحراء ويبقى بال دفن، ن يلقى ملن ال تشرع هذه الصالة أ

 الذي صلب،) عليه السالم (وكذلك من يدفن بعد أشهر، أو سنوات، كما يف زيد

  )٣(غريها من األمثلة، وكذلك الروايات الواردة يف ضغطة القربإىل 

                                                
  . يف الصلوات املرغب فيها١٦٤ ص:منيالبلد األ) ١(

  .١ ح الصالة املندوبةأبواب من ٣٦ الباب ٤٦٩ ص١ ج:املستدرك) ٢(

  .٦ ح باب املسألة يف القرب٢٣٦ ص٣ ج:كاملروي يف الكايف) ٣(



١٨٦

 وتكفي صالة واحدة من شخص واحد، وإتيان ،وإن أتى بالكيفيتني كان أوىل

   أوىلأربعني

  

ن الروح يزور اجلسد أ و،ن القرب إما روضة أو حفرةأ، و)١(وسؤال منكر ونكري

، وااللتزام خبصوصية القرب اخلارجي يف )٢(يف القرب بعد ثالثة، وسبعة، وأربعني، وسنة

ول احلديث أيف ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( كل ذلك بعيد للغاية، ولعلّه يؤيده قوله

نّ بعض أمور القرب يكون يف الفضاء والبحر أرواية تدل على  وهناك ،"من أول ليلة"

  .ملن صلب وملن مات يف البحر

ألنه عمل بالروايتني، } وىلأن أتى بالكيفيتني كان إ{كيف كان فـ } و{

  .وهناك كيفيات أخر من أرادها راجع املفصالت

تيان أربعني إو{ألنه ظاهر الدليل } وتكفي صالة واحدة من شخص واحد{

وىل، أربعني أو مخسني للميت باخلري، وعليه فخمسني أملا تقدم من شهادة } أوىل

هم يتضمن شهادم له، وعليه ءنّ دعاإبل مائة ومخسني أكمل يف األولوية، ف

ما ورد ن يكون مستند األولوية أالصالة الشهادة له، وميكن  إىل فاألفضل أن يضم

 ن يكون مستنداًأ ذلك ال يصلح ربعني من املؤمنني ال يرد، لكن كلأن دعاء أمن 

  .ن الوراد صالة واحدةإألن يأيت به بقصد الورود ف

                                                
  .٧٩ باب املسألة يف القرب ٢٣٦ ص٣ ج:كاملروي يف الكايف) ١(

  .١٠٨ ح باب الثالثة١١٩ ص١ ج:اخلصال) ٢(



١٨٧

لكن ال بقصد الورود واخلصوصية، كما أنه جيوز التعدد من شخص واحد 

 ،﴿هم فيها خاِلدونَ﴾ إىل بقصد إهداء الثواب، واألحوط قراءة آية الكرسي

ه بعد العشاء، ولو أتى بغري الكيفية والظاهر أن وقته متام الليل، وإن كان األوىل أول

  املذكورة سهواً أعاد، ولو كان ترك آية من إنا أنزلناه، أو آية من آية الكرسي،

  

لكن ال بقصد الورود واخلصوصية كما أنه جيوز التعدد من شخص واحد {

ألنه } ﴿هم فيها خاِلدونَ﴾ إىل هداء الثواب، واألحوط قراءة آية الكرسيإبقصد 

  . ومن جعلها ثالث آيات، القولني، من جعلها آيةمجع بني

نه إ فأول ليلة): صلى اهللا عليه وآله( لقوله} ن وقته متام الليلأوالظاهر {

  .يصدق على كل الليل

ول أا توجب رفع الوحشة اليت تبدأ من أل} وله بعد العشاءأوىل ن كان األإو{

ال " كان األفضل التأخري، ألنه نإوعليه جيوز تقدميها على املغرب أيضاً، والليل، 

نه مل يظهر من احلديث املتقدم أب: ، ورمبا يقال"ضرت بالفرائضأذا إقربة بالنوافل 

  النهار، واملسألة حباجةولتيان ا بعد املوت، ولو أصالا يف الليل، بل يصح اإل

  .التتبع والتأملإىل 

ترك آية من إنا انزلناه أو  أعاد، ولو كان تى بغري الكيفية املذكورة سهواًأولو {

  ألن الدليل دلّ على الثواب على } آية من آية الكرسي



١٨٨

 ولو نسي من أخذ اُألجرة عليها فتركها، أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردها

صاحبها، وإن مل يعرفه تصدق ا عن صاحبها، وإن علم برضاه أتى بالصالة يف إىل 

. بقصد الورودامليت ال إىل وقت آخر، وأهدى ثواا

  

الكاملة، وما إذا كانت بالكيفية املذكورة، وال دليل على حصول الثواب بغري 

  .ذلك

} جرة عليها فتركها، أو ترك شيئاً منها وجب عليهخذ األأ من يولو نس{

ن مل يكن الوقت باقيا إجارة، ون كان الوقت باقياً، ألنه عمل مبقتضى اإلإإعادا، 

ن مل يعرفه إو{جرة  فيضمن األ،ا أوجر عليهه مل يعمل مبألن} صاحبها إىل ردها{

ألنه يف حكم جمهول املالك، جتب الصدقة به، واألحوط } تصدق ا عن صاحبها

تى بالصالة يف وقت آخر، أن علم برضاه إو{ذن احلاكم الشرعي إأن يكون ب

 الصالة خري موضوع، فمن«بل ألن } امليت ال بقصد الورود إىل وأهدى ثواا

 وحينئذ يستحق األجرة من باب رضى املالك، ،)١(»ومن شاء استكثرشاء استقل، 

جره أستاجارة على حنو تعدد املطلوب، ولو ذا كانت اإلإجارة، إال ال من باب اإل

الكيفية املتعارفة، ال الكيفيات االُخر، وتصع صالة  إىل لصالة الوحشة انصرف

  .احتماالن طفال؟الوحشة للرجال والنساء، وهل تصح لأل

                                                
  .٩ ح وجوب الصالةأبواب من ١٠ الباب ١٧٥ ص١ ج:املستدرك) ١(



١٨٩

  .ما املخالف واملنافق، فال تصح هلما هذه الصالة، كما ال تصح منهماأ

  .تى بصالة واحدة مليتني رجاًء مل يكن بذلك بأسأذا إو

 ، واملكروهات يف الفصل اآليت،ن املصنف مل يذكر كثرياً من املستحبات هنا إمث

  .ومن شاء االطالع عليها فعليه بكتب األخبار

  



١٩٠

 ،مدة إىل ، أو أخر الدفن مكان آخر كالعتبات إىل إذا نقل امليت): ١مسألة ـ (

. ليلة الدفن إىل فصالة ليلة الدفن تؤخر

  

 إىل ر الدفنخ أمكان آخر كالعتبات، أو إىل ذا نقل امليتإ{): ١مسألة ـ (

ليلة  إىل تؤخر{ووىل على ما رجحناه، تصلى يف الليلة األ} مدة، فصالة ليلة الدفن

ية ليلة يدفن، فاألفضل تكرارها أعلى ما ذكره املصنف، ولو مل يعرف يف } فنالد

وىل على صلى يف الليلة األك يف موته وترك لالستبانة، يف أطراف االحتمال، ولو ش

نصف الليل صلى بعد الدفن على ما ذكره  إىل ما ذكرناه احتياطاً، ولو أخر الدفن

  . ارها صلى بعد الدفن ولو يف النهاراملصنف، ولو دفن يف املناطق اليت يطول

  



١٩١

ال فرق يف استحباب التعزية ألهل املصيبة بني الرجال والنساء ): ٢مسألة ـ (

حتى الشابات منهن متحرزاً عما تكون به الفتنة، وال بأس بتعزية أهل الذمة مع 

. االحتراز عن الدعاء هلم باألجر، إال مع مصلحة تقتضي ذلك

  

ال فرق يف استحباب التعزية ألهل املصيبة بني الرجال والنساء {): ٢مسألة ـ (

ما أسواء يف املعزية، أو املعزية، }  متحرزاً عما تكون به الفتنة،حىت الشابات منهن

طالق األدلة، وعدم لرجل، فإللو املرأة أما الرجل للمرأة، أاملرأة للمرأة فواضح، و

  . حكم املسألةطالق، وقد تقدمالتعارف ال يوجب تقييد اإل

مع االحتراز عن الدعاء {هل العهد، ملا تقدم أو} هل الذمةأوال بأس بتعزية {

ن إخرة، فو اآلأال األجر الذي يعطيه اهللا سبحانه لكل عامل يف الدنيا إ} هلم باألجر

جرى النيل لفرعون، وال حيترق أحسان احملسن مهما كان، ولذا إاهللا ال يضيع 

بو هلب يف اجلملة يف اآلخرة، كما ورد أح اليهودي، ووراواحلامت، نوشروان، أ

  .بذلك اآلثار

وىل، إذ ورد يف األدلة أنه أما اجلاهل فأ لطريقة احلق،  تاركاًهذا إذا كان عاملاً

ن يكون من أميتحن يوم القيامة، كما هو مقتضى عدل اهللا سبحانه، ومن احملتمل 

  .أهل اجلنة، وحمل الكالم الكتب الكالمية

و التقية، أو التزاحم، أمن باب األهم واملهم، }  مع مصلحة تقتضي ذلكالّإ{

  .)١(﴿ِإالَّ أَنْ تتقُوا ِمنهم تقاةً﴾: قال تعاىل

  

  

                                                
  .٢٨اآلية : سورة آل عمران) ١(



١٩٢

  .  لطعام مأمته بعد موته يستحب الوصية مبال): ٣مسألة ـ (

  

ملا عن زرارة } يستحب الوصية مبال لطعام مأمته بعد موته{): ٣مسألة ـ (

بثمامنائة درهم ملأمته، وكان يرى ذلك من ) عليه السالم (صى أبو جعفرأو: قال

 فقد اختذوا آلل جعفر طعاماً«: قال) صلى اهللا عليه وآله( السنة، ألن رسول اهللا

  .)١(»شغلوا

عليه  (مسعت أبا عبد اهللا: ويؤيده، أو يدل عليه، ما رواه حممد بن مهران قال

  .)٢( ينفق فيهوقف لكل موسم ماالًأ مواسم، فعليه سبعةناحى ن يأأوصى ) السالم

يا جعفر «: يبأقال يل : قال) عليه السالم (يب عبد اهللاأوما رواه يونس، عن 

  .)٣(»وقف يل من مايل كذا وكذا لنوادب تندبين عشر سنني مبىن أيام مىنأ

ن يؤخذ قسم منه أو كله ـ مع عدم أوصى مبطلق اخلريات جاز أولو 

  .طعام، ختم اهللا لكل اُمورنا باخلري وهو املوفقال إىل االنصراف ـ

  

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٦٨ الباب ٨٩٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٥ ح التعزيةأبواب من ٤ الباب ٤٦٦ص ٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٢(

  .١ ح ما يكتسب بهأبواب من ١٧ الباب ٨٨ ص١٢ ج:الوسائل) ٣(



١٩٣

  فصل

 يف مكروهات الدفن

  :وهي أيضاً أمور

حبرمته مع كون : دفن ميتني يف قرب واحد، بل قيل حبرمته مطلقاً، وقيل: األول

  أحدمها إمرأة أجنبية،

  

  }فصل{

  }يف مكروهات الدفن{

  :ذكر املصنف منه أحد وعشرين} وهي أيضاً أمور{

و أو امرأتني، أ كانا رجلني، ابتداًء سواًء} دفن ميتني يف قرب واحد: لاألو{

  .أقرباء وغري أقرباء، كما هو املشهورحمارم وغري حمارم، خمتلفني، 

  .كما عن ابن سعيد يف اجلامع} بل قيل حبرمته مطلقاً{

  .}مرأة أجنبيةاحبرمته مع كون أحدمها : وقيل{

و األقرب، لعدم الدليل على الكراهة، وقيل بعدم الكراهة مطلقاً، وهذا ه

  فعل) صلى اهللا عليه وآله( ن النيبأ إىل ضافةفاألصل عدمها، باإل



١٩٤

 احفروا، ووسعوا، «: لألنصار) صلى اهللا عليه وآله( د، قالذلك يوم أح

  .)١(»كثرهم قرآناًأوعمقوا، واجعلوا االثنني والثالثة يف القرب الواحد، وقدموا 

و التقدمي يف القرب بأن يكون أ إما التقدمي يف الدفن، :كثرهم قرآناًواملراد بتقدمي أ

عليه (وكذلك فعل اإلمام السجاد نزال يف القرب، طرف القبلة، أو التقدمي يف اإل

كما ) عليهما السالم( بشهداء كربالء، فقد دفن علياً الرضيع مع احلسني) السالم

 ذلك كان لالضطرار خالف دفن الشهداء معاً يف حفرية واحدة، والقول بأن

ن حفر قربين يأخذ من الوقت مثل ما يأخذ حفر قرب أذ ال اضطرار، مع إالظاهر، 

  .واسع

 )٢(ما ما استدل به للكراهة، فهو جريان السرية على ذلك، ومرسلة املبسوطأ

نه رواية ـ واملناط يف محلهما أ ال يدفن يف قرب واحد اثنان ـ بناًء على من قوله

احد كما سيأيت، وألما ـ يف غري احملارم ـ حرام مجعهما يف الدنيا على سرير و

الكراهة  إىل عن احلرمةزل نـما بعد املوت، لكن مع الت إىل  فيستصحبةيف خلو

 ،ةلعدم اخلوف الفتنة، وللتسامح بفتوى الفقيه، ففي الكل نظر، إذ ال نسلم السري

  رة، الحتمال كونهوإمنا الناس ال يرغبون يف ذلك، واملرسلة غري ظاه

                                                
   .١٤١ ص٤ ج:كما يف احلدائق) ١(

  .٢٣ س٦٤ ص:كما يف الذكرى) ٢(



١٩٥

 ومعها ، لضرورةواألقوى اجلواز مطلقاً مع الكراهة، نعم األحوط الترك إالّ

   وكذا يكره محل جنازة الرجل واملرأة على سرير واحد،،األوىل جعل حائل بينهما

  

شبه، ال كوا رواية مرسلة، واملناط غري تام، إذ مل يعلم أكالم الفقهاء أو من 

  .ألجل تعيري الناس، أو ما أشبه، فلعله وجه النهي يف محلهما

اليت ال يقف يف قبال الرواية والتسامح  للعام، دليالًنه خاص، فال يكون  إمث

  . فال كراهةالّإن كان اقتضى احلرمة وإذكرناها، واالستصحاب 

نه حيث إجنب اآلخر ال فوقه، ف إىل حدمهاأن املراد بدفنهما جعل إمث الظاهر 

  .اماًيكون هتكاً يكون حر

ملا } ال لضرورةإواألقوى اجلواز مطلقاً مع الكراهة، نعم األحوط الترك {

حىت يكون بصورة } وىل جعل حائل بينهماومعها األ{. معرفت من فتوى احملر

وليكن احلاجز من تراب أو (:  قال الشهيد،قربين، كما ذكره مجع من الفقهاء

و ال يكره أصالً؟ أأو حيرم، ، وهل يكره اجلمع بني املسلم والكافر، )١()غريه

نه كسائر أمن املناط يف عدم دفن الكفار يف مقابر املسلمني، ومن : احتماالت

الكراهة، واألصل عدمها، لكن نه ال دليل على أالدفن يف القرب واحد فيكره، ومن 

  . لقوة املناط،االحتياط يف الترك

  وكذا يكره محل جنازة الرجل واملرأة على سرير واحد، {

                                                
  .٢٨ س٦٤ ص:الذكرى) ١(



١٩٦

  .واألحوط تركه أيضاً

  

، أجيوز أن جيعل امليتني على جنازة واحدة يف موضع )عليه السالم( إىل أيب حممد

احلاجة وقلة الناس، وإن كان امليتان رجالً وامرأة حيمالن على سرير واحد ويصلى 

  .)١(»ال حيمل الرجل مع املرأة على سرير واحد«: )عليه السالم( عليهما؟ فوقّع

  .)٢(» جتعل ميتني على جنازة واحدةوال«: والرضوي

الكراهة، لكن عن النهاية والسرائر التحرمي لظاهر النهي،  إىل وقد ذهب املشهور

لكن األحوط الترك، ألنه ال وجه حلمل النهي على غري ظاهره بدون قرينة، اللهم 

ط يف ان صلحت لالحتيإ فتوى املشهور، وهي ال تصلح للفتوى باخلالف والّإ

ناس ئاالست إىل قربأن كانت الكراهة إالتتبع والتأمل، و إىل  واملسألة حباجةاملسألة،

خر، فيكون ن يراد بالرواية محلهما حبيث يكون أحدمها فوق اآلأالذهين، وحيتمل 

  .النهي ألجل أنه إهانة

خر أو فوقه، كما جنب اآل إىل ين، وكان أحدمهاءأما إذا كانا يف سريرين مغطا

من محل اجلناز سريرين فوق رأسه، فالظاهر أنه  اب املقدسةيعتاد يف بعض األعت

  .خارج عن مورد الرواية ومورد كالم الفقهاء، فال حترمي وال كراهة

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٤٢ الباب ٨٦٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .خري السطر ما قبل األ١٩ ص:فقه الرضا) ٢(



١٩٧

  فرش القرب بالساج وحنوه من اآلجر واحلجر، إالّ إذا كانت األرض ندية،: الثاين

  

ذي ال  والساج قسم من اخلشب القوي ال،}ج وحنوهافرش القرب بالس: الثاين{

} واحلجر{واخلشب } من اآلجر {،ال بعد طول زمانإتبليه األرض وحنوها 

و حنومها، فال كراهة، وكال احلكمني أ} الّ إذا كانت األرض نديةإ{وغريها 

ليه إمشهوران بني الفقهاء، واستدلوا للكراهة بدون الضرورة مبا ال يصح االستناد 

 على كراهة دفن امليت مع اإلمجاع(سوط ادعى املب: يف مقابل النصوص اآلتية، قالوا

، والستحباب وضع اخلد على األرض، )١()التابوت والساج وحنوه مثل التابوت

وألن وضع امليت على التراب قسم من اخلشوع الذي يناسب امليت، وللسرية 

ستمرة من وضع األموات على األرض، وللتسامح يف أدلة السنن بعد فتوى امل

 إىل وجامع املقاصد وروض اجلنان نسبوا الكراهةلربهان وألن جممع االفقيه، 

 الفتوى الّإ ،ن ذلك ال يصلح لالستناد والقول بالكراهةأنت خبري بأاألصحاب، و

 بضميمة التسامح، ومثله ال يصلح لالستناد بعد وجود الروايات، فعن أيب عبد اهللا

يف قربه ) ليه وآلهصلى اهللا ع( ألقى شقران موىل رسول اهللا«: قال) عليه السالم(

  .)٢(»القطيفة

نه رمبا أ )عليه السالم( يب احلسنأ إىل كتب علي بن بالل: وعن القاساين قال

  ة فيفرشيض ندرمات عندنا امليت وتكون األ

                                                
  .١٨٧ ص١ ج:املبسوط) ١(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٢٧ الباب ٨٥٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٩٨

القرب بالساج، أو يطبق عليه ـ أي جنعله يف تابوت من ساج حىت يكون  

وال مفهوم . )١(»ذلك جائز«: الساج حميطاً به ـ فهل جيوز ذلك؟ فكتب

  . ألن الشرط كان يف كالم السائل،للحديث

إطالق ـ أي جواز ـ ) عليه السالم(يب احلسن الثالث أروي عن : ويف الفقيه

  .)٢(ن يفرش القرب بالساج ويطبق على امليت الساجأيف 

مث : )عليه السالم( للحسن) عليه السالم (مري املؤمننيأيف وصية ويف فرحة الغري 

نك تقع على ساجة إمنتهى كذا وكذا، مث شق حلداً ف إىل اً يف موضعهاحفر يل قرب

وضعين يف الساجة، مث ضع علي سبع ) عليه السالم (دخرها يل أيب نوحامنقورة، 

  .، احلديث)٣(»لنب كبار

نكما إفاحتفرا فيها ف«: للحسنني) عليه السالم (رشاد املفيد يف وصيتهإويف 

ذا ساجة مكتوب إ ـ فاحتفرنا، ف:أن قال إىل ـ» جتدان فيها ساجة، فادفناين فيها

  .)٤(»)عليه السالم( لعلي بن ايب طالب) عليه السالم (هذه ما أدخرها نوح«: عليها

   مام املهدين حممد بن عثمان وكيل اإلأ يف غيبة الشيخ، يورو

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٢٧ الباب ٨٥٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤٦ ح يف الصالة على امليت٢٥ الباب ١٠٨ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٢٧ الباب ١٢٤ ص١ ج:املستدرك) ٣(

  .١٩ ص:رشاداإل) ٤(



١٩٩

 دخل عليه أبو احلسن، فوجد بني يديه ساجة، ونقاش ينقش )عليه السالم(

على حواشيها، فقال ) عليهم السالم( مساء األئمةأيات من القرآن، وعليها ويكتب آ

 أو قال ،هذه لقربي تكون فيه أوضع عليها: يا سيدي ما هذه الساجة؟ فقال: له

 فقال ـ إذ كان يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من :أن قال إىل ليها ـإسند أ

أن  إىل .اجة معياهللا عز وجل ودفنت فيه وهذه الس إىل سنة كذا وكذا صرت

  .)١( فمات أبو جعفر أي حممد بن عثمان يف اليوم الذي ذكره:قال

  .اآلجر واحلجر وغريمها، لوحدة العلة إىل  املشهور من الساجيمث تعد

رد ال يلف الب«: )عليه السالم( بن سنان، عن الصادقا خرب :عدم الكراهةويؤيد 

  .)٢(»خده وحتت جنبهضع حتت به، ولكن يطرح عليه طرحاً، فاذا اُدخل القرب و

ن يكون أنه لو كان إسرافاً لزم إ: سراف، وفيهإنه أورمبا يشكل على ذلك ب

  .نه نوع احترام، فال يكون إسرافاًأ إىل ، مضافاحراماً، ال مكروهاً

                                                
  .٢٢٢ ص:الغيبة) ١(

  .١٤٠ ح يف تلقني احملتضرين٢٣ الباب ٤٥٨ ص١ ج:التهذيب) ٢(



٢٠٠

وأما فرش ظهر القرب باآلجر وحنوه فال بأس به، كما أنّ فرشه مبثل حصري 

  .هته أيضاًوقطيفة ال بأس به، وإن قيل بكرا

  

 فرش يف قرب رسول اهللا«: أنه قال) عليه السالم (أما ما رواه الدعائم، عن علي

 فلم يعلم أن ،)١(»قطيفة ألن املوضع كان ندياً متسبخاً) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

أو من كالم املؤلف، ويؤيد عدم ) عليه السالم (العلة هل هي من كالم علي

وضع حتت جسد أبيه الطاهر ) عليه السالم (حلسنيالكراهة أن اإلمام علي بن ا

  .)٢(رياًصح

لألصل، وما رواه الكايف، عن } وأما فرش ظهر القرب باآلجر وحنوه فال بأس به{

على ) عليه السالم (جعل علي«: يقول) عليه السالم (مسعت أبا عبد اهللا: أبان قال

جراً هل آعل الرجل عليه  أرأيت أن ج: قلت،»لبناً) صلى اهللا عليه وآله( قرب النيب

  .)٣(»ال«: )عليه السالم( يضر امليت؟ قال

كما أن فرشه مبثل حصري وقطيفة ال {: ولعلّه لبعض ما ذكرناه قال املصنف

ورمبا يدل على عدم كراهة الفرش مطلقاً } بأس به، وإن قيل بكراهته أيضاً

 من أنّ )سالمعليه ال( وكذلك التابوت، وما رواه يف كامل الزيارة، عن الصادق

  نزل يف) عليه السالم (اًنوح

                                                
  . يف ذكر الدفن والقبور٢٣٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  . عن نفس املهموم٢٣٨ ص:كما يف منتخب التواريخ) ٢(

  .٣ حب ما يبسط يف اللحد با١٩٧ ص٣ ج:الكايف) ٣(



٢٠١

فحمل التابوت يف ) عليه السالم (ركبتيه فاستخرج تابوتاً فيه عظام آدم إىل املاء 

  . دفن يف التابوت) عليه السالم (مما يدل على أن آدم.  احلديث،)١(جوف السفينة

)  السالمعليه (أن تابوت أمري املؤمنني:  مرسالً)٢(ثبات الوصيةإوما رواه يف 

ـ مما يدل ) عليه السالم (ونوح) عليه السالم (فوق تابوما ـ أي تابوت آدم

  .على أم مجيعاً دفنوا يف تابوت

 ـ يف رواية قصة استخراج موسى) عليه السالم (وما رواه الفقيه، عن الصادق

) عليه السالم (ـ فدلته على قرب يوسف) عليه السالم (بدن يوسف) عليه السالم(

  .)٣(تخرجه من شاطىء النيل يف صندوق مرمرفاس

 أي موسىـ خرج أف ،)عليه السالم (وما رواه حممد بن أيب نصر، عن الرضا

عليه ( عظام يوسف ـ من النيل يف سفط مرمر فحمله موسى) عليه السالم(

  .)٤()السالم

  ملا حضرته ) عليه السالم ( أن يوسفيرو: ويف لب اللباب

                                                
  .مري املؤمننيأ يف ثواب زيارة ١٠ الباب ٣٨ ص:كامل الزيارات) ١(

  .١٨ ح الدفنأبواب من ١٣ الباب ١٢٢ ص١ ج:املستدرك) ٢(

  .٣٦ ح يف النوادر٢٧ الباب ١٢٣ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٨ ح الدفنأبواب من ١٣ ـ الباب ١٢١ ص١ ج:املستدرك) ٤(



٢٠٢

خيف رب ولده خوفاً عن جزعه وفوات أجره، بل إذا نزول األب يف ق: الثالث

   يكون مكروهاً،من ذلك يف سائر األرحام أيضا

  

  .غري ذلك إىل . احلديث)١( ملوتهأالوفاة أمر أن جيعل له صندوق من رخام وهي

 حفص ربخل} عه وفوات أجرهزنزول األب يف قربه ولده خوفاً من ج: الثالث{

  .)٢(»يكره للرجل أن يرتل يف قرب ولده«: قال) عليه السالم (عن الصادق

 ،الرجل يرتل يف قرب والده«: قال) عليه السالم (وخرب عبد اهللا بن راشد، عنه

  .)٣(»وال يرتل الوالد يف قرب ولده

القرب  إىل )عليه السالم (مساعيل فانتهى أبو عبد اهللاإملا مات : ويف خرب مرة قال

هكذا صنع رسول «:  مث قال،ل يف القربأرسل نفسه فقعد على حاشية القرب ومل يرت

  .)٤(»براهيم ولدهإب) صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا

  }ك يف سائر األرحام أيضاً يكون مكروهالبل إذا خيف من ذ{

                                                
  .١٧ ح الدفنأبواب من ١٣لباب  ا١١٢٢ ص١ ج:املستدرك) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٢٥ الباب ٨٥١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٢٥ الباب ٨٥١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٤٣ ص:كمال الدينإ) ٤(



٢٠٣

 إال الزوج يف قرب زوجته، واحملرم يف ،بكراهة نزول األرحام مطلقا:  قالبل قد ي

  .قرب حمارمه

  .رمحة التراب، فإنه يورث قساوة القلبأن يهيل ذو الرحم على : الرابع

   القرب بتراب غري ترابه،سد: اخلامس

  

: قال) صلى اهللا عليه وآله( ن رسول اهللاإ: )عليه السالم( خلرب علي، عن الكاظم

والدكم، ولكين لست آمن أن ترتلوا يف قبور أنه ليس عليكم حبرام إيها الناس أيا «

 فيدخله عند ذلك من ،ب به الشيطانن يلعأإذا حلّ أحدكم الكفن عن ولده 

  .)١(»اجلزع ما حيبط أجره

ال الزوج يف قرب زوجته، واحملرم يف إرحام مطلقا بكراهة نزول األ: بل قد يقال{

تقدم أنه ال دليل على الكراهة، فراجع الثامن عشر من مستحبات  وقد} قرب حمارمه

  .الدفن

زم القول بكراهة كثري من نعم الكراهة يف الولد حمققة، ولو أخذ بالعلة يل

األرحام، بل األصدقاء أيضاً، وال يقول  إىل بالنسبةاملستحبات املربوطة بامليت 

  .حدأبذلك 

كما } نه يورث قساوة القلبإن يهيل ذو الرحم على رمحه التراب، فأ: الرابع{

  .تقدم ذلك يف املستحبات

  ،شكالإبال خالف وال } سد القرب بتراب غري ترابه: اخلامس{

                                                
  .٤ ح الدفنأبواب من ٢٥ الباب ٨٥١ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٢٠٤

  .وكذا تطيينه بغري ترابه، فإنه ثقل على امليت

  

  .بل إمجاعاً كما ادعاه بعضهم

كلما جعل على القرب من «: قال) عليه السالم (ففي مرسلة الفقيه، عن الصادق

  .)١(»غري تراب القرب فهو ثقل على امليت

يه صلى اهللا عل( ن النيبإ«: )عليه السالم( يب عبد اهللاأويف رواية السكوين، عن 

  .)٢(»ن يزاد على القرب تراب مل خيرج منهأى ) وآله وسلم

ن يعمق القرب فوق ثالثة أذرع، أنه كره إ، )عليه السالم( عن علي وعن الدعائم،

  .)٣(ن يزاد عليه تراب غري ما خرج منهأو

ال "ن املراد بكونه ثقالً على امليت يف املرسلة التشبيه ال احلقيقة، فإنه أالظاهر 

  .، وألن امليت املنعم ال يثقله أثقال الدنيا"خرىأة وزر تزر وزار

ففي خرب السكوين، عن } نه ثقل على امليتإوكذا تطيينه بغري ترابه، ف{

  .)٤(»ال تطينوا القرب من غري طينه«: قال) عليه السالم (الصادق

  ن وضع لبنة أو آجرة أو صخرة عليه ال بأسأولكن الظاهر 

                                                
  .١٨ ح يف النوادر٢٧ الباب ١٢٠ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٣٦ الباب ٨٦٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  . يف ذكر الدفن والقبور٢٣٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٣٦ الباب ٨٦٤ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٢٠٥

  جتصيصه أو تطيينه: السادس

  

به، ملا تقدم يف فرش القرب باللنب واآلجر، هنا يف الثاين، ويف املستحبات يف 

  .مسألة وضع عالمة على القرب

كما هو املشهور، بل عن املبسوط والتذكرة } و تطيينهأجتصيصه : السادس{

عن ) عليه السالم (سألت أبا احلسن موسى:  عليه، خلرب علي بن جعفر قالاإلمجاع

ال يصلح البناء عليه، وال «: ، واجللوس عليه، هل يصلح؟ قالالبناء على القرب

  .)١(»اجللوس، وال جتصيصه، وال تطيينه

: ) السالممعليه( ، عن آبائه)عليه السالم( وخرب احلسني بن زيد، عن الصادق

  .)٢(»ن جتصص املقابرأى ) صلى اهللا عليه وآله( ن رسول اهللاأ«

نه ى عن تقصيص أ) ى اهللا عليه وآلهصل( وخرب القاسم بن عبيد، عن النيب

  .)٣(القبور وهو التجصيص

 ،ال تبنوا على القبور«: قال) عليه السالم (يب عبد اهللاأوعن جراح املدايين، عن 

  .)٤(»كره ذلك) صلى اهللا عليه وآله( ن رسول اهللاإوال تصوروا سقوف البيوت، ف

                                                
  .٤ ح الدفنأبواب من ٤٤ الباب ٨٧٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٤٤ الباب ٨٦٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح الدفنأبواب من ٤٤ب  البا٨٧٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٤٤ الباب ٨٧٠ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٢٠٦

عن )  اهللا عليه وآلهصلى( وى: يف حديث املناهي) عليه السالم (وعن علي

  .)١(جتصيص املقابر

ال يزال امليت «: نه قالأ) صلى اهللا عليه وآله( وعن دعوات الراوندي، عن النيب

  .)٢(»ذان ما مل يطين قربهيسمع األ

ن الكراهة إذا كان بعنوان الزينة كما تفعله الفراعنة واملترفون، أ ب:لكن رمبا يقال

لعالمة، ألن ذلك هو مقتضى اجلمع بني هذه ال إذا كان بعنوان االستحكام وا

 فإن التجصيص والتطيني نوع من ،تقاناألخبار، واألخبار اليت تقدمت من اإل

  .االستحكام

عليه  (بو احلسن موسىأملا رجع :  قال،ويؤيده، بل يدل عليه، خرب يونس

 مر بعضأفيد، فدفنها، و باملدينة، ماتت له ابنة إىل من بغداد، ومضى) السالم

  .)٣(مسها وجيعله يف القربان جيصص قربها، ويكتب على لوح أمواليه 

ن امليت أ لوضوح ،ذلك" ما مل يطني قربه): "صلى اهللا عليه وآله(ه بل ظاهر قول

ن إ :نه يتأذى بزينة الدنيا، كما قالأاية عن ن الطني وحنوه، فهو كهال حيول دون

  .املال حال دون مساع األغنياء املواعظ

                                                
  .٤٢٤ ص:خالقمكارم األ) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٣٩ الباب ١٢٧ ص١ ج:املستدرك) ٢(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٣٧ ـ الباب ٨٦٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٢٠٧

حكام املندوب بدونه، والقدر املتيقن من الكراهة إمنا رورة، وإمكان اإللغري ض

  .باطن القرب، ال ظاهره، وإن قيل باإلطالق إىل هو بالنسبة

  

صلى اهللا عليه ( ويؤيده بل يدل عليه ما رواه العالمة احللّي يف النهاية، عن النيب

ليه، ألنه من زينة الدينا ن جيصص القرب، أو يبىن عليه، أو يكتب عأنه ى إ): وآله

خبار خبار السابقة، واألن اجلمع بني هذا اخلرب، واألإ، ف)١(ليهإفال حاجة بامليت 

ن ما كان بعنوان الزينة كان مكروهاً، وما كان أ :الدالة على استحباب الكتابة

  .بعنوان االستحكام والداللة وبقاء األثر ليس مبكروه، وهذا هو األقرب عندي

مكان إلغري ضرورة، و{: موضع النظر يف كالم املصنف حيث قالومنه يعرف 

ن أكام على هذا الدليل مع ح ووجه تقدمي دليل اإل،}حكام املندوب بدونهاإل

ب عن آحكام وارد على هذا الدليل، ألنه ن دليل اإلأبينهما عموماً من وجه، و

  .التخصيص

باطن القرب ال  إىل نسبةو بالهإنما {لدى املصنف } والقدر املتيقن من الكراهة{

ن قيل إو {،وكأن املصنف أراد بذلك اجلمع بني أخبار النهي وبني يونس} ظاهره

 ومنها غري ذلك، ولعلّ ،وقد قالوا وجوها يف اجلمع، منها ما ذكره} طالقباإل

  .، واهللا العاملهاألقرب ما ذكرنا

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٣٩ الباب ١٢٧ ص١ ج:املستدرك) ١(



٢٠٨

قبور  إىل سبةنه ال إشكال وال خالف يف عدم كراهة البناء والتجصيص بالن إمث

   .والعلماء الراشديناألنبياء، واملعصومني، واألولياء، والصاحلني، 

ال إمجاع املسلمني بكل طوائفهم قوالً وعمالً ـ إ إىل ضافةويدل على ذلك باإل

 إىل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  خبالفه ـ منذ زمن الرسولن ال يعتىنمممن شذ 

  :هذا اليوم مجلة من الروايات

قبر رسول «: قال) عليه السالم (ي يف الكايف والتهذيب، عن أيب عبد اهللاوكاملر

وما رواه التهذيب، عن  .)١(»حمصب حصباه محراء)  اهللا عليه وآلهىصل( اهللا

، عن )عليه السالم( ، عن جده)عليه السالم( ، عن أبيه)عليه السالم( الصادق

) عليه السالم (يا علي«: النه قأيف حديث طويل ) صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

من عمر قبوركم وتعاهدها فكأمنا أعان سليمان بن داود على بناء بيت 

  .، احلديث)٢(»املقدس

  )عليه السالم(  اهللا سبحانه عوض احلسنيوما ورد من أنّ

                                                
  يف تلقني احملتضرين٢٣ الباب ٤٦١ ص١ ج:والتهذيب .٢ ح باب تطيني القرب٢٠١ ص٣ ج:ايفالك) ١(

  .١٤٧ح

  .٥ ح يف الزيادات٥٢ الباب ١٠٧ ص٦ ج:التهذيب) ٢(



٢٠٩

عليه (  لظهوره يف تقرير القبة له،)١(اُموراً، منها استجابة الدعاء حتت قبته 

  .)السالم

من ) عليه السالم (لعلي بن احلسني) عليها السالم( ما روته زينبوما ورد في

  .، مما يدل على مدحه)عليه السالم( جعل الرسم لقرب احلسني

وما ورد من استحباب تقبيل العتبة عند دخول الروضات املشرفات، مما يدل 

ن إالتزيني بالذهب، حيث  إىل على وجود البناء وتقريره، بل والفحوى بالنسبة

وملا أراد ) صلى اهللا عليه وآله(  الكعبة كان مزيناً بالذهب يف عهد رسول اهللاباب

كما هو املشهور، فاذا استحب هناك استحب ) عليه السالم (عمر بيعه اه علي

  :عظم، كما قال السيد حبر العلومأالذي هو ) عليه السالم (قرب احلسني إىل بالنسبة

  ومن حديث كربال والكعبة

  )٢(لو الرتبةلكربال بان ع

  ن أقبل ) عليه السالم (زوار قرب احلسني إىل ن اهللا ينظرأوورد 

                                                
  .١٦ ح املزارأبواب من ٤٥ الباب ٣٥٢ص ١ ج:الوسائل) ١(

  . يف املشاهد٩٦ ص:منظومة العالمة الطباطبائي) ٢(



٢١٠

 قبور األنبياء، واألوصياء، والصلحاء، جتديد القرب بعد اندراسه، إالّ: السابع

  .والعلماء

  

ن املعصومني كلهم نور واحد، هذا كله أ ومن املعلوم ،)١(أهل عرفات إىل ينظر

ر ـ لداللة العرف الذي هو املرجع يف املوضوعات ـ نه من الشعائأ إىل ضافةباإل

 ضافة، باإل)٢(﴿ومن يعظِّم شعاِئر اللَِّه فَِإنها ِمن تقْوى الْقُلُوِب﴾: فيشمله قوله تعاىل

، مع أا كانت يف زمام )عليهم السالم( ن األئمة مل يستنكروا بناء قبورهمأإىل 

  .كما هو واضح

ملرجحات اخلارجية، مثل تسهيل راحة الزائر، وخدمة هذا مع الغض عن ا

  .املصلني والداعني، وكثري من أمثال ذلك

الّ قبور األنبياء، واألوصياء، والصلحاء، إجتديد القرب بعد اندراسه، : السابع{

 منه فهو املشهور بني العلماء، ما املستثىنأ فقد عرفت حاله، وما املستثىنأ} والعلماء

 تقدم يف جتصيص القرب وتطيينه، ومبا رواه التهذيب والفقيه واحملاسن، واستدلوا له مبا

 فقد خرج من  أو مثل مثاالًاًمن جدد قرب«: قال) عليه السالم (عن أمري املؤمنني

  .)٣(»سالمإلا

                                                
  .١٥ ح املزارأبواب من ٤٩  الباب٣٦٣ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .٣٢اآلية : سورة احلج) ٢(

 يف ٢٧ الباب ١٢٠ ص١ ج:الفقيه .١٤٢ ح يف تلقني احملتضرين٢٣ الباب ٤٥٩ ص١ ج:التهذيب) ٣(

  . يف تزويق البيوت والتصاوير٥ كتاب املرافق الباب ٦١٢ ص:احملاسن .٢١ حالنوادر



٢١١

من سالم الكامل، ال أنه يصبح كافراً، كما هو الظاهر، لكن قرأ واملراد اإل

  : على وجوهجدد

ال جيوز جتديد (:  وكان يقول،باجليم" جدد"لتهذيب من قراءته ما عن ا: األول

  .)١()القرب وتطيني مجيعه بعد مرور األيام عليه وبعد ما طين يف األول

  .)٢( يعين من سنم قرباً،باحلاء" حدد"ما عن سعد بن عبد اهللا حيث قرأ : الثاين

أن جيعل القرب ، ب)٣(باجليم والثاء" ثدج"ما عن الربقي حيث قرأ من : الثالث

قبار إنسان آخر، ألن اجلدث هو القرب، ويكون معناه النهي عن  إلاًخرى قربأدفعة 

  .آخر يف قرب األول

لكن معناه نبش قرب " جدد"نه أ من )٤()رمحه اهللا( ما عن الصدوق: الرابع

  .جتديده إىل جنسان، ألن من نبش قرباً فقد جدده أي أحواإل

   فيدل ، أي شق،باخلاء" خدد" قرأ نهأاملفيد من  ما عن: اخلامس

                                                
  .١٤٢ ذيل احلديث ٤٥٩ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .املصدر) ٢(

  .املصدر نفسه) ٣(

  .٢١ يف النوادر ذيل احلديث ٢٧ الباب ١٢٠ ص١ ج:الفقيه) ٤(



٢١٢

  .تسنيمه بل األحوط تركه: الثامن

  البناء عليه عدا قبور من ذكر،: التاسع

  

  .)١(على حرمة النبش

، لكن معناه من قتل إنساناً )٢(باجليم" جدد"نه أما عن بعض من : السادس

  .صنمد البنه يع ألأي صنع صنماً» لمثّ« و:ليجدد قرباً زيادة على ما كان، قال

هو خروج » مثّل«وعلى هذا فاخلروج عن اإلسالم لعظم هذين الذنبني، أو أن 

  .بالفعل ألنه عبادة للصنم

وكيف كان، فالرواية جمملة، ودليل الكراهة التسامح بفتوى الفقيه، وما تقدم، 

  .واهللا سبحانه العامل

  .عكما عرفت يف مسألة استحباب التربي}  بل األحوط تركه،تسنيمه: الثامن{

من األنبياء واألئمة والصلحاء }  عدا قبور من ذكر،البناء عليه: التاسع{

ن كان البناء يالزم أحدمها، والكراهة إوالعلماء، وهذا غري التجصيص والتجديد، و

  :هي املشهور بني الفقهاء، جلملة من الروايات

  عليه( قال) عليه السالم (خيهأكخرب علي بن جعفر، عن 

                                                
  .١٤٢ ذيل احلديث ٤٥٩ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٣ ححكامه ذيلأ باب الدفن وآدابه و١٨ ص٧٩ ج:البحار) ٢(



٢١٣

  .ة الدفن حتت البناء والسقفوالظاهر عدم كراه

  

  .)١(»ال يصلح البناء عليه وال اجللوس عليه«): السالم

صلى اهللا عليه ( ى رسول اهللا«: قال) عليه السالم (وخرب يونس، عن الصادق

  .)٢(» أو يبىن عليه،ن يصلى على قرب، أو يقعد عليهأ) وآله

لقبور، وال تصوروا ال تبنوا على ا«: قال) عليه السالم (وخرب املدائين عنه

  .)٣(»كره ذلك) صلى اهللا عليه وآله( سقوف البيوت، فإن رسول اهللا

صلى اهللا ( بعثين رسول اهللا«: قال) عليه السالم (وخرب القداح، عن أمري املؤمنني

  .)٤(»يف هدم القبور وكسر الصور) عليه وآله

بعثين : )معليه السال( مري املؤمننيأقال ) عليه السالم (وخرب السكوين، عنه

 وال ، حمواالّإال تدع صورة «: املدينة، فقال إىل )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

  .)٥(» قتلتهالّإ وال كلباً ، سويتهالّإ قرباً

ن التسوية تشمل هدم البناء أيضاً كما تشمل تسوية سنامه، ومنه يظهر إف

  . فهو مكروه حدوثاً وبقاًء،استحباب هدم البناء إن كان

  ألنه ليس من}  حتت البناء والسقفلظاهر عدم كراهة الدفنوا{

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٤٤ الباب ٨٦٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٤٤ الباب ٨٦٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٤٤ الباب ٨٧٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٦ ح الدفنأبواب من ٤٤ الباب ٨٧٠ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٤٣  الباب٨٦٩ ص٢ ج:الوسائل) ٥(



٢١٤

  اختاذ املقربة مسجداً: العاشر

  

  .البناء على القرب

شكال يف مشول البناء ملا إذا كان البناء على نفس القرب، أما إذا كان إمث ال 

  .حداث غرفة حوله، فهل ذلك مشمول الكراهة أم ال؟ احتماالنإحوله، ك

ستراحة الزائر، وتظلله عن الشمس واملطر والربد وما أشبه، اذا كان ألجل إما أ

ذا كانت األرض مباحة، أو إن الكراهة إمنا هو فيما إفهو داخل يف خدمة الناس، مث 

كانت موقوفة وقفاً مطلقاً، أو كانت ملكاً للذي يريد البناء، أو ما أشبه، أما إذا 

  . للقرب فقط دون زيادة مل جيز ذلككان وقفاً

 املسجد يف املقربة، ويدل عليه موثقة بأن يبىن} ختاذ املقربة مسجداًا: شرالعا{

سألته عن زيارة القبور وبناء املساجد فيها؟ : قال) عليه السالم (مساعة، عن الصادق

  .)١(»ما زيارة القبور فال بأس ا، وال يبىن عندها مساجدأ«:  عليه السالمفقال

 وال ال تتخذوا قربي قبلةً«: قال)  عليه وآلهصلى اهللا( ورواية الفقيه، عن النيب

  .)٢(»ن اهللا لعن اليهود حيث اختذوا قبور أنبيائهم مساجدإمسجداً، ف

ليه إن يتوجه يف الصالة أقبلة ) صلى اهللا عليه وآله( ن املراد باختاذ قربهأوالظاهر 

  دون الكعبة، وباختاذه مسجداً، أن يسجد على

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٦٥ الباب ٨٨٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣١ ح يف التعزية٢٦ الباب ١١٤ ص١ ج:الفقيه) ٢(



٢١٥

  .والعلماء) عليهم السالم(  مقربة األنبياء واألئمة!إال

  املقام على القبور: احلادي عشر

  

جعلت يل «): صلى اهللا عليه وآله( القرب كالسجود على األرض، فهو مثل قوله

  .فهذا اخلرب أجنيب عن حمل الكالم. )١(»األرض مسجداً

ختاذ املقربة مسجداً، ال أنه إذا كانت ان الظاهر إن املراد باخلرب األول هو أكما 

و قربه، أن يكون مقربة ـ يكره جعل املسجد حوله أاك قبور أو قرب ـ بدون هن

  .)٢( أَمِرِهم لَنتِخذَنَّ علَيِهم مسِجداً﴾ الَّذين غَلَبوا علىقَالَ ﴿: وذلك لقوله تعاىل

ولعل السر يف الكراهة يف املقابر، مزامحة الصالة يف املقربة، مع كوا مقربة 

  .روض سبق املقربة مل يكن للمسجد موقعوحيث كان املف

} والعلماء) عليهم السالم( ال مقربة األنبياء واألئمةإ{: وعلى ما ذكرناه فقوله

ستثناء متصل كان وجه االستثناء الروايات انه أقلنا بن إومن االستثناء املنقطع، 

العلماء ، واملناط يف قبور )عليهم السالم( الواردة يف استحباب الصالة عند قبورهم

  .والصلحاء

نسان ويقيم هناك ن يذهب اإلأواملراد به } املقام على القبور: احلادي عشر{

نه كان يف زمان اجلاهلية إمدة ليالً واراً، أو يذهب كل ليلة، أو كل ار هناك، ف

والكراهة كأا لفتوى الفقيه، بضميمة قاعدة التسامح، يقيمون على قبور موتاهم، 

  دهم ن املشهور عنإف

                                                
  .٢ ح التيممأبواب من ٧ الباب ٩٧٠ ص٢ ج:لالوسائ) ١(

  .٢١اآلية : سورة الكهف) ٢(



٢١٦

  ).عليهم السالم( إال األنبياء واألئمة

  

  .الكراهة

ليهم، ويدل على عدم الكراهة إومن } )عليهم السالم( الّ األنبياء واألئمةإ{

ولوال غلبة املستولني علينا جلعلت املقام «: )عليه السالم( ليهم قول عليإبالنسبة 

  .)١(»عند قربك لزاماً

  .)٢(» عن سوء ظين مبا وعد اهللا الصابرينقم فالأن إو«: )عليه السالم( وقوله

عليها ( كانت فاطمة«: قال) عليه السالم (يب جعفرأوما رواه الدعائم، عن 

 وكانت يف كل سنة تأيت قبور الشهداء مع ،تزور قرب محزة وتقوم عليه) السالم

  .)٣(»غفرونتنسوة معها فيدعون ويس

 يف ليلة كذا،) يه السالمعل (نسان عند احلسني من استحباب بقاء اإلوردوما 

  .غري ذلكإىل 

قامت على قرب أ) عليه السالم (بنت احلسني) عليها السالم( ن فاطمةأوحكي 

 فلما انقضت السنة أمرت مواليها فقوضوا خيمتها ،زوجها احلسن املثىن سنة

» هل وجدوا ما فقدوا«:  يقول فسمعت هاتفاً،بيتها إىل ورجعت يف سواد الليل

  ل ب«فأجابه آخر 

                                                
  .٢١٢ ص٤٣ ج:البحار) ١(

  .٢١٢ ص٤٣ ج:البحار) ٢(

  . يف ذكر الدفن والقبور٢٣٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(



٢١٧

  .اجللوس على القرب: الثاين عشر

  

  .)١(»يئسوا فانقلبوا

 ، وتعظيم للشعائر،مام حتصيل لألجر والثوابن يف املقام عند النيب واإل إهذا، مث

  .وغريمها من احملسنات اخلارجية

، عن )عليه السالم( ففي خرب علي بن جعفر} اجللوس على القرب: الثاين عشر{

  .)٢(» وال اجللوس عليه، يصلح البناء عليهال«: قال) عليه السالم (أخيه

صلى اهللا عليه ( ن رسول اهللاإ«: )عليه السالم( ويف خرب يونس، عن الصادق

  .)٣(»و يبىن عليهأو يقعد عليه أ على قرب ىن يصلأى ) وآله

بدنه  إىل ن جيلس أحدكم على مجر فيحرق ثيابه وتصل النارأل«: ويف خرب آخر

 ٤(»على قربهيلّ من أن جيلس إأحب(.  

إذ ال يسمى ) عليه السالم(وال خيفى أنه ليس من ذلك اجللوس يف صحن اإلمام 

ذلك قرباً، أما اجللوس على قرب الصاحلني بقصد إصالح وحنوه فلعله ليس من ذلك، 

  .لكن الالزم مراعاة األدب واالحترام لو اضطر إىل ذلك

                                                
  .١٢ ص٧ ج:كما يف مصباح اهلدى) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٤٤ الباب ٨٦٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٤٤ الباب ٨٦٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٤٢ كتاب اجلنائز مسألة ١٦٥ ص:اخلالف) ٤(



٢١٨

  .البول والغائط يف املقابر: الثالث عشر

  

 ففي خرب حممد بن مسلم، عن الباقر} البول والغائط يف املقابر:  عشرالثالث{

من ختلى على قرب، أو بال قائماً، أو بال يف ماء قائماً، أو «: قال) عليه السالم(

  ،مشى يف حذاء واحد، أو شرب قائماً

  ن املراد به يف الليل، ال مطلقاً ـ أن يقيد بأال بد و: قولـ أ

صابه شيء من الشيطان مل يدعه أ بات على غمر، فأو خلى يف بيت وحده، أو

نسان وهو على بعض هذه اإل إىل سرع ما يكون الشيطانأن يشاء اهللا، وأإال 

  .)١(»احلاالت

: تخوف منها اجلنونيثالثة «: قال) عليه السالم (براهيم، عن الكاظمإوخرب 

  .)٢(»التغوط بني القبور، واملشي يف خف واحد، والرجل ينام وحده

 أي عن ،وى عنه) صلى اهللا عليه وآله(  رواية الدعائم، عن رسول اهللاويف

  . احلديث)٣(وبني القبور... البول وعن الغائط

: ثالثة يتخوف منها«: )عليه السالم( لعلي) صلى اهللا عليه وآله( ويف وصية النيب

  .آخره إىل ،)٤(»اجلنون، التغوط بني القبور

                                                
  .١ ح احكام اخللوةأبواب من ١٦ الباب ٢٣١ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح احكام اخللوةأبواب من ١٦ الباب ٢٣٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .داب الوضوءآ يف ذكر ١٠٤ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(

  .١٢٢ حلثالثة باب ا١٢٥ ص١ ج:اخلصال) ٤(



٢١٩

  .الضحك يف املقابر: الرابع عشر

  

): صلى اهللا عليه وآله( ، قال رسول اهللا)عليه السالم( ويف اجلعفريات، عن علي

  .غري ذلك إىل ،)١(»ال تبولوا بني ظهراين القبور، وال تتغوطوا«

ن الكراهة عامة لكل أنه إذا كان القرب ملكاً ومل يرض بذلك حرم، والظاهر  إمث

الحترام حىت خيص املؤمن، طالق، وليس ذلك ألجل ان مل يكن مسلماً، لإلإقرب، و

  .وذلك بقرينة قرناء ذلك

عن ) عليه السالم (ففي الفقيه عن الصادق} الضحك يف املقابر: الرابع عشر{

): عليه السالم(لعلي  )صلى اهللا عليه وآله( يف وصية النيب) عليهم السالم(آبائه 

  .)٢(»الضحك بني القبور، والتطلع يف الدور... كره اهللا عز وجل ألميت«

ن اهللا تبارك وتعاىل كره إ«): صلى اهللا عليه وآله( ، عن النيب)عليه السالم( وعنه

أن قال  إىل تباعهم من بعدي ـأيل ست خصال، وكرهتهن لألوصياء من ولدي و

  .)٣(»ـ والضحك بني القبور

من ضحك على جنازة «: )عليه السالم( وما رواه يف جمموعة ورام عن الصادق

ومن ضحك يف املقربة رجع وعليه من الوزر مثل جبل ... قيامة اهللا يوم الهأهان

٤(»دأح(.  

                                                
  . باب النهي عن البول والتغوط بني القبور٢٠٢ ص:اجلعفريات) ١(

  .٢ ح يف النوادر١٧٦ الباب ٢٥٨ ص٤ ج:الفقيه) ٢(

  .١٧ ح يف النوادر٢٧ الباب ١٢٠ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٥ ح الدفنأبواب من ٦٣ الباب ٨٨٦ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٢٢٠

.الدفن يف الدور: اخلامس عشر

  

  .احلرمةن سند هذه الرواية ضعيف ال ميكن القول بظاهره من إوحيث 

ى من ختطي القبور : قال) صلى اهللا عليه وآله( وعن الدعائم، عن رسول اهللا

ولعلها تشمل الضحك ولو عند  من الروايات، غري ذلك إىل )١(والضحك عندها

ألن ...  والظاهر عدم الفرق بني مقابر املسلمني وغريهم،قرب واحد، ولو باملناط

  .مكان الغفلة املقربة موضع العربة ال

: قال) عليه السالم (ملا عن أمري املؤمنني} الدفن يف الدور: اخلامس عشر{

 وال ،ال تتخذوا قبوركم مساجد«: قولي) صلى اهللا عليه وآله( مسعت رسول اهللا

  .)٣(ابن عثمان: ، وكذلك يف رواية)٢( كما يف رواية معمر،»بيوتكم قبوراً

ذا كان زائداً على الثلث، إجازة الورثة إ إىل وصى بدفنه يف بيته احتاجأنه لو إمث 

 للمناط، أو ال، لعدم الدليل؟ ،وهل الدكان واحلمام وحنومها له هذا احلكم

  .ناحتماال

  عليه( والعسكري) صلى اهللا عليه وآله( ما وصية الرسولأ

                                                
  . يف ذكر الوقت٢٣٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٥٥ الباب ١٣٢ ص١ ج:املستدرك) ٢(

  .١٠ ح مكان املصليأبواب من ٧ الباب ٣٨٣ ص٤ ج:حاديث الشيعهأجامع ) ٣(



٢٢١

  .تنجيس القبور وتكثيفها مبا يوجب هتك حرمة امليت: السادس عشر

  .املشي على القرب من غري ضرورة: السابع عشر

  

صلى ( منا هو للحكمة، إذ كان موضع موت الرسولإبدفنه يف داره ف) السالم

لعله مل ) عليه السالم (، والعسكري)١( احلديثأفضل بقعة كما يف) اهللا عليه وآله

  .)عليه السالم( هانة ملثلهن يدفن يف املقربة العامة ملا فيه من اإلأيرد 

هتكاً } تنجيس القبور وتكثيفها مبا يوجب هتك حرمة امليت: السادس عشر{

نصاً خاصاً بذلك، وكأنه ملا حد احلرمة، واالّ كان حراماً، ومل أجد  إىل ال يصل

 فهو نوع من عدم ن كان قليالًإن التنجيس والتكثيف هلما وإذكرناه من الدليل، ف

ن كان القرب ملكاً ومل يرض املالك كان حراماً مطلقاً، ومن ما ذكرناه إاالحترام، و

واحترام امليت كاحترام "، "ميانالنظافة من اإل"ن إولوية تنظيف املقابر، فأيظهر 

ترام، والتنظيف نوع من االح"احلي.  

ملا رواه حممد بن علي بن } املشي على القرب من غري ضرورة: السابع عشر{

  .)٢(»من وطأ قرباً فكأمنا وطأ مجراً«): صلى اهللا عليه وآله( براهيم، عن رسول اهللاإ

                                                
 ٧ الباب ١٩٢ ص٢ ج:واملستدرك . املزارأبواب من ٩ و٧ الباب ٢٧٠ ص١٠ ج:كاملروي يف الوسائل) ١(

  . املزارأبوابمن 

  .٢ ح الدفنأبواب  من٥٢ب ا الب١٣٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(



٢٢٢

  .االتكاء على القرب: الثامن عشر

  

لئن أطأ «: قال) صلى اهللا عليه وآله( وما رواه العالمة احللي يف النهاية، عن النيب

  .)١(» من أن أطأ على قرب مسلميلّإعلى مجرة أو سيف أحب 

ى عن ختطي القبور والضحك ): صلى اهللا عليه وآله( ويف رواية الدعائم، عنه

  .عندها

إذا دخلت املقابر «: )عليه السالم( نعم يعارضها ما رواه الفقيه، عن أيب احلسن

  .)٢(»ملهأك، ومن كان منافقاً وجد ذل إىل ستروحافطأ القبور، فمن كان مؤمناً 

هانة وعدم مل األوىل على قصد اإلحبن اجلمع العريف بينهما إمنا هو أوالظاهر 

املباالة، والثانية على قصد املشي العادي بدون ذلك، وهذا اجلمع وإن كان بال 

  .ليه الكالمانإفهم العرف، حيث يلقى  إىل شاهد يف اللفظ، لكنه قريب

 ال فاملشي يف مثل صحن األئمةإذا كانت القبور بارزة، وإفيما ن الكراهة  إمث

ن املشي يف احلجر الذي ورد أحيث حتته املقابر ال بأس به، كما ) عليهم السالم(

  .نه حتته أنبياء وهاجر ال بأس به، لعدم ظهور أثر القربأ

   وهذا هو املشهور، بل عن،}االتكاء على القرب: الثامن عشر{

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٥٢ الباب ١٣٢ ص١ ج:املستدرك) ١(

  .٣٨ ح يف التعزية٢٦ الباب ١١٥ ص١ ج:الفقيه) ٢(



٢٢٣

  أن يوضع اجلنازة قريبا منه، مثّ من غري،نزال امليت يف القرب بغتةإ: التاسع عشر

رفعها ووضعها دفعات كما مر.  

  

نه نوع من اهلتك، أ عليه، ويدل عليه اإلمجاعاخلالف، واملعترب، واملدارك، 

  .)١(»مته حياً سواءرححرمة املسلم ميتاً ك«): ليه وآلهصلى اهللا ع( فيشمله قوله

 اجللوس على القرب، ويف وطيه، ويف ما ورد من قول الصادق كراهة واملناط ىف

كلما جعل على قرب امليت من غري تراب القرب فهو ثقل على «: )عليه السالم(

حيان، ما وضع الوجه واليد عليه فال بأس به، بل يستحب يف بعض األأ، )٢(»امليت

 مام السجادن اإلأمني اهللا املشهورة أستحباب وضع اليد، ويف زيارة اوقد سبق 

  .)٣( على القربهوضع وجه) عليه السالم(

 منه، مث ن توضع اجلنازة قريباًأ من غري ،نزال امليت يف القرب بغتةإ: التاسع عشر{

ملا تقدم من األخبار الناهية احملمولة على الكراهة، } رفعها ووضعها دفعات كما مر

  .رفنيفهو ما فعله مستحب وتركه مكروه، لورود النص يف كال الط

  ذلك، خللو  إىل لقاء يف البحر ال حيتاجن اإلأمث الظاهر 

                                                
  .١٨ س٤ ص:املقنع) ١(

  .١٨ ح يف النوادر٢٧ الباب ١٢٠ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .٤٠ ص:كامل الزيارات) ٣(



٢٢٤

  .رفع القرب عن األرض أزيد من أربع أصابع مفرجات: العشرون

  .بلد آخر إىل نقل امليت من بلد موته: احلادي والعشرون

  

، ولعل يف القرب يف )١(ن البحر يكون قربهأن ورد يف حديث إنصوصه عنه، و

  . البحر تلكاألرض خصوصية ليست يف

كما سبق } زيد من أربع أصابع مفّرجاتأرفع القرب عن األرض : العشرون{

، فهل يراعى جانب فوقها، أو ولو كان القرب يف مكان غري متساويف املستحبات، 

  :جانب حتتها؟ احتماالن

 أم ال يكره ارتفاعه أكثر من ،ما الصندوق املوضوع للميت، فهل هو كذلكأ

الصخرة املوضوعة على األرض، واألوىل عدم ارتفاعهما أزيد وكذلك أصابع، أربع 

  .ربع، لوحدة املناط عرفاًأمن 

مراقد األنبياء واألئمة ومن  إىل شكال يف عدم كراهة االرتفاع بالنسبةإنعم ال 

  .ليهإاليهم، ألنه من تعظيم الشعائر املندوب 

نه مكروه مع أنه إ ف،}بلد آخر إىل نقل امليت من بلد موته: احلادي والعشرون{

مع اشكال وال خالف، بل عن املعترب، والتذكرة، والذكرى، وجإجائز، بال 

  . على اجلوازاإلمجاعاملقاصد، 

                                                
 ٤٥٠ ص٣ ج:حاديث الشيعةأوجامع  . الدفنأبواب من ٤٠ الباب ٨٦٦ ص٢ ج:كاملروي يف الوسائل) ١(

  . الدفنأبواب من ٤٨الباب 



٢٢٥

 أنه رفع ):عليه السالم( سالم، عن عليويستدل على الكراهة مبا عن دعائم اإل

دفنوا ا«: الكوفة فأكهم عقوبةً وقال إىل فحملوه...  ليه أن رجالً مات بالرستاقإ

. »بيت املقدس إىل ود ينقلون موتاهمجساد يف مصارعها، وال تفعلوا كفعل اليهاأل

دورهم  إىل ملا كان يوم اُحد أقبلت األنصار لتحمل قتالهم«: )عليه السالم( وقال

ادفنوا األجساد يف : ىمنادياً فناد) صلى اهللا عليه وآله( فأمر رسول اهللا

  .)١(»مصارعها

صلى اهللا عليه ( أن النيب. ابر بن عبد اهللا األنصاريوعن اجلعفريات، عن ج

  .)٢(مصارعهم إىل د بعد ما نقلوا أن يردواأمر بقتلى اُح) وآله

عليه  (ماماك اإلإال للكراهة، لضعف السند، ولعل إوهذه األخبار ال تصلح 

ن كان اجلسد قد تعفن، فإنه حينئذ من أكان ألجل أمر خارجي، مثل ) السالم

مبرور زمان قليل، كما أن  ليس بالبعيد، فإن يف وقت احلر يعفن اجلسد حرام كما

ألجل أمر خارجي، فإن ) صلى اهللا عليه وآله( من احملتمل قريباً أن يكون ي النيب

لى يف البيوت يورث بقاء مرارة األمل، واشتغال الناس م عن سائر تدفن الق

  .ع وحنوهاأعماهلم، بل وكذلك إذا دفن قريباً منهم كالبقي

                                                
  . يف ذكر الدفن والقبور٢٣٨ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  . باب النهي عن نقل املوتى٢٠٦ ص:اجلعفريات) ٢(



٢٢٦

 واألماكن املقدسة، واملواضع احملترمة، كالنقل عن ،املشاهد املشرفة إىل إالّ

النجف، فإن الدفن فيه يدفع عذاب القرب، وسؤال  إىل مكّة، والنقل إىل عرفات

  امللكني، وإىل كربالء والكاظمية، وسائر قبور األئمة،

  

، ولوال املشهور قالوا  كان، فهذه الروايات ال تصلح ألزيد من الكراهةوكيف

  .بالكراهة، لكان يف املناقشة فيها جمال

ن كانت إاملقربة، و إىل شكال أنه ليس من النقل الذهاب بامليتإنه ال  إمث

ر يف أواسط البلد، وقد ببعيدة، كما هي العادة يف البالد الكبار، إذ ال تصنع مقا

كبرية جداً، ومع ) المعليهم الس( كانت الكوفة وبغداد والبصرة يف زمن األئمة

النجف  إىل )عليه السالم (ذلك مل ينقل عنهم املنع عن ذلك، بل نقل جنازة اإلمام

من الكوفة شاهد على عدم كراهة هذا املقدار، وكذلك تقرير نقل جنازة حر من 

  .)عليه السالم (ذا قيل بوجود التقرير من املعصوم إ،مدفنه اآلن إىل كربالء

ذا كان بلدان إبلد ما ليس كذلك، ف إىل  بالنقل من بلدن املرادأومنه يعلم 

بينهما فرسخ مثالً مل يكن نقالً، وعليه فاملراد مبصارعها األماكن القريبة ال املصرع 

  .احلقيقي

عليهم ( مدافن املعصومني}  و، واألماكن املقدسة،املشاهد املشرفة إىل الّإ{

ن إالنجف، ف إىل مكة، والنقل إىل املواضع احملترمة كالنقل من عرفات{و) السالم

ىل كربالء والكاظمية وسائر قبور إالدفن فيه يدفع عذاب القرب وسؤال امللكني، و

 أمثال قم وعبد العظيم، كاملدينة املنورة، وسامراء، أو خراسان، وإىل} األئمة

  والقاسم



٢٢٧

  مقابر العلماء والصلحاء، إىل بل

  

 وبيت املقدس، ،يف الشام واملصر) سالمعليهما ال( ، والزينبني)عليهم السالم(

  ).عليهم السالم( ومقابر األنبياء

صفهان، ويدل على إوالد يف بكاحللة، وختت } مقام العلماء والصلحاء إىل بل{

ن عليه عمل األصحاب من إ(: عدم اخلالف فيه، بل عن املعترب إىل ضافةذلك باإل

ىل السرية من إمجاعهم، وإمامية واإل، وعن املعترب نقل عمل )١()اآلن إىل زمان األئمة

 الكاظمنيجوار  إىل املفيد يف داره، مث نقلالعلماء واألخيار، فقد دفن الشيخ 

كربالء املقدسة، ونقل الشيخ  إىل ، ونقل جنازة الرضي واملرتضى)عليهما السالم(

ل بعد دفنه يف اصفهان كما نقل، ونق) عليه السالم (مشهد اإلمام الرضا إىل البهائي

 النجف، والسيد شرف الدين من لبنان إليها، إىل املريزا الكبري الشريازي من سامراء

ن عملهم وقوهلم أ وغريها مجلة من الروايات الدالة على نقل األنبياء، مع ،غريهاإىل 

 إذا نسخ يف هذه الشريعة ـ كما قرر يف األصول ـ ومجلة  إالّ،وتقريرهم حجة

  . فضيلة النقلخرى من الروايات الدالة علىأ

:  يف حديث)عليه السالم( ما رواه املفضل، عن الصادق: فمن الطائفة األوىل

عليه  ( فيه عظام آدمـ يف املاء فاستخرج تابوتاً) عليه السالم (مث نزل ـ أي نوح«

  فحمل التابوت يف) السالم

                                                
  .٤ س٨٣ ص:املعترب) ١(



٢٢٨

  .)١(»يان قال ـ فأخذ نوح التابوت فدفنه بالغر إىل جوف السفينة ـ 

 ،ـ مبكة يف جبل أيب قبيس) عليه السالم (ودفن ـ أي آدم«:  آخرويف حديث

 محل بعد الطوفان عظامه يف تابوت، فدفنه يف ظاهر الكوفة، فقربه هناك ن نوحاً إمث

  .)٢(»فوق تابوته) عليه السالم (وتابوت أمري املؤمنني... ) عليه السالم( مع قرب نوح

 كما يقال ، بعالقة الكل واجلزءيطلق عليه ،املراد بالعظام هو الشخص: قولأ

  .فالن خضة عظام: و ما أشبه، ويف العرف يقالأو النفس، أ الروح، :لالنسان

كم عاش يعقوب : قلت له: قال) عليه السالم (وعن حممد بن مسلم، عن الباقر

أن قال ـ فلما مات يعقوب  إىل عاش حولني ـ«: )عليه السالم( مع يوسف؟ قال

  .)٣(»الشام فدفنه يف بيت املقدسىل  إمحله يوسف يف تابوت

 إىل ن اهللا تبارك وتعاىل أوحىإ«: )عليه السالم( وعن الفقيه، عن الصادق

ن قال ـ فاستخرجه أ إىل موسى بن عمران، أن أخرج عظام يوسف من مصر ـ

  عليه( ستخرج موسى يوسفاـ اي 

                                                
  .مري املؤمننيأ يف ثواب زيارة ١٠ الباب ٣٨ ص:كامل الزيارات) ١(

  .١٨ ح الدفنأبواب من ١٣باب  ال١٢٢ ص١ ج:املستدرك) ٢(

  . ط بريوت١٠٢سورة يوسف ذيل اآلية  ١٢٣ ص٤ ج:جممع البيان) ٣(



٢٢٩

لذلك الشام، ف إىل فحمله... من شاطيء النيل يف صندوق مرمرـ  ) السالم

  .)١(»الشام إىل حيمل أهل الكتاب موتاهم

نه قال أ) عليه السالم (يب احلسنأويف حديث حسن بن علي بن فضال، عن 

خرج عظام أن أموسى  إىل  إسرائيل، فأوحى اهللا جلّ جاللهاحتبس الثمر عن بين«

  .)٢(»الشام إىل فحملهقوله ـ  إىل يوسف من مصر ـ

ولقد أوحى اهللا تبارك «: )عليه السالم( يب نصر، عن الرضاأويف حديث ابن 

خرجه من النيل أف: ن قال ـأ إىل موسى أن خيرج عظام يوسف منها ـ إىل وتعاىل

  .آخره إىل )٣(»)عليه السالم( يف سفط مرمر فحمله موسى

موسى أن  إىل ن اهللا أوحىإ«: )عليه السالم( ويف حديث الكناسي، عن الباقر

  .)٤(»األرض املقدسة بالشام إىل  خيرج منهاأمحل عظام يوسف من مصر قبل أن

 ن اهللا تبارك وتعاىل أوحىإ«: )عليه السالم( ويف حديث اجلمال، عن الصادق

   فسئل عن،موسى أن حيمل عظام يوسفإىل 

                                                
  .٣٦ ح يف النوادر٢٧ الباب ١٢٣ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .١ ح٢٣٢ الباب ٢٩٦ ص:علل الشرائع) ٢(

  .٨ ح الدفنأبواب من ١٣ الباب ١٢١ ص١ ج:املستدرك) ٣(

  .٧ حلدفن اأبواب من ١٣ الباب ٨٣٥ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٢٣٠

  .، اخلرب)١(»قربه 

) صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا) عليه السالم (وعن الراوندي، عن علي

 إنك عند قرب يوسف، فامحل عظامه وقد استوى القرب يا موسى«: يف حديث قال

  .)٢(»باألرض

نسان عند ان أن يكون اإلمكا اخلرب واألخبار املتقدمة، إلال منافاة بني هذ: قولأ

  .وال يعلم موضعه بالضبطشيء 

ن يوسف ملا حضرته الوفاة أمر أن جيعل له صندوق أروي : وعن الراوندي قال

ن يذهب أفقبض مث دفن يف النيل وأوصى : ن قال ـأ  إىلمن رخام وهيأه ملوته ـ

  .)٣(ليهاإ) عليه السالم (به موسىذهب  مث ،األرض املقدسة إىل به

نه أ) عليه السالم (عن أمري املؤمننيالقلوب، ما رواه إرشاد : ومن الطائفة الثانية

ف طرف الغري، فبينما هو ذات يوم هناك مشر إىل كان إذا أراد اخللوة بنفسه أتى

 على ناقة، وقدامه جنازة، فحني على النجف، فإذا برجل قد أقبل من الربية راكباً

، فقال  عليه السالمم عليه، فردليه وسلّإقصده حىت وصل ) عليه السالم (رأى علياً

  وما هذه اجلنازة«: من اليمن، قال: ؟ قال»من أين«: له

                                                
  .٩ ح الدفنأبواب من ١٣ الباب ١٢١ ص١ ج:املستدرك) ١(

  .١١ ح الدفنأبواب من ١٣ الباب ١٢١ ص١ ج:املستدرك) ٢(

  .١٧ ح الدفنأبواب من ١٣ الباب ١٢٢ ص١ ج:املستدرك) ٣(



٢٣١

عليه ( رض، فقال له علييف هذه األجنازة أيب أتيت ألدفنها : ؟ قال»اليت معك 

نه يدفن هناك إ: وقال بذلك، أوصى إيلّ: ؟ قال»دفنته يف أرضكممل ال «: )السالم

تعرف ذلك أ«: )عليه السالم( فقال له. رضرجل يدعى يف شفاعته مثل ربيعة وم

  .)١(فقام ودفنه» نا واهللا ذلك الرجل ـ ثالثاً ـ فادفنأ«:  ال، قال:قال» الرجل

بعض  إىل ن نقلإبلد، ف إىل وال ينقل امليت من بلد(: صباحوقال الشيخ يف امل

املشاهد كان فيه فضل ما مل يدفن، فاذا دفن فال ينبغي نقله بعد دفنه، وقد رويت 

  .)٢()بعض املشاهد واألول أفضل إىل رواية جبواز نقله

بعض مشاهد األئمة مسعناها  إىل وقد وردت رواية جبواز نقله(: وقال يف النهاية

  .)٣()كرةمذا

وقد جاء يف حديث ما يدلّ على رخصة يف نقل (: يةعزوقال املفيد يف املسائل ال

وصى امليت أن إ) صلوات اهللا عليهم( بعض مشاهد آل الرسول إىل امليت

  .)٤()بذلك

                                                
  . يف فضل املشهد الغروي٤٤٠ ص:رشاد القلوبإ) ١(

  .خري السطر األ٢١ ص:مصباح املتهجد) ٢(

  . ط بريوت٤٤ص :النهاية) ٣(

  .١٤ ح الدفن ذيلأبواب من ٢٢ الباب ٣٩٦ ص٣ ج:حاديث الشيعةأكما يف جامع ) ٤(



٢٣٢

كتبت أسأله عن امليت ميوت بعرفات يدفن بعرفات : وخرب علي بن سليمان قال

  .)١(»احلرم ويدفن فهو أفضل إىل حيمل«: كتباحلرم فأيهما أفضل؟ ف إىل أو ينقل

 إىل )عليه السالم (رأس احلسني) عليه السالم(ويؤيد النقل، نقل اإلمام السجاد 

  .)٢(جسده الطاهر، كما ورد بذلك احلديث

فيها، كاحلنانة ) عليه السالم (ن رأس احلسنيإ األماكن اليت يقال رما سائأ

ماكن أا أفالظاهر  ومصر، واملدينة، وغريها، وشام، ،)عليه السالم (واحلرم العلوي

  .)٣(احلنانة إىل كما ورد بذلك رواية بالنسبةوضعت فيها الرأس الشريف، 

 إىل وكيف كان، فالروايات اليت ذكرناها تكفي يف الداللة على نقل امليت

س بيت املقدس، واحلرم لي إىل ن النقلإ نصاً أو مناطاً، ف،ليهاإاملشاهد املشرفة وما 

كل مكان مقدس من  إىل ما مكان حمترم، فيتعدى منهما باملناطأالّ ألجل إ

  .مشاهد األنبياء وأوالدهم الربرة، والعلماء الذين هم خلفاء األنبياء

، ورمبا يستدل على )عليه السالم( ن نقل اليماين كان قبل دفن اإلمام إمث

  هليةن مقابرهم حمل الفيوضات اإلأباستحباب النقل 

                                                
  .٢ ح مقدمات الطوافأبواب من ٤٤ الباب ٣٨١ ص٩ ج:الوسائل) ١(

  .١٥٤ صكتاب املقتل: العوامل) ٢(

  .١٥٣ صكتاب املقتل: العوامل) ٣(



٢٣٣

  .جماوريها إىل ترشح منها في

ليكم، وفاز إوأمن من جلأ «: )عليه السالم( واهلادي) عليه السالم (وبقول الرضا

 وقوله. » ومن أتاكم فقد جنى،من متسك بكم، ومن اعتصم م فقد اعتصم باهللا

ن من وصل حبله حببلكم أ و،ن املتوسل بكم غري خائبأشهد أو« :)عليه السالم(

  . وغريه)١( كما استدل بذلك يف املستند،»وصل بالعروة الوثقى

ن أومبا ورد من إذ من املعلوم صدق هذه العناوين على امليت املستجري م، 

ملا دفن عثمان بن مظعون دعا حبجر فوضعه عند ) صلى اهللا عليه وآله( الرسول

  .)٢(»يكون علماً ألدفن إليه قرابيت«: رأس القرب، وقال

  . )٣(»ليه قرابيتإحىت أدفن «: )السالمعليه ( ويف رواية أخرى عنه

ن املسافة أ مع ،الكاظمية إىل نقل من بغداد) عليه السالم(وبأن اإلمام الكاظم 

و كان يف ذلك الزمان كالبلدين، وكذلك نقل أا أكثر من فرسخ ومها بلدان، مبينه

  .)عليه السالم( اإلمام اجلواد

ار كثرية يف فضل الدفن يف قد وردت أخب(: نه قالأنه حكي عن البحار،  إمث

  .)٤()املشاهد ال سيما الغري واحلائر

                                                
  .٥ س٢٠١ ص١ ج:املستند) ١(

  .يف ذكر الدفن والقبور ٢٣٨ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

  . يف بسط الثوب على القرب٢٠٣ ص:اجلعفريات) ٣(

  .٨ ذيل احلديث ٧٠ ص٧٩ ج:البحار) ٤(



٢٣٤

آخر لبعض املرجحات  إىل بل ال يبعد استحباب النقل من بعض املشاهد

  الشرعية،

  

ين مسعت من بعض مشائخي ناقال له عن الفاضل أيف بايل (: ويف اجلواهر قال

عليهم ( شاهد األئمةقد تواترت األخبار أن الدفن يف سائر م: نه قالأاملقداد، 

  .)١()مسقط لسؤال منكر ونكري) السالم

ومن خواص الدفن فيه ـ أي يف النجف ـ إسقاط (: وقال يف مصباح اهلدى

 عذاب القرب وسؤال منكر ونكري، كما وردت به األخبار الصحيحة عن أهل البيت

أشرف يستحب أن يدفن امليت يف (: أنه قال، مث نقل عن املبسوط )٢()عليهم السالم

 وكذلك ،ن كان مبكة ففي مقربا، وكذلك املدينة، واملسجد األقصىإالبقاع، ف

مشاهد األئمة، وكذلك كل بلد له مقربة تذكر خبري وفضيلة من شهداء أو صاحلني 

  .، انتهى)٣()وغريهم

استحب احلمل  ،لو كان هناك مقربة ا قوم صاحلون أو شهداء(: ويف الذكرى

  .)٤()بركة زيارمليها لتناله بركتهم وإ

 لبعض املرجحات ،آخر إىل بل ال يبعد استحباب النقل من بعض املشاهد{

  ىلإكاظمية القل الرضي واملرتضي من ولذا ن} الشرعية

                                                
  .٣٤٦ ص٤ ج:اجلواهر) ١(

  .١٧ ص٧ ج:مصباح اهلدى) ٢(

  .١٨٨ ص١ ج:املبسوط) ٣(

  .٤ س٦٥ ص:الذكرى) ٤(



٢٣٥

: والظاهر عدم الفرق يف جواز النقل بني كونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال

خروج امليت عن قربه بعد مراده ما إذا استلزم النبش، وإالّ فلو فرض فحبرمة الثاين 

أو حنو ذلك،،دفنه بسبب من سبع، أو ظامل، أو صيب   

  

النجف، وذلك لنقل امليت  إىل كربالء، ونقل املريزا الكبري الشريازي من سامراء

 ونقل ،)١( كما يف الرواية،ن عرفات أيضاً مكان فضلأاحلرم، مع  إىل من عرفات

  .غريمها إىل مكة مكان ذو فضلن أالنجف مع  إىل آدم من أيب قبيس مبكة

 إىل مطلقاً، ويف استحبابه بالنسبة} والظاهر عدم الفرق يف جواز النقل{

لوحدة الدليل يف املقامني، } بني كونه قبل الدفن أو بعده{األماكن ذات الفضيلة 

ذ لو جاز النقل جاز ولو بعد الدفن، إذا ظهر امليت بسبب سيل أو سبع أو حنومها، إ

  .نقل رجح ولو بعد الدفن كذلكولو رجح ال

فالنبش حرام ال النقل، فلو } ذا استلزم النبشإه ما دومن قال حبرمة الثاين فمرا{

ذ ال دليل إش حراماً فرضاً أو وز شرعي، مل يكن يف النقل مبا هو نقل مانع، نب

  .على ذلك

من {من األسباب } ال فلو فرض خروج امليت عن قربه بعد دفنه بسببإو{

  و جاز النبش كما أ}  أو ظامل أو صيب أو حنو ذلكسبع

                                                
  .ج والوقوف بعرفةحرام احلإ أبواب من ١٨ و١٧ الباب ٢٢ ـ ٢٠ ص١٠ ج:كاملروي يف الوسائل) ١(



٢٣٦

املشاهد  إىل  ال يبعد جواز النقلاملشاهد مثال، مثّ إىل ال مانع من جواز نقله

  املشرفة، وإن استلزم فساد امليت

  

 ال مانع من جواز نقله{ بالنبش  حراماً أو فعل فعالً،سيأيت يف جموزات النبش

باً كاستحبابه قبل الدفن، إذا مل يكن حمذور بل يكون مستح} املشاهد مثالإىل 

  . كما سيأيت،هتكه

أيضاً كما يف ما قبل الدفن، ولو وضع يف القرب غري املشاهد  إىل  نقلهزبل جيو

  .ومل يدفن جاز النقل، إذ الوضع ليس دفناً

ما يوجب تقوية الكفر واخلالف وحنومها، كما  إىل نه ال جيوز النقلأمث ال خيفى 

ن مل يدفنه يف مقابرهم، إليها النصارى واليهود جنائزهم، وإأماكن ينقل ىل  إإذا نقله

  .وذلك ألن النقل حينئذ مصداق لتقوية الباطل

و مثلته، أ} ن استلزم فساد امليتإاملشاهد املشرفة، و إىل مث ال يبعد جواز النقل{

ري املشاهد غ إىل ما عدم جواز النقلأغريها مع أحد األمرين،  إىل كما ال جيوز نقله

، " كحرمته حيان حرمته ميتاًإ"فألنه يوجب هتك امليت، وقد تقدم يف الروايات 

ن سبب الدفن هو التحفظ عليه من تغيريه وظهور رائحته، ولذا مل أوملا ورد يف 

و أجيوز املشهور االنتظار به، إذا استلزم التغيري، ألجل حتصيل الكفن أو املاء، 

  .دفنهشبه، بل أوجبوا و ما اأو احلنوط أاخلليط 



٢٣٧

 بأن جيروا عليه العملية، وخيرجوا ،غري املشاهد متثيله إىل وكذا إذا أوجب النقل

 أو ن التمثيل حرام، ولو بالكلب العقور، سواء كان حياًإما يف بطنه من األمعاء، ف

  .ميتاً

خراج هوائه، أو صب ماء معقم عليه، ال يوجب إما جعله يف صندوق وأ

نه هتك له، أنه ال مانع منهما، لعدم دليل خاص على احلرمة، وال أهر فساده، فالظا

نه ليس بتمثيل أمن : بر احلافظة عن التغيري جائز أم ال؟ احتماالنن تزريقه باإلأوهل 

  . كما ال جيوز حياًه ال جيوز ميتاًؤيذاإوال هتك، ومن أنه أذية له، و

نه ورد استحباب أ حىت ،األخبارن امليت حيس كما ورد يف نه إيذاء له، فألأأما 

  .ن يوقيه مما يقي منه نفسه، فتأملأ

ن إشكال يف وضعه يف غرفة باردة، ألجل عدم تعفنه مدة حىت ينقل، وإنعم ال 

   .نسان احليذية لإلأنه أمل يستبعد كونه مكروهاً من جهة أنه أذية له، كما 

 جيوز شق بطنه يف ن وصى بنقله املستلزم لشق بطنه، فهل هو جائز كماإهذا و

ضطراري، وال اضطرار ام ال؟ ألن اجلواز يف حال احلياة أحال حياته ملرض وحنوه 

  . احتماالن،بعد املوت

ذ جيوز إشكال يف جوازه، إبرة لنقله، فالظاهر أنه ال ما إذا وصى بضربه اإلأ

ضرار منا هي يف اإلإضرار بالنفس ن حرمة اإلإبرة ولو بدون سبب، فضرب اإل

  ن دليل إ، ال األضرار القليلة، فالكثري



٢٣٨

ال ضرروجب صداعاً، أو جترح أن إجاز السفر راجالً، و  ولذا، ال يشملها

  .الرجل، أو ما أشبه، وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف بعض مباحث الفقه

 غري املشاهد إن استلزم مثلة أو فساداً، أما النقل إىل هذا كله يف عدم جواز النقل

ليه بعض إاجلواز كما ذهب : حد األمرين، ففيه قوالنألزم الشاهد إن استإىل 

ليه آخرون، بل ال يبعد أن يكون هذا هو املشهور، إالفقهاء، والعدم كما ذهب 

  .ماترسال املسلّإطالق عدم جواز النقل املوجب للهتك إرسال غري واحد إل

الطويلة ن قطع تلك املسافة أ خبرب اليماين، مع وضوح :استدل القائلون باجلواز

طالق مراسيل املفيد، والشيخ يف املسائل، واملصباح، إكان يوجب التعفن، وب

 كذلك جيوز ،والنهاية، وبأنه كما جيوز التمثيل حلفظ اجلسد عن اهلالك الدنيوي

 ألن ، الذي هو أشد من اهلالك الدنيوي،التمثيل حلفظ الروح عن اهلالك األخروي

، ومثل التمثيل ما إذا أوجب تعفن البدن، مشاهدهم اعتصاماً م إىل يف النقل

ن أكثر اجلنائز املنقولة تتغري وتظهر إوبالسرية املستمرة بني املتدينني من غري نكري، ف

  .رائحتها

وصى بذلك، بل احملكي عن أن إورمبا يستدل أيضاً بوجوب تنفيذ الوصية 

  نه لو توقف نقله على تقطيعه إرباًأ )١(كاشف الغطاء

                                                
  .٥ س١٤٥ ص:كشف الغطاء) ١(



٢٣٩

   أذية املسلمني،إذا مل يوجب

  

  . جازإرباً

 نفس املهتوك بذلك، ين رضإنه هتك، وال جيوز اهلتك وأواستدل املانعون، ب

 ، واهلتك حكم ال)١(املؤمن إذالل نفسه إىل مل يفوض اهللا: ألنه كما يف احلديث

 للتمثيل، وبأنه ذا كان مستلزماًإن التمثيل ال جيوز أحق حىت يصح إسقاطه، وب

  .ب الدفن قبل أن تظهر رائحتهخالف أدلة وجو

نه مل يعلم كونه قد تعفّن، أم أجابوا عن أدلة اوزين، أما خرب اليماين فب إمث

طالق هلا، والسرية املقطوعة العدم، كيف وال إولعلّه نقله بعد جفافه، واملراسيل ال 

يرتدع ن مل إردع كثري من الفقهاء والاتصال هلذه السرية بزمان اإلمام، وقد رأينا 

منا جيب تنفيذها إالناس، وجواز التمثيل حلفظ اجلسد أشبه باالستحسان، والوصية 

نه ـ مع الشك إن يستدل ا على حمل الرتاع، فأإذا مل تكن وصية حبرام، فال ميكن 

يف حرمة النقل ـ من قبيل التمسك بالعام يف الشبهات املصداقية، هذا واملسألة بعد 

  .لالتتبع والتأم إىل حباجة

 كان وجه ،ن استلزم أذى الناس، بل مرضهمإن النقل املقارن النتشار الريح  إمث

  .آخر لعدم جواز النقل

  وكأنه } ذية املسلمنيأذا مل يوجب إ{: وكأنه لذا قال املصنف

                                                
  .مر والنهي األأبواب من ١٢ الباب ٤٢٤ ص١١ ج:كاملروي يف الوسائل) ١(



٢٤٠

فإن من متسك م فاز، ومن أتاهم فقد جنا، ومن جلأ إليهم أمن، ومن اعتصم 

). صلوات اهللا عليهم أمجعني(وسل م غري خائب م فقد اعتصم باهللا تعاىل، واملت

  

 مما هو عبارة أخرى عما ذكر يف ،أراد االستدالل جلوازه مع الفساد مبا قاله

نه كما جيوز حفظ جسده عن اهلالك الدنيوي ولو بالتمثيل، كذلك أاالستدالل من 

، ن من متسك م فازإف{. جيوز حفظ روحه ولو بالتمثيل من اهلالك األخروي

ليهم أمن، ومن اعتصم م فقد اعتصم باهللا تعاىل، إتاهم فقد جنا، ومن جلأ أومن 

  .})صلوات اهللا عليهم أمجعني(ل م غري خائب، سواملتو

مثل  إىل  ال،املشاهد إىل ن يقيد القائل باجلواز كالمه بالنقلأهذا، ولكن ال بد 

العبارات، وأدلة اوزين ال مثال هذه أذ مل يرد يف شأم إأوالد األئمة والعلماء، 

  .جتري فيهم

بعد ) عليهم السالم( مشاهدهم إىل نه هل جيوز نبش القرب لنقل امليت إمث

االندراس مبا ال يوجب هتكاً وال مثلة، كما إذا دفن يف التابوت، مث اُخرج التابوت 

 قيل بعدم اجلواز حلرمة النبش، بل قال ،)عليهم السالم( مشاهدهم إىل وجيء به

، وقيل باجلواز، ألن دليل حرمة النبش )١()نه بدعة يف شريعة اإلسالمإ(: ابن ادريس

مجاع يف املقام، وألن األنبياء نقلوا جنائز األنبياء بعد الدفن كما إ، وال اإلمجاعهو 

  وللسرية كما تقدم من نقل املفيد، تقدم، 

                                                
  .٧ س٣٤ ص:السرائر) ١(



٢٤١

د الكالم والرضيني، والبهائي، وغريهم بعد دفنهم، وسيأيت توضيح ذلك عن

  . إن شاء اهللا تعاىل،حول النبش

  



٢٤٢

   ولو كان مع الصوت، جيوز البكاء على امليت): ١مسألة ـ (

  

طالق إل} جيوز البكاء على امليت ولو كان مع الصوت{): ١مسألة ـ (

األدلة، ويدلّ على جوازه مع رفع الصوت، ما رواه الشهيد، عن خالد بن زيد 

صلى اهللا ( أتى النيب) صلى اهللا عليه وآله( النيبإىل  ملا جاء نعي زيد بن حارثة: قال

صلى اهللا عليه ( ليه بنية لزيد، فلما رأت رسول اهللاإمرتل زيد فخرجت ) عليه وآله

هاه «: وقال) صلى اهللا عليه وآله وسلم( مخشت يف وجهه، فبكى رسول اهللا) وآله

  .)١(»يبهحب إىل شوق احلبيب«: يا رسول اهللا ما هذا؟ فقال: ، فقيل»هاه

  .)٢(بكى يوم عاشوراء بكاًء عالياً) عليه السالم (ن احلسنيإ: ويف بعض األخبار

ما فاطمة أ«:  يف البكائني قال)عليه السالم( ويف حديث اخلصال، عن الصادق

ـ فبكت على رسول اهللا حىت ) صلى اهللا عليه وآله( بنت حممد)  السالماعليه(ـ 

  .ها كان مع الصوتءن بكاأن الظاهر إف. ، احلديث)٣(»تأذى ا أهل املدينة

                                                
  .١٤ حمواتحكام األأ متعلقات أبواب من ٧٤ الباب ١٤٦ ص١ ج:املستدرك) ١(

  .٢٩ س٩٤ ص:كما يف العوامل، كتاب املقتل) ٢(

  .١٥ حاب اخلمسة ب٢٧٢ ص:اخلصال) ٣(



٢٤٣

  .بل قد يكون راجحا، كما إذا كان مسكنا للحزن وحرقة القلب

  

  فقال،مسع أصوات البكاء) عليه السالم (مري املؤمننيأن أويف رواية عاصم، 

: تل بصفني، قالهذا البكاء على من قُ: ؟ قيل»ما هذه األصوات«: )عليه السالم(

  .)١(»تل منهم صابراً حمتسباً للشهادةما إين شهيد ملن قأ«

يا رب «: نه قالإ) صلى اهللا عليه وآله( طالق ما رواه الراوندي، عن النيبإبل و

لفقد الصبى الذي يبكي لفقد الصاحلني، كما يبكي : ليك؟ قالإأي عبادك أحب 

  .)٢(»أبويه

  إىل، وانتحاب الناس مبحضرهم،ويف مجلة من الروايات انتحاب املعصومني

  .غريمها من الروايات

ألن بقاء }  للحزن وحرقة القلبناًذا كان مسكّإبل قد يكون راجحاً، كما {

، لدليل ال ذا كان يف تركه ضرر كثريإاحلزن يوجب املرض، بل قد يكون واجباً، 

  .ضرر

  جاء رجل من موايل أيب عبد اهللا : ويف رواية الراوندي قال

                                                
  .١ حمواتحكام األأ متعلقات أبواب من ٧٢ الباب ١٤٤ ص١ ج:املستدرك) ١(

  .٤ حمواتحكام األأ متعلقات أبواب من ٧٥ الباب ١٤٧ ص١ ج:املستدرك) ٢(



٢٤٤

ء اهللا، وال فرق بني الرحم وغريه، بل قد  منافيا للرضا بقضا بشرط أن ال يكون

مر استحباب البكاء على املؤمن، بل يستفاد من بعض األخبار جواز البكاء على 

  األليف الضال،

  

كان يل ابن : ؟ فقال»ما يل أراك حزيناً«: ليه فقالإليه، فنظر إ) عليه السالم(

صابك من هذا شيء إذا أ«: بأشعار، مث قال) عليه السالم (لث فتم،قرة عني فمات

  .)١(»ا تسكنإفض من دموعك فأف

وحينئذ يكون عدم رضاه حمل } بشرط أن ال يكون منافيا للرضا بقضاء اهللا{

ذ ال دليل على احملذور يف إما بكاؤه فال حمذور فيه، أشكال، للزوم الرضا بالقضاء، إ

  .ذلك

ني لغري ولبكاء بعض املعصومطالق األدلة، إل} وال فرق بني الرحم وغريه{

عليه  (نه بكى يف حمضرهم لغري الرحم، كما بكت الناس حلمزةأالرحم، كما 

  .وقد سبق بعض الروايات يف ذلك) السالم

بل قد مر استحباب البكاء على املؤمن، بل يستفاد من بعض األخبار جواز {

قال ذكرت أبا اخلطاب ومقتله عند أيب : بن بكريافعن } البكاء على األليف الضال

»  عليهمىأتأس«: فرققت عند ذلك وبكيت، فقال: قال) عليه السالم (د اهللاعب

  ال، ولكن: فقلت

                                                
  .٤ ححكام الدفنأ أبواب من ٤٢ الباب ١٢٨ ص١ ج:املستدرك) ١(



٢٤٥

قتل أصحاب النهروان، فأصبح أصحاب ) عليه السالم (مسعتك تذكر أن علياً 

نا إال، : ؟ قالوا»أتأسون عليهم«: )عليه السالم(  يبكون عليهم، فقال علييعل

ال «:  فلذلك رققنا عليهم، قال،لية اليت أوقعتهمذكرنا االُلفة اليت كنا عليها، والب

  .)١(»بأس

صاحب يهودي، ) عليه السالم (كان ألمري املؤمنني: وعن جابر بن عبد اهللا قال

 ن كانت له حاجة أسعفه فيها، فمات اليهودي فحزنإوكان كثرياً ما يألفه و: قال

صلى اهللا عليه ( يبليه النإ قال فالتقت ،عليه، واستبدت وحشته له) عليه السالم(

: ؟ قال»يا أبا احلسن ما فعل صاحبك اليهودي«: وهو ضاحك، فقال له) وآله

نعم يا «: ؟ قال»اغتممت به واستبدت وحشتك عليه«: ، قال»مات«: قلت

  .، احلديث)٢(»رسول اهللا

نسانية اليت كانت األئمة يف القمة منها، ن ذلك من لوازم العاطفة اإلإف :قولأ

و عدم جمهم عليه، أدخاهلم يف اإلسالم، إن ائتالفهم كان يوجب أ  إىلضافةباإل

صلى اهللا عليه ( اإلسالم، كما صلى رسول اهللا إىل أو جلب أصدقائهم، أو أقربائهم

، بئ صديق صا)رمحه اهللا(لرضي ، وكأنه لذا كان ل)٣(على عبد اهللا بن أُيب) وآله

  فلما

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٨٩ الباب ٩٢٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ حمواتحكام األأ متعلقات أبواب من ٧٦ الباب ١٤٧ ص١ ج:املستدرك) ٢(

  ..  يف غزوة تبوك٢٩ باب ١٩٩ ص٢١ ج:البحار) ٣(



٢٤٦

: ء أهله ضعيف مناف لقوله تعاىلواخلرب الذي ينقل من أن امليت يعذب ببكا

رىأُخ رةٌ ِوزواِزر ِزروال ت  

  

  :نشد لهأمات 

  علمت من محلوا على األعوادأ

  .)١( أرأيت كيف خبا ضياء النادي

من باب تعب أي حزن، فهو " أسى"من قوهلم " تأسون: "ن قولهأمث ال خيفى 

 أي ال ،)٢(قَوِم الْفاِسقني﴾﴿فَال تأْس علَى الْ: أي حزين، ومنه قوله تعاىل" آس"

  . وغريه)٣( كما يف امع،حتزن عليهم

السند فال ميكن } ن امليت يعذب ببكاء أهله ضعيفأواخلرب الذي ينقل من {

فهو مردود } )٤(ال تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى﴾﴿و: مناف لقوله تعاىل{ليه إاالستناد 

هل بيته، أصحابه وأو)  اهللا عليه وآلهصلى( مبخالفته لكتاب اهللا، ولعمل الرسول

ين هلذا اخلرب  وقد رووا نفس السنة الراوحيث بكوا على ذويهم وعلى غري ذويهم،

ذكرت ذلك ـ أي ما رواه : نه قالأرده، فقد روي يف البخاري، عن ابن عباس 

ن امليت ليعذب ببكاء أهله ـ لعائشة أ) صلى اهللا عليه وآله( عمر، عن النيب

  صلى اهللا عليه( هللا ما حدث رسول اهللاوا: فقالت

                                                
  . يف وفائه٢٢٠ ص٩ ج:عيان الشيعةأكما يف ) ١(

  .٢٦اآلية : سورة املائدة) ٢(

  .٢٧ ص١ ج:جممع البحرين) ٣(

  .١٦٤اآلية : نعامسورة األ) ٤(



٢٤٧

  وأما البكاء املشتمل على اجلزع وعدم الصرب فجائز

  

صلى اهللا عليه ( هله عليه، لكن رسول اهللاأن اهللا ليعذب امليت ببكاء إ) وآله

حسبكم القرآن : ، وقالت»ن اهللا ليزيد الكفار عذاباً ببكاء أهله عليهإ«: قال) وآله

ةٌ﴿وواِزر ِزررى﴾ال تأُخ ر١( ِوز(.  

ن ألكان معناه ) صلى اهللا عليه وآله( ولو صح خرب عائشة، عن رسول اهللا

 ب إنسانعذّن يأالكافر حيث يرى بكاء أهله يتأذى بذلك، إذ ليس من العدل 

ال إذا كان هو السبب، إهم لّنسان عاصياً، الإلبذنب إنسان آخر، مهما كان ذلك ا

  . من عمل اكاملبتدع الذي له وزرها ووزر

 منا مر رسول اهللاإ: ا قالتأويف حديث آخر، عن البخاري أيضاً، عن عائشة 

): صلى اهللا عليه وآله( على يهودية تبكي عليها أهلها، فقال) صلى اهللا عليه وآله(

  .)٢(»ا لتعذب يف قربهاإم يبكون عليها وإ«

ذ ال دليل على حرمته، إ} ما البكاء املشتمل على اجلزع وعدم الصرب فجائزأو{

  عدة روايات تدل على إىل واألصل جوازه، مضافاً

                                                
  .١١ س باب قول النيب يعذب امليت،٨٠ صالثايناجلزء : صحيح البخاري) ١(

  .١١ س باب قول النيب يعذب امليت،٨١ صاجلزء الثاين: صحيح البخاري) ٢(



٢٤٨

رآه فملا عاده ) عليه السالم (لعلي) صلى اهللا عليه وآله( ذلك، كقول رسول اهللا 

 أم جزعاًأ«: )عليه السالم( له) صلى اهللا عليه وآله(  شديداً، قاليتأمل تأملاً

  .، احلديث)١(»وجعاً

يف حق ) صلى اهللا عليه وآله(  مل حيتمله الرسولالّإزع، ونه يدل على جواز اجلإف

  .)عليه السالم( علي

شعث بن قيس األ إىل )عليه السالم (مري املؤمننيأجاء : وملا رواه الكايف قال

ن إ«: )عليه السالم( مري املؤمننيأيعزيه بأخ له يقال له عبد الرمحان، فقال له 

نك إن صربت أ على ، أديتن صربت فحق اهللاإجزعت فحق الرحم آتيت، و

نت أن جزعت جرى عليك القضاء وإ و،نت حممودأجرى عليك القضاء و

  .، احلديث)٢(»مذموم

  . لكن مع كراهة،ن ظاهره جواز اجلزعإحيث 

يا أمري : ، فقال)عليه السالم( أمري املؤمنني إىل جاء رجل: وعن السري، قال

 أخاف أن يكون حبط أجري؟ ،املؤمنني هلك ابن يل فجزعت عليه جزعاً شديداً

ـ ) عليه السالم (ن قالأ إىل بئس اخللف من ابنك ـ«: )عليه السالم( فقال

ميان ملرتلة الرأس من اجلسد، فإذا قطع الرأس ادم اجلسد وال إميان والصرب من اإل

  ملن ال

                                                
  .١٠ ح باب النوادر٢٥٣ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .٤٠ ح باب النوادر٢٦١ ص٣ ج:الكايف) ٢(



٢٤٩

   نعم يوجب حبط األجر،،ما مل يكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء اهللا

  

  .)١(»صرب له

هل أعبد اهللا بن احلسن، حني محل هو و إىل )عليه السالم (كتاب الصادقويف 

هل بيتك ممن محل معك مبا أصابكم ما أما بعد فلئن كنت تفردت أنت وأ«: بيته

انفردت باحلزن والغبطة والكآبة وأليم وجع القلب دوين فلقد نالين من ذلك من 

  .هاغري إىل .)٢(»وحر املصيبة مثل ما نالكاجلزع والقلق 

 أو ،مث يف اجلزع على الكراهة، أو حبط األجروعليه فالالزم محل ما دلّ على اإل

عليهم (  وهذا هو املناسب ملا يظهر منه من جزع األئمة،ختالف املراتباعلى 

ن صربمت إف«:  ففي كالم ملك املوت مع أهل امليت الذين يبكون مليتهم،)السالم

  .)٣(»تممثن جزعتم أأ و،أؤجرمت

}  بعدم الرضا بقضاء اهللاما مل يكن مقروناً{نه جائز إل املصنف ولذا قا

نه لو كان مقرونا به كان يف عدم الرضا إشكال، إذ ال دليل أسبحانه، وقد تقدم 

  .ليهإعلى سراية التحرمي 

  كما هو الظاهر من بعض الروايات } نعم يوجب حبط األجر{

                                                
  .٤٤ حوالد يف ثواب الصرب على موت األ٦٠ الباب ١٣٦ ص١ ج:املستدرك) ١(

  .٨ سعمال عاشوراءأ يف ٥٧٩ ص:عمالل األقباإ) ٢(

  .١١ س٧٩ ص:مام عليمناقب وفضائل اإل) ٣(



٢٥٠

. وال يبعد كراهته

  

منا قال ال يبعد، ملا مسعت إلظاهر تلك الروايات، و} وال يبعد كراهته{السابقة 

ن كان إمن داللة بعض الروايات على جزع األئمة ـ وهم ال يفعلون املكروه ـ و

  ).عليهم السالم( ال بعض مراتبه الصادرة عنهمإنه مكروه أاألظهر 

حبيث يقول ما يسخط اهللا تعاىل كان نه إذا كان اجلزع أشكال يف إنه ال  إمث

و ذلك العمل حراماً، وعلى هذا فبعض أقسام اجلزع أأي كان ذلك القول حرام، 

 مباح، وبعضه مكروه، وبعضه حرام، بل وبعضه مندوب كاجلزع على احلسني

  .)عليه السالم(

  



٢٥١

جيوز النوح على امليت بالنظم والنثر): ٢مسألة ـ (

  

م الدليل لألصل بعد عد} جيوز النوح على امليت بالنظم والنثر{): ٢مسألة ـ (

 نشدت فاطمةأفقد ) عليهم السالم( على حرمته، ولصدوره عن املعصومني

  ):صلى اهللا عليه وآله( يف رسول اهللا) عليهاالسالم(

  ما ذا على من شم تربة أمحد«

  . األبيات)١(»الزمان غوالياأن ال يشم مدى 

  ):عليها السالم( يف فاطمة) عليه السالم (وأنشد علي

  سلماًقبور ميل وقفت على ال ما«

  )٢(»قرب احلبيب فلم يرد جوايب

 مامان احلسنانومل ينهها اإل) عليه السالم (وأنشدت أم كلثوم يف أمري املؤمنني

  :)عليهما السالم(

  أال يا عني جودي واسعدينا«

   )٣(»أال فابكي أمري املؤمنينا

عليه  (، ومل ينهها اإلمام السجاد)عليه السالم( وأنشدت زينب يف احلسني

  :)السالم

  مدينة جدنا ال تقبلينا«

  )٤(»نايفباحلسرات واألحزان ج

                                                
  . قافية الياء١٠٥ ص:مام عليديوان اإل) ١(

  .٤٨ ح يف ما وقع عليها من الظلم٧ باب ٢١٧ ص٤٣ ج:البحار) ٢(

  .٧٨ ح يف كيفية شهادته ووصيته١٢٧ ب با٢٩٩ ص٤٢ ج:البحار) ٣(

  .وقائع املتأخرة عن قتله باب ال١٩٧ ص٤٥ ج:البحار) ٤(



٢٥٢

وقف أ«: )عليه السالم(  قال يل أبو جعفر:ويف صحيح يونس بن يعقوب، قال

  .)١(»يام مىنأ النوادب تندبين عشر سنني مبىن ،يل من مايل كذا وكذا

 املغرية، مات الوليد بن«: قال) عليه السالم (الكايف والتهذيب، عن الباقرويف 

ذهب أن آل املغرية أقاموا مناحة فإ): صلى اهللا عليه وآله( فقالت أم سلمة للنيب

فندبت ابن عمها ... هلا فلبست ثياا ويأت) صلى اهللا عليه وآله( ذنأ، ف؟ليهمإ

 إىل )٢(»نعي الوليد بن الوليدأ: بقوهلا) صلى اهللا عليه وآله( بني يدي رسول اهللا

أوالً، وعدم عيبه ثانياً دليل على ) صلى اهللا عليه وآله(  النيب فأذن،آخر األبيات

  .اجلواز

 إىل حدأملا انصرف من وقعة ) صلى اهللا عليه وآله( ن رسول اهللاإ :ويف الفقيه

 ومل يسمع من دار عمه  وبكاًءاملدينة مسع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحاً

أن ال  ال بواكي له، فآىل أهل املدينة لكن محزة«): صلى اهللا عليه وآله(  فقال،محزة

 إىل فهم» وا حبمزة فينوحوا عليه ويبكوهؤعلى ميت وال يبكوه حىت يبدينوحوا 

  .غري ذلك إىل ،)٣(اليوم على ذلك

                                                
  .١ ح باب كسب النائحة١١٧ ص٥ ج:الكايف) ١(

  .١٤٨ ح يف املكاسب٩٣ الباب ٣٥٨ ص٦ ج:التهذيب .٢ ح باب كسب النائحة١١٧ ص٥ ج:الكايف) ٢(

  .٥٢ ح يف التعزية واجلزع٢٦ الباب ١١٦ ص١ ج:الفقيه) ٣(



٢٥٣

 دعوى )١(اجلواز إذا مل يقل الباطل، بل عن املنتهى إىل ولذا ذهب املشهور

حرمة ما كان منه بالباطل،  على اإلمجاع على ما كان منه حبق، كدعواه اإلمجاع

ن كان يف إ القول بالتحرمي مطلقاً، و)٣( وابن محزة)٢(لكن عن الشيخ يف املبسوط

 استظهر من كالمهما بالتحرمي النوح )٤(النسبة نظر، ألن الشهيد يف الذكرى

  :ن نياحة اجلاهلية كانت كذلك غالباً، جلملة من الرواياتأمستشهداً ببالباطل، 

صلى ( ى رسول اهللا«: قال) عليه السالم (سني، عن الصادقمثل ما رواه احل

  .)٥(»ليهاإ، عن الرنة عند املصيبة، وى عن النياحة واالستماع )اهللا عليه وآله

صلى اهللا عليه ( قال رسول اهللا: قال) عليه السالم (وعن اخلصال، عن الصادق

) صلى اهللا عليه وآله( قالأن  إىل يوم القيامة ـ إىل أربعة ال تزال يف أميت«): وآله

ن النائحة إذا مل تتب قبل موا تقوم يوم القيامة وعليها سربال من أ النياحة، و:ـ

   ودرع من ،قطران

                                                
  .٣٥ س٤٦٦ ص١ ج:املنتهى) ١(

  .١٨٩ ص١ ج:املبسوط) ٢(

  .٢٠ س١٢٣ ص: املختلفكما يف) ٣(

  .٢٧ ـ ٢٤ س٧٢ ص:الذكرى) ٤(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٨٣ الباب ٩١٥ ص٢ ج:الوسائل) ٥(



٢٥٤

   على الويل والثبور، ومل يكن مشتمالً،ما مل يتضمن الكذب

  

  .)١(»جرب

 اهللا يف قول: يقول) عليه السالم( مسعت أبا احلسن: يب املقدام قالأوما رواه ابن 

صلى اهللا عليه ( ن رسول اهللاإ:  قال)٢(﴾ معروٍف نك يفوال يعصي﴿: عز وجلّ

، وال ترخي  فال ختمشي علي وجهاًإذا أنا مت«): عليها السالم( قال لفاطمة) وآله

: )عليه السالم( ، مث قال»علي شعراً، وال تنادي بالويل، وال تقيمن علي نائحة

  .)٣(» معروٍف﴾ ال يعصينك يف﴿و:  اهللا عز وجل يف كتابههذا املعروف الذي قال«

من الروايات الظاهرة يف ذلك، لكن اجلمع بني هذه الروايات، ىل غري ذلك إ

 إىل هذه على ما كان املتعارف يف ذلك الزمان، بلوالروايات السابقة هي محل 

نصرف عنها ذلك، ن املإزماننا أيضاً من كذب النائحات يف تعداد مآثر امليت، ف

 الصدق من األخبار اً وحقاً، وذلك ألنه لو مل يستثنومحل تلك على ما كان صدق

  .املانعة مل يكن لتلك األخبار حممالً، وقد تقدم كالم الشهيد يف الذكرى

وذلك للروايات }  على الويل والثبورما مل يتضمن الكذب، ومل يكن مشتمالً{

  .الناهية عنه

                                                
  .٦٠ حربعة باب األ٢٢٦ ص١ ج:اخلصال) ١(

  .١٢اآلية : سورة املمتحنة) ٢(

  .٥ ح الدفنأبواب من ٨٣ ـ الباب ٩١٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٢٥٥

عليها ( قال لفاطمة) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، عن النيبمثل ما رواه الفقيه

ـ وال ثكل،  بويل ـ يب طالب ـ ال تدعى بذل أتل جعفر بن ـ حني قُ) السالم

  .)١(»وال حزن، وال حرب، وما قلت فيه فقد صدقت

صلى اهللا ( كانت تبكي عند الرسول) عليها السالم( ن فاطمةإ: وما رواه جابر

صلى اهللا ( ، فقال هلا النيب»واكرباه لكربك يا أبتاه«: ، وتقوليف مرضه) عليه وآله

ال تشقي علي اجليب، وال ختمشي علي الوجه، وال تدعي علي «): عليه وآله

  .)٢(»بالويل

قال ) صلى اهللا عليه وآله( ن رسول اهللاإ ):عليه السالم( ويف رواية الباقر

 تنشري علي شعراً، وال تنادي ذا أنا مت فال ختمشي علي وجهاً، والإ«: لفاطمة

  .غري ذلك إىل )٣(» وال تقيمي علي نائحة،بالويل

 كما هو ظاهر عبارة املصنف، ،لكن ال يبعد كون كل ذلك مكروهاً، ال حراماً

  .كما سيأيت، ال كراهة فيه أيضاً، إذا مل تكن حبدة:بل ميكن أن يقال

                                                
  .٢٠ حجلزع يف التعزية وا٢٦ الباب ١١٢ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .١٠ حمواتحكام األأ يف متعلقات ٧١ الباب ١٤٤ ص١ ج:املستدرك) ٢(

  .٤ حالنساء) ص(  باب صفة مبايعة النيب٥٢٧ ص٥ ج:الكايف) ٣(



٢٥٦

و أ وذلك لفعل املعصوم، ما احلدة للمعصوم، فالظاهر جوازها بل استحباا،أ

  .تقريره، الدال على اجلواز

قال ) عليه السالم (ن احلسني بن عليإ ):عليه السالم( فعن علي بن احلسني

بري قسمي، ال تشقّي علي جيباً، وال أين أقسمت عليك فإخية أيا «: ألخته زينب

  .)١(»ختمشي علي وجهاً، وال تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت

ال فما كان زينب املرباة يف بيت علي وفاطمة، إن ي اإلمام دليل جوازه، وإف

عالمها، أو واحلسن واحلسني، تفعل احلرام، أو جتهل احلرام، حىت حتتاج النهي إل

  .يها عن املنكر

فأهوت على ) عليه السالم (ن زينب فعلت ذلك حبضور اإلمام السجاد إمث

  لوصية اإلمام احلسنيثبور، ومل يكن ذلك منافياًجيبها فشقته، ودعت بالويل وال

نا مت أذا إ «:قال هلا) عليه السالم (نهأن يف بعض الروايات إ، حيث )عليه السالم(

حىت تنشغل ) عليه السالم (ن تفعل ذلك عند استشهاد اإلمامأ ومراده ،»...فال

ا فعلت ذلك منإطاعت وأ) عليها السالم( دوام، وزينبأبذلك عن مجع العائلة و

  .بعد االستشهاد مبدة

  ناشرات الشعور، على اخلدود «: ويف زيارة الناحية

                                                
  .٢٣٢ ص:االرشاد) ١(



٢٥٧

  .)١(» سافرات، وبالعويل داعياته الوجو،طماتال

  :)عليه السالم (بعد دفن اإلمام احلسن) عليه السالم(ويف شعر اإلمام احلسني 

  فليس حريب من أصيب مباله«

  )٢(»ولكن من وارى أخاه حريب

  هلا ـ ) عليه السالم (جادمام السم البنني ـ ومل ينقل ي اإلأويف شعر 

  برأسه مقطوع يٍد       صيب أن ابين أاُنبئت «

  )٣(»سه ضرب العمدأبر          مال  أويلي على شبلي

بالشخوص من ) عليه السالم (ملا هم احلسني: قال) عليه السالم (وعن الباقر

عليه  (لب، فاجتمعن للنياحة، فمشى فيهن احلسنياملدينة أقبلت نساء بين عبد املطّ

، »ـ تبدين هذا األمر معصية هللا ولرسوله ن ـ الأنشدكن اهللا أ«: فقال) السالم

  .)٤(فلمن نستبقي النياحة والبكاء: قالت له نساء بين عبد املطّلب

 ن اإلمامإحيث " إبداء هذا األمر"كان عن ) عليه السالم (ن يهأن الظاهر إف

هن عن النياحة، والكالم يف املقام هكان يريد إخفاء ذلك، ولذا مل ين)  السالمعليه(

  طويل، والظاهر من اجلمع بني 

                                                
  .١ ح يف كيفية زيارته٢٤ باب ٣٢٢ ص٩٨ ج:البحار) ١(

  .٢٩ ح يف مجل توارخيه٢٢ باب ١٦٠ ص٤٤ ج:البحار) ٢(

  . زيارة العباس٨٢١ ص:نانمفاتيح اجل) ٣(

  .١٧ ححكام األمواتأ أبواب من ٧١ الباب ١٤٤ ص١ ج:املستدرك) ٤(



٢٥٨

  لكن يكره يف الليل، وجيوز أخذ األجرة عليه إذا مل يكن بالباطل

  

أراد التخفيف عن حدة ما كان يفعله ) صلى اهللا عليه وآله( ن النيبأاألخبار 

كما " اهلجر" كان عن مطلق ذلك، فاملقصود النهي عن ن النهيأاجلاهليون، ال 

 وعن حدة األعمال اليت كانت معتادة يف ،تقدم ويأيت يف رواية الكايف عن خدجية

  .اجلاهلية

ملا رواه الكايف، عن خدجية بنت عمر بن علي بن } لكن يكره يف الليل{

مسعت : قالتا أـ يف رواية ـ ) عليهم السالم( احلسني بن علي ابن أيب طالب

النوح  إىل منا حتتاج املرأة يف املأمتإ«: وهو يقول) عليه السالم (عمي حممد بن علي

ذي املالئكة ؤذا جاء اللّيل فال تإ ف،لتسيل دمعتها، وال ينبغي هلا أن تقول هجراً

  .)١(»بالنوح

لكن يف داللة هذا اخلرب نظر، إذ من احملتمل أن يكون النهي من اهلجر يف : أقول

 فيكون النهي عن ذلك ،ىل اآلنإ يف النياحة، بل و كما كان اهلجر متعارفاً،يلالل

  .أشد يف الليل

 أما أخذ األجرة فيدلّ عليه ،}ذا مل يكن بالباطلإوجيوز أخذ األجرة عليه {

، بل يدلّ على ذلك أمر اإلمام بأن جارة بعد كون العمل مباحاًإطالقات دليل اإل

  .الّ بأخذ األجرةإن النوادب ال تندب أح تندبه النوادب يف مىن، لوضو

                                                
  .١٧ ح باب ما يفصل بني دعوى احملق واملبطل٣٥٨ ص١ ج:الكايف) ١(



٢٥٩

.لكن األوىل أن ال يشترط أوالً

  

ا حرام يف نفسها، أذا كانت الندبة بالباطل فأخذ األجرة عليه حرام، كما إما أ

م مثنه، ولغريه من األدلة اليت ذكروها يف باب أخذ األجرة ألن اهللا إذا حرم شيئاً حر

عليه  (از أخذ األجرة ما رواه أبو بصري، عن الصادقعلى احملرمات، ويدلّ على جو

  .)١(»ال بأس بأجر النائحة اليت تنوح على امليت«: قال) السالم

عليه ( وسأل عن أجر النائحة؟ قال: وعن الصدوق يف الفقيه مرسالً قال

: ـ مث قال ـ) صلى اهللا عليه وآله( ال بأس به، قد نيح على رسول اهللا«: )السالم

  .)٢(»ذا قالت صدقاًإ بأس بكسب النائحة نه الأ يرو

: النائحة؟ فقالعن كسب ) عليه السالم (سألت الصادق: وخرب العذافر قال

ن املراد كونه عمالً أوظاهره . )٣(»خرىتستحله بضرب إحدى يديها على األ«

  . ولذا تستحق األجرة،شاقاً

قل هلا ال «: )معليه السال( ملا ورد من قوله} الًوألكن األوىل أن ال يشترط {

، ولعل الكراهة من جهة عدم املناسبة بني ما فيه )٤(»تشارط وتقبل كلما أعطيت

  .هل امليت من احلزن، وبني اشتراط األجرةأ

  

                                                
  .٧ ح ما يكتسب بهأبواب من ١٧ الباب ٩٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  .٥١ و٥٠ ح يف التعزية واجلزع٢٦ الباب ١١٦ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .٤ ح ما يكتسب بهأبواب من ١٧ الباب ٩٠ ص١٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح ما يكتسب بهأبواب من ١٧ الباب ٨٩ ص١٢ ج:الوسائل) ٤(



٢٦٠

ال جيوز اللطم، واخلدش، وجز الشعر، بل والصراخ اخلارج عن ): ٣مسألة ـ (

  حد االعتدال على األحوط،

  

خلدش وجز الشعر، بل والصراخ اخلارج ال جيوز اللطم، وا{): ٣مسألة ـ (

 دعوى القطع حبرمة اللطم :)١( ففي اجلواهر،}عن حد االعتدال على األحوط

  .والعويل

  .)٢()حيرم ضرب اخلدود ونتف الشعور(: وعن املنتهى

، )٣()الظاهر من األخبار وكالم األصحاب أن الصراخ حمرم(: ويف احلدائق

  :واستدل لذلك جبملة من الروايات

صلى اهللا عليه ( م حكيم، عن رسول اهللاأنه سألت أبراهيم، أكمرسلة علي بن 

أن ال ختمشن وجهاً، «: نعطيك فيه؟ فقال ن الأهذا املعروف الذي أمرنا اهللا ) وآله

وال تلطمن خداً، وال تنتفن شعراً، وال متزقن جيباً، وال تسودن ثوباً، وال تدعون 

  .)٤(»بالويل والثبور، وال تقيمن عند قرب

ن ال أ«: يف تفسري اآلية) عليه السالم (وعن أيب أيوب اخلزاز، عن الصادق

  يشققن جيباً، وال يلطمن خداً، وال يدعون ويالً،

                                                
  .٣٦٧ ص٤ ج:اجلواهر) ١(

  .٢ س٤٦٧ ص١ ج:املنتهى) ٢(

  .١٥٣ ص٤ ج:احلدائق) ٣(

  .٣٦٤ ص٢ ج:تفسري القمي) ٤(



٢٦١

  . ومثلهما غريمها،)١(»وال يتخلفن عند قرب، وال يسودن ثوباً، وال ينشرن شعراً 

واملعلقون لكن الظاهر جواز كل ذلك على كراهة، واملصنف مل يفت باحلرمة، 

 أظهر التردد، حيث عنون هحتياطه، والسيد الربوجردي يف جامعاسكتوا على 

باب حكم الصياح والصراخ بالويل والعويل والثبور والدعاء بالذل (: الباب بقوله

 وذلك ملعارضة الروايات )٢()آخره إىل والثكل والنوح ولطم الوجه والصدر

 مما يوجب محل هذه الروايات على املذكورة مبا هو أظهر داللة على اجلواز،

) عليه السالم (الكراهة، فقد روى الكايف، عن اجلراح املدايين، عن أيب عبد اهللا

 والصرب ،ال يصلح الصياح على امليت، وال ينبغي، ولكن الناس ال يعرفونه«: قال

  .)٣(»خري

عليها ( قال لفاطمة) صلى اهللا عليه وآله( وقد تقدم رواية جابر، أن رسول اهللا

قال ) عليه السالم (ن احلسنيأآخره، و إىل ... اجليبيال تشقي عل): السالم

عليه  (آخره، ورواية الباقر إىل ...بري قسميأقسمت عليك فأين إ: ألخته زينب

 ... عليه السالمن نساء بين عبد املطّلب اجتمعن للنياحة على احلسنيإ :)السالم

  .آخرهإىل 

                                                
  .٣ ح باب صفة مبايعة النيب٥٢٦ ص٥ ج:الكايف) ١(

  . التعزيةأبواب من ٨ الباب ٤٨٣ ص٣ ج:حاديث الشيعةأ جامع) ٢(

  .١٢ ح باب الصرب واجلزع٢٢٦ ص٣ ج:الكايف) ٣(



٢٦٢

وال «: )عليهما السالم (عند تأبينه لسيدة النساء املؤمنني ريمأويف كالم اإلمام 

  .)١(»عولت أعوال الثكلى

 بالنياحة عليه قبل وصول يالهمن أمر ع :)عليه السالم (ويف زيارة اإلمام الرضا

 ،ناشرات الشعور: وسائر النساء) عليها السالم(  وقد تقدم أيضاً فعل زينب،املنية

  .غريها وغريها مما هو كثري إىل لعويل داعياتوعلى اخلدود الطمات وبا

  :ن الظاهر هو النهي عن شيئنيأوقد تقدم 

  :عن الكذب: األول

عن حدة األعمال اليت كان اجلاهليون يظهروا، وما كان ضاراً بالبدن : والثاين

  .ضرراً كثرياً

ن هذه األعمال حتبط أجر املصاب يف اجلملة، ففي خرب جابر أنعم الظاهر 

شد اجلزع الصراخ بالويل، أ«: قال) عليه السالم (روي يف الكايف، عن الباقرامل

والعويل، ولطم الوجه والصدر، وجز الشعر من النواصي، ومن أقام النواحة فقد 

ترك الصرب، وأخذ يف غري طريقه، ومن صرب واسترجع ومحد اهللا عز وجلّ فقد 

  فعل رضي مبا صنع اهللا، ووقع أجره على اهللا، ومن مل ي

                                                
  . باب ما وقع عليها من الظلم١٩٤ ص٤٣ ج:البحار) ١(



٢٦٣

  وكذا ال جيوز شق الثوب على غري األب واألخ،

  

  .)١(»ذلك جرى عليه القضاء، وهو ذميم، وأحبط اهللا تعاىل أجره

ن لبس السواد املذكور يف بعض الروايات يف عداد العصيان املعروف من إمث 

ن كان إشواهد الكراهة، إذ املشهور بينهم عدم حرمته، بل هم يقولون بالكراهة، و

منا هي فيما إذا اختذ إن الكراهة أذ املستظهر من مجع األدلة إذلك نظر أيضاً، يل يف 

شعاراً، كما يف الصوف كذلك، ال جمرد لبسه، ولو كان ملصيبة، بل ال يبعد أن 

 هو بنفسه دليل الكراهة، ألنه  معروٍف﴾ ال يعصينك يف﴿و: يكون قوله تعاىل

مما يشعر بأن األمور املذكورة ) لهآوليه صلى اهللا ع( الرسول إىل نسب العصيان

التأمل والتتبع، خصوصاً فيما ورد  إىل  حمتاجةليست من احملرمات، لكن املسألة بعد

  .فيه الكفارة

كما صرح به مجع كثري، } وكذا ال جيوز شق الثوب على غري األب واألخ{

 املنع )٣(حللّي جوازه للنساء مطلقاً، ولو لغري األب واألخ، وعن ا)٢(وعن العالمة

  . وحيتمل اجلواز مطلقاً،مطلقاً

فقد استدل لذلك بأنه مقتضى اجلمع بني املطلقات السابقة : ما القول األولأ

  .وبني األخبار اوزة

  عليه( بض علي بن حممد العسكريملا قُ: ففي الفقيه قال

                                                
  .١ ح باب الصرب واجلزع٢٢٢ ص٣ ج:الكايف) ١(

  . عن النهاية للحلي١٤ س٧٢ ص:كما يف الذكرى) ٢(

  .٢٩ س٣٤ ص:السرائر) ٣(



٢٦٤

رؤي احلسن بن علي قد خرج من الدار وقد شق قميصه من خلف  ) السالم

  .)١(موقدا

كنت بسر من رأى وقت خروج سيدي : قال: ويف رجال الكشي، عن الفضل

  .)٢( قد شق ثيابهفرأينا أبا حممد ماشياً) عليه السالم (أيب احلسن

يف جنازة ) عليه السالم (بو حممدأخرج : ويف كشف الغمة، عن أيب هاشم قال

لغك من من رأيت أو ب...: ليه أبو عونإأيب احلسن وقميصه مشقوق، فكتب 

يا أمحق ما «: )عليه السالم( بو حممدأليه إيف مثل هذا؟ فكتب  األئمة شق ثوبه

  .)٣(» قد شق موسى على هارون،يدريك ما هذا

حاسراً مكشوف ) عليه السالم (مث خرج بعده أبو حممد: خرىأويف رواية 

 ـ وتكلمت الشيعة يف شق ثيابه، وقال :ن قالأ إىل الرأس مشقوق الثياب ـ

 عشق ثوبه يف مثل هذه احلال، فوقّ) عليهم السالم( رأيتم أحداً من األئمة: مبعضه

  يا«: من قال ذلكإىل 

                                                
  .١٠ ح يف التعزية واجلزع٢٦ الباب ١١١ ص١ ج:قيهالف) ١(

  .١٠٨٧ ح٥٧٤ ص:اختيار معرفة الرجال) ٢(

  .ضواء ط األ٢١٤ ص٣ ج:كشف الغمة) ٣(



٢٦٥

  .)١(» أمحق ما يدريك ما هذا؟ قد شق موسى على هارون

أن  إىل وروى الكايف، عن مجاعة حضروا يوم تويف حممد بن علي بن حممد ـ

، حىت قام عن ميينه؟ احلسن بن علي قد جاء مشقوق اجليب إىل قال ـ إذ نظر

يا بين «:  فقال،بعد ساعة) عليه السالم (ليه أبو احلسنإ فنظر ،وحنن ال نعرفه

  .، احلديث)٢(» فقد أحدث فيك أمراً،أحدث هللا عز وجل شكراً

ما املفصل بني الرجال فال جيوز هلم، والنساء فيجوز هلن، فقد مجع بذلك بني أو

، )عليه السالم( الة على شق النساء على احلسني وبني األخبار الد،املطلقات املتقدمة

 جيبها فشقته يف حضور احلسني إىل هوتأ) عليها السالم( ن زينبإ: كما يف اخلرب

ذ هي ربيبة بيت إ ومل ينكر اإلمام فعلها مع أا مل تكن تعصي، )٣()عليها السالم(

  .الوحي والترتيل

، )عليه السالم(  الصادقسألت:  املروي يف التهذيب قال،وخرب خالد بن سدير

 عن رجل شق ثوبه على أبيه، أو على أمه، أو على أخيه، أو على قريب له؟ قال

  ال بأس بشق«: )عليه السالم(

                                                
  .٣٨ ح التعزيةأبواب من ٨ الباب ٤٩٠ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .٨ حيب حممدأشارة والنص على  باب اإل٣٢٦ ص١ ج:الكايف) ٢(

  .٢٣٢ ص:رشاداإل) ٣(



٢٦٦

اجليوب، لقد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، وال يشق الوالد على  

 ،همرأتا وتشق املرأة على زوجها، وإذا شق زوج على ،مرأتهاولده، وال زوج على 

را ويتوبا من أو والد على ولده، فكفّارته حنث ميني، وال صالة هلما حىت يكفّ

ذلك، وإذا خدشت املرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته، ففي جز الشعر عتق 

طعام ستني مسكيناً، ويف اخلدش إذا دميت، إرقبة، أو صيام شهرين متتابعني، أو 

اللطم على اخلدود سوى االستغفار ويف النتف كفارة حنث ميني، وال شيء يف 

عليه  (والتوبة، وقد شققن اجليوب ولطمن اخلدود الفاطميات على احلسني بن علي

  .)١(»وعلى مثله تلطم اخلدود وتشق اجليوب ،)السالم

وهذا اخلرب يدل على جواز الشق للنساء مطلقاً، ألنه أوالً منع عن شق اثنني 

أماً وبنتاً وأختاً وغري ذلك، وال قن، وهن كن فقط، وثانياً قال بأن الفاطميات شق

  .ن هذين اخلربين ال يدالّن على التفصيل املذكورأخيفى 

د استدل مبطلقات األخبار، وفيه نظر واضح، إذ مل ق ف،ما القائل باملنع مطلقاًأ

  .يدل على جوازه يف اجلملة بعض األخبار املتقدمة واآلتية

  ل روايات النهي على الكراهةما احتمال جوازه مطلقاً، فلحمأو

                                                
  .٢٣ ح يف الكفارات٦ الباب ٣٢٥ ص٨ ج:التهذيب) ١(



٢٦٧

 بقرينة ذكرها يف عداد املكروهات أوالً، ولعدم صالحيتها لالستناد لضعف 

سندها ثانياً، وملعارضتها جبملة من األخبار، كاألخبار اوزة للشق على األب 

عليه ( طالق قولهإن إول، وكخرب خالد يف القول الثاين، فواألخ يف القول األ

 الوالد على ولده، والزوج على الّإ منه مل يستثن" س بشق اجليوبال بأ: ")السالم

طالق شق الفاطميات يدل على إامرأته، مما يدل على اجلواز يف غريمها، وكذلك 

  .جازة املطلقةاإل

  .)١(»ال ينبغي الصياح على امليت وال شق الثوب«: وكخرب الصيقل، وفيه

 الذي قد تقدم أنه جائز، الصراخبشق الثوب وإرداف  )ال ينبغي(لمة ن كإف

 دليالن على اجلواز، ،)٢(»وارحم الصرخة اليت كانت لنا«: ما يف اخلرب إىل ضافةباإل

والكفارة املذكورة يف الرواية ال تالزم احلرام، لورود بعض الكفارات مع عدم فعل 

حرام، عتق العبد ملن ضربه ولو حبق، وبعض كفارات اإلاحلرام، كما يف كفارة 

  .غري ذلك إىل الستظالل املضطر اليه، وبعض كفارات الصيام،ككفارة ا

  ن املستفاد من جمموع الروايات عدم جوازأهذا، لكن الظاهر 

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٨٤ الباب ٩١٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٧ ح املزارأبواب من ٣٧ الباب ٣٢٠ ص١٠ ج:الوسائل) ٢(



٢٦٨

.واألحوط تركه فيهما أيضا

  

ما ذكر يف خرب خالد، من شق الوالد على ولده، وشق الزوج على زوجته، 

فيه على احلرمة، فضال ما سائر أقسام الشق فال دليل ألظهور الرواية يف التحرمي، 

ن كان االحتياط يف اتباع املشهور ال إعن الكفارة، وهذا هو مقتضى الصناعة، و

  .ينبغي تركه، والكالم يف املسألة طويل نكتفي منه ذا القدر، واهللا سبحانه العامل

فكأنه التباع } واألحوط تركه فيهما أيضاً{: ما ما ذكره املصنف بقولهأو

طالقات، بعد محل خرب اجلواز يف األب واألخ على اختصاصه اإل  إىلاحللّي املستند

  .باملعصوم

، كما يف خرب خالد )عليهم السالم( شكال يف جواز الشق للمعصومنيإنعم ال 

  .بن سدير، وجلريان السرية على ذلك من غري نكري

  



٢٦٩

، ويف نتفه  يف جز املرأة شعرها يف املصيبة كفّارة شهر رمضان): ٤مسألة ـ (

.فّارة اليمني، وكذا يف خدشها وجههاك

  

يف جز املرأة شعرها يف املصيبة كفّارة شهر رمضان، ويف نتفه {): ٤مسألة ـ (

  .كما تقدم يف خرب خالد بن سدير} كفارة اليمني، وكذا يف خدشها وجهها

  



٢٧٠

،  يف شق الرجل ثوبه يف موت زوجته أو ولده كفّارة اليمني): ٥مسألة ـ (

.ة مساكني أو كسوم أو حترير رقبةوهي إطعام عشر

  

يف شق الرجل ثوبه يف موت زوجته أو ولده كفارة اليمني، {): ٥مسألة ـ (

كما تقدم يف خرب خالد } طعام عشرة مساكني أو كسوم أو حترير رقبةإ: وهي

  .بن سدير

  . حملها كتاب الكفارات، واهللا املستعان،ويف هذا الباب مسائل كثرية

  



٢٧١

  حيرم نبش قرب املؤمن): ٦مسألة ـ (

  

شكال وال خالف، وعن املنتهى، إبال } حيرم نبش قرب املؤمن{): ٦مسألة ـ (

مجاع املسلمني عليه،  إ عليه، بل عن املعترباإلمجاعوالتذكرة، والذكرى، وغريها 

من غري علة مقبولة من أقبح املنكرات، بل رمبا كان ذلك من الضروريات، ويعد 

  : الذي ال خالف فيه من أحد، مجلة من الرواياتاإلمجاع إىل فةضاويدلّ عليه باإل

  .ن املراد به النبشأ و،نه باجليمأبناًء على » من جدد قرباً«كرواية 

نه كما ال يصح الدخول يف دار احلي إ، ف»حرمته ميتاً كحرمته حياً«: ورواية

 ت خصوصاًامليت، وألنه هتك للمي إىل بدون إذنه، كذلك ال يصح ذلك بالنسبة

  :إذا كان بعد فساده، واهلتك حرام، ولبعض الروايات الواردة يف باب النباش

وجاءه ) عليه السالم (كنت عند الباقر: كخرب اجلعفي املروي يف الكايف قال

ن إمرأة، فسلبها ثياا، مث نكحها، فاكتاب من هشام بن عبد امللك، يف رجل نبش 

حرقوه، فكتب أ:  وطائفة قالوا،اقتلوه: فة قالواالناس قد اختلفوا علينا ههنا، فطائ

ن تقطع يده لنبشه أ حده ،كحرمة احليامليت ن حرمة إ«: )عليه السالم( ليه الباقرإ

   إن أُحصن،وسلبه الثياب، ويقام عليه احلد يف الزين



٢٧٢

  .)١(» مائةحصن جلّدأرجم، وإن مل يكن 

هذا بأن الظاهر أنه تقطع لسلبهلكن رمبا يرد .  

صلى ( مايل يف قصة الشاب النباش يف زمن رسول اهللانقله الصدوق يف األوما 

الَّذين ِإذا فَعلُوا ﴿و: نزل اهللا تبارك وتعاىل على نبيهأف«: أن قال إىل ،)اهللا عليه وآله

 يعين بارتكاب ذنب أعظم من الزنا، ﴿أَو ظَلَموا أَنفُسهم﴾ يعين الزنا فاِحشةً﴾

  لَم يِصروا على﴿ون قال ـ أ إىل  ـ﴿ذَكَروا اللَّه﴾ألكفان ونبش القبور وأخذ ا

لُوا وونَ﴾ما فَعلَمعي ممل يقيموا على الزنا ونبش القبور :  يقول اهللا عز وجل)٢(ه

  .)٣(وأخذ األكفان

ورأيت امليت «: ويف رواية محران، يف ذكر ما يظهر يف آخر الزمان من املنكرات

  .)٤(» وتباع أكفانهىينشر من قربه ويؤذ

يف ) عليه السالم (وكذلك يدلّ عليه العلة املذكورة يف كالم اإلمام الرضا

  .غريها إىل ،)٥(أسباب الدفن

  شكال يفإنه ال إشكال يف أصل احلكم، مث إوكيف كان، فال 

                                                
  .٢ ح باب حد النباش٢٢٨ ص٧ ج:الكايف) ١(

  .١٣٥اآلية : سورة آل عمران) ٢(

  .٣ ح١١ الس ٤٦:  الصدوقيلماأ) ٣(

  .٦ حمر والنهي األأبواب من ٤١ الباب ٥١٦ ص١١ ج:الوسائل) ٤(

  . باب علل الشرائع١١٣ ص٢ ج:خبار الرضاأعيون ) ٥(



٢٧٣

   مع العلم باندراسه وصريورته ترابا،وإن كان طفال أو جمنونا، إالّ

  

  . مؤمناًحرمة نبش القرب إذا كان

ن إطالق النص والفتوى، بل و باملؤمن، إلملحقاً} ن كان طفالً أو جمنوناًإو{

  . كما تقدم يف مباحث الغسل والصالة والدفن،كان ولد زنا من مؤمن

طالقه عليه يف مقابل الكافر، ن مراد املصنف من املؤمن كل مسلم، إلأوالظاهر 

: األخص، كما قال تعاىلن كان رمبا يطلق على األخص، وعلى األخص من إو

﴾مهقُلُوب ِجلَتو اللَّه ِإذا ذُِكر ونَ الَّذينِمنؤا الْمم١(﴿ِإن(.  

  .بل الظاهر حرمة نبش قرب الذمي واملعاهد وحنومها، ألن احترامهم قاض بذلك

  .نعم نبش قرب احلريب ال دليل على حرمته، إذا مل يكن هناك حمذور خارجي

 واستدل له تارة بعدم صدق نبش ،}ال مع العلم باندراسه وصريورته تراباإ{

نه إذا أخرى باالتفاق الذي ادعاه جامع املقاصد، وثالثة بأالقرب، كما يف اجلواهر، و

  .مل ينبش لزم تعطيل كثري من األراضي

  ال أشكل إذا مل يصدق نبش القرب، وإكل ذلك تام فيما : قولأ

                                                
  .٢اآلية : نفالسورة األ) ١(



٢٧٤

إن بقي عظما فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال، وال يكفي الظن به، و

 نعم ال ،وأما مع كونه جمرد صورة حبيث يصري تراباً بأدىن حركة فالظاهر جوازه

ولو بعد ) عليهم السالم( جيوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأوالد األئمة

  االندراس

  

وكة ومل يرض صاحبها كما إذا كان له أثر وبناء، أما إذا كانت األرض ممل

  .بالنبش فال شبهة يف التحرمي

صالة حرمة النبش، والظن ال يغين من صالة البقاء، وألأل} وال يكفي الظن به{

ن كان صلباً ففي جواز نبشه إن بقي عظماً فإو {.احلق شيئاً، ومثله ما لو شك

ألصل  فا،من صدق النبش واهلتك، ومن انصراف األدلة املتقدمة عن مثله} إشكال

اجلواز، لكن الظاهر احلرمة لصدق النبش واهلتك، وال وجه لالنصراف، ولو فرض 

  .االنصراف فهو بدوي

أو بلمس اهلواء له، } ما مع كونه جمرد صورة حبيث يصري تراباً بأدىن حركةأو{

ا كانت يف إ: ن رأى بعض األصدقاء ذلك يف مقابر قدمية، قالأكما حدث 

ن كان يالمس اليد كانت التوابيت أ دملة لكن مبجرتوابيت من خزف هياكل كا

  .لعدم صدق النبش، لكن فيه تأمل} فالظاهر جوازه{واألجساد تتطاير هباًء منثوراً 

عليهم ( والد األئمةأنعم ال جيوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء و{

  }ولو بعد االندارس{بل املعصومني } )السالم



٢٧٥

 أو مستجاراً، والظاهر توقف صدق تخذ منها مزاراًوإن طالت املدة سيما امل

  النبش على بروز جسد امليت،

  

ما يف من مل ألصورة القرب، بل وللجسد يف غري املعصوم، وإن علم بذلك، 

علم باندراسه، يف من ما أيندرس فألنه هتك ونبش، وسائر ما تقدم من األدلة، و

ن إهة صدق النبش واهلتك، ففألن املندرس منهم حاله حال غري املندرس من ج

  .االمور االعتبارية ختتلف باختالف االعتبار

ذ لو إالشهداء وأهل العلم حمل نظر،  إىل طالق بالنسبةن هذا اإلألكن ال خيفى 

حميت اآلثار الظاهرة وصار اجلسد تراباً، ومل يكن اختذ مزاراً ومالذاً، ومل يكن 

اء الذين استشهدوا يف حروب معروفاً، مل يصدق اهلتك وال النبش، كالشهد

الفالنية كانت مقابرهم، كشهداء ن القطعة أن علم بإسالمية دفاعاً عن بالدهم، وإ

ثر ملقابرهم، وال أالبصرة والنهروان والصفني، الذين يعلم مصارعهم، وال 

ن هذه القطعة من األرض كانت أألجسادهم، وال ألمسائهم اآلن، بل يعرف 

  .مصارعهم

ن طالت إو{. شكال يف احلرمةإو اهلتك فال أما صدق النبش ىل  إما بالنسبةأ

  .جبعل أثر له وزيارة الناس إياه} املدة، سيما املتخذ منها مزاراً

ن إو أن مل يزوروه عن قريب، إيستجري الناس به من بعيد، و} و مستجاراأ{

والظاهر توقف {. االستجارة تكون بدون الزيارة، عن قريب كان أو عن بعيد

  صدق النبش على بروز جسد امليت،



٢٧٦

فلو أخرج بعض تراب القرب وحفر من دون أن يظهر جسده ال يكون من النبش 

  احملرم،

  

خرج بعض تراب القرب وحفر من دون أن يظهر جسده ال يكون من النبش أفلو 

خذ يف النبش إمنا هو لقصد إظهار أنه إ حبفر القرب، ئوقوهلم فيمن يبتد} احملرم

نه شرع يف النبش، ولو أخذ إأما إذا علم أنه ال يريد ذلك، ال يقال له اجلسد، 

القرب مبن فيه بآلة ـ كما صنعوا بقرب حذيفة يف العراق قبل سنوات ـ ومل يسم 

ذا به طري إن التراب سقط وظهر جسده، وإنبشاً، وقد ظهرت كرامته، حيث 

 واحد من العراقيني، جديد، شيخ أبيض اللحية، كأنه مات الساعة، وقد شاهده غري

عن قريب، ملا محله ) عليه السالم (مام الصادقمساعيل بن اإلإوكذلك ظهر بدن 

  .السعوديون عن مدفنه، ودفنوه يف البقيع، وشاهده غري واحد

ذا كان هناك إشكال يف جواز نقله إلكن هل جيوز نقل القرب مبجموعه أم ال؟ ال 

 م فرمبا يقال بعد،فيما عدا ذلكخطر، كما هدد خطر دجلة قرب حذيفة، وأما 

  .البأس ألنه ليس بنبش، وال يصدق عليه عنوان آخر حمرم

نعم هو خالف حق امليت إذا كان جسده باقياً، إن كان أراد يف حياته مكاناً 

وز هذا احلق، مثالً ن حيأخمصوصاً، وكذلك خالف حق من حفر قربه إن كان له 

ن احلق كما يتعلق باملكان اخلاص إحراء، فالص إىل أراد أن يدفن يف البقيع فينقل

لئال يتوى حق «: )عليه السالم( كذلك يتعلق باحمليط بذلك املكان، فيشمله قوله

  امرء



٢٧٧

واألوىل اإلناطة بالعرف، وهتك احلرمة، وكذا ال يصدق النبش إذا كان امليت 

ا  خصوصاً إذا مل يظهر جسد امليت، وكذ،يف سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر

إذا كان امليت موضوعاً على وجه األرض وبين عليه بناء، لعدم إمكان الدفن، أو 

  ، أو عصياناً، فإن إخراجه ال يكون من النبش باعتقاد جوازه

  

  .)١(»مسلم

م يسمونه إوهل } االناطة بالعرف{خراج بعض تراب القرب إيف } وىلواأل{

  .نبشاً أم ال

حرمته ميتا ن اهلتك حراماً مطلقاً، ألن إن مل يسم نبشاً، فإو} وهتك احلرمة{

  .كحرمته حيا

} ذا كان امليت يف سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخرإوكذا ال يصدق النبش {

ذ ال إليه، ومل خترج رائحته الكريهة، إومل يظهر للناس من امليت ما يهتكه ويسيء ا

  .وجه للحرمة، فاألصل احلل

نه إذا أظهر جسد امليت إ: ففيه} امليتخصوصاً إذا مل يظهر جسد {: أما قوله

أنه يصدق النبش  إىل ضافةخصوصاً إذا كان مبظهر كريه حيرم، ألنه هتك له، باإل

  .يف بعض أفراده

مكان إ عليه بناء لعدم وكذا إذا كان امليت موضوعاً على وجه األرض وبين{

 يرد عليه ،}خراجه ال يكون من النبشإن إ أو عصياناً، ف،و باعتقاد جوازهأالدفن، 

  .ما ذكرناه يف الفرع قبله

                                                
  .٣٦ ح ذيل٣١٥ ص١ ج:عوايل اللئايل) ١(



٢٧٨

.ابوت من صخرة أو حنوهوكذا إذا كان يف تا

  

وسيأيت الكالم فيه يف السابع } اذا كان يف تابوت من صخرة أو حنوهإوكذا {

حياناً، أمن مستثنيات حرمة النبش، وفيه أيضاً ما يف سابقيه من صدق النبش 

  .ق النبش ففيه مالكه ومناطهنه لو مل يصدأوكونه هتكاً غالباً، وحىت 

  



٢٧٩

: يستثىن من حرمة النبش موارد): ٧مسألة ـ (

، أو نسياناً، فإنه جيب  أو جهالً،إذا دفن يف املكان املغصوب عدواناً: األول

  .نبشه مع عدم رضا املالك ببقائه

  

  :}يستثىن من حرمة النبش موارد{): ٧مسألة ـ (

  .باملوضوع أو احلكم} اناً أو جهالًوب عدوصذا دفن يف املكان املغإ: األول{

و املتويل أ} نه جيب نبشه مع عدم رضا املالكإف{و ما أشبه أ} أو نسياناً{

و كان الوقف حبيث ال يصح فيه ذلك ـ أللوقف، أو صاحب احلق ـ كما سيأيت 

دعاه يف اشكال، وال خالف عندهم، كما إ بال }ببقائه{ املتويل ين رضإو

  .ام أنه مقطوع بهثاجلواهر، وعن كشف الل

مجاع يف املقام، إ، وال اإلمجاعن العمدة يف دليل النبش هو بأ :واستدلوا لذلك

  .وبأن األدلة احملرمة للنبش منصرفة عن املقام

ن املقام من باب التعارض بني دليل السلطنة وحنوها ـ ألكن يرد على ذلك 

ن كان يف البني، إألهم كما يف الوقف ـ وبني دليل حرمة النبش، فالالزم مراعاة ا

  .نصراف األدلة عن املقام مطلقاًان مل يكن أهم يف البني، وال نسلم إوالتخيري 

كه وإهانته، وكان إنساناً حمترماً مل تولو كان امليت قد تفسخ مما كان يوجب ه

 مجعاً بني احلقني، كما ذكروا يف ،جيز إخراجه، بل الالزم إعطاء األجرة للمالك

  .عام للمالك إذا صرفه بدون رضاه يف املخمصةعطاء مثن الطإ



٢٨٠

وكذا إذا كان كفنه مغصوباً، أو دفن معه مال مغصوب، بل أو ماله املنتقل بعد 

  الوارث، فيجوز نبشه إلخراجه، إىل موته

  

ذا مل تكن هتك وإهانة، كما إذا علم بذلك فوراً مما امليت بعد على حاله إنعم 

 وبعض األدلة اإلمجاعإال ي مل يكن دليله يكون حق الناس أهم من النبش الذ

  .األخرى

ن وجب االخراج كانت املؤنة على السبب، أو املباشر، أيهما كان أقوى،  إمث

  .كما يف كل غصب

 يتحقق يف امللك ،ن الغصب كما يتحقق بالتصرف يف ملك الغري املختص إمث

 وكذا إذا كان املشترك، ولو كان مشتركاً بني امليت وغريه ومل يرض ذلك الغري،

  .متعلق حق الغري كاملرهونة وحنوها

نه يالحظ األهم من النبش والغصب، وإذا إف} وباًصوكذا إذا كان كفنه مغ{

  .قدمت حرمة النبش ألمهيتها وجب إعطاء الثمن للمالك، مجعاً بني احلقني

 معتداً به، ال مثل درهم وحنوه، حيث وكان ماالً} و دفن معه مال مغصوبأ{

  .م من النبشيكون أه

بقائه معه، إومل يكن تعمد ب} الوارث إىل بل لو دفن معه ماله املتنقل بعد موته{

كما إذا أوصى أن يوضع معه قرآن أو كتاب دعاء حمترم الثمن، أو فص عقيق، أو 

 وإن زاد على الثلث ومل يرض الوارث لوحظ ، وإال خرج من الثلث،ما أشبه

إذا كان متساوي األمهية، } خراجهيجوز نبشه إلف{. األمهية كما يف املال املغصوب

  .أو كان املال أهم



٢٨١

نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خامت معه، ال جيوز نبشه ألخذه، بل لو 

  .ظهر بوجه من الوجوه ال جيوز أخذه كما ال جيوز عدم العمل بوصيته من األول

  إذا كان مدفونا بال غسل أو بال كفن،: الثاين

  

، كما ينةو ساجة منقورة مثأ} صى بدفن دعاء أو قرآن أو خامت معهنعم لو أو{

لعده } ال جيوز نبشه ألخذه {،على ما تقدم) عليه السالم (يف وصية نائب اإلمام

و وجه قهري ألعصيان، أو وجه جائز، } بل لو ظهر بوجه من الوجوه{. من الثلث

هب به السيل وبقي  بل جيب إرجاعه، ويف ما لو ذ،}ال جيوز أخذه{كسيل وحنوه 

ن شاء اهللا إالورثة، وفيه كالم يأيت يف حمله  إىل نه يرجعأ الظاهر ،ذلك الشيء الثمني

  .تعاىل

بتداًء ان الوصية نافذة إف} كما ال جيوز عدم العمل بوصيته من األول{

  .ستمراراًاو

نه إف} إذا كان مدفوناً بال غسل أو بال كفن{من مستثنيات النبش } الثاين{

 على اإلمجاعن إبشه لغسله وتكفينه، وال دليل على سقوطهما بالدفن، فجيب ن

مة منصرفة عن ذلكحرمة النبش غري موجود يف املقام، كما أن األدلة احملر.  

 ضافةخراجه هتكاً له لتفسخ بدنه وحنوه مل جيز، ويدل عليه باإلإذا كان  إنعم

ن خيف عليه إ كفن، األمهية فحوى ما دلّ على وجوب دفنه بال غسل والإىل 

  نتظارمها، فالدليل يف ااهلتك من 



٢٨٢

أو تبين بطالن غسله، أو كون كفنه على غري الوجه الشرعي، كما إذا كان من 

  جلد امليتة، أو غري املأكول، أو حريراً

  

بتداًء هو الدليل يف سقوطها بعد الدفن، وعن املعترب اسقوط الغسل والكفن 

غىن عن الكفن، خبالف أل، ال للكفن، ألن القرب وتبعه غريه، وجوب النبش للغس

ن وجوب الكفن ال يسقط بالدفن، فاملسألتني من واد إالغسل، وفيه ما ال خيفى، ف

  .بني املتأخرين واحد، كما هو املشهور

ذا كان إو تبني بطالن غسله، أو كون كفنه على غري الوجه الشرعي، كما أ{

 كما تقدم اشتراط ذلك يف مبحث ،}اًمن جلد امليتة أو غري املأكول أو حرير

 أو كان الغسل أقل من الالزم، أو كان الكفن أقل من الواجب، أو مل حينط ،الكفن

أصالً، أو كان حنوطه أقل من الواجب، ففي كل ذلك جيب النبش للتدارك ما مل 

يكن هتكاً، ألن حال فقد الشرط واجلزء حال فقد املشروط والكل، لوحدة الدليل 

  .ألتنييف املس

لو كفن يف حرير فهو كاملغصوب (: ما ما ذكره الشهيد يف الذكرى بقولهأ

ن إ :، ففيه)١()وىل بعدم النبش ألن احلق فيه هللا تعاىل وحقوق اآلدمي أشد تضييقاًأو

طالق األدلة بالغسل والكفن واحلنوط الصحيحة يشمل ما بعد الدفن، وال يهم يف إ

  .ن يكون حق اهللا أوسع أو أضيقأذلك 

                                                
  .٣١ س٧٦ ص:الذكرى) ١(



٢٨٣

فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما مل يكن موجباً هلتكه، وأما إذا دفن بالتيمم لفقد 

  . جواز نبشه إشكال  أو كفّن باحلرير لتعذر غريه، ففي،املاء فوجد املاء بعد دفنه

  

ن إحيث } فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما مل يكن موجباً هلتكه{وكيف كان 

  .كل ذلك يسقط باهلتك، كما يسقط قبل الدفن

نعم يف بعض الصور يدفن إذا مل يوجد الشرط بال كفن، خبالف املقام، حيث 

  .ال جيب نبشه لتعريته عن الكفن الذي ال شرط فيه

ثره، بل الضمان أزالة أما إذا حنط حبنوط مغصوب، ذهبت ماليته، فال ينبش إل

ر ثأزالة هو املرجح، كما أنه إذا دفن باحلنوط فيما حيرم فيه احلنوط ال ينبش إل

  .دلة حرمة النبش، وال مقاوم هلماأ واإلمجاعطالق احلنوط، إل

أو غسل ببعض املياه لفقد الزائد، أو لفقد } وأما إذا دفن بالتيمم لفقد املاء{

 لقيام التراب ،شكال يف عدم النبشفال ينبغي اإل} فوجد املاء بعد دفنه{اخلليط 

التراب أحد « و»يكفيك عشر سنني«: )عليه السالم( مقام املاء، لقوله

  .)١(»الطهورين

  . واألدلةاإلمجاع فاحملكم هو إطالق ،وكذا لدليل امليسور إذا غسله ببعض املياه

  طالق إل} شكالإو كفن باحلرير لتعذر غريه، ففي جواز نبشه أ{

                                                
  .٥ و٤ ح التيممأبواب من ٢٣ الباب ٩٩٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٢٨٤

وأما إذا دفن بال صالة أو تبين بطالا فال جيوز النبش ألجلها، بل يصلى على 

يف جواز النبش ما لو وضع يف القرب على غري القبلة ولو قربه، ومثل ترك الغسل 

  .جهالً أو نسياناً

  

تى باملكلف به يف أ واألقوى عدم النبش، ألنه قد ،، وأدلة حرمة النبشاإلمجاع

اع مجطالق لإلإ والقول بأنه ال ،ذلك احلال، وال دليل على انقالب التكليف

  . ممنوع،دلة منصرفة عن هذاواأل

فال جيوز النبش {لفقد شرط أو جزء } و تبين بطالاأبال صالة ذا دفن إما أو{

شكال، ملا دلّ على الصالة على القرب مما تقدم إبال } ألجلها، بل يصلي على قربه

و أن صلى املؤمن صالة املنافق إيف مبحث صالة األموات، والظاهر وجوا 

  . لعدم أداء وظيفة الصالة،العكس، وكذا مثله

 ما لو وضع يف القرب على غري القبلة، ولو ،سل يف جواز النبشومثل ترك الغ{

مجاع يف املقام، إدلة الوضع على القبلة، حيث ال أطالق وذلك إل} جهالً أو نسياناً

 تأمل يف النبش من جهة دوران األمر )١(وال أدلة النصرافها عن مثله، لكن اجلواهر

 خارجي حدمها على اآلخر مبرجيف مثل املقام بني الواجب واحلرام، فمع ترجيح أح

  .حلرمةان مل نقل بتقدمي جانب إال فاحلكم هو التخيري إجيب األخذ به، و

  طالقإن اطالق دليل القبلة حمكّم، إذ قد عرفت أنه ال إ: وفيه

                                                
  .٣٥٧ ص٤ ج:اجلواهر) ١(



٢٨٥

  .إذا توقف إثبات حق من احلقوق على رؤية جسده: الثالث

  

 فرق بني املقام وبني يأال فإ وأدلة النبش، حبيث يشمل املقام، واإلمجاعيف 

  .الغسل

دفنه  إىل ضطراراً ودفن، أو إذا اضطراومما تقدم تعرف حال ما إذا غسله الكافر 

بال غسل، وقد تقدم الكالم يف ذلك يف باب الغسل، هذا ولكن إذا فسد امليت 

  .حبيث كان نبشه ألجل القبلة هتكاً له سقط، ألمهية اهلتك، كما تقدم مثله

وكان احلق } ف إثبات حق من احلقوق على رؤية جسدهذا توقإ: الثالث{

قامت الشهود على أنه استقرض من زيد ألف معتداً به عند الشريعة، كما إذا 

النبش، أو شك يف أن املتوفاة هل  إىل و غريه مما احتاجأنه امليت أدينار، وشك يف 

 يشمل  الاإلمجاعن إغري ذلك، ف إىل هي زوجة زيد أو زوجة بكر مع تشاهما،

 النبش منصرفة عنه، لّةدأاملقام، كما يظهر من استثناء الشهيد له، وتبعه غريه، و

بنبش قرب ذلك السيد الذي قتله عبده ) عليه السالم ( أمر علي:ويؤيده بل يدل عليه

نه مل يكن أشكال يف ذلك بنه أراد اللواط به فدافع عن نفسه فقتله، واإلأوادعى 

عن قربه، وكان القرب خالياً غري تام، إذ ظاهر كالم اإلمام نبشاً ألن امليت قد نقل 

م ال؟ مما يدل على جواز النبش مع أجواز النبش لفحص األمر هل هو باق يف قربه 

ن صدق بعدم بقاء امليت إ و،جري عليه احلدأذا كان كذب املدعي وإالشك، ف

    مام، ن الظاهر أن امليت كان نقل باعجاز اإلأكف عن حده، وال خيفى 



٢٨٦

لدفن بعض أجزائه املبانة منه معه، لكن األوىل دفنه معه على وجه ال : الرابع

  .يظهر جسده

  

منا املستفاد من النص ولو بقرينة اخلارج أن إ كذلك، وئال فليس كل الطإو

  .روحه يعذب ويلحق بقوم لوط

مها ن كان أحدإذا تساويا ختري وإهذا والالزم املقارنة بني احلق وبني اهلتك، ف

أهم قدم، ولعل من املقام ما خيرج القتيل من قربه ألجل عرفان قاتله، وما خيرج من 

غري ذلك، لكن بشرط  إىل نفه،أو مات حتف أنه قتل أقربه ألجل االشتباه به هل 

  .كما ذكرناه، مالحظة األمهية

 أو والده، أو ،ن القتيل ولده، أو زوجتهأوهل من املقام ما لو اشتبه هل 

 أو ما أشبه؟ الظاهر ذلك، إذا ترتب أثر شرعي مهم عليه، كما إذا كانت زوجها،

  .رث بعده، أو ما أشبه ذلك للعدة، واإل أو زوجاً،زوجة للنفقة والزواج

كما أفىت بذلك مجع من الفقهاء، } لدفن بعض أجزائه املبانة منه معه: الرابع{

 قطع رأسه، وباب وكأنه ملا تقدم من لزوم مجع أجزاء امليت كما يف باب من

ادور، لكن يف استفادة أمهية ذلك حبيث يقدم على أمهية حرمة النبش ـ 

  .خصوصا اذا كان هتكاً له ـ نظر

ن إوحيث } دفنه معه على وجه ال يظهر جسده{بل األحوط } لكن األوىل{

  ن النبش عن بعض أجزاء امليت حاله حال النبشأالظاهر 



٢٨٧

ناسبه كما إذا دفن يف مقربة الكفّار، أو دفن معه إذا دفن يف مقربة ال ي: اخلامس

  .كافر، أو دفن يف مزبلة أو بالوعة أو حنو ذلك من األمكنة املوجبة هلتك حرمته

  

، ومات بعد ذلك ـ مثال ـ مل ذا دفن جزء منه قبالًإعن كله، للمناط، ف

يكشف عن ذلك اجلزء ليلحق بالكل، بل دفن الكل عند ذلك اجلزء بال كشف له، 

وكذا إذا دفن جزء منه هنا وجزء هناك، كما إذا دفن رأسه يف مكان وجسده يف 

 إىل مكان آخر، فاالحتياط يف عدم نبش أيهما، ألن أدلة مجع أجزائه منصرفة

حوط نبش اجلزء ليحلق  وال قطع باملناط، ولو قيل بوجوب اجلمع، فاأل،االبتدائي

  .بالكل، ال العكس

كما إذا دفن يف مقربة الكفّار، {شرعاً }  يناسبهإذ دفن يف مقربة ال: اخلامس{

قوى حرمة، ألنه ألكن الالزم مالحظة كون أيهما أشد هتكاً و} و دفن معه كافرأ

ذا كان الكافر املدفون إالقول جبواز النبش حمل نظر، فطالق إمن باب التزاحم، ف

اج الكافر إخرو ،خراجه من قرب الكافرإمعه ال أثر له خارجاً، وكان النبش ألجل 

وصاله، ورائحته الكريهة أ تفسخه، وتبدد ورمن قربه يوجب هتكه وأهانته بظه

  .للناس، مل جيز النبش، وهكذا سائر صور املزامحة

}  حرمتهمكنة املوجبة هلتكأو حنو ذلك من األ ،و دفن يف مزبلة، أو بالوعةأ{

 قد يكون حراماً بل رمبا جيب النبش إذا كان هتكاً شديداً مستمراً، وعليه فالنبش

  .وقد يكون واجباً وقد يكون جائزاً



٢٨٨

املشاهد املشرفة واألماكن املعظمة على األقوى، وإن مل  إىل لنقله: السادس

  يوص بذلك، وإن

  

على {كاحلرم } املشاهد املشرفة واألماكن املعظمة إىل لنقله: السادس{

د األنبياء، ومن نقل إذا مل يوجب اهلتك، ملا تقدم من نقل األنبياء أجسا} األقوى

  .ستمرار السرية بعد دفنهماالعلماء مما يدل على 

 واألدلة قاضية بعدم اجلواز، ونقل األنبياء كان مع اإلمجاعطالق إن إ: لكن فيه

التابوت، وهذا رمبا ال يسمى نبشاً، إذ املنصرف من نبش القرب ما يوجب ظهور 

 منه شيء إذا أخرج تابوته، ومل امليت، ال ما إذا كان مدفوناً يف تابوت ال يظهر

ستدالل يعلم أن نقل العلماء املذكورين هل كان مع التابوت أو بدونه، فال ميكن اال

  .ثبات السريةبذلك إل

ن أوصى بذلك وأمكن دفنه يف التابوت مث إخراجه مبا ال يوجب هتكه، إنه  إمث

و من هذا قوائية دليل الوصية عن دليل النبش الذي هفالظاهر وجوب ذلك، أل

  .القبيل

أما إذا أوجب تنفيذ وصيته هتكه، وظهور رائحته، وتبدده وتفسخه، فالظاهر 

سقوط الوصية، ألنه وصية باحلرام، ألن اهلتك احلرام ال خيرج بالوصية عن كونه 

  .حراماً

  نإن مل يوص بذلك، وإو{: شكال يف قولهيعرف اإل: ومنه



٢٨٩

  .كان األحوط الترك مع عدم الوصية

 فإنه ال يصدق عليه النبش ، إذا كان موضوعا يف تابوت ودفن كذلك:السابع

  حيث ال يظهر جسده،

  

فتحصل أن النقل الذي ليس بنبش كما } كان األحوط الترك مع عدم الوصية

 واألدلة، اإلمجاع جائز لعدم إطالق ،إذا كان يف التابوت ومل يكن هتكاً يف نبشه

ن إ مل جيز وقل الذي هو نبش إن كان هتكاًخراج األنبياء والعلماء، والنإولشهادة 

  .ن مل يكن هتكاً جائز مع الوصية، وليس جبائز بدون الوصيةإأوصى، و

أما جوازه مع الوصية، فلوجوب تنفيذ الوصية، وال إطالق لالمجاع واألدلة، 

 واألدلة، وال مقيد هلما من دليل اإلمجاعطالق ما عدم جوازه بدون الوصية، فإلأو

التتبع والتأمل،  إىل ، هذا ولكن املسألة ـ يف بعض فروعها ـ حباجةيوجب النبش

  .واهللا العامل

ذا كان يف التابوت بدون اهلتك، فالظاهر أنه جيوز إ كما ،ذا مل يكن نبشاًإنه  إمث

  . لوجوب تنفيذ الوصية بدون حمذور، حسب وصيته،غري األماكن املقدسة إىل نقله

طالق اً، بطلت وصيته ومل جيز نبشه، إل، أو أوجب هتكنبشاًأما إذا كان 

  .دلة حرمة النبش واهلتكأ واإلمجاع

 إىل دفناً شرعياً، موجهاً} ذا كان موضوعا يف تابوت ودفن كذلكإ: السابع{

ن إف} نه ال يصدق عليه النبش، حيث ال يظهر جسدهإف{القبلة، على جنبه األمين 

  ذلك جائز ملا سبق من عدم 



٢٩٠

 فإنه خال عن اإلشكال ،املشاهد اختيار هذه الكيفية إىل قلواألوىل مع إرادة الن

  .أو أقل إشكاال

.إذا دفن بغري إذن الويل: الثامن

  

  .لزوم أن يكون الدفن على األرض

حينئذ ألنه ليس بدفن حقيقة أما إحتمال جواز عدم لزوم مراعاة شرط الدفن 

املدفن، إذ ال  إىل ت ليحمل بعد ساعابل حاله حال ما إذا وضع يف التابوت خارجاً

  .واضحفرق بني طول املدة وقصرها، ففيه منع 

خراجه ال إخفاء التابوت حتت األرض دفن، لكن إظهاره وإوكيف كان ف

خراج إيسمى نبشاً، إذ صدق النبش متوقف على ظهور بدن امليت، وعليه ف

  .لصناديقالتابوت ال بأس به، ورمبا يدل عليه نقل األنبياء أنبياء آخرين كانوا يف ا

املشاهد اختيار هذه  إىل رادة النقلإمع {بل الالزم كما تقدم } واألوىل{

نه إذا قيل بأنه هتك يكون إحيث } شكال أو أقل إشكاالًنه خال عن اإلإالكيفية ف

  .أقل هتكاً من إخراج جسده املتعفن، أو عظامه البالية

ن أنه أمانة وليس أما دفن امليت يف تابوت من دون مراعاة شرائط الدفن بعنوا

  . فليس له وجه شرعي،بدفن

  ألن دليل النبش، وهو} إذا دفن بغري إذن الويل: الثامن{



٢٩١

  .إذا أوصى بدفنه يف مكان معين، وخولف عصياناً، أو جهالً، أو نسياناً: التاسع

  

، والنصراف األدلة، أو ألن اإلمجاع والروايات ال يشمل املقام، لعدم اإلمجاع

 مشروعاً ، فلم يدفن هذا امليت دفناًاًذنه ليس شرعيإنه، كالغسل بغري ذإالدفن بغري 

  .فليس إخراجه نبشاً

خراجه إذن، وال شك يف أن نه توصلي يتحقق بدون اإلإن الدفن حيث إ: وفيه

 شامل اإلمجاع وال وجه للقول باالنصراف، و،يسمى نبشاً، فاملوضوع متحقق

  .ا تفسخ جسده مما هو هتك له إذللمقام، فال حيق النبش لذلك، خصوصاً

هذا، ولكن يف ما إذا مل يتفسخ، ومل يننت، يشكل اجلزم بعدم جواز النبش، إذ 

رادة الويل حينئذ كالوصية اوزة للنبش إذا مل تنفذ، ورمبا أراد الويل دفنه يف مكان إ

 لرجحان شرعي أو خارجي، فسقوط إرادته بفعل الدفن بدون إذنه ،خاص

التأمل، وقد أشكل يف املسألة مصباح اهلدى، وبعض  إىل  حباجةمشكل، واملسألة

  .ن وافق املنت ابن العم والربوجرديإاملعلقني، و

 وخولف عصياناً أو جهالً أو ،إذا أوصى بدفنه يف مكان معين: التاسع{

ن دليل وجوب التنفيذ، وعدم الدليل على حرمة النبش لعدم إطالق إف} نسياناً

  . يقضي جبواز النبش،دلة حرمة النبش عن املقامنصراف أا، واإلمجاع

  النبش حرام، والوصية ال تتعلق باحلرام، وال : لكن رمبا يقال



٢٩٢

  . أو عارضه أمر راجح أهم،النبش إىل إذا دعت ضرورة: العاشر

  .إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو: احلادي عشر

  

صوصاً إذا كان موجباً ، أو إنصراف األدلة، خاإلمجاعطالق إوجه للقول بعدم 

هلتكه، لتفسخه وانتشار رائحته، فان اإلنسان مل يفوض إليه هتك نفسه، فهو حكم 

 وقد أشكل ،)واحلق عدم اجلواز يف هذا املورد أيضاً(: حق، ويف مصباح اهلدى ال

  .فيه أيضاً السيدان اجلمال واالصطهبانايت

ما غلب اهللا «: )لسالمعليه ا( لقوله} النبش إىل إذا دعت الضرورة: العاشر{

  .)١(»عليه فاهللا أوىل بالعذر

 وكل شيء اضطر اليه ابن آدم فقد ،التقية يف كل شيء«: )عليه السالم( وقوله

  .)٢(»أحله اهللا له

ضطرار لألحكام، كما إذا جربه االعلى رفع  إىل غريمها من الروايات الدالة

 لتقدم األهم على املهم }أو عارضه أمر راجح أهم{اجلابر بنبش قربه وأخذ ميته 

  .يف باب التزاحم، كما هو واضح

  أو}  عليه من سبع أو سيل أو عدوإذا خيف: احلادي عشر{

                                                
  .١٣ ح قضاء الصالةأبواب من ٣ الباب ٣٥٣ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٣٠٨ ح كتاب مصابيح الظلم٢٥٩ ص:احملاسن) ٢(



٢٩٣

األماكن املشرفة، بل ميكن أن  إىل إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة: الثاين عشر

يقال جبوازه يف كلّ مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من اجلهات، ومل 

 هلتك حرمته، أو ألذية الناس، وذلك لعدم وجود دليل واضح على يكن موجباً

  ، وهو أمر لبي، والقدر املتيقن منه غري هذه املوارد،اإلمجاع حرمة النبش إالّ

  

حرق أو ما أشبه ذلك، ألن حتفظه عن هذه األمور أهم، كما يؤيد ذلك ما 

  .املاءيف ) عليه السالم (لقاء زيدإيف ) عليه السالم (مامذكره اإل

وقد تقدم } األماكن املشرفة إىل إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة: الثاين عشر{

  .الكالم فيه يف األمر السادس

بل ميكن أن يقال جبوازه يف كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة {

لكن بشرط أن يكون } من اجلهات، ومل يكن موجباً هلتك حرمته أو ألذية الناس

حم اجلهة احملرمية بالتساوي، أو مع الزيادة، ففي األول يتخري، الرجحان حبيث يزا

  .ويف الثاين يتعني النبش

ذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة {ن أ عليه بأما ما ذكره مستدالً} و{

  :فريد عليه} ، وهو أمر لبي، والقدر املتيقن منه غري هذه املوارداإلمجاع النبش إالّ

  . كما عرفتإلمجاعاود الدليل غري وج: والًأ



٢٩٤

. لكن مع ذلك ال خيلو عن إشكال

  

 ما:  مواضع أربعة فقط، وهي)١( له معقد، ولذا استثىن احملققاإلمجاعن إ: وثانياً

إذا وقع يف القرب ما له قيمة، وما إذا دفن يف مكان مغصوب، وما إذا كفن يف 

ى خروجه ل، وعليه فكل مورد مل يكن دليل خاص علاملغصوب، وما إذا مل يغس

  . على عدمهاإلمجاع فقد قام ،اإلمجاععن 

  .ملا ذكرناه، واهللا سبحانه العامل} شكالإلكن مع ذلك ال خيلو عن {

  

                                                
  .٦ س١٤٤ ص١ ج:جممع الربهان) ١(



٢٩٥

 ما عدا ما ذكر ،جيوز ختريب آثار القبور اليت علم اندراس ميتها): ٨مسألة ـ (

، سيما إذا كانت يف )عليهم السالم( من قبور العلماء والصلحاء وأوالد األئمة

  املقربة املوقوفة للمسلمني مع حاجتهم، وكذا يف األراضي املباحة،

  

سواء كانت } جيوز ختريب آثار القبور اليت علم اندراس ميتها{): ٨مسألة ـ (

 أم ال؟ وذلك ،أو وليه وحنو الويلأراضيها موقوفة، أو مباحة، وسواء متلكها امليت، 

مر أن امللك واالختصاص إ، فألن ال اعتبار للملكية واالختصاص يف هذه القبور

ذا ذهب املوضوع العريف مل يكن هناك حكم شرعي، إمضاه الشارع، فأعريف 

 ، إذا تقادم العهد وفين األولياء والورثة، كما إذا خربت القرية وباد أهلهاخصوصاً

مثال هذه القبور وحال خرائب بيوم كخرائب سامراء والكوفة وغريمها، أفحال 

ن بعض األموات إن بقي بعض عظامه، فإامليت ذهاب جسمه وواملراد باندراس 

  .ت السنواتئاتبقى عظامهم م

} )عليهم السالم( والد األئمةأما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء و{

سيما إذا كانت يف املقربة املوقوفة  {،لبقاء حق االختصاص عرفاً، وقد تقدم ذلك

قت ال يكون أزيد من االندراس ـ على ن احلق يف الوإف} للمسلمني مع حاجتهم

حيدد هامن  يوقفون ـ واملركوز يف أذهالواقفني وعلى طبقما هو مركوز يف أذهان 

  .هلهاأموضوع الوقف، ألن الوقوف على حسب ما وقفها 

  ألن حق احليازة أمر عريف وال يرى } وكذا يف األراضي املباحة{



٢٩٦

  . يف املباحة غري املوقوفةصاًولكن األحوط عدم التخريب مع عدم احلاجة خصو

  

العرف بقاء احلق بعد االندراس، وإذا انتفى املوضوع الذي رتب عليه الشارع 

  .احلكم، زال احلكم تلقائياً

الستصحاب بقاء احلق } ولكن األحوط عدم التخريب مع عدم احلاجة{

  . إذا كان قصد الدافن، أو امليت حال حياته امللك،وامللك

ن إإذ املوقوفة التخريب فيه أهون، حيث } ة غري املوقوفةخصوصا يف املباح{

  .الوقف ال يشمل أزيد من زمان االندراس، خبالف املباحة اليت ال حتديد فيها

  



٢٩٧

 مع عدم   فاألحوط عدم نبشه،إذا مل يعلم أنه قرب مؤمن أو كافر): ٩مسألة ـ (

.ندراسه، أو كونه يف مقربة الكفاراالعلم ب

  

مهدور احلق، بأن مل يكن } ا مل يعلم أنه قرب مؤمن أو كافرإذ{): ٩مسألة ـ (

ذمياً وال معاهداً، أما من مل يكن أحدمها، وإن مل يكن حربياً، فحكمه حكم 

الذمي، واحلريب، : ن الكافر على أربعة أقسامإاحلريب، لعدم احترام شيء منه، ف

  .ن مل يعقد معه سلم وال حربواملعاهد، وم

ال ما خرج بالدليل، ومل إنسانية، ألصالة الكرامة اإل} فاألحوط عدم نبشه{

يعلم أنه خارج عن هذا األصل، كما ال جيوز ب ماله، واستحالل دمه وعرضه، 

مع  {، وعلى هذا، فاحلكم بذلك هو األقوى)١( آدم﴾ لَقَد كَرمنا بين﴿و: قال تعاىل

راد باالندراس هنا عدم  نبشه، واملإذ لو علم باندراسه جاز} سهارعدم العلم باند

ن قربنا عدم جواز نبش القرب إذا كان أن صار ترابا، كما تقدم أ شيء منه، بقاءب

الذي هو عالمة أنه كافر، بشرط أن } أو كونه يف مقربة الكفار {،فيه العظام

  .يكون كافراً مهدور احلق، كما تقدم

ى عدمه، كانت نه إذا كانت إمارة شرعية على جواز النبش، أو علإ: واحلاصل

  مارة مل جيز، وال جيوز نبشأهي املتبع، وإن مل تكن 

                                                
  .٧٠اآلية : سراءسورة اإل) ١(



٢٩٨

قرب الكافرة املهدورة إذا دفنت وهي حاملة مبسلم، وذلك الحترام املسلم الذي  

تتالش ويظهر مل ن حال األم حال التابوت يف أنه إذا أصار القرب قربه، والظاهر 

  .اجلنني جاز النبش



٢٩٩

 ال جيب عليه الرضا ، يف ملك الغري بغري رضاهإذا دفن امليت): ١٠مسألة ـ (

 فله أن ، ولو كان بالعوض، وإن كان الدفن بغري العدوان من جهل أو نسيان ببقائه،

  يطالب النبش أو يباشره، وكذا إذا دفن مال للغري مع امليت،

  

 ال جيب عليه الرضا ،إذا دفن امليت يف ملك الغري بغري رضاه{): ١٠مسألة ـ (

} ن كان الدفن بغري العدوان من جهل أو نسيانإولو كان بالعوض، وببقائه، 

أن من موارده ما إذا : وذلك لعدم دليل على لزوم رضاه، وقد تقدم يف مسألة النبش

فن يف ملك الغريد.  

حني االندراس،  إىل نعم قد سبق أنه إذا كان النبش هتكاً وجب عليه الصرب

 يفرق يف ذلك بني أن يكون الدفن عدواناً أم ويأخذ األجرة مجعاً بني احلقني، وال

} فله أن يطالب بالنبش أو يباشره{. ال؟ ألن عدوان الدافن ال يوجب هتك امليت

  .إذا مل يكن هتك

}له مالية عرفية، ال بشرط أن يكون ماالً} فن مال للغري مع امليتوكذا إذا د 

الك ألقاه عمداً يف ن ال يكون املأ و. كما سبق بيان ذلك،قليالً كدرهم وحنوه

  :نه إذا كان املالك ألقاه عمداً، فله صورتانإالقرب، ف

شكال يف جواز ه إسرافاً أهم من النبش، فال ينبغي اإلؤأن يكون بقا: األوىل

النبش، بل وجوبه، كما إذا ألقى يف القرب خامتاً يسوى عشرة آالف دينار يفىن 

  .اندراس امليت إىل ببقائه

  ، ويف هذه الصورة ال جيوز النبش، ن إسرافاًأن ال يكو: الثانية



٣٠٠

. عراضإلألوىل بل األحوط قبول العوض أو الكن ا

  

ألنه هو الذي ضيع ماله، فيكون حاله حال ما إذا ألقى ماله يف البحر، أو ألقاه 

  .تلفه املارةأيف الشارع، ف

اهللا صلى ( ن مغرية بن شعبة طرح خامته يف قرب الرسولإ: وأما ما رواه العامة

أنا آخركم عهداً برسول : مث طلبه ففتح موضعاً منه فأخذه فكان يقول) عليه وآله

كان يف  عامية اخلرب، أن املغرية إىل ضافةباإل: ، ففيه)١()صلى اهللا عليه وآله( اهللا

ـ مع ) صلى اهللا عليه وآله( السقيفة، وأهلها مل حيضروا حىت الصالة على الرسول

يوم األربعاء، يصلي عليه املسلمون  إىل ثننيمن يوم اال) وآلهصلى اهللا عليه ( أنه بقي

 أن علياً إىل ليهم ليحضروا فأبوا، مضافاًإالربيدة ) عليه السالم (ـ وقد أرسل علي

  .كذّب قول املغرية) عليه السالم(

ة هتك امليت األقوى ـ على ما عرفت ـ يف صور} لكن األوىل بل األحوط{

قبول العوض أو {سراف، وكذا يف صورة دفن امليت  اإلوعدم كون املال بقدر

ن العوض املعطى يف صورة اهلتك هو من ثلث امليت، إن كان له إ مث ،}عراضاإل

  .ال فمن بيت املال، ألنه املعد ملصاحل املسلمنيإثلث مطلق، و

  

                                                
  .٢٥ س٧٦ ص:كما يف الذكرى) ١(



٣٠١

 ال جيوز له أن يرجع عن إذنه ،إذا أذن يف دفن ميت يف ملكه): ١١مسألة ـ (

 فيشمله دليل   سواء كان مع العوض أو بدونه، ألنه املقدم على ذلك، بعد الدفن

  حرمة النبش،

  

وضعاً، أي ال }  ال جيوز له،ذن يف دفن ميت يف ملكهإإذا {): ١١مسألة ـ (

حال االندراس،  إىل ذنه قد أهدر حقهإألنه ب} ذنه بعد الدفنإن يرجع عن أ{ينفذ 

نه ال إالطرف الثاين من البحر، فإىل  فيكون حاله حال ما إذا أذن ركوب سفينته

لقاء أنفسهم يف إاعتبار برضاه وعدمه يف وسط البحر، إذ ال حيق له أن يأمرهم ب

  .فراغ سفينتهإالبحر و

أما إذا كان العوض بعنوان األجرة، } مع العوض أو بدونه{إذنه } سواء كان{

  .طرفنيد ال إرادة أحدفواضح أنه ال حيق له، ألنه عقد الزم ال ينفسخ مبجر

ن امللكية حق، إيراد به ما ذكرناه، ف} ألنه املقدم على ذلك{: وقول املصنف

سقط أجيوز للمالك إسقاطه، وكذا سائر ما كان من احلقوق من هذا القبيل، وإذا 

ن كان إنسان احلق، وتعلق بذلك حكم شرعي مضاد، حيق له استرجاعه واإل

  .موضوع احلق باقياً

مثال هذه ااملوارد كثرية يف الشرع، مثالً إذا أ و،}نبشفيشمله دليل حرمة ال{

شرع الطبيب املتربع بعملية املريض عملية جراحية تركها يف األثناء خطر على 

سقاط سلطته على نفسه، قدامه صار سبباً إلإاملريض، مل جيز له الترك، ألنه ب

  وكذلك إذا شرعت 



٣٠٢

 جيوز له الرجوع يف أثناء وهذا خبالف ما إذا أذن يف الصالة يف داره، فإنه

الصالة، وجيب على املصلي قطعها يف سعة الوقت، فإن حرمة القطع إمنا هي 

  املصلي فقط، خبالف حرمة النبش، فإنه ال فرق فيه بني املباشر وغريه، إىل بالنسبة

  

و الطفل، وهكذا أالقابلة يف التوليد، مث أرادت الترك، فيما كان خطراً على األم 

بلد آخر، مث أراد تركه يف الصحراء، فيما كان خطراً على  إىل  جماناًقسائلو محله ال

من يبقى فيها، أو محل البضاعة مث أراد تركها يف الصحراء، مما يوجب تلفها، أو 

أخذ يف ذبح احليوان جماناً، مث أراد ترك الذبح، فيما يوجب تلف احليوان وحرمته 

  .غريها إىل لعدم فريه األوداج األربعة،

نه جيوز له الرجوع يف أثناء إوهذا خبالف ما إذا أذن يف الصالة يف داره، ف{

أما يف ضيقه فيخرج وهو يف } الصالة، وجيب على املصلي قطعها يف سعة الوقت

حال الصالة، كما ذكروا يف الصالة يف األرض املغصوبة يف حال الضيق، وذلك 

  .لدليل سلطنة املالك اليت ال تعارضها حرمة القطع

نه ال إاملصلي فقط، خبالف حرمة النبش ف إىل منا هي بالنسبةإن حرمة القطع إف{

ن النبش حرام على الكل، مالك األرض، إ: توضيحه} فرق فيه بني املباشر وغريه

هذا احلرام  إىل والدافن، والويل، وسائر املسلمني، فال جيوز للمالك أن يسبب

املصلي  إىل ا تكليف متوجهإصالة، فباملباشرة او بالتسبيب، خبالف حرمة قطع ال

  منا هي يف ظرف قدرته علىإفقط، وحرمة القطع عليه 



٣٠٣

رضاه ـ ال قدرة له على متام، ومع كون املكان غصباً ـ لسحب املالك اإل

  .اإلمتام، فال حرمة يف القطع

  :ن الفرق املذكور غري تامإ: لكن يرد عليه

 النبش، كذلك ال جيوز ألحد ألنه كما ال جيوز ألحد التسبيب يف: أوالً

بطال آخر صالته، كما إذا تعمد التكلم مبا يوجب ضحك املصلي أو التسبيب إل

سائر املنكرات،  إىل املنكر، فحاله حال التسبيب إىل  وأنه من التسبيب،بكائه

راراً، واالضطرار مسوغ، ممنوع بأنه طضاوالقول بأنه ليس مبنكر ألن الفاعل يفعله 

مرأة ازم جواز حلق اإلنسان حلية إنسان آخر، أو شعر رأس لو كان كذلك ل

بالقوة، وإن حرم التصرف فيه، بأن يكون التصرف يف املضطر حراماً ال حلق حليته 

وشعرها، وكذلك إذا أوجره مخراً، أو حلم خرتير، أو أوجره الطعام والشراب يف 

  .مثلةغري ذلك من األ إىل وهو مفطر وهي صائمة، شهر رمضان، أو جامعه

نه إن أراد عدم قدرة املصلي ـ بعد سحب اإلجازة يف الصالة ـ إ: وثانياً

نه خالف الواقع لوجود القدرة خارجاً، كما كانت قبل إ: القدرة العقلية، ففيه

نه أول الكالم، ألن عدم قدرة املصلي إ: ن أراد القدرة الشرعية، ففيهإالسحب، و

ميكن أن يستدل لصحة سحب املالك شرعاً متوقف على صحة سحب املالك، فال 

  .رضاه، بعدم قدرة املصلي

  مناإ و، ألن املالك سحب رضاه،ال قدرة للمصلي: ن قلتإ



٣٠٤

  .صح سحبه ألنه مالك 

جازته، ما يستغرق إ السحب، ألنه أهدر سلطته بكونه مالكاً ال يصح: قلت

 بني الرجوع عن وقتاً خاصاً، إذ احملظور شرعاً كاحملظور عقالً، وعلى هذا، فال فرق

يف ذن يف الدفن، يف أن يف كليهما ال تأثري ذن يف الصالة، والرجوع عن اإلاإل

  .الرجوع

ذن ذن اخلاص كذلك ال يصح الرجوع يف اإلنه كما ال يصح الرجوع يف اإل إمث

ذن العام دون العام، لوحدة املالك يف كليهما، فاحتمال أن جيوز الرجوع يف اإل

ذن لكل من أراد دفن ميته، أو اذن لكل أء كان العموم بأن سوا ال وجه له، اخلاص

ستفادة، ولو أذن مث رجع قبل الدفن من دون أن امن أراد االستفادة من أرضه بأية 

الدافن، فالظاهر عدم احلق يف النبش، لقاعدة الغرور، وال يقاس  إىل يصل رجوعه

عدم وجود القاعدة هنا، ذن يف الواقع، لإذن ومل يكن ذلك مبا إذا توهم الدافن اإل

املأذون،  إىل ذن يف شرب مائه مث رجع ومل يصل رجوعهإفحال املقامني حال ما إذا 

نه إذن، فنه ال حق له يف مطالبة العوض، خبالف ما إذا مل يأذن وتوهم الشارب اإلإف

  .حيق له مطالبة العوض، لقاعدة اليد

العوض، مجعاً بني احلقني، نه رمبا توهم أنه لو رجع بعد الدفن كان له حق  إمث

حق اهللا يف عدم النبش، وحق املالك يف عدم ذهاب حقه يف أرضه، كما يف األكل 

  .يف املخمصة



٣٠٥

جازته أهدر حقه لألخري، ولو إولكن الظاهر أن ال حق له يف العوض، ألنه ب

صح ذلك لزم أن ميلك كل حمتال ترويج بضاعته ذه الكيفية، بأن يركب الناس 

اناً مث وسط البحر يطلب منهم األجرة لباقي الطريق، وكذلك السواق، سفينته جم

بناء الناس فيها، فاذا بنوا طلب منهم األجرة، جييز وأصحاب األراضي، بأن 

  .وا العملية جماناً، مث يطالبوا األجرة يف األثناءؤواألطباء بأن يبد

والغار هو من غر،  إىل ن املستفيد مغرور، واملغرور يرجعإ: ن شئت قلتإو

  . أوالً حقهحاملالك ذو احلق الذي أبا

مث الظاهر أنه ال فرق يف عدم جواز النبش، وعدم حق أخذ األجرة بعد 

 أو غريه ممن انتقلت األرض إليه، ،الرجوع، بني أن يكون الراجع هو املالك اآلذن

 جازة املالك صارتإرث، أو اختياري كما إذا باعها، إذ األرض ببناقل قهري كاإل

نتقلت إليه اإنسان  إىل ذا انتقلتإنتفاع ـ هذا النوع من االنتفاع ـ فمسلوبة اال

  .مسلوبة االنتفاع

ناً أو بختياريا ومل يعلم املنتقل إليه بذلك، مما أوجب غانتقال نعم إذا كان اال

 من جواز )١(املالك الناقل، وعلى هذا فما عن املبسوط إىل نقصاً كان له الرجوع

  .ليه األرض يف غاية الضعفإتقلت النبش ملن ان

                                                
  .١٨٨ ص١ ج:املبسوط) ١(



٣٠٦

نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع يف القرب قبل أن يسد بالتراب، هذا إذا مل 

  .يكن اإلذن يف عقد الزم، وإال فليس له الرجوع مطلقاً

  

كما ذكره } ذنه بعد الوضع يف القرب قبل أن يسد بالترابإنعم له الرجوع عن {

ن مل ميأل القرب إوالظاهر أنه لو أهيل التراب وفن، الشهيد وغريه، لعدم حتقق الد

ن إبالتراب صدق الدفن، كما إن الوضع يف التراب املعد لوضع األموات فيه دفن، و

  .مل يسد بعد باب السرداب

ال إو{ن شرط دفنه يف عقد الزم أب} ذن يف عقد الزمهذا إذا مل يكن اإل{

  .ألن الشرط يوجب الوضعأي ال يفيد رجوعه، } فليس له الرجوع مطلقاً

نعم لو شرط أن يأذن، فلم يأذن ال حيق الدفن، ويكون الطرف اآلخر حيق له 

  .الفسخ لتخلف الشرط

، مل حيق النبش، وال األجرة، ألن نه لو أذن الدفن بزعم أنه زيد، فبان عمراً إمث

الدافن مغرور، وكذا لو ختلف الداعي بأن أذن لزيد بداعي أن حيصل على هبات 

نه ال حيق له النبش، وال األجرة، ولو أذن إن الناس مثالً، مث مل حيصل عليها، فم

مكان آخر حق له النبش، ألنه مل يأذن يف  فدفن ،للدفن يف مكان خاص من أرضه

 كما سبق مثله يف املسائل ،هناك، إال أن يورث اهلتك، فيقع التزاحم بني األمرين

 كان يف حكم الغصب، أذن املتويل ولو كانت األرض موقوفة ومل ي،السابقة

  .وكذلك إذا كانت األرض متعلقة حلق الغري ومل يأذن

  



٣٠٧

 بنبش نابش، أو  إذا خرج امليت املدفون يف ملك الغري بإذنه): ١٢مسألة ـ (

سيل، أو سبع، أو حنو ذلك، ال جيب عليه الرضا واإلذن بدفنه ثانياً يف ذلك املكان، 

. إذا كان الزماً عليه بعقد الزم إالّ ،بل له الرجوع عن إذنه

  

} ذنه بنبش نابشإإذا خرج امليت املدفون يف ملك الغري ب{): ١٢مسألة ـ (

نه قرب، أعصياناً، أو بغري عصيان، كما إذا كان ينبش ألجل شيء آخر، ومل يعلم 

  .فظهر اجلسد

ذن بدفنه ال جيب عليه الرضا واإل{كالزلزال } أو سيل أو سبع أو حنو ذلك{

لقى أألن سلطته اآلن بال حمذور، فيكون حاله حال من } نياً يف ذلك املكانثا

  .نه تعاد سلطتهإبضاعته يف الشارع معرضاً عنها، مث أخذها لنفسه، ف

ن الشرط إحيث }  عليه بعقد الزمبل له الرجوع عن إذنه إالّ إذا كان الزماً{

  .يف ضمن العقد يسقط السلطة

  



٣٠٨

 ال جيب ،مكان مباح فخرج بأحد املذكوراتإذا دفن يف ): ١٣مسألة ـ (

خر، واألحوط االستئذان آ، بل جيوز أن يدفن يف مكان   يف ذلك املكاندفنه ثانياً

من الويل يف الدفن الثاين أيضاً، نعم إذا كان عظماً جمرداً، أو حنو ذلك، ال يبعد 

  . عدم اعتبار إذنه، وإن كان أحوط مع إمكانه

  

باألصل، أو بالوقف لألموات، أو }  مكان مباحإذا دفن{): ١٣مسألة ـ (

فخرج بأحد {ستفادة منها مثالً ن أباح األرض لكل من يريد االأجازة املالك، بإب

دفنه ثانياً يف ذلك املكان، بل {عليه } ال جيب{يف املسألة السابقة } املذكورات

 خصوصية املكان األول، بنص أو ملألصل بعد} ن يدفن يف مكان آخرأجيوز 

  .مجاعإ

ال ) عليهم السالم( وكذا إذا وضعه يف سرداب معد للدفن، كصحن األئمة

 ألنه ليس بنبش وال دليل ،مكان آخر من السرداب إىل ه، بل جيوز نقلهؤبقاإجيب 

  .على أنه ميلك أو يستحق املكان املوضوع فيه أوالً

الوالية، طالق دليل إل} ستئذان من الويل يف الدفن الثاين أيضاًواألحوط اال{

طالق حمكّم، إلواحتمال العدم، ألنه بالدفن انتهى حقه ال وجه له، ألن ا

  . بدويالدفن األويل إىل واالنصراف

ألن أدلة } ذنهإ ال يبعد عدم اعتبار ،نعم إذا كان عظماً جمرداً أو حنو ذلك{

  .الوالية منصرفة عن العظم

  ألنه ال وجه } مع إمكانه{بل أقوى } ن كان أحوطإو{



٣٠٩

  .نصراف، بعد رؤية العرف بقاء الواليةالل

  .نعم إذا صار تراباً مل تكن الوالية، لعدم االعتبار العريف، وال الدليل الشرعي

  



٣١٠

 إال إذا كانت  يكره إخفاء موت إنسان من أوالده وأقربائه): ١٤مسألة ـ (

. هناك جهة رجحان فيه

  

ليهم إومن } بائهيكره إخفاء موت إنسان من أوالده وأقر{): ١٤مسألة ـ (

إذا مل يكن للموت أثر } ال اذا كان هناك جهة رجحان فيهإ{كالزوج والزوجة 

ن كان له أثر مستحب أو مكروه، إذ ال دليل على وجوب إقتضائي، واشرعي 

ذا كان له أثر شرعي، فرمبا كان أثره ما عرف من إما أظهار فاألصل عدمه، اإل

رب، فإنه جيب اإلخبار، لفرض أنه عرف من الشرع إرادته، كضياع زوجته إذا مل خت

خبار عدم وجوب اإل: ففيه احتماالنالشرع، من الشرع إرادته، أما إذا مل يعرف 

عليه  (مسعت أبا عبد اهللا: لألصل، ووجوبه ملا رواه عبد الرمحان بن سيابة، قال

ال تكتموا موت ميت من املؤمنني مات يف غيبته، لتعتد زوجته «: يقول) السالم

، وال وجه حلمله على الكراهة كما صنعه املصنف، وتبعه مجلة )١(»يقسم مرياثهو

  .من املعلقني، وألنه ردع للمنكر غالباً، وهذا هو األحوط إن مل يكن أقرب

  

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٦٦ الباب ٨٨٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣١١

من األمكنة اليت يستحب الدفن فيها وجيوز النقل إليها احلرم، ): ١٥مسألة ـ (

   ومكة أرجح من سائر مواضعه

  

ليها إمن األمكنة اليت يستحب الدفن فيها وجيوز النقل {): ١٥مسألة ـ (

: يقول) عليه السالم (مسعت أبا عبد اهللا: ففي خرب هارون بن خارجة قال} احلرم

 من بر الناس وفاجرهم؟ قال: فقلت له. »من دفن يف احلرم أمن من الفزع األكرب«

  .)١(»من بر الناس وفاجرهم«: عليه السالم

  . كما هو واضح، لذلكضنه مقتأاملراد : أقول

ليه أسأله عن امليت ميوت بعرفات، يدفن إكتبت : وخرب علي بن سليمان، قال

احلرم  إىل حيمل«: )عليه السالم( احلرم، فأيهما أفضل؟ فكتب إىل بعرفات، أو ينقل

  .)٢(» فهو أفضل،ويدفن

أسأله عن امليت ميوت ) عليه السالم (أيب احلسن إىل  كتبت: اآلخر قالهوخرب

  .)٣(الوهم مين ـ مث ذكر مثل ذلك: مبىن أو عرفات ـ وقال

 كان ذلك للروايات الكثرية الواردة يف ،}ومكة أرجح من سائر مواضعه{

  .فضل مكة، مما يدل على أا أفضل من احلرم يف مجيع اخلصوصيات واملزايا

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ١٣ الباب ٨٣٣ ص٢ ج:وسائلال) ١(

  .١٤ ح باب النوادر٥٤٣ ص٤ ج:الكايف) ٢(

  .٢٧٠ ح يف الزيادات يف الفقه٢٦ الباب ٤٦٥ ص٥ ج:التهذيب) ٣(



٣١٢

ويف بعض األخبار أن الدفن يف احلرم يوجب األمن من الفزع األكرب، ويف 

.مكة املعظّمة إىل ا استحباب نقل امليت من عرفاتبعضه

  

  .)١(»مكة حرم اهللا«: قال) عليه السالم (ففي حديث، عن الصادق

ـ فيما رواه يف تاريخ ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( نس، عن النيبأويف حديث 

مث عرضها ـ أي «: )عليه السالم( قال لعلي) صلى اهللا عليه وآله( قم ـ أنه

  .)٢(»ليها مكة فزينها بالكعبةإ فسبقت ،ى األرضنيواليتك ـ عل

م إاللهم «: أنه قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويف حديث العوايل، عن النيب

ذلك مما جيده الطالب يف الوسائل غري  إىل ،)٣(»يلّإحب البقاع أخرجوين من أ

  .واملستدرك يف أبواب املزار من كتاب احلج

أي } دفن يف احلرم يوجب األمن من الفزع األكربن الإ :ويف بعض األخبار{

} مكة املعظمة إىل ستحباب نقل امليت من عرفاتاويف بعضها {فزع يوم القيامة 

  نه جيوز النقل منإكما تقدم، مث الظاهر 

                                                
  .١٢ ححكام املساجدأ أبواب من ٤٤ الباب ٥٢٤ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .٢١ ح٢١٢ ص٥٧ ج:البحار) ٢(

  .١٢٠ ح٤٢٨ ص١ ج:عوايل الئايل) ٣(



٣١٣

ليه أقل فضالً، كما لو نقل من النجف إمشهد، ولو كان املنقول  إىل  مشهد

ن عرفت قوهلم أ بعد ،حتماالناش لذلك؟ الكاظمية، وهل جيوز النب إىل األشرف

  . احتماالن،املماثل إىل األفضل، وكذلك يف النقل من املماثل إىل جبوازه من األدىن

  



٣١٤

، سواء كان يف حال املرض أو  ينبغي للمؤمن إعداد قرب لنفسه): ١٦مسألة ـ (

. الصحة، ويرجح أن يدخل قربه ويقرأ القرآن فيه

  

عداد قرب لنفسه، سواء كان يف حال املرض إؤمن ينبغي للم{): ١٦مسألة ـ (

 وذلك لعموم ما دل على أن ،} أن يدخل قربه ويقرأ القرآن فيهحأو الصحة، ويرج

، وعموم ما رنه نوع من الذكإ، ف)١(كيس األكيسني من أكثر ذكر هادم اللذاتأ

  .دل على استحباب قراءة القرآن

فر قرباً وكان يدخل فيه وخصوص ما حكي عن ربيع بن خثيم، أنه كان قد ح

: مث خيرج ويقول. )٢(﴿رب ارِجعوِني لَعلِّي أَعملُ صاِلحاً﴾: ويقرأ القرآن ويقول

وقد كان الربيع من خيار أصحاب اإلمام أمري املؤمنني،)٣( فاعمل صاحلاًخرجت  

  .ويبعد أن يكون يفعل ذلك بدون دليل عام أو خاص) عليه السالم(

ا أة العظيمة نفيسة بنت احلسن بن زيد بن احلسن اتىب، وما حكي عن السيد

   وصارت ترتل فيه،كانت حفرت قربها بيدها

                                                
 ٦٤٨ ص٢ ج:والوسائل . يف ذم الفرار من املوت٤ باب ١٣٩ـ  ١٢٤ ص٦ ج: ملا ورد يف البحار)١(

  . االحتضارأبواب من ١٧ الباب ٨٧ ص١ ج:واملستدرك . االحتضارأبواب من ٢٣الباب 

  .١٠٠اآلية : سورة املؤمنون) ٢(

  .٣٠١ رقم ٣٣٣ ص٣ ج:روضات اجلنات) ٣(



٣١٥

  .)١(ا قرأت فيه ستة آالف ختمةأوتصلي و

عليه  (مام املهديوقد تقدم يف مسألة فرش القرب، عن حممد بن عثمان وكيل اإل

ل على استحباب ذلك ما يؤيد ذلك، وكأن املصنف حيث مل يظفر مبا يد) السالم

  ".يرجح"و" ينبغي"عرب بلفظ 

  

                                                
  .٦٠٤ ص٢ ج:سفينة البحار) ١(



٣١٦

، كما يستحب بذل الكفن  يستحب بذل األرض لدفن املؤمن): ١٧مسألة ـ (

يوم  إىل من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته: له، وإن كان غنياً، ففي اخلرب

.القيامة

  

ففي رواية فرحة } يستحب بذل األرض لدفن املؤمن{ ـ): ١٧مسألة ـ (

 إىل احلرية إىل شترى أرضاً ما بني اخلورنقا) عليه السالم( أن أمري املؤمنني :)١(الغري

من الدهاقني ـ  الكوفة إىل احلرية إىل  بني النجفما: الكوفة ـ ويف خرب آخر

يا أمري املؤمنني تشتري : فقلت له:  قال،بأربعني ألف درهم، وأشهد على شرائه

) صلى اهللا عليه وآله( مسعت رسول اهللا:  فقالت خطاً؟بهذا ذا املال وليس ين

 كوفان كوفان يرد أوهلا على آخرها، حيشر من ظهرها سبعون ألفاً«: يقول

  .)٢(» فاشتهيت أن حيشروا من ملكي،يدخلون اجلنة بغري حساب

مر ببانقيا فاشتراه فقال له ) عليه السالم (براهيمإن إ ):عليه السالم( عن علي

: لرمحان ما تصنع ذا الظهر، ليس فيه زرع، وال ضرع؟ فقال له يا خليل ا:غالمه

ن اهللا تعاىل حيشر من هذا الظهر سبعني ألفاً يدخلون اجلنة بغري إ ف،اسكت«

  .)٣(»حساب، يشفع الرجل منهم لكذا وكذا

ن مؤمناً كان من كفّ«: كما يستحب بذل الكفن له وإن كان غنياً، ففي اخلرب{

  كما يف} »م القيامةيو إىل كمن ضمن كسوته

                                                
  .٢٠ ص:يالغرفرحة ) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ١٢ الباب ٨٣٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣٠ ح يف نوادر العلل٣٨٥ الباب ٥٨٥ ص:علل الشرائع) ٣(



٣١٧

 الصادق(ويف الفقيه عن  ،)عليه السالم ( عن الباقر)٢( والتهذيب)١( رواية الكايف

  .)٣()عليه السالم

ن مسلما من كفّ«: قال) صلى اهللا عليه وآله( ويف مسكن الفؤاد، عن النيب

  .)٤(»كساه اهللا من سندس واستربق وحرير

صلى اهللا عليه ( ن رسول اهللاإ :يف حديث) عليه السالم (وعن أيب عبد اهللا

  .)٥(قميصه ليكفن أمه فاطمة بنت أسد فيه) عليه السالم (أعطى لعلي) وآله

عليه  (بو احلسنأليه إويف حديث أيب النضر، أنه ملا مات يونس بن يعقوب بعث 

  .)٦(ليهإحبنوطه وتكفينه ومجيع ما حيتاج ) السالم

حممد بن الفرج بثوب وكفن إىل  )عليه السالم ( أرسل أبو احلسن:ويف حديث

  .)٧(فيه ملا مات

 ىل غريها من الروايات الدالة على استحباب التربع بكل ما حيتاج إليه امليت، الإ

  .كفنه فحسب

  

                                                
  .١ ح باب ثواب من كفن مؤمنا١٦٤ً ص٣ ج:الكايف) ١(

  .١٠٦ ح يف تلقني احملتضرين٢٣ الباب ٤٥٠ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  .١٧ح  يف غسل امليت٢٤ الباب ٩٢ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٨ س١١٥ ص:مسكن الفؤاد) ٤(

  .٩١ ص:مام عليمناقب وفضائل اإل) ٥(

  .٧٢١ ح٣٨٦ ص:اختيار معرفة الرجال) ٦(

  .٣ ح الكفنأبواب من ٢٠ الباب ١٠٧ ص١ ج:املستدرك) ٧(



٣١٨

 يت من حفر مل:، ففي اخلرب يستحب املباشرة حلفر قرب املؤمن): ١٨مسألة ـ (

.يوم القيامة إىل  كان كمن بوأه بيتاً موافقاًقرباً

  

من حفر «: يستحب املباشرة حلفر قرب املؤمن، ففي اخلرب{): ١٨مسألة ـ (

 )١( كما رواه الكايف،}»القيامةيوم  إىل مليت قرباً كان كمن بوأه بيتاً موافقاً

  . مرسال)٣(مسنداً، ورواه الصدوق يف الفقيه) عليه السالم ( عن الباقر)٢(والتهذيب

) صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاوعن ثواب األعمال وعقاا للصدوق، عن 

من احتفر ملسلم قرباً حمتسباً حرمه اهللا على النار، ووهبه بيتاً يف اجلنة، «: قال

  .)٤(» ما بني أبله وصنعاءه عرضم فيه من األباريق عدد النجووأورده حوضاً

ومن حفر «: قال) صلى اهللا عليه وآله( وعن مسكن الفؤاد للشهيد، عن النيب

  .)٥(»م بين له بيتاً يف اجلنة ملسلاًقرب

الظاهر أنه يشمل إعطاء املال حلفر غريه، فال فرق بني التسبيب واملباشرة، : أقول

  .وإن كانت املباشرة أفضل

  

                                                
  .١ ح باب ثواب من حفر ملؤمن قربا١٦٥ً ص٣ ج:الكايف) ١(

  .١٠٧ ح يف تلقني احملتضرين٢٣ الباب ٤٥٠ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  .١٧ ح يف غسل امليت ذيل٢٤ الباب ٩٢ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٣٤١ ص:عمالعمال وعقاب األثواب األ) ٤(

  .٩ س١١٥ ص:مسكن الفؤاد) ٥(



٣١٩

 كان فيما ناجى به :، ففي اخلرب يستحب مباشرة غسل امليت): ١٩مسألة ـ (

أغسله من ذنوبه : يا رب ما ملن غسل املوتى؟ فقال: ربه قال) عليه السالم (موسى

. كما ولدته أمه

  

 املروي عن الباقر} يستحب مباشرة غسل امليت، ففي اخلرب{): ١٩مسألة ـ (

يا رب ما ملن : ربه قال) عليه السالم (كان فيما ناجى به موسى{ :)عليه السالم(

 ويف رواية أخرى عن ،)١(}»مهأغسله من ذنوبه كما ولدته أ«: غسل املوتى؟ فقال

يا : لهل ميتاً مؤمناً ويقول وهو يغسما من مؤمن يغس«: قال) ليه السالمع (الصادق

رب عفو٢(»ال عفى اهللا عنهإك، ك عفو(.  

  

                                                
  .٣ ح غسل امليتأبواب من ٧ الباب ٦٩١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح غسل امليتأبواب من ٧ الباب ٦٩١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٢٠

، وجعله يف بيته، وتكرار النظر  يستحب لإلنسان إعداد الكفن): ٢٠مسألة ـ (

إذا أعد الرجل كفنه ): صلى اهللا عليه وآله(  قال رسول اهللا:ففي احلديث.  إليه

مل يكتب من الغافلني، وكان مأجوراً : ، ويف خرب آخر كان مأجوراً كلما نظر إليه

. كلما نظر إليه

  

عداد الكفن، وجعله يف بيته، وتكرار إنسان يستحب لإل{): ٢٠مسألة ـ (

:  قال)١()عليه السالم( الذي رواه السكوين عن الصادق} ليه، ففي احلديثإالنظر 

إذا أعد الرجل كفنه كان مأجوراً كلما «):  عليه وآلهصلى اهللا( قال رسول اهللا{

عليه  (عن حممد بن سنان، عمن أخربه، عن الصادق} ، ويف خرب آخر)٢(»ليهإنظر 

مل يكتب من الغافلني، وكان مأجوراً {من كان كفنه معه يف بيته «: قال) السالم

  .})٣(»ليهإكلما نظر 

 اعتيد سد باب سرداب بعض بقي شيء ال بأس بالتنبيه عليه، وهو أنه قد

مدة حىت يسقط حلم األموات وتكون عظاماً خالية، ) عليهم السالم( صحون األئمة

املقابر، يفعلون ذلك كل أربع سنوات مرة، وقد احتمل بعض  إىل مث إخراج العظام

وذلك ألن الوقف ال خيتص ؤالء، فكما أنه ال . الفقهاء عدم البأس يف هذا العمل

نسان يف نفس احلرم الشريف مدة مديدة يزاحم سائر الزوار ألن إيصح أن يبقى 

   بل،الوقف ال خيتص به

                                                
  .١ ح التكفنيابأبو من ٢٧ الباب ٧٥٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح التكفنيأبواب من ٢٧ الباب ٧٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح التكفنيأبواب من ٢٧ الباب ٧٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٢١

السرداب املعد لألموات، ومثله ما إذا وقف إنسان  إىل  كذلك بالنسبة،للعموم

دلة حترمي النبش ال تشمله، إذ ال إمجاع هنا، وال أسرداباً لدفن األموات كذلك، ف

  .)١(التأمل، واهللا العاملإىل  طالق لألدلة، واملسألة حباجةإ

  

  

                                                
  .إىل هنا انتهى اجلزء الثامن من كتاب الطهارة حسب جتزأة املؤلف دام ظله )١(



٣٢٢



٣٢٣

  فصل

يف األغسال املندوبة

 مخسني، وبعضهم إىل  وأربعني، وبعضهم أاهاوهي كثرية، وعد بعضهم سبعاً

  مائة، إىل سبع ومثانني، وبعضهم إىل أزيد من ستني، وبعضهمإىل 

  

  }فصل{

  }يف األغسال املندوبة{

مخسني،  إىل هاضهم أا وأربعني، وبعوهي كثرية، وعد بعضهم سبعاً{

وال } مائة إىل سبع ومثانني، وبعضهم إىل أزيد من ستني، وبعضهم إىل وبعضهم

  .يبعد صحة العدد األخري، كما يظهر من مطاوي هذا البحث



٣٢٤

إما للفعل الذي يريد أن يفعل، أو للفعل : زمانية، ومكانية، وفعلية: وهي أقسام

حلقيقة فعلية، ألا إما للدخول يف املكان، أو للكون  يف االذي فعله، واملكانية أيضاً

  .فيه

  دها غسل اجلمعة،حأ:  أما الزمانية فأغسال

  

  .يستحب يف زمان خاص، كغسل يوم اجلمعة} زمانية: وهي أقسام{

  .يستحب ملكان خاص، كدخول مكة املكرمة} ومكانية{

  .حراميستحب لفعل خاص، كاإل} وفعلية{

أو للفعل الذي {حرام كما مثلنا من غسل اإل} يريد أن يفعلما للفعل الذي إ{

  .كالغسل لرؤية املصلوب بعد ثالثة أيام} فعله

خاص، كالغسل } ما للدخول يف مكانإ يف احلقيقة فعلية، ألا واملكانية أيضاً{

  .لدخول احلرم

كالغسل للوقوف بعرفات، فالغسل فيهما يستحب لفعل } أو للكون فيه{

  .خاص

  .بني املكانية والفعلية عموم مطلق، فكل مكانية فعلية، وال عكسنعم 

ومسي به، ألن أصله هلذا اليوم، } أحدها غسل اجلمعة: غسالأما الزمانية فأ{

  ن جاز أن يأيت به قبل أو بعدإو



٣٢٥

، واألخبار  ، وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع ورجحانه من الضروريات

اجلمعة، إىل  بعضها أنه يكون طهارة له من اجلمعةيف احلثّ عليه كثرية، ويف

  

ن إ :كما صرح به غري واحد، ويف رواية األصبغ} ورجحانه من الضروريات{

واهللا ألنت أعجز من «: ذا أراد أن يوبخ الرجل يقولإ) عليه السالم (أمري املؤمنني

  ،)١(»تارك الغسل يوم اجلمعة

ي شيء  أخه كان ألجل الكسالة، النه كان يف بعض األحيان، وتوبيأوال خيفى 

  .آخر

ومن ... ال فاسقإال يترك غسل اجلمعة «: ، قال)عليه السالم( وعن الصادق

  .)٢(»فليقضه يوم السبتفاته غسل يوم اجلمعة 

وكذا تأكّد استحبابه معلوم من الشرع، واألخبار يف احلثّ عليه كثرية، ويف {

نه يكون طهارة له إ« {):ه السالمعلي(  عن الرضا،كخرب حممد بن سنان} بعضها

ذ الننت يكون عدميا إما الطهارة اجلسدية، إواملراد به } )٣(»اجلمعة إىل من اجلمعة

  ن الغسل نور إو الطهارة النفسية، فأا، أو أقل من التارك، مبينه

                                                
  .٢ حغسال املسنونة األأبواب من ٧ الباب ٩٤٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٧ ح يف فضل غسل اجلمعة١٢٩ ص٧٨ ج:حارالب) ٢(

  .١٨ حغسال املسنونة األأبواب من ٦ الباب ٩٤٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٢٦

 غسل يوم اجلمعة طهور، وكفّارة ملا بينهما من الذنوب من اجلمعة: ويف آخر

جب على كل اأنه و: ، ففي اخلرب  مجلة منها، التعبري بالوجوب، ويفاجلمعةإىل 

:  عليه السالم، ويف آخر عن غسل يوم اجلمعة، فقالذكر أو أنثى من حر أو عبد

واجب على كلّ ذكر وأنثى من حر أو عبد،

  

  .ن الوضوء كذلكأللنفس، كما 

فّارة ملا غسل يوم اجلمعة طهور، وك« {كما رواه الفقيه مرسالً} ويف آخر{

اجلمعة  إىل ن املرادأ والظاهر ،})١(»اجلمعة إىل بينهما من الذنوب، من اجلمعة

رادة بعض الذنوب إه ذلك، ومن املعلوم ؤاآلتية، وكونه كفارة يراد به اقتضا

  . تصدر منهم اللمم وحنوهالصادرة من املؤمنني الذي غالباً

) عليه السالم (ا عن الرضا كليهم،كخرب حممد، وخرب عبد اهللا} ويف مجلة منها{

 من حر أو ،واجب على كل ذكر أو أنثى«نه أ :التعبري بالوجوب، ففي اخلرب{

: )عليه السالم( عن غسل يوم اجلمعة؟ فقال{ سأله :}آخر{خرب }  ويف)٢(»عبد

   باختالف يف اجلملة، بني الرواية،)٣(»واجب على كلّ ذكر وأنثى من حر أو عبد«

                                                
  .٥ ح يف غسل اجلمعة وآداب احلمام٦١ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٣ حغسال املسنونة األأبواب من ٦ الباب ٩٤٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ حنونةغسال املس األأبواب من ٦ الباب ٩٤٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٢٧

قال الراوي كيف صار : ، ويف رابعب يوم اجلمعةالغسل واج: ويف ثالث

 إن اهللا أمت صالة الفريضة بصالة النافلة ـ:  عليه السالمغسل اجلمعة واجباً؟ فقال

،أن قال ـ وأمت وضوء النافلة بغسل يوم اجلمعةإىل 

  

   .)١( وبني ما ذكره

ب، ولذا ثى، بل ألن الذكر واألثىن مها الصنف الغالنوليس املراد استثناء اخل

نه صنف ثالث، أن قلنا بإ، وال فال شبهة يف استحبابه على اخلنثى أيضاًإكرا، وذُ

  .ال الوجوب يف مقابل االستحباب" الثابت"ن املراد بالواجب أوسيأيت 

الغسل {«: )عليه السالم( وهو خرب زرارة املروي عن الباقر} ويف ثالث{

  ).عليه السالم(  عنه)٣(يف الفقيه وقريب منه خربه املروي ،})٢(»واجب يوم اجلمعة

قال {) عليه السالم (وهو خرب احلسني بن خالد، عن الكاظم} ويف رابع{

مت صالة أن اهللا إ«: )عليه السالم( ؟ فقال كيف صار غسل اجلمعة واجباً:الراوي

} )٤(»مت وضوء النافلة بغسل يوم اجلمعةأن قال ـ وأ إىل الفريضة بصالة النافلة ـ

  األولني فما كان يف 

                                                
  . يف الروايتني)حر( على كلمة )عبد(بتقدمي كلمة ) ١(

  .١ ح األغسال املسنونةأبواب من ٧ الباب ٩٤٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح وجوب اجلمعةأبواب من ٥٧ الباب ٢٦٦ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٧ حغسال املسنونة األأبواب من ٦ الباب ٩٤٤ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٣٢٨

عليه ( عمن نسيه حىت صلى قال: ، ويف سادس ال يتركه فاسق: ويف خامس

إن كان يف وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصالة، وإن مضى الوقت فقد : )السالم

  غري ذلك إىل ، جازت صالته

  

  .خرانمن نقص غري مبطل، يكمهلما اآل

عليه  (ر عن الصادقفعن كتاب الشيخ جعف} ال فاسقإ ال يتركه :ويف خامس{

 واملراد به من خرج ،كما تقدم. )١(»ال فاسقإال يترك غسل اجلمعة «: قال) السالم

عن طاعة اهللا سبحانه، ومن املعلوم أن ترك املستحب أيضاً نوع من اخلروج عن 

  .الطاعة

عمن نسيه حىت {: )عليه السالم( وهو خرب عمار، عن الصادق} ويف سادس{

ن إن يغتسل ويعيد الصالة، وأن كان يف وقت، فعليه إ«: م عليه السالصلى، قال

 كما ورد مثل ذلك فيمن توضأ بدون بسم ،)٢(}»مضى الوقت فقد جازت صالته

. )٣(»عد وضوءك وصالتكأ«: قال له) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن النيبأاهللا، و

ال ينسى حيانا مثل ذلك يف املستحب، للتأكيد عليه حىت أوقد كان املعصوم يفعل 

  .}ىل غري ذلكإ{

                                                
  .١٧ ح باب فضل غسل اجلمعة٥ب  البا١٢٩ ص٧٨ ج:البحار) ١(

  .١ حغسال املسنونة األأبواب من ٨ الباب ٩٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ ح الوضوءأبواب من ٢٦ الباب ٢٩٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(



٣٢٩

من «): صلى اهللا عليه وآله وسلم(  قال النيب:)رمحه اهللا( وعن رسالة الشهيد

  .)١(»اغتسل يوم اجلمعة حميت ذنوبه وخطاياه

يف حديث ) عليه السالم(ويف رواية العلل املروية عن األصبغ، عن أمري املؤمنني 

  .)٢(»اجلمعة األخرى  إىلال يزال يف هم ـ ي تارك غسل اجلمعة ـ أنهأ«

ه مدينة يف اهلواء كقشر البيض ن للّإ«): صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن النيب

ي يف البياض ـ هلا سبعون ألف باب على كل باب منها مالئكة مثل ولد آدم أـ 

ذا كان يوم اجلمعة إلف مرة ـ فأكثر من كل بين آدم ألف جزء ـ اي عددهم أ

  .)٣(»اللهم اغفر ملن اغتسل يوم اجلمعة: م ويقولونويوم العروبة، اجتمعوا كله

ألن العرب جعلوا هذا اليوم عيدهم قبل اإلسالم، " العروية"ويسمى بيوم : أقول

هلموا جعل هذا أو أ يف االديان السابقة، صالًأقره، ولعلّه كان له أفلما جاء اإلسالم 

  .اليوم عيداً

                                                
  .١٣ ح باب فضل غسل اجلمعة٥ الباب ١٢٧ ص٧٨ ج:البحار) ١(

  .٢ ح باب فضل غسل اجلمعة١ الباب ١٠ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٢(

  .١٤ حغسال املسنونة األأبواب من ٣ الباب ١٥٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(



٣٣٠

والصدوق، وشيخنا البهائي، على وجوبه، منهم الكليين،  إىل ولذا ذهب مجاعة

  ما نقل عنهم،

  

} وجوبه، منهم الكليين، والصدوق، وشيخنا البهائي إىل ولذا ذهب مجاعة{

ليه احملقق األردبيلي، والكفاية، كما يف املستند وغريه إ ومييل .وبعض من تأخر عنه

: قالالثالثة األوىل، بل  إىل ن ناقش بعض يف صحة النسبةإو} على ما نقل عنهم{

  :مورأرادوا االستحباب، وكيف كان فمنشأ القول بالوجوب أيضا أم إ

 مقابل لفظ الوجوب يف مجلة من الروايات، الظاهر يف كونه واجباً: االول

  .، كما تقدم يف بعض الرواياتاملستحب

ال إاغتسل يوم اجلمعة «: األمر به يف مجلة من الروايات، كصحيحة حممد: الثاين

  .)١(»و ختاف على نفسكأ ن تكون مريضاأ

. ن مل يتمكن يف يوم اجلمعة، وقضائه يوم السبتإما دلّ على تقدميه : الثالث

) عليه السالم (محد، كنا مع أيب احلسنأم أمه وأكرواية احلسني بن موسى عن 

 ومثله ،)٢(»اغتسال اليوم لغد«:  لنا يوم اخلميس:بالبادية، وحنن نريد بغداد، فقال

  مرسلة حممد بن

                                                
  .١١ حغسال املسنونة األأبواب من ٦ الباب ٩٤٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح باب وجوب الغسل يوم اجلمعة٤٢ ص٣ ج:الكايف) ٢(



٣٣١

  .)١( احلسني

نه لو مل يكن إف. )٢(»فإن مل جيد فليقضه من يوم السبت«: ويف رواية مساعة

  .قضاؤه مل يلزم تقدميه وال واجباً

  .ما دلّ على أن تاركه فاسق: الرابع

 الظاهرة يف الوجوب، كمرسلة حريز، ال بدما ورد فيه من كلمة : اخلامس

 ومن نسي ،جلمعة يف السفر واحلضرال بد من الغسل يوم ا«: )عليه السالم( قال

  .)٣(»فليعد من الغد

  .)٥(، ورواية النهاية)٤(مر باالستغفار عن تركه، كمرسلة سهلأما : السادس

  عادة الصالة على تاركه، كخربإما دلّ على وجوب : السابع

                                                
  .١ ح األغسال املسنونةأبواب من ٩ الباب ٩٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح األغسال املسنونةأبواب من ١٠ب  البا٩٤٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح األغسال املسنونةأبواب من ١٠ الباب ٩٤٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح األغسال املسنونةأبواب من ٧ الباب ٩٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٣٠ س٢٨٣ ص: من اجلوامع الفقهية،النهاية) ٥(



٣٣٢

  .كما تقدم) عليه السالم (الساباطي، عن الصادق

ا ال تصلح أ حىت ، مجلة منهاضعف السند يف: والأ :ويرد على هذه األدلة

  .لالعتماد

ن التقدمي والقضاء ال يالزمان الوجوب، كما يف إ :ضعف األدلة، مثالً: ثانياً

نافلة الليل، حيث تقضىقدم وت.  

عن الرجل ) عليه السالم (با احلسنأسألت : ومرسلة سهل، ال داللة فيها، قال

ن كان ناسيا فقد متت إ: )السالمعليه ( و غري ذلك؟ قالأ يدع غسل اجلمعة ناسياً

. ن هو فعل فليستغفر اهللا وال يعودإيل، فإ، فالغسل أحب ن كان متعمداًإصالته، و

ن قيل بعدم األظهرية ال بد من إ أقوى من ظاهر االستغفار، وحبأن ظاهر إف

فال داللة، ولفظ الوجوب يف بعض الروايات يسقط عن ظهوره بسبب التساقط، 

 إىل واجب يف السفر واحلضر ـ«: ثقة مساعة عن غسل اجلمعة؟ فقالالسياق، كمو

 وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب، ، واجبمن قال ـ وغسل احملرأ

ن ال أال من علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول احلرم يستحب إ

  .)١(»الّ بغسلإتدخله 

                                                
  .٣ حغسال املسنونة األأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣٣٣

 إىل يبدالنه: ، بل يسقطان الظاهر عن ظهورهيستحبن السياق وكلمة إف

  .غري ذلك من ضعف األدلة يف بعضها إىل االستحباب،

نه مل يظهر إعراض يوجب سقوطه، فلو فرض الظهور يف الوجوب، فاإل: ثالثاً

قل أ، بل حد من القدماء القول بالوجوب، والقائل به من املتأخرين قليل جداًأمن 

  .من القليل

تها من مجيع اجلهات، معارضة مبا دلّ إن هذه األخبار على تقدير متامي: رابعاً

 ؤعلى االستحباب، مما يكون قرينة لصرفها عن ظاهرها، وال أقل من التكاف

عليه  (سألت أبا احلسن: والتساقط، فاملرجع األصل، كخرب علي بن يقطني، قال

  .)١(»سنة وليس بفريضة«: عن الغسل يف اجلمعة واألضحى والفطر؟ قال) السالم

هو سنة يف احلضر «:  فقال)عليه السالم(  عن الصادقويف خرب زرارة،

  . )٢(»والسفر

                                                
  .٩ حغسال املسنونة األأبواب من ٦ الباب ٩٤٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٠ حغسال املسنونة األأبواب من ٦ الباب ٩٤٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٣٤

  لكن األقوى استحبابه، والوجوب يف األخبار مرتل على تأكد االستحباب

  

غسل اجلمعة والفطر سنة يف «: )عليه السالم( وما رواه املقنعة، عن الصادق

  .)١(»السفر واحلضر

، عن غسل العيدين ) السالمعليه( ويف رواية علي بن أيب محزة، عن الصادق

  .)٢(»هو سنة«: فاجلمعة؟ قال: قلت. »هو سنة«: أواجب هو؟ قال

صلى اهللا عليه ( ن النيبإ ):عليه السالم( سبوع، عن الباقرويف رواية مجال األ

نه ليس إف«: ـ يف حديث غسل اجلمعة ـ) عليه السالم( قال لعلي )وآله وسلم

  .ستحبابريها من الروايات الدالة على االغ إىل ،)٣(»عظم منهأشيء من التطوع 

خبار مرتّل على استحبابه، والوجوب يف األلكن األقوى  {:ولذا قال املصنف

لزم أ، وكلما كان سالم جعل الالزم من املصاحل واجباًن اإلإ ف،}تأكد االستحباب

لزم، كانت أ، وكلما كان كان وجوبه آكد، كما جعل األكثر من املفاسد حمرماً

   آكد، مث جعلحرمته

                                                
  .١١ السطر ، باب العمل يف ليلة اجلمعة ويومها٢٦ ص:املقنعة) ١(

  .١٢ حغسال املسنونة األأبواب من ٦ الباب ٩٤٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  . فضيلة غسل اجلمعة٣٦٦ ص:سبوعمجال األ) ٣(



٣٣٥

وفيها قرائن كثرية على إرادة هذا املعىن، فال ينبغي اإلشكال يف عدم وجوبه، 

. وإن كان األحوط عدم تركه

  

كدية سائر املصاحل مستحبات، وسائر املفاسد مكروهات، مع مالحظة اآل

سالم كل منا مل جيعل اإلإواألقل تأكيداً يف مراتب املستحبات واملكروهات، و

 إىل ضافةبة، وكل مفسدة حمرمة، ألن ذلك يوجب العسر واحلرج، باإلمصلحة واج

  .لزامحد اإل إىل نه ال تصل مرتبة بعض املصاحل واملفاسدأ

ي االستحباب املؤكد كما ذكرنا أ} رادة هذا املعىنإوفيها قرائن كثرية على {

  .مجلة منها

هلذا } ن كان األحوط عدم تركهإشكال يف عدم وجوبه، وفال ينبغي اإل{

  .التأكيد البليغ يف الروايات

  



٣٣٦

  وقت غسل اجلمعة من طلوع الفجر الثاين): ١مسألة ـ (

  

ي الفجر أ} وقت غسل اجلمعة من طلوع الفجر الثاين{): ١مسألة ـ (

  .ال فيما استثينإالصادق، فلم يشرع قبل ذلك 

  عليه، ويفاإلمجاعنه ال خالف يف ذلك، وعن اخلالف والتذكرة أويف اجلواهر 

  .مجاعا، كما صرح به مجاعةإاملستند 

نه شرع يف أجزاء قبل الفجر، فألنه عبادة توقيفية، واألدلة دلت على ما عدم اإلإ

يوم اجلمعة، الظاهر يف اره، فال دليل على الكفاية قبله، لكن رمبا حيتمل كفايته 

  :ليلة اجلمعة، ألمرين

وم اخلميس خلائف عدم متكنه  بقرينة تقدميه ياملناط يف الغسل خصوصاً: األول

ن املناط يف هذا الغسل هو النظافة يف يوم اجلمعة، كما إمن الغسل يوم اجلمعة، ف

، )٣(ل والعل)٢( والتهذيب)١(صرح بذلك، رواية حممد بن عبد اهللا املروية عن الفقيه

  .ذان على حد سواءذان وبعد األن النظافة حتصل قبل األأومن املعلوم 

                                                
  .٦ ح يف غسل اجلمعة وآداب احلمام٢٢ الباب ٦٢ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٥ حغسل من اجلنابةالغسال وكيفية  يف األ١٧ الباب ٣٦٦ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  .٣ ح علة وجوب غسل اجلمعة٢٠٣ الباب ٢٨٥ ص٢ ج:علل الشرائع) ٣(



٣٣٧

فظ اليوم يطلق على جمموع النهار والليل، كما يطلق على النهار ن لإ: الثاين

ن املستحبات مقابل الليل، وما دلّ على كون الغسل يف النهار ال يصلح للتقييد، أل

ال تقيد باملقيدات، بل تدل املقيدات على االستحباب الزائد، وهذا االحتمال وجيه 

طالق اليوم عليه، وجلملة من ر، فإلجزاء بعد الفجما اإلأوإن مل أر أحداً قال به، و

  :الروايات

 قلنا له ـ ويف بعض الروايات نقله، عن الباقر: كصحيح زرارة والفضيل، قاال

  .)١(»نعم«: ذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقالإ أجيزي :ـ) عليه السالم(

ذا اغتسلت بعد طلوع الفجر إ«): عليهما السالم( وخرب زرارة، عن أحدمها

  .)٢(»ك ذلك للجنابة واجلمعة وعرفةجزأك غسلأ

ـ يف أغسال شهر رمضان ـ ) عليه السالم (كري، عن الصادقن بوخرب اب

ذا اغتسلت بعد الفجر إهو مثل غسل يوم اجلمعة «: ن نام بعد الغسل؟ قالإف: قلت

  .)٣(»أجزأك

                                                
  .١ حال املسنونةغس األأبواب من ١١ الباب ٩٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ حغسال املسنونة األأبواب من ٣١ الباب ٩٦٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ حغسال املسنونة األأبواب من ١١ الباب ٩٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٣٨

  إىل الزوال،

  

ال  وكلما قرب من الزو،ذا اغتسلت بعد طلوع الفجرإجيزيك «: وعن الرضوي

  .)١(»فهو أفضل

أليس هو مثل غسل يوم اجلمعة إذا اغتسلت بعد «ويف رواية عبد اهللا بن بكري، 

  .)٢(»الفجر كفاك

جزأ عنه ذلك أذا اغتسل اجلنب بعد طلوع الفجر، إ«: بل ورواية مجيل، قال

  .)٣(»الغسل، من كل غسل يلزمه يف ذلك اليوم

:  عليه، ورمبا يقالإلمجاعاكما هو املشهور، بل عن املعترب } ىل الزوالإ{

 كما ،ن يصلّي اجلمعةأ إىل وأما قبل الزوال،  إىل وأالغروب،  إىل بامتداد وقته

 ويدل على املشهور مجلة ،و ميالًأ جزماً، كل واحد من هذه األقوال قائل إىل ذهب

  :من الروايات

 ـنه سنة إال تدع الغسل يوم اجلمعة ف«: يف خرب زرارة) عليه السالم (كقوله

  ن قال ـ وليكن فراغك من الغسل قبلأإىل 

                                                
  .٧ س١٩ ص:فقه الرضا) ١(

  .٤ حغسال املسنونة األأبواب من ١١ الباب ٩٥١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ حذا اجتمعإمنه لغسل ا ئ باب ما جيز٤١ ص٣ ج:الكايف) ٣(



٣٣٩

  .)١(»ذا زالت فقم وعليك السكينة والوقارإالزوال، ف 

إن األنصار كانت تعمل يف «: قال) عليه السالم (وخرب حممد، عن الصادق

بأرواح ذا كان يوم اجلمعة، حضروا املسجد، فتأذى الناس إمواهلا، فأنواضحها و

بالغسل، ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(  اهللاأباطهم وأجسادهم، فأمرهم رسول

  .)٢(»فجرت بذلك السنة

الليل، فقد استدل بصدق اليوم، والروايتان ال  إىل بامتداده: ما من قالأو

سناد، عن تصلحان للتقييد، ألنه يف باب املستحبات، وملا يف املروي عن قرب اإل

فإن املراد . )٣(»رواحيب يغتسل يوم اجلمعة عند الأكان «: )عليه السالم( الرضا

،  ـالليل، أو آخر النهار ـ كما صرح بذلك أهل اللغة إىل بالرواح إما من الزوال

مام عد أن يلتزم اإلاجلمعة، لب إىل يب عنه باحتمال أن يراد بالرواح، الرواحوأج

ظاهر يف " كان"خبالف املستحب من كون الغسل قبل الزوال، فإن لفظ 

بعض الروايات الدالة على انقضاء وقته بالزوال،  إىل ةضافاالستمرار، هذا باإل

  كموثق ابن بكري، 

                                                
  .٣ ح صالة اجلمعةأبواب من ٤٧ الباب ٧٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١٥ حغسال املسنونة األأبواب من ٦ الباب ٩٤٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١٥٨ ص:سنادقرب اإل) ٣(



٣٤٠

: سألته عن رجل فاته الغسل يوم اجلمعة، قال: قال) عليه السالم (الصادقعن 

  .)١(»يغتسل ما بينه وبني الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت«

ن نسيت الغسل مث ذكرت وقت العصر أو من الغد إو«: والرضوي

  . )٢(»فاغتسل

، )عليه السالم( فيه يف كالم اإلمام" الفوت"ن األول ليس أ ب:ورد عليهاألكن 

  .ن األفضل قبل الظهرأال على  إوالثاين ال داللة فيه

يف رواية حممد حكمة، كما هو وهذا القول ليس ببعيد، وما تقدم : قولأ

  . وحريز، ويؤيده ما سيأيت من خربي عبد اهللان يكون مقيداًأواضح، فال ميكن 

ليكن  يف خرب زرارة و)عليه السالم: (فقد استدل مبا تقدم من قوله: الثالث

  .فراغك من الغسل قبل الزوال

  .ن الوقت ينتهي قبل الزوالأن ذلك ألجل درك الصالة، ال  أن ظاهرهإ: وفيه

  ن احلكمة يف الغسل هي النظافة حالة الصالة، وهيأب: الرابع

                                                
  .٤ ح األغسال املسنونةأبواب من ١٠ الباب ٩٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٩ سطر ١٩ ص:فقه الرضا) ٢(



٣٤١

  قضاء،آخر يوم السبت  إىل وبعده

  

ن احلكمة ال تعني احلكم، إ: ، وفيهةن يصلي اجلمعأ إىل تدل على بقاء وقته

  . بعد وجود الدليل على التحديدخصوصاً

 خالفاً} آخر يوم السبت قضاًء إىل بعده{ن إ: ما املشهور، فقد قالواأ} و{

 إىل ال من الزوال، العصراجلمعة مبا بعد  للصدوقني، حيث خصا قضاءه يف يوم

السبت بنهاره فال يأيت به يف  إىل حيث خصوا القضاء بالنسبة:  وجلماعة.بالغرو

  .ليلية السبت

  . فلجملة من األدلة املذكورة واآلتيةىقضنه يأما أواألقوى املشهور، 

يف الرجل هل يقضي غسل اجلمعة؟ ) عليه السالم (ما خرب ذريح، عن الصادقأو

، وذلك بقرينة تلك الروايات، فاملراد به عدم وجوب القضاء. )١(»ال«: قال

  . املكرر يف كالمهماإلمجاعو

عليه  (آخر يوم السبت، فلخرب مساعة، عن الصادق إىل  وقته من الزوالما إنّأو

يقضيه آخر النهار، «:  قال،يف الرجل ال يغتسل يوم اجلمعة يف أول النهار) السالم

  .مل اره وليلهن يوم السبت، يشإ ف،)٢(»ن مل جيد فليقضه من يوم السبتإف

                                                
  .٥ حغسال املسنونة األأبواب من ١٠ الباب ٩٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حغسال املسنونة األأبواب من ١٠ الباب ٩٤٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٤٢

ن إيغتسل ما بينه وبني الليل، ف: )عليه السالم( وموثق ابن بكري املتقدم، قال

  .فاته اغتسل يوم السبت

و فاتك لعلة، أن نسيت الغسل إ«: )عليه السالم( وما رواه اهلداية، عن الصادق

  .)١(»و يوم السبتأفاغتسل بعد العصر، 

  .قت العصر أو من الغد، فاغتسلن نسيت الغسل، مث ذكرت وإ: والرضوي

ال فاسق، ومن فاته غسل اجلمعة إال يترك غسل يوم اجلمعة  «:وخرب عبد اهللا

  .)٢(»فليقضه يوم السبت

 ويف ،ال بد من غسله يوم اجلمعة«: )عليه السالم (ومرسل حريز، عن الباقر

  .)٣(»السفر واحلضر، فمن نسي فليعد من الغد

 مبا بعد العصر، فقد استدل خبرب مساعة، باختصاص القضاء: ما من قالأ

ن املراد بعد  أ لكن الظاهر.بعد العصروالرضوي، والنهاية، حيث ذكر فيها كلمة 

بعدم : املسجد يصلي الصالتني مث خيرج، ومن قال إىل ن اآليتإصالة العصر، حيث 

   بل، ال يشمل الليليوم السبتن أالقضاء ليلة السبت، فقد استدل ب

                                                
  .١٤ س باب غسل اجلمعة٥٠ ص: من اجلوامع الفقهية،اهلداية) ١(

  .١٧ ح باب فضل غسل اجلمعة١٢٩ ص٧٨ ج:البحار) ٢(

  .٧ ح باب وجوب الغسل يوم اجلمعة٤٣ ص٣ ج:الكايف) ٣(



٣٤٣

الغروب من يوم اجلمعة، أن ينوي  إىل وىل واألحوط، فيما بعد الزواللكن األ

الغروب أن يأيت  إىل القربة من غري تعرض لألداء والقضاء، كما أن األوىل مع تركه

  به بعنوان القضاء يف ار السبت، ال يف ليلة

  

املناط،  إىل ضافةطالق، باإلن العرف يرى فيه اإلإ :ظاهره ار السبت، وفيه

  .خرىل بعض املؤيدات األإو

لكن األوىل {:  يف عصر اجلمعة، قالداًءأن املصنف حيث احتمل كونه  إمث

من {فقط } ن ينوي القربةأالغروب من يوم اجلمعة  إىل واألحوط فيما بعد الزوال

 حيث احتمل عدم ورود قضائه )رمحه اهللا(نه أكما } داء والقضاءغري تعرض لأل

ن يأيت به بعنوان القضاء أالغروب،  إىل وىل مع تركهن األأكما {: ليلة السبت، قال

  . والًأن مقتضى األدلة هو ما ذكره أ لكن قد عرفت ،}يف ار السبت، ال يف ليله

و أ، و نسياناًأ، و جهالًأ، نه ال فرق يف تشريع القضاء، بني كونه تركه اوناًإمث 

األدلة، وذلك خلرب ابن بكري، طالق مجلة و غريها، وذلك إلأو ملرض، ألفقد املاء، 

عن رجل فاته الغسل يوم اجلمعة يصدق بكل ذلكتآخره، والفو إىل .  

الرجل ال  : اخلرب، وصدر خرب مساعةومن فاته غسل اجلمعة: وخرب عبد اهللا

  .يغتسل يوم اجلمعة

، نه لو تركه اوناًإوعن احللّي ، فما عن الصدوقني باختصاص القضاء بالناسي

  ستحباب قضائه يوم ففي ا



٣٤٤

آخر  إىل وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه

  األسبوع، لكنه مشكل،

  

ن إ: )عليه السالم( ن استدل له بالشرطية يف قولهإ ممنوع و،شكالإالسبت 

ن الشرط ال مفهوم له إ: ذ فيهإ ،فمن نسي: )عليه السالم(  وقولهنسيت الغسل

  .تيف املستحبا

نه يقضى أوذلك لألدلة الدالة على } يوم السبتغروب خر وقت قضائه آو{

كما عن املصابيح، } سبوعآخر األ إىل واحتمل بعضهم جواز قضائه{يوم السبت 

ن فاتك الغسل إف«: نه احتمله بعض مشاخيه املعاصرين، ولعل وجهه الرضوي قالإ

يام األسبوع أ واملعىن ،)١(»يام اجلمعةأو بعده من أيوم اجلمعة، قضيت يوم السبت 

 )٢()ال بأس به للتسامح(نه إـ ألن اجلمعة تطلق على األسبوع ـ ويف املستند، 

به قائال، وال  رأفلم ( :لعدم وجود قائل به، بل يف البحار} لكنه مشكل{

نه مل جيد قائال به، لكن الظاهر عدم البأس به، أاعترف ب )٤(، ويف املستند)٣()رواية

  .ع التسامحنه من فروإف

                                                
  .٣٦ س١١ ص:فقه الرضا) ١(

  .٣٠ س٢٠٧ ص١ ج:املستند) ٢(

  . يف فضل غسل اجلمعة٥اب ب ال١٢٦ ص٧٨ ج:البحار) ٣(

  .٣٠ س٢٠٧ ص١ ج:املستند) ٤(



٣٤٥

نعم ال بأس به، ال بقصد الورود، بل برجاء املطلوبية، لعدم الدليل عليه، إالّ 

. عليه السالمالرضوي غري املعلوم كونه منه

  

ال إاملطلوبية، لعدم الدليل عليه، نعم ال بأس به، ال بقصد الورود، بل برجاء {

  .} عليه السالمالرضوي غري املعلوم كونه منه

ن الغسل إ من كونه فتوى الفقيه، ويف مثله جيري التسامح، مث ال أقل: أقول

الزوال كان أفضل، كما أفىت به املشهور، ولعلهم استفادوه  إىل كلما كان أقرب

  .من احلكمة الواردة يف رواية حممد بن عبد العزيز يف قصة األنصار

ببعض تيانه إنه لو مل يتمكن من الغسل الكامل قبل الزوال، فهل األفضل إمث 

، )١(لدليل امليسور ذا كان يأيت بالبقية بعداًإ، ال يبعد األول، و تأخريه مجيعاًأ ،الغسل

  .ة فيهن الغسل، ال مواال أواحلكمة، وقد عرفت سابقا

  

                                                
  .٢٠٥ ح٥٨ ص٤ ج:العوايل) ١(



٣٤٦

،  جيوز تقدمي غسل اجلمعة يوم اخلميس): ٢مسألة ـ (

  

كال شإيف اجلملة، بال } جيوز تقدمي غسل اجلمعة يوم اخلميس{): ٢مسألة ـ (

تفاق األصحاب، وعن املعترب واحلدائق اال إىل وال خالف، وعن كشف اللثام نسبته

يب أكنا مع : محد قالتاأم أمه وأعليه، ويدل عليه صحيح احلسني بن موسى عن 

اغتسال  «:يف البادية وحنن نريد بغداد، فقال لنا يوم اخلميس) عليه السالم (احلسن

 فاغتسلنا يوم اخلميس ليوم ،)١(» قليل ا غداًن املاءإاليوم لغد يوم اجلمعة، ف

  .اجلمعة

 فاغتسل يوم ، وختوفت عدم املاء يوم اجلمعةن كنت مسافراًإو«: ويف الرضوي

  .)٢(»اخلميس

 عدم االختصاص بالسفر، :من حلن الروايات، بضميمة فهم الفقهاء ظاهرلوا

ل صريح مجلة ن الظاهر بأفيجوز ذلك يف احلضر أيضا، كما هو املشهور، كما 

  منهم عدم االختصاص خبوف عدم املاء، بل يشمل كل أقسام عدم

                                                
  .٦ ح باب وجوب الغسل يوم اجلمعة٤٢ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .٣٦ س١١ ص:فقه الرضا) ٢(



٣٤٧

  بل ليلة اجلمعة إذا خاف إعواز املاء يومها،

  

و أو وجود غري احملرم، حيث ال يتمكن الستر منه، أو برد، أالقدرة، ولو ملرض، 

 هو عدم التمكن من الغسل، ال خصوص غري ذلك، ألن املستفاد من النص عرفاً

  .زالعو

ن خوف العجز عن الغسل يوم اجلمعة كاف يف التقدمي،  أن املشهورإمث 

 ملن شرط اعتبار اليأس، ومن  الوارد يف الرضوي، خالفاً"اخلوف"للمناط، ولصدق 

شرط اعتبار الظن بالعدم، واستدلوا لذلك باألصل يف عدم صحة التقدمي، إال يف 

 مرتال ليس فيه نكم تأتون غداًإ«: )عليه السالم( املوارد املتيقن، وبظاهر قوله

 فانه يدل على التقدمي يف صورة القطع بالعدم، فيلحق به اليأس والظن ،)١(»ماء

يف الرضوي املؤيد بالشهرة، " اخلوف"وجود لفظ : بالعدم، دون ما سوامها، وفيه

نه من إ ال ينفي ما عداه، ف"بعدم املاء "ثبات الشيء يف مرسل حممد بن احلسنيإو

  .للقبمفهوم ا

على " اجلمعة"طالق  وذلك إل،}عواز املاء يومهاإبل وليلة اجلمعة إذا خاف {

  جمموع النهار والليل، كما عرفت يف املسألة السابقة، 

                                                
  .١ حغسال املسنونة األبوابأ من ٩ الباب ٩٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣٤٨

احتمل وأما تقدميه ليلة اخلميس فمشكل، نعم ال بأس به مع عدم قصد الورود، 

  بعضهم

  

، وهذا هو املشهور بني وىلأوللمناط يف التقدمي يف يوم اخلميس، فليلة اجلمعة 

 لبعض حيث اقتصر يف التقدمي  عليه، خالفاًاإلمجاعالفقهاء، بل عن املصابيح دعوى 

اق النهار من يوم اجلمعة، واملناط غري متيقن، فاألصل بعلى ار اخلميس، النس

العلة يف رواية غسل  مبالحظة ، خصوصاًالعدم، لكن هذا خروج عن املتفاهم عرفاً

  .املتعني وهليه املشهور إ ذهب األنصار، فما

النهار، لكنك  إىل "اليوم"وذلك النصراف } ما تقدميه ليلة اخلميس فمشكلأ{

  .اق لو كان فهو بدويبشامل موع النهار والليل، واالنس" اليوم"ن أقد عرفت 

كون املراد النهار، وعليه فال بأس بالغسل ليلة اخلميس لى  عنعم قد تقدم القرينة

  .نصار بعد العلة الواردة يف خرب األوصاً خصيضاًأ

ما أذا متكن منه ار اخلميس، ال يقدمه ليلة اخلميس، إنه  أنعم األحوط األوىل

نه  أن كان ال يبعدإوقاته سواء، كما يف ليلة اجلمعة، وأن أار اخلميس فالظاهر 

ال الزو إىل فضل، للمناط يف كونه كلما قربأار اجلمعة كان  إىل كلما قرب

  .فضلأكان 

  نعم ال بأس به مع عدم قصد الورود، واحتمل بعضهم{



٣٤٩

 عليه، وإذا قدمه يوم جواز تقدميه حتى من أول األسبوع أيضا، وال دليل

   متكن منه يوم اجلمعة يستحب إعادتهاخلميس مثّ

  

خبار أولعله للمناط يف النظافة، و} يضاأول األسبوع أجواز تقدميه حتى من 

آخر األسبوع ـ حسب  إىل ميس، وكونه كالتأخري، فكما يؤخرهتقدمي يوم اخل

  .ول األسبوعأ إىل الرضوي ـ كذلك يقدمه

ثبات غسل آخر ـ غري غسل ار اجلمعة ـ لليلة إن احملكي عن احلليب إمث 

ذا كان التسامح يكفي فيه فتوى إ، فم مل جيدوا له دليالًإ: اجلمعة، واملشهور قالوا

  .بالقول بذلكالفقيه كان ال بأس 

مث هل يصح تقدميه ملن ال يريد الغسل يوم اجلمعة، ال لعذر، بل اعتباطا، حيتمل 

نه لو احتمل يف يوم أذلك للمناط، والعدم لعدم الدليل فاألصل عدمه، كما 

ن كان إاخلميس عدم تيسر الغسل يوم اجلمعة، مل يبعد جواز تقدميه للمناط، و

  .ال الورودن يقصد القربة املطلقة أاألحسن 

  .د مشكلوتيان به بقصد الورفاإل} ال دليل عليه{ذلك ألنه } و{

كما ذهب } عادتهإذا قدمه يوم اخلميس مث متكن منه يوم اجلمعة يستحب إو{

دلة استحباب غسل اجلمعة، ولسقوط أطالق ليه العالمة والشهيد وغريمها، إلإ

، ألن موضوع الغسل هو العدم إىل البدل عند التمكن من املبدل منه، وذهب بعض

  اخلوف، ملا 



٣٥٠

وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت، وأما إذا مل يتمكن من أدائه يوم اجلمعة 

  فال يستحب قضاؤه،

  

خذ أن املوضوع إ: حتقق كان ثابتا شرعا، ومعه ال جمال للمبدل منه، وفيه

طالق دليل الغسل إطريقيا، فلما حتقق عدم صحة ما كان يتخوف منه، كان 

  .، ولذا فما ذكره املصنف هو األقربكماًحم

ذا إ به يوم اجلمعة، فألنه كان مكلفاً} ن تركه يستحب قضاؤه يوم السبتإو{

مل يفعله فقد فاته، فيشمله ما دل على استحباب القضاء ملن فاته، خبالف من مل 

ة ذا قدمه، لظهور األخبار اآلمرإنه ال قضاء عليه إعادته يوم اجلمعة، فإيتمكن من 

ن متكن منه إذا قدمه وإيف كفايته عن القضاء، لكن الظاهر عدم استحباب القضاء 

و أن الشارع جعل له بدال مقدما، أيوم اجلمعة، ألن اجلمع بني األدلة يقتضي 

ال كان الالزم احلكم بالقضاء إمر آخر، وأ، فاذا جاء بالبدل مل يكن هناك مؤخراً

طالق دليل التقدمي والقضاء، فهو إمتسكا بداء يوم اجلمعة، ن مل يتمكن من األإو

ن ال يتمكن يوم أن خاف إطعام زيد يوم اجلمعة، وإمر املوىل عبده بأذا إكما 

طعمه يوم  أطعام يوم اجلمعةن مل يتمكن من اإلإطعمه يوم اخلميس، وأاجلمعة 

، و بعداًأ قبالً و بدالًأ، داًء أ واحداًطعاماًإن عليه أالعرف ال يشك ن إالسبت، ف

داء أيضاً، لكن ذلك احتياط ال شكال على اجلمع بني التقدمي واألومن هنا يرد اإل

  .بأس به

  ملا} دائه يوم اجلمعة فال يستحب قضاؤهأذا مل يتمكن من إما أو{



٣٥١

. وإذا دار األمر بني التقدمي والقضاء، فاألوىل اختيار األول

  

وذلك }  اختيار األولذا دار األمر بني التقدمي والقضاء، فاألوىلإو{عرفت 

طالق األوامر الواردة بالتقدمي الشامل للعلم بالتمكن من القضاء وعدمه، وألنه إل

وليست هذه العلة ، نسان يف يوم اجلمعة نظيفاًن يكون اإلأالعلة، ب إىل قربأ

فضلية أمر به مبالك حصول النظافة يف اجلملة، واحتمال أمنا إموجودة يف القضاء، و

نه قياس، ختتلف أ إىل ضافة بصالة نافلة الليل ال وجه له، ألنه باإلاًالتأخري تنظري

ن احلكمة يف املقام النظافة يف أذ قد عرفت إاحلكمة يف املقام عن مقام صالة الليل، 

  .يوم اجلمعة، وليست هي مبوجودة يف صالة الليل

  



٣٥٢

 أشهد أن ال إله إال اهللا«: يستحب أن يقول حني االغتسال): ٣مسألة ـ (

 عبده ورسوله، اللهم صل على حممد وآل حممد، وحده ال شريك له، وأن حممداً

.» واجعلين من التوابني، واجعلين من املتطهرين

  

ما رواه احلناط، عن } ن يقول حني االغتسالأيستحب {): ٣مسألة ـ (

ن حممدا أال اهللا وحده ال شريك له، وإله إن ال  أشهدأ«{: )عليه السالم( الصادق

ه ورسوله، اللهم صل على حممد وآل حممد، واجعلين من التوابني، واجعلين من عبد

؛ )١(»اجلمعة إىل كان طهرا له من اجلمعة«ذا قال ذلك إنه إففيه } »املتطهرين

  .وهناك أدعية أخر مروية يف بعض الروايات األخر

  

                                                
  .١ حغسال املسنونة األأبواب من ١٢ الباب ٩٥١ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣٥٣

ضر ال فرق يف استحباب غسل اجلمعة، بني الرجل واملرأة، واحلا): ٤مسألة ـ (

واملسافر، واحلر والعبد، ومن يصلّي اجلمعة ومن يصلّي الظهر، بل األقوى استحبابه 

  للصبي املميز،

  

ال فرق يف استحباب غسل اجلمعة، بني الرجل واملرأة، {): ٤مسألة ـ (

وذلك } واحلاضر واملسافر، واحلر والعبد، ومن يصلّي اجلمعة، ومن يصلّي الظهر

تراك يف احلكم، ومجلة من الروايات السابقة املصرحة دلة االشأطالق األدلة، وإل

  .بتشريعه على الرجل واملرأة، واحلاضر واملسافر، واحلر والعبد

مريد اجلمعة وعدم مريده، فيدل عليه تشريعه على املرأة والعبد  إىل ما بالنسبةأ

ن كان إاخلنثى و إىل يضا بالنسبةأواملسافر وليس عليهم مجعة، كما أنه مشروع 

و ال أدلة واملناط، وكذلك هو مشروع بني من يريد الصالة طالق األ، إل ثالثاًنساًج

ذ ال وجه للتخصيص بعد إ، صال، كاحلائض والنفساء، والتارك هلا عمداًأيريدها 

  .طالق األدلةإ

كسائر العبادات، بل الظاهر مشول األدلة } بل األقوى استحبابه للصيب املميز{

 على الطهارة، ملا نرى ممن تشريع )١(»رفع القلم«رود دليل له باملناط، بعد عدم و

  الشارع الطهارة له، 

                                                
  .٤٠ ح باب الثالثة٩٣ ص:اخلصال) ١(



٣٥٤

   حلقه، بل األحوط مطلقا،نعم يشترط يف العبد إذن املوىل إذا كان منافياً

  

ن يغسل الويل غري املميز وانون أيضاً، للمالك والعلة، أورمبا حيتمل استحباب 

تيان بذلك هلما، راد الويل اإلأاحلج، لكن لو وما ثبت من توضي غري املميز يف باب 

  .ن ال يأيت بذلك بقصد الورود، بل الرجاء، واهللا سبحانه العاملأفاألحوط 

ألنه مع عمله ملك }  حلقهذا كان منافياًإذن املوىل إنعم يشترط يف العبد {

  .للموىل، فال جيوز له التصرف يف ملك املوىل مبا ينايف حقه

ن مل يكن منافيا إألنه ال جيوز التصرف يف ملك الغري، و} بل األحوط مطلقا{

 ،)١(ٍء﴾  شي ﴿عبداً مملُوكاً ال يقِْدر على: حلقه، وألن الغسل شيء، وقد قال تعاىل

دلة امللك هذا أال يفهم من : ؟ لكن رمبا يقال)٢(» الطالقيءأفش «:ويف احلديث

 يف غسله، مل غمسه رأسه يف املاء كافياًذا كان العبد يف النهر مثالً وكان إاملقدار، ف

ن إذا حرك لسانه بالذكر وإن مل يرض املوىل بذلك، ومثله ما إيكن بذلك بأس، و

و حنو ذلك، والطالق ليس ذه املرتلة، أو حرك عينه بالنظر أمل يرض املوىل بذلك، 

  واآلية املباركة يراد ا ما

                                                
  .٧٥اآلية : سورة النحل) ١(

  .١ ح مقدمات الطالقأبواب من ٤٥ الباب ٣٤٣ ص١٥ ج:الوسائل) ٢(



٣٥٥

  الرجال آكد، إىل وبالنسبة

  

أس وحتريك اللسان والعني، وهذا القول هو ال مثل غمس الرهو شيء عرفاً، 

  .األقرب

عليه  (فكأنه خلرب منصور بن حازم، عن الصادق} الرجال آكد إىل وبالنسبة{

 وعلى الرجال ،الغسل يوم اجلمعة على الرجال والنساء يف احلضر«: قال) السالم

 رخص :خرىأ رواية  ويف:، ويف الكايف)١(»يف السفر، وليس على النساء يف السفر

، ففي السفر دلّ الدليل على آكديته للرجال، ويف )٢(للنساء يف السفر لقلة املاء

  .احلضر يستفاد ذلك باملناط

منا هو إن الترخيص تركه للنساء يف السفر إن املناط غري تام، فإ :لكن رمبا يقال

ملريض ال ذا قيل اإ للنساء يف احلضر، كما حلكمة املشقة، ومثلها ليس موجوداً

 من الصحيح الذي قل تأكداًأن املريض يف حالة صحته أنه ال يستفاد منه إيغتسل، ف

  .قربمل ميرض، وهذا هو األ

ن املراد بالسفر الذي يقل التأكد فيه للنساء، السفر املوجب أن الظاهر إمث 

ذا كانت يف إمكانيات الغسل، كما إ يتوفر فيه املاء وذا ورد داراًإما أللصعوبة، 

  احلضر، يكون حاهلا فيه حال 

                                                
  .١ حةغسال املسنون األأبواب من ٦ الباب ٩٤٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح باب وجوب الغسل يوم اجلمعة٤٢ ص٣ ج:الكايف) ٢(



٣٥٦

  . يف بعض األخبار رخصة تركه للنساءىبل

  

  .، للرجال والنساءوحضراً ن يدار األمر مدار الصعوبة، سفراًأاحلضر، بل ميكن 

يف السفر كما تقدم يف رواية } بلى يف بعض األخبار رخصة تركه للنساء{

  .منصور

  



٣٥٧

، بل يف بعضها األمر  كهيستفاد من بعض األخبار كراهة تر): ٥مسألة ـ (

أنه قال يف مقام التوبيخ ) عليه السالم (، وعن أمري املؤمنني باستغفار التارك

 إىل واهللا ألنت أعجز من تارك الغسل يوم اجلمعة، فإنه ال تزال يف طهر: لشخص

. اجلمعة األخرى

  

ففي خرب زرارة، عن } يستفاد من بعض األخبار كراهة تركه{): ٥مسألة ـ (

  .)١(»نه سنةإال تدع الغسل يوم اجلمعة ف«: )عليه السالم( قال) عليه السالم (باقرال

عليه ( ففي خرب سهل، عن الكاظم} بل يف بعضها األمر باستغفار التارك{

ن كان إ«:  فقال،و غري ذلكأ ، عن الرجل يدع الغسل يوم اجلمعة، ناسياً)السالم

ن هو فعل، فليستغفر إفغسل أحب إيلّ فال ن كان متعمداًإناسياً فقد متت صالته، و

  .)٢(»اهللا وال يعود

واهللا «: نه قال يف مقام التوبيخ لشخصأ) عليه السالم (وعن أمري املؤمنني{

اجلمعة  إىل ألنت أعجز من التارك الغسل يوم اجلمعة، فإنه ال يزال يف طهر

  .ي من اغتسلإ" نهإف "،)٣(}»األخرى

                                                
  .٥ حغسال املسنونة األأبواب من ٦ الباب ٩٤٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٧ حغسال املسنونة األأبواب من ٦١ الباب ١٠٣ ص١ ج:االستبصار) ٢(

  .٥ ح باب وجوب الغسل يوم اجلمعة٤٢ ص٣ ج:الكايف) ٣(



٣٥٨

ي تارك الغسل، أ )١(»خرىاجلمعة األ إىل مال يزال يف ه «:ويف رواية العلل

نسان يريد إن اإلمام كان يقول ذلك ملن عجز وكسل عن شيء، ال ألي أوالظاهر 

  .خرىأتوبيخه، ولو من جهة 

  

                                                
 ٢٨٥ ص٢ ج: وانظر العلل،٢ ح باب فضل غسل اجلمعة١الباب  ١٠ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .٢ ح٢٠٣الباب 



٣٥٩

إذا كان خوف فوت الغسل يوم اجلمعة ال إلعواز املاء بل ألمر ): ٦مسألة ـ (

 فال يبعد جواز ،وجودهآخر كعدم التمكن من استعماله، أو لفقد عوض املاء مع 

تقدميه أيضا يوم اخلميس، وإن كان األوىل عدم قصد اخلصوصية والورود، بل 

.اإلتيان به برجاء املطلوبية

  

عواز املاء، بل ذا كان خوف فوت الغسل يوم اجلمعة ال إلإ{): ٦مسألة ـ (

و لفقد عوض املاء مع أ{ملرض وحنوه } ألمر آخر كعدم التمكن من استعماله

للمناط املستفاد } يضا يوم اخلميسأفال يبعد جواز تقدميه {و غري ذلك أ} هوجود

  . وقد تقدم الكالم يف ذلك،من رواية التقدمي

نه أمن : م ال؟ احتماالنأو يقتل، أنه ميوت، أن احلكم كذلك ملن علم إوهل 

  .نه نوع نظافةأتكليف املكلف يف اجلمعة، وال تكليف للميت، ومن 

تيان به برجاء عدم قصد اخلصوصية والورود، بل اإلن كان األوىل إو{

  .لكن املناط يف غري املوت أظهر} املطلوبية

  



٣٦٠

إذا شرع يف الغسل يوم اخلميس من جهة خوف إعواز املاء يوم ): ٧مسألة ـ (

اجلمعة، فتبين يف األثناء وجوده ومتكّنه منه يومها، بطل غسله، وال جيوز إمتامه ذا 

 غسل آخر مستحب، إال إذا كان من األول قاصداً إىل منهالعنوان، والعدول 

. لألمرين

  

عواز املاء إإذا شرع يف الغسل يوم اخلميس من جهة خوف {): ١٧مسألة ـ (

متامه إثناء وجوده ومتكّنه منه يومها بطل غسله، وال جيوز يوم اجلمعة، فتبين يف األ

أما إذا قلنا  املاء يوم اجلمعة، عوازإلفوات موضوع التقدمي، الذي هو } ذا العنوان

ن كان قادراً على الغسل، مل يكن إوجبواز التقدمي ملن ال يريد الغسل يوم اجلمعة 

غسل آخر  إىل العدول منه{ذا قلنا بالبطالن ال يصح  إ}و{وجه لبطالن الغسل، 

ال يف مورد الدليل، والدليل مفقود يف املقام، إصالة عدم صحة العدول أل} مستحب

 ،الدليل إىل ال اعتبارا، واالعتبار حيتاجإ انقالب الشيء عما وقع عليه ال يعقل نإف

بأن قصد تقدمي غسل اجلمعة والزيارة، }  لألمرينذا كان من األول قاصداًإال إ{

 وحينئذ يتم الغسل ،ن بطالن غسل اجلمعة، ال يوجب بطالن غسل الزيارةإف

الزيارة ببطالن غسل اجلمعة، ومنه  إذ ال دليل على بطالن غسل ،بعنوان الزيارة

يعرف أنه ال فرق يف صحة الغسل املنوي من األول، بني أن يكون واجباً كاجلنابة 

  .مع اجلمعة، أو مستحباً كما مثلنا، لوحدة الدليل يف كليهما

  



٣٦١

، وإن كان جيزي من طلوع الفجر   من الزوالاألوىل إتيانه قريباً): ٨مسألة ـ (

إليه كما مر.

  

ن كان جيزي من طلوع إ من الزوال، وتيانه قريباًإاألوىل {): ٨ألة ـ مس(

فضل، أالزوال كان  إىل قربأ كلما كان :ولذا قال الفقهاء} ليه كما مرإالفجر 

وليكن فراغك من الغسل قبل «:  وفيه،)عليه السالم( لصحيح زرارة، عن الباقر

  . )١(»ذا زالت فقم وعليك السكينة والوقارإالزوال ف

يب يغتسل للجمعة عند أكان «، )عليه السالم (وصحيح البزنطي، عن الرضا

  .اجلمعة إىل ن املراد الرواحأ بناء على ،)٢(»الرواح

 وكلما قرب من الزوال ،ذا اغتسلت بعد طلوع الفجرإجيزيك «: والرضوي

  .ذلك إىل شارة وقد تقدم اإل،)٣(»فهو أفضل

 إىل من يريد اخلروج باكراً  إىل حىت بالنسبة،مث هل هذا املستحب مطلق

ن التأخري يوجب عدم حتصيله إو لتحصيل املكان، حيث أ ،املسجد، للدعاء والعبادة

منا هو األفضل إال؟ و وأفضل ذا قدم الغسل مل يفعل األإف: له الزدحام الناس، وعليه

  وال يبعد الثاين، لظهور: ، احتماالناملسجد باكراً إىل من مل يذهب إىل بالنسبة

                                                
  .٣ ح صالة اجلمعةأبواب من ٤٧ الباب ٧٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١٥٨ ص:سنادقرب اإل) ٢(

  .٧ س١٩ ص:فقه الرضا) ٣(



٣٦٢

ن املقام من إاملسجد، وقيل باألول، و إىل الروايات املتقدمة فيمن مل يذهب 

 ويستحب ،املسجد إىل باب التزاحم بني املستحبني، حيث يستحب اخلروج باكراً

  .قرب الغسل من الزوال

 ،م ال؟ احتماالنأعادته قرب الزوال إ فهل يستحب ،مث لو اغتسل بعد الفجر

دراك الفضيلة اليت فاتته، ن الغسل للثاين إلأ، ومن والًأمن سقوط الغسل مبا فعله 

حبهما أن اهللا خيتار أعادة الصالة مجاعة، وإ مبقتضى العلة املذكورة يف خصوصاً

  .ليه، وللمناط يف كون الوضوء على الوضوء نور على نورإ

  



٣٦٣

وقت  إىل ذكر بعض العلماء أنّ يف القضاء كلّما كان أقرب): ٩مسألة ـ (

، فإتيانه يف صبيحة السبت أوىل من إتيانه عند الزوال منه أو  أفضلاألداء كان 

بعده، وكذا يف التقدمي، فعصر يوم اخلميس أوىل من صبحه، وهكذا، وال خيلو عن 

  وجه وإن مل يكن واضحا

  

وقت  إىل نّ يف القضاء كلّما كان أقربأذكر بعض العلماء {): ٩مسألة ـ (

ميان، فكما اخلري، وألنه نظافة وهي من اإل إىل ةألنه من املسارع} داء كان أفضلاأل

سراع ال يكون يف زمان مع سراع فيها، ألن بدون اإلصلها مطلوبة، كذلك اإلأن أ

فضل، كذلك أ ـ ن االقربية ـ قبالًأداء والقضاء، فكما نظافة، وللماثلة بني األ

  .فضلأ ـ الزوال ـ بعداً إىل قربيةاأل

و بعده، وكذا أتيانه عند الزوال منه إوىل من أت تيانه يف صبيحة السبإف{وعليه 

  بل من جهة األقربية،لكن ال للمسارعة والنظافة كما تقدم يف التأخري} يف التقدمي

ن  أ ويضاف هنا،}وىل من صبحه، وهكذاأ يوم اخلميس رفعص{داء فقط األإىل 

 إىل ربيوم اجلمعة كان أق إىل قربأالغسل شرع لنظافة يوم اجلمعة، وكلما كان 

  .احلكمة املذكورة

ذ دليل املسارعة إ} ن مل يكن واضحاإو{كما ذكرنا } وال خيلو عن وجه{

داء والقضاء ال دليل هلا،  خاصا، واملماثلة بني األ مستحباًوالنظافة، ال جيعالن شيئاً

  التأخري يوم السبت،  إىل هذا بالنسبة



٣٦٤

 فال إشكال فيه، وإن قلنا  من السبت،وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم اجلمعة

.  كما هو األقوىبكونه قضاًء

  

ن دليل املسارعة والنظافة يعارض ما ذكر من الدليل إالتقدمي، ف إىل ما بالنسبةأو

نه ال دليل على أدلة التقدمي والتأخري، والظاهر أطالق إ إىل ضافةللتأخري، هذا باإل

 إىل بأس بالقول ما بالنسبةن كان دليل املسارعة والنظافة ال إاستحباب خاص، و

  .كل من يوم اخلميس ويوم السبت

شكال فيه، إوأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم اجلمعة، من يوم السبت فال {

داء كما أنه أعند املصنف، واألقرب لدينا }  كما هو األقوىن قلنا بكونه قضاًءإو

  .تقدم

، هو ما رواه مساعة، فضلية العصر من يوم السبتأ فالدليل على ،وكيف كان

: ول النهار، قالأ يف الرجل ال يغتسل يوم اجلمعة يف )عليه السالم( عن الصادق

ن أن ظاهر التعليق بإ، ف)١(»ن مل جيد فليقضه من يوم السبتإيقضيه آخر النهار، ف«

  .فضلية عصر اجلمعة من يوم السبتأ ،مل جيد

  

                                                
  .٣ حغسال املسنونة األأبواب من ١٠ الباب ٩٤٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣٦٥

 جتب مع تركه عمداً، و إذا نذر غسل اجلمعة وجب عليه): ١٠مسألة ـ (

  الكفّارة، واألحوط قضاؤه يوم السبت،

  

لرجحانه، فيشمله } ذا نذر غسل اجلمعة وجب عليهإ{): ١٠مسألة ـ (

دلة الكفّارة بترك أطالقات إل}  جتب الكفارةومع تركه عمداً{دلة النذر أطالقات إ

ترك كل نه عصيان ويوجب التعزير، كما يف فعل كل حرام، وأ إىل ضافةإلالنذر، با

  .واجب

من «ملطلق ما دلّ على قضاء كل فريضة، مثل } واألحوط قضاؤه يوم السبت{

، بعد عدم اختصاص ذلك بالصالة والصوم )١(»فاتته فريضة فليقضها كما فاتته

نه ال يرتبط بشمول النذر له، بل لو مشل أ ومنه يعرف .وحنومها كما هو األقرب

ذا إمنا هو إاطاً، لكن وجوب القضاء والكفارة النذر له، كان القضاء واجباً، ال احتي

  .و هذه اجلمعة اخلاصةأنذر الغسل كل مجعة، 

، وال كفارة، ن يغتسل مجعة ما، مل يكن تركه يف مجعة حراماًأذا كان النذر إما أ

  .تيان به يف مجعة أخرى، كما هو واضحوال قضاء، ألنه واجب موسع، فالالزم اإل

   للجمعة، ذا اغتسل غسال واحداًإر، نه يتحقق الوفاء بالنذإمث 

                                                
  .١٤٣ ح٥٤ ص٢ ج:عوايل اللئايل) ١(



٣٦٦

 وأما الكفّارة ، أو لعدم التمكّن منه، فإن األحوط قضاؤهوكذا إذا تركه سهواً

.فال جتب إال مع التعمد

  

ن قيده إ باالنفراد، ولو اغتسل غسال للجنابة، فذا كان النذر مقيداًإال إوغريها، 

ن مل يقيده فهل يكفي عن إ وشكال يف عدم كفايته عن النذر،إبعدم ما سواه فال 

ال إفمن يقول بكفاية غسل واحد عن اجلميع ـ ولو مل ينو : م ال؟ احتماالنأالنذر 

ذا نوى إالّ إغسالً واحداً ـ يقول بالكفاية وسقوط النذر، ومن يقول بعدم الكفاية 

  .تيان بغسل النذراجلميع، يقول بعدم الكفاية ولزوم اإل

ن النذر إف} ن األحوط قضاؤهإدم التمكّن منه، فو لعأ ذا تركه سهواًإوكذا {

 فكما يوجب ، اليت منها قضاؤه مع الفوت،يتعلق بغسل اجلمعة مبا له من األحكام

   .يضاأ للقضاء داء كذلك حيتمل كونه موجباًالنذر األ

ذا مل يتمكن منه تبني بطالن نذره، ألنه نذر ما إنه ألكن رمبا يورد على ذلك، 

ذا علم يوم اخلميس بعدم املاء، إ األقرب، ومنه يعرف حال ما ال يقدر، وهذا هو

تيان به، خبالف ما إذا علم نه ينسى جيب اإلأذا علم بإنه حيتاط بتقدمي الغسل، وإف

شكال السابق، كما أنه ظهر مما تقدم من كون النذر أنه ال يقدر عليه، ففيه اإل

مل يتمكن من الغسل، ألنه ذا إ وجوب التيمم :متعلقا بالغسل مبا له من األحكام

  .بدله، فتأمل

  .يف الترك}  مع التعمدالّإال جتب {والتعزير } ما الكفارةأو{

  



٣٦٧

، أو بتخيل يوم  إذا اغتسل بتخيل يوم اخلميس بعنوان التقدمي): ١١مسألة ـ (

   فتبين كونه يوم اجلمعة فال يبعد الصحة،السبت بعنوان القضاء

  

و بتخيل يوم أل بتخيل يوم اخلميس بعنوان التقدمي، ذا اغتسإ{): ١١مسألة ـ (

 يوم اجلمعة، سواء ي كان واقعاًأ} السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم اجلمعة

و أن قصد التقدمي بشرط ال، أذا قصد التقييد بطل، بإنه أم ال، فالظاهر أتبني 

نه أر به مل يقصده، وما املأموأ و، بهذ ما قصده مل يكن مأموراًإلالقضاء بشرط ال، 

و القضاء، صح لوجود األمر الفعلي، أنه تقدمي أذا قصد امتثال األمر الفعلي، وختيل إ

  . ال دخل له يف احلكملوألنه قصده والتخي

، و بالقضاء كذلكأي ذا الفرد ـ أذا كان القصد قد تعلق بالتقدمي ـ إما أو

يف األول، وال كان متعلقا ن تعلق باملوصوف والوصف ال بعنوان شرط ال، كما أب

  ، نه موصوف بتلك الصفة اخليالية، كما يف الثاينأ ختيلباملوصوف فقط، مع 

ألن املقدم واملؤخر هو نفس املأمور، فقصده تعلق باملأمور } فال يبعد الصحة{

، لكن الظاهر ذا تعلق القصد باملأمور به صح، وإن جاء له بوصف اشتباهاًإبه، و

 ومن ،نه قصد املوصوف والوصف معاإ ف،"بشرط ال"خيتلف عن بطالنه، ألنه ال 

 به، فما أمر به مل يقصده، وما ليس مأموراً" املوصوف والوصف معاً "املعلوم أنّ

  .قصده مل يؤمر به



٣٦٨

خصوصاً إذا قصد األمر الواقعي وكان االشتباه يف التطبيق، وكذا إذا اغتسل 

ما عواز، أو يوم السبت، وأمع خوف اإلبقصد يوم اجلمعة فتبين كونه يوم اخلميس 

 غري غسل اجلمعة أو قصد اجلمعة فتبين كونه مأموراً بغسل رلو قصد غسالً آخ

 إال إذا قصد األمر الفعلي الواقعي وكان االشتباه يف ، ففي الصحة إشكال،آخر

. التطبيق

  

} بيقذا قصد األمر الواقعي وكان االشتباه يف التطإ خصوصاً{: نعم يتم قوله

  .نه صحيحأنه هو القسم الثاين الذي ذكرنا إف

وجود } ذا اغتسل بقصد يوم اجلمعة فتبين كونه يوم اخلميس معإوكذا {

  .و حمذور آخر مما يوجب جواز التقدميأ} عوازخوف اإل{

قسام، قسم أنه على ثالثة إوكان مل يغتسل يوم اجلمعة، ف} و يوم السبتأ{

ن، ومها الثاين والثالث، وسوق األدلة السابقة صحيح وهو األول، وقسمان باطال

  .واضح يف املقام

ذا قصد غسل يوم الغدير إكما }  غري غسل اجلمعة آخرما لو قصد غسالًأو{

ألنّ } شكالإ ففي الصحة ، بغسل آخرو قصد اجلمعة فتبين كونه مأموراًأ{مثال 

مر الفعلي  قصد األذاإال إ{ به املأمور به مل يقصده، وما قصده مل يكن مأموراً

  .اهللا سبحانه من الغسل إىل بأن يأيت مبا يقربه} الواقعي

و أ،  وكان مجعة واقعاًن ختيله غديراًأب} كان االشتباه يف التطبيق{لو } و{

  . واقعاختيله مجعة وكان غديراً



٣٦٩

ذا كان بنحو اخلطأ إنه أقسام االشتباه، وأما على ما ذكرناه فال فرق بني كل أ

و املوصوف والوصف، بطل أذا كان بنحو التقييد، إيق صح مطلقا، ويف التطب

  .مطلقا، واهللا سبحانه العامل

  



٣٧٠

ذ إ ،ء من احلدث األصغر واألكرب غسل اجلمعة ال ينقض بشي): ١٢مسألة ـ (

. املقصود إجياده يوم اجلمعة وقد حصل

  

 غسل اجلمعة ال ينقض بشيء من احلدث األصغر واألكرب،{): ١٢مسألة ـ (

سألت :  قال،لرواية ابن بكري، عن أبيه} جياده يوم اجلمعة وقد حصلإإذ املقصود 

ن أ إىل عن الليايل اليت يغتسل فيها من شهر رمضان ـ) عليه السالم (با عبد اهللاأ

هو مثل غسل «:  قال،ن نام بعد الغسلإف: ، قلت»ول الليلأوالغسل « ـ :قال

  .)١(»جزأكأذا اغتسلت بعد الفجر إيوم اجلمعة 

مجاع، و نام بعده، لإلأحدث أن إمن اغتسل تأدت السنة و(: قال يف املستند

  .، انتهى)٢()ةواملعترب

، يف علة )عليه السالم(  ما يف رواية العيون، والعلل، عن الرضا:ويؤيد ما ذكرناه

 إىل وليكون ذلك طهارة له من اجلمعة«: )عليه السالم( هغسل اجلمعة، قول

  .حداثاهره بقاء الطهارة حىت بعد األن ظإ، ف)٣(»اجلمعة

  

                                                
  .٢ حغسال املسنونة األأبواب من ١١ الباب ٩٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣١ س٢٠٧ ص١ ج:املستند) ٢(

  .٤ ح علة وجوب غسل يوم اجلمعة٢٠٣ الباب ٢٨٥ ص٢ ج:علل الشرائع) ٣(



٣٧١

، بل ال يبعد  األقوى صحة غسل اجلمعة من اجلنب واحلائض): ١٣مسألة ـ (

.  إذا كان بعد انقطاع الدم إجزاؤه عن غسل اجلنابة، بل عن غسل احليض

  

والنفساء، } األقوى صحة غسل اجلمعة من اجلنب واحلائض{): ١٣مسألة ـ (

حداث متنع من الغسل، بل قد تقدم صح  هذه األنأيل على دلته، وال دلأطالق إل

  .وىلأغسل اجلنابة ملن حاضت، فالصحة يف املقام 

بل {ثناء الغسل أذا مل حتدث اجلنابة يف إ} جزاؤه عن غسل اجلنابةإبل ال يبعد {

 وكذلك عن غسل النفاس، وذلك ملا ،}ذا كان بعد انقطاع الدمإعن غسل احليض 

خر، سواء نوى الغسل ي غسل جيزي عن الغسل اآلأن أل، من داختسبق يف باب ال

  .يضاأجزاؤه عن غسل املس واالستحاضة إم ال؟ ومنه يعرف أخر، اآل

  



٣٧٢

إذا مل يقدر على الغسل لفقد املاء أو غريه يصح التيمم ): ١٤مسألة ـ (

، نعم لو متكّن من الغسل قبل خروج الوقت فاألحوط االغتسال إلدراك  وجيزي

. باملستح

و غريه يصح التيمم، أذا مل يقدر على الغسل لفقد املاء إ{): ١٤مسألة ـ (

ن إف«: )عليه السالم(  كقوله،ن التراب يقوم مقام املاءأدلة أطالقات إل} وجيزي

يكفيك الصعيد عشر «: )عليه السالم(  وقوله،)١(»رب املاء هو رب الصعيد

  .ن شاء اهللا تعاىلإب التيمم  وغريمها، وسيأيت تفصيل الكالم يف با)٢(»سنني

دراك نعم لو متكّن من الغسل قبل خروج الوقت، فاألحوط االغتسال إل{

ال مل يكن بدال، إذا مل يقدر على املبدل منه، وإ منا يكون بدالًإذ البدل إ} املستحب

ن جعله املصنف أحوط، وكأنه ألنه حيث أتى بالبدل سقط إقوى، ووهذا هو األ

: دلة البدلية، وفيهأ بني البدل واملبدل، واجلمع خالف  كان مجعاًالّإاملبدل منه، و

  .نظر واضح

                                                
  .٢ ح التيممأبواب من ٣ الباب ٩٦٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٢ ح التيممأبواب من ١٤ الباب ٩٨٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٧٣

، يستحب الغسل يف ليايل   أغسال ليايل شهر رمضان:الثاين من األغسال الزمانية

فراد من شهر رمضان، ومتام ليايل العشر األخرية، ويستحب يف ليلة الثالث األ

  والعشرين غسل آخر يف آخر الليل،

  

يستحب {نه إف} غسال ليايل شهر رمضانأ : من األغسال الزمانيةالثاين{

د تهكما عن غري واحد، وعن مصباح ا} فراد من شهر رمضانالغسل يف ليايل األ

فراد كلها وخاصة ليلة النصف كان له فضل ن اغتسل ليايل األإو(: للشيخ قال

 : ـ من شهر رمضانعمال الليلة الثالثة أقبال ـ يف ، وقال السيد يف اإل)١()كثري

ن كل ليلة مفردة من أوفيها يستحب الغسل على مقتضى الرواية اليت تضمنت (

  .)٢()مجيع الشهر يستحب فيها الغسل

يب أـ فيما رواه ابن ) عليه السالم (فعن الصادق} خريةومتام ليايل العشر األ{

شهر يغتسل يف ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( كان رسول اهللا«: عمري مرسالً ـ

  .)٣(»واخر يف كل ليلةرمضان يف العشر األ

  } ويستحب يف ليلة الثالث والعشرين غسل آخر يف آخر الليل{

                                                
  .٢٥ ص٥ ج:ما يف اجلواهرك) ١(

  . السطر األخري،عمال شهر رمضانأ الباب الرابع يف ١٢٠ ص:عمالقبال األإ) ٢(

  .١٠ حغسال املسنونة األأبواب من ١٤ الباب ٩٥٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٧٤

 يستحب الغسل يف اليوم األول منه، فعلى هذا األغسال املستحبة فيه وأيضاً

  اثنان وعشرون

  

رأيته اغتسل يف ليلة ثالثة  :)عليه السالم (، عن الصادق)١(ففي رواية بريد

  .ول الليل، ومرة من آخر الليلأشرين مرتني، مرة من وع

عن ، )عليه السالم(فعن الصادق } يضا يستحب الغسل يف اليوم األول منهأو{

من اغتسل أول ليلة من السنة «: قال) عليه السالم ( عن علي،)عليهم السالم (آبائه

ل سنة، أو يف ماء جار وصب على رأسه ثالثني غرفة كان دواء السنة، وإن أول ك

  .)٢(»يوم من شهر رمضان

ن كونه يف ماء جار، وصب ثالثني، من باب املستحب يف املستحب، أوالظاهر 

  .كما فهمه الفقهاء

خري، عشر يف العشر األ} فعلى هذا األغسال املستحبة فيه، اثنان وعشرون{

ر ليلة وىل، وواحد يف اليوم األول، وواحد يف آخفراد من الليلة األوعشر يف ليال األ

، ضفنا على ذلك، الغسل مبناسبة ميالد اإلمام احلسني اراًأذا إالثالث والعشرين، و

  . وعشرينصارت ثالثاً

                                                
  .٢٣ ح ما يستحب األغسال يف شهر رمضانأبواب من ٤ الباب ٢٤ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .٧ ح األغسال املسنونةأبواب من ١٤ الباب ٩٥٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٧٥

 وعليه يصري اثنان ،باستحباب الغسل يف مجيع لياليه حتى ليايل األزواج: وقيل

   ولكن ال دليل عليه، لكن اإلتيان،وثالثون

  

 وعليه يصري اثنان ،ه حتى ليايل األزواجباستحباب الغسل يف مجيع ليالي: وقيل{

وورد (:  قال)رمحه اهللا( للمجلسي )زاد املعاد(ويكفي فيه ما يف } وثالثون

، ويكفي فتواه يف االستحباب )١()استحباب الغسل يف كل ليلة من شهر رمضان

  .دلة السننأبعد التسامح يف 

ملا «: قال) لسالمعليه ا ( من خرب ابن عياش، عن علييضاًأن يستفاد أوميكن 

فحمد اهللا ) صلى اهللا عليه وآله( ول ليلة من شهر رمضان، قام رسول اهللاأكان 

ول ليلة من العشر، قام فحمد اهللا وأثىن أذا كان إـ حىت : ان قال إىل ثىن عيه ـأو

حيا الليل أمثل ذلك، مث قام ومشّر وشد املئزر وبرز يف بيته واعتكف و: عليه، وقال

شهر  إىل  عائدمنه بناًء على أن )٢(»تسل كل ليلة منه بني العشائنيكله، وكان يغ

  .العشر إىل رمضان، ال

  تيانلكن اإل{ن لفظ النص املتيقن م} ولكن ال دليل عليه{

                                                
  .واخر من شهر رمضان يف استحباب الغسل ليايل العشر األ٢٦ ص٥ ج:كما عن اجلواهر) ١(

  .غسال وثواا باب علل األ١ الباب ١٨ ص٧٨ ج:البحار) ٢(



٣٧٦

الحتمال املطلوبية يف ليايل األزواج من العشرين األوليني، ال بأس به، واآلكد 

عشر، واخلمس والعشرين، والسبع منها ليايل القدر، وليلة النصف، وليلة سبعة 

. تسع والعشرين منهال و،والعشرين

  

بل } وليني، ال بأس بهزواج من العشرين األالحتمال املطلوبية يف ليايل األ

التاسع عشر، والواحد } واآلكد منه ليايل القدر{مقتضى ما ذكرنا استحبابه 

، واخلمس وليلة النصف، وليلة سبعة عشر{والعشرين، والثالث والعشرين 

لنصوص اخلاصة املذكورة ل} والعشرين، والسبع والعشرين، والتسع والعشرين منه

حاديث الشيعة، وكذلك من تلك أيف كتب احلديث، كالوسائل واملستدرك وجامع 

اغتسل يف ليلة «: قال) عليه السالم (ربع وعشرين، ملا عن الصادقأهم، ليلة األ

واليوم األول للحديث اخلاص .  احلديث)١(»أربع وعشرين من شهر رمضان

من أحب أن «: قال) عليه السالم (قبال عن الصادقليلة األوىل، فعن اإللاملتقدم، وا

ول ليلة أنه من اغتسل إول ليلة من شهر رمضان، فأال تكون به احلكة فليغتسل 

  .)٢(» شهر رمضان ـ قابل ـ إىل منه، ال يصيبه حكة

  .يه ثالث وثالثونن الغسل املستحب فأومما تقدم تبني 

  

                                                
  .٢ حغسال املسنونة األأبواب من ٩ الباب ١٥٣ ص١ ج:املستدرك) ١(

  .١١ سول ليلة من شهر رمضانأ باب ما خيتص ب١٤ ص:قبال األعمالإ) ٢(



٣٧٧

يستحب أن يكون الغسل يف الليلة األوىل واليوم األول من ): ١٥مسألة ـ (

شهر رمضان يف املاء اجلاري، كما أنه يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو 

، ولكن ال دخل هلذا العمل   ليأمن من حكّة البدن، من املاءبعده ثالثني كفّاً

. قلبالغسل، بل هو مستحب مست

  

ول من وىل واليوم األن يكون الغسل يف الليلة األأيستحب {): ١٥مسألة ـ (

ن أوقد تقدم ما يدل على كال األمرين، وقد ذكرنا } شهر رمضان يف املاء اجلاري

ن يصب أ نه يستحبأكما {: الصب مستحب يف مستحب، ولذا قال املصنف

 ليأمن حكّة ، من املاءني كفاًثالث{ثنائه أو يف أ} و بعدهأعلى رأسه قبل الغسل 

ذ الظاهر إنه ليس جزءاً من الغسل، إف} البدن، ولكن ال دخل هلذا العمل بالغسل

  .نه عمل مستقلأمن العطف يف الرواية 

الشهر  إىل  حصول الطهر،لكن الظاهر من احلديثني} بل هو مستحب مستقل{

مرين من الصب والغسل منا يترتبان على جمموع األإن كونه دواء للسنة، أ ولالقاب

، يضاًأن يستحب الصب وحده أنه كما يستحب الغسل وحده، ال يبعد إمث . معاً

ن جاز بالكفني، والظاهر خصوص الصب إوالكف تشمل الكف الواحدة و

و االرمتاس أو الصب بغري كف، أو حنوه، أبريق إبالكف، فال يكفي بقدره من 

  .حتت املاء، بقدر زمان الصب

  



٣٧٨

، وإن كان األوىل إتياا أول  وقت غسل الليايل متام الليل): ١٦مسألة ـ (

   له،الليل، بل األوىل إتياا قبل الغروب أو مقارناً

  

الليل  إىل ضافة الغسلإألن } وقت غسل الليايل متام الليل{): ١٦مسألة ـ (

 ما رواه العيص، عن :يضاأتيان بالغسل يف كل الليل، ويدل عليه معناه صحة اإل

  ـي ليلة القدرـ أ، عن الليلة اليت يطلب فيها ما يطلب )عليه السالم( ادقالص

  .)١(»ن شئت حيث تقوم من آخرهإول الليل، وأمن «: مىت الغسل؟ فقال

ن أشعار بإ جعل الغسل الثاين يف ليلة القدر آخر الليل، مما فيه :وكذلك يؤيده

 نه مسابقةأل} ول الليلأا تياإوىل ن كان األإو{الغسل االعتيادي هو يف كل الليل 

اخلري، ونظافة فيستحب التقدمي فيه، وللخرب الثاين، ويف صحيح ابن مسلم، عن إىل 

  .)٢(»ول الليلأوالغسل من «): عليهما السالم( حدمهاأ

  .)٣(»ول الليلأوالغسل «: ويف خرب ابن بكري

  أو مقارناً له،{بشيء يسري } تياا قبل الغروبإوىل بل األ{

                                                
  .٣ حغسال املسنونة األأبواب من ١٣ الباب ٩٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ حغسال املسنونة األأبواب من ١٣ الباب ٩٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ حغسال املسنونة األأبواب من ١١ الباب ٩٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٧٩

آخره، نعم ال يبعد يف ليال العشر األخري  إىل على غسل من أول الليلليكن 

  صلى اهللا عليه وآله( رجحان إتياا بني املغرب والعشاء، ملا نقل من فعل النيب

  

ول الليل، أ منخره أذا إخيالف ما } آخره إىل ول الليلأليكون على غسل من 

  .نه يكون بعض الليل بال غسلإف

الغسل يف شهر رمضان عند وجوب «: قال) يه السالمعل (وملا عن الباقر

  .)١(»الشمس قبيله، مث يصلّي ويفطر

فلما كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان اغتسل «: ويف خرب حممد بن سليمان

حدى وعشرين اغتسل إ ـ فلما كانت ليلة :ن قالأ إىل حني غابت الشمس ـ

الث وعشرين اغتسل  ـ فلما كانت ليلة ث:ن قالأ إىل حني غابت الشمس ـ

  .)٢(»حدى وعشرينإ كما اغتسل يف ليلة تسع عشرة، واغتسل يف ليلة ،يضاًأ

تياا بني املغرب والعشاء، ملا نقل إنعم ال يبعد يف ليايل العشر األخري رجحان {

  صلى اهللا عليه وآله( من فعل النيب

                                                
  .٢ حغسال املسنونة األوابأب من ١٣ الباب ٩٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦ حة شهر رمضانل نافأبواب من ٧ الباب ١٨١ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٣٨٠

. خره، وقد مر أنّ الغسل الثاين يف ليلة الثالثة والعشرين يف آ)وسلم

  

لكن الظاهر التخيري بني األمرين، يف الواحدة والعشرين، والثالثة } )وسلم

  .والعشرين، لتزاحم الروايتني، وال مرجح يف البني

} فال استحباب } ن الغسل الثاين يف ليلة الثالثة والعشرين يف آخرهأوقد مر

  .ول الليلأتيانه يف إل

  



٣٨١

لليلة الثالثة والعشرين يف أول الليل، إذا ترك الغسل األول يف ا): ١٧مسألة ـ (

، واألوىل أن يأيت ما آخر الليل برجاء املطلوبية،  ال يبعد كفاية الغسل الثاين عنه

خصوصاً مع الفصل بينهما، وجيوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد 

. األمرين

  

ول أ يف شرينعذا ترك الغسل األول يف الليلة الثالثة والإ{): ١٧مسألة ـ (

صالة الداخل يف اهر تداخلهما، أل الظبل} الليل، ال يبعد كفاية الغسل الثاين عنه

آخر الليل، ووقت الثاين خاص  إىل ول ممتدذ وقت األإاألغسال بعد مجع وقتهما، 

عليه  (ذ اإلمامإول الليل، أن كان رمبا احتمل سقوط األول بذهاب إبآخر الليل، و

آخر الليل، لكن فيه  إىل ول الليل، فال دليل على استحبابهأمنا فعل األول إ) السالم

  .منع

}  مع الفصل بينهمان يأيت ما آخر الليل برجاء املطلوبية، خصوصاًأواألوىل {

  .لعدم الدليل على التداخل يف مثل هذين الغسلني الذين هلما وقتان منفصالن

 بناًء على ما بل} تيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد األمرينإوجيوز {

ن كان الثواب إغسال يكفي قصد واحد لسقوط اجلميع، وعرفت يف تداخل األ

وقت غسل واحد جاز التداخل، ال إالصباح  إىل يتوقف على القصد، ولو مل يبق

 ن كان وقتاًإه وقته اخلاص، ونفضل قصد الثاين، ألحدمها، ولعل األأوجاز أن يأيت ب

  . لألول أيضاًعاماً

  



٣٨٢

 باحلدث األكرب واألصغر كما يف ال تنقض هذه األغسال أيضاً): ١٨مسألة ـ (

.غسل اجلمعة

، الفطر واألضحى: غسل يومي العيدين: الثالث

  

 األكرب واألصغر، ثيضا، باحلدأال تنقض هذه األغسال {): ١٨مسألة ـ (

 عليه، وقد تقدم يف حديث اإلمجاعوعن املصابيح دعوى } كما يف غسل اجلمعة

  . وغريه ما يفيد ذلك)١(ابن بكري

، ذا مل يقدر على املاء تيمم، لدليل البدلية، كما عرفت مكرراًإنه إ: مث الظاهر

  . على االختالف الذي بيناه،ا كان الوقت باقياًذإعاد أذا تيمم مث قدر إو

بال } الفطر واألضحى: غسل يومي العيدين {:من األغسال الزمانية} الثالث{

  .  انتهى)نياإلمجاعب(: )٢(املستند بل يف .شكال، وال خالفإ

ن حيمل على ألتواتر الروايات بذلك، وما دلّ بظاهره على الوجوب، ال بد و

ةاالستحباب، بقرينة سائر الروايات، وبالقرائن اخلارجي.  

  .)٣(»الغسل يوم الفطر سنة«: )عليه السالم( كخرب ابن سنان، عن الصادق

                                                
  .٢ حغسال املسنونة األأبواب من ١١ الباب ٩٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣٤ س٢٠٧ ص١ ج:املستند) ٢(

  .٣ حغسال املسنونة األأبواب من ١٥ الباب ٩٥٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٨٣

، عن الغسل يف اجلمعة واألضحى )سالمعليه ال( وخرب ابن يقطني، عن الكاظم

  .)١(»سنة وليس بفريضة«: والفطر، قال

غسل يوم الفطر ويوم األضحى «: )عليه السالم( وخرب مساعة، عن الصادق

  .)٢(» ال أحب تركها،سنة

  .)٣(ن غسل العيدين سنةإروي : وعن الفقيه

لب غسل األعياد طهور ملن أراد ط«: )عليه السالم( وعن التحف، عن علي

  .)٤(»احلوائج بني يدي اهللا عز وجل، واتباع السنة

ىل غريها من الروايات املوجبة حلمل ما ظاهره الوجوب على التأكد، مثل إ

  .)٥(» مبىنالّإواجب «:  فقال،سألته عن غسل األضحى: رواية القاسم، قال

اغتسل يوم األضحى والفطر «: قال) عليه السالم (ورواية احلليب، عن الصادق

  .)٦(»ذا غسلت ميتاًإمعة، وواجل

                                                
  .١ حغسال املسنونة األأبواب من ١٦ الباب ٩٥٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حغسال املسنونة األأبواب من ١٦ الباب ٩٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١٠ ح صالة العيدينأبواب من ٧٩ الباب ٣٢١ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .ألصحابه) عليه السالم ( آدابه٧٢ ص:حتف العقول) ٤(

  .٤ حغسال املسنونة األأبواب من ١٦ الباب ٩٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ٥(

  .٩ ح األغسال املسنونةأبواب من ١ الباب ٩٣٩ ص٢ ج:الوسائل) ٦(



٣٨٤

نه لو نسي غسل يوم أوهو من السنن املؤكدة، حتى أنه ورد يف بعض األخبار 

إن كان يف وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصالة، وإن مضى العيد حتى صلّى، 

عليه ( ، ويف خرب آخر عن غسل األضحى، فقال الوقت فقد جازت صالته

هو مرتل على تأكد االستحباب، لصراحة مجلة من ، و واجب إال مبىن: )السالم

  .األخبار يف عدم وجوبه

  

نه لو نسي غسل أ :نه ورد يف بعض األخبارأوهو من السنن املؤكّدة، حتى {

ن مضى إن يغتسل ويعيد الصالة، وأن كان يف وقت فعليه إ«: يوم العيد حتى صلى

 لكن ظاهره ،)ه السالمعلي( كما روى عن الصادق} )١(»الوقت فقد جازت صالته

و لعدم أ نه الزم مطلقاً، ولو مل يصلّ العيد عصياناًأشرطيته لصالة العيد، ال 

  .وجوا

عليه ( عن غسل األضحى، فقال{وهو رواية القاسم املتقدمة } ويف خرب آخر{

وجوب هذا الغسل، كما  إىل حىت لقد ذهب بعض} ال مبىنإواجب : )السالم

  .) املعادزاد(نقله السي يف 

 ،هو مرتل على تأكّد االستحباب{ذ إلكن الالزم القول بعدم الوجوب، } و{

  ويف} لة من األخبار يف عدم وجوبهلصراحة مج

                                                
  .٣ ح األغسال املسنونةأبواب من ١٦ الباب ٩٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣٨٥

  الغروب، إىل الزوال، وحيتمل إىل ووقته بعد الفجر

، ثالث منها غسل واجب ربعة عشر وجهاًأن الغسل أ «ىرو: الرضوي

حدى إو:  ـن قالأىل  ـ إلوقت اغتسلمفروض، مىت ما نسيه مث ذكره بعد ا

عد : )٢(ويف مكان آخر منه. ، احلديث)١(» غسل اجلمعة والعيدين:عشر غسالً سنة

  .غسل العيدين من السنة

شكال وال خالف، ويدل عليه ما رواه علي بن إبال } ووقته بعد الفجر{

 طلوع ن يغتسل بعدأسألته هل جيزيه : قال) عليه السالم (يب احلسنأجعفر، عن 

ن اغتسل يوم الفطر واألضحى، إ«: الفجر، هل جيزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال

  .)٣(»ن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأهإقبل الفجر مل جيزه، و

وقات الغسل أل أوذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل وهو إف«: ويف الرضوي

 من ئت الليل جيزذا زالإن قال ـ وقد روي يف الغسل أ إىل وقت الزوال ـ إىل مث

  .)٤(»غسل العيدين

ذا كان قبل الفجر أيضاً من بعد نصف الليل، إوهذا اخلرب يدل على الكفاية، 

} الغروب إىل وحيتمل{كما عن غري واحد } ىل الزوالإ{. ر عامال بهألكين مل 

   إىل قبل اخلروج إىل وأكما عن آخرين، 

                                                
  .٨ س٤ ص:فقه الرضا) ١(

  .٥ س٤ ص:فقه الرضا) ٢(

  .١ حغسال املسنونة األأبواب من ١٧ الباب ٩٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٩ س١٢ ص:فقه الرضا) ٤(



٣٨٦

  .ظاهر األصحاب إىل رىصالة العيد، كما عن احللي واملنتهى، ونسبه الذك

الغسل «: قال) عليه السالم (خبرب عبد اهللا بن سنان، عن الصادق: استدل لألول

يوم عرفة، عند زوال ومن اجلنابة، ويوم اجلمعة، ويوم الفطر، ويوم األضحى، 

  . ومبا يف الرضوي املتقدم،)١(»الشمس

حسب ما هو " عرفة" إىل ظاهر يف رجوعه" عند"ن قوله إ: لكن يرد على األول

  مع وجود اجلنابة يف احلديث، مضافاًاألخري، خصوصاً إىل املقرر من رجوع القيد

ضعف : وعلى الثاين. الزوال، ال أن وقته ينتهي بالزوالن الغسل عند  أن ظاهرأإىل 

  .السند

ن إاليوم الظاهر يف كل النهار،  إىل ضافة الغسلإنه الظاهر من أب: واستدل للثاين

  . يف النهار مع الليلمل يكن ظاهراً

  .ن املقصود من الغسل التنظيف لالجتماع يف الصالةأب: واستدل للثالث

ن يغتسل يوم أ، عن الرجل ينسى )عليه السالم( ومبوثق عمار، عن الصادق

  ن كان يف وقت، فعليهإ«: العيد حىت يصلي؟ قال

                                                
  .١٠ حغسال املسنونة األأبواب من ١ الباب ٩٣٩ ص٢ ج:ائلالوس) ١(



٣٨٧

تيانه قبل صالة واألوىل عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال، كما أن األوىل إ

العيد لتكون مع الغسل، ويستحب يف غسل عيد الفطر أن يكون يف ر، ومع 

  عدمه أن يباشر بنفسه االستقاء بتخشع، وأن يغتسل حتت الظالل، أو حتت حائط،

  

  .)١(»ن مضى الوقت فقد جازت صالتهإن يغتسل ويعيد الصالة، وأ

اهر يف اشتراط الصالة ن العلة املذكورة ليست منصوصة، واملوثق ظإ: وفيه

نه حممول على االستحباب أ إىل ضافةن وقت الغسل قبل الصالة، باإلأبالغسل، ال 

  .، والظاهر هو القول الثاينمجاعاًإ

تيانه قبل صالة إوىل ن األأتى به بعد الزوال، كما أذا إوىل عدم نية الورود واأل{

  .للقولني املؤيدين باخلربين} العيد لتكون مع الغسل

عليه  (، عن الصادق)٢(يب مرةأما رواه ابن } ويستحب يف غسل عيد الفطر{

ن يكون يف ر، ومع عدمه أ{ ـ : يف اجلملةهـ مبا ذكره املصنف مبضمون) السالم

ن يغتسل أبتخشع، و{االستقاء  إىل ذا كانت حاجةإ} ن يباشر بنفسه االستقاءأ

  و حتت حائط، أحتت الظالل، 

                                                
  .٣ حغسال املسنونة األأبواب من ١٦ الباب ٩٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢٦ حغسال وثواا باب علل األ١ الباب ٢١ ص٧٨ ج:البحار) ٢(



٣٨٨

 بكتابك،  بك، وتصديقاًاللهم إمياناً: ن يقول عند إرادتهويبالغ يف التستر، وأ

بسم اهللا، ويغتسل ويقول بعد الغسل:  يقول سنة نبيك، مثّواتباع : اللهم اجعله

، واألوىل ، اللهم أذهب عني الدنس]وطهر ديين[ وطهوراً لديين، ،كفّارة لذنويب

  د الورود الختصاصعمال هذه اآلداب يف غسل يوم األضحى أيضا، لكن ال بقصإ

  

لكن األول ، و االستقاءأي الغسل، أ} رادتهإن يقول عند أويبالغ يف التستر، و

} بسم اهللا:  بكتابك، واتباع سنة نبيك، مث يقولميانا بك، وتصديقاًإاللهم  {.أظهر

ن كان الثاين أظهر، ألن إكمله بالرمحان الرحيم، وأن شاء إن شاء ذا املقدار، وإ

  . سممثيف احلديث 

اللهم اجعله كفّارة لذنويب، وطهوراً لديين ـ : ويغتسل ويقول بعد الغسل{

وهذه الرواية وردت يف غسل يوم } ذهب عين الدنسأوطهر ديين ـ، اللهم 

  .)١(الفطر

النسباق } عمال هذه اآلداب يف غسل يوم األضحى أيضاًإاألوىل {لكن } و{

  .اشتراكهما يف األحكام عند العرف

   الختصاص،ال بقصد الورود{ن يأيت ا أألحوط ا} لكن{

                                                
  .٢٦ حغسال وثواا يف علل األ١اب ب ال٢١ ص٧٨ ج:البحار) ١(



٣٨٩

  النص بالفطر، وكذا يستحب الغسل يف ليلة الفطر،

  

  .}النص بالفطر

بن راشد بن علي ملا رواه احلسن } وكذا يستحب الغسل يف ليلة الفطر{هذا 

ن املغفرة ترتل على من إن الناس يقولون إ :قلت له: قال) عليه السالم (عن الصادق

: رن القارجيار ـ معرب كاركَإ«:  ليلة القدر، فقال يا حسن،رمضانصام شهر 

:  جعلت فداك:، قلت»جرته عند فراغه، وذلك ليلة العيدأمنا يعطى إي األجري ـ أ

ن إوحيث . )١(»ذا غربت الشمس فاغتسلإ«: ن نعمل فيها؟ فقالأفما ينبغي لنا 

 ـ و ظاهر الشرطية بدواًن الغسل لليل ـ ال مقارنا بالغروب، كما هأالظاهر منه 

ن أتى به، ولو فرض أ وقت يأقال الفقهاء باستحباب الغسل يف طول الليل، 

 مبا بعد الغروب بال فصل، فالقول بصحته يف متام الليل تاحلديث ظاهر يف التوقي

ن يأيت أنه يصح أمث الظاهر . قاعدة التسامح، لوجود فتوى الفقيه يف البني إىل مستند

نه يغتسل أروي (:  قالقبال مرسالًو قبيله، ملا رواه اإلأ للغروب، قارناًذا الغسل م

  .)٢()ا ليلة العيدأذا علم إقبل الغروب من ليلته 

  شار أىل ما ذكرناه إغسال شهر رمضان، وأويؤيده ما تقدم يف 

                                                
  .١ حغسال املسنونة األأبواب من ١٥ الباب ٩٥٤ ص٢حج : الوسائل) ١(

  .عمال عيد الفطرأ الباب السادس والثالثون من ٢٧١ ص:قبال األعمالإ) ٢(



٣٩٠

إذا : ، ويف بعض األخبار  إتيانه أول الليل  واألوىل،الفجر إىل ووقته من أوهلا

، واألوىل إتيانه ليلة األضحى أيضاً ال بقصد الورود،   الشمس فاغتسلغربت

  .الختصاص النص بليلة الفطر

.غسل يوم التروية و هو الثامن من ذي احلجة، ووقته متام اليوم: الرابع

  

ول الليل، ويف بعض أتيانه إالفجر، واألوىل  إىل وهلاأووقته من {: املصنف بقوله

  .قبالرواية اإل إىل شار بذلكأوكأنه } »الشمس فاغتسلذا غربت إ«: األخبار

مثال هذه ألظهور املشاركة بينها يف } يضاأضحى تيانه ليلة األإوىل واأل{

ولو قصد القربة } ال بقصد الورود، الختصاص النص بليلة الفطر {األحكام عرفاً

  .املطلقة كفى، واهللا العامل

مسي بالتروية، ألن } ذي احلجةغسل يوم التروية وهو الثامن من : الرابع{

  . هل رويتم:عرفات، قال بعضهم لبعض إىل رادوا الذهابأذا إاحلجاج كانوا 

  عليه(  ففي رواية ابن عمار، عن الصادق،}ووقته متام اليوم{



٣٩١

  الغروب، إىل  وهو أيضاً ممتد،غسل يوم عرفة: اخلامس

  

 ويف رواية الصدوق، ،)١(»ن شاء اهللا فاغتسلإذا كان يوم التروية إ«: )السالم

ن قال ـ ويوم أ إىل  ـالغسل يف سبعة عشر موطناً«: قال) عليه السالم (عن الباقر

  . )٢(»التروية

  بالفجر الصادق، ومنتهياًاليوم فوقته متام اليوم، مبتدأً إىل ضيف الغسلأوحيث 

  .بالغروب

} روبالغ إىل يضاً ممتدأ{يبتدأ من الفجر و} غسل يوم عرفة وهو: اخلامس{

ن قال ـ أ إىل الغسل من اجلنابة ـ«: قال) عليه السالم (خلرب معاوية، عن الصادق

  .)٣(»ويوم عرفة

  .)٤(»وغسل يوم عرفة« ـ :ن قالأ إىل ـ) عليه السالم (وخرب مساعة، عنه

  ـالغسل يف سبعة عشر موطناً«: قال) عليه السالم (ومرسل الفقيه، عن الباقر

  .)٥(»ن قال ـ ويوم عرفةأإىل 

                                                
  .١ ححرام احلج والوقوف بعرفةإ أبواب من ١ الباب ٢ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح باب السبعة عشر٥٠٨ ص:اخلصال) ٢(

  .١ حغسال املسنونة األأبواب من ١ الباب ٩٣٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ حغسال املسنونة األأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .١ حغسال يف األ١٨ الباب ٤٤ ص١ ج:الفقيه) ٥(



٣٩٢

  واألوىل عند الزوال منه،

  

جزأك غسلك ذلك للجنابة أذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، إ«ويف خرب زرارة، 

  .)١(»واجلمعة وعرفة والنحر

ذا اغتسل اجلنب بعد طلوع إ«): عليهما السالم( حدمهاأوعن الكايف، عن 

  .)٢(»جزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه يف ذلك اليومأالفجر، 

، وظاهر هذين و مستحباًأ واجباً يلزمه :ه بقرينة سائر الرواياتن ظاهرإف

 تدل اليوم إىل ضافة الغسلإ ون الغسل من طلوع الفجر، كما إنّاخلربين، هو ك

واغتسل (:  ملا حكي عن علي بن بابويه، حيث قالالغروب، خالفاً إىل على امتداده

  .)٣()يوم عرفة قبل زوال الشمس

: )عليه السالم(  خبرب ابن سنان، عن الصادقفضل، متسكاًأنه ألكن لعلّ مراده 

الغسل من اجلنابة، ويوم اجلمعة، ويوم الفطر، ويوم األضحى، ويوم عرفة، عند «

لكنه ظاهر يف األفضلية بقرينة الروايات األخر، ولذا كان . )٤(»زوال الشمس

  وال خيفى} واألوىل عند الزوال منه{: املشهور ما ذكره املصنف

                                                
  .١ ح التيممأبواب من ٣١ الباب ٩٦٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حذا اجتمعإ الغسل منه ي باب ما جيز٤١ ص٣ ج:الكايف) ٢(

  .٩٤ صالطهارةاجلزء الثاين من كتاب : كما يف مصباح الفقيه) ٣(

  .١٠ حغسال املسنونة األأبواب من ١ الباب ٩٣٦ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٣٩٣

. فرق فيه بني من كان يف عرفات أو سائر البلدانوال

 وهي أوله ووسطه وآخره، ويوم السابع ، غسل أيام من رجب: السادس

  والعشرين منه وهو يوم املبعث،

  

  .ن والقريب والبعيدريصدق على املقا "عند"ن أ

  .دلةطالق األإل} وال فرق فيه بني من كان يف عرفات أو سائر البلدان{

عن غسل يوم عرفة ) عليه السالم(با عبد اهللا أسألت : ، قالةسيابويف خرب ابن 

  .)١(»ينما كنتأاغتسل «: يف األمصار، فقال

:  عليه بعد الفجر؟ احتماالنروهل يصح تقدمي هذا الغسل قبل الفجر ملن ال يقد

نعم ال ينبغي . نه كغسل اجلمعة مناطاً، ومن عدم الدليل، واألقرب الثاينأمن 

  .حة التيمم، ملن ال يقدر على املاءشكال يف صاإل

وله، ووسطه، وآخره، ويوم السابع أيام من رجب، وهي أغسل : السادس{

صلى اهللا عليه وآله ( قبال، عن النيبففي اإل} والعشرين منه، وهو يوم املبعث

  من «: نه قالأ) وسلم

                                                
  .١ حغسال املسنونة األأبواب من ٢ الباب ٩٤١ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣٩٤

 الغروب، وعن الكفعمي والسي، استحبابه يف ليلة إىل ووقتها من الفجر

  ، وال بأس به،املبعث أيضاً

  

وله وأوسطه وآخره، خرج من ذنوبه كيوم أدرك شهر رجب، فاغتسل يف أ

  .)١(»مهأُولدته 

 األول والوسط واآلخرطلق يف الرواية أورواه لب اللباب، والنوادر، وحيث 

  .تيان به يف النهار ويف الليلجاز اإل

ن إه القدر املتيقن، مث كأن} الغروب إىل ووقتها من الفجر{: فقول املصنف

الرواية، ومثله كاف يف احلكم  إىل العالمة نسب استحباب الغسل يف ليلة النصف

درك فضيلتني، أ، ، ويف الليل غسالًذا اغتسل يف النهار غسالًإباالستحباب اخلاص، ف

ن املستحب غسل أولو مجعهما يف الليل بعنوان التداخل مل يكن بذلك بأس، كما 

 على اإلمجاعالرواية، وعن الغنية  إىل  نسبتهيفعن العالمة والصمريار املبعث، 

 مبا يأيت من استحبابه يف كل عيد، بعد وضوح يضاًأن يستدل له أاستحبابه، وميكن 

  .البشر إىل ، ألن اهللا سبحانه عاد باخلري فيهكون املبعث عيداً

ه يف ليلة الكفعمي، والسي، استحباب{الشيخ يف مصباح املتهجد، و} وعن{

ثبات االستحباب بضميمة إألن قول هؤالء كاف يف } ، وال بأس بهيضاًأاملبعث 

  .التسامح

                                                
  .٦ س٦٢٨ ص:عمالقبال األإ) ١(



٣٩٥

.ال بقصد الورود

. واألوىل إتيانه قبل الزوال منه،غسل يوم الغدير: السابع

  

  .كأنه احتياط} ال بقصد الورود{: فقوله

ب، والغنية، شكال وال خالف، بل عن التهذيإبال } غسل يوم الغدير: السابع{

ذا كان إف«: يب احلسن الليثيأ عليه، ويدل عليه ما يف رواية اإلمجاعوالروض، 

  .)١(»ي يوم الغدير ـ وجب الغسل يف صدر ارهأصبيحة ذلك اليوم ـ 

صيام يوم غدير خم يعدل «: )عليه السالم( ويف رواية العبدي، عن الصادق

 ركعتني، يغتسل عند زوال  ـ ومن صلّى فيه:ن قالأ إىل صيام عمر الدنيا ـ

 ـ عدلت عند اهللا :ن قالأ إىل ن تزول مقدار نصف ساعة ـأالشمس من قبل 

  .)٢(»لف حجة، ومائة ألف عمرةأمائة 

تيانه إن الوقت والصالة من باب املستحب يف املستحب، ولذا جاز أوالظاهر 

  .يف كل النهار

  رواية، ملكان ال} تيانه قبل الزوال منهإاألوىل {ن كان إ} و{

                                                
  .٢٨ حغسال وثواا يف علل األ١ الباب ٢٢ ص٧٨ ج:البحار) ١(

  .١ حغسال املسنونةأل اأبواب من ٢٨ الباب ٩٦١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٩٦

يوم املباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي احلجة على األقوى، وإن : الثامن

إنه : هو يوم اخلامس والعشرين، وقيل: إنه يوم احلادي والعشرين، وقيل: قيل

  السابع والعشرين منه،

  

 وفتوى الفقيه بضميمة التسامح، ما اإلمجاع إىل ضافةطالقه، باإلإويدل على 

 عياد نصاًعظم األأن يوم الغدير أبه لكل عيد، وال شك يف سيأيت من استحبا

  .مجاعاإو

كما } يوم املباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي احلجة على األقوى: الثامن{

هو املشهور، ونقل الشهرة عليه الذكرى، والروض، وفوائد الشرائع، والذخرية، 

ن إو{. صح الرواياتأ  إىلقبال السيد، نسبتهإوكشف االلتباس، واملستند، وعن 

  .قبال عن بعضكما نقله اإل} نه يوم احلادي والعشرينإ: قيل

  .كما عن احملقق يف املعترب} رينشهو يوم اخلامس والع: وقيل{

  .قبال عن بعضكما نقله اإل} نه السابع والعشرين منهإ: وقيل{

عليه  (ما القول املشهور، فيدل عليه وعلى غسله، ما رواه العنربي، عن الكاظمأ

يوم املباهلة، يوم الرابع والعشرون من ذي احلجة، تصلي يف ذلك «: قال) السالم

  ردت منأاليوم ما 



٣٩٧

.وال بأس بالغسل يف هذه األيام، ال بقصد الورود

.يوم النصف من شعبان:  التاسع

  

 إىل )١(» احلمد هللا رب العاملني: ـ وتقول على غسل:ن قالأ إىل الصالة ـ

رادة الغسل لليوم، إ بناًء على )٢(»وغسل املباهلة واجب«: رب مساعة وخ،آخر الدعاء

  .ال الغسل ألجل نفس املباهلة

ي يوم املباهلة ـ أواغتسل ـ : )عليه السالم( ويف مرفوعة علي بن حممد، قال

حسن أن يغتسل، ويلبس أ ـ وخيرج بعد :ن قالأ إىل نظف ثيابك، ـأوالبس 

  .)٣(»ثيابه

مجاع الغنية على إىل إه عيد، والغسل لكل عيد وارد، ونأ إىل ضافةهذا باإل

الغروب،  إىل رادة يومها، والغسل فيه من الفجرإ على استحباب غسل املباهلة، بناًء

وال بأس بالغسل يف هذه األيام، ال بقصد {كسائر األغسال الواردة يف األيام، 

  .الحتمال مطابقة الواقع الكايف يف باب االحتياط} الورود

  وذلك، ألنه عيد بال} صف من شعبانيوم الن: تاسعال{

                                                
  .٢ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٧ الباب ٢٨٧ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح األغسال املسنونةأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢١ س فصل يف عمل يوم املباهلة٥١٥ ص:عمالقبال األإ) ٣(



٣٩٨

.يوم املولود، وهو السابع عشر من ربيع األول: العاشر

  

ن أفيه ـ على املشهور ـ وسيأيت ) عليه السالم (شك، لوالدة اإلمام املهدي

ور هنه مشإيضا، فأن يذكر غسل ليلة النصف منه أكل عيد فيه غسل، وكان عليه 

  عليه، ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن النيباإلمجاع الغنية  وعن،بل ال خالف فيه

حسن أمن تطهر ليلة النصف من شعبان، ف«: قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

رادة الغسل من الطهر، كما لعله املنساق إ بناًء على )١(»الطهر ولبس ثوبني نظيفني

  .منه

وا شعبان، واغتسلوا صوم«: قال) عليه السالم (يب بصري، عن الصادقأورواية 

  .)٢(»ليلة النصف منه، ذلك ختفيف من ربكم ورمحة

جياب غسل كل إجياب الصوم، أو يف عدم إن املراد ختفيف يف عدم أ: والظاهر

  .زيد من ذلكأو يف عدم تكليف أليلة، 

على املشهور عندنا } يوم املولود، وهو السابع عشر من ربيع األول: العاشر{

نه الثاين عشر أ إىل  من الكليين، حيث ذهبالّإمل ينقل اخلالف يف تعيني اليوم، بل 

  :نه قال أ، وعن السيهمن

                                                
  .١ س صالة النصف من شعبان٧٧٠ ص:مصباح املتهجد) ١(

  .١ حغسال املسنونة األأبواب من ٢٣ الباب ٩٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٩٩

.يوم النريوز: احلادي عشر

  

ن الغسل فيه هو املشهور، بل إ مث ،)١() على قول املشهورةالدالئل احلسابية دال(

  .نه مل جيد فيه خالفاأيف اجلواهر 

 إىل ضافة دليال، باإلاإلمجاعملرسلة والرواية، وكفى با إىل وعن الكشف نسبته

و جيوز يف أيف النهار فقط، نه عيد، فيشمله دليل الغسل لكل عيد، وهل الغسل أ

  .ن يغتسل يف النهارأكان االحتياط ن إالليل، احتماالن، و

شكال فيه، ويدل عليه إما استحباب غسله، فال أ ،}يوم النريوز: احلادي عشر{

ذا كان يوم النريز إ«: قال) عليه السالم (عن الصادقما رواه املعلي بن خنيس، 

برج احلمل،  إىل نه انتقال الشمسأوقد اختلفوا يف يومه، فاملعروف . )٢(»فاغتسل

زاد ( و)احلديقة(وهذا هو املشهور يف هذه األعصار، كما نص عليه السيان يف 

  .اب عدم التغيري، وغريهم، ويدل عليه استصح)الروضة(، والشهيد الثاين يف )املعاد

ول يوم طلعت فيه الشمس، وهبت فيه الرياح اللواقح، أوهو : ويؤيد خرب املعلي

  خرأأقوال  وهناك ،)٣(وخلقت فيه زهرة األرض

                                                
  .يف اهلامش) ص(  باب مولد النيب١٧٠ ص٥ ج:مرآة العقول) ١(

  .١ حغسال املسنونة األأبواب من ٢٤ الباب ٩٦٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٨ الباب ٢٨٩ ص٥ ج:الوسائل) ٣(



٤٠٠

.يوم التاسع من ربيع األول: الثاين عشر

  يوم دحو األرض: الثالث عشر

  

م، مل يكن يف  قبل اإلسالنه كان عيداًأذا صح إجيدها املتتبع يف البحار وغريه، و

ة يف ييد بعض الشرائع القدمية، حىت شريعة العرب يف اجلاهلأسالم ذ اإلإذلك مانع، 

 لبين اوس، فيكون قبل ، ولعله كان عيداًموارد، واليت منها جعل يوم اجلمعة عيداً

فرد بعض العلماء فيه كتابا، أ، والكالم يف ذلك طويل، وقد هلياًإ يضا عيداًأسالم اإل

  .األيام إىل  كما يف سائر األغسال املضافة،الغروب إىل ول الفجرأ فيه من والغسل

سحاق القمي، إمحد بن أملا عن }  األولعيوم التاسع من ربي: الثاين عشر{

نه كان قد اغتسل يف هذا اليوم، إ: )عليه السالم( يب احلسن العسكريأصاحب 

وكتاب زوائد علي بن ، كما عن البحار، وزاد املعاد، )١(هذا يوم عيد: وقال

  .الغروب إىل طاووس، وغريها، والغسل فيه من الفجر

حيث دحيت األرض من حتت الكعبة، كما } يوم دحو األرض: الثالث عشر{

الشهرة الفوائد واحلديقة، إىل يف الرواية، والغسل يف هذا اليوم هو املشهور، ونسبه 

  ويف الذكرى نسبته اىل

                                                
  .١ حول باب فضل اليوم التاسع من شهر ربيع األ١٣ الباب ٣٥١ ص٩٥ ج:البحار) ١(



٤٠١

.لقعدةوهو اخلامس والعشرين من ذي ا

  كل ليلة من ليايل اجلمعة على ما قيل،: الرابع عشر

  

خبار أه والذكر فيه وشرافته م، وقد ورد يف صو به دليالًىاألصحاب، وكف

  .رسال املسلماتإرسلوه أكما } وهو اخلامس والعشرين من ذي القعدة{متعددة 

ب ليوم عدا الغسل املستح} كل ليلة من ليايل اجلمعة على ما قيل: الرابع عشر{

 مل نعرف له :شارة السبق، لكن يف اجلواهرإاجلمعة، وهذا هو املنقول عن احلليب يف 

  .موافقا وال مستندا

خبار ن اإلأنه يشمل الليل، بعد إطالق يوم اجلمعة، حيث إ إىل لعله استند: قولأ

طالق والتقييد يف طالق، لعدم جريان قاعدة اإلاملقيدة بالغسل يف النهار ال تقيد اإل

  .باب املستحبات، كما قرر يف األصول

استحباب  إىل و استناداًأن ذلك يوجب وحدة الغسل، ال اثنينيته، إ: لكن فيه

عليه  (ن علياًأ والغسل ينشط للعبادة، فيدخل فيما ورد من ،العبادة يف ليلة اجلمعة

الح  للنشاط يف صالة الليل، كما عن فكان يغتسل يف الليايل الباردة، طلباً) السالم

  .)١(السائل

                                                
  . ذيل احلديث٣٠ حغسال وثواا يف علل األ١ الباب ٢٣ ص٧٨ ج:البحار) ١(



٤٠٢

  بل يف كلّ زمان شريف، على ما قاله بعضهم، و

  

ن فتوى الفقيه أن ذلك ال خيتص بليلة اجلمعة، هذا ولكن الظاهر إ: لكن فيه

  .كاف يف االستحباب، لدخوله يف أدلة التسامح

وهو ابن اجلنيد يف احملكي من } بل يف كلّ زمان شريف، على ما قاله بعضهم{

  .بابه لكل مكان شريف، واستدل له مبا ورد يف األعيادضاف استحأكالمه، و

هذا اليوم «: نه قال يف مجعة من اجلمعأ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( فعن النيب

  .)١(»لمسلمني، فاغتسلوا فيهل اًجعله اهللا عيد

رمبا (: بدعوى فهم املناط من ذلك، لكل زمان ومكان شريف، بل يف اجلواهر

) عليه السالم (األخبار، كتعليل غسل العيدين عن الرضايشهد له فحاوي كثري من 

غسال يقضي به، غسال ليايل القدر وحنوه، بل تتبع حمال األأويوم اجلمعة، و

  .)٢()دىن من ذلكأواملستحب يكفي فيه 

  . يف االستحباب، بضميمة التسامحوفتوى الفقيه كاف: اقول

  لهن يقول مبا قاأما من ال يرى ذلك، فال بد له أ} و{

                                                
  . يف استحباب الغسل يوم الغدير٣٧ ص٥ ج كما يف اجلواهر٣٣٦٧ الرقم ١٥٢ ص٤ ج:كرت العمال) ١(

  . يف استحباب الغسل ليايل القدر٢٨ ص٥ ج:اجلواهر) ٢(



٤٠٣

.ال بأس ما، ال بقصد الورود

  

  .بل بقصد الرجاء} ال بأس ما، ال بقصد الورود{نه أاملصنف، من 

  



٤٠٤

ال قضاء لألغسال الزمانية إذا جاز وقتها، كما ال تتقدم على ): ١٩مسألة ـ (

   لكن عن،زماا مع خوف عدم التمكن منها يف وقتها إالّ غسل اجلمعة كما مر

  اء غسل يوم عرفة يف األضحى،املفيد استحباب قض

  

صالة عدم أل} ذا جاز وقتهاإغسال الزمانية ال قضاء لأل{): ١٩مسألة ـ (

دلة قضاء غسل اجلمعة ال تكفي أوجود الدليل على القضاء، واملشروعية، بعد عدم 

ثبات ذلك، ألن املناط ليس بقطعي، لكن فتوى الشهيد اآلتية كافية يف إيف 

  .دلة السننأ يف االستحباب، مع التسامح

ملا تقدم يف } كما ال تتقدم على زماا مع خوف عدم التمكن منها يف وقتها{

  .حيث عرفت وجود الدليل على قضائه وعلى تقدميه} الّ غسل اجلمعةإ{قضائها 

}ورمبا }  لكن عن املفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة يف األضحى،كما مر

ذا اغتسلت بعد طلوع الفجر إ«: )يه السالمعل( يستدل له خبرب زرارة، عن الباقر

ذا إجزأك غسلك ذلك، للجنابة واجلمعة وعرفة والنحر واحللق والذبح والزيارة، فأ

وكذلك املرأة : ، مث قال»جزأك عنها، غسل واحدأاجتمعت عليك حقوق، 

وكذلك املرأة جيزيها غسل واحد جلنابتها، : مث قال: ، قالجيزيها غسل واحد

  .)١(» ومجعتها، وغسلها من حيضها، وعيدهاحرامها،إو

                                                
  .١ حغسال تداخل األأبواب من ٣١ الباب ٩٦٣ ص٢ ج:سائلالو) ١(



٤٠٥

 وكذا تقدميها مع خوف عدم التمكن ،وعن الشهيد، استحباب قضائها أمجع

.منها يف وقتها، ووجه األمرين غري واضح، لكن ال بأس ما، ال بقصد الورود

  

  .نه اجلمع بني عرفة والنحر، يقتضي كون غسل عرفة قضاًءأبتقريب 

  . العكس، بكون غسل النحر تقدمياًنه ميكنإ :والًأوفيه 

غسال يف اجلملة، كما يشهد لذلك ن احلديث يف مقام اجلمع بني األإ: ثانياً

ن فتوى املفيد أغسال املذكورة فيه، لكن الظاهر ذيله، ال يف مقام اجلمع بني كل األ

  .دلة التسامحأكافية، بضميمة 

 خوف عدم التمكن مجع، وكذا تقدميها معأ استحباب قضائها :وعن الشهيد{

و أذ مل نعثر على دليل لقول املفيد، إ} منها يف وقتها، ووجه األمرين غري واضح

دلة السنن، عند من يقول به، أمن باب التسامح يف } لكن ال بأس ما{الشهيد 

  .اًءبل رج} ال بقصد الورود{وعند من ال يقول به، بفتوى الفقيه يأيت ما 

  



٤٠٦

 بكون الغسل مستحبا نفسيا، فيشرع اإلتيان به يف ربما قيل): ٢٠مسألة ـ (

  سبب، أو غاية، إىل كل زمان، من غري نظر

  

تيان به يف ، فيشرع اإل نفسياًكون الغسل مستحباًبربما قيل {): ٢٠مسألة ـ (

وهذا هو احملكي عن احملقق، والعالّمة، } سبب، أو غاية إىل كلّ زمان، من غري نظر

نه أ، وما ورد من )١(»الطهر على الطهر عشر حسنات «نأطالق إويستدل لذلك ب

 م، بضميمة ما ورد من استحباب الوضوء ودوا)٢(»طهر من الغسلأي وضوء أ«

، وما ورد من األمر بالغسل مباء الفرات كل يوم، كرواية ابن قولويه، )٣(الوضوء

 فقال) عليه السالم (هل الكوفة على أيب جعفرأدخل رجل من : عن حنان قال

ففي كل «: ال، قال: ؟ قال»تغتسل كل يوم من فراتكم مرةأ«: له) عليه السالم(

: ؟ قال»ففي كل سنة«: ال، قال: ؟ قال»ففي كل شهر«: ال، قال: ؟ فقال»مجعة

  .)٤(»نك حملروم من اخلريإ«: )عليه السالم( ال، فقال له أبو جعفر

  ن يأيتأالّ مل جيز إوظاهره استحباب الغسل يف نفسه، و

                                                
  .٣ ح الوضوءأبواب من ٨ الباب ٢٦٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٨ و٤ ح اجلنابةأبواب من ٣٣ الباب ٥١٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  . الوضوءأبواب ٢٥٦ ص١ ج:انظر الوسائل) ٣(

  .١ س فضل الصالة يف مسجد الكوفة٣١ ص:كامل الزيارات) ٤(



٤٠٧

.هه غري واضح، وال بأس به ال بقصد الورودووج

  

نسان بغري املشروع من جهة الفرات، مثل أن يأيت بغسل اجلنابة ـ بال جنابة اإل

  .ـ من الفرات

 مع فتوى الفقيه بضميمة وهذه األدلة كافية يف االستحباب، خصوصاً: قولأ

  .التسامح

ك، لعدم كأنه أراد ذل} وجهه غري واضح{ن أما ذكره املصنف من } و{

وجود دليل خاص، بل عن مجع املنع عن ذلك، مستدلني حبصر الغسل املستحب يف 

  .مور خمصوصةأيف  النص والفتوى

ن قلة من الروايات والفتاوى، كانت يف صدد أضايف، بدليل إن احلصر إ: وفيه

يضا، فال أيضاً غري حاصر، لوجود موارد أخر أاحلصر احلقيقي، ومع ذلك فاحلاصر 

  . للنفيالًيكون دلي

تى أراد األحتياط أن إبقصد االستحباب، و} ال بأس به{على هذا فـ } و{

  .بل بقصد الرجاء} ال بقصد الورود{به 

  



٤٠٨



٤٠٩

  فصل

يف األغسال املكانية

  أي الذي يستحب عند إرادة الدخول يف مكان، وهي الغسل لدخول حرم مكّة

  

  }فصل{

  }يف األغسال املكانية{

غسال األ إىل رجاعهاإنه ميكن  أ يف مكان، وقد سبقوهي اليت تستحب للدخول

  .ذ يف مكان خاص، هو فعل من األفعالإالفعلية، 

رادة الدخول إ عند ذي يستحبي الأ{وكيف كان، فال مشاحة يف االصطالح 

  :مورأ} وهي{خاص } يف مكان

ع وسأن مكة واقعة يف احلرم، واحلرم إف} الغسل لدخول حرم مكّة{: األول

و أ يساوي احلرم ومكة، اغتسل هلما غسلني، أراد الدخول من مكانمنها، ولو 

، والًأزيد من احلرم اغتسل لدخول مكة أ بقصدمها، ولو توسعت مكة  واحداًغسالً

  رادأذا إمث 



٤١٠

ذ احلكم بالغسل إ ـ اغتسل لدخول احلرم، دخول احلرم ـ بعد يوم مثالً 

 الغسل لذلك، ال خالف و تضيق، واستحبابألدخول مكة تابع ملوضوعه، توسع 

كخرب مساعة، عن :  عليه، ويدل عليه مجلة من األخباراإلمجاعفيه، بل عن الغنية 

وغسل « ـ :ن قالأ إىل سألته عن غسل اجلمعة ـ: قال) عليه السالم (الصادق

  .)١(»الّ بغسلإن ال تدخله أدخول احلرم، يستحب 

الّ إ يدخله الرجل ن الأوغسل دخول احلرم واجب، ويستحب «: وفيه الفقيه

  .)٢(»بغسل

  .ن ذكره الرجل من باب املثالأ الثبوت، كما :بواجبن مراده أوالظاهر 

 ـ :ن قالإ إىل ربعة عشر موطناً ـأن الغسل يف إ«: ويف صحيح ابن سنان

  .)٣(»ودخول الكعبة، ودخول املدينة، ودخول احلرم

ن أ إىل  ـشر موطناًالغسل يف سبعة ع«: )عليه السالم( ويف الفقيه عن الباقر

  .)٤(»ذا دخلت احلرمنيإ ـ و:قال

                                                
  .٣ حغسال املسنونة األأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:لالوسائ) ١(

  .٥ ح يف األغسال١٨ الباب ٤٥ ص١ ج:الفقيه )٢(

  .٧ حغسال املسنونة األأبواب من ١ الباب ٩٣٨ ص٢ ج:الوسائل )٣(

  .١ ح يف األغسال١٨ الباب ٤٤ ص١ ج:الفقيه) ٤(



٤١١

  وللدخول فيها، ولدخول مسجدها،

  

ن البحر أذا فرض إ، و حبراًأ، ذا أراد دخول احلرم جواًإوهل هذا احلكم جار ملا 

  . بدويالدخول براً إىل طالق األدلة، واالنصرافاحلرم، الظاهر ذلك، إل إىل امتد

من بعيد، حبيث ال يصدق الدخول عرفاً، مل ذا كانت الطائرة تطري إنعم 

  .يستحب الغسل

ن بستاا ومطارها ومقربا أي البلدة، والظاهر أ} للدخول فيها{الثاين } و{

شكال، بل عن إوما أشبه تعد منها، واحلكم باالستحباب ال خالف فيه وال 

  . عليهاإلمجاعاخلالف 

) عليه السالم (، عن علي)عليه السالم( ففي حديث شرائع الدين، عن الصادق

  .)١(»وحني تدخل مكة واملدينة«:  ـن قالأ إىل يف عدد األغسال ـ

وعند  «: يف تعداد األغسال)عليه السالم( ويف خرب ابن سنان، عن الصادق

  .)٢(»دخول مكة، واملدينة، ودخول الكعبة

شكال وال إاألعظم، ال سائر املساجد، بال } لدخول مسجدها{الثالث } و{

  ، كما عن الوسيلة، بل عن اخلالف خالف

                                                
  .١ ح األغسال املسنونةأبواب من ١ الباب ٩٣٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٠ حغسال املسنونة األأبواب من ١ الباب ٩٣٩ ص٢ ج: الوسائل)٢(



٤١٢

  وكعبتها،

  

  . عليه، ولو توسع املسجد تبعه احلكم، لتحقق املوضوع العريفاإلمجاعوالغنية 

ن إو املقدار املوسع ـ وأما لو تضيق، ففي اتباع احلكم للمقدار املوجود منه، أ

صل أوالثاين هو األقرب، ويدل على : خرج عن صورة املسجدية ـ احتماالن

بضميمة دليل التسامح، ورمبا يستدل لذلك باملناط املستفاد حلكم فتوى الفقهاء، ا

ن املسجد احلرام أفضل من مسجد إف، )صلى اهللا عليه وآله( من دخول مسجد النيب

  .ملا دلّ على أفضلية الصالة فيه) صلى اهللا عليه وآله( النيب

ن اغتسلت مبكة، مث إ«: )عليه السالم( ومبا رواه علي بن أيب محزة، عن الكاظم

ن كان األول يصلح وإويف كليهما نظر، . )١(»عد غسلكأن تطوف فأمنت قبل 

  .للتأييد

عن وشكال وال خالف، إ، بال زادها اهللا شرفاً} كعبتها{الرابع لدخول } و{

وغسل «: )عليه السالم(  عليه، ويدل عليه خرب مساعة، قالاإلمجاعاخلالف والغنية 

  .)٣(»ودخول الكعبة«:  وخرب ابن سنان،)٢(»دخول البيت واجب

                                                
  .٢ ح مقدمات الطوافأبواب من ٦ الباب ٣١٩ ص٩ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حغسال املسنونة األأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ حغسال املسنونة األأبواب من ١ الباب ٩٣٨ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٤١٣

  ولدخول حرم املدينة،

  

  .)١(»ويوم تدخل البيت«): عليهما السالم( حدمهاأوخرب ابن مسلم، عن 

ال لألصل؟  وأراد الصعود على سطحها للمناط، أكم جار ملن وهل هذا احل

 دليل مساعيل فالإما حجر أوالصناعة مع الثاين، واالحترام مع األول، : احتماالن

  .نه من الكعبة، فال يستحب لدخوله الغسلأعلى 

 شكال وال خالف، لقول الباقرإبال } لدخول حرم املدينة {:اخلامس} و{

ذا دخلت إو« ـ :أن قال إىل فيما رواه الفقيه، يف عدد األغسال ـ) عليه السالم(

  .)٢(»احلرمني

بغي ملن أراد ين«: نه قالأ) عليه السالم (وعن دعائم اإلسالم، عن الصادق

  .)٣(»ن يغتسلأدخول املدينة زائراً 

الغسل «: قال) عليهما السالم( ويف التهذيب، عن حممد بن مسلم، عن أحدمها

   ـ وإذا :أن قال إىل يف سبعة عشر موطناً ـ

                                                
  .١١ حغسال املسنونة األأبواب من ١ب  البا٩٣٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ حغسال يف األ١٨ الباب ٤٤ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  ).صلى اهللا عليه وآله(  ذكر دخول مدينة النيب٢٩٦ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(



٤١٤

  )صلى اهللا عليه وآله( وللدخول فيها، ولدخول مسجد النيب

  

  .علّم، وحرم املدينة م)١(»دخلت احلرمني

  .وعري إىل نه من عايرأوسائل واملستدرك، باب خاص حلد حرم املدينة، وويف ال

كربت أو صغرت، كما تقدم يف مكة، وال } للدخول فيها {:السادس} و{

  .شكال فيه وال خالفإ

ودخول الكعبة ودخول «: ويف صحيح ابن سنان، يف تعداد األغسال

  .)٢(»املدينة

ذا دخلت املدينة إ«: قال)  السالمعليه (يب عبد اهللاأويف خرب ابن عمار، عن 

  .)٣(»و حني تدخلهاأن تدخلها، أفاغتسل قبل 

 يف داخل  بستاناًذا كانإال إطرافها ال تعد منها، أة املمتدة يف نوبساتني املدي

  .البلد عرفاً

شكال وال إبال ) صلى اهللا عليه وآله( لدخول مسجد النيب {:السابع} و{

  قه ما تقدم يفخالف، والكالم يف توسعته وتضيي

                                                
  .٣٤ حغسال املفترضات واملسنونات يف األ١١٤ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٧ حنونةغسال املس األأبواب من ١ الباب ٩٣٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح املزار وما يناسبهأبواب من ٦ الباب ٢٦٦ ص١٠ ج:الوسائل) ٣(



٤١٥

  ،)عليهم السالم( وكذا للدخول يف سائر املشاهد املشرفة لألئمة

  

ردت أذا إو«: )عليه السالم(مسجد مكة، ويدل عليه ما رواه ابن مسلم، قال 

  .)١(»)صلى اهللا عليه وآله( دخول مسجد الرسول

ردت دخول مسجد أذا إو«: يف تعداد األغسال) عليه السالم (وما عن الباقر

  .)٢(»)صلى اهللا عليه وآله( سولالر

} )عليهم السالم( كذا للدخول يف سائر املشاهد املشرفة لألئمة {:الثامن} و{

ذكره مجلة من الفقهاء، كاملوجز، وشرحه، واية األحكام، وغريهم، واستدلوا 

لذلك بفتوى الفقيه بضميمة التسامح واملناط يف غسل املسجدين، بعد ما دلّ على 

 نور واحد، مجيعاً) عليهم السالم( مأفضل من الكعبة، وما دلّ على أن كربالء أ

  .خرهم، والدليل األول كاف يف حكم االستحبابوما يثبت ألوهلم يثبت آل

، مث املنصرف من املشاهد يف كالمهم احلرم ن يكون مؤيداًأما الثاين، فيصلح أ

ن أنه ليس منه، والظاهر أما الصحن فالظاهر أيوان منه، الشريف، ولعلّ الرواق واأل

  .سرداب الغيبة منها

                                                
  .١٢ حغسال املسنونة األأبواب من ١ الباب ٩٤٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .املصدر السابق) ٢(



٤١٦

  ووقتها قبل الدخول عند إرادته،

  

فليست منه، وحرم األنبياء حمتمل ) عليهم السالم( والد األئمةأما حرم أ

  .ن يأيت بالغسل لدخوهلا رجاًءأاألمرين، واألفضل 

 ولكل زمان ،و مكان شريفأابه لكل مشهد، بيب علي، استحأن احملكي عن إمث 

اهللا سبحانه، وفتواه بضميمة التسامح كافية يف  إىل شريف، ولكل فعل يتقرب به

ن مل جند به دليال خاصا، واألمكنة الشريفة مثل املساجد، واألزمنة إاحلكم، و

اهللا  إىل ، واألفعال اليت يتقرب ا)عليهم السالم( يام مواليد األئمةأالشريفة مثل 

شبه ذلك، وسيأيت تعرض املصنف أ املساجد وما سبحانه مثل اجلهاد يف سبيله وبناء

  .لذلك يف املسألة األوىل

ألنه املنصرف من النص والفتوى، وال يلزم } رادتهإووقتها قبل الدخول عند {

 استحب لدخوله، نه يدخل ولو قسراًأرادة، بل لو علم ن يكون الدخول باإلأ

سل يف كربالء لدخول مكة ن البعد املكاين ليس مبهم، فلو اغتإطالق األدلة، مث إل

  .تى باملستحبأليها، صح الغسل وإفيما تقله الطائرة، وبعد ساعة توصله 

و مبا أو باليوم وحده، والليل وحده، أما البعد الزماين، فهل حيدد باليوم والليلة، أ

  .، احتماالتيصدق معه كون الغسل للدخول عرفاً

  )سالمعليه ال( خرب مجيل، عن الصادق: ويدل على األول



٤١٧

  .)١(»غسل يومك جيزيك لليلتك، وغسل ليلتك جيزيك ليومك«:  قال

 سألته عن غسل الزيارة، يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل :سحاقإوخرب 

  .)٢(» فليعد غسلهحدث ما يوجب وضوًءأن إن مل حيدث، فإجيزيه «: واحد؟ قال

من اغتسل بعد «: )عليه السالم( خرب عثمان بن يزيد، قال: ويدل على الثاين

 يف كل موضع جيب فيه الغسل، ومن اغتسل ،الليل إىل طلوع الفجر، كفاه غسله

  .)٣(»طلوع الفجر إىل ، كفاه غسلهليالً

صحابنا، أاغتسل بعض «: نا عنده، فقالأتاه رجل وأ: يب بصري قالأوخرب 

  ليومه ذلك، ولياليعيد الغسل، يغتسل اراً«:  فقال،مسىأفعرضت له حاجة حىت 

  .)٤(»لليلته

غسل يومك ليومك، « :)عليه السالم (وصحيح عمر بن يزيد، عن الصادق

  .)٥(»...وغسل ليلتك لليلتك

                                                
  .١ ححرام اإلأبواب من ٩ الباب ١٣ ص٩ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح زيارة البيتأبواب من ٣ الباب ٢٠٤ ص١٠ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ححرام اإلأبواب من ٩ الباب ١٤ ص٩ ج: الوسائل)٣(

  .٣ ححرام اإلأبواب من ٩ الباب ١٣ ص٩ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ ححرام اإلأبواب من ٩ الباب ١٣ ص٩ ج:الوسائل) ٥(



٤١٨

  وال يبعد استحباا بعد الدخول للكون فيها إذا مل يغتسل قبله،

  

ضافة ال بد يف حتققها الصدق العريف، كسائر ن اإلإ: ويدل على الثالث

رادة إرمبا يظهر من مالحظة األدلة، (:  اجلواهراملوضوعات العرفية، ولذا قال يف

 فال يعترب التعجيل واملقارنة، كما ال جيزي مبطلق ،اتصال عريف بالغسل والفعل

  .، انتهى)١()التراخي

اما االحتمال األخري، فساقط بوجود الرواية، واجلمع بني الروايات : قولأ

 املشهور هو الثاين، ن كانإ و،ول وكون الثاين أفضليقتضي صحة االحتمال األ

بتأويل روايات االحتمال األول، لكن ال وجه له بعد كون املستحبات ذات 

طالق يف سائر بد من محل عدم احلدث على األفضل، لإل نه الأمراتب، كما 

  .ثناء اليوم الواحد والليلة الواحدةأالروايات، مع تعارف احلدث يف 

 وبالعكس كذلك، ،لنهار لليل كفىبأنه لو اغتسل آخر ا: ن املشهور قالواإمث 

 ألن املنصرف من األدلة عدم الكفاية مع البعد الزماين، كأن يغتسل ظهراً: قالوا

  . كاملثالني زمانياًذا كان بينهما قرباًإلليل، ال ما 

وذلك جلملة } ذا مل يغتسل قبلهإوال يبعد استحباا بعد الدخول للكون فيها {

  :من األخبار

                                                
  . يف تقدمي الغسل على الفعل٦٤ ص٥ ج:اجلواهر) ١(



٤١٩

سألته عن الغسل يف احلرم قبل : قال) عليه السالم (الباقركخرب ذريح، عن 

ن اغتسلت مبكة فال إ و،ي ذلك فعلتأال يضرك «: و بعد دخوله؟ قالأدخوله، 

  .)١(»ن اغتسلت يف بيتك حني ترتل مبكة فال بأسإ و،بأس

ن أ إىل ومن مل يتمكن من الغسل عند دخول احلرم فليؤخره«:  وفيه،بانأوخرب 

  .)٢(»ن يغتسل بعد دخول مكةأن مل يتمكن جاز له إول مكة، فيتمكن قبل دخ

و حني أن تدخلها، أذا دخلت املدينة، فاغتسل قبل إ«: وخرب معاوية

فضل، كما هو الظاهر من  أن قبل الدخولأويظهر من رواية أبان، . )٣(»تدخلها

اء، راد الغسل للدخول والبقأن الغسل للدخول، فكأن الشارع أدلة الدالة على األ

  .ول مل يفته الثاينن فاته األإعلى حنو تعدد املطلوب، ف

ن خيرج ليكون دخوله مع الغسل، أنه لو اغتسل يف الداخل، مل يستحب له إمث 

نه يستحب له أذا دخل بال غسل ال دليل على إلعدم دليل على ذلك، كما أنه 

  اخلروج ليدخل بغسل، بل 

                                                
  .٢ ح يف دخول مكة٨ الباب ٩٧ ص٥ ج:حكامذيب األ) ١(

  .١ ح يف دخول مكة٨ الباب ٩٧ ص٥ ج:محكاذيب األ) ٢(

  .١ ح املزارأبواب من ٦ الباب ٢٦٦ ص١٠ ج:الوسائل) ٣(



٤٢٠

آخره،  إىل م، وأول الليل للدخولكما ال يبعد كفاية غسل واحد يف أول اليو

  التكرار مع التكرر إىل بل ال يبعد عدم احلاجة

  

ماكن، لكن ن ورد يف بعض األإجازة الغسل بعد الدخول وإيغتسل هناك، و

  .سائر األغسال املكانية إىل وجب تعديه أفهم املناط

} هآخر إىل ول الليل للدخولأول اليوم وأكما ال يبعد كفاية غسل واحد يف {

ألنه هو ظاهر الروايات املتقدمة، الدالة على كفاية غسل اليوم لكل يوم، وغسل 

  .الليل لكل الليل، فاحتمال مراعاة الصدق العريف بعد الفصل، ال وجه له

ن كان ظاهر روايات إجزاء، ون هذه الروايات تدل على اإلإ :نعم رمبا يقال

 من باب فهم العرف يف ضافة عدم الفصل بني الغسل والدخول، ولعل ذلكاإل

ن روايات إجزاء، وهذا القول ال بأس به، فضافة وروايات اإلاجلمع بني روايات اإل

  .االستحباب ال يقيد بعضها بعضا

ذا إجزاء، فطالق دليل اإلإل} التكرار مع التكرر إىل بال ال يبعد عدم احلاجة{

طول النهار و أن يدخل املكان مرات طول النهار، أ ىول النهار كفأاغتسل 

ن يغتسل لكل دخول، فاجلمع أضافة استحباب ن كان ظاهر روايات اإلإوالليل، و

، جزاءإلالستحباب، وروايات الكفاية على اضافة على ابينهما هو محل روايات اإل

  كما



٤٢١

كما أنه ال يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول احلرم ومكّة واملسجد 

املدينة  إىل  للجميع، وكذا بالنسبةغتسل غسال واحداًوالكعبة يف ذلك اليوم، في

.وحرمها ومسجدها

  

  .ذكرناه يف الفرع السابق

راد دخول احلرم ومكّة واملسجد أيضا فيما لو أنه ال يبعد جواز التداخل أكما {

 وذلك ملا دلّ على التداخل ،}والكعبة يف ذلك اليوم فيغتسل غسالً واحداً للجميع

 وكذا بالنسبة {.، واملسألة من صغريااوقد تقدم ذلك مفصالًيف مطلق األغسال، 

ذا سافر بالطائرة إراد اجلميع، كما أذا إوهكذا } املدينة وحرمها ومسجدهاإىل 

ئمة البقيع، أ للسبعة املذكورة بإضافة دخول مشهد اً واحد، فيغتسل غسالًمثالً

عليها ( ولفاطمة) ه وآلهصلى اهللا علي( وللرسول) عليهم السالم( وغسل الزيارة هلم

  .غري ذلك إىل حرام،وغسل اإل) السالم

ن ظاهر األدلة أ مع الفصل الذي تقدم لكن لعل األفضل التكرار، خصوصاً

  .استحباب مراعاة االتصال العريف بني الغسل والدخول

  



٤٢٢

حكي عن بعض العلماء، استحباب الغسل عند إرادة الدخول ): ١مسألة ـ (

. غري واضح، وال بأس به ال بقصد الوروده ووجه، يف كلّ مكان شريف

  

استحباب الغسل {بو علي أوهو } حكي عن بعض العلماء{): ١مسألة ـ (

ذ مل جند بذلك إ}  غري واضحهرادة الدخول يف كل مكان شريف، ووجهإعند 

، لفتوى الفقيه رجاًء بل بقصد االستحباب} وال بأس به، ال بقصد الورود {نصاً

  .التسامح كما تقدمبذلك، بضميمة 

  



٤٢٣

  فصل

يف األغسال الفعلية

: وقد مر أا قسمان

، وهي   ألجل الفعل الذي يريد أن يفعلهما يكون مستحباً: القسم األول

  . أحدها لإلحرام، وعن بعض العلماء وجوبه:أغسال

  

  }فصل{

  } يف األغسال الفعلية{

} ا قسمانأوقد مر :اً: القسم األولجل الفعل الذي يريد  ألما يكون مستحب

 ألجل الفعل الذي صدر منه، كالغسل ما يكون مستحباً:  والقسم الثاين،}ن يفعلهأ

ما أ}  لالحرام، وعن بعض العلماء وجوبه:حدهاأوهي أغسال،  {،بعد الفعل

 على عدم وجوبه، اإلمجاعاالستحباب فهو املشهور، بل عن حج التحرير ادعاء 

الصدوق وغريه  إىل  عقيل، وابن اجلنيد، بل نسبيبأ ابن : جلماعة منهمخالفاً

   ويدل على.يضا، حيث قالوا بالوجوبأ



٤٢٤

 إىل فيما كتبه) عليه السالم ( ما رواه فضل بن شاذان، عن الرضا:استحبابه 

وغسل يوم اجلمعة سنة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكة، «: املأمون قال

ن قال ـ هذه األغسال سنة، أ إىل حرام ـواملدينة، وغسل الزيارة، وغسل اإل

  .)١(»وغسل اجلنابة فريضة، وغسل احليض مثله

 حدى عشر غسالًإن قال ـ وأ إىل  ـالغسل أربعة عشر وجهاً«: والرضوي

  .)٢(»حرام غسل اجلمعة والعيدين وغسل اإل،سنة

حرام ن غسل اإلإ :واستدل للقول بالوجوب، جبملة من الروايات اليت فيها

وغسل احملرم «: قال) عليه السالم ( مساعة، عن الصادق كاليت رواها،واجب

  .)٣(»واجب

الغسل يف «: قال) عليه السالم (وما رواه يونس، عن بعض رجاله، عن الصادق

: ما الفرض منها؟ قال: علت فداكفقلت ج. »، منها الفرض ثالثةسبعة عشر موطناً

  .)٤(»حرام، والغسل لإلميتاً] غسل[غسل اجلنابة، وغسل من مس «

                                                
  .سالم وشرائع الدين يف حمضر اإل٣٥ الباب ١٢١ ص٢ ج:خبار الرضاأعيون ) ١(

  .٨ و٧ س٤ ص:فقه الرضا) ٢(

  .٣ حغسال املسنونة األأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ ح اجلنابةأبواب من ١ الباب ٤٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٤(



٤٢٥

 سواء كان طواف احلج، أو العمرة، أو طواف النساء، بل  للطواف: الثاين

  .للطواف املندوب أيضاً

  

مثال هذه الروايات على شدة االستحباب، للقرائن ألكن ال بد من محل 

خر كلها مستحبات، أغسال أالداخلية واخلارجية، فقد ذكر يف مجلة من الروايات 

نه لو أحرام يف جعل مجيعها واجبات، كما غسل اإلمع وحدة السياق بينها وبني 

 حرام يتفق كثرياًن غسل اإلأ مل تكن الشهرة العظيمة على خالفه، مع كان واجباً

  . وحديثاًعاظم العلماء، قدمياًأمما لو كان واجبا مل يكن خيفى على 

  .نعم ال اشكال يف تأكد استحبابه

كما } و طواف النساءأمرة، و العأللطواف سواء كان طواف احلج، : الثاين{

ن إ«: قال يل) عليه السالم (هو املشهور، لصحيحة علي بن أيب محزة، عن الكاظم

  . )١(»عد غسلكأن تطوف، فأاغتسلت مبكة، مث منت قبل 

  .الفتوى بضميمة التسامح إىل ضافةن ظاهره استحباب للطواف، باإلإف

  .وىتطالق النص والفإل} يضاأبل للطواف املندوب {

                                                
  .٢ ح مقدمات الطوافأبواب من ٦ الباب ٣١٩ ص٩ ج:الوسائل) ١(



٤٢٦

  .للوقوف بعرفات: لثالثا

  

كما هو املشهور، ويدل عليه صحيح معاوية بن } للوقوف بعرفات: الثالث{

  .)١(»ذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسلإف«: عمار

ذا زالت إالغسل يوم عرفة «: )عليه السالم( بو عبد اهللاأ، قال يبلوخرب احل

  .)٢(»الشمس

  .)٣(» فاقطع التلبية واغتسلذا زاغت الشمس يوم عرفة،إ«: وخرب عمر بن يزيد

ن كان رمبا استشكل فيها إفإن ظاهر هذه الروايات كون الغسل للوقوف، و

الّ على استحباب الغسل يوم عرفة، ال ألجل الوقوف، لكن املنصرف إا ال تدل أب

و فتواهم بضميمة أعنها كون الغسل ألجل الوقوف، ويؤيده فهم املشهور، 

  .التسامح

ما االختياري فواضح، أعم من االختياري واالضطراري، أوقوف ن املراد بالإمث 

ذ التقية توجب سحب كل إذا وقف تقية، إما االضطراري فللمناط، وكذلك أو

  ال ماإليها، إصل حكام األأ

                                                
  .١ ححرام احلج والوقوف بعرفةإ أبواب من ٩ الباب ٩ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ححرام احلج والوقوف بعرفةإ أبواب من ٩ الباب ١٠ ص١٠ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ححرام احلج والوقوف بعرفةإ بأبوا من ٩ الباب ١٠ ص١٠ ج:الوسائل) ٣(



٤٢٧

  .للوقوف باملشعر: الرابع

  .للذبح والنحر: اخلامس

  

  .خرج بالدليل، ألا قائمة مقام األصل، فتأمل

اصبح على  «:كما هو املشهور، لصحيح معاوية} املشعرللوقوف ب: الرابع{

ن شئت حيث إ من اجلبل، ون شئت قريباًإما تصلّي الفجر، فقف  طهر بعد

  .)١(»شئت

 كفى يف االستحباب فتوى ،الوضوء إىل ن قيل بانصرافهإوالطهر يشمل الغسل و

ه عن الغسل ولويتأما ما يف اجلواهر من االستدالل له بأاملشهور، بضميمة التسامح، 

 فال خيفى ما ،نه من احلرمإعظم حرمة، حيث أوكأنه ألن املشعر ، للوقوف بعرفات

  .فيه

عليه  (كما هو املشهور، خلرب زرارة، عن الباقر} للذبح والنحر: اخلامس{

جزأك غسلك ذلك للجنابة، أذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، إ«: قال) السالم

نه يدل على استحباب الغسل إ ف،)٢(»ذبح والنحر، واحللق، وال،واجلمعة، وعرفة

  .هلذه األمور

                                                
  .١ ح الوقوف باملشعرأبواب من ١١ الباب ٤٥ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .١ حغسال تداخل األأبواب من ٣١ الباب ٩٦٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٤٢٨

  . وعن بعضهم استحبابه لرمي اجلمار أيضا،للحلق: السادس

  

للخرب املتقدم، وهل يستحب للتقصري باملناط أم ال؟ } للحلق: السادس{

) رمحه اهللا( وهو املفيد} وعن بعضهم {،ن كان العدم أقربإ و،احتماالن

عن ) عليه السالم (خلرب احلليب، سألت الصادق} ضااستحبابه لرمي اجلمار أي{

  .)١(»ما من السنة فالأرمبا اغتسلت، ف«: ذا أراد أن يرمي؟ فقالإالغسل 

مل يسنه، ) صلى اهللا عليه وآله( ن رسول اهللاأ) عليه السالم (وظاهر كالم اإلمام

ن أ ويستحب«:  يف نفسه، بل ويدل عليه صحيح ابن عمار، وفيهن كان مستحباًإو

  .ن الطهر يشمل الغسلأ وقد تقدم .)٢(»ترمي اجلمار على طهر

يد خبرب احلليب أ على عدم االستحباب، واإلمجاعلكن عن الشيخ يف اخلالف 

:  اجلمار، فقالىذا رمإسألته عن الغسل : قال) عليه السالم (اآلخر، عن الصادق

  .)٣(»ما السنة فال، ولكن من احلر والعرقأرمبا فعلت، ف«

                                                
  .٤ حالعقبةمجرة  رمي أبواب من ٢ الباب ٧٠ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حةالعقبمجرة  رمي أبواب من ٢ الباب ٧٠ ص١٠ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ حالعقبةمجرة  رمي أبواب من ٢ الباب ٦٩ ص١٠ ج:الوسائل) ٣(



٤٢٩

  )عليهم السالم( لزيارة أحد املعصومني: سابعال

  

مجاع الشيخ ال يقاوم فتوى إذ إن الفتوى باالستحباب ال بأس ا، ألكن الظاهر 

املفيد، بضميمة التسامح، ولعل اخلرب الثاين غري األول، لظهور الثاين يف كونه بعد 

  .ن يأيت برجاء املطلوبيةأالرمي، واالحتياط 

ما زيارام أ ،األربعة عشر} )عليهم السالم( املعصومنيحد ألزيارة : السابع{

شكال فيه وال خالف، وتكفي تلك األدلة إاخلاصة اليت ورد الغسل فيها، فال 

ي أ، ما استحباب الغسل لزيارم عموماًأ على استحباب الغسل، واخلاصة دليالً

) السالمعليه  (واإلمام احلجة) عليها السالم( عموم املعصومني، حىت الصديقة

  :م ال، فيدل عليه أمورأوعموم زيارام، سواء ما ورد فيها الغسل 

  .فتوى املشهور، بضميمة التسامح يف أدلة السنن: األول

املناط يف زيارام اليت ورد فيها الغسل، لعدم الفرق بني أشخاصهم، وال : الثاين

 م كلهمأ ون ما ثبت ألوهلم ثابت آلخرهم، كما يف احلديث،إبني زيارام، ف

  .نور واحد) عليهم السالم(



٤٣٠

من  إىل ما تقدم من استحباب الغسل لكل مكان شريف، هذا بالنسبة: الثالث

  .، فتأمل)عليهم السالم( يريد زيارم يف حضرام

عليه  (مجلة من الروايات املشعرة بذلك، كخرب العالء، عن الصادق: الرابع

الغسل عند «:  قال)١(نتكُم ِعند كُلِّ مسِجٍد﴾﴿خذُوا زي: يف قوله عز وجلّ) السالم

  .)٢(»مامإلقاء كل 

ما يستفاد منه إحياء عند رم يرزقون، وأما يشمل اموام، ألم إن اللقاء إف

مواتا أن حرمتهم أموام باملناط، بل قد تقدم يف حرمة تنجيس مشاهدهم، وأحكم 

  .حياًءأكثر من حرمتهم أ

ن ذكر غسل زيارة البيت، مما أ بعد ،)٣(»غسل الزياراتو«:  قال،وكالرضوي

 ورد من استحباب ا، وكم)عليهم السالم(  زيارم:ن املراد بالزيارةأيدل على 

عليهم ( ن املستفاد منه تساويهمإمام، فإالغسل لزيارة اجلامعة اليت يزار ا كل 

  .يف كل الزيارات، مما يتساوون يف زيارة اجلامعة) السالم

  قلت أليب عبد اهللا:  قال، عن أبيه، سليمان بن عيسىوكخرب

                                                
  .٣١اآلية : سورة األعراف) ١(

  .٢ ح املزار وما يناسبهأبواب من ٢٩ الباب ٣٠٣ ص١٠ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ س٤ ص:فقه الرضا) ٣(



٤٣١

ذا مل إيا عيسى «: قدر على ذلك؟ قال لهأذا مل إزورك أكيف ) عليه السالم (

سطحك  إىل و توضأ، واصعدأذا كان يف يوم اجلمعة فاغتسل إىيء، فتقدر على ا

ايت، ومن نه من زارين يف حيايت فقد زارين يف ممإ ركعتني، وتوجه حنوي، فوصلّ

  .)١(»زراين يف ممايت فقد زارين يف حيايت

، كما يدل على استواء القريب والبعيد،  وميتاًنه يدل على استواء زيارم حياًإف

صلى ( غريها من الشواهد والقرائن، بل قد ورد الغسل يف زيارة النيب إىل باملناط،

ني، والعسكريني،  وأمري املؤمنني، واحلسن واحلسني، والكاظم،)اهللا عليه وآله

  ، )عليهم السالم( والرضا

لعلّه ) عليهم السالم(  وعدم وروده يف زيارة أئمة البقيع:ما قول مصباح اهلدىأ

آخره،  إىل )صلى اهللا عليه وآله( و االكتفاء بغسل زيارة النيبأو للتداخل، أللتقية، 

 كتاب مزارات فكأنه مل يالحظ ما رواه املستدرك يف باب زيارة أئمة البقيع ـ يف

نت على أوتزور قبور السادة يف املدينة، و«: احلج ـ حيث روى عن الرضوي قال

  .)٢(»ن شاء اهللا تعاىلإغسل 

                                                
  .٤ ح املزار وما يناسبهأبواب من ٩٥ الباب ٤٥٣ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .١٣ س٣٠ ص:فقه الرضا) ٢(



٤٣٢

  .من قريب أو بعيد

 كما نقل عن موسى بن ،يف املنام) عليهم السالم( لرؤية أحد األئمة: الثامن

جيهم، فرياهم يف أنه إذا أراد ذلك، يغتسل ثالث ليال وينا) عليه السالم (جعفر

  .املنام

  

ن يستفاد عموم الغسل لكل الزيارات من ما ذكره الكفعمي يف أ وميكن ،هذا

 :عياشي يف كتاب األغسال ما ذكره ابن(يقول يف غسل الزيارة : مصباحه، قال

 )١() بسم اهللا:ما روي يف غسل الزيارة: ويقول أيضاً: ن قالأ إىل ،آخره إىل اللهم

  .آخرهإىل 

ن يزورهمأذا أراد إ استحباب غسل الزيارة، :ن من بعض ما ذكرناهوقد تبي 

وأضاف كاشف الغطاء استحباب الغسل } و بعيدأمن قريب {) عليهم السالم(

لزيارة سائر األنبياء واألوصياء السابقني، وكأنه للمناط، وال بأس به، بقصد 

  .الرجاء

 كما نقل عن موسى بن يف املنام،) عليهم السالم( حد األئمةألرؤية : الثامن{

 أراد ذلك يغتسل ثالث ليال ويناجيهم، فرياهم يف اذإنه إ«: )عليه السالم( جعفر

عليه  (يب املعزا عن الكاظمأ كما ذكره اجلواهر وغريه، ففي خرب ،)٢(}»املنام

  ن يعرفأاهللا حاجة، وأراد أن يرانا، و إىل من كانت له«: قال) السالم

                                                
  .٦ س ضمن احلاشية٤٧٢ ص:مصباح الكفعمي) ١(

  .١ ح األغسال املسنونةأبواب من ٢٢ الباب ١٥٥ ص١ ج:املستدرك) ٢(



٤٣٣

  لصالة احلاجة، :التاسع

  

  .)١(»غفر له بنانه يرانا، ويإوضعه، فليغتسل ثالث ليال، يناجي بنا، فم

ليهم والتكلم معهم، إي شأنه، واملناجاة التوجه أ" موضعه"املراد بـ : قولأ

  .اهللا تعاىل إىل  يف قضاء حاجتهان يتوسطوأن يتشرف بزيارم يف منامه، وأطلباً 

 عليه، فعن اإلمجاعلغنية وغريه على املشهور، بل عن ا} لصالة احلاجة: التاسع{

 جعلت :فقلت) عليه السالم (يب عبد اهللاأدخلت على : عبد الرحيم القيصر قال

 إىل مر، فافزعأذا نزل بك إدعين من اختراعك، : ؟ قالين اخترعت دعاًءإفداك، 

صلى اهللا ( رسول اهللا إىل  ركعتني ديهماوصلّ) صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

  .)٢(»تغتسل وتصلي ركعتني«: صنع؟ قالأكيف :  قلت.)هعليه وآل

اهللا  إىل ذا كانت لك حاجةإ«: فقال) عليه السالم (ويف خرب مقاتل، عن الرضا

  نظف ثيابك، وشم أمهمة، فاغتسل والبس 

                                                
  .١ حغسال املسنونة األأبواب من ٢٢ الباب ١٥٥ ص١ ج:املستدرك) ١(

  .١ حغسال املسنونة األأبواب من ٢٠ الباب ٩٥٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٤٣٤

  .بل لطلب احلاجة مطلقا

  

  .)١(» ركعتنيبرز حتت السماء، فصلّأ من الطيب، مث شيئاً

 إىل من كان له حاجة «:قال) عليه السالم (لصادقويف خرب ابن عياش، عن ا

سطحه،  إىل نظف ثيابه، ويصعدأها فليغتسل، وليلبس ءاهللا تعاىل مهمة، يريد قضا

  .، اخلرب)٢(»ويصلي

من كانت له حاجة «: يف حديث آخر) عليه السالم (يضا، عن الصادقأوفيه 

  .غريها إىل . اخلرب)٣(»ف الليل ويغتسلجوفليقم 

ه األحاديث بالغسل لصالة خاصة بكيفية خمصوصة ال يقيد واختصاص هذ

، للمناط، ولفتوى الفقيه مع التسامح، استحباب الغسل لصالة احلاجة مطلقاً

  .ا ال مدخلية هلا يف اجلامعأولظهور اختالف الكيفيات، على 

علمائنا استحباب الغسل  إىل فقد نسب التذكرة} بل لطلب احلاجة مطلقا{

 عنه البعد يف اجلواهر، ويكفي كالمهم ىجة من دون صالة، ونفلنفس طلب احلا

غسل  «:غسالنه ذكر يف تعداد األإالرضوي، ف إىل دليال بضميمة التسامح، مضافاً

  . من اهللا تبارك وتعاىل)٤(»طلب احلوائج

                                                
  .٧ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٢٨ الباب ٢٥٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح األغسال املسنونةأبواب من ١٤ الباب ١٥٤ ص١ ج:املستدرك) ٢(

  .٣ ح األغسال املسنونةأبواب من ١٤ الباب ١٥٤ ص١ ج:املستدرك) ٣(

  .٦ س٤ ص:فقه الرضا) ٤(



٤٣٥

  لصالة االستخارة،: العاشر

  

 يف العمل واملراد ا طلب اخلري من اهللا سبحانه} لصالة االستخارة: العاشر{

و غريها، أو جتارة، أ، و سفراًأ، نسان زواجاًراد اإلأذا إنه إن يعمله، فأالذي يريد 

ن يصلي أن يطلب اخلري من اهللا تعاىل، ويف بعض الروايات استحباب أاستحب له 

يف األمر، يطلبه الطالب ) عليه السالم (ويطلب اخلري، ففي خرب زرارة، عن الصادق

، على كل مسكني صاع بصاع يف يومه على ستني مسكيناً يتصدق : فقال،من ربه

ن أ إىل ذا كان الليل فاغتسل يف ثلث الليل الباقي ـإ، ف)صلى اهللا عليه وآله( النيب

  .)١(»ة مرة يقولائذا رفع رأسه من السجدة الثانية، استخار اهللا مإقال ـ ف

مر أك ذا فدحإفيما « :)عليه السالم (وكذا ما يف خرب مرازم عن الكاظم

قد « ويف البحار نقال من كتاب روضة النفس، قال يف باب االستخارة ،)٢(»عظيم

 )٣(»ن تغتسل مث تصلي ركعتنيأحسنها أورد يف العمل ا وجوه خمتلفة من 

  .احلديث

                                                
  .٢ حغسال املسنونة األأبواب من ٢١ الباب ٩٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٥٥ ص٥ ج: وانظر اجلواهر،٢ حغسال املسنونة األأبواب من ٢١ الباب ٩٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣٨ ح يف باب االستخارة بالدعاء٧ الباب ٢٨٤ ص٨٨ ج:البحار) ٣(



٤٣٦

  .الستخارة مطلقاً، ولو من غري صالةابل 

  

وغسل  «:ملا يف خرب مساعة} بل االستخارة مطلقاً، ولو من غري صالة{

  .)١(»الستخارة يستحبا

وغسل االستخارة، وغسل طلب «: غسال املستحبةوملا يف الرضوي يف تعداد األ

  .)٢(»احلوائج من اهللا تبارك وتعاىل

ن االستخارة قسم خاص، كما يظهر من الروايات اليت ذكرها احملدثون إف

 ،والفقهاء يف باب صالة االستخارة من كتاب الصالة، خبالف مطلق طلب احلاجة

  .نه عام شامل لكل طلب للحاجةإف

صلح، ويعتاد ذلك األ إىل ما االستخارة اليت يراد ا املشاورة واالسترشادأ

ن مل إو الرقاع، فهي داخلة يف عموم خرب مساعة والرضوي،  أو املصحفأبالسبحة 

ول، ويدل على مشروعية هذه األقسام من االستخارة باملعىن األ إىل نقل بانصرافهما

مر مشكل، وبعض الروايات أا لكل أة اليت ورد عا داخلة يف القرأرة االستخا

هل زماننا، أخرى مستعملة عند بعض أاستخارة ( :اخلاصة، فقد قال يف اجلواهر

  النا القائممو إىل ورمبا نسبت

                                                
  .٢ ح األغسال املسنونةأبواب من ٢١ الباب ٩٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦ س٤ ص:فقه الرضا) ٢(



٤٣٧

ن يقبض على السبحة بعد قراءة دعاء، ويسقط مثانية أ، وهي )عليه السالم(

ن بقي ثالثة إن بقي اثنان فنهي واحد، وإسنة يف اجلملة، ون بقي واحد فحإمثانية، ف

ن بقي مخسة فعند إربعة فنهيان، وأن بقي إفصاحبها باخليار لتساوي األمرين، و

ن بقي ستة فهي احلسنة إن فيها مالمة، وأا يكون فيها تعب، وعند بعض أبعض 

 اخلمسة، من ن بقي سبعة فاحلال فيها كما ذكر يفإالكاملة اليت جتب العجلة، و

 إىل ن بقي مثانية فقد ي عن ذلك أربع مرات ـإو الروايتني، وأاختالف الرأيني 

ين عثرت يف غري واحد من ااميع على فأل ملعرفة قضاء أن قال ـ وخيطر بالبال أ

و أيقبض قبضة من حنطة ) عليه السالم (مري املؤمننيأ إىل احلاجة وعدمها، ينسب

نه على التفصيل املزبور ولعله هو املستند يف أة مثانية، وحيتمل غريها، مث يسقط مثاني

  .)١()ذلك

 قلت أليب عبد اهللا: ويف املستدرك، عن كتاب الغايات، عن اليسع القمي قال

فعله أين أريد الشيء فاستخري اهللا فيه ثالثا، فال يوفق يل فيه الرأي، إ: )عليه السالم(

بعد ما يكون من أن الشيطان إهللا تعاىل، فا إىل ذا قمتإانظر «: دعه؟ فقالأو أ

  ي شيء يقع يف قلبك فخذ به وافتح أالصالة،  إىل ذا قامإنسان اإل

                                                
  . كيفية االستخارة بالسبحة١٧٢ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(



٤٣٨

  .لعمل االستفتاح املعروف بعمل أم داود: احلادي عشر

  

  .)١(»املصحف، وانظر ما ترى وخذ به

 احلرية، دليها العقالء عنإمر عقالئي وشرعي، يلتجأ أن القرعة أمث ال خيفى 

و السبحة وحنومها، من مصاديق ذلك األثر العقالئي أاالستخارة باملصحف و

مره احلائر يف عمله قلق يف نفسه، أنسان املردد يف ن اإلأ إىل ضافةالشرعي، باإل

، واالستخارة توجب االطمئنان للنفس وهدوء البال مره مما يضره كثرياًأومتردد يف 

تجددين اخلرية ال دليل هلا شرعا وال واخلروج عن احلرية والتردد، فقول بعض امل

مستند هلا عند العقالء، ناشيء عن عدم االطالع على األدلة الشرعية وال املوازين 

  .العقالئية

عداء ي طلب الفتح والنصرة على األأ} لعمل االستفتاح: احلادي عشر{

 نأ«: )عليه السالم( املروي عن الصادق} املعروف بعمل أم داود{واخلالص منهم 

يام، الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر، مث يغتسل عند الزوال، أيصوم ثالثة 

  . وتفصيله مذكور يف كتب األدعية،)٢(»ويدعو الدعاء املعروف

                                                
  .١ ح صالة االستخارةأبواب من ٥ الباب ٤٥٢ ص١ ج:املستدرك) ١(

  .١٤ س٦٥٩ ص:عمالقبال األإكما عن ) ٢(



٤٣٩

  .)عليه السالم( ألخذ تربة قرب احلسني: الثاين عشر

  .)عليه السالم(  لزيارة احلسنيإلرادة السفر، خصوصاً: الثالث عشر

  

يضا يف استحبابه لصالة احلاجة ولطلب احلاجة مطلقا، كما هو أنه يدخل إمث 

  .واضح

: )عليه السالم( فعن الباقر} )عليه السالم( ألخذ تربة قرب احلسني: الثاين عشر{

ردت أن تأخذ من التربة، فتعمد هلا آخر الليل، واغتسل هلا مباء القراح والبس أذا إ«

  . اخلرب)١(»طهارك وتطيب بسعدأطهر أ

، بعنوان ءاألخذ من تراب كربال إىل ن يتعدى منه باملناط،أغريه، وميكن ومثله 

  .و غريهأالتربة املقدسة للسجود 

ن أ( يمان األخطار، أنه روأفعن ابن طاووس يف } رادة السفرإل: الثالث عشر{

بسم اهللا وباهللا، : ن يغتسل، ويقول عند غسلهأراد السفر، أذا إنسان يستحب له اإل

  .)٢()ال باهللاإقوة وال حول وال 

  ويدل على استحبابه } )عليه السالم( خصوصا لزيارة احلسني{

                                                
  .١ ح املزار وما يناسبهأبواب من ٥٦ الباب ٢٢٠ ص٢ ج:املستدرك) ١(

  .١٠٨ ص٧ ج:كما يف مصباح اهلدى) ٢(



٤٤٠

  .لصالة االستسقاء: الرابع عشر

  

: قال) عليه السالم (بو بصري، عن الصادقأما رواه ) عليه السالم (لزيارة احلسني

 يام،أن خترج ثالثة أفصم قبل ) عليه السالم (يب عبد اهللاأ إىل ردت اخلروجأذا إ«

 صالة مسيت ليلة اجلمعة، فصلّأذا إيوم األربعاء ويوم اخلميس ويوم اجلمعة، ف

الليل، مث قم فانظر يف نواحي السماء، واغتسل تلك الليلة قبل املغرب، مث تنام على 

ليه فاغتسل، وال تطيب وال تدهن وال تكتحل، حىت تأيت إردت املشي أذا إطهر، ف

 ال غسل واحد، بل ويدل عليه مجلة من ، ومنه يظهر استحباب غسلني)١(»القرب

الروايات األخر، الدالة على استحباب الغسل من الفرات لزيارته، فعن بشري، عن 

ن الرجل منكم ليغتسل على شاطىء الفرات، مث إ«: قال) عليه السالم (الصادق

، و يضعهاأ فيعطيه اهللا بكل قدم يرفعها ، حبقهعارفاً) عليه السالم (يأيت قرب احلسني

  . ، احلديث)٢(»مأة حجة مقبولة

 احلسني إىل راد السفرأذا إنه يصح التداخل بني الغسلني، أه، والظاهر ومثله غري

  .)عليه السالم( راد زيارتهأو) عليه السالم(

  يأوهو طلب السقيا، } لصالة االستسقاء: الرابع عشر{

                                                
  .١ ح املزار وما يناسبهأبواب من ٧٧ الباب ٤٢٣ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .١٨٥ ص:امل الزياراتك) ٢(



٤٤١

  .بل له مطلقا

  دي،للتوبة من الكفر األصلي أو االرتدا: اخلامس عشر

  

 عليه، فعن كتاب مدينة اإلمجاعشكال وال خالف، بل عن الغنية إاملطر، بال 

 يف األغسال، نه روى حديثاًأ) عليه السالم ( عن الصادق)رمحه اهللا(العلم للصدوق 

  .)١(»غسل االستخارة، وغسل صالة االستسقاء، وغسل الزيارة«: وذكر فيها

 إىل ضافة طلب احلاجة، باإلنه داخل يفإولو بدون صالة، ف} بل له مطلقا{

  .)٢(»وغسل االستسقاء واجب «:موثق مساعة

مجاع على عدم واملراد بالوجوب تأكد االستحباب، بقرينة السياق، ولإل

  .وجوبه

شكال وال إبال } و االرتداديأللتوبة من الكفر األصلي، : اخلامس عشر{

سالم إما ورد يف  يف املنتهى وغريه، ويدل عليه اإلمجاع عليه ىخالف، بل ادع

صلى اهللا ( رسله رسول اهللاأ الذي ،سيد بن خضري، ودخوله على مصعب بن عمريأ

ذا إكيف تصنعون : سيد ملصعبأ فقال ،سالماإل إىل هل املدينةأرشاد إل )عليه وآله

  نغتسل ونلبس ثوبني: دخلتم يف هذا األمر؟ قال

                                                
  .٢ حغسال املسنونة األأبواب من ١ الباب ١٥١ ص١ ج:املستدرك) ١(

  .٣ حغسال املسنونة األأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٤٤٢

سه مع ثيابه يف البئر  طاهرين، ونشهد الشهادتني، ونصلّي الركعتني، فرمى بنف

  .)١(مث خرج وعصر ثوبه

مرتله وأتى  إىل ن يسلم بعثأراد أنه ملا أسالم سعد بن معاذ، إوما روي يف 

  .)٢(بثوبني طاهرين، واغتسل، وشهد الشهادتني

ثال، أقيس بن عاصم، ومثامة بن ) صلى اهللا عليه وآله(من أمر النيب وما ورد 

  .)٣(سلماأباالغتسال ملا 

ميان يا حممد ومن كان كافراً، وأراد التوبة واإل:  يف احلديث القدسيوما ورد

  .رادة الغسل من التطهري ـ فتأملإ ـ بناء على )٤(فليطهر يل بدنه وثيابه

مجاع املتقدم، ما سيأيت من استحباب الغسل لكل توبة، ولإل إىل ضافةهذا باإل

مر االستحباب، أليل، لسهولة  يف مثل املقام بنفسه داإلمجاعبضميمة التسامح، بل 

آت فيه، بل التوبة عن االرتداد، فاملناط يف الكفر  إىل ومنه يعلم انسحاب احلكم

  هو

                                                
  .٥ حغسال املسنونة األأبواب من ١٢ الباب ١٥٤ ص١ ج:املستدرك) ١(

  .١١٢ ص٧ ج:ىكما يف مصباح اهلد) ٢(

  .٥٢ص ٥ ج:كما يف اجلواهر) ٣(

  . أدعية مستجابة٣١٤ ص:كلمة اهللا) ٤(



٤٤٣

  . على وجهبل من الفسق، بل من الصغرية أيضاً

  

  .شد من الكفر األصلي أميانوىل باحلكم، ألن الكفر بعد اإلأ

 كما هو املشهور، } على وجهيضاًأبل من الصغرية {الكبرية } بل من الفسق{

دخلت عليه فأنشأت : قال) عليه السالم (ويدل عليه ما رواه معروف، عن الباقر

قلت : قال» ال هناك، اخرج عينإراك أال «: ر فقالداحلديث فذكرت باب القَ

 ،بيتك، وتغتسل إىل ال واهللا حىت خترج«: توب منه؟ فقالأين إجعلت فداك، 

  .ففعلت:  قال،)١(»نصراين من نصرانيتهاهللا، كما يتوب ال إىل وتتوب منه

نزل اهللا تعاىل علي، أفيما  «:)صلى اهللا عليه وآله( وعن اجلعفريات، عن النيب

ال تاب اهللا تعاىل إ ما بلغ، مث تاب  ما كان، وبالغاً كائناًليس من عبد عمل ذنباً

  .)٢(»عليه، فقم الساعة فاغتسل وخر هللا ساجداً

  .ومل يذكره الراوي) صلى اهللا عليه وآله( اطباً للرسولنه كان خمأالظاهر : قولأ

  عليه (كنت عند أيب عبد اهللا: وخرب مسعدة ابن زياد، قال

                                                
  .١ حغسال املسنونة األأبواب من ١٢ الباب ١٥٣ ص١ ج:املستدرك) ١(

  .١٧٥ ص:اجلعفريات) ٢(



٤٤٤

دخل كنيفاً ويل جريان، وعندهم أين إمي، أبأيب أنت و: فقال له رجل) السالم

  مني هلن، فقالطلت اجللوس استماعاًأفرمبا  ـ وـ جوار يتغنني ويضربن بالعود 

مسعه أنما هو مساع إتيتهن أواهللا ما : فقال الرجل. »ال تفعل«: )السالمعليه (

﴿ِإنَّ السمع والْبصر : ما مسعت اهللا يقولأنت، أباهللا «: )عليه السالم( ذين؟ فقالأب

الً﴾وؤسم هنكانَ ع كُلُّ أُولِئك ذه اآلية أبلى واهللا كأين مل :  فقال،)١(الْفُؤاد مسع

ستغفر أين إن شاء اهللا، وإعود أين ال أوال عجمي، ال جرم  ب اهللا من عريبمن كتا

مر عظيم، أ على انك كنت مقيماًإ ف،قم فاغتسل، وصلّ ما بدا لك«: فقال له. اهللا

نه إسوأ حالك لو مت على ذلك، امحد هللا وسله التوبة من كل ما يكره، فأما كان 

  .)٢(»هالأن لكل إ فالّ كل قبيح، والقبيح دعه ألهله،إال يكره 

ن كان الغناء إنه وإن عمله كان كبرية ال صغرية، فأن هذا اخلرب يدل على إمث 

 كون املغين جارية، ومساعه ن استمراره على ذلك، خصوصاًأ الّإ ،صغرية كما قالوا

 وا يف استحباب الغسلن الفقهاء تعدأ الّإللضرب بالعود، جيعل من عمله كبرية، 

  طالق خرب اجلعفريات، وفتوى، إليضاأالصغرية إىل 

                                                
  .٣٦اآلية : سراءسورة اإل) ١(

  .١ حغسال املسنونة األأبواب من ١٨ الباب ٩٥٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٤٤٥

 ،مجاع املنتهى، بل واملستفاد من رواية تعطر املرأةإالتسامح و الفقيه، بضميمة 

  .كما سيأيت

﴿ِإنْ تجتِنبوا كَباِئر ما تنهونَ عنه نكَفِّر : الصغائر مكفرات، قال تعاىل: ال يقال

﴾ئاِتكُميس كُمنن إ و،كب كبرية، فال توبة عليه وال غسلن مل يرتإ وعليه ف،)١(ع

ن إالتوبة، و إىل ن تاب من الكبرية فال صغرية حىت حتتاجإارتكب، وعليه فالتائب 

  .ذ التوبة ال تتبعضإمل يتب من الكبرية فال جمال للتوبة من الصغرية، 

م ال، وال أنه هل للصغرية توبة أالكالم يف غسل الذنب، ال يف : والًأ: ألنه يقال

  .التوبة ألا مكفّرة إىل ا ال حتتاجأن تكون الصغرية هلا غسل، مع أافاة بني من

نسان من الصغرية دون الكبرية، وال دليل ن يتوب اإلأنه من املمكن إ: وثانيا

  .على عدم التبعيض يف التوبة

 إىل شكال، بأنه حتتاج الصغرية ـ غري املقترنة بالكبرية ـما اجلواب عن اإلأ

  . فلم أجد به دليال، بل ظاهر اآلية ينفيه،ا ذكره بعضهمالتوبة، كم

و غري مؤد أ، ذا كان غاصباًإوهل الغسل يستحب ملن يدوام املعصية، كما 

ن ظاهر أنه غسل للمعصية، ومن أمن : للخمس مما يكون دائم العصيان، احتماالن

  النص 

                                                
  .٣١اآلية : سورة النساء) ١(



٤٤٦

احلديث عن ، ففي  اهللا من ظلم ظامل إىل للتظلّم واالشتكاء: السادس عشر

 عليه، فإن املظلوم قد إذا ظلمك أحد فال تدع: ما مضمونه) عليه السالم (الصادق

:  قل ركعتني حتت السماء، مثّ بالدعاء على من ظلمه، لكن اغتسل وصلّيصري ظاملاً

اللهم إن  

  

ذا أراد إ، ومنه يظهر حال ما نه مشروع للذي ندم وانقلع، ال مطلقاً أوالفتوى

  .و ما أشبه ذلك، فتأملأارك الصالة الذي بناؤه عدم الصالة، العود، كمثل ت

اهللا من ظلم ظامل، ففي احلديث عن  إىل للتظلّم واالشتكاء: السادس عشر{

ن املظلوم إحد فال تدع عليه، فأذا ظلمك إ«: ما مضمونه) عليه السالم (الصادق

 لطمه الظامل  مثالً،ذ يتجاوز يف الدعاءإ} )١(» بالدعاء على من ظلمهقد يصري ظاملاً

و مكروه، حيث يكون أن يقتله اهللا سبحانه، وهل هذا حرام ألطمة، ويدعو عليه 

جد من تعرض لذلك، لكن أ من باب ااز، مل يصري ظاملاً) عليه السالم(: قوله

الظاهر حرمته، ملا ورد من حرمة الدعاء على املؤمن، وهذا من أقسام الدعاء على 

  .ظامل مؤمناًذا كان الإ ،املؤمن

  نإاللهم «:  ركعتني حتت السماء، مث قللكن اغتسل وصلّ{

                                                
  . صالة االنتصار على الظامل٣٣٢ص :خالقمكارم األ) ١(



٤٤٧

 يل ظالميت فالن بن فالن ظلمين وليس يل أحد أصول به عليه غريك، فاستوِف

 فكشفت ما به من ضر، ،الساعة الساعة، باالسم الذي إذا سألك به املضطر أجبته

على حممد   أن تصلي فأسألك،نت له يف األرض، وجعلته خليفتك على خلقكومكّ

.، فسترى ما حتبوآل حممد، وأن تستويف ظالميت، الساعة الساعة

  

صول به عليه غريك، فاستوف يل ظالميت أحد أ وليس يل ،فالن بن فالن ظلمين

 فكشفت ما به من ضر، ،جبتهأذا سألك به املضطر إالساعة الساعة، باالسم الذي 

حممد  ن تصلي علىأسألك أ ف،ى خلقكنت له يف األرض، وجعلته خليفتك علومكّ

رواه يف مكارم } فسترى ما حتب» ن تستويف ظالميت، الساعة الساعةأوآل حممد، و

  .خالق، حتت عنوان صالة االنتصار من الظامل، بتفاوت يسرياأل

لم نه من ظُإ«: )عليه السالم( وعن مصباح الكفعمي، عن النعماين، عن علي

املاء على نفسه ويسبغ الوضوء ويصلّي ركعتني، مث ومل يرجع ظامله عنه، فليفض 

ن هذا الدعاء أ لكن الظاهر ، وذكر دعاًء آخر)١(»ن فالن بن فالنإاللهم : يقول

  . فيه دعاًء شديداً على الظاملنملن يستحق مثل هذا الدعاء، أل

  ما رواه علي بن طاووس، يف كتاب اتىب، ـ ذكرمها : ومثله

                                                
  . الدعاء على العدو٢٠٥ ص:مصباح الكفعمي) ١(



٤٤٨

اخلوف من ظامل، فيغتسل ويصلّي ركعتني، وحيسر عن لألمن من : السابع عشر

يا حي، يا قيوم، يا حي ال "  : من مصالّه، ويقول مائة مرةركبتيه، وجيعلهما قريباً

إله إال أنت، برمحتك أستغيث، فصل على حممد وآل حممد، وأغثين الساعة 

 وأن ،أسألك أن تصلي على حممد وآل حممد، وأن تلطف يب:  يقول، مثّ"الساعة

  تغلب يل، وأن متكر يل، وأن ختدع يل، وأن تكفيين مؤنة

  

 ،املستدرك يف كتاب الصالة، يف باب استحباب صالة االنتصار من الظامل

  .ن الغسل مقيد بالصالة والدعاءأوالظاهر من هذه األحاديث 

  . كما تقدم،نعم يصح غسل التظلم، من باب مطلق الدعاء، وطلب احلاجة

من من اخلوف من ظامل، فيغتسل ويصلّي ركعتني وحيسر عن لأل: السابع عشر{

 ،بأن ال جيلس يف مكان آخر يف وقت الدعاء}  من مصالّهركبتيه وجيعلهما قريباً

ستغيث، أ برمحتك ،له االّ أنتإيا حي يا قيوم، يا حي ال : ة مرةائم: ويقول{

تصلّي  نأسألك أ :، مث يقولغثين الساعة الساعةأعلى حممد وآل حممد، و فصلّ

يل، وأن ختدع يل،  ن تغلب يل، وأن متكرأ و،ن تلطف يلأعلى حممد وآل حممد، و

  يين مؤنة فالن بن فالن فال مؤنةوأن تكف



٤٤٩

  .ديوم أح) صلى اهللا عليه وآله( وهذا دعاء النيب. فالن بن فالن بال مؤنة

امس عشر، والرابع عشر واخل لدفع النازلة يصوم الثالث عشر: الثامن عشر

  .وعند الزوال من األخري يغتسل

  

رواه مكارم األخالق يف } )١(ديوم أح) صلى اهللا عليه وآله( النيبدعاء وهذا 

عنوان صالة اخلوف من الظامل، بتفاوت يسري، واملكارم وإن مل ينسب الغسل 

الرواية، لكن ظاهره أنه استفاد من الرواية، ويكفي يف املقام فتوى  إىل والصالة

  .لفقيه بضميمة التسامحا

عم من الظامل، كاملرض والزلزال أواملراد ا } لدفع النازلة: الثامن عشر{

يصوم الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر، {شبه ذلك أواألمطار املخوفة وما 

نه مل جيد بذلك دليال، أ )٢( ذكر يف مصباح اهلدى،}سلتوعند الزوال من األخري يغ

لسي يف زاد املعاد، من استحباب عمل االستفتاح يف كل شهر،  ما ذكره االّإ

املطلوب، بأن يصوم يف أيام البيض يف كل شهر، ويغتسل عند الزوال  إىل لتوصله

  .من اليوم األخري، ملن يريد عمل االستفتاح

                                                
  . يف صالة اخلوف٣٣٩ ص:خالقمكارم األ) ١(

  . الثامن عشر لدفع النازلة١١٣ ص٧ ج:مصباح اهلدى) ٢(



٤٥٠

.للمباهلة مع من يدعي باطال: التاسع عشر

  

وغسل «: موثق مساعة، قال ففي ،}للمباهلة مع من يدعي باطال: التاسع عشر{

واملراد تأكد االستحباب، الحنصار الغسل الواجب يف األغسال . )١(»املباهلة واجب

مر أ كان املوثق بصدد الّإو" يوم"ن مل يقدر كلمة إ، وهذا مجاعاًإ واملعلومة نصاً

  . كما تقدم يف استحباب الغسل يوم املباهلة،آخر

فتوى الفقيه  إىل ضافةل، باإلوكيف كان، فيدل على استحباب هذا الغس

نا إ :قلت: قال) عليه السالم (بضميمة التسامح، ما رواه مسروق، عن الصادق

نه كلما استدل هلم باألدلة الدالة على فضل أنكلم الناس فنحتج عليهم ـ مث ذكر 

 إىل إذا كان ذلك فادعهم«: ردوه ـ فقال يل) عليهم السالم( أهل البيت

وصم، «: ظنه قالأو»  نفسك ثالثاًحصلأ«: صنع؟ قالأف وكي: قلت. »املباهلة

فو اهللا ما : خريه قال الراويأويف . احلديث» اجلبان إىل واغتسل، وابرز أنت وهو

خيتص " ظنه قالأو"قول الراوي (: ره قال يف اجلوا،)٢(ليهإوجدت خلقا جييبين 

  .)٣()بالصوم، وال يعم االغتسال، كما هو الظاهر

                                                
  .٣ حغسال املسنونة األأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح باب املباهلة٥١٣ ص٢ ج:الكايف) ٢(

  . يف استحباب الغسل يوم املباهلة٤٠ ص٥ ج:اجلواهر) ٣(



٤٥١

ل النشاط للعبادة، أو خلصوص صالة الليل، فعن فالح لتحصي: العشرون

كان يغتسل يف الليايل الباردة، ألجل حتصيل ) عليه السالم(  أن أمري املؤمنني:السائل

  .النشاط لصالة الليل

  

 ن ظاهره رجوعهإنه من قبيل االستثناء املتعقب للجمل، حيث أوجهه : قولأ

  . هناك قرينة، وهي مفقودة يف املقامذا كانت إال إاملتصل به دون ما سواه، إىل 

نه ال اختصاص للمباهلة مبوردها املذكور يف الرواية، أن الظاهر ولو باملناط، إمث 

مل تنقطع حجته، ) صلى اهللا عليه وآله(  ولو بقرينة أن النيب،وال مبن انقطعت حجته

 ا جارية حىت فيما يتعلق باحلقوق وحنوها، كمنأومع ذلك باهل، والظاهر 

  .طالق املصنفإقناعه سبيال، وهذا هو ظاهر إ إىل خاصمك يف دارك، ومل جتد

و خلصوص صالة الليل، فعن فالح ألتحصيل النشاط للعبادة، : العشرون{

كان يغتسل يف الليايل الباردة، ألجل حتصيل ) عليه السالم (مري املؤمننيأن إ :السائل

مبا روي هكذا، ورمبا روي هكذا،  وتردد املصنف، ألنه ر،)١(}النشاط لصالة الليل

   للمناط، صالة الليلذا كانت النسخة بزيادة إمكان التعدي حىت إوالظاهر 

                                                
  . ذيل احلديث٣٠ حغسال وثواا باب علل األ١ الباب ٢٣ ص٧٨ ج:البحار) ١(



٤٥٢

  .لصالة الشكر: احلادي والعشرون

  .لتغسيل امليت ولتكفينه: الثاين والعشرون

  

كل السحور يف شهر أن يشمل ذلك ملن يغتسل حىت يتمكن من أوال يبعد 

و ما أو ألجل مطالعة العلم، أل السحور مستحب، كأن إرمضان وغريه، حيث 

  .ن يأيت بالغسل هلذه األمور رجاًءأشبه ذلك، ولكن األحسن أ

ومل نقف على خرب يدل (: قال يف اجلواهر} لصالة الشكر: احلادي والعشرون{

يف كيفية صالة الشكر عن ) عليه السالم ( نعم روي عن الصادق،على ذلك

  .)٢())١(الكايف

ـ يف عداد األغسال : يضا مل جيد به دليال، ألنه قالأنه أهر املستند وظا: قولأ

  . انتهى)٣()شارة واملهذبولصالة الشكر، كما عن الكايف والغنية واإل(املستحبة ـ 

  .، بضميمة التسامحوكفى به دليالً: قولأ

راد غسل امليت اغتسل، مث أذا إف} لتغسيل امليت ولتكفينه: الثاين والعشرون{

ن كان مل ميسه مبا يوجب عليه إن يكفنه مث كفنه، وأراد أذا إوكذلك غسله، 

  :الغسل، وذلك خلرب ابن مسلم

                                                
  .١ ح باب صالة الشكر٤٨١ ص٣ ج:الكايف) ١(

  . يف استحباب الغسل ألخذ التربة احلسينية٥٧ ص٥ ج:اجلواهر) ٢(

  .٨ س٢٠٩ ص١ ج:املستند) ٣(



٤٥٣

  للحجامة على ما قيل،: الثالث والعشرون

  

 ألن الفعل ،ردتأذا إن يراد بذلك أ، ب)١(»و كفنتهأ، ذا غسلت ميتاًإو«

 كما ،ردمت القيامأي أ )٢(الصالِة﴾ إىل ﴿ِإذا قُمتم: رادة، كقوله تعاىليستعمل يف اإل

﴿ِإنما يريد اللَّه ِليذِْهب عنكُم : ذكروا، وكذلك يستعمل العكس، كقوله تعاىل

﴾سجذكره ابن هشام يف املغين، وغريه يف غريه،ي يذهبأ )٣(الر .  

شكل يف داللة اخلرب، كفى يف احلكم باالستحباب فتوى الفقيه أنه لو إمث 

ل، سن غُأنه رمبا يقال باستحبابه ملن مس امليت بعد إذا مث بضميمة التسامح، ه

، فعليه وكل من مس ميتاً«: ويدل على ذلك ما رواه الشيخ يف التهذيب، عن عمار

  .)٤(»لن كان امليت قد غسإالغسل، و

ذا اغتسلت إ «:ملا يف خرب زرارة} للحجامة على ما قيل: الثالث والعشرون{

  . على نسخة،)٥(» ذلك للجنابة واحلجامةجزأك غسلكأبعد طلوع الفجر 

   بدل احلجامة، ولذاواجلمعة :خرىأيف نسخة : ولكن

                                                
  .١١ ح األغسال املسنونةأبواب من ١ الباب ٩٣٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦اآلية : سورة املائدة) ٢(

  .٣٣اآلية : سورة األحزاب) ٣(

  .١٨ ح يف تلقني احملتضرين٢٣ الباب ٤٣٠ ص١ ج:التهذيب) ٤(

  .١ ح اجلنابةأبواب من ٤٣ الباب ٥٢٥ ص١ ج:الوسائل) ٥(



٤٥٤

  .إنه ال دليل عليه، ولعلّه مصحف اجلمعة: ولكن قيل

اجلماع، ملا نقل عن الرسالة الذهبية أن  إىل إلرادة العود: الرابع والعشرون

  د،اجلماع بعد اجلماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الول

  

لكن } نه ال دليل عليه، ولعله مصحف اجلمعةإ: ولكن قيل {:قال املصنف

  .)١()وغسل احلجامة، كما يف حسنة زرارة(: تند جزم باألول، فقالسامل

  وسخاًياماًأذا احتجم يبقى إنسان ن اإلإواحلكم يف نفسه غري بعيد، ف: قولأ

يام اجلرح، أ طيلة خاًقل وسأن يغتسل حىت يكون أحىت يربأ اجلرح، فاألفضل له 

ن بعض األغسال شرع للنظافة، كما يف غسل اجلمعة، لكن الظاهر أن يأيت به إف

  .رجاًء

ملا نقل {فال يكون غسله للجنابة } اجلماع إىل رادة العودالرابع والعشرون إل{

ن إ{: للمأمون، ما مضمونه) عليه السالم (اليت كتبها الرضا} عن الرسالة الذهبية

ن قرأ إ هذا )٢(}بعد اجلماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولداجلماع 

  .ريد به الغسل املستحبأبالضم، و" الغسل"

                                                
  .١١ س٢٠٩ ص١ ج:املستند) ١(

  .ط الوفاء. ما عن الرسالة الذهبية ك٣٢١ ص٥٩ ج:البحار) ٢(



٤٥٥

  .لكن حيتمل أن يكون املراد غسل اجلنابة بل هو الظاهر

  

بقرينة كون الكالم } ن يكون املراد غسل اجلنابة، بل هو الظاهرألكن حيتمل {

ن يغشى أوكره «: )عليه السالم( من قولهيناسب ذلك، يؤيده ما رواه اخلصال، 

ن فعل وخرج الولد إ ف،الرجل امرأته وقد احتلم حىت يغتسل من احتالمه الذي رأى

ي أـ بالفتح ـ " سلالغ"ن يكون أ، كما حيتمل )١(»ال نفسهإ فال يلومن جمنوناً

غسل املين الذي لوث به، ويف املعترب نفي كراهة تكرار اجلماع من غري فصل 

ه ما روي عن يويدل عل(:  قال،مجاعة من األصحاب إىل سل، ونسب نفيهالغبا

نه كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وعن بعضهم أ) صلى اهللا عليه وآله( النيب

  .)٢()طاقة كبرية إىل استبعاد ذلك ملنافاته مع القسم بني األزواج، واحتياج ذلك

نه نوع من املالطفة معهن، نزال، وكأن الطواف كان بدون اإلأالظاهر : قولأ

الطاقة، بل حاله حال القبلة واملالمسة وحنومها،  إىل وهذا ال ينايف القسم، وال حيتاج

عليه ( بو عبد اهللاأويؤيد عدم الكراهة ما رواه الفقيه، عن عبيد اهللا احلليب، سأل 

  يكره «: ن ينام وهو جنب؟ فقالأله  عن الرجل أينبغي )السالم

                                                
  .٩ ح العشرين وما فوقهأبواب ٥٢٠ ص١ ج:اخلصال) ١(

  .١٢ س٥١ ص:املعترب) ٢(



٤٥٦

اهللا، كما حكي عن ابن  إىل الغسل لكل عمل يتقرب به: ناخلامس والعشرو

.اجلنيد، ووجهه غري معلوم، وإن كان اإلتيان به ال بقصد الورود ال بأس به

  

، حصبأنام على ذلك حىت أنا أ«: ، ويف حديث آخر قال»ذلك حىت يتوضأ

  . انتهى كالم الفقيه)١(»عودأن أريد أين إوذلك 

ن يأيت بالغسل أفضل  واأل،فال بأس بالغسل رجاًءن الكراهة حمتملة، إنعم حيث 

  .اجلامع بني اجلنابة وبني الغسل املرجو لذلك

و أمن صالة، } اهللا إىل الغسل لكل عمل يتقرب به: اخلامس والعشرون{

: حيث قال} كما حكي عن ابن اجلنيد{و غريها أنفاق، إو أو حج، أصيام، 

ن شريف، ولكل زمان شريف، و مكاأباستحباب الغسل للدخول يف كل مشهد، 

 على ذ مل جند نصاًإ} ووجهه غري معلوم {،)٢(اهللا تعاىل إىل ولكل فعل يتقرب به

بل يكفي فيه فتوى الفقيه } تيان به ال بقصد الورود ال بأس بهن كان اإلإو{ذلك 

  .تساحماً يف أدلة السنن، كما تقدم

ن بعضها داخل يف أ و رأىأنه يستحب الغسل ألمور مل يذكرها املصنف، إمث 

  :بعض ما ذكره

                                                
  .٣ ح يف صفة غسل اجلنابة١٩ الباب ٤٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٢٠٨ ص١ ج: ويف املستند،٦٢ ص٥ ج:كما يف اجلواهر) ٢(



٤٥٧

:  اآلياتة ابن مهزيار، يف باب صاللرفع الزلزال، كما يف مكاتبة: ولاأل

  .)١(»صوموا األربعاء واخلميس واجلمعة، واغتسلوا«

بواب صالة أبراهيم يف إو التغطية عليه، ملا رواه علي بن ألدفع الذنب، : الثاين

قميصه،  إىل  نعمد ـخوتهأي ـ أ: فقالوا) عليه السالم (اجلماعة، يف قصة يوسف

  .)٢( نقوم ونغتسل ونصلي مجاعة:ن قالواأ إىل ،فنلطخه بالدم

لشفاء املريض، ففي رواية مجيل، يف باب ما يستحب من الصالة : الثالث

 :شرف ولدها على املوتأ المرأة )عليه السالم( والدعاء لشفاء املريض، قوله

  .)٣(»يبيتك فاغتسل إىل فقومي فاذهيب«

ذا كان يوم اخلميس بعد الضحى إ«: لطلب الرزق، ففي رواية مفضل: الرابع

  .)٤(»فاغتسل

                                                
  .١ ح صالة الكسوفأبواب من ١٣ الباب ١٥٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٥٧ الباب ٤٩٨ ص١ ج:املستدرك) ٢(

  .٢ ح من بقيه الصلوات املندوبة٣٠ الباب ٢٦٣ ص٥ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح سائر األغسال املندوبة٩ الباب ٣٣ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٤(



٤٥٨

:  ، وهي أيضاً أغسال ما يكون مستحبا ألجل الفعل الذي فعله: القسم الثاين

  

من نزل «: )عليه السالم(  قال،عند نزول البالء، ففي رواية ابن عياش: اخلامس

  .)١(»به كرب فليغتسل

عن اية األحكام لدليل :  قال،فاقة من اجلنونما ذكره املستند من اإل: السادس

، جتد غري ذلك ولعل املتتبع يف األخبار وكلمات علمائنا األخيار(: عليه، مث قال

و ذكره يف كتاب فقيه، ما مل أيضا، والضابط يف ثبوته وروده يف خرب ولو ضعيف، أ

  .انتهى )٢()يعارضه دليل ينفيه، للتسامح يف مثله

 مشتملة على الغسل يف خباراًأوقد وجدت يف كتاب الصالة وغريه، : قولأ

 ذكرها لضيق الوقت وخوف التطويل، فمن شاء فلريجعأبواب احلاجة وغريها، مل أ

  .كتايب الوسائل واملستدرك، واهللا املوفّقإىل 

 فالفعل سبب للغسل}  ألجل الفعل الذي فعلهما يكون مستحباً: القسم الثاين{

  :مثانية على ما ذكره املصنف} غسالأيضا أوهي {

                                                
  .٢ ح األغسال املسنونةأبواب من ١٤ الباب ١٥٤ ص١ ج:املستدرك) ١(

  .١٤ س٢٠٩ ص١ ج:املستند) ٢(



٤٥٩

 من أنه من جهة املعاصي اليت  غسل التوبة على ما ذكره بعضهم: أحدها

 على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة، لكن الظاهر أنه من ارتكبها، أو بناًء

  القسم األول كما ذكر هناك، وهذا هو الظاهر من األخبار،

  

نه من جهة املعاصي اليت أبة على ما ذكره بعضهم، من  غسل التو:حدهاأ{

  .ن املعصية سبب للغسلإفالغسل هنا كالغسل لقتل الوزغ، حيث } ارتكبها

فالغسل متمم للتوبة، وعلى } نه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبةأ على و بناًءأ{

 ن الغسل ألمر الحق، فليسأمر سابق، ال أكال التقديرين فالغسل مرتب على 

الذي : "كالغسل لدخول احلرم الذي هو ألمر الحق، وليس مراد املصنف من قوله

ن الندم من أن التوبة حتصل بالندم ارد، حىت يستشكل عليه بأ، "هو حقيقة التوبة

شيء آخر من  إىل كل مال الناس مثال ال ينفع، بل حيتاجأو من أالكفر، 

ن التوبة أصل أ اخلصوصيات، بل يف ذ ليس الكالم يف هذهإالشهادتني، ورد املال، 

  .مقدمة على الغسل

ن يأيت أن الغسل ألجل إف} نه من القسم األول كما ذكر هناكألكن الظاهر {

 مثال يف ،}وهذا هو الظاهر من األخبار{ن يدخل احلرم أبالتوبة، كالغسل ألجل 

:  على سؤال التوبة، ويف خرب معروف قالخرب مسعدة، جعل الغسل مقدماً

  ، )١(»تغتسل وتتوب«

                                                
  .١ ح األغسال املسنونةأبواب من ١٢ الباب ١٥٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(



٤٦٠

إنه ذو جهتني، فمن حيث إنه بعد : ومن كلمات العلماء، وميكن أن يقال

ن متام التوبة باالستغفار إاملعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاين، ومن حيث 

يكون من القسم األول، وخرب مسعدة بن زياد يف خصوص استماع الغناء يف 

  قم فاغتسل فصلّ: له يف آخر اخلرب) عليه السالم (، وقول اإلمام الكنيف

  

  . وكذلك غريمها

ن قول بعضهم يغتسل ألن يتوب، ظاهر يف ترتب إف} ومن كلمات العلماء{

ن أ لتوبة اهللا عليه، كما التوبة على الغسل، فكأنّ الغسل ينظف الروح وجيعله قابالً

  . ألن يدخل احلرمنسان قابالًالغسل جيعل اإل

} نه بعد املعاصي وبعد الندمإ جهتني، فمن حيث نه ذوإ: ن يقالأوميكن {

  .كباعثية قتل الوزغ الغسل} يكون من القسم الثاين{ما باعثان له إو

واالستغفار بعد الغسل، فندم وغسل } ن متام التوبة باالستغفارإومن حيث {

  .كالغسل لدخول احلرم} يكون من القسم األول{واستغفار 

 ص استماع الغناء يف الكنيف، وقول اإلماموخرب مسعدة بن زياد يف خصو{

  قم فاغتسل وصلّ«: له يف آخر اخلرب) عليه السالم(



٤٦١

 ميكن توجيهه بكلّ من الوجهني، واألظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو ، ما بدا لك

.لكماهلا

  الغسل لقتل الوزغ،: الثاين

  

الغسل، ن العصيان سبب أب} ، ميكن توجيهه بكل من الوجهني)١(»ما بدا لك

  .ن يكون هلما معاًأو ميكن أن االستغفار يتوقف على الغسل، أو أ

ثر عملي، أ وال يترتب على ذلك ،}و لكماهلاأنه لسرعة قبول التوبة أواألظهر {

نه أن غسل التوبة ذو جهتني، ال يستشكل على املصنف بإكما هو واضح، وحيث 

  .كيف عده يف املقامني

كما هو املشهور، ويدل عليه ما رواه الكايف } الغسل لقتل الوزغ: الثاين{

رجس وهو «:  فقال، عن الوزغ)عليه السالم( ، عن الصادق)٢(والبصائر واخلرائج

  .)٣(»ذا قتلته فاغتسلإف «،قسامه رجس ومسخأن املراد كل أالظاهر ، »مسخ كله

  .)٤()نه خيرج من الذنوب، فيغتسل عنهاأ(ن العلة يف ذلك أ روي :وعن اهلداية

                                                
  .١ ح األغسال املسنونةأبواب من ١٨ الباب ٩٥٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢٥٣ ص:اخلرايج) ٢(

  .٣٠٥ ح باب حديث الغياب٢٣٢ ص٨ ج:الكايف) ٣(

  .٢٥ س باب األغسال٤٩ ص: من اجلوامع الفقهية،اهلداية) ٤(



٤٦٢

  حيتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله، حيث إنه حيوان خبيثو

  

نه حيوان إللشكر على توفيقه لقتله، حيث {الغسل } ن يكونأوحيتمل {

سب أن سببتم عثمان إ :نه يقولأ فلما ورد من ما نفساًأنفساً وجسماً، } خبيث

احلديث كالم ن ثبت يف علم احليوان أ، وال غرابة يف ذلك، بعد )عليه السالم( عليا

ن بعضها سيء النفس، وبعضها حسن النفس، بل هذا هو املشاهد يف أاحليوانات و

قسام الدواب، فبعضها سييء وبعضها حسن، ولو من فصيلة واحدة، فكيف أ

ال طاِئٍر يطري ِبجناحيِه ِإالَّ  ِمن دابٍة ِفي الْأَرِض وما﴿و: بالفصائل املتعددة، قال تعاىل

 مأُم﴾ثالُكُمشكال بأن اهللا سبحانه ملاذا خلق مثل هذه األنفس، حاله  واإل،)١(أَم

ن إن اهللا سبحانه ملاذا خلق اإلنسان الذي هو خبيث النفس، فأشكال يف حال اإل

ن اهللا سبحانه يعطي كل ذي أسالمية، من اجلواب عنهما مذكور يف الفلسفة اإل

ذا مل إ له  كان ظلماًالّإوجده، ون يأ للوجود حق حقه، فمن حق ما كان قابالً

عطاء إو عدم أعطاء حق املوجود، إعطاء احلق، عدم إذ ال فرق يف عدم إيوجده، 

  حق املاهية، وتفصيله يف كتب الكالم، 

 يف لقى نفسه يف طعام، خصوصاًأذا إ فألنه يفرز مادة الربص، و:ما جسماًأو

  رضاملامللح سبب 

                                                
  .٣٨اآلية : سورة األنعام) ١(



٤٦٣

اقتلوا الوزغ ولو يف جوف : ة، ففي النبويواألخبار يف ذمة من الطرفني كثري

 وحيتمل أن يكون ألجل حدوث ، فكأمنا قتل شيطاناً من قتله:  ويف آخر،الكعبة

.قذارة من املباشرة لقتله

  

 يف وتفصيله ،حوال هذا احليوانأ هذا موجز .نسان املستعمل لذلك الطعاملإل

  .املفصالت

 اقتلوا« :النبوي ففي كثرية،{ لسنةوا الشيعة }الطرفني من ذمه يف واألخبار{

 وال ،)٢(}شيطاناً قتل فكأمنا قتله من« :آخر ويف ،)١(»الكعبة جوف يف ولو الوزغ

 عن الغض مع حىت ـ سبحانه اهللا خيلقها وألجلها ،يضاًأ منافع الوزغ يف نأ خيفى

 احملض، اخلري :قسامأ مخسة إىل األشياء احلكمة علماء قسم فقد ـ السابقة اجلهة

 سبحانه اهللا نأ ثبت وقد واملتساوي، شره، يزيده ومن خريه، يزيد ومن احملض، والشر

  .خريه يزيد وما احملض اخلري الّإ لقخي ال

 هذه يرفع فالغسل }لقتله املباشرة من قذارة حدوث ألجل يكون نأ وحيتمل{

   األغسال بعض حكمة نأ تقدم وقد القذارة،

                                                
  . من باب النمل والنحل١٠ الباب ٢٦٢ ص٦١ ج: البحار،٢٠٠ ص٦ ج:محد بن حنبلأمسند ) ١(

  . من باب النمل والنحل١٠ الباب ٢٦٣ ص٦١ ج: البحار،٢٠٠ ص٦ ج:محد بن حنبلأمسند ) ٢(



٤٦٤

   وابن محزة وجوبه، لكنه ضعيف،غسل املولود، وعن الصدوق: الثالث

  

   . كما يف غسل اجلمعة،هو رفع القذارة اجلسدية

  .ن يكون ملا ذكره اهلداية، واهللا العاملأ : ثالثاًوحيتمل احتماالً

.  عليهاإلمجاعن املشهور استحبابه، بل عن الغنية إف} غسل املولود: الثالث{

حلصر } لكنه ضعيف {لظاهر اخلرب} عن الصدوق وابن محزة وجوبه{لكن } و{

  . يف غريه وفتوىاألغسال الواجبة نصاً

قال ـ يف ) عليه السالم ( فيدل عليه موثق مساعة، عن الصادق،وكيف كان

مبعىن الثابت، ال " واجب" وكلمة ،»وغسل املولود واجب «:عداد األغسال ـ

وغسل يوم عرفة واجب، وغسل  «:الوجوب الشرعي، فقد ذكر يف نفس املوثّقة

  .غري ذلك إىل ،)١(»باهلة واجب، وغسل االستسقاء واجبامل

نه خالف السياق املسوق لذكر إ: بالفتح، وفيه" سلغَ"ن لفظ إ :وعن بعض

ن ذكر الوسائل وغريه يف روايات استحباب هذا الغسل، ما رواه أاألغسال، كما 

 :قال) عليهم السالم( عن آبائه عن علي) عليه السالم (بو بصري، عن الصادقأ

  اغسلوا«

                                                
  .٣ حغسال املسنونة األأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٤٦٥

يومني أو ثالثة، ال يضر وقد  إىل  فالتأخري،ووقته من حني الوالدة حيناً عرفياً

آخر العمر، واألوىل على تقدير التأخري  إىل  ورمبا قيل ببقائه،سبعة أيام إىل :يقال

.عن احلني العريف اإلتيان به برجاء املطلوبية

  

 وفيه نظر، ألن ،)١(»الصيبن الشيطان يشم الغمر فيفزع إصبيانكم من الغمر، ف

سل ـ بالضم ـظاهره غسله من الوسخ والدسومة، فال يرتبط بالغ.  

نثى واخلنثى، عم من الذكر واألأن املراد بالصيب املولود، أشكال يف إنه ال إمث 

  .و املناطأطالق، لإل

}  ال يضرو ثالثةأيومني  إىل ، فالتأخري عرفياًووقته من حني الوالدة حيناً{

  .والقائل اجلواهر، ونفى عنه البعد يف املعترب} وقد يقال{ولود  غسل امللصدق

لكن فيه نظر } آخر العمر إىل ببقائه: ورمبا قيل {،للصدق} يامأىل سبعة إ{

فضلية التقدمي على أنعم الظاهر الصدق ولو بعد السبعة، مع وضوح . لعدم الصدق

  .ع فاألسرع، وهي تالئم األسرالتأخري، الستفادة احلكمة عرفاً

} ن به برجاء املطلوبيةاتيواألوىل على تقدير التأخري عن احلني العريف، اإل{

  ن الناوي هلذا الغسل، إالحتمال سقوطه بالتأخري، مث 

                                                
  .١ حغسال املسنونة األأبواب من ٢٧ الباب ٩٦١ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٤٦٦

،  الغسل لرؤية املصلوب: الرابع

  

، ولو خرج عن امليتة،  وارمتاساً ومقتضى القاعدة صحته ترتيباً،هو الذي يغسله

ن قيل به ـ مع هذا الغسل يف واحد، ألصل التداخل يف إـ ع غسل املس صح مج

  .األغسال

 عليه بدون ى الويل مل يصح غسله، ألنه تصرف يف املولّن مل يرضإنه إمث الظاهر 

ذا كان إما الطفل فأميان يف الغاسل، سالم واإلن الظاهر اشتراط اإلأذن الويل، كما إ

ذا مل يتمكن إتبعية، الظاهر الثاين، وال لل وأ ،للكافر فهل يصح غسله حلديث الفطرة

  .طالق األدلة البدليةمن الغسل، قام التيمم مقامه، إل

ن استحبابه هو املشهور، بل مل يعرف إف} الغسل لرؤية املصلوب: الرابع{

يب الصالح، حيث قاال بوجوبه، بل عن الغنية أال عن ظاهر الصدوق، وإاخلالف 

  . على استحبابهاإلمجاعدعوى 

وروي : ، قالمرسالً )١(صل احلكم، ما رواه يف الفقيهأان، فيدل على وكيف ك

 )٢(ليه وجب عليه الغسل عقوبة، وروي يف اهلدايةإمصلوب فنظر  إىل ن من قصدأ

 ال ، وفتوىن األغسال املفروضة معدودة بعدد خاص، نصاًإ مثله، وحيث مرسالً

  .بد من القول باستحباب هذا الغسل

                                                
  .٤ حغسال يف األ١٨ الباب ٤٥ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٢٤ س٤٩ ص: من اجلوامع الفقهية،اهلداية) ٢(



٤٦٧

 أن ميشي لينظر متعمداً اليه، :أحدمها: ابه مشروط بأمرينوقد ذكروا أنّ استحب

فلو اتفق نظره أو كان جمبوراً ال يستحب.  

 خبالف ما إذا ،أن يكون بعد ثالثة أيام إذا كان مصلوبا حبق، ال قبلها: الثاين

   بظلم، فإنه يستحب معهكان مصلوباً

  

و أ بال مركب، }ن ميشيأ :حدمهاأ: ن استحبابه مشروط بأمرينأوقد ذكروا {

و جاء باملصلبة أ} و كان جمبوراًأليه، فلو اتفق نظره، إلينظر متعمداً {مع مركب 

، فلما مر و كان يف مركب يريد مكاناًأليه، إنه سعى أاملصلوب، ال  إىل ليه فنظرإ

ن يكون أ وذلك ألن الرواية دلت على ،}ال يستحب{ليه إعلى املصلوب نظر 

و غري أن اتفق أو يف النظر، بأمل يكن قصد يف الرواح، ذا إذهابه بقصد الرؤية ف

لزمه على ذلك أ، بأن  مكرهاًذا كان قاصداًإذلك مما ذكرناه مل يستحب، وكذلك 

  .ذ ال عقوبة يف املكره وابورإو ذهب به، أ

جرم أن إ، ف وفاعالًفعالً}  حبقذا كان مصلوباًإيام أن يكون بعد ثالثة أ: الثاين{

 ـ ن كان صالبه احلاكم الشرعي اشتباهاًإق الصلب، وصلب ـ و ال يستحجرماً

  . يستحق الصلب، لكن صلبه اجلائر ال العادل، مل يكن حكمه ذلكجرم جرماًأو أ

  نه يستحب معه إذا كان مصلوبا بظلم، فإ خبالف ما ،ال قبلها{



٤٦٨

  مطلقا، ولو كان يف اليومني األولني،

  

  .}، ولو كان يف اليومني األولنيمطلقاً

رؤيته بعد  إىل القصد: ما بباطل، ففي األولإما حبق، و إن املصلوبإ: واحلاصل

غسل رؤيته يوجب ال إىل القصد: الثالثة يوجب الغسل، ال يف الثالثة، ويف الثاين

  .و بعدهاأمطلقا، يف الثالثة 

  :فيشتمل على حكمني: ما األولأ

 اإلمجاعبل عن الغنية  ،عدم الغسل يف الثالثة، وهذا هو املشهور: احلكم األول

عليه، وذلك ألن الغسل عقوبة كما يف النص، وذلك ظاهر يف النظر املرجوح، وال 

منا شرع وجعل إاملصلوب حبق، ألن الصلب  إىل شكال يف عدم مرجوحية النظرإ

ليه، ويكون عربة ملن يريد اقتراف مثل جرمه، فال إيام لينظر الناس أحده ثالثة 

ن احلاكم الشرعي لو رأى الصالح يف وضعه فوق أمنه يعلم ليه، وإعقوبة للناظر 

يام كان احلكم كذلك، فال يستحب الغسل لكل املدة أكثر من ثالثة أاملصلبة 

  .املقررة شرعاً

الغسل بعد الثالثة، وذلك لداللة النص بعد عدم كون وضعه حبق، : احلكم الثاين

نزاله فال يرتلوه، فال إاكم بن يأمر احلأ، ومن املمكن ليه مرجوحاًإفيكون النظر 

  .نه مصلوب حبقأيام، واملفروض أكثر من ثالثة أكيف يبقى : يقال

رؤيته الغسل مطلقا  إىل وهو كون املصلوب بالباطل، يوجب السعي: ما الثاينأو

  طالق النص، ولصحةحىت يف الثالثة، فإل



٤٦٩

ي حملّ لكن الدليل على الشرط الثاين غري معلوم، إالّ دعوى االنصراف، وه

مصلوب فنظر إليه وجب  إىل منع، نعم الشرط األول ظاهر اخلرب، وهو من قصد

  .عليه الغسل عقوبة

  

ن تصريح مجاعة من الفقهاء، كالروض أالتعليل، ألن النظر مرجوح، ومنه يعلم 

وجامع املقاصد وغريمها، بعدم الفرق بني املصلوب باحلق وبالباطل يف كون الغسل 

  .ظربعد الثالثة، حمل ن

ذا كان إن ما ذكرنا من تعميم الباطل على الفعل والفاعل، فألن الفعل إمث 

ذا كان الفاعل ال حيق له، كان فعله إطالق والعلة بالعقوبة، وكذلك  مشله اإلباطالً

  .باطالً

:  حيث قال،شكال املصنف يف الشرط الثاينإومما ذكرناه تعرف وجه النظر يف 

}  وهي حملّ منع،الّ دعوى االنصرافإ غري معلوم، لكن الدليل على الشرط الثاين{

  .نه منصرفأصال، ال أطالق للنص إنه ال أنك قد عرفت إف

ليه وجب إمصلوب فنظر  إىل نعم الشرط األول ظاهر اخلرب، وهو من قصد{

  :ن الصلب على قسمنيأ مث الظاهر ،}عليه الغسل عقوبة

  اك حىتن يربط باملصلبة، ويبقى هنأ، بالصلب حياً: األول



٤٧٠

نه أتى إ) عليه السالم ( عن علي،)١( ما رواه دعائم اإلسالم:ميوت، ويدل عليه 

مر به أيام مث أن قال ـ فلما مات تركه ثالثة أ إىل  ـمر بصلبه حياًأمبحارب، ف

فلما صلب  «: وقريب منه ما عن اجلعفريات، ففيه.نزل فصلّى عليه ودفنأف

  .)٢(»ومات

) عليه السالم (ن علياًإ : عليه ما رواه اجلعفريات، ويدلالصلب ميتاً: الثاين

  .)٣(» مث دفنه،فصلّى عليهنزله يوم الرابع، أيام، مث أ باحلرية، فصلبه ثالثة قتل رجالً«

يام، ما رواه يف التهذيب، أكثر من ثالثة أويدل على عدم جواز ترك املصلوب 

صلى اهللا عليه ( ل اهللاقال رسو: قال) عليه السالم (يب عبد اهللاأعن السكوين، عن 

  .)٤(يام حىت يرتل فيدفنأال تدعوا املصلوب بعد ثالثة ): وآله

صلى اهللا عليه ( ، عن رسول اهللا)عليه السالم( ، عن علي)٥(ورواه اجلعفريات

  ).وآله

                                                
  .١٧١٣ ح٤٧٧ ص٢ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  . باب السنة يف املصلوب٢٠٩ ص:اجلعفريات) ٢(

  . باب السنة يف املصلوب٢٠٩ ص:اجلعفريات) ٣(

  .٣١ ح باب من الزيادات١٠ الباب ١٥٠ ص١٠ ج:التهذيب) ٤(

  . باب السنة يف املصلوب٢٠٩ ص:اجلعفريات) ٥(



٤٧١

 ال يثبت يف ، كأداء الشهادة أو حتملها،وظاهره أنّ من مشى إليه لغرض صحيح

.حقّه الغسل

  

املصلوب يرتل عن اخلشبة بعد ثالثة «: )عليه السالم( ال الصادقويف الفقيه، ق

  .)١(»يامأكثر من ثالثة أيام، ويغسل ويدفن، وال جيوز صلبه أ

  . وذكر مثله)٢(»نزل من خشبتهأن كان امليت مصلوبا، إو«: ويف الرضوي

  : ففي املقام فروع،ذا عرفت ما تقدمإ

داء أليه لغرض صحيح، كإنّ من مشى أوظاهره {: ما ذكره بقوله: األول

 وذلك لعدم ثبوت العقوبة يف األمر ،}و حتملها، ال يثبت يف حقّه الغسلأالشهادة، 

  .ذا كان واجباًإما ع ، فضالًالراجح شرعاً

يام من املوت، أبقاء على اخلشبة بعد ثالثة ن اإلأظاهر رواية الدعائم، : الثاين

يام، ولو كان يف يوم من الثالثة أكثر من ثالثة ألكن االحتياط يقتضي عدم تركه 

  .حياً

  كثر، وكيف أشكال يف تركه إيام، فال أ ثالثة نعم لو بقي حياً

                                                
  .٢٧ ح من حد السرقة١٢ الباب ٤٨ ص٤ ج:الفقيه) ١(

  .١١ س١٩ ص:فقه الرضا) ٢(



٤٧٢

و أ ليه حياًإطالق النص والفتوى يقتضي استحباب الغسل، سواء نظر إكان، ف

ذا مل إما أ ،ذا ماتإذا صلب حبق فيما إ ـ يف من صلب ظلماً ـ وبعد الثالثة ميتاً

  .ذا تركه احلاكم الشرعيإذ ال عقوبة فيما إ ميوت فال غسل، ميت وترك حىت

  .طالق النصن صلب بعد موته، فيه الغسل إلإاملقتول بغري الصلب، : الثالث

املقتول الذي مل يصلب، ال غسل يف رؤيته لعدم الدليل، واملناط غري : الرابع

  .معلوم

غسل، النصراف نزاله عن اخلشبة، مل يكن عليه إليه بعد إلو نظر : اخلامس

  .ليه يف حال تلبسه بالصلب ال بعدهإالنظر  إىل الدليل

 كان عليه الغسل، ،ليه بعد الثالثةإنه لو كان النظر  أن املناطأالظاهر : السادس

  .ن كان سعيه قبل الثالثة، لوجود العلة وهي العقوبةإو

وجب ليه يإلو كان بيته ـ مثالً ـ عند املصلبة، فهل نظره العمدي : السابع

ن املناط النظر بعد الثالثة وهو حاصل، أال سعي، ومن  نهأمن : الغسل؟ احتماالن

  .ن يغتسل رجاًءأواألفضل 

طالق النص، ليه الغسل، إلإ، فهل على الناظر ذا كان املصلوب كافراًإ: الثامن

  و أال غسل عليه لعدم احترامه،  وأ



٤٧٣

 دون غريه، احتماالت يفصل بني الكافر احملترم كالذمي، فعلى ناظره الغسل

ن ال يكون املصلوب أطالق النص، وال منافاة بني قوال، والظاهر األول، إلأو

  .ليه من احلزازةإ وبني ثبوت الغسل، ملا يف النظر حمترماً

 هن كان فيإ، ويام ليس حراماًأاملصلوب بعد ثالثة  إىل ن النظرأالظاهر : التاسع

  . كما يستفاد من النص،نوع حزازة

  .و حنومها، حرم لذلكأو هتك، أذا كان يف الذهاب والنظر مشاتة، إنعم 

و حنومها من األمور أنزاله، و إلأالساعي للصالة على املصلوب، : العاشر

 مام وقد صلّى اإل، كما تقدم،، ال غسل عليه، ألنه ال عقوبة لهةو الراجحأالواجبة، 

  .مسألة الصالة على امليتكما سبق يف ) عليه السالم (على عمه زيد) عليه السالم(

ن وضع مع مصلبته على أليه بعد إذا سعى إهل احلكم الغسل : احلادي عشر

  . يف اهلواءما كان مرفوعاً إىل األرض؟ الظاهر العدم، النصراف النص

و أ، و منكوساًأ، ال فرق يف استحباب الغسل بني صلبه مستقيماً: الثاين عشر

  .طالق النصعلى طرف، إل

  .طالقو طفال، لإل أو امرأةأ  ال فرق بني كون املصلوب رجالً:الثالث عشر



٤٧٤

 مع احتراق القرص، أي تركها  غسل من فرط يف صالة الكسوفني: اخلامس

   أن يغتسل ويقضيها،، فإنه يستحبعمداً

  

شيء من جسمه، له هذا  إىل مالبسه بدون النظر إىل هل النظر: الرابع عشر

  .طالقاحلكم، الظاهر نعم لإل

نه ال غسل، لقاعدة أو مذهبه صلبه، فالظاهر  ألو صح يف دينه: مس عشراخلا

نه لو أنفسهم، ومنه يظهر أ يعاملون مع م، املستفاد منها معاملتهم كما ه)١(لزاماإل

  .كثر من ثالثة أيام، فتأملأو مذهبه تركه أصح يف دينه 

لتلفزيونية ما صورته اأصورته الفتوغرافية،  إىل ال غسل يف النظر: السادس عشر

ليه يف إوكذا لو نظر .  واألفضل الغسل رجاًء،ففي استحباب الغسل فيه احتماالن

  .خر، نكتفي منها ذا القدر، واهللا سبحانه العاملأ، ويف املقام مسائل ةمرآ

كله، ولفظة } غسل من فرط يف صالة الكسوفني مع احتراق القرص: اخلامس{

ذا احترق كذلك يسود القرص، ولذا إيء نه كما يسود الشإتشبيه، ف" االحتراق"

  .يسمى احتراقا

  كما هو} ن يغتسل ويقضيهاأيستحب نه إ، في تركها عمداًأ{

                                                
  .٢ حن من اعتقد شيئاً لزمه حكمهأ ب با٣ الباب ٥٩٨ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٤٧٥

وحكم بعضهم بوجوبه، واألقوى عدم الوجوب، وإن كان األحوط عدم 

  تركه،

  

ليه مجاعة من القدماء، بل عن الغنية دعوى إاملشهور بني املتأخرين، وذهب 

بل عن } بوجوبه{كاملفيد والشيخ وغريمها } كم بعضهموح{.  عليهاإلمجاع

 عدم ط كان األحوإنواألقوى عدم الوجوب، و{ عليه اإلمجاعاخلالف دعوى 

  :ويدل على أصل احلكم، مجلة من الروايات} تركه

ذا احترق القرص كله، إ «:)عليهما السالم( حدمهاأكصحيح ابن مسلم، عن 

  .)١(»فاغتسل

الغسل يف سبعة عشر موطناً «: )عليه السالم( الباقروخرب حممد بن مسلم، عن 

أن قال ـ وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ومل تصلّ،  إىل ـ

  .)٢(»فعليك أن تغتسل وتقضي الصالة

ذا انكسف القمر فاستيقظ إ«: قال) عليه السالم (ومرسل حريز، عن الصادق

ن مل يستيقظ ومل يعلم إة، ون يصلي فليغتسل من غد وليقض الصالأالرجل فكسل 

  بانكساف القمر، فليس 

                                                
  .١١ حغسال املسنونة األأبوابمن  ١ الباب ٩٣٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤ حغسال املسنونة األأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٤٧٦

  .)١(»ال القضاء بغري غسلإعليه 

  

و القمر ومل تعلم به، فعليك أن انكسفت الشمس إو«: )عليه السالم( والرضوي

ن مل حيترق القرص إتصبح، فاغتسل وصلّ، و حىت ن تركتها متعمداًإذا علمت فإ

  .)٢(»فاقضها وال تغتسل

  .ظاهر األوامر إىل بالوجوب، استندوان القائلني إمث 

مور أحصر األغسال الواجبة يف  إىل ما القائلون باالستحباب، فقد استندواأ

فتوا أكثر القائلني بالوجوب يف باب صالة اآليات أن أ وفتوى، حىت خاصة، نصاً

باالستحباب يف باب الطهارة، وإىل أن هذا الغسل عغسال املستحبة،  يف عداد األد

 جعل ،)٤( املروي يف التهذيبهوخرب، )٣( خرب ابن مسلم املروي يف اخلصالبل يف

  . بغسل اجلنابةالفرض منحصراً

                                                
  .٥ ح صالة الكسوف واآلياتأبواب من ١٠ الباب ١٥٥ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  . اهلامش٣٢ س باب صالة الكسوف١٢ ص:فقه الرضا) ٢(

  .١ ح باب السبعة عشر٥٠٨ ص:اخلصال) ٣(

  .١٩ حغسال املفترضات واملسنونات األأبواب من ٥ الباب ١١٠ص ١ ج:التهذيب) ٤(



٤٧٧

ن احلصر غري حاصر، ولذا مل يذكر يف الفرض غري أجاب القائلون بالوجوب بأو

غسل اجلنابة، فاملراد بالفرض يف اخلرب ما فرضه اهللا سبحانه يف الكتاب، ال مقابل 

 هذا الغسل يف عداد املستحبات ال مينع ظاهر األمر من الوجوب، املستحب، وذكر

خر، لكن حصر الواجب يف بل عد يف عداد املستحبات بعض األغسال الواجبة األ

  . القول بالوجوبمنغسال خاصة يف مجلة من الروايات مينع أ

» الغسل يف سبعة عشر موطنا«:  قال)عليه السالم( ففي مرسل، عن الصادق

 غسل اجلنابة، وغسل من مس ميتا، وغسل :منها الفرض ثالث«: مث قال

  .)١(»حراماإل

 كثرية، ومل يذكر غساالًأ ذكر )عليه السالم (، عن الصادق)٢(ويف موثقة مساعة

 عن نه ليس مبرتلة تلك يف االستحباب، فضالًأصال، مما يدل على أهذا الغسل 

  .الوجوب

كر ذُ) عليه السالم ( عن علي،)عليه السالم( عمش، عن الصادقويف رواية األ

 ،ما الفرض، فغسل اجلنابةأو«: خريهأغسال كثرية ومل يذكر هذا الغسل، وقال يف أ

  وغسل اجلنابة واحليض 

                                                
  .١٧ ح غسل املسأبواب من ١ الباب ٩٣٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حغسال املسنونة األأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٤٧٨

  .)١(»واحد

وغسل «: وقال يف آخره) عليه السالم (وكذلك رواية ابن شاذان، عن الرضا

  .)٢(»اجلنابة فريضة، وغسل احليض مثله

مث ذكر الفرض من ذلك »  الغسل ثالثة وعشروننأذكر «: ويف الرضوي

 ، ومل يذكر هذا الغسل،)٣(»حرامغسل اجلنابة، والواجب غسل امليت، وغسل اإل«

نه لو كان الغسل يف املقام أليها القطع بإغريها من الروايات اليت يوجب النظر إىل 

  .نه واجب كغسل اجلنابة ثانياًأ إىل شارة، مث اإلوالًأواجباً، لزم ذكره 

ن ظاهر إاضطراب الروايات يف الداللة على ما ذكروه، ف إىل ضافةباإل هذا

م ال، وظاهر أ وجوب الغسل الحتراق القرص كله، ترك الصالة :صحيح ابن مسلم

وخرب حممد بن . و بعضهأن الغسل للقضاء، احترق القرص كله إ: )٤(مرسل حريز

  وأ، نه هل استيقظ وكان القرص حمترقاًأمسلم جممل يف 

                                                
  .٨ حغسال املسنونة األأبواب من ١ الباب ٩٣٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦ حغسال املسنونة األوابأب من ١ الباب ٩٣٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ س٤ ص:فقه الرضا) ٣(

  .٤ ح صالة الكسوف واآلياتأبواب من ١٠ الباب ١٥٥ ص٥ ج:الوسائل) ٤(



٤٧٩

والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط املذكور، ولكن حيتمل أن يكون ألجل 

  القضاء، كما هو مذهب مجاعة،

  

ذا صالها إاستيقظ بعد االجنالء، ولذا فالظاهر استحباب الغسل لالحتراق، حىت 

نه يف باب أ ليه املختلف واملدارك واملفاتيح وشرحه، خصوصاًإ، كما ذهب داًءأ

  .ه مطلقهي ال يقيد مقيداالستحباب الذ

نه ال فرق يف استحباب هذا الغسل، بني خسوف القمر، وكسوف الشمس، إمث 

 عليه، للرضوي والشهرة، اإلمجاعنه حمل وفاق، وعن بعض  إحيبل عن املصاب

  .منا هو من باب املثال إفتخصيص بعض الروايات باخلسوف

و أفقه، أني مل يقعا يف ن الكسوفأما من جهة إة عليه، ال غسل ملن ال صال: نعم

  .شبهما أو أو حيض، أ بالصالة، جلنون ألنه مل يكن مكلفاً

نه مستحب نفسي بعد التفريط أ{لدى املصنف، وغري واحد } والظاهر{

  .طالق صحيح ابن مسلموذلك إل} املذكور

 وهو الظاهر ،}ن يكون ألجل القضاء، كما هو مذهب مجاعةأولكن حيتمل {

  .غتسل وليقض الصالةفلي: من مرسل حريز

  .فاغتسل وصلّ... ن تركتها متعمداً حىت تصبحإف: والرضوي



٤٨٠

فاألوىل اإلتيان به بقصد القربة، ال مبالحظة غاية أو سبب، وإذا مل يكن الترك 

 وإن قيل باستحبابه مع ، ال يكون مستحباً،عن تفريط، أو مل يكن القرص حمترقاً

.احتراق القرص مطلقاًالتعمد مطلقاً، وقيل باستحبابه مع 

  

، فالغسل شرط يف القضاء ن تغتسل وتقضي الصالةأفعليك : وخرب ابن مسلم

 يف االرتباط بينهما، ن ذكر األمر بالقضاء بعد األمر بالغسل ظاهر عرفاًإ، فاستحباباً

تيان به بقصد القربة، ال فاألوىل اإل {و شرطاًأ نه مطلوب نفساًأولو شك يف 

ذا مل يكن إو{ليكون قابل االنطباق على كال االحتمالني }  سببوأمبالحظة غاية 

على } ال يكون مستحبا{كله } و مل يكن القرص حمترقاأالترك عن تفريط، 

ن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقاً، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص إو{املشهور 

  .}مطلقاً

ن سائر اآليات ال إكما ن احتراق سائر الكواكب، ال يوجب هذا الغسل، إمث 

  .ن تعمد ترك الصالة، لألصل بعد عدم الدليلإتوجبه و

مارة أم ال؟ ومل يتمكن من حتصيل أنه هل احترق القرص كله، أن شك يف إو

  .ن األصل عدم الغسلأحد األمرين، فاألصل عدم االحتراق، كما أعلى 

ال واالحتراق بسبب غري الكسوف واخلسوف، كالسحاب املظلم وحنوه، 

  .ألصل، وظاهر األدلة خصوص الكسوفنيل وال صالة، يوجب غسالً

ن فرط إة، ففق مكسوف، وجب الصالأ إىل فق جملو، فانتقلأن كان يف إو

فق جملو، فهل هو أ إىل فق مكسوفأن انتقل من أن انعكس بإ، ويضاًأفالغسل 

  نإم ال؟ احتماالن، واألصل عدم الغسل، وأكالقضاء، يستحب له الغسل 



٤٨١

أميا امرأة تطيبت لغري  :غسل املرأة إذا تطيبت لغري زوجها، ففي اخلرب: لسادسا

، زوجها، مل تقبل منها صالة، حىت تغتسل من طيبها، كغسلها من جنابتها

سل الطيب من بدا، كما عن صاحب احلدائق، بعيد وال واحتمال كون املراد غَ

.داعي إليه

  

  .ه بهوجبت عليه الصالة، باعتبار تعلق حكم

نه يستحب هلا الغسل على إف} غسل املرأة إذا تطيبت لغري زوجها: السادس{

مات، خالفا رسال املسلّإرساهلم لذلك إ كما يظهر من ،مجاعاإاملشهور، بل 

  .للحدائق، حيث مل يقل باستحباب الغسل

 اجلالب، عن الصادقعمرو يب أاملروي عن الكايف، عن سعد بن } ربففي اخل{

ميا امرأة تطيبت لغري أ{: )عليه السالم(  قال، ورواه يف الفقيه مرسالً)عليه السالم(

واحلديث } من جنابتها مل تقبل منها صالة حىت تغتسل من طيبها كغسلها ،زوجها

  .سل ظاهر يف الغكغسلها من جنابتها :)عليه السالم (بقرينة قوله

احلدائق، سل الطيب من بدا، كما عن صاحب غَ: واحتمال كون املراد{

سل الطيب كما ن تبالغ يف غَأاملراد : فقوله} ليهإوال داعي {عن ظاهر اخلرب } بعيد

مجيع بدا وشعرها، خالف الظاهر،  إىل يصال املاءإتبالغ يف غسلها من جنابتها ب

  نه شرط للصالة، لكن مل يقل أن كان وجوب الغسل، وإوظاهر اخلرب و



٤٨٢

صلى اهللا عليه ( ففي احلديث عن النيب،   فنامغسل من شرب مسكراً: السابع

  )وآله

  

ن املراد كون التطيب أن حيمل على االستحباب، والظاهر أحد، فال بد وأبذلك 

  .غري مستحب شرعاً

و للنساء، فال يستحب أقربائها احملارم، و ألأذا تطيبت لصالا يف بيتها، إما أ

ذا إ للنساء، وكذا بدلة استحاب الطيأطالق ، إلالغسل، ألنه مأمور به شرعاً

و يشمل من ال زوج هلا؟ أتطيبت يف الدار لنفسها، واملراد بذلك هل املزوجة، 

ذا كانت غري إنه يف ذات الزوج، ومن استفادة املناط، ف أن الظاهرأ من ،احتماالن

  .املزوجة وتطيبت لألجانب كان حكمها كذلك

كانت غري طاهرة فلم ذا إ ف،م ال؟ احتماالنأمث هل هذا الغسل مربوط بالصالة، 

م ال؟ وال يبعد االستحباب، ألن أتكن عليها صالة هل يستحب هلا الغسل 

  .نه غسل التوبة عن هذا العملأاملنصرف من النص 

ثارة وطمع من يف  للريبة واإلن كان موجباًإن التطيب لألجانب أن الظاهر إمث 

  . لذلك، ككل ما كان موجباًقلبه مرض، كان حراماً

املروي عن جامع }  فنام، ففي احلديثغسل من شرب مسكراً: السابع{

يبيت  ما من أحد «:})صلى اهللا عليه وآله( عن النيب{يب الفتوح أاألخبار وتفسري 

  ىلإ ال كان للشيطان عروساًإ سكراناً



٤٨٣

 ،الفجر إىل ما من أحد نام على سكر إال وصار عروساً للشيطان: ما مضمونه

.فعليه أن يغتسل غسل اجلنابة

  

ن مل إن يغتسل كما يغتسل من اجلنابة، فأصبح وجب عليه أذا إالصباح، ف

ما {:  وهذا ما ذكره املصنف بقوله،)١(»يغتسل مل يقبل منه صرف وال عدل

 فعليه ،الفجر إىل  للشيطانال وصار عروساًإحد نام على سكر أما من : مضمونه

نه حيمل أال إوجوب،  يف الن كان ظاهراًإ واحلديث و،}ن يغتسل غسل اجلنابةأ

حد، وللروايات أعلى االستحباب، لضعف سنده وعدم القول بالوجوب من 

  .احلاصرة للغسل الواجب يف األغسال املعينة

عم أ بيتيو عام ملن مل ينم؟ ظاهر أوهل احلكم باالستحباب خاص مبن نام، 

، اشتراك  لكن املصنف فهم منه النوم، وقد ثبت يف علم التحضري احلديث،من النوم

﴿وشاِركْهم ِفي : الشيطان يف بعض األعمال اجلنسية، كما ورد يف قوله تعاىل

واِل والِد﴾الْأَمذا مل يذكر اهللا، شارك الشيطان يف عمله إنسان ن اإلإ ،)٢(الْأَو

  .اجلنسي

  : يف النهار؟ احتماالنوهل احلكم كذلك فيمن نام سكراناً

                                                
  .٤ ح استحباب الغسل٧ الباب ٣٠ ص٣ ج:حاديث الشيعةأكما يف جامع ) ١(

  .٦٤اآلية : سراءسورة اإل) ٢(



٤٨٤

. سله بعد غُغسل من مس ميتاً: الثامن

  

منا إشكال يف ذلك، لكن ال وجه له بعد النص والفتوى، واإل: ويف اجلواهر

 على عدم الوجوب اإلمجاع و،حيمل احلديث على االستحباب، للنصوص احلاصرة

 مل يسكر منها مل يستحب له الغسل، لعدم صدق  قليالًوغري ذلك، فلو شرب مخراً

  ".بات سكرانا"

كما عن الشيخ، وجامع البهائي، }  غسله بعدغسل من مس ميتاً: الثامن{

واملفاتيح، وشرحه، واحلديقة، ملا رواه التهذيب واالستبصار، من موثقة عمار، عن 

، فعليه ل امليت، وكل من مس ميتاًيغتسل الذي غس«: قال) عليه السالم (الصادق

  .)١(»لسن كان امليت قد غُإالغسل، و

  

  

                                                
  .٨ حغسال يف األ٦٠ الباب ١٠٠ ص١ ج:االستبصار) ١(



٤٨٥

ب الغسل ملن صب عليه ماء مظنون حكي عن املفيد استحبا): ١مسألة ـ (

  .النجاسة، وال وجه له

  ورمبا يعد من األغسال املسنونة غسل انون إذا فاق،

  

استحباب الغسل ملن صب عليه ماء مظنون : حكي عن املفيد{): ١مسألة ـ (

ال بالدليل، وال دليل له إألن الغسل حكم شرعي ال يثبت } النجاسة، وال وجه له

  .يف املقام

سل ـ بالفتح ـ كان وجه االستحباب االحتياط، الغ ن كان مراد املفيدإ نعم

  .)١(»خوك دينك، فاحتط لدينك مبا شئتأ «:فقد ورد

فىت باستحباب الغسل، كان ال بد من القول به للتسامح  أن املفيدأن ثبت إمث 

ي ربط بني جناسة البدن أ:  يف ذلك، فال يقالبفتوى الفقيه، وال حمذور عقالً

  .استحباب الغسلو

كما عن اية } فاقأذا إ غسل انون :ورمبا يعد من األغسال املسنونة{

  العالمة، ويف املستند ـ يف عداد األغسال املستحبة ـ 

                                                
  .٤١ حبوب صفات القاضيأ من ١٢ الباب ١٢٣ ص١٨ ج:سائلالو) ١(



٤٨٦

إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه، لكن :  ورمبا يقال،ودليله غري معلوم

  ده منها،على هذا يكون من غسل اجلنابة االحتياطية، فال وجه لع

  

  .، انتهى)١()فاقة من اجلنون، عن اية األحكام، لدليل عليهولإل(: قال

وهذا } نه من جهة احتمال جنابته حال جنونهإ: ودليله غري معلوم، ورمبا يقال{

  .هو التعليل احملكي عن اية العالّمة لذلك

ي أ} سل اجلنابة االحتياطية، فال وجه لعده منهالكن على هذا يكون من غُ{

ن العالمة يف حمكي منتهاه نفي هذا الغسل، وقال أمن األغسال املستحبة، ولوال 

لعدم الدليل عليه، كان القول به من باب التسامح بفتوى الفقيه يف حمله، ويف 

  .ابه حمكي عن احلنابلةبوىل تركه، ألن استحاأل: )٢(مصباح الفقيه

ذا إتياط له بالغسل ي فالرشد يف خالفهم، نعم الظاهر حسن االحأ: قولأ

 حصول سببه له حال اجلنون، ومل نقل بشمول دليل رفع  عقالئياًاحتمل احتماالً

  . ملثل هذه األمور)٣(القلم

                                                
  .١٠ س٢٠٩ ص١ ج:املستند) ١(

  .١٨ س اجلزء الثاين من الد الثاين٩٩ ص١ ج:مصباح الفقيه) ٢(

  .٤٠ ح باب الثالثة٩٣ ص١ ج:اخلصال) ٣(



٤٨٧

كما ال وجه لعد إعادة الغسل لذوي األعذار املغتسلني حال العذر غسال ناقصا 

 افإن هذمثل اجلبرية، وكذا عد غسل من رأى اجلنابة يف الثوب املشترك احتياطا 

.ليس من األغسال املسنونة

  

} عذار املغتسلني حال العذر غسال عادة الغسل لذوي األإكما ال وجه لعد

لية وجوبه، ألنّ ذلك الغسل كان حلال فبل عن البيان والن}  مثل اجلبريةناقصاً

 من باستحبابه خروجاً: العذر، والضرورات تقدر بقدرها، لكن كشف اللثام قال

غسال املستحبة، ألن األمر لو قيل به، ه من األمنا ال يصح عدإ، وخالف من أوجب

ن الغسل مستحب يف أقد تعلق بالغسل مبا له من العنوان كاجلنابة وحنوها، ال 

ما القول بالوجوب، فقد ذكر رده يف أمقابل سائر األغسال الواجبة واملستحبة، 

  .باب اجلبائر، فراجع

كما عن كشف }  الثوب املشترك احتياطاًوكذا عد غسل من رأى اجلنابة يف{

ليه إاللثام عده من األغسال املستحبة، وقد ظهر لك جوابه من الفرع لسابق، و

 ولو صح ذلك لزم ،}ن هذا ليس من األغسال املسنونةإف{: شار املصنف بقولهأ

د يف غسل  عدكل غسل مردد بني اثنني، كمس امليت املردد، وامليتني الذين رد

  .  وغري ذلك يف عداد األغسال املستحبةيهما،أ

وقت األغسال الزمانية هو وقت تلك األغسال بدون تقدمي على الزمان املقرر و

  .ضافة ذلك، وقد تقدم الكالم يف ذلكفيه وال تأخري عنه، ألن ظاهر اإل

  



٤٨٨

 قبل الدخول فيها، أو وقت األغسال املكانية كما مر سابقاً): ٢مسألة ـ (

البقاء على وجه، ويكفي الغسل يف أول اليوم ليومه، ويف أول الليل  إلرادة  بعده

 بل ال خيلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة، وإن كان دون األول ،لليلته

  يف الفضل، وكذا القسم األول من األغسال الفعلية

  

ي أ}  قبل الدخول فيهاوقت األغسال املكانية كما مر سابقاً{): ٢مسألة ـ (

للنص اخلاص فيه يف اجلملة، فيتعدى } و بعدهأ{يف األماكن احملددة كاحلرم وحنوه 

و أ} على وجه{فيه } رادة البقاءإل{الغسل ما ال نص فيه باملناط، فيكون  إىل منه

  .نه قضاء ما فات على وجه آخرأ

لداللة بعض } ول الليل لليلتهأول اليوم ليومه، ويف أويكفي الغسل يف {

  . كما تقدم،ليهالنصوص ع

لداللة بعض } بل ال خيلو كفاية غسل الليل للنهار، وبالعكس من قوة{

خر عليه، واجلمع بني الطائفتني يكون بالترتيل على مراتب النصوص األ

  . كما سبق،االستحباب

مثال أعلى ما يستفيده العرف من اجلمع بني } ول يف الفضلن كان دون األإو{

، استفاد العرف من عطه درمهاًأ: ، وقالعط الفقري ديناراًأ: ذا قالإهذه الروايات، ف

  .عطاء األقل دون األكثر يف الفضلإن أاجلمع بينهما 

  اليت يؤتى ا لفعل} وكذا القسم األول من األغسال الفعلية{



٤٨٩

وقتها قبل الفعل على الوجه املذكور، وأما القسم الثاين منها فوقتها بعد حتقّق 

. ففوراً، وإن كان الظاهر اعتبار إتياا فوراًآخر العمر إىل الفعل

  

  .متأخر

دلتها أيف األغسال املكانية، ألن ظاهر } وقتها قبل الفعل على الوجه املذكور{

  .، مث يأيت بالفعل ثانياًوالًأن يأيت بالغسل أ

فوقتها بعد حتقق {وهي اليت يؤتى ا بعد الفعل } ما القسم الثاين منهاأو{

ألنه مل يعين وقت خاص هلا، فاألصل عدم اعتبار اتصاهلا } العمرآخر  إىل الفعل

من النص والفتوى، حيث علق الغسل على الفعل } ن كان الظاهرإو{بالفعل 

ن مضى إ بل ال يبعد السقوط .} ففوراتياا فوراًإاعتبار { املستفاد منه التعاقب

، وعليه )١()ند التأملبل قد يفهم منها توقيت ع(: وقت طويل، ولذا قال يف اجلواهر

غلب فروع هذه املسألة أتى ا بقصد الرجاء والقربة املطلقة، وأتيان ا راد اإلأذا إف

  . ملا تقدم، ولذا مل نطل يف االستدالل عليهااًكان تكرار

  

                                                
  . يف تقدمي الغسل على الفعل٦٦ ص٥ ج:اجلواهر) ١(



٤٩٠

 باحلدث ،ينتقض األغسال الفعلية من القسم األول واملكانية): ٣مسألة ـ (

ن النوم على األقوى، وحيتمل عدم انتقاضها ا، األصغر من أي سبب كان، حىت م

.مع استحباب إعادا كما عليه بعضهم، لكن الظاهر ما ذكرنا

  

الذي يؤتى ا } ض األغسال الفعلية من القسم األولقينت{): ٣مسألة ـ (

  .حرامتيان فعل بعدها، كغسل الزيارة واإلإألجل 

ي أاحلدث األصغر من ب{كالغسل لدخول احلرم واملسجدين } واملكانية{

 وهذا هو احملكي عن العالمة، والشهيد، ،}سبب كان، حىت من النوم على األقوى

  .األصحاب إىل يب العباس، وغريهم، بل نسبه بعض يف مورد النومأو

 كما عن ،}عادا كما عليه بعضهمإاضها ا، مع استحباب قوحيتمل عدم انت{

  .لقاًبعدم االنتقاض مط: ابن ادريس، حيث قال

وهنا قول ثالث بالتفصيل بني النوم فالنقض، وبني غريه فعدم النقض، كما عن 

  .مجاعة آخرين

  .من القول األول، واألقرب عندنا هو الثاين} لكن الظاهر ما ذكرنا{

   يب احلسنأبصحيح النضر بن سويد، عن : استدل لألول



٤٩١

: ن حيرم، قالأ حرام، مث ينام قبل سألته عن الرجل يغتسل لإل)عليه السالم(

  .)١(»عادة الغسلإعليه «

، عن الرجل يغتسل )عليه السالم( براهيمإبا أسألت : وصحيح ابن احلجاج قال

ال جيزيه «: جيزيه ذلك أو يعيد؟ قالألدخول مكة مث ينام، فيتوضأ قبل أن يدخل، 

  .)٢(»ألنه إنما دخل بوضوء

ته عن غسل الزيارة، سأل: وفيه) عليه السالم (وموثق ابن عمار، عن الكاظم

حدث أن إن مل حيدث، فإجيزيه «: يغتسل بالنهار، ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال

   .)٣(» فليعد غسلهما يوجب وضوءاً

 والزيارة ودخول مكة، وقد ،حرامغريها من الروايات الواردة يف بايب اإلإىل 

منا إ: ) السالمعليه (شعار قولهغريها، لوحدة املناط، وإل إىل تعدى الفقهاء منها

  . على العلة الكليةدخل بوضوء

  دلة كفاية غسل اليوم ليومه أمبا تقدم من : واستدل للقول الثاين

                                                
  .١ ححرامإل اأبواب من ١٠ الباب ١٤ ص٩ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح مقدمات الطوافأبواب من ٦ الباب ٣١٩ ص٩ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح زيارة البيتأبواب من ٣ الباب ٢٠٤ ص١٠ ج:الوسائل) ٣(



٤٩٢

ن غلبة حدوث احلدث إيل والعكس، فوالليل لليلته، ومن كفاية غسل النهار للّ

فضل األفراد أدليل على العموم، واجلمع بني الطائفتني يقتضي محل األوىل على 

: ويؤيده بل يدل عليه صحيح عيص بن القاسم قال.  يف باب املستحبلكوما

حرام باملدينة، ويلبس ثوبني،  عن الرجل يغتسل لإل)عليه السالم( با عبد اهللاأسألت 

 ومثله مرسلة الصدوق يف ،)١(»ليس عليه غسل«: ن حيرم؟ قالأمث ينام قبل 

  .)٢(املقنع

منا هي يف النوم، فيبقى غري النوم إن روايات النقض أفقد استدل ب: ما املفصلأ

آخر الليل  إىل وأجتزاء بغسل اليوم للنهار حتت األصل، وحتت عموم ما دلّ على اإل

طالق دليل غسل الزيارة، والعلة املذكورة يف صحيح ابن إن إ: وبالعكس، وفيه

  .  هلذا التفصيلاحلجاج، ال يدعان جماالً

غسال الزمانية، ومثل غسل قتل ن مثل غسل اجلمعة من األأنه قد سبق إمث 

الوزغ من األغسال الفعلية ال ينتقضان باحلدث، وذلك لظاهر النص والفتوى، 

عادة يف مثل غسل اجلمعة، ألن الغسل يوجب نوعاً من ورمبا حيتمل استحباب اإل

  .طهارة النفس تزول باحلدث، للمناط يف استحباب دوام الوضوء، وفيه نظر

  

                                                
  .٣ ححرام اإلأبواب من ١٠ الباب ١٥ ص٩ ج:الوسائل) ١(

  .٥ س١٩ ص: من اجلوامع الفقهية،املقنع) ٢(



٤٩٣

ل املستحبة ال تكفي عن الوضوء، فلو كان حمدثا جيب األغسا): ٤مسألة ـ (

 واألفضل قبلها، وجيوز إتيانه يف أثنائها، ،أن يتوضأ للصالة وحنوها، قبلها أو بعدها

.ء ا ترتيبيا إذا جي

  

 جيب األغسال املستحبة ال تكفي عن الوضوء، فلو كان حمدثاً{): ٤مسألة ـ (

و يف أ} و بعدهاأقبلها، {شروطة بالطهارة من األمور امل} ن يتوضأ للصالة وحنوهاأ

و أن مثل هذا الفصل ال يضر االرمتاس، إو ارمتاسا، وقلنا أ، ذا اغتسل ترتيباًإثنائها أ

  .يتداخل بني الوضوء والغسل

و أثناء الوضوءات أغسال يف األ} ثنائهاأتيانه يف إواألفضل قبلها، وجيوز {

  .العكس

  . البحث حول هذه املسائل يف باب اجلنابةوقد تقدم} ذا جيء ا ترتيبياًإ{

شكل كفايته عن الوضوء عند من يرى أيثبت الغسل بدليل صحيح، مل ذا إنعم 

  .جتزاءاال

  



٤٩٤

إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية، أو مكانية، أو فعلية، أو ): ٥مسألة ـ (

لتداخل ن اجلميع إذا نواها مجيعا، بل ال يبعد كون ايكفي غسل واحد مخمتلفة، 

، لكن يشترط يف الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم املطلوبية ال ما قهرياً

، حىت  صحيحاًكان يؤتى به بعنوان احتمال املطلوبية، لعدم معلومية كونه غسالً

. عما هو معلوم املطلوبيةيكون جمزياً

  

و أو فعلية، أو مكانية، أزمانية،  غسال متعددةأذا كان عليه إ{): ٥مسألة ـ (

 والفتوى ملا سبق من النص} ذا نواها مجيعاإخمتلفة، يكفي غسل واحد من اجلميع 

  .على ذلك

وقد رجحناه سابقا لداللة الدليل عليه، } بل ال يبعد كون التداخل قهريا{

ن يكون ما ألكن يشترط يف الكفاية القهرية، {ليه إوذهاب مجاعة من احملقّقني 

ة، ال ما كان يؤتى به بعنوان احتمال املطلوبية، لعدم معلومية قصده معلوم املطلوبي

ذا أتى إما أ ،} عما هو معلوم املطلوبية، حتى يكون جمزياً صحيحاًكونه غسالً

، ملا عرفت من  واقعاًذا كان مطلوباًإنه يكفي عن حمتمل املطلوبية إمبعلوم املطلوبية ف

  .سألة تفصيالًصل هذه املأالتداخل القهري، وقد سبق حكم 

  



٤٩٥

نقل عن مجاعة كاملفيد، واحملقّق، والعالّمة، والشهيد، والسي ): ٦مسألة ـ (

 ، أو مكان أو زمان،، ولو مل يكن هناك غاية مستحبةاستحباب الغسل نفساً

﴾،  يِحب الْمتطَهِرين﴿ِإنَّ اللَّه يِحب التواِبني و: مثل قوله تعاىل إىل ونظرهم يف ذلك

 أي: ، وقوله إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة، فافعل«: وقوله

وضوء أنقىوضوء أطهر من الغسل؟ وأي   

  

نقل عن مجاعة كاملفيد، واحملقّق، والعالّمة، والشهيد، {): ٦مسألة ـ (

فحال الغسل حال الوضوء يف صحة } استحباب الغسل نفساً{وغريهم } والسي

و أو مكان، أولو مل يكن هناك غاية مستحبة، { يف كل وقت للطهارة تيان بهاإل

يِحب للَّه يِحب التوابني و﴿ِإنَّ ا: مثل قوله تعاىل إىل زمان، ونظرهم يف ذلك

﴾رينطَهتن الغسل طهارةأبضميمة } )١(الْم.  

 )٢(}»ن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعلأن استطعت إ«: وقوله{

  .والغسل طهارة

  نقى أي وضوء أو «،»)٣(طهر من الغسلأ وضوء يأ«: وقوله{

                                                
  .٢٢٢اآلية : سورة البقرة) ١(

  .٣ ح الوضوءأبواب من ١١ الباب ٢٦٨ص ١ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ح اجلنابةأبواب من ٣٣ الباب ٥١٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(



٤٩٦

؟» من الغسل

 إىل ومثل ما ورد من استحباب الغسل مباء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية

. غري ذلك، لكن إثبات املطلب مبثلها مشكل

  

  :مرينأما يثبتان إف} )١(»من الغسل

  .ن الغسل طهارةإ: األول

ذا استحب دوام الوضوء كان دوام إحسن من الوضوء، فأن الغسل إ: الثاين

  .الغسل آكد

من {سبوع أكل يوم وكل } ومثل ما ورد من استحباب الغسل مباء الفرات{

طالقات من اإل} ىل غري ذلكإ{للغسل مباء الفرات } و غايةأدون ذكر سبب 

ال لغرض إ تسق ألن األدلة املذكورة مل} ثبات املطلب مبثلها مشكلإلكن {وحنوها 

لكن الظاهر عندنا كفاية األدلة  فال يستفاد منها استحباب الغسل مطلقا، ،آخر

وقد تقدم البحث حول ذلك يف مسائل املذكورة يف إفادة االستحباب مطلقاً، 

  . فراجع،غسال املستحبةاأل

  

                                                
  .٤ ح اجلنابةأبواب من ٣٤ الباب ٥١٥ ص١ ج:الوسائل) ١(



٤٩٧

. يقوم التيمم مقام الغسل يف مجيع ما ذكر عند عدم التمكن منه): ٧مسألة ـ (

  

يقوم التيمم مقام الغسل يف مجيع ما ذكر عند عدم التمكن {): ٧مسألة ـ (

يكفيك الصعيد عشر «نه أ، و)١(»حد الطهورينأ«نه أدلته، وأطالق إل} منه

 يف مباحث يضاًأ وغري ذلك، وقد تقدم الكالم حول هذه املسألة، ويأيت )٢(»سنني

  .ن شاء اهللا تعاىلإالتيمم 

  . وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين، وباطناً وظاهراً، وآخراًوالًأواحلمد هللا 

                                                
  .١٥ ح التيممأبواب من ١٤ الباب ٩٨٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٢ ح التيممأبواب من ١٤ الباب ٩٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٤٩٨



٤٩٩

  

  احملتويات



٥٠٠



٥٠١
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  ٦١........... ـ عدم جواز دفن املسلم يف ما هو هتك حلرمته١١مسألة 

  ٦٢................... ـ األماكن اليت ال جيوز دفن امليت فيها١٢مسألة 



٥٠٢

  ٦٦..................جزاء وما ال جيب ـ ما جيب دفنه من األ١٣مسألة 

  ٧١..............................ذا مات شخص يف البئرإ ـ ١٤مسألة 

  ٧٣................. ـ موت الطفل يف بطن احلامل وبالعكس١٥ألة مس

  يف مستحبات قبل الدفن فصل

  ١٩٢ ـ ٨١

  ١٨٩..................................العتبات إىل  ـ نقل امليت١مسألة 

  ١٩٠.................... ـ عدم الفرق بني تعزية الرجال والنساء٢مسألة 

  ١٩٢.........................الطعام من مالهوصية  ـ استحباب ٣مسألة 

  يف مكروهات الدفن فصل

  ٣٢٢ ـ ١٩٣

  ٢٤٢...................................... امليت ـ البكاء على١مسألة 

  ٢٥١................................ ـ جواز النياحة على امليت٢مسألة 

  ٢٦٠.............................ظهار احلزنإ ـ ما ال جيوز من ٣مسألة 

  ٢٦٩..................... ـ جز الشعر وخدش الوجه يف املصيبة٤مسألة 

  ٢٧٠..................... ـ يف شق الرجل ثوبه يف موت زوجته٥مسألة 

  ٢٧١.................................. ـ حرمة نبش قرب املؤمن٦مسألة 

  ٢٧٩..................... ـ موارد االستثناء من حرمة نبش القرب٧مسألة 

  ٢٩٥..................................... ـ ختريب آثار القبور٨مسألة 

  ٢٩٧.....................................املشتبهة ـ نبش القرب ٩مسألة 

  ٢٩٩.................................. ـ الدفن يف ملك الغري١٠مسألة 

  ٣٠١..........ذن يف الدفن أو الصالة يف داره ـ الرجوع عن اإل١١مسألة 



٥٠٣

  ٣٠٨..............ذن ثانيا لو خرج امليت بنحو ـ عدم لزوم اإل١٢مسألة 

  ٣٠٩........................ذن يف الدفن ـ فرع من فروع اإل١٣مسألة 

  ٣١١..............قربائهأنسان من إخفاء خرب موت إ ـ كراهة ١٤مسألة 

  ٣١٢..............ليهاإ ـ األماكن اليت يستحب الدفن أو النقل ١٥مسألة 

  ٣١٥..........................عداد القرب للنفسإ ـ استحباب ١٦مسألة 

  ٣١٧............... ـ بذل األرض لدفن املؤمن وكذلك الكفن١٧مسألة 

  ٣١٩............................... ـ مباشرة حفر قرب املؤمن١٨مسألة 

  ٣٢٠................................... امليت ـ مباشرة غسل١٩مسألة 

  ٣٢١............................... ـ استحباب اعداد الكفن٢٠مسألة 

  يف األغسال املندوبة فصل

  ٤٠٧ ـ ٣٢٣

  ٣٣٦................................. ـ وقت غسل يوم اجلمعة١مسألة 

  ٣٤٦..................................... ـ تقدمي غسل اجلمعة٢مسألة 

  ٣٥٢................................ ـ القول عند غسل اجلمعة٣مسألة 

  ٣٥٣............ ـ عدم الفرق يف االستحباب على الرجل واملرأة٤مسألة 

  ٣٥٧...............................ل اجلمعة ـ كراهة ترك غس٥مسألة 

  ٣٥٩......................... ـ موارد جواز تقدمي غسل اجلمعة٦مسألة 

  ٣٦٠.........................ذا شرع يف الغسل يوم اخلميسإ ـ ٧مسألة 

  ٣٦١.................... ـ الوقت األفضل يف الغسل بيوم اجلمعة٨مسألة 

  ٣٦٣........................فضلية القرب يف األداء والقضاءأ ـ ٩مسألة 

  ٣٦٥................................ غسل يوم اجلمعةر  ـ نذ١٠مسألة 

  ٣٦٧....................................... ـ موارد االشتباه١١مسألة 



٥٠٤

  ٣٧٠......................... ـ غسل اجلمعة ال ينقض احلدث١٢مسألة 

  ٣٧١................ ـ صحة غسل اجلمعة من اجلنب واحلائض١٣مسألة 

  ٣٧٢..............................جزاء التيمم بدل الغسلإ ـ ١٤مسألة 

  ٣٧٧................. ـ كيفية الغسل يف الليايل األوىل لرمضان١٥مسألة 

  ٣٧٨........................ ـ وقت األغسال يف ليايل رمضان١٦مسألة 

  ٣٨١............................ ـ غسل ليلة الثاين والعشرين١٧مسألة 

  ٣٨٢..................غسال عن األحداث ـ ال تنقض هذه األ١٨مسألة 

  ٤٠٤...........................غسال الزمانية ـ عدم قضاء األ١٩مسألة 

  ٤٠٦................................ ـ الغسل مستحب نفسيا٢٠مسألة 

  يف األغسال املكانية فصل

  ٤٢٢ ـ ٤٠٩

  ٤٢٢............ ـ استحباب الغسل عند دخول األماكن الشريفة١مسألة 

  يف األغسال الفعلية فصل

  ٤٩٧ ـ ٤٢٣

  ٤٨٤..............حباب الغسل ملن صب عليه ماء مظنون ـ است١مسألة 

  ٤٨٨.......................... ـ وقت األغسال املكانية والفعلية٢مسألة 

  ٤٩٠.................. ـ ما ينتقض من األغسال الفعلية واملكانية٣مسألة 

  ٤٩٣............... ـ عدم كفاية األغسال املستحبة عن الوضوء٤مسألة 

  ٤٩٤........................... ـ كفاية غسل واحد عن اجلميع٥مسألة 

  ٤٩٥................................. ـ استحباب الغسل نفسيا٦مسألة 

  ٤٩٧................................. ـ قيام التيمم مقام الغسل٧مسألة 




