






مجيع احلقوق حمفوظة
الطبعة الثانية

١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م



٥ .............................................................................................. التكفني 

بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني. والصالة والسـالم عىل سـيدنا ونبينا حممد وآله الطيبني 

الطاهرين. ولعنة اهللا عىل أعدائهم أمجعني. اللهم أعن ووفق وأرشد وسدد. 
(١) بـال إشـكال ظاهـر، ويف اجلواهـر: «وهو كالتغسـيل وغريه مـن أحكامه 
ال خـالف نصـاً وفتـو يف وجوبه»، بل هو مـن الرضوريات الفقهيـة التي قد تلحق 
بالرضوريـات الدينيـة. ويف معتـرب الفضل بن شـاذان عـن الرضاA: «إنـام أمر أن 
يكفـن امليـت ليلقى ربه عزوجل طاهر اجلسـد، لئال تبدو عورته ملـن حيمله أو يدفنه، 

لئال...»(١). ويظهر من مجلة من كلامهتم والنصوص املفروغية عنه. 
كام أنه يظهر من مجلة من النصوص الواردة يف التغسيل وجوب تكفني كل من 
جيـب تغسـيله، لذكرها بعد الفراغ مـن بيان التغسـيل(٢). ومقتضاهاـ  كإطالق بعض 
النصـوص ـ عمومـه للرجل واملـرأة والصبي، بل هو املسـتفاد مـن بعض النصوص 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب التكفني حديث:١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل امليت وغريها.

الفصل الثالث
يف التكفني

جيب تكفني امليت(١)



٦.................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٧

الرصحية الواردة يف املرأة والصبي(١) وربام يستشكل يف داللة بعضها، إال أن يف الباقي 
. ويظهرالوجه فيه مماتقدم يف  كفاية. والظاهرعدم اإلشكال أيضاًيف كون وجوبه كفائياً

التغسيل. 
(١) إمجاعاً، كام يف اخلالف والغنية، وما يف كالم مجلة من األصحاب من نسبته 
للمشهور تارة ولألكثر أخر إنام هو بلحاظ خالف سالر حيث ذكر أن أسبغ الكفن 
سـبع قطع، ثم مخس، ثم ثالث، وأن الواجب قطعة واحدة. ومن ثم ادعى إمجاع من 
عدا سالر يف املعترب وحمكي الذكر وكشف الرموز وغريها. وقال يف اجلواهر يف رده: 

«وهو ضعيف، لإلمجاع املنقول مستفيضاً أو متواتراً كالسنة عىل خالفه». 
ويشـهد للمشـهور مجلة من النصوص، كموثق سـامعة: «سـألته عام يكفن به 
امليـت. قال: ثالثة أثواب...»(٢) ومعترب عبداهللا بن سـنان عن أيب عبداهللاA: «قال: 
امليـت يكفـن يف ثالثة سـو العاممة واخلرقة يشـد هبـا وركيه، لكيال يبـدو منه يشء. 

واخلرقة والعاممة البد منهام وليستا من الكفن»(٣). 
وعليـه وعـىل غـريه مما تضمـن عدم زيـادة الكفن عـىل الثالثة مـن النصوص 
الكثـرية(٤) ينزل ما تضمن عدّ اخلمسـة بتاممهـا من الكفن، كمعتـرب معاوية بن وهب 
عنهA: «يكفن امليت يف مخسة أثواب: قميص ال يزر عليه وإزار وخرقة يعصب هبا 

وسطه وبرد يلف فيه وعاممة يعتم هبا ويلقي فضلها عىل صدره»(٥). 
(١) وسـائل الشـيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب غسـل امليت حديث:١، وباب:٢٢ منها حديث:٥، وباب:٢ 
مـن أبـواب التكفني حديـث:٥، ٩، ١٦، ١٨، وبـاب:١٤ منها حديث:٤، وبـاب:٢٥ منها حديث:١، 
وباب:٢٦ منها حديث:١، ٢، وباب:١٣ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٣، وباب:١٥ منها حديث:٢.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب التكفني حديث:٦.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١٢.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفني حديث:١٣.

بثالثة أثواب(١). 



٧ ................................................................................. التكفني بثالثة أثواب 

كـام البـد مـن البناء عـىل اسـتحباب مـا زاد عليها بعـد خروجه عـن الكفن، 
للمفروغيـة ظاهـراً عن عـدم وجوب غري الكفن. والسـيام مـع الترصيح يف صحيح 

زرارة ومرسلة يونس اآلتيني بأن ما زاد عىل الثالثة سنة خارج عن الفريضة. 
كـام أن مفروغيتهم عن عدم الفرق يف الكفن املفروض بني الرجل واملرأة تلزم 
بحمل النصوص الظاهرة يف زيادة املرأة عىل الرجل عىل االستحباب، كصحيح حممد 
بن مسـلم عن أيب جعفرA: «قال: يكفن الرجـل يف ثالثة أثواب، واملرأة إذا كانت 
عظيمـة يف مخس: درع ومنطق ومخـار ولفافتني»(١) ومعترب عبد الرمحن بن أيب عبداهللا: 
«سـألت أبا عبـداهللاA عن املرأة يف كم تكفـن؟ قال تكفن يف مخسـة أثواب أحدها 
اخلامر»(٢) ومرسـل يونس عنهامH: «الكفن فريضته للرجال ثالثة أثواب، والعاممة 

واخلرقة سنة، وأما النساء ففريضته مخسة أثواب»(٣). 
والسـيام مع أن مقتىض األول التفصيل بني املـرأة العظيمة اجلثة وغريها، وهو 
مع عدم بناء األصحاب عليه ال يناسب احلكم اإللزامي، بل االستحباب الذي يتأكد 

مع عظم اجلثة. 
هـذا وقـد اسـتدل لسـالر بصحيـح زرارة: «قلـت أليب جعفـرA: العاممة 
للميـت مـن الكفن هي؟ قال: ال إنام الكفن املفروض ثالثة أثواب أو ثوب تام ال أقل 
منه يوار فيه جسده كله، فام زاد فهو سنة إىل أن يبلغ مخسة، فام زاد فمبتدع. والعاممة 

سنة...»(٤). 
وقد استشكل فيه غري واحد بأنه مستلزم للتخيري بني األقل واألكثر. 

ويندفع بأنه إن أريد به امتناع التخيري املذكور، فقد حقق يف حمله أنه ممكن عقالً 
إذا مل يستند الغرض من األمر لألقل وحده دائامً، بل له وحده يف ظرف انفراده لألكثر 
بمجموعـه يف ظرف حتققه، وهو ممكن يف املقام. والسـيام مع كون إلباس الثوبني غري 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٩، ١٨، ٧.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفني حديث:١.



٨.................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٧

املسـتوعبني للبدن سـابقاً عىل إلباس الثوب املستوعب له، حيث يستند لألول سرت ما 
حتتـه، وللثاين يف سـرت ما يزيـد عليه، وللثالث سـرت باقي البـدن، وال دخل لالحق يف 

أصل سرت ما حتت السابق، بل يف تكثيفه. 
وإن أريـد به منافاته ملدعى سـالر من اختصاص الواجـب بالواحد، فام ذهب 
إليـه سـالر ال دليـل عليه، وما دل عليـه الصحيح ال قائل به. فهو كـام تر، لوضوح 
أن التخيـري لـو تم فالثالثة أفضل فردي التخيـري، وحيث ال فرق عميل بني ذلك وبني 
وجوب الواحد مع استحباب الزائد فال طريق إلحراز خمالفة مراد سالر ملفاد النص، 
لقـرب عدم توجهه للخصوصية املذكورة، ونظره ملقـام العمل الذي ال يفرق فيه بني 

الوجهني. 
عىل أن اجلمود عىل لسان الصحيح وإن كان يقتيض التخيري بني األقل واألكثر 
ولـو بالنحـو املذكور إال أن املفهـوم منه عرفاً هـو وجوب الثوب التام وحده وشـدة 
استحباب ضم الثوبني اآلخرين له، وجعل الثالثة أحد طريف التخيري بل أوهلام ألمهية 

االستحباب املذكور، حتى ال ينبغي ترك العمل به. 
ومـن مجيع ما ذكرنا يظهر أنه ال جمال ملا ذكره شـيخنا األعظمP من أنه بعد 
ظهـور الصحيـح يف التخيري بـني األقل واألكثـر املمتنع فالبد من تأويلـه بحمله عىل 
الفـرق بـني حالتي االختيـار واالضطرار، أو البنـاء عىل التصحيف بالنحو املناسـب 

إلحد النسخ اآلتية، أو محله عىل التقية. 
فاألوىل اإلشـكال يف االسـتدالل املذكور بام ذكره غـري واحد من أن الصحيح 
وإن روي بـ(أو) كام تقدم يف التهذيب حسبام هو املوجود يف الطبعة احلديثة، والوسائل 
عـن التهذيـب، إال أنه روي بالواو يف الكايف حسـبام هـو موجود يف الطبعـة احلديثة، 
وحـكاه غري واحد عنه، كام حكي عن بعض نسـخ التهذيـب، وهو الذي اقترص عليه 
يف املعترب املطبوع يف مقام نقل الرواية، وحينئذٍ ال يصلح شاهداً لسالر، بل يتعني محله 

عىل وجوب كون أحد األثواب الثالثة تاماً، فيطابق املشهور. 



٩ ................................................................................. التكفني بثالثة أثواب 

وأما محله عىل التخيري، ليناسب كالم سالر، فهو موقوف عىل استعامل الواو يف 
التخيري، وهو غري ثابت وال عريف. 

كـام حكـى يف الـروض عن كثري من النسـخ، ويف احلبل املتني عن بعض نسـخ 
التهذيب، ويف املدارك عن كثري منها، ويف كشـف اللثام عن أكثرها، ويف الرياض عن 
أكثـر املعتربة حذف العاطف واملعطـوف هكذا: «الكفن املفروض ثالثة أثواب تام ال 
أقـل منـه». وهو الـذي اقترص عليه يف املطبـوع من التذكرة، كام حـكاه يف املدارك عن 
املعتـرب ومجلة من كتـب العالمة، فيكون قوله: «تام. . . » بيـان حال الكفن املفروض 

 . الذي هو ثالثة أثواب، فيطابق املشهور أيضاً
وكيـف كان فـال جمال لالسـتدالل باحلديث مـع االختالف املذكـور يف نقله، 
فضالً عن رفع اليد به عام سـبق املعتضد بـام عرفت من األصحاب. مع موافقة القول 

باالكتفاء بالثوب التام لبعض العامة. 
هـذا ويف صحيـح عبداهللا بـن سـنان: «قلـت أليب عبداهللاA: كيـف أصنع 
بالكفن؟ قال:تؤخذ خرقة فيشد هبا عىل مقعدته ورجليه. قلت: فاإلزار؟ قال: ال، إهنا 
ال تعد شـيئاً، إنام تصنع لتضم ما هناك... ثم الكفن قميص غري مزرور وال مكفوف، 
وعاممة يعصب هبا رأسـه ويرد فضلها عىل رجليـه»(١). ومقتىض ذيله انحصار الكفن 
بالقميص والعاممة، وحيث ثبت اسـتحباب العاممة يكـون مقتضاه انحصار الواجب 

بالقميص. 
نعـم مقتـىض صـدره املفروغية عن كـون اإلزار مـن الكفن، لظهور السـؤال 
واجلـواب فيـه يف احتامل بدليـة اخلرقة عـن اإلزار، والردع عن ذلك بأهنـا ال تعد من 

أجزاء الكفن، لتجزي عن اإلزار، بل جتعل لغرض خاص أجنبي عنه. 
لكنـه يقتيض نحـواً من التدافع بني الصدر والذيـل، ال ظهور احلديث يف كون 
الكفـن هـو القميص واإلزار معـاً، وقد يدفـع التدافع بحمل الصدر عىل اسـتحباب 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٨.



١٠...............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٧

اإلزار والذيل عىل بيان الكفن الواجب، وعىل كل حال فهو ال يناسـب املشـهور من 
كون الكفن ثالث ثياب. 

نعـم البد مـن رفع اليد عن ظاهـر احلديث، لعدم القائـل بمضمونه عىل مجيع 
الوجوه، ألن الظاهر كون مراد سـالر الثوب التام الشـامل لتـامم البدن كام حكاه عنه 
يف التذكـرة، ويناسـبه اسـتدالهلم له بام تقـدم ال االكتفاء بالقميص، كـام قد يظهر من 
الصحيح. والسـيام مع ما أرشنا إليه من التدافع يف احلديث، ومع تضمنه العاممة دون 
غريها مما يظهر من النصوص أنه أهم منها، حيث يقرب التقطيع فيه وعدم نقله بتاممه، 

وأن بقية القطع قد ذكرت يف تتمته. فالحظ. 
(١) كـام هـو ظاهـر أو رصيح كثري مـن الكتب، كاملقنعـة واملبسـوط والنهاية 
واالقتصاد واخلالف وإشارة السبق والغنية واملراسم وإن كان مستحباً عنده والوسيلة 
والرسائـر واملعتـرب والتذكـرة وغريها، وإن عـرب يف بعضها بـاإلزار، لتحديد بعضهم 
موضعه من اجلسـد بام يناسـب املئزر املذكور، وترصيح آخر بفرشـه عند هتيئة الكفن 
بعـد القميص أو عليه أو لفه عىل امليت قبله، وغري ذلك مما يشـهد بإرادهتم من اإلزار 

 . املئزر باملعنى املذكور يف املتن، الذي يأيت صحة إطالقه عليه لغة وعرفاً
 وهـو داخـل يف معقـد اإلمجـاع املدعـى يف اخلـالف والغنية وحمكـي الذكر
والتنقيـح ورشح اجلعفريـة. وكأن مرادهم به اإلمجاع ممن يـر وجوب الثالثة، دون 
سـالر، كام رصح به يف املعترب. كام قد يكون بلحاظه نسـب لألكثر أو املشهور يف كالم 

مجاعة. وباجلملة: ال يظهر اخلالف فيه من املفيد إىل عرص صاحب املدارك. 
لكـن يظهـر من الصـدوق أن الواجـب بدله ثوب فـوق القميـص يلف مجيع 
اجلسـد، وأن احلربة تقوم مقام الثالث. قال يف املقنع: «ثم يكفن يف قميص غري مزرور 
وال مكفـوف، وإزار يلـف عىل جسـده بعد القميص، ثم يلـف يف حرب يامين عربي أو 

(األول): املئزر(١). 



١١ ..................................................................................... الكالم يف املئزر 

ظفاري نظيف» ويف الفقيه: «وغاسـل امليت يبدأ بالكفن فيقطعه، يبدأ بالنمط فيبسطه 
ويبسـط عليه احلـربة... ويبسـط اإلزار عىل احلربة، ويبسـط القميص عـىل اإلزار... 
...» ثم قال يف بيان التكفني بعد إكامل الغسـل: «ثم  ويأخـذ جريدتني... ويلفها مجيعاً
يضع امليت يف أكفانه وجيعل اجلريدتني معه إحدامها من عند الرتقوة ويلصقها بجلده، 
ويمـد عليـه قميصه مـن اجلانب األيمـن، واجلريدة األخـر عند وركـه من اجلانب 

األيرس ما بني القميص واإلزار ثم يلفه يف إزاره وحربة». 
نعم قال بعد ذلك: «وقبل أن يلبسـه قميصه يأخذ شـيئاً من القطن. . . ويشـد 
فخذيـه إىل وركه باملئزر شـداً جيـداً، لئال خيرج منه يشء». لكن عـدم ذكره املئزر عند 
إعداد الكفن وذكر الفائدة املتقدمة له، يناسب كون املراد به اللفافة املستحبة اخلارجة 
عن الكفن والتي أشـري إليها يف صحيح عبد اهللا بن سـنان املتقدم، وقد تبع يف العبارة 
املذكـورة الرضـوي. وهو املناسـب ملا يف اهلداية، حيـث قال بعد أن ذكـر إعداد قطع 

 .« الكفن بالوجه املتقدم مع حذف واختصار: «ويلفها مجيعاً وبعد مئزراً
كـام يناسـب ذلك ما حكاه يف املعترب وغريه عن ابـن اجلنيد: «ال بأس أن يكون 
». ملا يأيت يف االسـتدالل  الكفـن ثالثـة أثـواب يدرج فيهـا إدراجـاً أو ثوبني وقميصـاً
للقـول املذكـور من تقريب ظهور إطالق األثواب يف الشـمول، وال جيري فيه ما يأيت 
مـن املخـرج عن ذلك يف النصـوص. وهو املناسـب أيضاً ملا يف حمكي رسـالة عيل بن 
بابويـه وكالم ابن أيب عقيل من جعـل اإلزار فوق القميص، كام يأيت توضيحه يف آخر 

االستدالل للقول املذكور. 
وقد تنبه لذلك يف املدارك ومال للتخيري املذكور يف كالم ابن اجلنيد، وتبعه فيام 

حكي يف املفاتيح والكفاية والذخرية ورشح الفقيه لألمني االسرتابادي. 
ومنه يظهر اإلشكال فيام  يف حاشية املدارك، من أنه ال يظهر من الفقهاء خمالف، 
وأن الصدوق موافق. والكتاب مل تعلم منه املخالفة، وال تأمل أحد يف هذا احلكم قبل 

صاحب املدارك، وبعض من تبعه، بل ربام يكون مقلداً له.
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كـام ظهـر أنه ال جمال لالسـتدالل عىل وجوب املئزر باإلمجاع، والسـيام مع أنه 
يبعـد جـداً إطالعهم عىل أدلة خفيـت علينا بعد كثـرة النصوص الواردة يف املسـألة، 

فالالزم النظر يف مفادها. 
وقد استدل بجملة منها للمشهور. 

منهـا: ما تضمـن التعبري عن أحد األثـواب باإلزار(١). بدعـو: أنه وإن أريد 
باإلزار يف كالم الفقهاء يف املقام ما يقابل املئزر، وهو ما يلف متام البدن، إال أن املراد به 
يف النصوص املئزر، لرتاد فهام، كام يستفاد من مجلة من كتب اللغة، كالصحاح وخمتاره 
والنهاية وحكي يف لسـان العرب وكتب الفقه عن غريها. والسـيام مع ما رصحوا به 

من أن معقد اإلزار هو احلقو حيث ال يناسبه كون املراد به ما يلف متام البدن. 
ويؤيده كثرة اسـتعامله بمعنـاه يف كثري من النصوص الـواردة يف احلامم(٢)، ويف 

االستمتاع باحلائض(٣)، ويف لباس املصيل(٤)، ويف اإلحرام(٥). 
مضافاً إىل ما يف بعض نصوص املقام من القرائن الدالة عىل ذلك، مثل ما تقدم 
يف صحيـح عبداهللا بن سـنان من ردع توهم إجزاء اخلرقـة عن اإلزار، إذ لو أريد به ما 
يلـف متام البدن مل يكن منشـأ للتوهم املذكور، وقولـهA يف معترب معاوية بن وهب 
املتقـدم: «يكفن امليت يف مخسـة أثـواب: قميص ال يزر عليـه، وإزار، وخرقة يعصب 
هبـا وسـطه، وبرد يلف فيـه...»(٦) ألن توصيف الربد وحده بأنه يلف عليه مشـعر أو 
ظاهر يف عدم كون اإلزار كذلك، وقولهA يف موثق عامر: «ثم تكفنه... تبدأ فتبسط 
... ثم اإلزار طوالً حتى يغطي الصـدر والرجلني... ثم اخلرقة عرضها  اللفافـة طوالً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٨، ١٣. وباب:١٤ منها حديث:٣، ٤.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:٩، ١١، ١٢، ١٤، ١٥، ١٨، ٣١، ٣٩. من أبواب آداب احلامم.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٦ من أبواب احليض.
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢٢، ٢٣ من أبواب لباس املصيل.

(٥) راجع وسائل الشيعة ج:٩ باب:٥٠، ٥١، ٥٣ من أبواب تروك اإلحرام.
(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفني حديث:١٣.
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قدر شرب ونصف، ثم القميص، تشد اخلرقة عىل القميص بحيال العورة وبالفرج حتى 
ال يظهر منه يشء...»(١)، حيث رصح فيه بأن اإلزار يلف الصدر والرجلني، ولو كان 

املراد به ما عرب عنه الفقهاء باإلزار يف املقام لكان يلف متام البدن. 
لكن تفسـري اإلزار باملئزر باملعنى املذكور وإن كان مسـلامً واستعامله فيه شايع، 
إال أهنم رصحوا باسـتعامله يف معان أخر ال تناسـب املعنى املذكور، ففي القاموس أنه 
امللحفة، وحكاه يف لسـان العرب عن اللحياين، ثم قـال: «وقيل: اإلزار كل ما واراك 
 . وسـرتك. عن ثعلب. وحكي عن ابن األعرايب: رأيت الرسوي يميش يف داره عرياناً
فقلـت له: عريانـاً؟! فقال: داري إزاري»، ويف جممع البحرين: «ويف كالم البعض من 
أهل اللغة: اإلزار بالكرس ثوب شـامل جلميع البدن... ويف الصحاح(٢) وغريه: امليزر 
اإلزار يلتحـف بـه» بل إطالقـه يف كالم متقدمي األصحاب كالشـيخني عىل ما يلف 

م املعنى املذكور عند العرف.  مجيع البدن يشهد بقِدَ
واإلنصـاف: أن النظر يف جمموع النصوص واالسـتعامالت يناسـب اسـتعامل 
اإلزار يف الثوب السـاتر مع االختالف يف املسـتور باختالف االسـتعامالت واملوارد، 

فرياد به تارة: خصوص موضع املئزر املعهود الذي يطلق عليه يف عرفنا الوزرة. 
وأخر: ما فوقه مع عدم اسـتيعاب البدن، كام يناسـبه ما تقدم يف موثق عامر، 
ومـا يف صحيح رفاعة: «حدثني من سـمع أبا عبـداهللاA عن الرجل يصيل يف ثوب 
واحد متزراً به. قال: ال بأس به إذا رفعه إىل الثندوتني(٣)»(٤). وقريب منه خرب سفيان بن 

السمط(٥) ألن االتزار لبس اإلزار. 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٤.
(٢) مل أجد عاجالً ذلك يف الصحاح.

(٣) الثندوة من الرجل كالثدي من املرأة.
(٤) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢٢ من أبواب لباس املصيل حديث:٣.
(٥) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢٢ من أبواب لباس املصيل حديث:٥.
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وثالثـة: متام البدن حتى الرأس، كام يناسـبه ما تقدم من تفسـريه بامللحفة(١) أو 
نحوها يف كالم بعضهم، واشتهر عرفاً، وجر عليه الفقهاء يف املقام. 

وحينئـذٍ إن كان املـراد من االسـتدالل املتقـدم بنصـوص اإلزار نفي وجوب 
األخري فقد يكون يف حمله، لنهوض بعض القرائن املتقدمة وغريها مما يأيت إن شـاء اهللا 
تعـاىل بـه. وإن كان املراد به إثبات كفاية األول فهو ال خيلو عن إشـكال بعد ما تقدم، 
بل هو ال يناسب ما تقدم يف موثق عامر. وأشكل من ذلك ما لو أريد به وجوبه وعدم 

جواز خلو قطع الكفن عنه، كام قد يظهر من بعض كلامهتم. 
ومنهـا: ما تضمـن التكفني بثويب اإلحـرام، كصحيح معاوية بـن عامر عن أيب 
عبداهللاA: «كان ثوبا رسـول اهللا8 اللذان أحرم فيهام يامنيني عربي وأظفار. 
وفيهـام كفـن»(٢) ومعترب يونـس بن يعقوب عـن أيب احلسـن األولA: «اين كفنت 
أيب يف ثوبـني شـطويني كان حيرم فيهام، ويف قميص مـن قمصه، وعاممة كانت لعيل بن 
...»(٣) بضميمة ما يذكر يف كتاب احلج من أن  احلسني، ويف برد اشرتيته بأربعني ديناراً

ثويب اإلحرام إزار يتزر به ورداء. 
وفيـه مـع عدم وضـوح تعيـني اإلزار يف اإلحـرام بنحـو يطابق املئـزر باملعنى 
املذكـور، بـل هو حمتـاج إىل نظر يف األدلة ال يسـعه املقام ـ: أن ذلـك حيث مل يتضمن 
وجـوب التكفـني يف ثويب اإلحرام فـال ينهض بإثبات وجوب ما يناسـبهام يف الكفن. 
مضافاً إىل أن التكفني بثويب اإلحرام ال يسـتلزم إلباسـهام للميت عىل نحو لبس احلي 
هلـام يف اإلحـرام، بل ال إشـكال يف عدم وجوب الرتدي بالرداء، وحينئذٍ يمكن بسـط 
اإلزار طـوالً بنحو يلف به متام البدن أو أكثره، كام يمكن جعل الثوبني أو أحدمها من 

أجزاء الكفن املستحبة. 
(١) إن فـرست امللحفـة بـام يغطي متام البدن ولـو فرست بام يغطي متام اجلسـد املقابل للـرأس كام يظهر من 

بعضهم كان ذلك مناسباً للمعنى الثاين.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب التكفني حديث:١.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٥.
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بل قد اقترص عليهام وعىل القميص والربد يف معترب يونس، فإما أن يكون الربد 
هو املسـتحب ويكون بأحد ثويب اإلحرام اللف الواجب، وحينئذٍ يمكن حصوله هبام 
معـاً، أو يكون الـربد هو الواجب، ويكـون أحدمها مسـتحباً، وال طريق معه إلثبات 

وجوب املئزر. 
كـام أن صحيـح معاويـة بن عامر يعـارض مـا تضمن أن رسـول اهللا8 
كفـن يف ثوبـني صحاريني وثـوب حـربة(١)، ويف موثـق سـامعة: «والصحارية تكون 
بالياممـة»(٢) ويف موثـق زرارة: «ثوبـني صحاريـني وثـوب يمنة عـربي أو أظفار»(٣). 
قـال الشـيخ: «الصحيح عندي من ظفار، ومها بلدان». وقيـل: «يمنة بالضم بردة من 
برود اليمن، وظفار حصن هبا» فإن مقتىض جمموع ذلك أن الثوبني الصحاريني ليسـا 
يامنيني، وأنه8 مل يكفن إال بثوب يامين واحد كام هو رصيح مرسـل عيسـى بن 
املسـتفاد(٤)، فإذا كان ثوبـا إحرامه يامنيني كان أحدمها يف كفنـه ال كالمها، فينايف مفاد 

صحيح معاوية بن عامر. فالحظ. 
ومنهـا: صحيح حممد بن مسـلم عـن أيب جعفرA: «قـال: يكفن الرجل يف 
ثالثـة أثواب، واملـرأة إذا كانـت عظيمة يف مخسـة: درع ومنطق ومخـار ولفافتني»(٥)، 
بدعـو: أن املنطـق هـو املئزر، حيـث ذكر غري واحد مـن اللغويـني أن املنطق كمنرب 
والنطاق شـقة تلبسـها املرأة وتشد وسـطها فرتسل األعىل عىل األسـفل إىل األرض، 
واألسفل ينجرّ عىل األرض، ووجوبه يف املرأة يستلزم وجوبه يف الرجل ، لعدم الفرق 

بينهام إال يف املستحبات. 
وفيـه:أن الصحيح حيـث تضمن لفافتني فليس محل املنطـق فيه عىل الوجوب 
واللفافـة الثانية عىل االسـتحباب بأوىل من محل اللفافتـني عىل الوجوب ومحل املنطق 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٣، ٦، ١١، ١٧.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٦، ٤.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١١.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٩.



١٦...............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٧

عـىل االسـتحباب ولو بتنزيله عىل اخلرقة التي يشـد هبا وركا امليـت، لعدم بعدها عن 
التفسـري املتقدم الذي ال يتضح انطباقه عىل املئزر، والسـيام مع تفسـريه أيضاً بكل ما 
يشـد به الوسـط كاملنطقة. ويناسـبه مـا يف صحيحي العيـص بن القاسـم وعمرو بن 
أبان يف حديث إحرام أسـامء بنت عميس وهي نفسـاء من قولهA: «فأمرها رسول 
اهللا8 فاسـتثفرت ومتنطقـت بمنطـق وأحرمت»(١)، بنـاءً عىل روايتـه هكذا يف 
الوسـائل حسـب ما يف الطبعة احلديثة ورو نحوه يف جممع البحرين يف مادة (نطق). 
لكـن يف املطبوع حديثاً مـن الكايف: «وتنطقت بمنطقة»(٢)، ومـن التهذيب: «متنطقت 
بمنطقـة»(٣). إال أن يسـتدل بـه أيضـاً بمالحظة ما يظهـر من اللغويني مـن أن املنطق 

واملنطقة والنطاق بمعنى واحد. 
هذا وقد يسـتدل للقول اآلخر املتقدم من ابن اجلنيد وغريه وهو وجوب ثالثة 

ثياب شاملة أو ثوبني شاملني وقميص بأمرين:
األول: مـا تضمن أن الكفن ثالثة أثواب -كصحيح حممد بن مسـلم املذكور، 
وموثق سامعة ومرسل يونس(٤) املتقدمني يف أول املسألة- بضميمة ما تضمن االجتزاء 
 :Pبثوبـني وقميص، كمعترب بن يعقـوب املتقدم قريباً وغريه. قال سـيدنا املصنف
«وكأن الوجـه يف اعتبـار الشـمول يف األثـواب الثالثـة أو الثوبني مـن أن الثوب أعم 
من الشـامل قطعاً، ولذا يشـمل القميص هو أن ظاهر تكفني امليت بالثياب أو إدراجه 
فيها هو سـرته بكل واحد منها عىل نحو الشـمول... وفيه: أنه لو سـلم كون الشمول 
مأخوذاً يف التكفني واإلدراج يف أنفسـهام فال نسـلم ظهورمها لـو أضفنا إىل املتعدد يف 
الشـمول باإلضافـة إىل كل واحـد من املتعدد ، بل جيـوز أن يكون عىل نحـو التجزئة 

والتبعيض». 
(١) وسائل الشيعة ج:٩ باب:٤٩ من أبواب اإلحرام حديث:٢.

(٢) الكايف ج:٤ ص:٤٤٤.
(٣) هتذيب األحكام ج:٥ ص:٣٨٩.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٦، ٧، ٩.
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وأما االسـتدالل عىل إرادة الشمول يف كل ثوب بام يف ذيل صحيح احللبي عن 
أيب عبـداهللاA: «قـال: كتب أيب يف وصيته أن أكفنه يف ثالث أثواب، أحدها رداء له 
حـربة كان يصيل فيه يـوم اجلمعة وثوب آخر وقميص... وعممـه بعد بعاممة. وليس 
تعد العاممة من الكفن، إنام يعد ما يلف اجلسد»(١). فهو يف غري حمله إذ الظاهر أن املراد 
من اجلسـد فيـه ما يقابل الرأس، واملـراد بلفه لفه يف اجلملة ولوال بنحو االسـتيعاب، 
كام يناسـبه ما يف صدره من عدّ القميص من أجزاء الكفن، مع وضوح عدم اسـتيعابه 

اجلسد املقابل للرأس، فضالً عام يعمه. 
نعم قد يشـعر به خرب سـهل بن اليسع األشـعري: «سألت أبا احلسنA عن 
الثيـاب التـي يصيل فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟ قـال: أحب ذلك الكفن. يعني: 
. قلـت: يدرج يف ثالثة أثواب؟ قـال: ال بأس والقميص أحـب إيل»(٢). إذ لو  قميصـاً
أريد باإلدراج يف الثالثة ما يعم سرت بعضها لبعضه مل يصلح للمقابلة بالقميص، نظري 

ما تقدم يف كالم ابن اجلنيد. 
إال أن يف كفايـة ذلـك يف احلجيـة عىل إرادة االسـتيعاب يف الثوب إشـكاالً بل 
. والسـيام مع احتـامل أن يكون منشـأ املقابلة بـني القميص واإلدراج هـو ابتناء  منعـاً
التكفني باألول عىل اإللباس وبالثاين عىل اللف، ال بلحاظ االسـتيعاب وعدمه، ومع 
عـدم ثبـوت صحة سـند احلديث، وعدم ظهـوره يف الوجوب، بل يف جمـرد االجزاء، 
وعدم تضمن غريه مما ورد مورد اإللزام التعبري باإلدراج يف األثواب، ليتوهم صلوح 
اخلـرب للقرينيـة عىل ذلك. مضافاً إىل ما يأيت من ظهور بعـض النصوص يف عدم ابتناء 

إطالق التحديد باألثواب الثالثة عىل االستيعاب. 
ثـم إنه قد يدعى أن ما تضمن حتديـد الكفن باألثواب الثالثة حيث كان وارداً 
مـورد العمـل فالبد من وفائه بالبيـان بنحو يرتتب عليه العمل ولـو بضميمة القرائن 
احلاليـة االرتكازيـة أو غريهـا، وحيـث ال يـراد منه اإلطـالق بنحو يكتفي بمسـمى 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١٠، ٥.
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الثيـاب الثالثة، كثالث مـآزر أو مئزرين ولفافة أو غريها، ملا هـو املرتكز من أن لكل 
ثـوب غرضـاً يفي به ال يفي به غريه، وهو ال يناسـب التخيري الذي يقتضيه اإلطالق، 
فالبد من كون املراد الثياب الثالثة بكيفية خاصة ال جيتزأ بغريها، وحيث مل تعني تلك 
الكيفية حني التحديد تعني محلها عىل االسـتيعاب، لعـدم املرجح ألجزاء بدن امليت، 
والسـيام مع ثبوت لزوم االسـتيعاب يف بعضها. فهو نظري ما لو قيل يف بيان التغسيل: 

صب عليه ثالثاً، وعلم بلزوم االستيعاب يف بعض الصبات. 
ودعـو: أن الغـرض االرتـكازي مـن التكفني هو سـرت امليـت، وهو يقتيض 
االكتفاء باسـتيعاب املجموع، ال كل واحد من الثياب. مدفوعة بأن ذلك ال يناسـب 
لـزوم االسـتيعاب يف أحدها، ألن وجوب ضم غريه إليه البـد أن يكون لغرض زائد 
عىل سـرته، وحينئذٍ جيري يف الباقي ما تقدم من لزوم احلمل عىل االستيعاب بعد عدم 

إرادة اإلطالق، ملا تقدم، وعدم القرينة عىل التعيني. 
لكـن هـذا الوجـه وإن كان قريبـاً يف نفسـه، إال أنـه ال يتضـح بنحـو يصلـح 
لالسـتدالل. والسـيام مع تضمن بعض النصوص ما ال يناسـب ابتنـاء التحديد عىل 
االسـتيعاب، كصحيح حممد بن مسـلم املتقـدم، إذ لو ابتنى تكفني الرجـل فيه بثالثة 
أثـواب عىل اسـتيعاب كل منهـا مل يتجه مقابلته باخلمسـة املذكورة يف املـرأة التي منها 
الدرع واملنطق، وال اسـتثناء العاممة واخلرقة يف قولهA يف معترب عبداهللا بن سـنان: 
«امليت يكفن يف ثالثة سو العاممة واخلرقة»(١) وكذا ما تضمن التكفني يف مخسة منها 
اخلرقـة والعاممة أو اخلـامر(٢). ومن هنا ال يبعد ابتناء التحديد بعد عدم إرادة اإلطالق 
منه، ملا تقدم عىل اإلشـارة لثياب معهودة، مسـتوعبة أو غريهـا، وحيث خفيت علينا 

يكون التحديد جممالً من هذه اجلهة. فالحظ. 
الثاين: صحيح محران بن أعني: «قال أبو عبداهللاA: إذا غسـلتم امليت منكم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١٣، ١٨.
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فارفقـوا به... فقلت: فالكفن؟ قال: يؤخذ خرقة فيشـد هبا سـفله، ويضم فخذيه هبا 
ليضـم ما هناك، ومـا يضع من القطن أفضل، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد جيمع فيه 

الكفن»(١). بدعو: ظهور اللفافة فيام يلف متام البدن. 
 وأنكـر ذلك شـيخنا األعظم وسـيدنا املصنف (قدس رسمهـا). لكنه كام تر
خمالف ملقتىض إضافة اللفافة للميت املسـتفادة من مسـاق الكالم. والسيام مع وروده 
يف مقام تعليم الكيفية امللزم بوفاء البيان به مع القطع بعدم إرادة مسمى اللف، وعدم 
القرينة عىل تعيني قسـم خاص من اجلسـد له. ولعله لذا كان الظاهر مفروغيتهم عن 

االستدالل عىل وجوب اإلزار الشامل للبدن بام تضمن األمر باللفافة. 
وأمـا دعـو: أن قولـهA: «وبـرد جيمع فيه الكفـن» ظاهر أو مشـعر بعدم 
حتقـق اجلمع بغري الربد. فهي مندفعة مع عدم هنوض ذلك باخلروج عن ظاهر اللفافة 
بقـرب كون الغـرض به التنبيه عىل لزوم كون الربد مسـتوعباً، لعدم ظهوره يف نفسـه 
يف االسـتيعاب، بخـالف اللفافة، حيـث ال حيتاج فيها للتنبيه عـىل ذلك، لظهورها يف 
نفسـها فيه والسـيام مع وصف الربد بأنه جيمع فيه الكفن، ال أنه جيمع فيه امليت، فإن 
مجع اللفافة للميت نفسه ال تنايف اختصاص الربد بجمع الكفن. ومن هنا كان الظاهر 
متامية االسـتدالل بالصحيح. كام ال يبعد حينئذٍ تنزيل صحيح حممد بن مسـلم املتقدم 

عليه عىل النحو الذي تقدم. 
نعـم قد يكـون مقتىض اجلمع بينهام وبني موثق عـامر(٢) املتقدم املرصح فيه بأن 
اإلزار يغطي الصدر والرجلني تنزيل اللفافة فيها عىل ما يلف اجلسـد املقابل للرأس، 
أو عـىل األفضليـة، مع كون الواجب لف ما عدا الـرأس. وما عن الذكر وقد يظهر 
مـن مجاعـة ممن يـأيت يف حتديد املئزر من محـل موثق عامر عىل االسـتحباب. غري ظاهر 
الوجـه، حيث ال خمرج عن ظهوره يف الوجـوب، ألن نصوص املئزر جمملة من حيثية 
سعته ومطلقة من حيثية كيفية لفه عىل امليت، وهو من سنخ املبني أو املقيد. وال ينافيه 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٥، ٤.
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مـا تقـدم يف معترب معاوية بن وهـب(١) من توصيف الـربد باللـف دون اإلزار، إذ قد 
يكون منشـؤه عدم وجوب كون اإلزار الفاً لتامم جسـد امليت، بل ملا عدا الرأس منه. 

كام مل يتضح من النصوص ما ينايف ذلك. 
بـل قد يؤيده ما تضمنه موثق عامر املذكور ومرسـل يونس(٢) من إلباس امليت 
القميـص أوالً ثـم اإلزار ثـم اللفافـة أو احلـربة، حيـث يقـرب جداً كـون األعىل هو 
األوسع األشمل. بل جعل املئزر باملعنى الذي ذكره املشهور عىل القميص بعيد جداً، 
ال يناسـب الطريقـة املألوفة يف كيفية اللباس، كام ال يناسـب الغرض االرتكازي منه، 
وهو سرت العورة، ولذا رصح من بنى عليه بكونه حتت القميص، بخالف جعل اإلزار 
. ومن ثم أرشنا  الشامل لتامم البدن أو ما عدا الرأس عليه، فإنه مناسب للمألوف جداً
آنفاً إىل قرب كون ذلك هو املراد لعيل بن بابويه وابن أيب عقيل حيث ذكرا أن القميص 

حتت اإلزار. وإن أطلقا اإلزار، ومل يوضحا املراد منه فيام حكي من كالمهام. 
نعم قد ال يناسب ذلك توهم إجزاء اخلرقة عن اإلزار الذي أشري إليه يف صحيح 
عبـداهللا بن سـنان(٣) املتقدم. لكن يف كفاية ذلك يف اخلـروج عن مقتىض اجلمع املتقدم 
بـني النصوص إشـكال، بل منع، لعـدم خلوّ الصحيح عن اإلمجـال، وعدم الترصيح 
فيـه بالتوهم املذكور، وإنام حيمـل عليه بداللة االقتضاء، بنحـو ال يبلغ مرتبة الظهور 
احلجة. والسـيام مع احتامل أن يكون قول السـائل: «قلت: فاإلزار؟» يراد به السؤال 
عن أن اإلزار هو الثوب الثاين من أثواب الكفن، لتوهم أن اخلرقة هي الثوب األول، 
فيجعل اإلزار بعدها، ويكون الردع عن ذلك لبيان أن الكفن يبدأبالقميص، فيناسب 

ما ذكرنا. 
ومـن مجيـع ما تقـدم يظهر أنه ال جمال ملـا ذكره يف اجلواهر احتـامالً ومل يرتضه، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٣.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٨.
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ويف طهارة شيخنا األعظمP أنه حكي عن بعض معارصيه، من التخيري بني اإلزار 
الشـامل واملئزر باملعنى املتقدم، مجعاً بني صحيـح محران ونصوص اإلزار ونحوها مما 

تقدم االستدالل به للمئزر. 
إذ فيـه: أنه فرع هنوض تلك النصوص بإثبـات االكتفاء باملئزر املذكور بحيث 
تصلـح لرفع اليد عن ظهور الصحيح وغـريه يف الوجوب التعييني، وقد عرفت عدم 

هنوضها بذلك. مضافاً إىل عدم مناسبة التخيري املذكور ملوثق عامر. 
ومثله ما ذكره يف اجلواهر احتامالً من استحباب املئزر. إذ لو أريد به أنه أفضل 
فردي التخيري فهو فرع البناء عىل التخيري. مع أنه لو تم فمقتىض اجلمع العريف أفضلية 
األشمل. ولو أريد به استحباب ضمه لإلزار الشامل فال دليل عليه، لظهور نصوص 

اإلزار يف االكتفاء به، وليس عليه دليل آخر ليحمل عىل االستحباب. 
ثـم إن مـا تقدم مـن الوجه وإن مل أعثـر عىل مرصح به مـن األصحاب، إال أن 
كالم الصدوق ال يأباه، لقرب محل ما رصح به يف الفقيه من لف امليت باإلزار واحلربة 
عىل اسـتحباب شـمول اإلزار للرأس، ومحل ما رصح به يف املقنع من لفّ اجلسـد به 
عليه أيضاً، أو عىل لفّ اجلسـد املقابل للرأس، ال مع الرأس، أو يكون ذلك منه مبنياً 
عـىل العمل بظاهر صحيح محران وإمهال غريه، كموثق عـامر، أو تنزيله عليه اجتهاداً 

منه يف ذلك. 
كـام أن كالم املفيـد ال خيلو عن إمجال، ألنه وإن ذكر املئزر بنحو يظهر منه إرادة 
 املعنى الذي ذكره املشهور، إال أنه ذكر معه اللفافيتن ثم قال: «والسنة أن يكون إحد
اللفافتـني حربة يمنية»، وقـد يظهر من ذلك وجوب اللفافة الثانية وأن السـنة خمتصة 

بكوهنا حربة، املستلزم لكون املئزر هو املستحب. 
هـذا مع اضطـراب األصحـاب يف ذلـك، واختـالط الواجب باملسـتحب يف 
عبـارات مجلـة منهـم، واالطمئنان بعدم عثورهـم عىل أدلة مل تصل إلينـا. ومن هنا ال 

جمال لرفع اليد عن مفاد النصوص لو خالف املشهور عندهم. 
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وأما دعو: لزوم رفع اليد عن ذلك ملخالفته للسرية املستمرة، حيث يبعد جداً 
رفعهم اليد عام هو الواجب مع شدة اهتاممهم يف مثل ذلك بكثري من املستحبات. فهي 
مندفعـة بـأن املتولني لذلك غالباً ملا كانوا مجاعة خمصوصني من عامة الناس فسـريهتم 
مسـتندة للتعليـم من أهل العلـم تبعاً للفتاو املشـهورة فال يبعد خطؤهـا تبعاً خلطأ 
تلـك الفتاو. وال حيرز اتصاهلا بعصور املعصومنيG بنحو يعلم باسـتنادهم هلم، 
ويمتنع خطؤها عادة. ومن ثم ال جمال للخروج هبا عن مفاد النصوص الذي ذكرناه. 

فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل. ومنه نستمد العون والتسديد. 
(١) كـام يف املسـالك والـروض والروضـة والريـاض، ويف احلدائـق أنه مراد 
األصحاب، ويف جامع املقاصد أنه جيب أن يسرت الرسة والركبة، ويف املقنعة واملراسم 
مـن رسته إىل حيث يبلغ من سـاقيه، وعن املصباح وخمتـرصه من رسته إىل حيث يبلغ 
املئـزر. واجلميـع ال خيلو عن إشـكال، لصدق املئـزر عرفاً بدون ذلـك، كام اعرتف به 
سـيدنا املصنفP وسـبقه إليه يف اجلواهر. وحتديد معناه العريف باألول يف الروض 

والرياض وعن بعض مشاخينا، وبالثاين يف جامع املقاصد. ممنوع. 
ومثلـه ما عن بعض مشـاخينا من االستشـهاد لألول بام تقـدم من اللغويني من 
أن معقـد اإلزار احلقـو، بدعو: حماذاة احلقو للـرسة. إذ فيه مع أنه ال ينهض بتحديد 

أسفل املئزر ـ: أن أعىل احلقو أسفل من الرسة. 
وكذا االسـتدالل بام يف صحيح احللبي يف االستمتاع باحلائض: «تتزر بإزار إىل 
الركبتني وخترج رسهتا»(١)، ويف موثق أيب بصري: «تتزر بإزار إىل الركبتني وخترج ساقيها 
وله ما فوق اإلزار»(٢). لعدم ظهورمها يف حتديد اإلزار، بل حتديد موضع االسـتمتاع. 
بل قد يظهر منهام عدم مطابقة احلد املذكور لإلزار. نعم ال إشـكال يف عدم كفاية سرت 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٦ من أبواب احليض حديث:١، ٢.

وجيب أن يكون ساتراً ما بني الرسة والركبة(١). 
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العورة فيه، وإن احتمل كونه حكمة لوجوبه، حتى احتمل يف الروض كفايته. 
هذا وتقدم عن الذكر اسـتحباب سرته الصدر والرجلني، وقد يرجع إليه ما 
يف املبسـوط والنهاية من اسـتحباب كونه من صدره إىل الرجلني، وأن الوجه فيه محل 

موثق عامر عىل االستحباب، وتقدم اإلشكال فيه. 
وأشـكل منـه ما يظهر من الوسـيلة وحمكـي اجلامع من اسـتحباب ما يبلغ من 
الصـدر إىل السـاقني، ويف املسـالك والـروض والروضة من اسـتحباب سـرته ما بني 

صدره وقدمه. حيث ال يطابق حتى موثق عامر لو محل عىل االستحباب. 
(١) كـام هـو املعـروف بـني األصحـاب املذكـور يف كتـب مجاعـة مـن قدماء 
األصحـاب ومتأخرهيم، كام تقدم من كتب الصدوق الثالثة، وكذا املقنعة واملبسـوط 
واخلالف واالقتصار وإشـارة السـبق والغنية والوسـيلة والرسائـر والرشايع والنافع 
والتذكـرة واملنتهـى وحمكي مصبـاح املرتىض ورصيـح العامين وغريهـم. وهو داخل 
يف معقـد إمجاع اخلـالف والغنية، كام حكي دعواه عليه عـن الذكر والتنقيح ورشح 

اجلعفرية، ونسب للمشهور يف التذكرة واملختلف وغريمها. 
ويقتضيه مجلة من النصوص املتقدمة عند الكالم يف وجوب الثياب الثالثة ويف 
وجوب املئزر، كصحيحي عبداهللا بن سنان وحممدبن مسلم ومعتربمعاويةبن وهب(١) 

وصحيح محران وموثق عامرومرسل يونس(٢). 
وتقدم عن ابن اجلنيد التخيري بني ثياب ثالثة يدرج فيها امليت وثوبني وقميص، 
ووافقه يف املعترب والروضة واملدارك واملستند واحلدائق حاكياً له عن مجلة من متأخري 
املتأخريـن، وقـد يظهر من ذكر الصدوق يف الفقيه املرسـل اآليت بنـاؤه عليه. مجعاً بني 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٨، ٩، ١٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٣، ٤، ٥.

 (الثاين): القميص(١). 
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النصوص املذكورة وخرب سـهل بن اليسـع: «سـألت أبا احلسنA عن الثياب التي 
. قلت:  يصيل فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟ قال: أحب ذلك الكفن. يعني: قميصاً
يـدرج يف ثالثـة أثواب؟ قـال: ال بأس بـه، والقميص أحب إيل»(١). ومرسـل الفقيه: 
«وسـئل موسى بن جعفرA عن امليت يموت أيكفن يف ثالثة أثواب بغري قميص؟ 

قال: ال بأس بذلك، والقميص أحب إيل»(٢). 
وقد يستشـكل يف االسـتدالل املذكور مضافاً إىل ضعف احلديثني بقرب احتاد 
املرسـل مع خرب سـهل، واالختالف بينهام بسبب النقل باملعنى. واخلرب ال ظهور له يف 
اسـتحباب مطلق القميص، بل خصوص القميص الذي يصيل فيه، فال ينايف وجوب 
مطلـق القميص. قال يف الرياض بعد ذكر ذلك: «وهو وإن كان بعيداً، إال أنه ال بأس 
باملصري إليه مجعاً بني األدلة». بل عن بعض مشاخينا أن ظاهر اخلرب يف نفسه وحكاه يف 

اجلواهر عن بعضهم. 
وفيه: أن املسؤول عنه أوالً وإن كان هو خصوص ثياب الصالة، إال أن اجلواب 
» ظاهر يف رجحان القميص من بني  بأنه الكفن املحبوب، ثم قولهA: «يعني: قميصاً
ثياب الصالة، ال لكونه من ثياب الصالة، بل خلصوصية كونه قميصاً، فيكون راجحاً 
من اجلهتني معاً، وذلك هو الذي نبه السائل ملعرفة حكم القميص مطلقاً، حيث قابله 
بالدرج يف األثواب الثالثة الذي ال يصدق مع كون أحدها قميصاً، لعدم صدق درج 
امليت الذي هو عبارة عن إدخاله وتضمينه بإلباسه القميص، لعدم استيالئه عليه، كام 
أجـابA برتجح القميـص، ال برتجح ثوب الصالة. ومن ثم يكون محل القميص 
. كام ال جمال لتكلفه يف مقام اجلمع  يف الذيـل عـىل خصوص قميص الصالة بعيداً جداً
مع نصوص القميص، لسهولة اجلمع عرفاً بحمل تلك النصوص عىل االستحباب. 

فالعمـدة ضعف سـند احلديث، لروايته عن حممد بن سـهل عن أبيه، وسـهل 
وإن نـص النجايش عىل توثيقه، إال أن ولده حممـداً مل ينص عىل توثيقه أحد. وإن كان 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٥، ٢٠.
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من القريب جداً اسـتفادة وثاقته من رواية غري واحد من األجالء عنه ومنهم أمحد بن 
حممد بن عيسى الذي أخرج الربقي من قم ألنه يروي عن الضعفاء ويعتمد املراسيل. 
 Aتكفني أمحد له بكفن أرسـله له اإلمام بـل يف تنقيـح املقال عن اخلرائـج أنه رو
يف حياتـه، وهو مشـعر أو ظاهر يف تفقـد اإلمامA له واختصاص أمحـد به. مضافاً 
إىل ترصيح النجايش برواية مجاعة لكتابه الظاهر يف اهتاممهم به واشـتهاره بينهم، وأن 
للصـدوق طريقاً إليه يف مشـيخة الفقيه، فإن ذلك بمجموعـه يوجب الوثوق بظهور 
وثاقـة الرجل بني األصحاب، كام هو املناسـب لظهور تعويل الصدوق عىل اخلرب من 
إثباتـه مضمونـه يف الفقيه، وعمل املحقـق به خروجاً عن ظهـور النصوص األخر يف 
تعني القميص مع عدم بنائه عىل التسامح يف األسانيد وعدم ظهور عمل معتد به جابر 

 . له لو كان ضعيفاً
وأمـا ما ذكره سـيدنا املصنفP مـن مانعية إعراض املشـهور عن اخلرب من 
التعويـل عليه. فهو يف غاية اإلشـكال، لعـدم حتقق اإلعراض املوهـن بعد عمل مثل 
الصدوق وابن اجلنيد واملحقق باخلرب، واحتامل كون اقتصار مجلة من األصحاب عىل 
القميـص ألنه أفضـل أو أحوط، ال للجـزم بوجوبه لوهن اخلرب. والسـيام مع ظهور 

. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.  اضطراهبم يف املسألة. فتأمل جيداً
(١) كام يف جامع املقاصد واملسالك والروض والروضة وحمكي فوائد الرشايع 
ورشحـي اجلعفريـة وغريهـا. ويف املسـالك والروضة تعليلـه بأنه املتعـارف. قال يف 
اجلواهر: «وربام حيتمل االكتفاء به وإن مل يبلغ نصف السـاق. وهو مشـكل، لندرته يف 

زمان صدور األخبار» وسبقه إليه يف الرياض. 
قال سـيدنا املصنفP: «لكن لو تم ففـي وجوب األخذ به تأمل». والوجه 
فيـه عدم صلـوح الغلبة لتقييـد اإلطالق املذكور، كـام تكرر غري مـرة. إال أن توجب 
حتديـد مفهوم القميص عرفاً بمقتضاها كام قد يظهر من املسـتند يف املقام بحيث يبتني 

جيب أن يكون ساتراً ما بني املنكبني إىل نصف الساق(١) 
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إطالقه عىل غريموردها عىل املجاز أو النقل، ودون إثبات ذلك خرط القتاد. ومقتىض 
األصـل االكتفاء باألقل، بناء عىل ما هو التحقيق من الرجوع للرباءة مع الدوران بني 

األقل واألكثر االرتباطيني. 
نعـم يف موثـق عامر املتقدم: «ثم اخلرقة عرضها قدر شـرب ونصف ثم القميص 
 : تشـد اخلرقة عىل القميص بحيال العورة والفـرج حتى ال يظهر منه يشء» وفيه أيضاً
«ثـم باخلرقة فوق القميص عىل إلييه وفخذيه وعورته»(١). ومقتضامها سـرت القميص 
. وهو املناسـب ملا يظهر منه  للعـورة، بـل مقتىض الثاين سـرت اإلليني والفخذيـن أيضاً
ومـن مرسـل يونس(٢) من كونه أول الثياب امللبوسـة. وال يبعد لـزوم املقدار املذكور 

وإن صدق القميص بدونه، تعويالً عىل ذلك. فتأمل. 
هذا ويف الروضة اسـتحباب كونه إىل القدم، ويف املسالك أنه جيوز بإذن الورثة 
أو وصيـة امليت النافذة، واحتمل يف الروض جوازه ولو مع عدمهام. وأطلق يف جامع 
املقاصـد جـوازه معلالً بأنـه الغالب. ولعلـه يرجـع إىل أن الغلبة املذكـورة مانعة من 
محـل إطـالق ما تضمن أن الكفن من أصل املال عـىل إرادة غري الغالب من القميص. 
ويشـكل مع تسـليم الغلبة بأنه بعد فرض إطالق القميص بنحو يشمل ما ال يصل إىل 
القدم وجواز االقتصار عىل ذلك حيتاج جواز فرض ما زاد عليه عىل الورثة إىل دليل. 
ويأيت يف املسألة الثانية والثالثني ما ينفع يف املقام. وكيف كان فلم يتضح االستحباب 
الذي تقدم من الروضة. غاية ما يدعى حسن االحتياط بالزيادة لو فرض احتامل عدم 

صدق القميص عىل ما دونه للشبهة املفهومية. 
والغنيـة  اخلـالف  إمجـاع  معقـد  يف  داخـل  وهـو  ظاهـر،  إشـكال  بـال   (١)
وغريمهـا ممـا تقدم، بـل لعله متيقن منـه كام يظهر منهـم املفروغية عنه عنـد تعرضهم 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٤، ٣.

(الثالث): اإلزار(١).
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للخالف يف غريه. 
ويقتضيـه غـري واحـد من النصـوص املتقدمـة وإن مل يعـرب عنه فيها بـاإلزار، 
كصحيـح حممد بن مسـلم املتضمـن يف املـرأة للفافتـني(١)، ومعترب معاويـة بن وهب 
املتضمـن للفـه بالـربد(٢)، وموثق عامر املتضمـن للفافة(٣)، وصحيح محـران املتضمن 
للفافـة وبـرد جيمع فيه الكفن(٤). من دون أن يظهر هلا معارض عدا ما قد يسـتفاد من 
عـدم ذكره يف صحيـح عبداهللا بن سـنان(٥)، الذي تقدم الكالم فيـه يف آخر الكالم يف 

وجوب ثالثة ثياب. فراجع. 
(١) بـال إشـكال ظاهر، وهو املتيقـن من اللـف واللفافة اللذيـن تضمنهام ما 
تقـدم مـن النصوص. نعم قد يقرصان عن إثبات وجوب تغطية أعىل الرأس وأسـفل 
القدمـني. لكـن ال يبعـد اسـتفادته تبعاً، لفهم أن الغرض من اللف سـرت متـام البدن. 
والسـيام بمالحظـة قولهA يف صحيـح زرارة املتقدم: «إنام الكفـن املفروض ثالثة 
أثـواب أو ثوب تام ال أقل منه يواري فيه جسـده كله»(٦)، حيث ال إشـكال ظاهراً يف 
كـون التخيري بـني الثالثة أثواب والثوب التام من سـنخ التخيري بـني األقل واألكثر. 
ويكـون األمـر أظهر عىل نسـخة إبـدال (أو) بالواو بنـاء عىل ما تقدم عنـد الكالم يف 
وجوب الثياب الثالثة. وأما عىل نسخة حذف (وثوب) فمقتضاه سرت متام البدن بتامم 
الثيـاب، ال بخصـوص الثوب األخـري. وحينئذٍ يمكن تتميم املدعـى بصحيح محران 
املتضمن أن الثوب األخري جيمع الكفن(٧). إذ مقتضاه أنه مع قصور ما حتته جيب السرت 

به، ومع السرت بام حتته يكون هو فوقه. 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٩، ١٣.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٤، ٥.
(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٨، ١.

(٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٥.

وجيب أن يغطي متام البدن(١)
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وباجلملـة: ال ينبغي التأمل بعـد النظر يف جمموع النصوص والفتاو يف اعتبار 
كون الثوب األخري الذي عرب عنه يف كلامهتم باإلزار مستولياً عىل متام البدن. 

بل يف جامع املقاصد أنه جيب أن يكون بحيث يشد من قِبَل الرأس والرجلني، 
وجـر عىل ذلك يف الـروض والرياض وحمكـي فوائد الرشايع ورشحـي اجلعفرية. 
ورصح باسـتحباب ذلك يف املسـالك والروضة وكشـف اللثام وغريها مع الترصيح 
بمطلـق السـرت ولو باخلياطـة. لكن ال دليل عـىل الوجوب، بل وال االسـتحباب. إال 
، خروجاً عن شـبهة اخلـالف. وما يف الرياض  أن يرجـع إىل رجحـان االحتياط عقالً
مـن عدم تبادر السـرت باخلياطة مـن األخبار. غري ظاهر بنحو يعتـد به يف رفع اليد عن 

اإلطالق أو األصل. 
: «ويعتـرب يف اجلميع شـمول البـدن يف جانب  هـذا ويف جامـع املقاصـد أيضـاً
العـرض. وينبغـي أن يكـون عـرض اللفافـة بحيث يمكـن جعل أحـد اجلانبني عىل 

اآلخر. كام يشهد به األخبار، ويشعر به كوهنا لفافة وفوق اجلميع». 
أقـول: أما شـمول اجلميع للبـدن يف جانب العـرض فال ينبغـي التأمل فيه يف 
األثـواب الثالثـة. والظاهـر عدم اإلشـكال فيه بينهم. أمـا اإلزار الـذي تعرضت له 
النصوص فإن كان هو املئزر الذي ذكره املشـهور فمن الظاهر أخذ اللف يف مفهومه، 
البتنـاء اسـتعامله عىل عقد طرفيه بعد لفه، وعليه يبتني مـا تقدم منهم الترصيح به من 
أن معقد اإلزار هو احلقو. وإن كان هو اإلزار الذي ذكره الصدوق وذكرناه فقد تقدم 
أن الدليـل عليه صحيح محـران املتضمن للفافة، وموثق عامر املـرصح بتغطية الصدر 

والرجلني مع بسطه وجعل امليت مستلقياً عليه. 
وأمـا القميـص فمـن الظاهر خياطتـه بنحو حييط بالبـدن. وأما مـا تعارف يف 
عصورنا من إطالقه عىل ما له جانبان يلتقيان باألزرار، فال يبعد كونه مسـتحدثاً، كام 
يناسـبه ما تضمن األمر بشق القميص ونزعه من الرجلني من النص(١) والفتو. نعم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٨.
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مقتـىض الترصيح يف مجلة مـن النصوص(١) بأنه ال يزر جواز ظهور ما يتعارف ظهوره 
من الصدر مع عدم الزر. 

وأما اإلزار الذي تعرض له األصحاب وأرادوا به الثوب الشامل، فام تقدم يف 
وجه استيعابه طوالً يقتيض لزوم استيعابه عرضاً، كام ال خيفى. 

وأما ما ذكره أخرياً من كون اإلزار املذكور بحيث جيعل أحد جانبيه عىل اآلخر 
وال يكتفى بمجرد اتصاهلام فام ذكره هو والشهيد الثاين يف الروض من شهادة األخبار 
به مل يتيرس يل ما يشهد له، إذ مل أعثر إال عىل الرضوي: «وتلفه يف إزاره. . . وتبدأ بالشق 

األيرس ومتد األيمن، ثم متد األيمن عىل األيرس»(٢)، ومن البعيد إرادهتام له. 
نعـم ال ينبغي التأمل يف ظهور النصوص املتضمنـة لعنوان اللف واللفافة فيه. 
ومـا يف الـروض من حتقق اللف بمجرد شـمول البـدن ولو باخلياطة، بعيـد جداً عن 

املفهوم العريف هلا. 
إال أن تنـزل عـىل كون اللف ألجل سـرت البدن أو مسـتحباً، مجعـاً مع صحيح 
زرارة الظاهر يف وجوب موارة الكفن لتامم جسـد امليت ال غري. ولعله لذا رصح غري 
واحد بكفاية ذلك وإن استحب ما زاد عليه. عدا السيد يف الرياض، معلالً بعدم تبادر 
. وهو غري ظاهر.  السـرت بمثل اخلياطة من النصوص، نظري ما تقدم منه يف السرت طوالً

إال أن يرجع ملا ذكرناه من عدم صدق اللف بدونه. 
فـإن أمكـن رفع اليد عنه بصحيح زرارة عىل ما تقدم فهو، وإال تعني البناء عىل 
وجوبـه. ثـم إن الظاهر جريان نظـري الكالم املذكور يف اإلزار اآلخـر الذي ذكرناه أو 
ذكـره الصـدوق، ألن عمدة الدليـل عليه صحيح محـران(٣) املتضمن لعنـوان اللف، 
وموثـق عـامر(٤) املتضمن لتغطية الصدر والرجلني. بل قد جيـري ذلك يف املئزر الذي 
(١) وسـائل الشـيعة ج:٢ بـاب:٢ من أبواب التكفني حديـث:٨، ١٣، ٢١. وباب:١٤ مـن أبواب التكفني 

حديث:٣. وباب:٢٨ من أبواب التكفني حديث:٢.
(٢) الرضوي ص:١٧. ومستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٢ من أبواب التكفني حديث:١.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٥، ٤.
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ذكره املشهور، حيث ال يبعد ابتناء استعامله عىل اللف. فالحظ. 
بقي يشء. وهو أن املذكور يف املقنعة واملبسوط والنهاية أن املئزر حتت القميص، 
وجر عليه يف التذكرة واملنتهى وظاهر الرسائر، ورصح بوجوبه يف القواعد، ونسـبه 
يف حمكـي الذكر للمشـهور تارة كام يف كشـف اللثام ولألصحاب أخـر، ثم قال: 
«ونقل األصحاب فيه اإلمجاع». قال يف مفتاح الكرامة: «هذا اإلمجاع املسـتفيض نقله 
كـام يظهر من نسـبته لألصحاب ما وجدته. لكنـه معلوم، ألن األصحاب بني مرصح 
بالرتتيـب املذكـور هنا وآت بلفـظ (ثم) أو عاطـف بالواو مقدم املئـزر عىل القميص 

والقميص عىل اإلزار...». 
ومل أعثر عىل ما يشهد لذلك من األخبار، وإن كان هو املناسب لطبيعة اللباس، 
بناء عىل أن املراد باملئزر ما ذكره املشـهور، كام تقدم يف آخر الكالم فيه. والذي تضمنه 
موثق عامر ومرسـل يونس(١) أن القميص حتت اإلزار، وتقدم أن املناسب لذلك كون 
اإلزار هو الذي ذكرناه أو ذكره الصدوق، ال املئزر الذي ذكره املشـهور. والسـيام مع 

ما يف موثق عامر من أنه يغطي الصدر والرجلني. 
وبنـاءً عـىل مـا تقدم مـن أن الواجب هـو اإلزار املذكـور يتعـني املحافظة عىل 
الرتتيب الذي تضمنه احلديثان، كام جر عليه الصدوق، وحكاه يف احلدائق عن عيل 
بـن بابويـه وابن أيب عقيـل، وإن أطلقا اإلزار ومل حيدداه. وأما بنـاءً عىل وجوب املئزر 
الـذي ذكره املشـهور، فإن كان احلديثـان املذكوران من أدلته كام ذكـره غري واحد لزم 
. ومن ثم كان كالم املشـهور مضطرباً ال يناسـب  العمل بمضموهنام يف الرتتيب أيضاً

 . أدلتهم، كام يظهر مما تقدم أيضاً
وبـام ذكرنـا يظهر أن االحتياط بمطابقـة مفاد النصوص وما ذكره املشـهور ال 
يكـون إال باجلمع بـني املئزر واإلزار الذي ذكرناه أو ذكـره الصدوق، مع كون األول 

حتت القميص أو ما هو بمنزلته لو قيل به، والثاين فوقه. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٣، ٤.
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(١) قال يف جامع املقاصد: «وهل يشرتط أن يكون كل واحد من هذه األثواب 
بحيث يسرت العورة يف الصالة، أم يكفي حصول السرت باملجموع؟ الظاهر األول، ألنه 
املتبـادر من األثـواب، وألنه أحوط. وإىل اآلن مل أظفـر يف كالم األصحاب بيشء من 
». ووافقه يف الروض والروضة مقترصاً يف األول عىل التبادر يف مقام  ذلـك نفياً وإثباتاً
االسـتدالل عليه، مع اعرتافه بأنه خـالف ظاهر صحيح زرارة املتقدم، وفيه: «الكفن 
املفـروض ثالثة أثواب وثوب تام ال أقل منه يوار فيه جسـده كله»(١). وجر عليه 

يف الروضة وحمكي رشح اجلعفرية. 
وظاهرمهـا املفروغيـة عن وجوب السـرت يف اجلملة باملجمـوع أو بكل واحد. 

ويقتضيه صحيح زرارة املذكور، لعدم صدق املواراة بدون ذلك. 
وأمـا مـا يف احلدائق مـن محل قولهA: «يواري فيه جسـده» عـىل جمرد لزوم 
استيعاب الكفن للجسد وشموله يف مقابل نقصه عنه، كام هو املناسب للتأكيد بقوله: 
«كله»، فيكون ذلك مؤكداً لقوله: «تام ال أقل منه». ولذا مال لعدم اعتبار السرت حتى 
باملجمـوع، عمـالً باألصل. ويناسـبه ما سـبقه إليـه املحقق األردبيـيل يف حمكي جممع 

 .« الربهان من قوله: «ال أعرف دليل كون األثواب بحيث تسرت البدن لوناً وحجامً
فهو كام تر، ألن إرادة االسـتيعاب والشـمول ال تنايف إرادة السـرت أيضاً، كام 
هو ظاهر أو رصيح عنوان املواراة، فهو مسوق لبيان لزوم استيعاب األثواب املوارية 
للجسـد، ال جمرد اسـتيعاب األثواب ولـو مل تكن موارية. ويعضـد الصحيح يف ذلك 
معتـرب الفضل بن شـاذان: «إنام أمر أن يكفن امليت ليلقى ربه عزوجل طاهر اجلسـد، 
ولئال تبدو عورته ملن حيمله أن يدفنه. ولئال ينظر [يظهر] الناس عىل بعض حاله وقبح 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١.

واألحـوط وجوبـاً يف كل واحد منها أن يكون سـاتراً ملا حتته غري حاكٍ عنه، 
وإن حصل السرت باملجموع(١).
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منظره»(١). 
بـل ال يبعد كون السـرت مأخوذاً من مفهـوم الكفن لغة، فعن ابـن األعرايب أن 
الكفن بالسـكون التغطية، وعن بعضهم أنه األصل إلطالق الكفن عىل ثياب امليت. 
وقد يناسبه ما يف احلديث الذي ذكره اللغويون: «أهد لنا شاة وكفنها» أي: مما يغطها 
من الرغفان، وقوهلم: «كفنت اخلبزة يف امللة، وكفنت اجلمر بالرماد إذا واريتهام هبام». 
لكن يف أسـاس البالغة أن ذلـك جماز، وأن الكفن ثياب امليـت، وحينئذٍ حيتاج إثبات 
أخذ السرت يف مفهومه لدليل. نعم ال يبعد كون مصحح اإلطالق املجازي املذكور هو 
سرت الشاة واخلبزة واجلمر باألمور املذكورة، ال جمرد كوهنا حتتها، فيناسب أخذ السرت 

يف مفهوم كفن امليت. 
والعمـدة احلديثان املتقدمان املؤيدان بذلك، وبمناسـبة اعتبار السـرت للغرض 
االرتـكازي مـن التكفني، حيث قد يقرب ألجله انـرصاف النصوص والفتاو إليه. 
ويكـون عـدم ذكـره يف كالم قدماء األصحاب ومجلـة من متأخرهيـم للمفروغية عنه 

بسبب االنرصاف املذكور، الللخالف فيه، بل يبعد منهم جداً اخلالف فيه. 
هـذا وأما مـواراة كل ثوب ملا حتته فام تقدم من جامـع املقاصد يف وجه اعتباره 
من أنه املتبادر من الثوب وكونه أحوط ال ينهض بإثباته، لوضوح عموم الثوب الرقيق 
الذي ال يواري عرفاً، ولذا تضمنت النصوص التنبيه لعدم االجتزاء به يف الصالة(٢)، 

وجواز ترقيق املرأة الثياب لينظر إليها من يريد تزوجيها(٣). 
إال أن يرجـع ذلـك منـه إىل دعو االنـرصاف يف خصوص املقـام ونحوه من 
مـوارد األمر بلبس الثوب أو إلباسـه أو نحومها، ألن الغـرض النوعي من اللبس هو 
السرت، والسيام يف مثل الكفن الذي يبعد إرادة التجمل منه. لكن يف بلوغه حداً يصلح 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب التكفني حديث:١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١، ٢٢ من أبواب لباس املصيل.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٣٦ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث:١١.
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معه التوقف يف اإلطالق إشكال، فضالً عن أن ينهض بإثبات التقييد. كام أن االحتياط 
ال يصلـح وجهـاً إلثبات الوجـوب مع ما هو التحقيق من الرجـوع يف مثل املورد من 

موارد الشك يف رشط الواجب للرباءة، فضالً عن أن خيرج به عن اإلطالق لو تم. 
وكذا االسـتدالل عليه بـام يف الغنية من اإلمجاع عىل عدم جـواز التكفني بام ال 
جتوز الصالة فيه. إذ هو لو تم ظاهر يف عدم جواز اشتامل الكفن عىل ما تبطل الصالة 
فيـه ولـو مـع غريه كالنجس وأجـزاء ما ال يؤكل حلمـه، ال اعتبار كـون كل قطعة من 
الكفـن ممـا جتوز به الصالة منفرداً، بنحو ال تكفي فيه الثياب الثالثة التي ال يسـرت كل 
منها وتسـرت بمجموعهـا، وإن جازت هبا الصالة، حيث ال إشـكال يف كفاية ذلك يف 

اللباس املعترب فيها. 
وعن بعض مشـاخينا االستدالل عىل ذلك بانحالل التكليف بتكفني امليت إىل 
تكاليـف ثالثة، وحيث أخذ السـرت يف معنـى الكفن لزم كون كل واحـد من األكفان 
. وال خيفى أنه لو تم أخذ السـرت يف مفهـوم الكفن فإن كان  سـاتراً، وإال مل يكـن كفنـاً
جممـوع الثيـاب كفنـاً واحـداً مل يعتـرب السـرت إال يف جمموعهـا وإن قلنا بأهنـا واجبات 
انحاللية اسـتقاللية، ألن وجوب كل واحد منها بنفسـه أعم مـن أن يكون كفناً تاماً، 
وإن كان كل منها كفناً لزم كونه ساتراً وإن قلنا بأهنا واجبات ارتباطية، إذ ال مانع من 

وجوب ثالثة أكفان بنحو االرتباطية. 
وعىل ذلك ال أثر لوحدة التكليف هبا بنحو االرتباطية وتعدده بنحو االنحالل 
يف ذلـك، ليهـم حتقيقه هنا، بل العمدة يف وجوب كون كل منها سـاتراً بعد الفراغ عن 
أخذ السـرت يف مفهوم الكفن دعو: أن كل ثوب كفن، كام قد يناسبه إطالق األكفان 

باجلمع عىل ما يكفن فيه امليت من القطع يف النصوص(١) واستعامالت العرف. 
لكن التعبري عنها بالكفن بنحو اإلفراد أظهر وأشـيع، بل اجلمع يف نفسـه نادر 
(١) وسـائل الشـيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسـل امليت حديث:٩. وباب:٢٢ منها حديث:٥. وباب:٣٥ 

من أبواب التكفني حديث:١.
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. ومحـل اإلفراد عىل اجلنس لو أمكن يف بعض املـوارد ليس بأوىل من محل اجلمع  جـداً
عـىل كونه بلحـاظ تعدد ثياب الكفن الواحـد. عىل أنه بناءً عىل أخذ السـرت يف مفهوم 
الكفـن فحيـث يضاف الكفن للميـت يكون ظاهراً يف سـرت متامه الـذي ال يكون إال 
بمجموع الثياب، حيث ال إشـكال يف عدم وجوب االسـتيعاب يف بعضها. ولو تعدد 
، وما بعده يسـرت ما حتته ال  املسـتوعب كان سـرت امليـت مسـتنداً ألوهلا لو كان صفيقـاً
امليـت. وباجلملـة: لو مل يكـن ظاهر الكفن متام الثياب فال أقل مـن عدم ثبوت صدقه 

عىل كل منها، ليتم االستدالل املذكور. 
هـذا وأمـا ما تقـدم من الـروض من ظهـور صحيـح زرارة يف االكتفاء بسـرت 
املجمـوع فال جمال له بناء عىل روايته بأو، حيـث يكون ظاهراً يف اعتبار مواراة الثوب 
الواحـد لو اقترص عليه من دون نظر حلـال الثياب الثالثة لو كفن هبا. واحتامل رجوع 
«يـواري...» للكفن ال للثـوب املذكور خمالف لظاهر تركيب الـكالم. وكذا بناء عىل 
روايته بالواو، بناء عىل ما تقدم يف توجيهه، حيث يدل عىل اعتبار كون الثوب األخري 
موارياً وحده من دون نظر لغريه. بل قد يسـتفاد منه اعتبار ذلك يف بقية الثياب، لعدم 
الفصـل بينهـا يف ذلك، أو ألن املفهوم من األدلة عدم الفـرق بني الثياب إال يف مقدار 

السعة والشمول. وإن كان كالمها غري خال عن اإلشكال. 
نعـم بناءً عـىل روايته بحـذف العاطف واملعطـوف معاً فقد يدعـى ظهوره يف 
االكتفـاء بمواراة الثياب الثالثـة التي هي الكفن املفـروض بمجموعها وعدم اعتبار 
مواراة كل منها. لكنه يشـكل بأنـه ليس مسـوقاً لبيان اعتبار أصل املواراة، بل اعتبار 
استيعاهبا لتامم اجلسد. فهو إنام يدل عىل كفاية استناد مواراة متام اجلسد ملجموع الثياب، 
وعـدم اعتبـار كون كل منها موارياً له بتاممه الذي هو ممتنع ملا تقدم من اسـتناد مواراة 

اجلسد ألول الثياب، وال نظر له إىل اعتبار كون كل منها موارياً ملا حتته أوعدمه. 
ومن هنا ينحرص الوجه يف البناء عىل عدم اعتبار ذلك باألصل أو اإلطالق، بناءً 
عىل ما سـبق من عدم وضوح االنرصاف خلصوص السـاتربنحو يمنع من اإلطالق، 
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عن أن يكون دليالًعىل التقييد.  فضالً
(١) وتقدم االستدالل عليه هناك بام جيري يف املقام وسائر أفعال التجهيز. 

(٢) كـام نبّـه له غري واحد يف العصور املتأخرة، ويف اجلواهر أنه ينبغي القطع به 
فيام عدا التغسـيل من أحكام امليت. وقال: «ولعله بعد ظهور اإلمجاع من األصحاب 
عـىل ذلـك ألن املفهـوم مـن األدلة بروز هـذه األمور إىل اخلـارج من غـري اعتبار هلا. 
ولظهـور وجـه احلكمة فيها، وأهنا ليسـت من األمـور التي يقصد هبـا تكميل النفس 

ورياضتها والقرب ونحو ذلك». 
لكـن اإلمجاع وإن كان مناسـباً لعدم تنبيه مجهور األصحـاب العتبار ذلك مع 
احلاجـة للتنبيه له لـو كان معترباً، لغفلة عامة الناس عنه بسـبب كون الغرض الظاهر 
منه هلم مواراة البدن وسرته، إال أن يف كفاية ذلك يف استفادة اإلمجاع احلجة إشكاالً أو 
. والسـيام مع تعارف قيام املغسـل به املناسب لوحدة الداعي هلام، حيث قد يغفل  منعاً

مع ذلك عن التنبيه له اكتفاء بظهور اعتبار النية يف الغسل. 
وما ذكره بعد اإلمجاع ال ينهض باالستدالل ما مل يبلغ حدّ القطع، الذي عهدته 
عىل مدعيه. بل أنكره يف املسـتند. قال: «ولذا ال يسـقط التكليف بحصول ذلك السرت 
من غري املكلف، كريح أو سـيل أو نحوه». وإن كان ما ذكره ال خيلو عن إشـكال، كام 
يظهـر مما يأيت. فالعمدة يف وجهه ما حقق يف مبحـث التعبدي والتوصيل من األصول 

من أن مقتىض األصل يف األوامر التوصلية. 
لكـن يف الروض بعد التعـرض للتحنيط والتكفني: «والنية معتربة فيهام، ألهنام 
فعـالن واجبـان. لكن لو أخل هبا مل يبطل الفعل. وهل يأثم برتكها؟ حيتمله، لوجوب 
العمـل، وال يتـم إال بالنية، لقولـهA: ال عمل إال بنية. وعدمـه أقو، ألن القصد 

(مسـألة٢٦): البـد يف التكفـني مـن إذن الـويل عىل نحو مـا تقدم يف 
التغسيل(١)، وال يعترب فيه نية القربة(٢). 
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بروزمهـا للوجود كاجلهاد... ولكن ال يسـتتبع الثـواب إال إذا أريد هبا التقرب إىل اهللا 
تعـاىل، كام نبه عليه الشـهيدS يف القواعد». وال خيفـى التدافع بني اعتبار النية وعدم 

وجوب اإلعادة وال اإلثم برتكها. 
ومن ثم قرب يف املستند وجوب اإلعادة برتكها، لوجوب امتثال األمر املتوقف 
. وإن كان يشـكل بأن االمتثال بمعنى موافقة األمـر وإن كان واجباً عقالً  عليهـا عرفاً
غـري موقوف عىل النيـة، وبمعنى التعبد بـه وقصد امتثاله موقوف عـىل النية قطعاً إال 
، وحيتاج وجوبه واعتبـاره يف املأمور به رشعاً للدليل. واحلديث  أنـه غري واجب عقالً
املذكور يف الروض ال ينهض به، كام تقدم يف مبحث النية من الوضوء، وأطلنا الكالم 

فيه ويف غري ذلك من جهات املسألة يف األصول. 
نعم الظاهر توقف حصول الثواب عىل النية، كام تقدم من الروض، ألن إطالق 
أدلة الثواب وإن اقتىض عدمه، إال أن مناسـبة الثواب للجزاء عىل الطاعة وشـكر اهللا 
تعاىل للعبد عىل فعله قرينة عامة عىل التقييد بالنية، كام يف سـائر املوارد التي أطلق فيها 

الثواب عىل العمل. 
ويناسـبه ما يف مرسـل ابن أيب عمري: «سـمعت أبا عبداهللاA يقول: من ترك 
اخلمر لغري اهللا سقاه اهللا من الرحيق املختوم. فقلت: فيرتكه لغري اهللا. قال: نعم صيانة 
لنفسـه»(١) ونحـوه خرب محاد بـن عمرو وأنس بن حممد(٢). فإن تأكـد الراوي من كون 
الرتك لغري اهللا تعاىل شاهد بعدم مألوفيته له، وعدم مناسبته ملا تقتضيه القواعد العامة 

االرتكازية يف استحقاق الثواب، وإن كان هو مقتىض إطالق كثري من أدلة الثواب. 
عـىل أن ذلك مقتىض احلديث املتقدم من الـروض ونحوه، حيث يكون حاكامً 
عىل اإلطالقات املذكورة، بناء عىل ما هو الظاهر من وروده لبيان إناطة الثواب بالنية، 
كـام تقدم يف مبحث اعتبـار النية من الوضوء، وذكرناه يف مبحـث التعبدي والتوصيل 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:١٤ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٤.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٩ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١٨.
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من األصول. 
ومنه يظهر ضعف ما يف اجلواهر، حيث قال: «مع احتامل أن يقال هنا بحصول 
الثـواب مـع عدم النيـة، لظواهر األدلة مـا مل ينو العدم. بل ربام ظهـر من املحكي عن 
. وهو ال خيلو من وجه». واألمر سهل، خلروجه عن حمل  األردبييل حصوله معه أيضاً

الكالم من تعيني احلكم الرشعي أو الوظيفة العملية. 
بقـي الكالم يف حكم وقـوع الفعل من غري املكلف، كالصبـي. وإطالق دليل 
التكليـف وإن كان قـد يمنع منـه ويقتيض مبـارشة املكلف، إال أنـه ال إطالق يقتيض 
ذلك يف املقام، كام يظهر بمراجعة ما تقدم يف املسألة السادسة عرشة يف تغسيل الصبي 
للميت. بل ذكرنا هناك أن مقتىض إطالق مجلة من النصوص الشارحة لتغسيل امليت 
االجتـزاء بتغسـيل الصبي له. وقد جيري نظـريه يف املقام. بل إجزاؤه يف التغسـيل مع 
كونـه تعبديـاً يقتيض إجـزاءه يف التكفني باألولوية العرفية. وال أقـل من كونه مقتىض 

أصالة الرباءة فيهام، عىل ما أوضحناه هناك. 
بـل األصـل املذكور يقتـيض االجتزاء هنـا بحصـول النتيجة من غـري الفاعل 
املختـار، كالريـح، وإن مل جيتـزأ بـه هناك، لكون الغسـل تعبديـاً يعترب فيـه النية. وأما 
مـا يظهر مما تقدم من املسـتند مـن املفروغية عن عدم إجزائه، فهو غـري ظاهر الوجه. 
بـل يبعـد بنـاء املترشعة عىل ذلـك، إذ الزم عدم االجتـزاء به أنه لـو أوقعت الريح يف 
أثنـاء تكفني امليت بعض أجزاء الكفن يف املوضع املناسـب له من بدن امليت لزم رفعه 
وإرجاعه إىل حمله بيد املكلف، وهو أمر مغفول عنه بعيد عن مقتىض السرية بعد كون 

الغرض االرتكازي من التكفني سرت بدن امليت احلاصل بذلك. 
(١) كام يف العروة الوثقى. واملتيقن منه وجوب امليسـور من القطع الثالث، ال 
مـن أبعاضهـا، فريجع ملا يف الـدروس والروض والروضة مـن االقتصار عىل املمكن 

(مسـألة ٢٧): إذا تعذرت القطعات الثالث اقترص عىل امليسـور(١)
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من العدد. أما كلامت األصحاب األخر فال تتضمن اإلطالق املذكور عىل اختالف 
فيها. فقد قيد يف اخلالف والرسائر وغريمها وجوب القطع الثالث بالقدرة واالختيار، 
ورصح باالقتصار عىل ما يسـرته يف املبسوط، وعىل اإلزار يف الوسيلة والنافع واملعترب 
حاكيـاً عن ابـن اجلنيد واملرتـىض، كام رصح بوجـوب قطعة واحدة مـع الرضورة يف 
 الرشايع والتذكرة واملنتهى والقواعد وجامع املقاصد، بل يف التذكرة والرياض دعو
اإلمجاع عليه، ويف احلدائق نفي اخلالف فيه، ويف اجلواهر نفي وجدانه، كام نفى شيخنا 
األعظم والفقيه اهلمداين اإلشـكال فيه، ويف النهايـة: «وإن مل يكن للميت ما يكفن به 

من هذه الثياب وكانت له قميص خميطة فال بأس أن يكفن فيها إذا كانت نظيفة». 
وكيف كان فحيث كان مقتىض األصل سقوط املركب االرتباطي بتعذر بعض 
أجزائه فوجوب امليسور يف املقام إما أن يبتني عىل كون التكليف بأجزاء الكفن منحالً 
إىل تكاليـف متعـددة ال يكـون تعـذر امتثال بعضها مسـقطاً لآلخر، كام اسـتظهره يف 

اجلواهر وتقدم عن بعض مشاخينا، أو عىل وجوب امليسور يف االرتباطيات. 
واألول ال يناسـب أدلـة الكفن وأدلـة حتديده، لظهورها يف وحـدة التكليف، 
وتعلقه بمجموع الكفن، نظري ما تقدم يف التغسـيل عند الكالم يف وجوب الغسلة مع 

تعذر خليطها من املسألة الثامنة. 
والثـاين ال جمال لالسـتدالل عليه بقاعدة امليسـور، ملا تكرر غـري مرة من عدم 
ثبوهتا كلية، ال باإلمجاع، وال بالعموم، وال باالستصحاب، عىل ما أوضحناه يف التنبيه 
اخلامس من تنبيهات مسـألة دوران الواجب بني األقل واألكثر االرتباطيني من كتابنا 
(املحكم يف أصول الفقه). كام الجمال لالستدالل عليه يف خصوص املقام بالنصوص، 

لعدم وفائها به عىل عمومه. 
ومثلـه االسـتدالل يف كلامهتـم تارة: بأنه حـال رضورة، فيقتـرص عىل املمكن. 
وأخر: بأنه مع عدم الكفن يدفن عارياً، فاالقتصار عىل بعضه أوىل. وثالثة: باإلمجاع 

املستفاد مما تقدم من ترصحياهتم. 
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الندفـاع األول بأن الرضورة إنام تقتيض سـقوط املتعـذر، وال تقتيض وجوب 
الباقي إال بضميمة أحد املبنيني السـابقني اللذين عرفت حاهلام. والثاين بأنه ال يقتيض 
الوجـوب، بـل غايتـه االسـتحباب. لو مل يناقـش فيه بأنه فـرع اهتامم الشـارع ببعض 
الكفن، وال يلزم منه إتالف املال بال مسـوغ. والثالث بعدم ثبوت اإلمجاع عىل عموم 
وجوب امليسـور بعد قصور أكثر كلامهتم عنه، واختصاصها بوجوب قطعة واحدة أو 

خصوص اإلزار أو القميص. 
والـذي ينبغي أن يقال: الظاهر عدم اإلشـكال تبعـاً للمرتكزات املترشعية يف 
عدم سقوط الكفن رأساً بتعذر يشء منه، وهو املتيقن مما تقدم من كلامهتم. وقد يستفاد 
من بعض النصوص، كموثق عامر: «قلت أليب عبداهللاA: ما تقول يف قوم كانوا يف 
سـفر هلم يمشون عىل سـاحل البحر، فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم 
عـراة وليس عليهـم إال إزار، كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب 
يكفنونه [به]. قال: حيفر له ويوضع يف حلده، ويوضع اللبن عىل عورته، فيسرت عورته 
باللبن وباحلجر ثم يصىل عليه... وال يصىل عليه وهو عريان حتى توار عورته»(١). 
وقريـب منه مرسـل حممد بن أسـلم، إال أن فيـه: «إذا مل يقدروا عىل ثـوب يوارون به 
عورتـه فليحفـروا...»(٢). لظهور السـؤال فيهام يف املفروغية عـن وجوب التكفني لو 
كان معهـم فضـل ثوب يكفنونه به. وال يـراد به التكفني التام، لعدم مناسـبته حلاهلم، 
وال لقولـه: «فضل ثوب...». كام يناسـبه أيضاً ما يأيت عند الـكالم يف مقدار الواجب 

عند تعذر التام. 
هذا وال يبعد وجوب الثوب الساتر لتامم بدن امليت مع القدرة عليه، كام رصح 
بـه مـن تقدم، الرتكاز أن ذلك هو الغرض املهم من التكفني، وأن وجوب ما زاد عىل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢.
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ذلك لغرض زائد عليه. 
ويناسـبه التعليل يف معترب الفضل بن شـاذان(١) املتقدم عند الكالم يف وجوب 
كـون الكفن سـاتراً غري حاك ملا حتته، وموثق الفضل بـن يونس الكاتب فيمن مل يرتك 
ما يكفن به ومل يكن له من يقوم بأمره، وفيه بعد السؤال عن تكفينه من الزكاة: «قال: 
كان أيب يقـول: إن حرمـة بـدن املؤمـن ميتاً كحرمته حيـاً، فوارِ بدنـه وعورته وجهزه 
وكفنه وحنطه واحتسـب بذلك من الزكاة»(٢)، ألن تشـبيه بدن امليت باحلي يف احلرمة 
وتفريـع التكفني عىل ذلك يناسـب اهتامم الشـارع بسـرته، ألن ذلك هـو املفهوم من 

. فتأمل.  مقتىض احلرمة عرفاً
والظاهر أنه إليه يرجع ما تقدم من مجاعة من وجوب قطعة واحدة مع الرضورة 
الذي هو معقد اإلمجاع ونفي اخلالف واإلشكال املتقدمة، الرتكاز أمهية الثوب التام، 
. والسيام مع سوقه يف كالم بعضهم  ولذا رصح يف جامع املقاصد بتقديم اإلزار حينئذٍ
يف مقابـل قول للعامة بوجوب ثوب واحد تام حتـى مع االختيار، ومع ما يف التذكرة 

واملنتهى من وجوب تتميم سرته لو نقص الثوب بحشيش ونحوه. 
نعـم ال جمال لالسـتدالل عليه بفعـل النبي8 ذلك بحمـزةA كام يف 
املنتهى إذ مل أعثر عىل ما تضمن ذلك عدا ما يف صحيح إسـامعيل بن جابر وزرارة من 
قولـهA بعد احلكم بدفن الشـهيد يف ثيابـه بدمائه: «دفن رسـول اهللا8 عمه 
محـزة يف ثيابـه بدمائه التي أصيب فيها، ورداه النبـي8 برداء فقرص عن رجليه، 
فدعا له باذخر فطرحه عليه»(٣). وهو كام تر قد تضمن دفن محزةA يف ثيابه، ومن 
الظاهر االكتفاء هبا يف الشهيد، فالبد من محل ترديته بالرداء عىل االستحباب، وخيرج 
عام نحن فيه. عىل أنه معارض بام تضمن جتريد محزة من ثيابه، كام تقدم عند الكالم يف 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب التكفني حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٣ من أبواب التكفني حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب غسل امليت حديث:٨.
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تكفني الشهيد. 
ومثله االسـتدالل ملـا ذكرناه من وجوب الثوب الشـامل بـام تقدم يف صحيح 
 إنام الكفن املفروض ثالثة أثـواب أو ثوب تام...»(١) بدعو» :Aزرارة مـن قولـه
محـل الثالثة عـىل االختيـار والواحد عىل الـرضورة. إذ فيه: أنه ال شـاهد عىل احلمل 
املذكـور. مع عدم هنوض احلديث بإثبات كفاية الثوب املذكور بعد اختالف نسـخه، 

عىل ما سبق يف أول الكالم يف التكفني. فالعمدة يف إثبات الثوب الشامل ما تقدم. 
ثـم إنـه لـو تعـذر الثـوب الشـامل فوجـوب الثـوب الناقـص قريـب جـداً 
للمرتكـزات، كام تقدم من النهاية، خصوصاً بمالحظة مناسـبته الحرتام امليت الذي 
أشـري إليـه يف موثق الفضل بن يونس، ألن االحرتام املذكـور قابل للتبعيض ارتكازاً، 
كاالهتامم بسرته الذي أشري إليه يف معترب الفضل بن شاذان. ومقتضاه تقديم األشمل 

من الثوبني. 
ولو استشكل يف ذلك فال جمال لإلشكال يف وجوب ما يسرت العورة، كام رصح 
به يف الرياض واجلواهر، ألهنا أوىل من سـائر أجزاء البدن بالسـرت. والسيام مع ذكرها 

باخلصوص يف معترب الفضل بن شاذان وموثق الفضل املتقدمني. 
نعم ال جمال لالسـتدالل عليه بام تقدم يف موثق عامر ومرسـل حممد بن أسـلم 
من سـرتها باللبن ونحوه، وال ما يف الثاين من اشـرتاط ذلك بام إذا مل جيدوا ثوباً يسـرت 
عورتـه. الحتـامل أن ال يكـون ذلك واجباً بمـالك التكفني، بل ألجـل الصالة عليه، 
كـام قد يناسـبه قولهA يف املوثـق: «وال يصىل عليه وهو عريان...» ونحوه املرسـل 

وغريه(٢). 
هـذا وأما وجوب غري ذلك كالثوبـني مع القدرة كام هو مقتىض املتن وغريه مما 
عن الدليل عىل وجـوب ضمّ أبعاض الثوب  تقدم فيشـكل إقامة الدليـل عليه، فضالً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٨.
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املتعذر بتاممه للثوب امليسـور. وإن كان كالمها مقتىض قاعدة امليسـور التي استدل هبا 
غري واحد يف املقام وغريها مما تقدم التعرض له. فالحظ. 

(١) كـام يف كشـف الغطـاء وتقدم مـن جامع املقاصـد. وتأمـل يف اجلواهر يف 
وجوبـه وإن كان أحـوط. ووجوبـه ظاهر بناء عىل ما سـبق منّا. وأما بنـاء عىل عموم 
وجوب امليسور يف املقام أو مطلقاً، فلقرب صدق متام امليسور عىل اإلزار عرفاً وبعضه 
عـىل غـريه وإن كانا متباينني حقيقة، بعـد كونه أقرب للتكفني التـام، وحمققاً ألكثر مما 

حيققه غريه من فائدته. 
وال أقل من كونه أهم بسبب ذلك، فريجح مع التزاحم، سواءً قلنا بأن التكليف 
بقطـع الكفن انحـاليل أم ارتباطي، إذ عىل األول يكون املـورد من صغريات التزاحم 

بني التكليفني الذي يرجح معه األهم بال إشكال. 
وعـىل الثاين فاملـورد وإن مل يكن من صغريات التزاحم بـني التكليفني، بل من 
موارد العلم اإلمجايل بوجوب أحد األمرين املتباينني بعد فرض سقوط التام بالتعذر، 
إال أن ابتناء التكليف بأجزاء املركب عىل امليسور مستلزم عرفاً لتاممية مالك التكليف 
بكل جزء، ولذا جيب لوال املزاحم ولو مع تعذر غريه. فمع فرض اختالف األجزاء يف 
األمهية البد من كون املجعول رشعاً هو األهم بعينه. فاألمهية يف املقام تسـتلزم جعل 

األهم كام تستلزمه يف التزاحم احلكمي. 
نعـم لـو مل حيرز فعليـة املالك يف كل جـزء واحتمل عدم فعليـة مالك األهم يف 
ظرف التزاحم مل جتد أمهيته يف نفسه يف إحراز جعله. لكنه ال يناسب عرفاً كون املورد 

من صغريات قاعدة امليسور. 
ومن هنا مل يتضح الوجه فيام عن بعض مشاخينا (دامت بركاته) من التوقف يف 

 . الرتجيح باألمهية يف الواجبات الضمنية االرتباطية. فتأمل جيداً

وإذا دار األمـر بينهـام يقـدم اإلزار(١)  وعند الدوران بـني املئزر والقميص 
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 (١) كـام يف جامـع املقاصد وكشـف الغطـاء، وجعله يف اجلواهـر أحوط وإن 
تأمل يف وجوبه. ويظهر احلال فيه مما تقدم منّا عند الكالم يف وجوب امليسور ويف وجه 

ترجيح اإلزار. 
هذا بناءً عىل وجوب املئزر، وأما بناء عىل ماتقدم منامن وجوب اإلزار الشامل 
لتـامم البدن عـدا الرأس فيكون الرتجيح له عىل القميص لـو تم ترجيح القميص عىل 

املئزر. بل ال يبعد ترجيحه وإن كان ناقصاً إذا كان أشمل من القميص. 
(٢) كام تقدم من الرياض واجلواهر. وتقدم وجهه. 

(٣) كـام يف كشـف الغطـاء ألمهيته ارتـكازاً فيتعني. والسـيام مـع معلومية أن 
االهتامم بسرت العورتني انحاليل ال ارتباطي. 

(٤) كـام يف الغنيـة والوسـيلة والرسائر والنافـع والقواعد والـدروس وجامع 
املقاصد واملسالك والروض والروضة وكشف اللثام، ويف الغنية دعو اإلمجاع عليه، 
وعن حمكي جممع الربهان: «وأما اشرتاطهم كون الكفن من جنس ما يصىل فيه وكونه 
غـري جلد فكأن دليله اإلمجاع». لكن ذلك ال ينهض دليالً عىل الكلية املذكورة بحيث 
يستغنى معه عن الدليل عىل الصغريات بعد االقتصار عىل احلرير يف كثري من الكتب، 
كاملبسـوط والنهاية واالقتصاد والرشايع والتذكرة واملنتهى واإلرشـاد وغريها، وبعد 
ظهـور بعضهـا يف أن املعيار عـىل دليل الصغريـات، كاملعترب، حيث تضمن اإلشـارة 
للكليـة املذكـورة واالسـتدالل عىل بعض صغرياهتـا وإمهال إجزاء مـا اليؤكل حلمه 

منها. 

يقـدم القميـص(١)، وإن مل يكـن إال مقـدار مـا يسـرت العورة تعني السـرت
به(٢)، وإذا دار األمر بني سرت القبل والدبر تعني سرت القبل(٣). 

(مسـألة٢٨): ال جيـوز اختيـار التكفـني بـام ال جتوز الصـالة فيه(٤)
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 :Aومثله االستدالل بصحيح أيب بصري وحممد بن مسلم(١) عن أيب عبد اهللا
«قـال: قـال أمـري املؤمننيA: الجتمـروا األكفان والمتسـحوا موتاكـم بالطيب إال 
بالكافـور، فـإن امليـت بمنزلـة املحـرم»(٢) بضميمة عدم جـواز اإلحرام فيـام ال جتوز 

الصالة فيه. 
إذ فيـه مع عدم وضوح الدليـل عىل الكلية املذكورة يف اإلحـرام ـ: أن التنزيل 
املذكـور ال جمـال للبناء عـىل عمومه بنحو اللزوم بعد كثرة اختـالف امليت عن املحرم 
يف األحـكام حتـى إذا مات حال اإلحرام، حيث ال جيري عليـه من أحكام املحرم إال 
منعـه من الطيب حتى الكافور، وبعد كـون تطيب امليت بغري الكافور الذي هو مورد 

 . التنزيل مكروهاً ال حمرماً
ومـن ثم ال يبعد محله عىل الكراهة بلحاظ األمور املبتنية عىل التزيني والتجمل 
وإن كان ذلـك أيضاً قد ال يناسـب مـا تضمن التكفني بالثياب اجليـدة املزينة. فتأمل. 
ومـن هنا ال جمـال للتعويل عىل الكلية املذكورة يف حكـم صغرياهتا، بل يلزم النظر يف 

دليل حكم صغرياهتا. 
(١) كام يف كشف اللثام ولعله مراد الكل. 

(٢) كـام يف الوسـيلة والنافـع والدروس وجامـع املقاصد والروضة وكشـف 
اللثام. ولعله مراد الكل، كام يناسبه تفريعهم عليه حرمة التكفني باحلرير. والسيام مع 

ترصيح مجلة منهم بعموم املنع منه للمرأة مع جواز الصالة هلا فيه. 
(٣) كام هو املعروف بني األصحاب املرصح به يف كالم مجاعة كثرية، كالشـيخ 
(١) لصحـة طريـق الصدوقL إليـه، إذ ليس فيه من قد يتوقف فيه عدا القاسـم بن حييى وجده احلسـن 
بن راشـد، والظاهر وثاقتهام، كام أوضحنا ذلك عند االسـتدالل برواية اخلصال عىل االسـتصحاب من 

األصول، فال هيم مع ذلك عدم ثبوت اعتبار طريق الكليني للحديث عن حممد بن مسلم.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب التكفني حديث:٥.

(١) للرجال(٢)، فال جيوز باحلرير(٣)،  اختياراً
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ومـن بعـده طبقة بعد طبقة. وادعـى اإلمجاع عليه يف املعترب وحمكـي رشحي اجلعفرية 
واملفاتيح، كام ادعي عليه أيضاً بعد تقييده باملحض يف التذكرة وحمكي الذكر وظاهر 
هنايـة األحكام. ولعله املتيقن ممـا تقدم من الغنية من دعو اإلمجاع عىل عدم التكفني 
فيام ال جتوز الصالة فيه. ولعله اسـتظهر يف احلدائق عدم اخلالف فيه. وما عن الكفاية 

من نسبته للمشهور غري ظاهر الوجه. 
وكيـف كان فعمـدة الدليل عليه مضمر احلسـن بن راشـد: «سـألته عن ثياب 
تعمل بالبرصة عىل عمل العصب [القصب] اليامين من قز وقطن هل يصلح أن يكفن 

فيها املوتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فال بأس»(١). 
وقد يستشكل فيه بضعف سند احلديث، الشرتاك احلسن بن راشد بني البغدادي 
الثقـة الذي هو من وكالء اإلمام اهلـاديA وأصحابه وأصحاب أبيهA، وموىل 
بنـي العبـاس الذي اختلف يف وثاقته، وإن كان الظاهـر أنه ثقة من أصحاب اإلمامني 
 Aوالطفـاوي املضعـف الذي هـو من أصحـاب الرضا Hالصـادق والكاظـم
أو يف طبقتهـم. ويندفـع كـام نبـه له غري واحـد بأن الظاهـر يف املقام كـون الراوي هو 
البغـدادي، ألن راوي احلديث عنه هو حممد بن عيسـى الذي هو من رواة الشـخص 
املذكـور، وال يـروي عن موىل بني العباس، بل عن حفيده القاسـم بن حييى، وال عن 
 الطفاوي، بل الراوي عن الطفاوي ليس إال عيل بن السندي. وألن الصدوق قد رو
املضمر مرسـالً عن أيب احلسـن الثالـثA، وقد عرفت أن البغـدادي من أصحابه 

دون اآلخرين. 
ومثله اإلشكال بأن البأس أعم من احلرمة، ولو أريد منه احلرمة يف املقام سقط 
املضمر عـن احلجية بإعراض األصحاب، ألهنم بني مقيـد للحرير باملحض، ومطلق 
فيشـمل ما كان اخلليط فيه أكثر ما مل يكن احلرير مستهلكاً أو ال يشمل املخلوط أصالً 
. ومن  كـام هـو الظاهر ومعرب بام ال جتوز الصالة فيه، فيختص بـام إذا كان حريراً حمضاً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٣ من أبواب التكفني حديث:١.
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ثـم ادعى يف اجلواهر القطع بعدم احلرمة يف بعض أفراد مفهوم الرشطية التي تضمنها 
املضمر. 

الندفاعه بظهور البأس يف املقام يف احلرمة، وبناء املشـهور عىل اجلواز يف بعض 
الصـور قـد يكون لبنائهـم عىل اشـرتاك الكفن مع لبـاس الصالة يف احلكـم. فإن تم 
فهمهم كان قرينة عىل محل النهي يف املضمر عىل الكراهة يف بعض األفراد، ال عىل رفع 
، بل يكون ذلك بنفسـه دليالً عىل حرمة احلرير املانع  اليد عن ظهوره يف احلرمة رأسـاً
مـن الصالة. وإن مل يتم فال موجب لرفع اليـد عن ظهوره يف عموم احلرمة لتامم أفراد 

املفهوم. فالحظ. 
هذا وقد يستدل بنصوص أخر قد تصلح لتأييد املضمر وال تستقل باالستدالل.

منهـا: مـا تضمـن النهي عـن التكفني بكسـوة الكعبـة، كخرب مـروان بن عبد 
امللك: «سألت أبا احلسنA عن رجل اشرت من كسوة الكعبة شيئاً فقىض ببعض 
[ببعضـه] حاجتـه، وبقي بعضه يف يده هل يصلح بيعه؟ قـال: يبيع ما أراد وهيب ما مل 
 :يرده ويسـتنفع به ويطلب بركته. قلت: أيكفن به امليت؟ قال: ال»(١) وغريه، بدعو
أن النهي عن التكفني به مع الرتخيص يف االنتفاعات األخر ليس إال لكونه حريراً، 

كام استظهر ذلك يف املنتهى والذكر وغريمها. 
وفيـه: أنـه ال قرينة عىل ذلك، وال عىل أن الكسـوة ال تكـون إال حريراً، بل قد 
يكون ملنافاته لتكريم الكسـوة، لتعرضها به للنجاسـة، أو لكوهنا سـوداء أو مزخرفة، 

فيكره التكفني هبا. 
ومنهـا: صحيح أيب بصري وحممد بن مسـلم املتقدم عند الـكالم يف عموم عدم 
جواز التكفني بام ال جتوز الصالة فيه، بضميمة ما تضمن عدم جواز اإلحرام باحلرير. 
وفيه بعد تسليم عدم جواز اإلحرام باحلرير أن الصحيح ال ينهض بعموم تنزيل امليت 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب التكفني حديث:١.
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منزلة املحرم، كام سبق. 
ومنهـا: مرسـل الدعائم عن عيلA: «أن رسـول اهللا8 هنى أن يكفن 
الرجـال يف ثيـاب احلريـر»(١). وال جمال للتعويل عليه مع ضعفـه، ومع قوة ظهوره يف 
اختصاص النهي بالرجال مع عدم بناء املشهور عليه. ونحوه الرضوي: «ال تكفنه يف 

كتان وال ثوب إبريسم»(٢). 
وأضعف من ذلك التمسك له تارة: بإعراض السلف عنه مع اهتاممهم بإجادة 
. وأخر: باسـتصحاب حرمة  األكفـان والتنوق فيها، كام تضمنته النصوص(٣) أيضاً

لبسه حال احلياة. 
الندفـاع األول بعدم الدليل عىل اإلعراض، وعدم دليليته عىل احلرمة. والثاين 
بـأن املحـرم حـال احلياة اللبس عـىل الالبس، وحرمة إلباسـه عىل الغري لـو تم متفرع 
عىل حرمة لبسه بعنوان حرمة اإلعانة عىل اإلثم، واملشكوك بعد الوفاة حتريم التكفني 
وااللبـاس عـىل الغـري بعنوانه، من دون أن حيـرم عليه. وكفى هبـذا يف تعدد املوضوع 
املانع من جريان االسـتصحاب لو غض النظر عام هو التحقيق من كفاية املوت فيه يف 

استصحاب األحكام التكليفية. 
ومـن هنا كان الظاهر انحصار الدليـل عليه باملضمر املعتضد بمعروفية احلكم 
بـني األصحـاب، وتكـرر دعـو اإلمجاع عليـه منهم، حتى أن الشـيخ محـل حديث 
السـكوين اآليت عىل التقية ملوافقته للعامة، حيث يظهر منه معروفية املنع عندنا. ولعله 

لذا قال يف حمكي جممع الربهان: «كأن دليله اإلمجاع». 
هذا وأما االسـتدالل عىل اجلواز يف رواية إسـامعيل بن أيب زياد السـكوين من 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٨ من أبواب التكفني حديث:٢.
(٢) الرضوي:١٨.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب التكفني.
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قوله8: «نعـم الكفن احللة، ونعم األضحية الكبـش األقرن»(١). فهو موقوف 
عىل اختصاص احللة باحلرير، وال يتضح ذلك بعد مراجعة كلامت اللغويني، فقد قيل: 
إن احللـة هي كل ثوب جيـد، وقيل: هي رداء وقميص ومتامهـا العاممة، كام قيل: إهنا 
: احللل الويش واحلـربة واخلز والقز والقوهي  ثالثـة قميـص وإزار ورداء، وقيل أيضاً
واملـروي واحلرير. نقل ذلك يف لسـان العرب، ويف هناية ابـن األثري وخمتار الصحاح: 
إهنـا بـرود اليمن، ويف القاموس: إهنا برد أوغريه، إىل غـري ذلك من كلامهتم، وبعضها 
كام تر رصيح يف أهنا قد ال تكون حريراً، كام يناسـبه ما يف احلديث املنقول يف لســان 
A حلة سـرياء، لوضوح أنه8 ال يكسـوه  العرب من أنه8 كسـا علياً

ثوب حرير وإن كان قد هيديه له. 
وهو املناسـب للحديث املسـتدل به أيضاً، لظهوره يف رجحان التكفني باحللة، 
ال يف جمرد جوازه، مع إمجاع املسـلمني عىل عدم رجحان التكفني باحلرير، بل هم بني 
قائل باحلرمة، وقائل بالكراهة مطلقاً، أو يف غري املرأة من دون أن حيكم باالستحباب 
فيهـا عـىل ما نقلـه يف املعترب والتذكرة واملنتهـى. فال يبعد أن يبتنـي رجحان احللة عىل 
حتقـق الكفـن الكامل هبا، ألهنا ثالثـة أثواب، كام تقدم من بعضهم، أو الشـتامهلا عىل 

القميص، كام تقدم من آخر. 
ومـن هنـا يظهـر أنه ال جمال ملا تقدم من الشـيخ من محله عـىل التقية عىل تقدير 

انحصار احللة باحلرير، بل األوىل رده مع ضعف السند بمخالفة اإلمجاع. 
ثـم إن مقتـىض إطالق بعضهم ورصيح مجاعة عدم الفـرق بني الرجل واملرأة، 
ومنهـم مدعـو اإلمجاع يف املسـألة، بنحو قد يظهـر منهم دخوله يف معقـد اإلمجاع، بل 
هـو كالرصيح من قوله يف الذكـر: «وال يف احلرير للرجل واملرأة باتفاقنا». ويقتضيه 
إطـالق املضمر ونصوص النهي عن التكفني يف كسـوة الكعبة والرضوي، وإعراض 

السلف، بخالف باقي الوجوه املتقدمة لو متت. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٣ من أبواب التكفني حديث:٢.
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ومن ثم استشـكل يف العموم للمرأة يف املنتهـى وحمكي هناية األحكام. قال يف 
األول: «هل حيرم تكفني النساء فيه عندي إشكال ينشأمن جوازلبسهن له يف الصالة، 

بخالف الرجل، ومن عموم النهي». 
لكـن جواز لبسـهن له يف الصالة ال يسـتلزم جـواز تكفينهن بـه، لينايف عموم 
النهـي الـذي اعـرتف به، بـل غاية ما يدعـى العكس، وهـو أن عدم جـواز اللبس يف 

الصالة يستلزم عدم جواز التكفني، وهو ال ينفع يف املدعى. 
هـذا وقـد رصح يف املسـالك وحمكي فوائـد الرشايع بعدم الفـرق بني الصغري 

والكبري. ويظهر الوجه فيه مما تقدم. 
(١) قطعـاً، كـام يف جامـع املقاصد. وهو املسـتفاد من كل من ذكـر عدم جواز 
التكفني بامال جتوز الصالة به ممن تقدم، كام ينحرص الدليل عليه بام تقدم يف االستدالل 
للكـرب املذكـورة مما سـبق ضعفه. ويظهر منه عـدم متامية اإلمجاع يف املقـام، إذ تقدم 
عدم متاميته عىل الكرب املذكورة، وليس للمقام خصوصية فيه عدا ما تقدم من جامع 
املقاصـد مـن دعو القطع، حيـث ذكر يف اجلواهر أهنا ممن ال يعمـل بالظنيات جتري 

جمر اإلمجاع. لكنه ممنوع. 
وأما االستدالل عىل ذلك بأنه مقتىض قاعدة االشتغال بعد عدم ثبوت إطالق 
للكفـن يقتـيض جواز ذلـك. ففيه مع أن املرجـع يف مثل املقام الـرباءة ـ: أن اإلطالق 
مقتـىض مـا تضمن حتديد الكفن بثالثة أثواب ونحوه مما تقدم، فإن مجلة من ذلك وإن 
كان وارداً لبيـان الكفـن مـن حيثيـة العدد، فقـد يتوقف يف ثبوت اإلطـالق من جهة 
أخر كجنس الثياب، إال أن االقتصار يف صحيح محران(١) وموثق سامعة(٢) املتقدمني 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٦.

وال بام ال يؤكل حلمه(١)



٥٠...............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٧

عىل التحديد بذلك يف جواب السؤال عن الكفن ظاهر يف اإلطالق من حيثية اجلنس 
أيضـاً، بل وغريهـا أيضاً، عدا حيثية سـعة الثياب، ملا تقدم عند االسـتدالل لوجوب 

اإلزار الشامل. فراجع. 
وأشكل من ذلك ما يف كشف الغطاء من عدم جواز استصحاب الكفن ليشء 
من أجزاء ما ال يؤكل حلمه. إذ هو خال عن الدليل. والكرب املتقدمة لو متت إنام متنع 

من خصوص التكفني به، دون مثل ذلك. 
(١) إمجاعاً، كام يف الذكر. ويقتضيه يف اجلملة اإلمجاع املتقدم دعواه عىل عدم 
جواز التكفني بام ال جيوز الصالة فيه، وإن تقدم عدم متامية الكرب املدعى عليها، فال 
ينفع االستدالل هبا يف املقام. ويف املعترب: «ويشرتط طهارة األكفان. وهو إمجاع. وألنه 

لو حلقها نجاسة بعد التكفني وجب إزالتها، فقبل التكفني أوىل». 
واالستدالل املذكور متني جداً قد تبعه فيه غري واحد. ولعل عدم تعرض كثري 
منهم العتبار الطهارة يف الكفن لالستغناء بام ذكروه من وجوب تطهريه مما يصيبه بعد 
التكفني به. ويأيت الكالم فيه يف املسألة الواحدة والثالثني إن شاء اهللا تعاىل، أو ملا تقدم 

من مجلة منهم من عدم جواز التكفني بام ال جتوز الصالة فيه. 
ودعو: أن ما تضمن إزالة النجاسة التي تصيب الكفن بعد التكفني به خمتص 

بالنجاسة اخلارجة من امليت، دون اخلارجية التي هي حمل الكالم. 
. بل وجوب جتنب النجاسـة  مدفوعـة بإلغاء خصوصيـة املورد املذكـور عرفاً
اخلارجية أوىل عرفاً من وجوب إزالة النجاسـة اخلارجة من امليت نفسـه. والسيام مع 

كون إزالتها أصعب ومع توقع االبتالء هبا بعد الدفن من دون أن تزال. 
(٢) كام هو مقتىض إطالق معقد اإلمجاعني املتقدمني. وكذا االستدالل املتقدم، 
ألن إطـالق ما تضمن إزالة النجاسـة اخلارجة من امليت يعم مـا لو كانت معفواً عنها 

وال بالنجـس(١)  حتـى إذا كانـت نجاسـته معفـواً عنها(٢) بـل األحوط 
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يف الصالة. 
وأما ما عن بعض مشـاخينا من أن إحلاق النجاسـة الكثرية اخلارجية بالنجاسة 
اخلارجة من امليت، للعلم بعدم الفرق، ال يسـتلزم إحلاق النجاسة اخلارجية القليلة به 

بعد قصور اإلطالق عنه. 
فيشـكل بـأن اإلحلـاق ليس للعلـم بعدم الفرق، بـل إللغـاء خصوصية مورد 
النصـوص عرفاً، وفهم العمـوم منهاولوبضميمـة األولوية العرفية املشـارإليها آنفاً، 
وهـو يقتـيض اإلحلـاق يف املوردين، لفهـم أن املعترب طهارة الكفـن. وإال فلو بني عىل 
االقتصـار عـىل مورد العلم بعدم الفرق وفتح باب التشـكيك يف خصوصيات املوارد 
فـال وجـه للتوقف يف خصوص ما يعفى عنه يف الصـالة، بل يلزم التوقف يف كثري من 

الصور املتصورة بلحاظ نوع النجاسة وقدرها.
نعم لو انحرص الدليل عىل اعتبار طهارة الكفـن بكرب عدم جواز التكفني بام 
 ال جتوز الصالة فيه للزم العفو عام يعفى عنه يف الصالة. لكن تقدم عدم متامية الكرب

املذكورة. مع عدم انحصار الدليل هبا لو متت. 
(١) فقـد منـع منـه يف املعتـرب والتذكرة وجامـع املقاصد والروض واملسـالك 
واملدارك وحمكي هناية األحكام والذكر والبيان واملوجز ورشحي اجلعفرية وكشف 

االلتباس وغريها، وعن حوايش الشهيد الثاين نسبته لألكثر.
خالفـاً ملـا يف الروضة من جواز التكفني به. بل قد ينسـب لكل من اقترص عىل 
املنـع مما ال جيوز الصالة فيه ـ كالغنية والوسـيلة والنافع والقواعد والدروس ـ فضالً 
عمن اقترص عىل املنع من احلرير، كبعض من تقدم. لكنه ال خيلو عن إشـكال، لقرب 
كوهنـم بصـدد بيان الـرشط يف ثياب الكفـن بعد املفروغيـة عن لزوم كونه من سـنخ 

الثياب التي يأيت القول بعد صدقها عىل اجللود. 

وجوباً أن ال يكون من جلد املأكول(١). 
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وكيف كان فقد استدل عليه يف املعترب وغريه بام حاصله: أن الثياب إنام تصدق 
عرفاً عىل املنسوج ونحوه دون مثل اجللود، وحيث تضمنت األدلة رشح الكفن بثالثة 

أثواب فال جمال لالجتزاء باجللود.
وبذلك خيرج عن إطالق القميص واللفافة لو فرض صدقهام يف أنفسـهام عىل 
اجللـد، ألنه وإن كان بينهام حينئذٍ عموم من وجه، إال أنه ال يبعد كون ظهور التحديد 
باألثـواب أقو من ظهـور التحديد بالقميص واللفافة. والسـيام مع اشـتامل بعض 
النصـوص عىل ذكـر القميص واللفافـة يف رشح األثواب(١)، واشـتامل آخر عىل أخذ 

اللف أو اجلمع يف الربد(٢) الذي هو من سنخ الثياب.
عـىل أنه يشـكل صدق القميـص أو اللفافة عىل اجللـد، إذ الظاهر أن القميص 
أخـص مـن الثياب مطلقاً، ال من وجه، وإطالقه عىل ما يكون من اجللد حيتاج للتقييد 
به، نظري إطالق املاء عىل املضاف، فال يكشـف عن العموم. كام أن اللفافة وإن كانت 
شـاملة لـه بمقتىض مادة اللـف، إال أن الظاهر اإلشـارة هبا إىل ما يلف بـه من الثياب 
للمفروغيـة عن كون الكفن منها، ال مطلـق ما يلف به ولو مثل احلصري، وال أقل من 

اإلمجال املانع من االستدالل. 
وأشـكل مـن ذلك دعـو صـدق الثياب عىل مـا يتخذ مـن اجللـد كالفروة، 
فضـالً عام يكون عىل هيئة القميص والرساويل ونحومها، ألن الثوب هو اللباس وما 
يسـرت به. إذ فيها: أن الثوب وإن فرس باللباس يف لسـان العرب والقاموس وغريمها، 
إال أن الظاهـر أنـه تعريـف لفظي يراد به اإلشـارة ملا من شـأنه أن يكون لباسـاً، وهو 
الثياب املنسوجة ونحوها، ولذا يصدق عليها الثياب وإن مل تلبس، ال مطلق ما يلبس 
فعـالً أو قـوة مما ال يكون من ذلك، فضالً عن مطلق ما يسـرت بـه، كاحلصري لو اتزر به 
شخص وورق بعض األشجار الكبرية ونحومها، حتى لو كان عىل صورة القميص أو 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٥، ٩، ١٠، ١٣، ١٤.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١٣، وباب:١٤ منها حديث:٥.
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الرساويل أو نحومها. بل الظاهر أن صدق الثياب حينئذٍ مرشوط باإلضافة والتقييد، 
. وال تفهم من اإلطالق إال تبعاً

ويناسـب مـا ذكرنا ما يف مفـردات الراغب، حيث قال: «أصـل الثوب رجوع 
اليشء إىل حالته األوىل التي كان عليها، أو إىل احلالة املقدرة املقصودة بالفكرة... فمن 
الرجوع إىل احلالة األوىل قوهلم: ثاب فالن إىل داره، وثابت إيل نفيس... ومن الرجوع 
إىل احلالة املقدرة املقصودة بالفكرة الثوب، سـمي بذلك لرجوع الغزل إىل احلالة التي 

قدرت له...». فالحظ. 
ومثله دعو: لزوم اخلروج عام يظهر يف اعتبار كون الكفن من سنخ الثياب بام 
يف معترب الفضل بن شاذان املتقدم من أنه إنام أمر بتكفني امليت لئال تبدو عورته ويظهر 
النـاس عـىل حاله وقبح منظره(١)، لظهوره يف أن الغرض من التكفني هو سـرت جسـد 

امليت احلاصل باجللد.
الندفاعهـا بأنـه ال ظهور للحديث يف بيان التعليل الـذي هو موضوع احلكم، 
وعليـه مداره سـعة وضيقاً، بل يف بيـان احلكمة أو العلة ألصـل الترشيع من دون أن 
ينـايف اعتبـار ما هـو زائد عىل السـرت يف الكفن، كام هـو احلال يف كل أو جـل التعاليل 
التـي تضمنهـا هذا احلديث لألحكام، وإال فمن املعلوم كثـرة اخلصوصيات املأخوذة 
يف الكفن غري الدخيلة يف السرت. بل ال يظن من أحد البناء عىل االكتفاء بمطلق الساتر 
ولو كان مثل احلجر والطني مما ال يصدق عليه الثياب قطعاً، وإن أمكن أن يسرت به بنحو 

سرت قطع الكفن. 
. وإن كان يف بلوغـه مرتبـة القطع  فاإلنصـاف أن الوجـه املتقـدم قريـب جـداً
بقصور الثوب عن اجللد املانع من الرجوع ألصل الرباءة ـ بناءً عىل ما هو الظاهر من 

أنه املرجع يف أمثال املقام ـ إشكال.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب التكفني حديث:١.
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وأشكل منه االستدالل يف التذكرة وغريها عىل املنع بأن نزع اجللود عن الشهيد 
مـع اهتامم الشـارع بدفنه عىل حاله وبام عليه ال يناسـب تكفني غـريه هبا. بل يف جامع 

املقاصد والروض أن عدم جوازه أوىل.
الندفاعه ـ مضافاً إىل عدم وضوح الدليل عىل عموم نزع اجللود عن الشهيد ـ 
بـأن جواز نزع اجللـود أو وجوبه مع زيادهتا عىل الثياب التي حيتاج ألن يدفن فيها، ال 

ينايف تكفينه هبا بحيث يكتفى هبا عن غريها.
ومن ثم فالظاهر ابتناء الكالم يف املقام عىل ما تقدم الكالم فيه من قصور عنوان 

الثياب عن اجللود وصدقه عليها. 
بقي يف املقام أمران:

األول: أنـه حيث سـبق عدم الدليل عـىل املنع من التكفني بأجـزاء ما ال يؤكل 
حلمه فال يفرق يف اجلواز أو املنع بني أقسام اجللد الطاهرة. 

الثاين: أنه يلحق باجللد ما يشـبهه من األجسام املنبسطة غري املتحللة األجزاء، 
كاملطـاط والنايلون املشـابه له والقرطاس ونحوهـا. وإن كان التزام القائل باجلواز يف 
. نعم لو كان النايلون منسوجاً عىل نحو نسج الثياب فال  اجللد بعموم اجلواز هلا بعيداً

إشكال يف صدق الثياب عليه. وقد يلحق به امللبد عىل إشكال. 
(١) كـام يف املعترب والتذكرة وجامع املقاصد والروض وكشـف اللثام وحمكي 
هناية األحكام والذكر ورشح اجلعفرية. وهو الظاهر من كل من اقترص عىل املنع مما 
ال جتوز الصالة فيه، كالوسـيلة والغنية والنافع والدروس وغريها. ونسبه يف املسالك 

للمشهور.
خالفاً ملا عن ابن اجلنيد فمنع من الوبر. قال شيخنا األعظمP: «وربام حيكى 
». ومل يتضح الوجه له عدا ما قيل من أن الكفن أمر رشعي  عنه املنع عن الشـعر أيضاً

وأما وبره وشعره فيجوز التكفني به(١). 



٥٥ ................................................................ الكالم يف التكفني بالذهب واملذهب 

فيحتاج للبيان.
لكـن يكفـي يف البيـان إطـالق النصـوص املتضمنة لـرشح الكفـن باألثواب 
الثالثة، حيث ال إشـكال يف صدق الثوب عىل ما يتخذ من الصوف والوبر ونحومها، 
وصدق أصنافه من القميص واإلزار واللفافة وغريها. مع أن كون الكفن أمراً رشعياً 
ال يمنع من الرجوع مع إمجاله لألصل. ومقتضاه عىل التحقيق يف املقام وأمثاله الرباءة 

كام سبق.
بقي أمران:

األول: منع يف كشـف الغطـاء من التكفني بالذهب واملذهـب. ويقتضيه ما يف 
جامع املقاصد من تعليل اشـرتاط كون احلربة غري مذهبة بامتناع الصالة فيه للرجال. 
بـل قد يبتني عليه كالم كثري ممن قيد احلربة املسـتحبة بـأن ال تكون مذهبة. وإن أمكن 

أن يبتني عىل وجه آخر يأيت التعرض له يف حمله إن شاء اهللا تعاىل.
وكيـف كان فهـو إنـام يتجه بناء عـىل الكرب املتقدمة التي سـبق عـدم الدليل 
عليهـا، وعـىل عدم جواز الصالة فيه للرجال، الذي وقع الكالم فيه يف حمله. نعم لو مل 

يكن الذهب منسوجاً كالثياب، بل مطرقاً كالقرطاس جر فيه ما سبق.
وأما ما قيل من أنه تضييع مال غري مأذون فيه، فهو ـ لو تم، عىل ما يأيت الكالم 
فيه إن شاء اهللا تعاىل عند الكالم يف استحباب احلربة ـ إنام يقتيض حرمة تضييع الذهب 
بإبقائـه يف الكفـن حني الدفن، ال حرمة نفس التكفني بالثوب املشـتمل عليه، أو إبقاء 

الكفن عىل امليت حني دفنه.
عـىل أنه لو فرض حرمة إبقائه لذلك فال مانـع من االجتزاء به، بمعنى فتحقق 
امتثال أمر الكفن به ما دام عىل امليت وإن وجب نزعه والتكفني بغريه، بحيث لو بقي 
عىل امليت حيصل اإلثم بإبقائه دون عدم تكفني امليت، ألن املورد من صغريات اجتامع 
األمر والنهي، لثبوت األمر بعنوان التكفني واحلرمة بعنوان تضييع املال، ومنشأ انتزاع 
العنوانـني متعـدد، وقد ذكرنا يف حمله أن ذلك هو املعيار يف موضوع مسـألة االجتامع، 
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وأن املورد يكون معه واجداً ملالك كال احلكمني، وإن لزم العمل فيه عىل مقتىض النهي 
مـع إمـكان امتثال األمر بغريه. ومقتىض ذلك االجتزاء به عن األمر يف غري العبادات، 

ومنه التكفني. فالحظ. 
الثـاين: قال يف اخلالف بعد أن ذكر ثياب الكفن املفروض: «وصفتها أن تكون 
من قطن حمض أبيض، ليس كتان وال من ابريسـم وال أسـود... دليلنا: إمجاع الفرقة. 
وألن الـذي اعتربنـاه من العدد واللـون والصفة ال خالف أنه جيـوز، وإن اختلفوا يف 

كونه أفضل، فاالحتياط فعل ذلك، ألن ما عداه فيه خالف».
ومقتـىض مسـاق كالمه وجـوب الصفة املذكـورة، إال أنه ال يبعـد كون مراده 
االستحباب، كام يناسبه ما ذكره عند استدالله باالحتياط من اخلالف يف كونه أفضل، 
ونفي الكتان واالبريسـم واألسـود، مع أنه لو أراد الوجوب لكان املناسـب نفي كلام 
خالف الصفة املذكورة، بخالف ما لو كان مراده االستحباب، حيث يكون ختصيصه 

النفي هبذه األمور خلصوصيتها يف املرجوحية.
وهو املناسب للنص والفتو، حيث ادعى اإلمجاع عىل استحباب كون الكفن 
قطناً أبيض، ودلت بعض النصوص عىل جواز التكفني بغريه، عىل ما يأيت عند الكالم 

يف مستحبات التكفني إن شاء اهللا تعاىل. 
(١) أما اجلواز التكليفي الراجع لعدم اإلثم يف التكفني هبا فهو مقتىض األصل 
بعـد كون مقتىض األدلة املتقدمة ـ لو متت ـ عدم مرشوعية التكفني هبا، بمعنى قصور 
، ألن ذلك هو الظاهر من األدلة  الكفـن املفـروض عنها، ال حرمة التكفني هبا تكليفـاً
الـواردة يف بيان املاهيات التي هـي مورد األحكام الرشعية، التي هيتم بتحصيلها بتامم 

ما يعترب فيها. وربام يأيت ما ينفع يف املقام.
نعـم قـد يدعى احلرمة بمـالك التبذير وإتـالف املال بـال إذن رشعي. لكن ال 

وأما يف حال االضطرار فيجوز باجلميع(١). 
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يبعـد االكتفاء يف منـع صدق التبذير بوجود الغرض العقالئـي، ومنه يف املقام احتامل 
املرشوعيـة ـ لكونـه تكفيناً اضطرارياً، أو بـدالً عن التكفني ـ احلاصـل بالنظر لألدلة 

وكلامت األصحاب. عىل أنه ال يتم فيام لو علم بتلف املال عىل كل حال. 
وأمـا اجلواز الوضعي الراجع لصحـة التكفني به، بحيث يكون كفناً مرشوعاً، 
املستلزم لوجوبه تكليفاً، لعموم وجوب التكفني، فهو املرصح به يف كالم غري واحد، 
منهـم شـيخنا األعظمP قـال: «فاألظهر وجوب السـرت بكل واحد مـن هذه عند 
االنحصـار. ملا اسـتفيد من أخبـار علة تكفني امليـت. ومن كون حرمتـه ميتاً كحرمته 
. ومن أن أصل سـرت بـدن امليت مطلوب. مضافاً إىل إطـالق ثالثة أثواب يف بيان  حياً

الكفن الواجب. وانرصاف أدلة املنع عن املذكورات إىل حال االختيار».
لكـن الوجـوه الثالثة األول راجعـة إىل وجه واحد تقدمت اإلشـارة إليه عند 
الـكالم يف تعـذر الكفن التـام، وهو اهتامم الشـارع األقدس بسـرت بـدن امليت. وهو 
ال يقتـيض إال سـرت متام بـدن امليت هبا، ال وجـوب تكفينه بثالثة ثيـاب منها عىل نحو 

التكفني بالكفن االختياري.
وأمـا الوجـه األخـري فهو لو تـم ال جيـري يف اجللد الـذي يبتني املنـع منه عىل 
عـدم صـدق الثياب عليه، لوضوح أنـه ال يفرق يف عدم صدقها بـني حالتي االختيار 
واالضطـرار، فال يدخل يف إطالق حتديد الكفن بالثيـاب الثالثة ليهتم بعموم املانعية 

حلالة االضطرار. وإنام ينفع الوجه املذكور يف غري اجللد مما تقدم املنع منه. 
وأمـا دعو قصور إطالق األمـر بالتكفني بالثياب الثالثة حتى عن غري اجللد 
بحكـم التبادر واالنرصاف، كام ذكره يف الرياض يف بعض املوارد. فهي ممنوعة، لعدم 
الوجـه يف االنـرصاف املذكور، ولذا احتيج إثبات أصل املانعيـة منها ولو يف االختيار 
للدليـل املخـرج عن اإلطالق. ومـن هنا يلزم النظـر يف إطالق دليـل الرشطية بنحو 
يشـمل االضطرار، ليلزم سقوط التكفني، أو قصوره عنه ليكون املرجع إطالق األمر 
بالتكفني بالثياب الثالثة. وحيث كان الدليل خمتلفاً باختالف األمور املذكورة فالالزم 
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النظر يف كل منها عىل حدة. وهي أمور:
األول: احلريـر. وقد سـبق أن عمدة الدليل عليه مضمر احلسـن بن راشـد(١). 
وعن بعض مشـاخينا تقريب قصور إطالقه عن صـورة االضطرار بأن قولهA فيه: 
«إذا كان القطـن أكثر من القـز فال بأس» ملا مل يكن وارداً لبيان احلرمة التكليفية فيام لو 
مل يكـن القطن أكثـر، بل لبيان البـأس الوضعي الراجع لعدم االجتـزاء به عن الكفن 
، فعدم االجتزاء إنام يصحح إطالقه يف مـورد االختيار وإمكان التكفني بغريه،  حينئـذٍ
حيـث يكـون التكليف معلوماً والرتدد يف سـعة املأمور به بنحو ينطبق عىل املشـكوك 
ليجتزأ باملشـكوك عنه، أما يف مورد االضطرار وانحصار األمر باملشـكوك فالشك إنام 
هو يف ثبوت التكليف للقدرة عىل متعلقه أو سـقوطه للتعذر، ومعه ال معنى إلطالق 

اإلجزاء وعدمه، بل يتعني بيان ثبوت التكليف وعدمه.
نعـم لـو كان بيان عـدم التكفني باحلرير بلسـان اشـرتاط عدمه ـ كـام لو قيل: 
يشرتط يف الكفن أن ال يكون حريراً ـ أو بلسان النهي ـ كام لو قيل: ال يكفن باحلرير ـ 

اجته إطالقه بنحو يشمل حال االضطرار وانحصار األمر به. 
ويشـكل بأن السـؤال يف املضمر ملـا كان عن أنه هـل يصلح التكفـني بالثياب 
املذكـورة كان ظاهر اجلواب عـدم صلوحها للتكفني إذا مل يكن القطن أكثر. ومقتىض 
إطالقـه العموم حلـال االنحصار هبا، نظري مـا اعرتف به يف فرض بيـان عدم التكفني 
باحلرير بلسان النهي، بل لعله أظهر، وليس يف السؤال واجلواب من التعبري باإلجزاء 

أو نحوه عني وال أثر، ليجري ما ذكره.
عـىل أن مـا ذكـره إنـام يقتـيض عـدم التعبـري باإلجـزاء أوعدمـه يف خصوص 
االضطرار، ألن الشك معه يف أصل ثبوت التكليف، وال يمنع من عموم التعبري بعدم 
اإلجزاء حلال االضطرار، لبيان عدم حتقق املاهية املأمور هبا ذاتاً بالفرد املشـكوك ولو 

 . مع االضطرار إليه واالنحصار به. فتأمل جيداً
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٣ من أبواب التكفني حديث:١.
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وكيـف كان فالظاهر عموم املضمر الذي هـو دليل الرشطية حلال االضطرار، 
وحيـث ال دليـل عىل مرشوعية التكفني به حالهـ  من إمجاع أوغريهـ  لينهض باخلروج 

. عنه، يتعني البناء عىل عدم وجوب التكفني به حينئذٍ
وأما ما عن الذكر من احتامل مرشوعية التكفني به، بل ترجيحه عىل وبر غري 
املأكـول وعـىل النجس، جلواز صالة النسـاء فيه اختياراً، مع عـدم جواز الصالة بغري 

. املأكول حتى للنساء، وال بالنجس إال اضطراراً
فهـو كام تر! لعدم هنـوض الوجه املذكور بإثبات حكـم رشعي، إذ ال دخل 
جلواز صالة النسـاء يف الثوب يف جواز التكفني به عندهم، كام ال تنهض بذلك األدلة 
الرشعيـة. ومـن هنا ال خمرج عن مقتـىض إطالق املضمر من عـدم مرشوعية التكفني 

باحلرير. 
نعم لو انحرص األمر به ومل يوجد غريه حتى املمنوعات األخر، مل يبعد وجوب 
سرت بدن امليت به ـ وإن مل يكن كفناً ـ ملا تقدم من ظهور اهتامم الشارع األقدس بسرته. 
وال أقل من جوازه، من دون أن ينافيه املضمر، ألنه إنام تضمن عدم صلوحه للتكفني، 

ال النهي عن لف امليت به وسرته، ليتوقف يف جوازه، كام يف الرياض وغريه.
وأشـكل مـن ذلـك ما يظهـر من حمكـي الذكر مـن احتامل عدم جواز سـرت 
العورة به إال حال الصالة، وأنه ينزع بعدها. وأشـكل منه ما يظهر من جامع املقاصد 
عـدم سـرت العورة بـه حتى حال الصالة بـل يوضع يف القرب بحيث ال تـر عورته ثم

يصىل عليه.
إذ فيهام أهنام خاليان عن الدليل، ألن عدم صلوحه للتكفني ال يقتيض املنع عن 
سـرت العـورة به حـال الصالة بل مطلقاً قطعـاً حتى لو فرض ابتناء عـدم التكفني عىل 
حرمـة اللبس حال احلياة، حيث قد ال يصدق اللبس بذلك، خصوصاً إذا اقترص عىل 

سرت القبل، إللقاء امليت عىل ظهره. 
الثاين: أجزاء ما ال يؤكل حلمه. وقد سبق عدم الدليل عليه عدا اإلمجاع املدعى 
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عـىل عدم جـواز التكفني بام ال جتـوز الصالة بـه، وصحيح حممد بن مسـلم املتضمن 
تنزيل امليت منزلة املحرم(١). كام سبق عدم هنوضهام باالستدالل.

ولو فرض هنوضهام به فاإلمجاع دليل لبي يلزم االقتصار عىل املتيقن منه، وهو 
حال االختيار. وأما الصحيح فإطالق التنزيل فيه يشمل حال االضطرار، فإذا تم عدم 
جـواز اإلحـرام فيام ال يؤكل حلمه حتى مع االضطرار تعني عدم مرشوعية التكفني به 
. وحينئذٍ جيري يف سـرت عـورة امليت به ومجيـع بدنه ما تقـدم يف احلرير من  معـه أيضـاً

الوجه واخلالف، لعموم كلامهتم املتقدمة للمقام. 
الثالث: النجس. وقد تقدم االستدالل عليه بفحو ما دل عىل إزالة النجاسة 
اخلارجة من امليت عن الكفن. وعن بعض مشاخينا أنه ال يدل عىل كون الطهارة رشطاً 
يف الكفن الواجب، ليتمسـك بإطالقه مع التعذر، بنحو يسـتلزم تعذر الكفن، بل قد 
يكون واجباً فيه بنحو تعدد املطلوب، فسـقوطه بالتعذر يقتيض سقوط أصل وجوب 

التكفني ولو بالنجس. 
ويشكل بأن اجلمود عىل األمر بغسل الكفن أو قرضه ال يقتيض وجوب طهارة 
الكفـن مطلقاً ـ ولو بنحو تعدد املطلوب ـ بنحـو جيب تبديل الكفن لو تعذر تطهريه. 
بـل وجـوب إزالتها عن خصوص الكفن الـذي أصابته ـ مادام كفنـاً ـ بنحو لو تعذر 
إزالتها عنه مل جيب تبديله مع التمكن، وال يظن التزامهم بذلك، وإن ذكره يف اجلواهر 

احتامالً يف ذيل الكالم يف وجوب إزالة النجاسة اخلارجة من امليت عن الكفن.
وحينئـذٍ ال وجـه لوجـوب التبديـل إال مـا أرشنا إليـه آنفاً من ظهـور األوامر 
والنواهـي الـواردة يف خصوصيات متعلق األمر يف الرشطيـة واملانعية الراجعة لتقييد 
املأمـور بـه، بحيث ال جيزي املأيت به عنه مع خمالفـة مقتىض األمر والنهي، إذ عىل ذلك 
يكون تنجس الكفن بالنجاسة اخلارجة من امليت موجباً خلروجه عن الكفن الواجب، 

فيجب تطهريه أو تبديله بالكفن الطاهر بمقتىض عموم وجوب التكفني. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب التكفني حديث:٥.



االضطرار .......................................................................................... ٦١

نعم ذلك إنام يقتيض محل األدلة املذكورة عىل رشطية الطهارة يف الكفن وعدم 
وجوهبا استقالالً بنحو تعدد املطلوب، وال يقتيض إطالق الرشطية بنحو يشمل حال 
التعـذر، بحيث يدفـن امليت عارياً لو تعذر تطهري الكفن ممـا خيرج من امليت وتبديله، 
ألن األمـر اليقتيض إال احلث مع القدرة، فيدل عىل الرشطية معها ال مطلقاً، وإنام يتم 
ذلك فيام لو مل يكون األمر بداعي احلث، بل ملجرد بيان الرشطية يف مقام حتديد املأمور 
به، كام لو سـئل عن الوضوء، فقيل: اغسل وجهك ويديك وامسح رأسك ورجليك 
ببلـة وضوئـك. فإن مقتىض إطالق السـؤال طلـب حتديد الوضوء مطلقـاً، ومقتىض 
أصالة مطابقة اجلواب للسؤال ورود األمر لتحديد الوضوء كذلك، فيدل عىل عموم 
اجلزئية والرشطية حلال التعذر. وليس األمر يف املقام كذلك، لعدم ورود األمر بإزالة 
النجاسـة التي تصيب الكفن ملجرد بيان الرشطيـة يف مقام حتديد الكفن الواجب، بل 
للحث عليه، وإنام استفيدت الرشطية بالقرينة املتقدمة، حيث تناسب عدم كون احلث 
، بل ألنه رشط، من باب االنتقال من املعلول للعلة. وحيث  عليه لكونه واجباً مستقالً

كان احلث خمتصاً بحال القدرة تعني قصور الرشطية املستفادة منه عن حال التعذر. 
عـىل أنـه ال يظـن باألصحاب البنـاء عىل عمـوم مانعية النجاسـة اخلارجة من 
امليت من متامية الكفن الواجب، بحيث لو تعذر جتنبها الستمرار خروجها ـ كام يكثر 
االبتالء به يف الدم ونحوه ـ أولتعذر إزالتها أوتبديل الكفن بغريه، جيوز دفن امليت بال 
كفن. ويرجع ذلك إىل تقييد دليل مانعية النجاسة اخلارجة من امليت لو فرض عمومه 

بنفسه بصورة القدرة عىل إزالتها.
وحينئذٍ ال جمال الستفادة عدم جواز التكفني بالنجس مع االضطرار باألولوية 
املشـار إليهـا آنفاً، بـل يتعني الرجـوع معه إلطـالق حتديـد الكفن باألثـواب الثالثة 
القايض بوجوب التكفني به. نعم ال يبعد وجوب تقليل النجاسـة مهام أمكن، ملناسبة 

االرتكازيات حلمل دليل وجوب إزالة النجاسة املذكورة عىل االنحالل. 
الرابـع: املذهـب. والكالم فيه نظري الكالم فيـام يتخذ مما ال يؤكل حلمه لو كان 
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دليله كرب عدم جواز التكفني بام ال جتوز الصالة فيه. أما لو كان منشؤه لزوم تضييع 
املال غري املأذون فيه فاملتعيني قصوره عن فرض االضطرار، حيث ال إشكال يف صلوح 
وجوب التكفني للمنع من صدق التضييع والتبذير، ويف حتقق اإلذن يف إتالف املال.

نعـم قـد يدعى عـدم وجوبه للـرضر، وهو مبني عـىل حتديد الكفـن الواجب 
إخراجه من الرتكة من حيثية القيمة. ويأيت يف املسـألة الثانية والثالثني الكالم يف ذلك 

إن شاء اهللا تعاىل. 
هذا كله يف مقتىض األدلة يف كل واحد من هذه األمور لو انحرص األمر به. أما 
لـو تردد األمـر بينها، بحيث يمكن التكفني بكل منها دون غريها، فالالزم بناء عىل ما 
تقـدم تقديـم أجزاء ما ال يؤكل حلمه واملذهب عىل النجس، لعدم وضوح الدليل عىل 
مانعيتهـا حتـى مع االختيار، ثم تقديم النجس عـىل احلرير، إلطالق دليل عدم جواز 

التكفني باحلرير بنحو يشمل حال االضطرار إليه، بخالف النجس. 
بقـي الـكالم يف اجللد، حيث سـبق تقريب عدم صدق الثـوب عليه، فإن تم مل 
يـرشع التكفني بـه مطلقاً ولو مع انحصار األمر به، فضالً عـن أن يقدم عىل غريه. بل 
غاية األمر وجوب سـرت امليت به مع االنحصار، بناءً عىل ما سـبق من اهتامم الشـارع 
بسـرته. إال أن يكـون جلـد ميتة فيـأيت الكالم فيـه. وإن مل يتم تعني جـواز التكفني به 
اختيـاراً ووجوبه مع االضطـرار، ويقدم عىل النجس. فالحظ. واهللا سـبحانه وتعاىل 

العامل. 
، كام عن الذكـر، ويف اجلواهر:  (١) قطعـاً، كـام يف جامـع املقاصد، وإمجاعـاً
». ولعل عدم تعـرض مجاعة له لوضوحـه، أو لعدم كوهنم  «إمجاعـاً حمصـالً ومنقـوالً

بصدد املوانع الثانوية، وإال فمن البعيد جداً اخلالف فيه.
وكيـف كان فقـد يسـتدل عليه تـارة: بعـدم جواز الصـالة فيه، كـام يظهر من 

(مسألة٢٩): ال جيوز التكفني باملغصوب(١)
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الـروض. وأخـر: بالنهـي عـن إتالف مـال الغري، كـام يف احلدائـق أو بعـدم جواز 
الترصف فيه، كام يف اجلواهر. 

ويشـكل األول بـأن املتيقن مـن الكرب املذكـورة ـ لو متت يف نفسـها وغض 
النظـر عـام تقدمـ  ما يمتنع الصـالة فيه ألخذه بعنوانه مانعاً منهـا، كاحلرير والنجس، 
دون مثـل املغصوب مما ال يكـون مانعاً منها بعنوانه، بل المتناع التقرب به، املفروض 

اعتباره يف الصالة دون التكفني. 
وأمـا الثـاين فهـو بنفسـه ال يقتـيض إال حرمة التكفـني تكليفاً ووجـوب نزعه 
بعـد التكفني به وإرجاعـه ملالكه من دون أن يمنع من وفائه بمـالك التكفني وإجزائه 
عنـه مـا دام عىل امليـت، ألن املقام مـن صغريات مسـألة اجتامع األمـر والنهي، نظري 
مـا تقـدم يف التكفني باملذهب بناء عـىل حرمة التكفني به، السـتلزامه تضييع مال غري 
مـأذون فيـه. والزم ذلك أنه مـع التكفني به وعدم نزعه يكـون العقاب عىل الترصف 
يف مـال الغـري ومنعـه عنـه وإتالفـه عليـه، ال عـىل تـرك تكفـني امليـت، نظـري تطهري

 املسجد باملاء املغصوب. 
لكـن قال سـيدنا املصنفP بعد ما أشـار ملا ذكرنا: «اللهـم إال أن يقال: إن 
املراد من التكفني الواجب ليس مطلق فعل التكفني، ولذا ال جيب بذل الكفن، بل هو 
اللـف بالكفن املبـذول، فاللف بغريه ليس من أفراد الواجـب ولو مع قطع النظر عن 

.« الوجوب. فتأمل جيداً
وكأنـه أراد بذيـل كالمـه أن اللف بغـري الكفن املبـذول خارج عـن الواجب 
ختصيصـاً ومالكاً، ال لفعليـة النهي عنه مع دخوله فيه ذاتـاً وواجديته ملالكه، ليجزي 

عنه مع كونه حمرماً، كام هو خمتارهP يف مورد مسألة اجتامع األمر والنهي.
ويشـكل مـا ذكرهP بأن عدم وجوب بذل الكفن إنام يستلزم تقييد وجوب 
التكفـني ببذل الكفـن وواجديته، ال تقييد الكفن الذي جيـب التكفني به بغري املبذول 
ونحوه، بحيث خيرج عنه املغصوب ختصيصاً، ويكون فاقداً للمالك، كي ال جيزي عنه. 
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وتظهـر الثمرة املهمة لذلـك يف حق غري الغاصب املكلـف بإرجاع املغصوب 
ملالكـه وحفظه له، حيث له ـ بناء عىل مـا ذكرنا ـ االجتزاء بالتكفني باملغصوب ما دام 
امليت مكفناً به يف اخلروج عن التكليف الكفائي بالتكفني، وال جيب عليه تبديله بغريه، 
. كـام تظهر الثمرة  كـام هـو احلال بناء عـىل القول بخروج املغصـوب ختصيصاً ومالكاً
أيضاً يف حق الغاصب نفسه لو تعذر عليه إرجاع املغصوب ملالكه، حيث له االجتزاء 
بـام وقـع منه من التكفني باملغصـوب حينئذٍ عىل ما ذكرنا، بخالفـه عىل القول اآلخر. 
(١) قطعـاً، كـام يف جامـع املقاصد والـروض واجلواهر، وبـه رصح يف حمكي 
الذكر وغريه. ويظهر الوجه فيه مما أشـار إليه سـيدنا املصنفP ويأيت إن شاء اهللا 
تعاىل من عدم وجوب بذل الكفن، حيث يستلزم ذلك تقييد وجوب التكفني بصورة 

بذل الكفن، وال جيب مع عدمه، كام تقدم.
بـل لو فرض وجـوب البذل عىل مالك الكفن كفائياً ال يسـوغ التكفني بملكه 
بـدون إذنه. نعـم لو تعني األخذ منه لعـدم القدرة عىل األخذ من غـريه مل يبعد حينئذٍ 

جواز األخذ منه مع تعذر استئذانه من باب والية احلسبة. فتأمل. 
(٢) يعنـي: مع االنحصار، حيث تقدم منهP اإلشـكال يف التكفني باجللد، 
واجلـزم بعدمه يف النجس مع عدم االنحصار، أما مـع االنحصار فقد تقدم منه اجلزم 

. وإنام خصه باإلشكال للقول بعدم جواز االنتفاع بامليتة.  بجواز التكفني هبام معاً
(٣) لعـدم ثبوت حرمة االنتفـاع بامليتة. وال أقل من عدم صلوح احتامله لرفع 
اليد عن احتامل وجوب التكفني بالنظر ملا تقدم منه. أما بناء عىل ما ذكرنا من اإلشكال 
يف وجـوب التكفـني باجللد حتى مـع االنحصار فيزيـد األمر إشـكاالً بلحاظ حرمة 

االنتفاع بامليتة وإن مل يثبت.

حتـى مع االنحصار(١). ويف جلد امليتة إشـكال(٢). واألحوط وجوباً مع 
االنحصار التكفني به(٣). 
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بل قد يشـكل حتى وجوب سـرت بدن امليـت به، لعدم وضوح اهتامم الشـارع 
بالسرت بمثله. بل لعله بنظر املترشعة أبعد عن احرتامه وأقرب هلتكه وتوهينه. ومن ثم 

فاألمر يف غاية اإلشكال. 
(١) تبعاً ملا تضمنه مضمر احلسن بن راشد من تعليق نفي البأس عىل ما إذا كان 
القطـن أكثـر. وهو وإن كان خمتصاً بام إذا كان اخلليط قطناً، إال أنه قد يعم لغريه بإلغاء 
. بل قد يدعـى األولوية فيه، ألنـه إذا مل يكف أصـل وجود القطن  اخلصوصيـة عرفـاً
الذي يستحب التكفني فيه يف رفع مانعية احلرير بل البد أن يكون أكثر فغري القطن مما 

ال يستحب التكفني فيه أو يكره أوىل بذلك. فتأمل. 
هذا وكأن توقف سيدنا املصنفP ـ كالسيد الطباطبائي يف العروة الوثقى ـ 
عن اجلزم باالشرتاط ملا ذكره يف مستمسكه ـ وأرشنا إليه عند االستدالل باملضمر عىل 
عدم التكفني باحلريرـ  من ظهور كلامت األصحابM يف عدم البناء عىل االشرتاط 
بذلك واكتفائهم بعدم استهالك اخلليط، ألهنم ما بني مقيد للحرير باملحض، ومطلق 
لـه، ومعرب بام ال جتوز الصالة فيه. قالP: «واجلميع غري شـامل للممزوج بام يعتد 
بـه...» فتكون الرواية مهجورة. ولذا ادعى يف اجلواهر القطع بخالف مفهوم الرواية 

يف بعض األفراد. 
لكن سبق أن ذلك ال يستلزم هجر الرواية بنحو يسقطها عن احلجية، لقرب أن 
يبتني عىل استيضاحهم اشرتاك الكفن مع ثياب الصالة يف الرشائط بنحو يكون قرينة 

توجب رفع اليد عن ظهور الرواية يف بعض األفراد يف احلرمة والبناء عىل الكراهة.
ولعله عليه يبتني مايف الوسـيلة والقواعد والتذكرة والدروس وعن غريها من 
إطـالق كراهـة التكفني باملمزوج باحلريـر. وإليه يرجع ما يف املبسـوط من كراهته مع 

 (مسـألة٣٠): جيوزالتكفـني باحلريرغرياخلالـص، بـرشط أن يكون 
 .(١) اخلليط أزيد من احلرير عىل األحوط وجوباً
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االختيار. وإال فهجرهم للمضمر ال يناسب ذكرهم له يف املوضع املناسب له من كتب 
احلديث، واستدالهلم به يف الفقه، بل ظاهر الكليني والصدوق العمل بمضمونه.

وكيـف كان فـال جمال لرفع اليد بذلك عن املضمـر، وال عن ظهوره يف احلرمة 
بعد عدم وضوح الوجه يف اشرتاك الكفن مع ثياب الصالة يف الرشوط، كام تقدم.

ومنـه يظهـر ضعف مـا ذكره الشـيخP من عدم جـواز التكفـني باملخلوط 
باحلرير مع االختيار، كام يف النهاية، أو مطلقاً، كام يف االقتصاد وعن القايض. فإنه مع 

عدم الشاهد له خمالف لرصيح املضمر. 
 .(١) كام هو مورد النص واملتيقن من الفتو

(٢) كـام هومقتىض إطالق بعضهم. ويقتضيه ما سـبق منهم من اعتبار طهارة 
الكفـن، إذ يبعـد محله عىل خصوص طهارته قبل التكفني به. ويسـتفاد من النصوص 
. بل قد يسـتفاد منها  تبعـاً، إللغـاء خصوصية موردهاـ  وهو ما خيرج من امليتـ  عرفاً

ثبوت احلكم فيه باألولوية عىل ما تقدم عند االستدالل العتبار الطهارة يف الكفن. 
(٣) كام نسبه لظاهر األصحاب يف اجلواهر مستظهراً اتفاقهم عليه، ويظهر من 
كثري من كلامهتم املفروغية عنه وأن اخلالف إنام هو يف كيفية اإلزالة. ويقتضيه صحيح 
الكاهـيل عـن أيب عبداهللاA: «قال: إذا خرج من منخر امليـت الدم أو اليشء بعد ما 
يغسل فأصاب العاممة أو الكفن قرض عنه»(١) وصحيح ابن أيب عمري وأمحد بن حممد بن 
أيب نـرص [و] عـن غري واحد مـن أصحابنا عنهA: «قال: إذا خـرج من امليت يشء 

(١) وسـائل الشـيعة ج:٢ بـاب:٢٤ من أبواب التكفني حديـث:٣ واللفظ له. وباب:٣٢ من أبواب غسـل 
امليت حديث:٤.

(مسألة٣١): إذا تنجس الكفن بنجاسة من امليت (١) أو من غريه(٢) 
وجب إزالتها(٣)
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بعـد ما يكفن فأصـاب الكفن قرض من الكفن»(١). ونحوه صحيح ابن أيب عمري عن 
بعض أصحابه(٢). 

كام قد يسـتفاد مما تضمن غسـل النجاسـة اخلارجة من امليت، كمعترب الكاهيل 
واحلسـني بـن املختـارـ  بناءً عـىل ما تقـدم يف حتديد مسـاحة الكر من وثاقـة حممد بن 
سـنان ـ عنـهA: «سـألناه عن امليت خيـرج منه يشء بعـد ما يفرغ من غسـله. قال: 
يغسـل ذلك، وال يعاد عليه الغسـل»(٣) وقريـب منه حديث روح بن عبـد الرحيم(٤) 
. ويف مرفـوع سـهل: «إذا غسـلت امليت ثم أحـدث بعد  الـذي ال يبعـد كونـه موثقـاً
الغسـل فإنه يغسل احلدث، واليعاد الغسل»(٥). ألن إطالق غسلها قديظهريف غسلها

 . عن الكفن أيضاً
اللهم إال أن يقال: بعد معلومية عدم إرادة غسـله عن كل ما أصابه، حتى مثل 
الدكة التي يوضع عليها، والرسير الذي حيمل عليه، فال إطالق له، واملتيقن منه غسله 
عن جسـد امليت، كام يناسـبه املقابلة بعدم إعادة الغسـل، وغايته أن حيمل عىل غسـله 
عام يلزم تطهريه من شـؤون امليت من دون تعيني هلا، ألن الغرض منه ليس جمرد بيان 
سل كي يلغو األمر بغسله عام يلزم تطهريه، بل االقتصار عليه مع املفروغية  وجوب الغَ
سـل إليه. وحينئذٍ يكون جممالً البد معه من تعيني  عن وجوبه يف مقابل ضم إعادة الغُ

ما يلزم تطهريه. فالعمدة نصوص القرض. 
لكـن يف املـدارك: «ولوال ختيـل اإلمجاع عىل هـذا احلكم ألمكـن القول بعدم 
وجـوب القـرض والغسـل مطلقاً متسـكاً بمقتـىض األصـل، واسـتضعافاً للروايات 

الواردة بذلك».

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٤ من أبواب التكفني حديث:٤.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٤ من أبواب التكفني حديث:١.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب غسل امليت حديث:٢، ١.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب غسل امليت حديث:٥.
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وفيه: أن الظاهر اعتبار ما عدا املرفوع من النصوص املتقدمة، حيث ثبت يف حمله 
وثاقة الكاهيل واحلسـني بن املختار، مع اعتبار سند حديثيهام، كام ثبت حجية مراسيل 
بن أيب عمري والبزنطي، والسيام مع رواية األول منهام عن عدة من أصحابنا، لظهوره 
يف شيوع احلديث بني مشاخيهام يف الرواية. مضافاً إىل انجبارها بعمل األصحاب حتى 

لو مل يبلغ مرتبة اإلمجاع احلجة يف نفسه.
ومنه يظهر ضعف ما يف الوسـيلة، حيث عدّ من مسـتحبات باب غسـل امليت 
قـرض ما أصـاب الكفن مما خرج منه باملقراض. إال أن حيمـل ـ كام ذكره غري واحد ـ 

عىل استحباب خصوصية القرض، ال أصل اإلزالة. 
(١) مل أعثـر يف كلامهتم عىل التشـكيك يف وجوب اإلزالة بعد الوضع يف القرب، 
وإنام يظهر ذلك من بعضهم يف تطهري جسد امليت، عىل ما تقدم يف املسألة الثالثة عرشة 

يف أحكام التغسيل.
نعم عن فوائد الرشايع: «األصح وجوب غسلها وإن كان بعد وضعه يف القرب 
إذا أمكن ومل يشـق التحرز عن الغسـالة، فإن شـق كثرياً قرضت، إال أن يفحش فيلزم 

من قرضها هتك امليت أو فساد الكفن، فيرتك بحاله».
وقـد يظهر منه عدم وجوب التطهري بالغسـل يف الفـرض بعد الوضع يف القرب 
لـو تعذر فيه وتوقـف عىل إخراجه منه. وكأنه يبتني عىل ما تقدم من جامع املقاصد يف 
املسـألة الثالثة عرشة يف فصل غسـل امليت مـن حرمة إخراج امليت مـن القرب، وتقدم 

ضعفه. 
(٢) اختلفت كلامت األصحاب يف املقام، فقد أطلق قرض الكفن يف املبسوط 
ه يف املسـتحبات، كـام سـبق ـ وحكي عن ابنـي الرباج  والنهايـة والوسـيلة ـ وإن عـدّ

وسعيد.

ولو بعد الوضع يف القرب(١) بغسل أو بقرض(٢)
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وذكـر الصـدوق يف الفقيـه وأبوه يف حمكي رسـالته أن الكفن يغسـل مما أصابه 
 حتى يوضع امليت يف قربه، فإن خرج منه يشء بعد ذلك ال يغسل بل يقرض. وجر
عىل ذلك يف الرسائر واملعترب والرشايع والنافع والتذكرة واملنتهى واإلرشاد والقواعد 
والـدروس وجامـع املقاصـد والـروض وغريهـا. ويف الـروض وحمكـي الكفاية أنه 

املشهور، ويف املدارك أنه قول الصدوقني وأكثر األصحاب. 
وقد اسـتدل لـه غري واحد باسـتبقاء الكفـن، والنهي عن إتالف املـال قال يف 
جامع املقاصد: «وعىل هذا فإنام يقرض يف القرب مع تعذر غسـله» ونحوه يف الروض، 
وزاد: «واجلامعـة أطلقوا». ويف اجلواهر: «ولعله مراد من أطلق تنزيالً إلطالقهم عىل 
غلبـة التعـذر فيه». لكن محل إطالقهم عىل غلبة التعذر فيه ال يكفي، بل البد من محله 
عـىل تعذر التطهري بعد الوضع يف القرب ولو بإخـراج امليت منه، وال يتضح غلبة تعذر 
ذلـك. بل مـن القريب بناؤهـم عىل وجوب القـرض أو جوازه بعـد الوضع يف القرب 
مطلقاً لالهتامم بعدم إخراج امليت من القربأوللتسـهيل. نعم رصح بالتقييدبالتعذريف 

حمكي البيان وما تقدم من فوائد الرشايع.
وكيف كان فيشـكل أصل االسـتدالل بـأن إطالق نصوص القـرض املتقدمة 

كاف يف الرتخيص يف اإلتالف املذكور ويف االجتزاء بالكفن معه. 
ومثلـه مـا يف املنتهـى من أنـه مقتىض اجلمـع بني طائفتـي النصـوص املتقدمة 
املتضمنتني للقرض والغسـل. إذ فيه ـ مع أن املتيقن من نصوص الغسـل غسل جسد 
امليـت، كـام تقدم ـ: أنه ال شـاهد للجمـع املذكور مـن النصوص. والسـيام مع ما يف 
نصـوص القـرض من فرض خروج النجاسـة بعـد ما يكفن أو بعد ما يغسـل. حيث 

. يقو ظهوره يف اإلطالق جداً
نعم يشهد به الرضوي: «فإن خرج منه يشء بعد الغسل فال تعد غسله، ولكن 
أغسل ما أصاب من الكفن إىل أن تضعه يف حلده، فإن خرج منه يشء يف حلده مل تغسل 
كفنـه، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من [أصابه اليشء] الذي خرج منه ومددت 
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أحد الثوبني عىل اآلخر»(١).
لكن تكرر عدم حجيته يف نفسـه. كام أنه ال يظهر من املشـهور التعويل عليه يف 
املقام وغريه، حيث مل يشـريوا له، وإنام عرب بعبارته تقريباً الصدوقان يف الفقيه وحمكي 

الرسالة.
والسيام مع غموض أمر الرضوي من عدم معروفيته بني األصحاب واشتامله 
 Gبل هو بكتـب املصنفني من اتبـاع األئمة ،Aعـىل ما ال يناسـب نسـبته لإلمام
أنسـب. ومن مشـاهبة كثري من عبارات الفقيـه واهلداية واملقنع واملقنعـة واملنقول من 
رسـالة عيل بـن بابويه لعباراته مما يؤيد نسـبته لـهA واعتامدهم عليه. والسـيام مع 
انحصار الدليل به عىل مجلة من األحكام التي ينفردون هبا أو ال يتضح الدليل عليها، 

ومنها املقام. وكيف كان فال جمال للتعويل عليه وسوقه شاهداً للجمع املذكور.
عىل أن محله عىل كون التفصيل استحبابياً قد يكون أقرب عرفاً من محل إطالق 
نصوص القرض عىل ما بعد الوضع يف القرب. والسـيام بلحاظ ما تقدم من التنبيه فيها 
عىل كون أصابة النجاسـة بعد الغسـل أو بعد التكفني. كام قد حيمل عىل االسـتحباب 

أيضاً كالم بعض من أفتى بمضمونه. 
هـذا وقد اسـتدل للشـيخ ومن تبعـه يف إطالق وجـوب القـرض بالنصوص 
السابقة. وما يف املدارك من معارضتها بنصوص الغسل يظهر ضعفه مما تقدم من عدم 
ظهور نصوص الغسـل يف غسـل الكفـن. بل لو فرض ظهورها فيـام يعمه فقد يدعى 

لزوم رفع اليد عنها بإطالق نصوص القرض فيه.
نعـم مـن القريب أن ال يكون ذكر القرض يف نصوصـه لبيان وجوبه، بل لبيان 
جوازه واالجتزاء به عن الغسـل تسـهيالً ودفعاً لتوهم عدم جوازه بلحاظ اسـتلزامه 
نقـص الكفـن وإتالفه، فال ينايف جواز الغسـل، عمالً بالقاعـدة، وإن كانت نصوص 
الغسـل قـارصة عنـه. والظاهـر أن ذلك هـو الوجه ملا يف املتن وسـبقه إليـه يف العروة 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٨ من أبواب غسل امليت حديث:١.
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الوثقى من التخيري. 
وإليـه يرجـع مـا يف اجلواهر، حيـث قال: «ويقـو يف النفس أن املـراد بأوامر 
القرض اإلرشاد والتعليم والتنبيه عىل العالج الذي ال ينتقل إليه الذهن عند االبتالء 
بذلـك، وإال فاملطلـوب اإلزالة عىل أي نحو كان، مع املحافظة عىل ما يثبت اشـرتاطه 
فيه يف هذا احلال، فاملتبع فيه حينئذٍ الرتجيح الذي ال ينفك عنه غالب أفعال العقالء... 
عـىل حسـب أثواب احلي وإن ورداألمر بغسـلها. نعم قديقـال برجحان القرض عىل 
الغسـل يف خصوص امليت عند تسـاوي مصلحتيهام، ألن مآل كفنه إىل التلف، وألنه 
أبلغ يف اإلزالة من الغسل ونحو ذلك. ولعله لذا عدّ يف الوسيلة من املندوبات قرض 
مـا أصاب الكفن من النجاسـة، وإال فال يريد به أصـل اإلزالة، ملخالفته لظاهر اتفاق 
األصحاب...». نعم ما ذكره يف وجه اسـتحباب القرض ظاهر اإلشكال. كاإلشكال 
يف البنـاء عـىل التخيري يف غري مورد النص وهو النجاسـة اخلارجة من امليت إذا مل يكن 

القرض مطابقاً للقاعدة إلخالله بساترية الكفن. 
ثم إنه قد رصح الصدوق يف الفقيه وأبوه يف حمكي رسالته بأنه يمد أحد الثوبني 

عىل اآلخر بعد القرض، كام تضمنه الرضوي املتقدم.
لكن يف املسـالك والروض أنه إن أمكن مجـع جوانب الكفن باخلياطة وجب، 
وإال مـدّ أحد الثوبني عىل اآلخر. ويشـكل بأن عدم التنبيه عـىل اخلياطة يف النصوص 

موجب لظهورها يف عدم وجوهبا.
بل قد يستشـكل يف وجوب اجلمع بغري اخلياطة ووجوب مدّ أحد الثوبني عىل 
اآلخر بعد عدم حجية الرضوي، ال ملا قد يظهر من اجلواهر من عدم اعتبار االستدامة 
يف سـاترية الكفـن، ألنـه بعيد جداً ال يناسـب ما تقـدم يف وجه وجوب كـون الكفن 

ساتراً، بل لسكوت النصوص عن التنبيه له يف خصوص املقام.
إال أن يدعى عدم احتياج مثله للتنبيه، جلري االنسان عليه يف مثل املقام بطبعه 

بعد ارتكاز اهتامم الشارع بساترية الكفن. فتأمل. 
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(١) تقييـد جلواز القـرض، وجعل املعيار فيه يف العروة الوثقى ما إذا مل يفسـد 
الكفن. وقال سـيدنا املصنفP: «كأنه لدعو االنرصاف، وإال فمقتىض نصوص 
القـرض جـوازه وإن أفسـد الكفن. نعـم ال يبعد عدم صدق القرض لـو كان موضع 
». وما ذكرهP غري بعيد. ومثله االنرصاف املشار إليه، لقضاء  النجاسـة واسعاً جداً
املناسـبات االرتكازية بأن الغرض من القرض طهارة الكفن، ليصلح للتكفني به، ال 

. ليخرج عن كونه كفناً
وكيف كان فإذا فرض قصور نصوص القرض عن مورد تعني اختيار الغسـل 
، ألنه حيث اسـتفيد منها اهتامم الشـارع بطهارة الكفن فتعذر القرض يسـتلزم  حينئذٍ
وجوب التطهري بالغسـل. واحتامل اهتامم الشارع بإزالة النجاسة عن الكفن مع قلتها 
بحيـث يمكن القرض، ال مـع كثرهتا بحيث يمتنع، غري عريف، فال يمنع من اسـتفادة 

وجوب التطهري بالغسل يف الفرض منها، ولذا تقدم عدم جواز التكفني بالنجس. 
(٢) ألن املسـتفاد من نصوص القرض وجوب التكفني بالكفن الطاهر، فمع 
تنجس الكفن خيرج عن الكفن الواجب، فيجب تبديله عمالً بعموم وجوب التكفني، 

كام تقدم التنبيه له عند الكالم يف جواز التكفني بالنجس مع االضطرار.
لكن يف جامع املقاصد: «ولو تفاحشت النجاسة بحيث يؤدي القطع إىل إفساد 
الكفـن وهتك امليت وتعذر الغسـل فالظاهر عدم القطع، المتنـاع إتالف الكفن عىل 
هـذا الوجه. وقد نبه عىل ذلك شـيخنا الشـهيد». وظاهره ـ كمحكـي الذكر ـ عدم 

 . وجوب التبديل حينئذٍ
وكأنـه لتجنب اإلرضار بالورثة، كام قد يرجع إليه التعليل يف الذكر باحلرج. 
ويشـكل ـ مضافاً إىل أنه قد ال يلزم خسـارهتم، إلمكان غسـل الكفن األول مع نزعه 
بعـد الدفن. فتأملـ  بأن مـن الظاهر أن أدلة وجوب التكفني بالكفن الطاهر وخروج 

(١)، وإن مل يمكن ذلك وجب تبديله مع اإلمكان(٢).  إذا كان املوضع يسرياً
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الكفـن من أصـل الرتكة خمصصـاً ألدلة املرياث، بنحـو تقتيض عـدم ملكيتهم مقدار 
الكفن الواجب منها، ومرجعه إىل قلة نفعهم، ال لزوم الرضر عليهم.

ولـو فرض صـدق الرضر عليهـم بذلك فاملفـروض لزوم حتملهـم له، حيث 
يكـون وجوب التكفني خمصصاً لقاعدة نفي الـرضر. وحيث ال ينطبق الكفن الطاهر 
يف املقـام إال عـىل الثاين فال جمال الرتفـاع وجوبه بالقاعدة املذكـورة، كام ال يرتفع هبا 
وجـوب الكفـن يف سـائراملوارد، وإناموقع النقـص الزائدعليهم يف املقـام من تنجس 
الكفـن األول وخروجه عن قابليةاالنتفاع بالتكفني، وهو غري مسـتند حلكم الشـارع 
بوجوب التكفني بالكفن الطاهر، بل ألمر تكويني، كام لو تنجس بنجاسة غري خارجة 

من امليت، أو تلف قبل الدفن.
ومثله دعو: أن طرح الكفن املتنجس والتكفني بغريه رسف وتبذير ال يرىض 
بـه الشـارع. الندفاعها بأن النجاسـة ملـا كانت موجبة خلـروج الكفـن األول عن أن 
يصلح للتكفني كان تلفه وسـقوطه عن االنتفاع مسـتنداً خلروج النجاسة اخلارج عن 

االختيار، ومعه ال يكون التكفني بالثاين رسفاً بعد كون مقتىض األدلة وجوبه. 
وأما ما يف اجلواهر من أن وجوب إزالة النجاسـة عن الكفن تكليف زائد عىل 
وجـوب التكفني، وسـقوطه بالتعذر ال خيـرج الكفن املتنجس عـن الكفن الواجب، 
ليجـب تبديله. فهوخمالف لظاهر النصوص يف املقام ونحوه من موارد األمر بشـؤون 

 . متعلق التكليف، كام تقدم عند الكالم يف التكفني بالنجس اضطراراً
 (١) تكـرر يف كلامهتـم خروج الكفن مـن أصل الرتكة، واسـتفاضت دعاو
اإلمجاع عليه، فقد ادعي يف اخلالف والتذكرة والروض واملدارك وكشف اللثام وحمكي 

هناية األحكام، ويف املعترب: «وهو مذهب أهل العلم إال شذاذاً من اجلمهور».
ويقتضيه صحيح عبداهللا بن سنان عن أيب عبداهللاA: «قال: الكفن من مجيع 

(مسـألة٣٢): القـدر الواجب من الكفن خيرج مـن أصل الرتكة(١) 
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املـال»(١) ويف طريـق آخر: «ثمن الكفن...»(٢). مضافاً إىل ما يأيت يف تقديمه عىل الدين 
والوصية. هذا وأما حتديد الكفن الذي خيرج من أصل املال فيأيت يف املسـألة السادسـة 

والثالثني إن شاء اهللا تعاىل. 
(١) بـال إشـكال ظاهر. وقد نفـى يف املنتهى وجامع املقاصـد اخلالف فيه، بل 
ادعى اإلمجاع عليه يف الروض وكشف اللثام وحمكي الذكر ورشح اجلعفرية وظاهر 

جممع الربهان.
ويقتضيه موثق السكوين عن أيب عبداهللاA: «قال: أول يشء يبدأ به من املال 
الكفـن، ثـم الدين، ثم الوصية، ثم املـرياث»(٣). وحديث زرارة الـذي ال يبعد كـونه 
(*): «سـألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه. قال: جيعل ما ترك يف  صحيحاً

ثمن كفنه، إال أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقىض ما عليه مما ترك»(٤). 
(٢) بـال إشـكال ظاهـر. وقد ادعـي اإلمجاع عليـه يف الروض وكشـف اللثام 
واملـدارك وحمكـي رشح اجلعفرية وظاهـر جممع الربهـان. ويقتضيه موثق السـكوين 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٢٧ من أبواب أحكام الوصايا حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣١ من أبواب التكفني حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٢٨ من أبواب أحكام الوصايا حديث:١.
(*) منشـأ التوقـف يف صحتـه أنـه قـد رواه الصـدوقP بطريـق والشـيخ بطريقـني وكلهـا معتـربة عن 
. ورواه الكليني بطريـق معترب عن  احلسـن بـن حمبوب عـن عيل بن رئاب عـن زرارة. فيكـون صحيحـاً
احلسن بن حمبوب عن عيل بن رئاب عن معاذ عن زرارة، ومعاذ مشرتك بني ابن ثابت اجلوهري الذي مل 
يوثـق رصحياً وابن مسـلم اهلراء [الفراء] الثابت التوثيق، بل قيـل: إن املراد بالرواية األول. وحيث يبعد 
رواية ابن رئاب للحسن بن حمبوب بالوجهني كان مضطرب السند، وال جمال لالعتامد عىل الوجه األول 
يف البناء عىل صحته. نعم قد يرجح األول بتعدد طرقه. مع أنه قد تسـتفاد وثاقة معاذ بن ثابت من رواية 

ابن أيب عمري عنه. فالحظ.
(٤) وسـائل الشـيعة ج:١٣ باب:٢٧ من أبواب أحكام الوصايا حديث:٢. وروي أيضاً باختالف يسـري ال 

بغري املعنى يف باب:١٣ من أبواب الدين والقرض حديث:١.

قبل الدين(١) والوصية(٢). 



٧٥ ..................................................................... خروج مقدار الكفن من الرتكة 

، وحديـث زرارة بضميمـة أن الدين مقـدم عىل الوصيـة، فام دل عىل  املتقـدم رصحيـاً
تقديم الكفن عليه يقتيض تقديمه عليها باألولوية. 

بقـي يشء، وهـو أنه قد اختلفت كلامهتم يف تقديـم الكفن عىل احلقوق املتعلقة 
بالرتكـة، كحـق الرهانة وغرمـاء املفلس واجلناية إذا توقـف إخراجه عىل الترصف يف 
موضوعهـا بنحو يزامحها، كام لـو انحرصت الرتكة بالعني املرهونة. وينبغي الكالم يف 
كل من احلقوق التي وقع الكالم فيها عىل حدة، لالختالف بينها يف كلامهتم ويف وجوه 

االستدالل، وهي عدة حقوق. 
األول: حـق املرهتن يف اسـتيفاء دينه مـن العني املرهونة. ومل يسـتبعد يف جامع 
 Pاملقاصـد تقديـم الكفـن عليـه، وجزم بـه يف املـدارك وطهـارة شـيخنا األعظم
وغريمهـا، ومـال إليه يف اجلواهـر، وجعل يف هذه الكتب ويف الـروض وغريه مقتىض 
 إطالق األخبار وكالم األصحاب. وظاهر الروض الرتدد، وعن الشهيد ـ يف الذكر
والبيان وحوايش القواعدـ  واملوجز احلاوي تقديم حق املرهتن، ومال إليه يف الرياض. 

ويف مفتاح الكرامة: «وهو مقتىض إطالق كالم األصحاب». 
وال خيفى أن مقتىض إطالق نفوذ عقد الرهن يف األدلة وكالم األصحاب تعلق 
حق املرهتن بالعني ليستويف دينه منها بنحو يزاحم الكفن ويمنع من إخراجه منها. كام 
أن مقتـىض إطالق تقديم الكفن عىل الديـن يف النص وكالم األصحاب أيضاً خروج 
الكفن من العني املرهونة يف فرض انحصار األمر هبا وإن استلزم تعذر استيفاء الدين 
منها. ومن ثم كان اإلطالقان متنافيني وإن كان كل منهام ثابتاً وحجة يف نفسه مع قطع 

النظر عن اآلخر، فالبد من تقديم أحدمها من مرجح. 
وجمـرد سـبق حـق الرهن ال يكفـي يف ترجيحه بعـد أن مل يكن رافعـاً ملوضوع 

إطالق تقديم الكفن عىل الدين، لعموم اإلطالق املذكور لدين الرهن.
وأضعف منه ما يف الروض وغريه يف توجيه تقديم حق الرهن بأنه يقتيض املنع 
من اسـتيفاء املؤنة من العـني حال احلياة مع أن املؤنة متقدمة عـىل الدين. لوضوح أن 
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ذلك إنام يقتيض ترجيحه عىل سائر الديون، ال عىل الكفن الذي كان مقتىض اإلطالق 
تقديمه عىل مجيع الديون.

اللهـم إال أن يرجع إىل دعو: أن تقديم الكفن عىل الدين بمالك تقديم املؤنة 
عـىل الديـن، فال يشـمل دين الرهن املقـدم يف العني املرهونة عىل املؤنـة. لكنه ال خيلو

عن خفاء.
وأشكل منه االستدالل يف كالم غري واحد لتقديم الكفن بأن دين الرهن متعلق 
بالذمـة مع بقاء العني عىل ملك الراهـن، فيتعلق هبا الكفن. الندفاعه بأن تعلق الدين 
يف الذمة وبقاء العني عىل ملك الراهن ال ينايف ثبوت حق استيفاء الدين يف العني بنحو 

ينايف وجوب إخراج الكفن منها. 
هذا وقد اسـتدل شـيخنا األعظـمP وبعض مـن تأخر عنه لتقديـم الكفن 
عـىل الرهـن بأن حق الرهن من توابع أداء الدين، وحيث كان مقتىض اإلطالق تقديم 
الكفـن عىل كل ديـن ومنه الدين الذي أخـذ الرهن عليـه، كان مقتضاه عدم وجوب 

وفائه ليبقى الرهن.
ويشـكل بـأن عدم وجـوب وفاء ديـن الرهن من العـني املرهونة مـن أجل ما 
ذكروه ليس لقصور يف نفسـه عن ذلك، بل لوجوب إخراج الكفن منها املسـتفاد من 
إطـالق دليل تقديم الكفن، فإذا كان اإلطالق املذكـور معارضاً بإطالق نفوذ الرهن 
املفروض بقاء موضوعه ـ وهو الدين ـ وعدم سـقوطه باملوت فال وجه للتعويل عليه 

من دون إحراز رجحانه عىل اإلطالق اآلخر.
وإال فليـس ذلـك بأوىل من دعـو: أن إخراج الكفن من العـني املرهونة فرع 
وجـوب التكفني، ومقتىض إطالق نفوذ الرهن عدم وجوبه ووجوب اسـتيفاء الدين 

من العني.
نعم لو اقتىض إطالق تقديم الكفن سقوط دين الرهن باملوت يف الفرض، كان 
وارداً عـىل إطالق ثبوت حق الرهـن، لرافعيته ملوضوعه. إال أنه ال يظن بأحد احتامل 
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ذلك.
وباجلملة بعد أن مل يكن أحد اإلطالقني وارداً عىل اآلخر ورافعاً ملوضوعه فال 

وجه للتعويل عىل أحدمها من دون إحراز ترجيحه.
نعـم ادعـى سـيدنا املصنفPـ  بعد التسـليم بـام ذكرنا يف اجلملـةـ  أقوائية 
إطالق تقديم الكفن عىل الدين، قال: «فإن ختصيص ما دل عىل ثبوت احلق أهون من 
ختصيـص ما دل عىل أن الكفن مقدم عـىل الدين، فيكون أظهر منه يف مورد اإلجتامع، 
ولـذا يظهر منهم التسـامل عـىل تقديم الكفـن عىل حق غرمـاء املفلس». لكـن أقوائية 
اإلطـالق املذكـور إن كانـت بلحاظ قوة لسـان دليله فهـو ممنـوع. وإن كانت بلحاظ 
ارتكازيـة مضمونه، الرتكاز اهتامم الشـارع بتكفينه الذي هو كمؤنته الرضورية حال 
احليـاة التي ال يصلح الدين ملزامحتها، حتى سـاق بعضهم ذلك دليالً مسـتقالً لتقديم 
الكفن عىل الدين. أشكل بأن االرتكاز املذكور ليس بأقو من ارتكاز اهتامم الشارع 
بخصوصية الرهن واملحافظة عىل مقتىض عقده، حيث أقدم عليه الطرفان لالستيثاق 
زائداً عىل ما يقتضيه الدين بطبعه من وجوب الوفاء، ولذا يقدم عىل مؤنة الراهن التي 

ال يتقدم عليها الدين بطبعه.
وأمـا تسـاملهم عىل تقديم الكفن عىل حق غرمـاء املفلس، فهوـ  مع أنه ال جمال 
للتعويـل عليـه بنفسـه، كـام يأيت إن شـاء اهللا تعـاىلـ  قد يبتنـي عىل دعـو الفرق بني 
حـق الغرماء وحـق املرهتن، ولذا مل حيصل التسـامل يف حق املرهتن كام سـبق، فال جمال 

الستكشاف أقوائية إطالق دليل تقديم الكفن منه. 
هـذا مـع قوة احتـامل انرصاف إطـالق تقديـم الكفن عـىل الديـن إىل تقديمه 
مـن حيثيـة أمهية الدين بطبعه، ختصيصـاً لعموم تعلق الدين بالرتكة املسـتفاد من مثل 
قولـه تعـاىل: ﴿من بعد وصية يويص هبـا أو دين﴾(١) من دون نظـر خلصوصية الرهن 
املقتـيض السـتيفاء دينه مـن العني مع قطع النظـر عن صريورهتا تركـة، حتى يف حال 

(١) سورة النساء آية:١١.
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حياة الراهن.
وإن شئت قلت: الدين يف املقام يستوىف من العني من جهة كوهنا مرهونة ومن 
جهـة صريورهتا تركة، وعموم تقديم الكفن عىل الدين منرصف إىل تقديمه من اجلهة 
الثانيـة دون األوىل، بل مقتىض عمـوم نفوذ الرهن عدم تقديمه من تلك اجلهة. ولعل 

ما يف الرياض من دعو انرصاف اإلطالق عن الدين املذكور مبني عىل ذلك.
وباجلملـة: لـو مل يكن إطالق تقديم الكفن عـىل الدين منرصفاً عن خصوصية 
الرهـن فـال أقل من عدم وضوح أقوائيته من إطـالق نفوذ الرهن وثبوت حق املرهتن 

يف العني، امللزم بالتوقف عن كال اإلطالقني، والرجوع لألصل. 
وهـو يف املقام اسـتصحاب بقاء حق املرهتن املانع مـن إخراج الكفن من العني 
املرهونـة. بـل لو غـض النظر عن االسـتصحاب املذكـور كان مقتـىض األصل عدم 
نفـوذ الترصف يف العني املرهونة إلخراج الكفن منها، لو مل تصلح بنفسـها ألن تكون 
. كام كان مقتىض أصالة الرباءة عدم وجوب التكفني وجواز حبس املرهتن العني  كفنـاً

املرهونة حتى يدفن امليت ويتعذر تكفينه، فال يزاحم حق الرهن. فالحظ. 
نعم يف حديث سليامن بن حفص املروزي: «كتبت إىل أيب احلسنA يف رجل 
مـات وعليه دين ومل خيلف شـيئاً إال رهنـاً يف يد بعضهم، فال يبلـغ ثمنه أكثر من مال 
املرهتن، أيأخذ بامله أو هو وسائر الديان فيه سواء؟ فكتب: مجيع الديان يف ذلك سواء 
يتوزعونـه بينهم باحلصـص»(١). ونحوه خرب عبـداهللا بن احلكـم(٢). ومقتضامها عدم 
مانعية حق الرهن من تعلق حق الغرماء بالعني املرهونة التي هي من تركة امليت، وأن 
حـق الغرماء يف الرتكة أقو من حق املرهتن يف العني املرهونة، وحينئذٍ فتقديم الكفن 

عىل حق الغرماء يف الرتكة يقتيض تقديمه عىل حق املرهتن باألولوية. 
اللهم إال أن يستشكل يف حجية احلديثني، لضعف سند الثاين، وعدم خلو سند 
األول عـن االضطراب. وهلجر املشـهور هلام، بل مل يعـرف القول بمضموهنام رصحياً، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٩ من كتاب الرهن حديث:٢، ١.
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وإنـام املعـروف بينهم ترجيح دين املرهتن. قال يف اجلواهـر: «بل ال خالف فيه... عدا 
ما عسـاه يظهر من الصدوق، حيث إنه رو الرواية الدالة عىل االشـرتاك التي رماها 
يف الرسائر بالشذوذ، ويف الدروس باهلجر، وهو يف معنى اإلمجاع، بل يف األول دعواه 

...». وإن كان األمر ال خيلو عن إشكال. وحيتاج ملزيد فحص وتأمل.  رصحياً
بقـي يشء، وهـو أنه قطع يف جامـع املقاصد والروض بأن الرهـن إذا كان بعد 
املـوت كان الكفـن مقدماً لسـبق سـببه. وكأن املراد مـا لو رهنه الـويص أو نحوه ممن 
مـن شـأنه الترصف بالرتكة بعد امليـت. وحينئذٍ يتجه مانعية وجـوب الكفن من نفوذ 
التـرصف بالرهن، القتضائه قصور السـلطنة عـام ينافيه، فيبطل الرهـن، وال يثبت به 

احلق، فضالً عن أن يمنع من إخراج الكفن.
إال أن يكون الرهن ألجل الكفن، كام لو تعذر بيع الرتكة لرشاء الكفن فاقرتض 
الـويل ورهن العـني ألجله ثم ضاع املال املقـرتض أو تلف الكفن املشـرت به، فينفذ 
الرهن بمقتىض فرض والية الويل. وحينئذٍ ففي تقدم الكفن عليه، بحيث يكون للويل 

 . انتزاع العني وإخراج الكفن منها مرة أخر إشكال. فتأمل جيداً
الثاين: حق غرماء املفلس. ويف الروض أن الكفن مقدم عليهم قطعاً، كام جزم 
بذلـك يف الرشايـع والتذكرة والقواعد وجامع املقاصد، مدعيـاً فيه يف مبحث املفلس 
اإلمجـاع عليه، وادعى غري واحد أنه مقتىض إطالق النص والفتو، ويف اجلواهر: «مل 

»، وتقدم من سيدنا املصنفP دعو ظهور التسامل عليه منهم. أعرف فيه خالفاً
لكن االكتفاء بذلك يف إثبات احلكم ال خيلو عن إشكال، لقرب ابتناء كالمهم 
فيه عىل االجتهاد يف مفاد النصوص ومقتىض الوجوه االعتبارية، فالالزم النظر فيها. 
ومـن الظاهـر أن كثـرياً ممـا تقـدم يف حـق املرهتن جيـري هنـا. بل ذكر سـيدنا 

املصنفP أنه ال يتضح الفرق بينهام.
لكـن الظاهر خصوصية املقام بقرب إحلاق الكفن بالنفقة حال احلياة التي هي 
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عندهـم يف مال املفلس قبل القسـمة. بـل رصحوا بذلك أيضاً يف نفقـة من جتب عليه 
نفقتـه. والسـيام مع ترصيح بعضهـم بأن عليه كفـن زوجته، حتى ادعـى يف اخلالف 
. مضافـاً إىل ارتكاز أن  اإلمجـاع عليـه، إذ إخراج كفنهـا من املال دون كفنـه بعيد جداً
تعلـق حق الغرماء بامل املفلـس نظري تعلق حقهم برتكة امليت ليس إال للمحافظة عىل 
وفـاء الديـن الواجب يف نفسـه بعد عجـز املالك عـن وفائه، فتقديـم الكفن عىل حق 

غرماء امليت يناسب تقديمه عىل حق غرماء املفلس، ملسانخته له.
فـإن مالحظـة ذلك ونحوه توجـب االطمئنان بأن احلجر عـىل املفلس يف ماله 
لوفـاء الدين حذراً مـن الترصفات التي قد تفوته وإن اقتضتها السـلطنة، من دون أن 
يقتـيض منـع احلقوق والواجبات األخر التي تثبت يف مالـه أو جيب عليه القيام هبا منه 

مع الدين قبل احلجر، ومنها الكفن يف املقام.
وليـس هوكحـق الرهن املبني عىل خصوصية مورده بعقـد أقدم عليه الطرفان 
اسـتيثاقاً لوفـاء الديـن زائداً عىل مـا يقتضيه بطبعه مـن وجوب الوفـاء، والذي يمنع 
مـن تعلق احلقوق األخر بالعني وإن وجبت يف نفسـها عىل املديـن، كالنفقة ونحوها. 

فالحظ. 
الثالـث: حـق اجلنايـة، فقد ذكـروا أن العبد لو جنى خطـأ كان عىل مواله دفع 
الدية أو دفعه ليستويف ويل املقتول حقه، ولو جنى عمداً ختري ويل املقتول بني القصاص 
منه واسـرتقاقه. فلو انحرصت الرتكة به هل خيرج الكفن منه ولواسـتلزم تفويت حق 

اجلناية أو ال، بل يقدم حق اجلناية؟.
ظاهـر جامع املقاصـد والروض وغريمهـا التوقف، مع االعـرتاف منهام ومن 
غريمهـا بأن مقتـىض إطالق األصحـاب واألخبار تقديـم الكفن. وعن الشـهيد ـ يف 
البيان وحوايش القواعد ـ واملوجز واحلاوي تقديم حق اجلناية، ومال إليه يف الرياض 

واجلواهر، وقواه شيخنا األعظمP وغري واحد ممن تأخر عنه. 
وذكـر بعض مشـاخينا ـ فيام حكي عنـه ـ أنه إن أمكن بيع العبـد ولو مع إعالم 



٨١ ..................................................................... خروج مقدار الكفن من الرتكة 

املشـرتي بأنه معرض السـتيفاء حق اجلناية منه، وجب إخراج الكفن منه، وال يضيع 
، وإن تعذر لعدم إقدام أحد عىل رشائه واحلال هذه فال مال، ليبذل  حـق اجلناية حينئذٍ

يف الكفن.
وهـو مبني عىل املفروغية عن تقديم حق اجلنايـة وعدم صلوح الكفن ملزامحته 
الـذي هـو عني الدعـو، إذ لو قيـل بتقديـم الكفن عليـه كان الالزم مع تعـذر بيعه 
ضـاً السـتيفاء حـق اجلنايـة سـقوط حق اجلنايـة حمافظة عـىل الكفـن، ويباع غري  رّ معَ
رّض السـتيفاء احلق املذكور ـ كسائر األموال املطلقة ـ وخيرج منه الكفن. ومن ثم  معَ

كان الالزم بيان وجه تقديمه عىل الكفن. 
أمـا سـيدنا املصنفP فقـد وجهه بعدم هنـوض أدلة تقديم الكفـن بإثبات 

مزامحته لنفس الدين بحيث يوجب سقوطه وبراءة ذمة امليت منه.
ومل يتضـح كفايـة ذلـك يف توجيـه تقديم حـق اجلنايـة بعد ظهـور النصوص 
والفتـاو يف عـدم كـون حق اجلنايـة ـ خصوصـاً العمدية ـ من سـنخ الديـن القائم 
بالذمـة، والذي ال يسـقط عنها وإن مل خيرج من الرتكة، بل هـو قائم بالعني، فإذا كان 
مقتـىض إطـالق إخراج الكفن من الرتكة إخراجه وإن زاحـم احلق املذكور لزم النظر 

يف الرتجيح بينهام. 
ولعل األوىل تقريبه بأن احلق املذكور ملا كان قائامً بالعبد فهو مستثنى مما يملك 
منه بنحو يوجب نقصاً يف اململوك، نظري اسـتثناء احلق الزكوي من النصاب، والصاع 
من الصربة يف بيعه منها، وحيث كان ظاهر نصوص تقديم الكفن خروجه من الرتكة 
اململوكة للميت حني موته فهو يقرص عام يسـتثنى منها من احلقوق مما يوجب نقصها، 
وال ينهض بمزامحتها، ملا يأيت من عدم خروج الكفن من مال الغري، بل من مال امليت 
نفسـه ال غـري، وإنام قدم عىل الديـن لقيام الدين بالذمة، ال بأعيـان الرتكة بنحو يكون 

مستثنى منها ويوجب نقصها.
وبذلـك يكـون أوىل من حق الرهـن بالتقديم عىل الكفـن، ألن حق الرهن ال 
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يوجـب عرفـاً نقصاً يف العني اململوكة، وال يسـتثنى منها بام هـي مملوكة، كام يف املقام، 
وإنام يرجع السـتحقاق وفاء الدين منها، نظري اسـتحقاق وفاء ديـن امليت من تركته. 
غايتـه أنه خلصوصية زائدة عىل عنوان الرتكة، فيقع الكالم يف عموم تقديم الكفن هلا، 

كام تقدم. فتأمل.
وباجلملـة: بعـد أن كان حق اجلناية متعلقـاً بالعني بنحو يكون مسـتثنى منها، 
ويوجـب نقصهـا، خرج عـن موضوع تقديم الكفـن، ألن تقديمه إنام هـو من الرتكة 

اململوكة للميت بتاممها. 
ومنـه يظهر أنـه ال جمال ملا ذكره الفقيه اهلمداينP مـن أنه ال يبعد دعو أن 
املسـتفاد من قولهA يف موثق السـكوين: «أول يشء يبدأ به من املال الكفن» تقديم 
الكفـن عـىل كل يشء، ومنه حـق اجلناية يف املقام، ال عىل خصـوص الدين، وإنام ذكر 

ألنه من أظهر أفراد احلقوق.
الندفاعـه بـأن موضـوع التقديم ملـا كان هو املـال فالظاهر منه اململـوك بتاممه 
للميت قبل موته، دون ما يسـتثنى منه من حق للغري قائم به، ألن الكفن ال خيرج من 

مال الغري.
عـىل أن االسـتظهار املذكور مـن املوثق غري تام، بل ظاهـر املوثق الرتجيح بني 
احلقـوق الثالثة الشـايعة االبتالء، من دون نظر لغريها. والسـيام مثـل حق اجلناية مما 
يتعلـق بالرتكة قبل املـوت، النرصاف املوثق لبيان حال ما يرد عـىل الرتكة بعد املوت 

 . من احلقوق املختلفة والرتتيب بينها وأن أياً منها ينفذ أوالً
وربـام احتمـل تقديـم الكفن عىل حـق اجلنايـة يف اخلطأ، ألن اخليـار معه ملوىل 
العبـد يف دفعـه وافتدائه. لكن ذلك ليس معياراً يف التقديم، بل ينبغي أن يبتني عىل أن 
اجلناية هل توجب انشـغال ذمة املوىل بالدية وأن انتزاع العبد عىل تقدير عدم دفعه هلا 
لكونـه مورد االسـتيفاء، نظري العـني املرهونة، أو توجب تعلق الديـة برقبة العبد وأن 
للمـوىل فك رقبته وافتـداءه، فعىل األول يكون حق اجلناية نظـري حق الرهن، وجيري 
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فيه ما تقدم فيه، وعىل الثاين ـ الذي يظهر منهم البناء عليه يف املقام ـ يتعني تقديم حق 
 . اجلناية، ملا ذكرناه آنفاً

هـذا وقد جزم يف جامـع املقاصد والروض بتقديم الكفن لو كانت اجلناية بعد 
املوت لسـبق سـببه، نظري ما تقدم منهام يف الرهن. وعن حمكـي البيان التوقف بلحاظ 

.ذلك، وبلحاظ أن حق اجلناية أقو
وقد سـبق أن جمرد السـبق الزماين ال أثر له يف التقديم ما مل يكن موجباً الرتفاع 
موضـوع احلق الالحق، وال أشـكال ظاهراً يف أن وجوب إخـراج الكفن ال يمنع من 
متامية موضوع حق اجلناية. بل ال يظن بأحد دعو: أن تعلق الكفن بالرتكة أقو من 
ملكيـة الشـخص ملاله، مع أن حـق اجلناية مقدم عىل ملكية مـوىل العبد له، فهو يكون 
كتلفـه عليـه، والزم ذلك تقديم حق اجلناية يف املقام، ويكون كتلف العبد قبل إخراج 

الكفن منه. وإن كان األمر حمتاجاً للتأمل. 
هـذه احلقـوق الثالثة هي التي وقع الكالم فيها بينهـم يف املقام. وقد زاد عليها 
يف حمكي املوجز احلاوي احلكم بعدم إخراج الكفن من الرتكة فيام إذا كان قد اشرتاها 
بثمـن معـني وقد تلف قبـل إقباضه، أو بثمن كيل وقد أفلس أو مـات قبل إقباضه، أو 
مضـت له ثالثة أيـام ومل يقبضها ومل يقبض ثمنها، أو كانت عيناً قد حبسـها خياط أو 

شبهه عىل األجرة ومل يفضل بعدها بقدر الكفن. 
وال خيفـى أن بناءهم يف الصورة األوىل عىل انفسـاخ البيـع ورجوع املبيع مللك 
البايـع، نظـري رجـوع الثمن للمشـرتي لو تلـف املبيع قبـل قبضه، والزمـه خروجها 
بالتلـف عـن ملك املشـرتي امليـت، فتخرج عـن كوهنا تركة لـه، الذي هـو موضوع 
النـص بتقديـم الكفـن. ومثلها يف ذلك مـا لو كانت الرتكـة ثمناً لعني قـد تلفت قبل

 إقباضها للمشرتي. 
والكالم يف الصورتني الثانية والثالثة ـ ومها ما إذا اشـرت العني بثمن كيل وقد 
أفلـس أو مـات قبـل إقباضـهـ  مبني عىل ما وقع الـكالم فيه من اختصـاص البايع بام 
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باعـه يف الفرضني بـدالً عن الثمن الذي مل يقبضه ومتيزه عىل غريه من الغرماء، فإن تم 
اختصاصه به يكون له احلق يف العني خلصوصية زائدة عىل كوهنا للميت، ويكون نظري 

حق الرهن فيام تقدم من الكالم.
ويف الصـورة الرابعة يبتني عىل ثبوت خيار الفسـخ يف الفرض، فيكون إخراج 
الكفن مزامحاً حلق اخليار. وال يبعد تقديم حق اخليار، خلروج العني بإعامله عن كوهنا 
تركـة، الـذي هو موضوع إخـراج الكفن، ويكـون وارداً عىل عموم دليلـه. نعم لو مل 
يعمله جاز إخراج الكفن من العني. ومثله احلال يف سائر موارد اخليار، كخيار احليوان 

والرشط. 
وأما يف الصورة اخلامسـة فكأنه مبني عىل جواز حبس العني يف الفرض إىل أن 
يسـتويف األجـرة، وهو حمل كالم. فإن تم ذلك لـزم التنايف بني جواز احلبس ووجوب 
إخراج الكفن من العني. لكن حيث ال إطالق لدليل جواز احلبس يف الفرض، بل لـو 
تـم الدليل عليـه فهو لبي، تعني عدم مزامحته للكفن، كام ال يزامحه نفس األجرة، ألهنا 
كسائر الديون التي ال إشكال يف تقدم الكفن عليها. ولعله لذا قال يف مفتاح الكرامة: 

«ومل نقف عىل هذا ألحد غريه، كام قال يف كشف االلتباس». 
(١) كـام يف الرشايـع والتذكرة واملنتهـى والقواعد وجامـع املقاصد والروض 
وعن الشهيد وغريه. ويف اخلالف دعو اإلمجاع عىل إخراج الكفن ومؤنة امليت. ويف 
 املدارك: «أما الوجوب يف أصل املال فظاهر، ألن الوجوب متحقق، وال حمل له سو
» وعن هناية األحكام اإلمجاع عىل عدم وجوب بذل ماء التغسـيل. وقد  الرتكـة إمجاعاً

يظهر من بعض كلامهتم املفروغية عن عدم الفرق بني الكفن وبقية املؤن.
وهـو املناسـب لوجوب أفعال التجهيـز بعد ارتكاز أولويـة الرتكة هبا، كام هو 
املناسـب للسـرية. وكأن اقتصار النصـوص وبعض عبارات األصحـاب عىل الكفن 

والكافـور  السـدر  مـن  ودفنـه(١)  جتهيـزه  مؤنـة  مـن  وجـب  مـا  وكـذا 
ومـاء الغسـل وقيمـة األرض ومـا يأخـذه الظـامل مـن الدفـن يف األرض
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ألنـه املهـم غالباً مما حيتاج لرصف املال، وإال فمـن البعيد جداً وجوبه يف الرتكة وعدم 
وجوب غريه من املؤن أو وجوب بذهلا عىل الغري. 

وعن بعض مشـاخينا االسـتدالل عليه بام يف موثق الفضل بن يونس: «سـألت 
أبا احلسـن موسـىA فقلت له: ما تر يف الرجل من أصحابنا يموت وال يرتك ما 
يكفـن به، أشـرتي له كفنه من الزكاة؟ فقـال: اعط عياله من الزكاة قـدر ما جيهزونه. 
قلـت: فـإن مل يكن له ولـد وال أحد يقوم بأمـره فأجهزه أنا من الـزكاة؟ قال: كان أيب 
. فوار بدنـه وعورته وجهـزه وكفنه  يقـول: إن حرمـة بـدن املؤمن ميتـاً كحرمته حيـاً

وحنطه، واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته...»(١).
بدعو: أن املسـتفاد من وجوب متام مؤن جتهيـزه من الزكاة إذامل يكن له مال 
وجـوب تلـك املؤن يف ماله لـوكان له مال، وأن مـا جيب خروجه مـن ماله خيرج من 

الزكاة لو مل يكن له مال.
ومـا ذكـره وإن كان قريبـاً يف نفسـه، إال أن املوثـق ال يتضمنـه بنحـو يصلـح 
لالستدالل عليه. نعم قد يستفاد منه ما ذكرنا من املفروغية عن كون بقية مؤن التجهيز 
كالكفن، ألن السؤال إنام كان عن الكفن فالتعميم لغريه من املؤن يف اجلواب قد يظهر 
يف ذلك. وكيف كان فالظاهر أن ما تقدم بمجموعه كاف يف إثبات احلكم. فالحظ. 

(١) كـام هو مقتىض إطالق املؤنة يف كالم مجلة ممن سـبق، وكذا يف معقد إمجاع 
اخلـالف واملدارك. ويقتضيـه ما تقدم. خالفاً للجواهر، بدعـو انرصاف املؤنة لغري 
ذلك يف معاقد اإلمجاع. وفيه: أنه لو سلم انرصاف املؤنة لفظاً عن ذلك، إال أنه يستفاد 

 . . فتأمل جيداً تبعاً بلحاظ الوجه املتقدم الذي عليه يبتني اإلمجاع ارتكازاً
(٢) مـن الصعب جداً البناء عىل عـدم وجوب بذل العمل فيهام كفائياً، لقرب 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٣ من أبواب التكفني حديث:١.

املباحة(١) وأجرة احلامل واحلفار(٢) ونحوها. 
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إحلاقهـام بالدفـن، كإنـزال امليـت يف القـرب، حيـث يبعد اختصـاص الدفـن الواجب 
بخصـوص إهالة الـرتاب، ويكون ما عداه من سـنخ مقدمة الوجوب غـري الواجبة، 

نظري بذل عني الكفن.
ـ  مل يبعد وجـوب إخراج ما  ـ  ولو عصيانـاً نعـم لـو تعذر البـاذل للعمل جمانـاً
. والسـيام بلحاظ ما  يتوقف عليه من املال من الرتكة، ألولويتها من مال الغري ارتكازاً
تقدم يف بقية املؤن. بل هو من املؤن حينئذٍ بعد فرض عدم وجود الباذل له وإن وجب 
. وربام يأيت يف املسـألة  بذلـه. نظري كفـن الزوجة لو امتنع الزوج عـن القيام به عصياناً

التاسعة والثالثني ما ينفع يف املقام. 
، كام يف اخلالف والروض وحمكـي هناية األحكام والتنقيح ورشح  (١) إمجاعـاً
اجلعفريـة وجممع الربهـان. وعليه فتو األصحـاب، كام يف املعتـرب والذكر. وعند 
علامئنا، كام يف التذكرة. وذهب إليه علامؤنا، كام يف املنتهى. ويف املدارك: «هذا مذهب 
. ورصيح أكثرهـا وظاهر الباقي عمـوم احلكم لذات  األصحـاب ال نعلـم فيـه خمالفـاً

املال». 
ويقتضيـه موثـق السـكوين عن جعفـر عن أبيـه: «أن أمري املؤمنـنيA قال: 
عـىل الـزوج كفـن امرأته إذا ماتـت»(١). وظاهر غـري واحد ورصيـح بعضهم ضعف 
اخلـرب. ولعلـه لذا تنظر يف االسـتدالل به يف املـدارك، وذكر أن األوىل االسـتدالل بام 
رواه الصـدوق يف الصحيـح، قـال: «ورو احلسـن بن حمبوب عن عبداهللا بن سـنان 
عـن أيب عبداهللاA: قال:الكفن مـن مجيع املال. وقالA:كفـن املرأة عىل زوجها 

إذا ماتت»(٢). 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب: ٣٢ من أبواب التكفني حديث:٢.

(٢) رواه يف الفقيه ج:٤ ص:١٤٣ الطبعة احلديثة يف النجف األرشف ورو يف وسـائل الشـيعة ج:٢ صدره 
يف باب:٣١ من أبواب التكفني حديث:١ وذيله يف باب:٣٢ من أبواب التكفني حديث:١.

(مسألة٣٣): كفن الزوجة عىل زوجها(١)
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لكن تقرر يف حمله اعتبار حديث السـكوين، لكونه ثقة يف نفسه. عىل أنه لو كان 
ضعيفـاً كفى يف جربه ما عرفت من فتو األصحـاب بمضمونه، مع ظهور حاهلم يف 

االعتامد عليه حيث ال دليل يعتد به غريه.
وأما صحيح عبداهللا بن سـنان فقد استدل به أيضاً يف الوسائل يف باب التكفني 
والبهائـي يف احلبـل املتني. إال أنه قرب يف احلدائق وحمكـي الذخرية االقتصار فيه عىل 
الصدر، كام يف الكايف بطريق والتهذيب بطريقني، وأنه عبارة عام تقدم يف أول املسـألة 

السابقة. وأن الذيل مرسلة أخر للصدوق.
وعـن بعض مشـاخينا املنـع من ذلك، وتقريـب ما فهمه يف املـداركـ  من كون 
الذيل تتمة للصحيحـ  بأن ظاهر قوله: «وقالA: كفن املرأة...» العطف عىل قوله: 
«قـال: الكفن مـن...» تتمة للصحيـح، ال عىل قوله: «ورو احلسـن...» ليكون من 
كالم الصـدوق حديثـاً آخر. ألن األول أقرب. وألن مراسـيل الصـدوق يف الفقيه ال 

تكون مضمرة حسب التتبع، بل يسندها لإلمام املروية عنه. 
ويشـكل بـأن ظهور العطف يف الرجـوع لألقرب قد يسـلم بنحو يكون حجة 
، بحيث يغفل عن األبعد بحسـب مساق الكالم، دون مثل  فيام إذا كان الفرق فاحشـاً
املقـام، نظـري قولنا: جـاء زيد وقـد أغلقت الباب، وخـرج عمرو إىل السـوق، حيث 
يشـكل اسـتظهار عطف مجلة: «وخرج...» عـىل مجلة: «وقد أغلقـت...» دون مجلة: 

«جاء...».
عىل أنه إنام يتم مع إحراز وحدة املتكلم، كاملثال، حيث قد يدعى أن ظاهر حاله 
العطـف عىل األقـرب، ال يف مثل احلديث، حيث يرتدد الذيـل بني أن يكون من كالم 
عبـداهللا بن سـنان معطوفاً عىل قوله: «قال: الكفـن...» وأن يكون من كالم الصدوق 
معطوفاً عىل قوله: «ورو احلسن...» إذ يتعني كالم كل منهام لوجه خاص، وال تردد 

يف حال كالم شخص واحد، ليدعى ظهوره يف أحد الوجهني.
وأما عدم اإلضامر يف مراسيل الصدوق فعهدة دعواه عليه، وهو أعلم بام قال، 
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. إال أنه لو تم ال يبلغ مرتبة اليقني واحلجية. خصوصاً  الحتياجه لتتبع غري متيرس فعالً
يف مثـل املقام ممـا حيتمل فيه رجوع الضمـري لإلمام الصادقA املـرصح به قريباً يف 
صحيح عبداهللا بن سـنان. والسـيام مع ما تقدم من عدم ذكـر التتمة يف طرق الكليني 
والشـيخ (قدس رسمها) وعدم االستدالل بالصحيح قبل صاحب املدارك، إذ ال أقل 

مع ذلك من التوقف عن االستدالل به. 
هذا وقد استدل بوجهني آخرين:

األول: أن الزوجيـة ثابتـة إىل حني الوفاة، فيجب الكفن. وانقطاع العصمة إنام 
هـو باإلضافـة إىل بعض األحـكام، ال باإلضافـة إىل بقيتها، ولذا ثبـت املرياث وجاز 
النظر والتغسيل، وقد أطلق عليها الزوجة يف أدلة هذه األحكام، ومع إطالق الزوجة 
جيب الكفن، ألن وجوبه مقارناً للوفاة ال متأخراً عنها، وسـقوط أحكام الزوجية إنام 
يكـون متأخراً عنها. هذا ما يتحصل من املعترب وأشـري إىل بعضـه يف التذكرة واملنتهى 

وغريمها. 
: بـأن جمـرد إطـالق الزوجيـة عليهـا يف بعـض أدلـة األحـكام ويشـكل أوالً
 ـ كاملـرياث ونحـوه ـ ال يقتيض كوهنا بعد املوت زوجة حقيقية، ألن االسـتعامل أعم 
مـن احلقيقة، بل قـد يكون اإلطالق بلحاظ حال احلياة، ال حال املوت الذي هو حال 

وجوب الكفن.
: بأنـه ال فـرق يف وجوب الكفن وأحـكام الزوجة السـاقطة باملوت، يف  وثانيـاً
ترتب ثبوته وسـقوطها عىل املوت ترتب احلكم عىل موضوعه، املسـتلزم لتأخرها عنه 

. رتبة ومقارنتها له زماناً
 بعدم وضـوح املالزمة بني ثبوت الزوجية ووجوب الكفن إال بدعو : وثالثاً
عموم نفقة الزوجة الواجبة للكفن. وهو لو تم مل حيتج إىل بقية مقدمات االسـتدالل، 
لوضـوح أن وجوب تكفني الزوجة ال يـراد به إال وجوب تكفني من هي زوجة حني 
املـوت وإن مل يصدق عليهـا عنوان الزوجة بعده. وإن مل يتـم مل تنفع بقية املقدمات يف 
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إثبات وجوب التكفني. 
هذا والظاهر عدم متامية العموم املذكور، لظهور أدلة النفقة يف نفقة احلياة، ولذا 
ال مالزمة بني موضوعيهام، فيشـرتط يف وجوب نفقة احلياة ما ال يشـرتط يف وجوب 
الكفن ـ عىل ما رصح به مجاعة ـ واختص وجوب التكفني بالزوجة واململوك عندهم 
دون بقيـة مـن جتب نفقتهم حـال احلياة. كام كانـت نفقة الزوجة حـال احلياة عندهم 
دينـاً يف ذمة الزوج لـو مل يؤدها بخالف كفنها... إىل غري ذلك مما يناسـب كون عموم 

وجوب اإلنفاق خمتصاً بالنفقة حال احلياة، دون مثل التكفني بعد املوت. 
وأمـا مـا عن بعض مشـاخينا دامت بركاته من اسـتفادة العموم لـه من التعليل 
يف صحيـح عبـد الرمحن بن احلجاج عن أيب عبداهللاA: «قال: مخسـة ال يعطون من 
: األب واألم والولـد واململوك واملرأة، وذلك أهنـم عياله الزمون له»(١)  الزكاة شـيئاً
بدعو: أن املسـتفاد من ذلك أنه قائم بشـؤوهنم متحمل لثقلهم، وهو يشـمل حايل 

احلياة واملامت. 
: بعدم وضوح الوجه يف العموم املذكـور، لعدم تضمن احلديث  فيشـكل أوالً
احلكم باللزوم ابتداء، كي يدعى أن حذف املتعلق فيه يقتيض العموم، ويقع الكالم يف 
حتديد العموم املذكور، بل التعليل به مع املفروغية عنه، فال يكون يف مقام بيان متعلق 

اللزوم، لينعقد إطالق له يف ذلك، بل يتعني الرجوع يف حتديد متعلق اللزوم لدليله.
كـام أن ارتكازية التعليـل ال تقتيض العموم املذكور، بل غايـة األمر أن تقتيض 
عموم النفقة لكل حاجة يسـتحق ألجلها دفـع الزكاة، وهو خمتص بحال احلياة، إذ ال 
، وال تدفـع للميت وإن جاز تكفينه هبا من باب أنه من سـبيل  تدفـع الـزكاة إال حينئذٍ
اهللا أو نحوه. عىل أنه تقدم يف املسألة العرشين من مباحث غسل اجلنابة عند الكالم يف 

قيام الزوج بامء الغسل املنع من محل التعليل عىل ذلك. 
: بأن الصحيح لو استفيد منه العموم املذكور لزم رفع اليد عنه بام تضمن  وثانياً

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١٣ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:١.
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حتديد النفقة الواجبة باإلطعام والكسوة من النصوص الكثرية التي تقدم التعرض هلا 
يف املسـألة املذكور، والإشكال يف ظهور الكسـوة يف كسوة احلياة، والتعم الكفن بعد 

الوفاة. 
وباجلملـة: ال جمـال للبناء عىل عموم وجـوب النفقة للكفن، بـل هو ظاهر يف 

خصوص النفقة حال احلياة.
نعم لو ثبت وجوب الكفن أمكن أن يسـتفادـ  ولو بمناسـبة احلكم واملوضوع 
االرتكازيـةـ  أنه من سـنخ النفقـة وملحقاً هبا. لكنه فرع قيـام الدليل عليه، ال عىل أن 

يساق بنفسه دليالً عليه. 
وأشـكل مـن ذلك ما يظهر مـن الفقيه اهلمداينP من قضاء االسـتصحاب 
بوجـوب التكفـني. إذ فيه: أن التباين بني الكفن والكسـوة حال احليـاة من الوضوح 
. هذا مع غـض النظر عن تعدده باملوت الذي هو  بحيـث يوجب تعدد املوضوع عرفاً
التحقيـق يف اسـتصحاب األحكام التكليفية ونحوهـا ممايكون متعلقهـا كلياً كالنفقة 

والكفن ونحومها. 
الثاين: أهنا لو تركت ماالً ورثه الزوج، فيجب عليه مما ترتكه من غرامة ومؤنة، 

عمالً بقوله8: «اخلراج بالضامن» كام يف املنتهى.
: بأن احلديثـ  مع عدم روايته من طرقناـ  حممول إما عىل أن خراج  ويشكل أوالً
اليشء ومنافعه ملن عليه ضامنه الرشعي، الذي بمعنى تكليفه بدفع دركه ـ كالغصب ـ 
كام قد يظهر من إطالق الفقرة املتقدمة التي اقترص عليها يف بعض طرقه، فعن عائشة: 
«ان رسول اهللا قىض أن اخلراج بالضامن»(١). أو عىل أن خراج اليشء ومنافعه ملن عليه 
ضامنـه العقدي، الراجـع لتملكه بالثمن ـ إمـا خلصوصية التملـك بالثمن، أو ألجل 
مطلـق امللكيـة، أو ألجل الزمها، وهو وجوب النفقة وحتمل اخلسـارةـ  كام هو ظاهر 
: «ان رجالً ابتاع غالماً فأقام عنده ما شـاء اهللا أن يقيم ثم وجد به  مـا روي عنهـا أيضاً

(١) صحيح الرتمذي ج:٢ ص:٣٧٧ رقم احلديث: ١٣٠٤.
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عيبـاً، فخاصمه إىل النبي فرده عليه. فقال الرجال: يا رسـول اهللا قد اسـتغل غالمي. 
فقال رسـول اهللا (صىل اهللا عليه وسلم): اخلراج بالضامن»(١). ومن ثم حكي عن أكثر 
فقهاء العامة ختصيص القاعدة بالضامن العقدي. بل من عممها منهم للضامن الرشعي

 ـ كاحلنفية ـ مل يتمسك له باحلديث الرشيف، بل بوجه اعتباري عىل ما قيل.
وكيـف كان فهـو أجنبـي عام نحن فيـه، لوضوح عـدم كون الكفن من سـنخ 
الضامن للمرأة بأحد املعنيني املذكورين، وعدم كون املرياث من سنخ اخلراج واملنفعة 
هلـا. وإنام املناسـب ملا نحن فيه ما اشـتهر من أن من له الغنم فعليـه الغرم، وإن مل اعثر 

عاجالً عىل عموم يشهد به. 
: بأن مقتىض احلديث تبعية اخلراج واملنفعة للضامن دون العكس، كام هو  وثانياً

حمل الكالم.
: بأن املرياث ال خيتص بالزوج، ليختص بوجـوب بذل الكفن بمقتىض  وثالثـاً
االسـتدالل املذكور، بل يشاركه فيه غريه، واملناسب له وجوب بذل الكفن عىل مجيع 
الورثة. كام أنه ال خيتص بالزوجة، مع وضوح عدم بنائهم عىل عموم حتمل ورثة امليت 

لكفنه.
ومن ثم كان هذا الوجه كسابقه يف غاية الوهن. وكأهنام جريا فيهام عىل التعليل 
بعـد الورود، أوعـىل جمـاراة العامة إلزاماً هلم، وإالفمن املعلـوم عدم هنوضهامبإثبات 
حكم رشعي. وقد ظهر من مجيع ما سبق أن الدليل يف املقام منحرص بموثق السكوين، 

املعتضد بفتو األصحاب. 
(١) كام رصح به غري واحد. وهو مقتىض إطالق النص والفتو. واالنرصاف 
إىل الكبـرية بـدوي ال يعتد بـه يف رفع اليد عـن اإلطالق. نعم بناء عـىل عدم وجوب 

(١) سنن أيب داود ج:٢ ص:١٤٥ رقم احلديث: ٣٥١٠.

وإن كانت صغرية(١) 
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اإلنفاق عليها يأيت فيها ما يأيت يف املنقطعة والناشز. 
(١) كـام رصح بـه غري واحد. وهو مقتـىض إطالق النص والفتـو. ومل أعثر 

عاجالً عىل من قال أو احتمل قصوره عنها، أو نقل عنه ذلك. 
(٢) لإلطـالق املذكـور، وبـه رصح يف جامـع املقاصـد والروض واملسـالك 
وغريها، ومل أعثر عىل خمالف فيه. قال سيدنا املصنفP: «ربام يتوهم معارضة نص 
املقـام بام دل عىل أن كفن اململوك عىل سـيده. وفيه: أن ذلـك الدليل ليس إال اإلمجاع 
غـري الثابـت يف الزوجة». مضافاً إىل قرب ابتناء كلامت املجمعني عىل أن وجوب كفن 
اململوك عىل سـيده عىل نحو وجوب نفقته عليه ال يشـمل األمة املزوجة، ألن مقتىض 

إطالق أدلة الزوجة وجوب نفقتها حال احلياة وكفنها بعد املوت عىل الزوج. 
(٣) كام هو مقتىض إطالق النص. كام قد يقتضيه إطالق فتو غري واحد، وبه 

رصح يف الروض واملسالك وغريمها، وحكي عن الفاضل املييس.
خالفـاً لظاهر أو رصيـح مجاعة ممن قرص احلكم عـىل الدائمة، كام يف الدروس 
وحمكـي البيـان، ونفـى عنه البعـد يف حمكي الكفايـة واحتمله يف املـدارك، وتوقف يف 
العمـوم للمنقطعـة يف حمكـي جممع الفائـدة. أو عىل الدائمة غري الناشـز، كام يف جامع 
املقاصـد وحمكي املوجـز احلاوي وفوائد الرشايع ورشحيها وكشـف االلتباس، وعن 

ظاهر الذكر والتنقيح التوقف يف العموم لغريها. 
والظاهر ابتناء األول ـ وهو االختصاص بالدائمة ـ إما عىل قصور ما تقدم من 
املنتهى من االستدالل لتحمل الزوج كفن زوجته بمرياثه منها، أو عىل ما أشار إليه يف 

املدارك من انرصاف اإلطالق للدائمة.
لكـن عرفـت ضعف االسـتدالل املتقدم مـن املنتهى. مع أن قصـوره عمن ال 
يـرث ال يمنـع من الرجوع فيه لعموم النص. وأما االنـرصاف فهوـ  لو تمـ  بدوي ال 

أو جمنونة(١)، أو أمة(٢)، أو منقطعة(٣)
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يعتـد بـه يف رفع اليد عن اإلطالق بعـد ظهور أدلة الزوجية املنقطعـة يف كوهنا زوجية 
حقيقية من سنخ الزوجية الدائمة. 

ومنه يظهرضعف االسـتدالل باالنرصاف للثاين ـ وهو االختصاص بالدائمة 
غـري الناشـز ـ كام يظهر مـن الرياض، وألن النشـوز أمر خارج عـن الزوجية ال وجه 

لكونه سبباً لالنرصاف.
نعم لوكان حتمل الزوج كفن زوجته من شـؤون وجوب انفاقه عليها، لعموم 
النفقـة للكفـنـ  كام تقدم مـن املعترب وغريهـ  اجته قصوره عمـن ال جتب النفقة عليها، 

كاملنقطعة والناشز. ولعله عليه يبتني تفصيل غري واحد ممن تقدم.
لكن تقدم ضعف الوجه املذكور يف نفسه. ولو تم فقصوره عمن ال جتب نفقته 

ال يمنع من الرجوع فيه لعموم النص الذي سبق االستدالل به. 
وأضعف من ذلك ما يف جامع املقاصد، حيث قال يف حكم املتمتع هبا والناشز: 
«عـدم تعلـق وجوب اإلنفـاق بالزوج هلام حـال احليـاة ـ لعدم صالحيـة الزوجية يف 
املتمتع هبا لذلك، وثبوت املانع منه يف الناشز، وهو النشوز ـ يقتيض عدم تعلق احلكم 
بوجـوب الكفن بعد املوت بطريـق أوىل، ألن الزوجية تزول حينئذٍ أو تضعف، وهلذا 

حتل له أختها واخلامسة، فيقيد به إطالق اخلرب مع ضعفه».
إذ هـو كام تـر ال يرجع إىل حمصل ظاهر، ألن التكفـني إن كان من صغريات 
النفقة الواجبة كفى يف عدم وجوبه للمتمتع هبا والناشـز عدم وجوب النفقة هلام، من 
دون دخل لزوال الزوجية أو ضعفها باملوت فيه، ليقتيض األولوية، ألن مبنى وجوب 
تكفـني الزوجة عىل ثبوتـه مع املوت. وإن كان حكامً يف قباهلا مل ينفع زوال الزوجية أو 

ضعفها باملوت لرفعه فيهام، فضالً عن أن يوجب أولوية رفعه من سقوط النفقة. 
هذا وعن بعض مشاخينا االستدالل لسقوط الكفن ـ مع االعرتاف بعدم كونه 
مـن صغريات النفقة ـ بأن املسـتفاد من نصوص عدم النفقة للمتمتع هبا والناشـز أنه 
ليـس عىل الزوج لألوىل إال األجر، وال للثانيـة إال املهر، وال جيب عليه بذل مال آخر 
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هلام، واملفهوم منه عدم الفرق بني حايل احلياة واملوت. 
ويشـكل بعدم وضوح منشـأ فهم ذلك من األدلة، إذ مل يرد يف الناشـز إال نفي 
النفقة، ففي موثق السكوين: «أيام امرأة خرجت من بيتها بغري إذن زوجها فال نفقة هلا 
حتى ترجع»(١). وأما املتمتع هبا فلم أعثر عاجالً عىل ما ينفي النفقة هلا، بل تشعر بعض 
 Aالنصوص بثبوهتا، لو مل يكن هو الظاهر منها كحديث أبان بن تغلب عن أيب عبد اهللا
وفيه: «قلت: فإين أستحيي أن أذكر رشط األيام. قال: هو أرض عليك. قلت: وكيف؟ 
قال: ألنك إن مل تشرتط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة يف العدة»(٢) فإن تقييد النفقة 
بالعـدة قد يظهر يف لزومها قبل العدة عىل كل حال اشـرتط أو مل يشـرتط، وأن الفرق 
بـني الـرشط وعدمه ينحرص بحال العـدة، حيث تكون مع الرشط بائنـة ال نفقة فيها، 
ومـع عدمـه رجعية فيها النفقة. وهو الذي حيتمله قولهA يف خرب هشـام بن سـامل: 
«فـإذا مضت أيامهـا كان طالقها يف رشطها وال نفقة وال عدة هلـا عليك»(٣). إلمكان 
أن يكـون قولـهA: «وال نفقة...» معطوفاً عـىل قوله: «كان طالقهـا...»، فيقتيض 
نفـي النفقة بعد ميض أيامها، ال مجلة مسـتأنفة أو معطوفة عىل قوله: «فإذا مضت...» 

ليقتيض نفي النفقة مطلقاً حتى قبل ميض أيامها.
وإنام اسـتدلوا لعـدم وجوب النفقة هلا باإلمجاع، وبام تضمنته بعض النصوص 
من أهنن مسـتأجرات(٤). لكن يف هنوض الثاين باالسـتدالل إشـكال أومنع. والعمدة 

األول لو تم. واملتيقن منه نفي النفقة دون الكفن. فال يتم ما ذكره دامت بركاته. 
ولعل األوىل االستدالل لسقوط الكفن بام أرشنا إليه يف تعقيب استدالل املعترب 
لوجـوب كفن الزوجة عىل زوجها من قضاء املناسـبات االرتكازية بأن الكفن وإن مل 
يكـن من النفقة الواجبة، إال أنه من سـنخها وملحقاً هبا يف كونـه من حقوق الزوجية 

(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٦ من أبواب النفقات حديث:١.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٢٠ من أبواب املتعة من كتاب النكاح حديث:٢، ٣.

(٤) راجع الوسائل باب:٤، ٢٦، ٤٣ من أبواب املتعة من كتاب النكاح.
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املبنية عىل قيام الزوج بشؤون زوجته وتكلفه هبا فهام عىل هنج واحد، فمع ثبوت عدم 
النفقة للزوجة يف مورد يسـتفاد تبعاً وجوب تكفينها، الشـرتاكهام يف مناط احلكم من 
دون أن يكـون من صغرياهتا، كام يظهر من بعضهم. كام ال يبتني عىل انرصاف إطالق 

الزوجة عن مورد عدم ثبوت النفقة، كام تقدم من آخر.
لكن الشـأن يف متامية ذلك ووضوحه بنحو خيرج به عن إطالق النص املتقدم. 

وهو ال خيلو عن إشكال. فالبد من مراعاة االحتياط. 
(١) كام هو مقتىض إطالق النص والفتو. وما تقدم يف الصغرية جار فيها. 

(٢) كام يف جامع املقاصد والروض واملسـالك وغريها. بل يف بعض عباراهتم 
أهنـا زوجـة . واملراد به أهنـا زوجة حقيقية أو بمنزلتها. لكن تقـدم يف الفرع الرابع من 

لواحق الكالم يف والية الزوج املنع من األول، وعدم ثبوت الثاين.
نعـم بنـاءً عىل ما تقدم احتامله من كـون الكفن من لواحـق النفقة عىل الزوجة 
. وإن كان اجلزم به  فقد يستفاد من إحلاقها بالزوجة يف النفقة إحلاقها هبا يف الكفن أيضاً

. ولعله لذا حكي التوقف فيه عن جممع الفائدة.  صعباً
(٣) كـام يف اجلواهر وطهارة شـيخنا األعظمP وغريمهـا. إلطالق النص. 
وأمـا حديـث رفع القلم عن الصبي فهـو ظاهر يف عدم مؤاخذتـه بفعله وعدم ثبوت 
التبعـة الدنيويـة واألخروية عليـه فيه. والزم ذلك عدم فعليـة التكليف يف حقه بنحو 
يستلزم العقاب باملخالفة. وعدم ثبوت بقية األحكام التي هي من سنخ التبعة الدنيوية 
لفعله ومؤاخذته به، كوجوب احلدود ونفوذ العقود واإليقاعات وحجية إقراره عليه 

ونحو ذلك.
ويناسب ذلك ما ورد يف نظريه، وهو حديث رفع اخلطأ ونحوه، ففي صحيحي 

أو غـري مدخول هبا(١). وكذا املطلقة الرجعيـة(٢). والفرق يف الزوج بني 
أحواله من الصغر والكرب(٣) وغريمها من األحوال. 
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صفـوان والبزنطـي عـن أيب احلسـنA: «يف الرجل يسـتكره عىل اليمـني فيحلف 
بالطالق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: ال، قال رسـول اهللا8: 
وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما مل يطيقوا وما أخطأوا»(١) فإن نفوذ اليمني املذكورة 
ـ كنفوذ العقد واإليقاعـ  ملا كان من سنخ التبعية الرشعية كان مرفوعاً باإلكراه بمقتىض 
احلديث، كام ذكرنا. قال شيخنا األعظمP: «فإن احللف بالطالق والعتق والصدقة 
وإن كان باطالً عندنا مع االختيار أيضاً، إال أن استشهاد اإلمامA عىل عدم لزومها 

مع اإلكراه عىل احللف هبا شاهد عىل عدم اختصاصه برفع خصوص املؤاخذة».
وكيف كان فال ينهض حديث رفع القلم برفع األحكام التكليفية غري اإللزامية، 
والوضعيـة غري املبتنية عىل املؤاخذة والتبعة، كام يف مـوارد ثبوت احلقوق املالية ابتداء 
عليه، ومنها الكفن يف املقام، لظهور موثق السكوين يف جمرد ثبوته عىل الزوج بمقتىض 

حق الزوجية، كالنفقة هلا ولألرحام، ال بعناية كونه تبعة عىل فعل يشء منه.
كـام ال يبتني عـىل حمض تكليفه به، لظهور جعل املال واألعيان عىل الشـخص 
يف االسـتحقاق عليه بنحو الوضع، وإنام ال يسـتقر يف ذمته ـ بحيث يبقى ديناً عليه لو 
عىص، أو كفنها غريه، أو تعذر عليه تكفينها حتى دفنتـ  الرتفاع موضوع احلق، وهو 
عنـوان الكفن، كام هو احلـال يف اإلنفاق عىل الرحم أو اململـوك لو تعذر عىل املكلف 
القيـام به أو عـىص حتى فات وقته أو قام به غريه، وليس هـو كنفقة الزوجة التي قيل 

إهنا تبقى ديناً هلا عليه، الستحقاقها عني النفقة يف ذمته.
نعـم ال خياطـب الصبي فعـالً بأداء الكفـن، حلديث الرفع، بل جيـب عىل وليه 
أداؤه من ماله عمالً بمقتىض واليته، كسائر احلقوق الثابتة عليه، كام ذكره من تقدم. 

هذا وقد ذكر بعض مشاخينا أن املرفوع يف احلديث هو قلم الترشيع، سواءً كان 
تكليفـاً أم وضعـاً، وأنه ال يثبت عىل الصبـي إال الضامنات بالنـص، واجلنابة، لعموم 

موضوعها.
(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:١٢ من كتاب األيامن حديث:١٢.
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وفيه: أن رفع القلم كناية عرفاً عام ذكرنا، ال عن عموم الرفع، بحيث يسـتثنى 
موضوعه من مجيع متعلقات األحكام الرشعية. بل ال يمكن البناء عىل ذلك يف املقام، 
السـتلزامه كثـرة التخصيص املسـتهجن، حيث ال إشـكال يف كونـه متعلقاً لألحكام 
الرشعيـة غري الضـامن واجلنابـة، فيكون مدينـاً بالقـرض ونحوه، ويتنجـس بمالقاة 
النجاسـة ويطهر بفعل املطهـر، وحيدث باحلدث األصغر ويتطهـر منه، ويصري زوجاً 
... إىل غري ذلك مما  وزوجة ومطلقة، ومالكاً ومملوكاً ووقفاً وحمرماً ومستأجراً وأجرياً
ال إشكال يف كونه من األحكام الوضعية، وال يظن بأحد احتامل عدم تعلقه بالصبي، 

أو دعو ظهور دليل رفع القلم يف رفعه. 
عىل أن ورود النص بضامنه إن أراد به ما يدل عىل ضامنه باخلصوص، ليخصص 
عموم حديث الرفع فهو لو تم يلزم االقتصار عىل مورده والرجوع يف غريه إىل عموم 
الرفـع. وإن أراد به عموم أدلة الضامن فمـن الظاهر حكومة حديث الرفع عليه وعىل 
عموم أدلة سـببية أسـباب اجلنابة أيضاً لو تم ما ذكره من شموله ملوردمها، كحكومته 

عىل سائر العمومات، مع وضوح عدم إمكان البناء عىل يشء من ذلك. 
ومثلـه يف اإلشـكال ما ذكره أيضاً مـن لغوية جعل كفن الزوجـة عىل الصبي، 
. وال جمال ملا ذكروه من تكليف  لعدم تكليفه ببذله بنفسه بمقتىض حديث الرفع قطعاً
الـويل بـه، ألنه يعترب يف جـواز ترصف الويل املصلحـة أو عدم املفسـدة، وبذله الكفن 

مستلزم خلسارة الصبي.
كام ال جمال لقياسـه بوفاء لدينه، للفـرق بأنه مع عدم وفاء الدين يبقى يف ذمته، 
، فيكـون التعجيل بوفائه حال  فيجـب عليه وفـاؤه بعد بلوغه، وقد يعجـز عنه حينئذٍ
وجدانه صالحاً له، بخالف الكفن الذي يسقط عنه مع عدم أدائه من ماله حتى يقوم 

به غريه أو تدفن عارية ويتعذر تكفينها. 
إذ فيـه: أن قيـام الويل بأداء احلقـوق الثابتة عىل املوىل عليه إنـام هو لكون ذلك 
مقتىض واليته يف قبال واليته عىل الترصف املصلح أو غري املفسـد يف ماله، ال بلحاظ 
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كـون عاقبـة األداء صالحاً له. ولذا ال إشـكال ظاهراً يف وجـوب أداء احلق عنه عليه 
حتـى لو علم أو احتمل سـقوطه عن ذمته قبل بلوغه أو بعـده بإرث ـ كام لو كان ممن 
يرث الدائن ـ أو إبراء أو تربع متربع بالوفاء أو نحو ذلك. بل أي رضر عىل املوىل عليه 
يف بقـاء الديـن يف ذمتـه بعد بلوغه مع عجزه عـن وفائه وعدم تكليفـه بأدائه، ليصلح 
ملزامحـة رضر اخلسـارة بتعجيل الوفاء، خصوصاً لو أمكن اسـتغالل املـال بتجارة أو 
نحوهـا مما يتعرض به املوىل عليه للربح والفائدة. ولذا ال يصلح ذلك لثبوت سـلطنة 

الويل عىل وفاء الدين الذي مل حيرض أجله. 
وبعبارة أخر: كام هيتم الشارع األقدس بمصلحة املوىل عليه أو عدم خسارته 
يف مالـه، كذلـك هيتم بأداء احلق لصاحبه. ولذا بنوا عـىل ثبوت الواليةـ  ولو من باب 
احلسـبة ـ عىل املمتنع والغائب ونحومها. وذلك يقتيض تكليف الويل اخلاص للقارص 
مـع وجوده بأداء احلقـوق التي عليه، ومع عدمه يتعني ثبوت والية احلسـبة عليه عىل 

نحو الوالية عىل املمتنع الغائب.
ومل يعلـم بعـد مبنـاه دامت بركاتـه يف النفقات، وهـل هي عنـده ال تثبت عىل 
الصبـي إال يف مـورد يكون أداؤها صالحاً لـه، كام لو كان عدم اإلنفـاق عىل اململوك 
مسـتلزماً لنقصه أو تلفه بنحو تكون خسـارته أهم من خسارة النفقة، أوتثبت مطلقاً، 

كامهو ظاهرفتواه، فيتجه السؤال عن الفرق بينهاوبني كفن الزوجة. 
وأما ما ذكره بعد ذلك من احتامل كون الكفن يف النص املتضمن أنه عىل الزوج 
بالسكون مصدراً بمعنى التكفني، ال بالفتح بمعنى ثياب امليت، لعدم ظهور احلركات 
يف كتابـة النص املذكور ليتعـني أحد الوجهني. وحينئذٍ يكـون ظاهره حمض التكليف 
بالتكفني، الذي ال إشكال يف قصوره عن الصبي ونحوه، ألن الظاهر من جعل الفعل 
ـ الذي هو مفاد املصدرـ  عىل الشـخص تكليفه به، وإنام يسـتفاد اسـتحقاق املال عليه
 ـ الـذي هـو من سـنخ الوضـع ـ بجعل األعيـان عليـه، كالدرهم والدينـار والثوب 
والكفـن بالفتح. وإنام جيب عـىل البالغ بذل الكفن ـ بالفتـح ـ مقدمة للفعل الواجب 
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عليه، ال النشغال ذمته بالكفن ابتداء. 
ن بالسـكون وإن ذكر يف بعض كتب اللغة مصدراً  فْ : بأن الكَ فهو يشـكل أوالً
بمعنـى التكفـني، إال أنـه ال يتعارف يف اسـتعامالت الشـارع والعرف، بـل املتعارف 
ن  فْ ن بالفتح بمعنى الثياب. بل ربام يكون ذكرهم الكَ فَ التعبري بالتكفني، واستعامل الكَ
بالسكون بلحاظ اشتقاقه من املعنى األصيل وهو التغطية، فتومهوا استعامله عند إرادة 

. ن ـ أيضاً فَ املعنى املعهود ـ وهو إلباس امليت الكَ
وكيـف كان فنـدرة اسـتعامله عنـد إرادة املعنى املعهود متنع مـن محل اإلطالق 
عليـه، إذ لو أريـد الحتاج للعناية والتنبيـه ومل يكتف بإطالقه حتـى محله الفقهاء عىل 

التحريك، وفهموا منه ثياب امليت ورتبوا أحكامه. 
: بـأن الزم ذلـك أن ال يكون وجوب التكفني للزوجـة كفائياً، بل عينياً  وثانيـاً
خمتصاً بالزوج، والزم ذلك عدم تكليف غريه بإعانته لو عجر هو من االسـتقالل به، 
وال بالقيـام به بدالً عنه لو تعـذر عليه مبارشته. بل لو عىص مل جيب إال ردعه من باب 
األمر باملعروف، ولو جهل به مل جيب إال إعالمه بوجوبه عليه من باب وجوب تعليم 
األحـكام، دون إعالمه باملوضـوع. كام أن الزمه عدم حتمل الزوج الكفن من ماله إذا 
، لعموم ماتضمن أن الكفن من أصل املال، الذي اليصلح لتخصيصه  تركت هي ماالً
النص الوارديف الزوجة بعـد قراءة الكفن فيه بالتسـكني... إىل غري ذلك مما ال يظن به 

دامت بركاته وال بغريه االلتزام به.
بـل وضـوح بطالنه كاشـف عن وضوح كون مفـاد النص يف املقـام هو حتمل 
ن بالفتح، وانشغال ذمته به كسائراملاليات بنحوالوضع. ال حمض التكليف  فَ الزوج الكَ

بالتكفني. 
: أن ذلك ال يناسـب ما تقدم منه من اسـتفادة حتمل الزوج كفن الزوجة  وثالثاً
من عموم التعليل يف أدلة النفقات. لوضوح أن مبنى وجوب النفقة عىل انشغال الذمة 

هبا بنحو احلكم الوضعي. نعم تقدم منّا عدم متامية ذلك.
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وكيـف كان فـال خمرج عـام ذكرنا من حتمـل الصبي كفن زوجتـه، وقيام الويل 
بإخراجـه مـن ماله. ونحـوه املجنون واملغمـى عليه وأمثاهلام ممـن ال يصلح للخطاب 

الفعيل.
نعـم لـو قيل بعـدم وجـوب نفقة الزوجة عـىل الصبـي، وقلنا بـأن الكفن من 
صغريـات النفقـة الواجبة ـ كام تقدم القول به من بعـض ـ أو ملحقاً هبا ـ كام تقدم منّا 

احتامله ـ اجته عدم وجوب الكفن عليه، نظري ما تقدم يف املتمتع هبا والناشز.
(١) كـام يف الـدروس وجامـع املقاصد والروض واملسـالك وغريها ونسـب 
لنهايـة األحكام ومجاعة، وعن الذخرية نسـبته لألصحاب، بل يف املدارك أهنم قطعوا 
بـه. وظاهرهم إرادة اليسـار املعتـرب يف وجوب وفاء الدين، بـأن كان يملك زائداً عن 
مستثنيات الدين أكثر من قوت يوم وليلة له ولعياله، كام حدده بذلك يف كشف اللثام 

واجلواهر.
وكأن الوجـه فيـه محلـه عىل الديـن بعد ما سـبق من عدم متحضـه يف التكليف 
ببذل الكفن، بل هو حكم وضعي راجع إىل انشـغال الذمة بالكفن، بل رصح شـيخنا 

األعظمP بأنه من الديون. 
لكـن ذلـك ال يكفـي يف صريورتـه دينـاً، للفرق بينهـام يف ملكية الغـري للدين 
واسـتقراره يف الذمـة ولو مـع تعذر أدائه، فيمكـن أداؤه بعد اليسـار، بخالف الكفن 
الـذي ال يملكه أحـد ويتقوم بإمـكان األداء، كام تقدم. ولعله لـذا احتمل يف املدارك 
ـ كـام عن غريهـ  عدم اعتبار اليسـار باملعنى املذكـور، إلطالق النص. وعليه جر يف 

اجلواهر وغريه. 
أقـول: عـدم كونه دينـاً ال ينايف إحلاقـه به يف املسـتثنيات، لعمـوم دليلها، ففي 
صحيـح احللبي عن أيب عبداهللاA: «قال: ال تبـاع الدار وال اجلارية يف الدين، ذلك 

(مسألة٣٤): يشرتط يف وجوب كفن الزوجة عىل زوجها يساره(١)
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أنه البد للرجل [املسلم] من ظل يسكنه وخادم خيدمه»(١). فإن عموم التعليل املناسب 
الرتكا زيته يقتيض عدم وجوب بيع الدار واخلادم لسائر احلقوق الثابتة عىل املكلف، 

ومنها الكفن.
نعـم هو خمتص بالدار واخلادم، دون بقية املسـتثنيات، إال أن بعضها جيري فيه 
ذلك باألولوية العرفية، كثياب اإلنسان ونفقته اخلاصة. كام أن مثل نفقة واجبي النفقة 
يف اليوم والليلة يكون مزامحاً للكفن بعد إطالق دليليهام. وال يبعد أمهية اإلنفاق، ألن 
حاجـة احلـي للنفقة أشـد ارتكازاً من حاجة امليـت للكفـن وأوىل بالرعاية. بل يكفي 
احتـامل ذلك يف الرتجيـح، عىل ما ذكر يف مبحث التزاحم. وال أقل من التخيري، لعدم 
ثبـوت أمهيـة الكفن. وإن مل يبعـد اختالف األمهيـة باختالف املوارد، مـن حيثية نوع 

النفقة، ووجود الباذل عىل تقدير االمتناع منها ومن الكفن، ونحو ذلك. 
اللهـم إال أن يقـال: مقتىض إطالق دلييل وفاء الديـن والكفن وجوب حتصيل 
املال هلام مع القدرة عليه باالقرتاض أو االسـتيهاب أو االكتساب. ولو تم الدليل عىل 
عـدم وجوبه لوفاء الدين لزم االقتصار عىل مورده، دون الكفن بعد فرض عدم كونه 
: أنه ال جيب بيع الدار واخلادم ألجل الكفن،  دينـاً، كام تقـدم. ويكون املتحصل حينئذٍ
عمالً بعموم التعليل يف صحيح احللبي، وكذا ثياب البدن والنفقة اخلاصة باألولوية، 
مـع إعامل الرتجيح يف نفقة واجـب النفقة، وجيب االقرتاض ونحوه ألجله لو أمكن، 

عمالً بإطالق دليله. 
(١) كـام يف اجلواهـر وطهارة شـيخنا األعظمP وغريمها. وقد ذكر سـيدنا 
املصنفP أن هذا الرشط متفرع عىل رشط اليسار، فإن قلنا باعتباره اجتهت مانعية 
احلجر، ألنه موجب لسـلب قـدرة الزوج عىل الترصف يف مالـه، فيكون كمن ال مال 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١١ من أبواب الدين والقرض حديث:١.

وأن ال يكون حمجوراً عليه قبل موهتا بفلس(١) وأن ال يكون ماله متعلقاً به 
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لـه. أما لو قلنا بعدم اعتباره وأنه لو أمكـن حتصيل املال باالقرتاض ونحو وجب اجته 
جريـان ذلك يف املقام، ألن عـدم القدرة عىل الترصف باملـال ال ينايف وجوب حتصيل 

غريه باالقرتاض ونحوه. 
لكـن الزم ذلـك مانعية احلجر وإن حصل بعد موهتا، بناء عىل اعتبار اليسـار، 
لعدم تعلق الكفن بعني املال، ليكون مقدماً عىل حق الغرماء مع سـبقه، بل هو متعلق 
. ولو  بالذمـة، وال دليـل عىل تعلقه بعني املال باحلجر بعد ما سـبق من عـدم كونه ديناً
فرض تعلقه به ـ إحلاقاً له بالدين ـ لزم دخول النقص عليه مثله كسـائر ديون املفلس. 
وحينئذٍ جيري ذلك حتى مع سـبق احلجر عىل موهتا، بناء عىل مشـاركة صاحب الدين 
املتجـدد بعـد احلجـر للغرماء، خصوصـاً إذا مل حيصل برضـاه، كام لو كان مسـبباً عن 

إتالف املفلس ملاله، وإن استشكل فيه بعضهم، والكالم فيه موكول ملوضعه. 
هـذا وقـد يدعـى عـدم مانعية احلجـر مـن إخـراج الكفـن وإن كان مرشوطاً 
باليسار، كنفقة اليوم والليلة له ولعياله التي رصحوا باستثنائها من أعيان مال املفلس، 
إمـا لكونـه من أفرادهـا، أو لكونه ملحقاً هبا، كام تقدم. ومن هنا رصح باسـتثناء كفن 
الزوجـة مـن أعيان ماله غري واحـد، وقد يظهر من اجلواهر يف أحـكام املفلس اجلري 
عليه، بل يف اخلالف دعو اإلمجاع عليه. ومن ثم فاملسـألة الختلو عن إشـكال. نعم 
بنـاء عىل ما تقدم من وجوب حتصيل املال باالقـرتاض أو نحوه يتجه وجوبه يف املقام 

لو أمكن وبنى عىل التوقف عن األخذ من أعيان املال املحجر عليه. فالحظ. 
(١) كام يف جامع املقاصد والروض واملسـالك وغريها. ألن تعلق احلق بالعني 
مانـع مـن ترصف املالك فيها بنحو ينافيه حتى ملثـل النفقة. من دون فرق بني حدوث 

احلق قبل موهتا وحدوثه بعده، ألن الكفن ال يتعلق بعني ماله، بل بذمته.
نعـم لـو أمكنه إخـراج الكفن من العـني بعد إخراج احلقـ  كام لـو كانت قيمة 

حق غريه برهن أو غريه (١)، 
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العني أكثر من الدين الذي رهنت عليه ـ وجب ذلك ـ كام يف جامع املقاصد والروض 
عمـالً بإطـالق دليله. كام أنه لو أمكنه حتصيل مال آخرـ  باالقرتاض أو نحوهـ  وجب 

بناء عىل ما تقدم يف الرشط األول. 
(١) كام يف جامع املقاصد والروض واملسالك وعن الذكر والفاضل املقداد. 

لظهور النص يف الزوج احلي القابل النشغال الذمة بالكفن وأدائه.
ورصح يف جامع املقاصد والروض واملسالك بعدم سقوطه عنه لو مات بعدها. 
وكأنـه النشـغال ذمته به يف حياته فيتعلـق برتكته بعد وفاته، كسـائر احلقوق الثابتة يف 

 . ذمته، لقرب إحلاقها بالدين يف ذلك، بل لعله مفروغ عنه بينهم. فتأمل جيداً
(٢) كـام يف جامـع املقاصـد والـروض واملسـالك وغريهـا. ألن مقتىض نفوذ 

الوصية وجوب إخراجه من ثلثها، فيسقط عنه، كام لو تربع به متربع.
نعـم لـو مل تنفـذ الوصية للجهـل هبـا أو عصياناً تعـني قيامه بـه، ألن وجوب 
تنفيـذ الوصية بنفسـه ال ينايف انشـغال ذمته به، كـام لو أوىص غريهـا بتكفينها. ولعله 
مرادهم. وقد حيمل عليه ما يف الروض، حيث قال: «وسقط عنه إن نفذت» بأن يكون 
بالتشـديدمن التنفيذ، ال بالتخفيف من النفوذ ـ الذي به رصح يف املسـالك ـ يف مقابل 

 . عدم نفوذها رشعاً، لتجاوزها الثلث، مثالً
(٣) ملـا تقـدم يف الرشط األول، وتقدم أن الـالزم مطلق حتصيل املال ولو بغري 

االستقراض. 
(٤) يعني: بال حرج، كام رصح به يف مستمسكه. 

هذا ولو حتقق العجر املسقط لوجوب بذل الكفن عىل الزوجـ  إما لعدم اليسار 

وأن ال يقـرتن موهتـا بموته(١) وعـدم تعيينها الكفن بالوصـيـة(٢). لكن 
األحـوط وجوباً إن مل يكن أقـو يف صورة فقد أحد الرشوط الثالثة األول 

وجوب االستقراض(٣) إن أمكن(٤). 
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باملعنـى املعتـرب يف الديـن، للبناء عىل اعتبـاره يف املقام، أو لعدم القـدرة حتى عىل مثل 
االقـرتاض ـ فالظاهـر خروجه من تركتها لو كان هلا تركة، كـام رصح به من تقدم منه 

اعتبار يساره يف حتمل الكفن.
والوجـه فيـه ظاهر بناءً عـىل أن احلكم بتحمل الزوج الكفـن حمض تكليف له 
ببذلـه، ألن وجـوب بذلـه عليه ال ينايف ثبوتـه يف تركتها، الذي هـو مقتىض إطالق ما 
تضمن أن الكفن من مجيع املال، نظري استحباب بذله يف حق غريه ممن يقدر عىل بذله. 
والزم ذلـك أنـه لو مل يبذله عجزاًً أو جهالً أو عصيانـاً وجب إخراجه من الرتكة لو مل 

يبذله غريه. 
وأما بناءً عىل ما تقدم من رجوعه إىل انشغال ذمته به بنحو الوضع فقد يستشكل 
بـأن مقتىض اجلمع بني دليل حتمل الـزوج كفن زوجته وإطالق دليل ثبوت الكفن يف 
الرتكـة ختصيص الثاين باألول، الراجـع لعدم ثبوت كفن الزوجة يف تركتها، فال وجه 
إلخراجه منها مع تعذر بذله عىل الزوج، ألن تعذره ال ينايف استحقاقه عليه وانشغال 
ذمتـه بـه. ولذا حكم شـيخنا األعظمP بانتقالـه إىل تركته لو مات معرساً، كسـائر 

احلقوق التي تنشغل هبا ذمته. 
ودعـو: أنـه ال مانع مـن العمل بالدليلـني معاً يف الزوجـة، فيبنى عىل ثبوت 
كفنهـا يف ذمـة الـزوج ويف تركتها معـاً، إذ ال مانع من ذلك يف املاليات، نظري انشـغال 

الذمم املتعددة باملال الواحد مع تعاقب األيدي عليه.
مدفوعـة بأن الزم ذلك ثبوته فيهام معاً عىل نحـو الواجب الكفائي، بحيث لو 
امتنـع ال جيـوز للورثة إجباره ، كام ال جيوز لـه إجبارهم، بل جيب عىل الكل يف عرض 
واحـد، وكل مـن يبذل الكفن يؤدي ما عليه وعىل صاحبـه، وال يظن بأحد البناء عىل 
ذلك. وما ذلك إال لتعينه عىل الزوج وعدم تعلقه بالرتكة حال انشغال ذمته به، الذي 

هو مبنى دعو التخصيص املتقدمة.
ومـن ثم ذكر يف اجلواهر أنـه لوال عدم ظهور اخلالف يف وجوب اإلخراج من 
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الرتكة حينئذٍ لكان مقتىض اجلمع بني األدلة دفنها عارية أوتكفينها من بيت املال، ألن 
سقوط اخلطاب بالبذل عنه ال يقتيض االنتقال إىل تركتها. 

هـذا وقد دفـع سـيدنا املصنفP اإلشـكال املذكور بانشـغال ذمـة الزوج 
بالكفـن ليس عىل نحو انشـغاله بالدين الذي يسـتقر فيها ولو مع عـدم وجوب أدائه 
عليـه، بـل هو تابع لوجـوب البذل، وال اعتبار لـه بدونه، لعدم جـواز مطالبة وارثها 
به، فمع فرض عدم وجوب البذل لإلعسار يتعني عدم انشغال ذمته به وقصور دليله 

عنه، فريجع حينئذٍ لعموم خروج الكفن من الرتكة. 
لكـن جمرد عدم جـواز مطالبة الـوارث بالكفن ال يسـتلزم تبعية انشـغال ذمة 
الـزوج به لوجوب أدائه عليه، بل قد يكون ألن ذمة الزوج إنام تنشـغل بالكفن بام هو 
كفـن من دون أن يكون مملوكاً بذاته للميـت أو لغريه عليه، فمع فرض تعذر التكفني 
بدفن امليت ال يبقى موضوع احلق، فيسـقط. ولو مل يسـقط فال دليل عىل إرثه بعد أن مل 
يكـن مملوكاً ألحد عليه. وال يقـاس بذلك ما إذا تعذر عليه بذل الكفن لعرس مايل مع 

بقاء موضوعه، لقابلية امليت للتكفني، كام يف املقام.
نعـم ال يبعد انـرصاف النص املتضمن انشـغال ذمة الزوج بكفـن الزوجة إىل 
خصـوص صورة قدرتـه عىل بذله بنحو يكلـف به، لتقوم الغرض مـن احلق املذكور 
بفعليـة التكفني، ال باسـتحقاق املال وحفظ املالية، كـام يف الدين. وقد يكون نظريه يف 

ذلك حتمل نفقة األقارب.
ومن ثم يبعد عن مقتىض االرتكاز ما تقدم من شيخنا األعظمP من انتقال 
الكفـن لرتكـة الزوج لو مـات معرساً، فيجب إخراجـه منها، مع فرض عـدم تكليفه 
بأدائـه يف حياتـه. بخـالف ما لو كان قـادراً مكلفاً ببـذل الكفن، حيث يقـرب انتقاله 
للرتكـة جداً، كـام تقدم من املحقـق والشـهيد الثانيني (قدس رسمها) عنـد الكالم يف 

الرشط الرابع. 
ثم إنه لو غض النظر عن ذلك أمكن إثبات خروج كفنها من تركتها مع إعسار 
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الـزوج بام أشـار إليه شـيخنا األعظمP وأوضحـه الفقيه اهلمـداينP من قضاء 
املناسبات االرتكازية ـ تبعاً لألدلة الرشعية ـ بأن امليت أحق برتكته بأن جيهز منها وال 

يرتك معها بدون جتهيز أو يستجد لتجهيزه.
وجعل كفن الزوجة عىل زوجها ال ينايف ثبوت احلق املذكور هلا، بل هو يف طوله 
راجع إىل أن عليه أن يقوم به بدالً عن الرتكة، فإن قام به سـقط عنها، كام يسـقط عنها 
لـو تـربع به أجنبي. وإال وجـب إخراجه منها بمقتىض احلق املذكور الثابت لإلنسـان 
بطبعـه. نظري حتمل نفقتها الذي ال ينايف خروجها من ماهلا لو مل ينفق عليها، فتسـتثنى 
يف مقام وفاء الدين الواجب عليها. وكذا حتمل نفقة القريب لو كان ذا مال ال يستطيع 

الوصول إليه والترصف فيه. 
ومرجـع ذلـك إىل أن اجلمع بـني عموم ثبـوت الكفن يف الرتكـة ودليل حتمل 
الزوج كفن زوجته ليس بتخصيص األول بالثاين، كام تقدم دعواه يف توجيه اإلشكال، 
وال باجلمـع بني األمرين يف عرض واحد، لـريد عليه ما تقدم من لزوم كونه عىل نحو 
الوجـوب الكفائـي، بـل باجلمـع بينهام عىل نحـو الطولية، نظري انشـغال ذمـة املدين 
والكفيل بالدين عىل النحو املتعارف يف زماننا، وتناسبه بعض النصوص(١)، ألن ذلك 
هـو األقـرب عرفاً يف أمثال املقـام بالنظر للمناسـبات االرتكازية. ولعلـه لذا مل يظهر 

اخلالف يف خروج الكفن من الرتكة يف الفرض، كام سبق االعرتاف به. 
كـام اليبعد أن يرجع إليه أو إىل ما سـبق من سـيدنا املصنـفP ما عن هناية 
األحكام من االسـتدالل عىل خروج كفن املرأة يف حمـل الكالم من تركتها بأن الكفن 

مقدم عىل اإلرث.
وأما ما يف جامع املقاصد من اإلشكال فيه بأنه لو ملك شيئاً قبل تكفينها تعلق 
الوجوب به. فكأنه راجع إىل ما تقدم يف توجيه اإلشـكال من التنايف بني انشـغال ذمة 
الـزوج بالكفـن وثبوته يف الرتكـة، وأنه ال جمال للثـاين مع فعلية األول، كام يشـهد به 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١ من كتاب الرهن.
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تكليفه ببذل الكفن لو جتددت له القدرة عليه.
لكنـه مدفـوع بأن تكليف الـزوج ببذل الكفن لـو جتددت له القـدرة عليه إنام 
يكشف عن عدم كون اإلعسار مانعاً بحدوثه من حتمل الكفن مطلقاً ولو بعد ارتفاعه. 
وهو وإن كان مسلامً، تبعاً إلطالق دليل حتمل الزوج بعد فرض بقاء املوضوع وإمكان 
 ، الوفاء، إال أنه ال ينايف تعلق الكفن بالرتكة حال اإلعسار، إما لرباءة ذمة الزوج حينئذٍ
كام تقدم من سـيدنا املصنفP، أو النشـغاهلا به يف طول ثبوته يف الرتكة، كام تقدم 

من شيخنا األعظمP وتقدم توضيحه. 
ومـن الثاين يظهر خروج الكفن من الرتكة لو مل يبذل الزوج عصياناً مع قدرته 
وتكليفـه فعـالً ببذله، كام رصح به الفقيه اهلمـداينP، وإن مل ينهض به األول. نعم 
للورثـة الرجوع عليه لو دفعوه بنية الرجوع ولو بعد مراجعة احلاكم الرشعي، كام هو 

 . احلال يف كل ممتنع عن أداء احلق الذي عليه. وبه رصح الفقيه اهلمداينP أيضاً
بل ذكرP أن هلم الرجوع عليه مع إعساره أيضاً، النشغال ذمته به عىل نحو 
انشـغال ذمته بنفقتها يف حياهتا. لكن انشـغاهلا به عىل النحو املذكور ال طريق إلثباته، 
لعـدم تضمـن ملكيتها له، فضـالً عن أن يبقى دينـاً كالنفقة. عىل أنـه مل يتضح عاجالً 

جواز إجباره عىل االستدانة لنفقتها ولكل حق للغري.
نعم تقدم منّا وجوب االسـتدانة عليه مع القدرة ألجل الكفن، املستلزم جلواز 
إجبـاره عىل االسـتدانة مـن الرتكة والدفـع منها بنيـة الرجوع عليه ولـو بعد مراجعة 
احلاكم الرشعي. أما بناء عىل عدم وجوب االسـتدانة عليه فالالزم عدم وجوب بذل 
الكفـن عليـه، ومعه ال وجه لنيـة الورثة الرجوع عليه. فالحظ. واهللا سـبحانه وتعاىل 

العامل. 
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(١) كام يظهر مما تقدم يف الرشط اخلامس. 
بقـي يشء: وهو أنه ال يبعد ابتناء انشـغال ذمة الـزوج بالكفن عىل االنحالل، 
فلـو تعـذر متامه وجـب ما يقدر عليـه منه، ويتمم الباقـي من تركتها أو مـن متربع أو 
غريمهـا. وبه رصح يف اجلواهر. كام ال يبعد ابتناء تعلق الكفن بالرتكة عىل ذلك أيضاً، 
فيجب بذهلا لبعض الكفن مع تيرس تتميمه بتربع أو نحوه. كل ذلك لقضاء املناسبات 
االرتكازيـة بعدم االرتباطيـة يف املاليات املقصودة لنتائجها. نعـم لو يتيرس التتميم بام 
حيقق الواجب االضطراري أو االختياري مل جيب البذل، لعدم املوضوع، وهو الكفن، 

 . كام لعله ظاهر. فتأمل جيداً
(٢) قـال يف املبسـوط بعد أن ذكر خـروج الكفن من أصل الرتكـة: «وإن كان 
امليـت امرأة لـزم زوجها كفنها وجتهيزها، وال يلزم ذلك يف ماهلا»، ونحوه يف الرسائر. 
وقد نسب هلام حتمل الزوج متام نفقات التجهيز، كام نسب ذلك لنهاية األحكام والبيان 
واملوجـز احلـاوي والتنقيـح وفوائـد الرشايع وحاشـية امليـيس، وبـه رصح يف املنتهى 
والدروس والذكر وجامع املقاصد والروض واملسـالك وغريها، ويف اجلواهر: «ال 

.« أجد فيه خالفاً
وقد يتجه بناء عىل أن حتمل الزوج كفن زوجته من صغريات وجوب اإلنفاق 
عليها. لكن سـبق اإلشـكال يف ذلـك. ويزيد هنا بـأن بقية املؤن غـري الدفن أبعد عن 

النفقة من الكفن الذي هو من سنخ الكسوة. 
نعم قد يدعى اسـتفادته من النص بإلغاء خصوصية الكفن فيه، وإنام ذكر ألنه 
أهـم شـؤون التجهيـز املبتنية عىل رصف املال. قال سـيدنا املصنـفP: «كام يؤيده 

 وكذا االحتياط يف صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن(١). 
(مسـألة٣٥): كـام أن كفـن الزوجـة عـىل زوجها كذلك سـائر مؤن 

التجهيز من السدر والكافور وغريمها(٢).
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االقتصار عليه فيام دل عىل خروجه من أصل املال، وأنه مقدم عىل الدين، مع االتفاق 
منهم عىل عموم ذلك لسائر مؤن التجهيز، ويف معقد اإلمجاعـ  املحكي عن غري واحدـ  
عـىل كـون جتهيـز اململوك عىل سـيده. وال يبعـد أن يكون املـراد من الكفـن يف معقد 
إمجاعـات املقام ما يعم سـائر مؤن التجهيز، كام يقتضيه إرسـال غري واحد له إرسـال 
. ولذا توقف يف املدارك وحكي عن  املسلامت. لكن يف كفاية هذا املقدار يف اجلزم تأمالً
األردبيـيل وغريه. ومنه يظهر أنه يصعب اجلزم بخالفه، كام صدر من املصنف وغريه، 

والسيام بمالحظة ما يف كالم بعض من دعو عدم الفصل بني الكفن وغريه».
وقد يؤيد الدعو املذكورة أن حتمل الزوج الكفن دون غريه من مؤنة التجهيز 
مع واليته عىل جتهيز الزوجة يبتني عىل عناية يبعد ابتناء السـرية عليها يف مقام العمل. 

فالحظ. 
هـذا وعن بعـض مشـاخينا التفصيل بني يسـارها فتخـرج املـؤن املذكورة من 
تركتها، وال يتحمل الزوج إال الكفن، اقتصاراً عىل مورد النص، وإعسارها فيتحملها 
الـزوج، لعمـوم التعليل يف صحيح عبـد الرمحن بن احلجاج(١)، حيث يسـتفاد منه أن 
ثقل الزوجة والوالدين والوالد واململوك عىل الرجل، فيقوم بشـؤوهنم يف حال احلياة 
واملامت مع حاجتهم، عىل ما تقدم عنه يف االستدالل لتحمل الزوج كفن زوجته، وإنام 

 . اختص الكفن بالذكر يف النص لعدم احتياج غريه لبذل املال غالباً
لكن تقدم منع االستفادة املذكورة من التعليل وعدم هنوضها باالستدالل. مع 
أن مقتضاها حتمل النفقات املذكورة حتى مع اليسـار، خلروج الرتكة عن ملك امليت، 
فيحتـاج لنفقـة التجهيز. وما تضمن خـروج الكفن من الرتكة خيتص به، وال يشـمل 
غـريه من النفقات. ولو بني عىل تعميمه هلا إللغاء خصوصيته عرفاً لزم إحلاقها به فيام 
تضمن حتمل الزوج الكفن، الذي هو يعم صوريت اليسـار واإلعسار بال إشكال. وال 

جمال للتفريق يف إحلاقها بني احلالني مع وحدة لسان النص. فالحظ. 
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١٢ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:١.



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٧ ١١٠

(١) كـام يف التذكـرة واملنتهى والقواعد والذكر والـدروس وجامع املقاصد 
والـروض وغريها. وقد يظهر من مجلة من عباراهتم املفروغية عنه، خصوصاً شـيخنا 
األعظـمP الـذي خـص التأمـل من بعضهـم فيـام إذا اختلـف أفـراد الواجب يف 

القيمة. 
لكن استشـكل فيـه يف اجلواهر قال: «بنـاءً عىل أن ذلك من املسـتحبات املالية 
، فيتبع اختياره من غري نظر إىل غريه من الوارث صغاراً كانوا أم  خماطـب بـه الويل مثالً
كباراً، فيكون من قبيل استحباب خروج الزكاة من مال الطفل. ويؤيده إطالق ما دل 
عـىل أن الكفن من صلب املـال من غري ختصيص له بالواجب، فالواجب منه واجب، 
واملنـدوب منـه منـدوب. بل لعل حـق الدين أيضـاً ال يزاحم ذلك، ملـا دلّ عىل تعلق 

.« الدين بعده. نعم لو كان املخاطب بالندب نفس الوارث كان اعتبار رضاه متجهاً
وفيـه: أن املخاطب بالندب ليس هو خصوص الـويل وال خصوص الوارث، 
بـل مجيـع املكلفني، لورود األمر باملسـتحب يف مسـاق األمر بالواجـب، وحيث كان 
الوجـوب كفائياً كان االسـتحباب كذلك. لكنه كالوجـوب ال يقتيض إخراج الكفن 
من الرتكة، فضالً عن الترصف فيها عىل خالف سـلطنة الوارث، ولذا احتاج إخراج 
الواجـب إىل الدليـل. وال جمال لقياسـه عىل خروج الزكاة من مـال الطفل، ألن دليل 

خروجها إنام دل عىل األمر بإخراجها منه، ال عىل جمرد دفع مقدارها ولو تربعاً عنه. 
وأمـا إطـالق ما تضمـن أن الكفن مـن صلب املال فقد استشـكل فيه سـيدنا 
املصنـفP بـأن جمـرد خطاب الـويل بأخـذ اجلامع ال يكفـي يف جواز أخـذه الفرد 
األفضـل، بـل البد فيه من جعل والية تعيني اجلامع لـه، والدليل قارص عنه، فمطالبة 

الويل للوارث بالفرد األفضل خالف سلطنته عىل ماله.

 (مسـألة٣٦): الزائـد عـىل املقدار الواجـب من الكفن وسـائر مؤن 
التجهيز ال جيوز إخراجه من األصل(١)
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وال خيلـو مـا ذكـره عـن وجـه، فـإن الواليـة إنام تقتـيض لـزوم وقـوع الفعل
ـ  كالتغسـيل والتكفـنيـ  بنظـر الـويل، ال إعامل نظره يف تشـخيص متعلـق الفعل من 
أموال الناس ـ كاملاء والسـدر والكفن ـ بنحو ينايف سلطنتهم، ولذا ال إشكال يف عدم 
جـواز إجبار غري الوارث عىل التربع هبـا. وحينئذٍ فمقتىض إطالق أدلة املرياث ملكية 
الـوارث ألعيان الرتكة وسـلطنته عليها، وليس مفاد دليل خـروج لوازم التجهيز من 
الرتكـة إال إلزامه بالطبيعة بنحو ليس له االمتناع، ال إلزامه بخصوص فرد منها يوكل 
تشـخيصه لنظر الويل، كام هو احلال يف سـائر احلقوق الكلية الثابتة يف الرتكة أو غريها 

من أمواله أو يف ذمته.
ولـذا كان الظاهر عدم إلـزام الويل للوارث بتعني خصوص فرد من الرتكة من 
بـني األفراد املتفقـة يف القيمة. بل لو عني فرداً من غري الرتكة بـدالً عنها كان له ذلك، 
ويسـقط احلق من الرتكـة، وليس للويل إلزامـه بخصوص ما خيرج مـن الرتكة، لعدم 

واليته عىل الرتكة، ومنافاة ذلك منه لسلطنة الوارث. 
وبعبـارة أخر: مقتىض اجلمع بني إطـالق دليل املرياث ودليل خروج الكفن 
من الرتكة هو ملكية الوارث ألعيان الرتكة املسـتلزمة لسلطنته عليها وإلزامه بإخراج 
الكفن منها، فالالزم يف اخلروج عن مقتىض سـلطنته عىل أعياهنا االقتصار عىل إلزامه 
بمطلـق الكفـن، مع إيكال تشـخيصه إليـه، ال إىل الـويل. وكأن هذا هو مراد شـيخنا 

األعظمP مما يأيت منه عند الكالم يف اختالف أفراد الواجب يف القيمة. 
وهـذا هـو العمـدة، ال مـا يظهر ممـا عن بعض مشـاخينا مـن دخـول املورد يف 

التزاحم، واملستحب ال يزاحم الواجب الالزم املراعاة، وهو حق الديان والورثة.
إذ فيـه: أن الـكالم إنـام هو يف فعلية حـق الـوارث والديان ليمنع مـن إخراج 
املسـتحب، واملدعى للخصم هو اقتضاء اإلطالق تقدم الكفن ولو كان مسـتحباً عىل 
حقهام، فال حق هلام كي يمنع من إخراج املستحب. فالعمدة ما ذكرنا من فعلية سلطنة 

الوارث وإن كان الكفن مقدماً عىل املرياث. 
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نعم ال جيري ذلك يف الدين املسـتوعب للرتكة، لعدم سـلطنة الديان عىل عني 
الرتكـة، وإنام يتعلق حقه هبـا كتعلق الكفن، وحيث ثبت تقديم الكفن عىل الدين كان 
مقتـىض إطـالق دليله التخيري يف إخـراج الكفن منها بـني أفراده ولـو كان هو األكثر 
الذي ال يبقى معه جمال لوفاء الدين، وال يعترب رضا الديان، بل غاية األمر اعتبار رضا 

الوارث املالك ألعيان الرتكة.
وأما ما يف الذكر والروض من تقديم الدين عىل املسـتحب من أجزاء الكفن 
وإن كانت ثياب التجمل مقدمة عىل الدين، حلاجة احلي إىل التجمل، وامليت إىل براءة 
ذمتـه أحوج. فهو كام تر ال ينهض بنفسـه بإثبات حكم رشعي، فضالً عن أن خيرج 

به عن اإلطالق. 
اللهم إال أن يقال: احلكم يف النص بالبدء بالكفن ثم الدين متفرع عىل الرتتب 
بينهام يف التعلق بالرتكة، وليس تكليفاً ابتدائياً، وحيث كان املتعلق هبا يف الرتبة السابقة 
هـو مطلق الكفن احلاصل باألقل فهـو ال يمنع من تعلق الدين هبا لو كانت أكثر قيمة 
مـن األقل، ومـع تعلقه هبا ال جيـوز مزامحته بإخـراج الكفن بالفرد األكثـر، بل يتعني 

 . االقتصار عىل األقل، مجعاً بني احلقني بعد فعلية ثبوهتام معاً
هـذا كله لـو كان املدعـى أن املتعلق بالرتكة هـو الكفن املطلـق، الصادق عىل 
األقل املقترص فيه عىل الواجب، واألكثر املشـتمل عىل املسـتحب. أما لو كان املدعى 
أن املتعلـق هبـا هو األكثرـ  ألنه الكفن التام الـذي حيمل عليه اإلطالق، وتعلق الدين 
واملرياث بالباقي من الرتكة مع االقتصار عىل الواجب لتعذر التكفني بالتام بعد الدفن، 
فال موضوع إلخراجه، كام لو دفن امليت بال تكفني ـ فيتعني جواز أخذ املسـتحب من 
الرتكة وإن مل يرض الوارث والديان، ألن ذلك هو مقتىض اسـتحباب التكفني به بعد 

فرض تعينه يف الرتكة وتعلقه هبا مقدماً عىل الدين واملرياث.
لكن من البعيد جداً التزام أحد بذلك، بل غاية ما يدعى كون الكفن من سنخ 

املاهيات املشككة الصادقة عىل األقل واألكثر. فيجري ما سبق. 
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بـل ال يبعـد بعد النظر يف جممـوع النصوص اختصاص الكفـن الرشعي الذي 
حيمـل عليـه اإلطـالق بالواجب، وكون املسـتحب خارجـاً عنه ملحقاً بـه. وإطالق 
الكفـن عىل املجموع يف بعض النصوص يبتني عىل نحو من التوسـع أو عىل مالحظة 

املعنى اللغوي.
وال أقل من انرصاف إطالق الكفن يف النصوص املتضمنة خروجه من الرتكة 
وتقديمـه عىل الدين واملرياث إىل خصـوص الواجب، ألن التخيري بني األقل واألكثر 

حيتاج إىل عناية يف احلكم التكليفي، فضالً عن احلكم الوضعي، كام يف املقام.
وعليه خيرج املسـتحب عـن اإلطالق ختصصاً، ال بلحاظ ما سـبق من املزامحة 
حلق الديان أو الوارث. ومعه ال موضوع ملا سـبق من اجلواهر من التمسك باإلطالق 

يف حمل الكالم. 
تنبيه: قال يف املبسوط بعد أن ذكر الكفن املفروض واملستحب للرجل واملرأة: 
«هذا إذا متكن منه، فإن تعذر ذلك أو أجحف بالورثة اقترص من الكفن عىل ما يسرته 

فحسب». وظاهره االجتزاء بالثوب الواحد الساتر مع اإلجحاف بالورثة.
ومل يتضح وجهه بعد إطالق دليل وجوب األثواب الثالثة وما تضمن خروج 
الكفـن من الرتكة الـذي عرفت أن الواجب متيقن منه. وال تنهض قاعدة نفي الرضر 
بسـقوطه مع اإلجحاف بالورثة، ألن املرياث ملا كان من سـنخ النفع للورثة، فخروج 

الكفن منه مستلزم لقلة النفع، ال لدخول الرضر عليهم.
إال أن يبتني ذلك منه عىل وجوب حتمل الورثة الكفن عند إعواز الرتكة، حيث 
يصـدق به الرضر، ويتجه سـقوطه مع اإلجحاف، خلروجه عـن املتيقن من ختصيص 

قاعدة نفي الرضر.
لكن يأيت يف املسألة الثامنة والثالثني إن شاء اهللا تعاىل عدم حتمل من جتب عليه 

النفقة للكفن فضالً عن غريه من الورثة. 
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(١) أوالغرماء لو زاحم حقوقهم، كام سبق.
هذا ولو أوىص بإخراج ثلثه جاز إخراج املسـتحب منه بنظر الويص، ألنه من 
مجلـة مصاحلـه. كام أنه لو أوىص بـه بخصوصه خرج من ثلثه، بنـاء عىل عدم خروجه 
من الرتكة بدون الوصية، وأما بناءً علـى خروجه منها ـ كام سبق من اجلواهر تقريبه ـ 
فالوصية به ال تقتيض خروجه من الثلث، بل تعينه ال غري بناء عىل نفوذ الوصية بالتجهيز 
الذي تقدم الكالم فيه يف املسألة اخلامسة، كام نبه له يف اجلواهر. إال أن يرجع إىل الوصية 
بإخراجـه من الثلث، فيخرج منه، كام أوىص بإخراج كفنه الواجب أو كفن غريه منه. 
هـذا ولـو أوىص باالقتصـار عـىل الواجب فقـد قرب عـدم نفـوذ الوصية يف 
الذكـر وجامـع املقاصد والروض. وكأنه لعدم صلوح الوصية لرفع االسـتحباب. 
وهـو ال خيلـو عن إشـكال، إذ مل تتضمن األدلة إال عـدم نفوذ الوصيـة باحلرام أو مع 

احليف عىل الورثة.
ويف اجلواهـر: «ولعـل التفصيـل بمالحظـة املصلحـة ـ إمـا رفقـاً بالورثة، أو 

حصول الغضاضة عليه بتربع متربع ـ فتنفذ، وإال فال، ال خيلو عن قوة».
وفيـه: أن نفوذ الوصية ال يناط باملصلحة، وإنام جيب مراعاة األصلح فيام يناط 
بنظـر الـويص أو الويل ومن ثـم ال يبعد البناء عـىل نفوذ الوصية املذكـورة، كام رصح 
بـه يف التذكـرة. لكنـه يبتني عـىل نفـوذ الوصيـة بالتجهيز الـذي تقدم فيـه الكالم يف 

املسألةاخلامسة. 
(٢) ملنافاته ملصلحة املوىل عليه. 

(٣) كام يظهر من شـيخنا األعظمP. وقد أشـار إىل املناقشة يف ذلك بقوله: 

إال مـع رضـا الورثة(١). وإذا كان فيهم صغري أو غري رشـيد ال جيوز لوليه 
اإلجازة يف ذلك(٢)، فيتعـني حينئذٍ إخراجه من حصة الكاملني برضاهم. 
وكذا احلال يف قيمة الواجب، فإن الذي خيرج من األصل ما هو أقل قيمة(٣)،
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«والتأمـل يف القسـم الثاين بنـاء عىل أن املندوب أحـد أفراد القدر املشـرتك الواجب، 
فللـويل املخاطـب باملبـارشة اختيـاره. مدفوع بـأن الكالم ليـس يف اختيـار الويل، بل 
الكالم يف املتعلق بالرتكة، فإذا فرض أن املتعلق هبا هو القدر املشرتك فال تسلط للويل 
عىل مزامحة الوارث بعد بذل الوارث القدر املشـرتك». وال يبعد رجوع ما ذكره إىل ما 
سبق منا يف وجه املنع من التمسك باإلطالق إلخراج أجزاء الكفن املستحبةمن الرتكة. 

كام أرشنا إليه هناك.
لة ويف ملكه دفن يف  لكـن يف املعتـرب: «ولو اختلـف األولياء بني دفنـه يف املسـبّ
املسبّلة، ألنه أقل رضراً عىل الوارث. ولو تشاحا يف الكفن اقترص عىل عادة مثله، ألنه 

ال تقدير للرشع، فريجع إىل العادة، مع االقتصار عىل الواجب».
وقـد يظهر منـه جواز الدفـن يف ملك امليـت والزيادة يف الكفن عـىل الواجب 
واملتعارف مع اتفاق األولياء وإن مل يرض الوارث غري الويل أو الديان الذي يرض ذلك 

بدينه. إال أن ينرصف كالمه عن صورة الدين املذكور وعدم والية بعض الورثة.
فريجـع ما ذكره يف الكفن إىل ما يف جامـع املقاصد من إلزام الورثة باملتعارف. 
قال: «ويراعى يف هذه األثواب التوسـط، ففي اجلنس يراعى األوسـط باعتبار الاليق 
بحـال امليـت عرفاً، فال جيب االقتصـار عىل أدنى املراتب وإن ماكـس الورثة أو كانوا 
صغـاراً، محالً إلطـالق اللفظ عىل املتعـارف». ونحوه يف املسـالك والروضة وحكي 
عن بعض مشـاخينا. قال يف الروض بعد نقل الكالم املذكور عنه: «وهو حسـن، ألن 

العرف هو املحكم يف أمثال ذلك مما مل يرد له تقدير رشعي». 
هذا وقد تكرر منّا غري مرة أن التعارف ال يصلح لتقييد اإلطالق الذي هو بيان 
رشعي يستغنى معه عن الرجوع للعرف، ولذا ال إشكال ظاهراً يف إجزاء ما خيرج عن 

املتعارف وتأدي وظيفة الكفن به الراجع لعدم قصور إطالق أدلة رشح الكفن عنه.
لكن ال يبعد الرجوع للمتعارف يف حتديد أدنى ما جيزي يف اخلروج عن اإلطالق 
للعناوين املأخوذة يف األدلة الواردة يف مورد االسـتحقاق، كالنفقات وإخراج الكفن 
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مـن الرتكة أو قيام الزوج بالكفن يف املقام ونحو ذلك. البتناء مورد االسـتحقاق عىل 
مطالبـة مـن له احلـق باجليد الكثري املاليـة، ودفع من له احلـق بالرديء القليـل املالية، 
املقتـيض نوعاً للتعرض للتشـاح واخلصومة، والسـيام مع اشـتامل املسـمى عىل أفراد 
مبتذلـة يرغـب عنها يصعب البنـاء عىل االكتفاء هبـا هلواهنا، حيث ال فائـدة عرفاً من 
استحقاقها والتكليف هبا، كالثياب املستعملة واخللقة يف الكسوة وبعض أفراد الطعام 
يف النفقة، فعدم التنبيه يف دليل االسـتحقاق لذلك، وعدم التصدي للتحديد، يوجب 

ظهور حال املتكلم يف التعويل عىل املتعارف يف تشخيص العنوان املستحق. 
مضافـاً يف خصـوص املقـام إىل أن تعمـد األقـل قيمـة بالنحو غـري املتعارف، 
خصوصـاً يف األفـراد املبتذلة املشـار إليهـا، ملا كان مغفـوالً عنه يف مقـام العمل، كان 
وجوبـه حمافظة عىل حـق الديان والوارث حمتاجـاً إىل عناية وتنبيه، فعـدم التنبيه عليه 
يف نصـوص خروج الكفن من الرتكة وتقديمه عـىل الدين واملرياث، الواردة يف مورد 
املزامحـة حلق الديـان والوارث، موجب لظهورها يف أن حتمل الرتكة للكفن يبتني عىل 
جـواز اختيار الفرد املتعارف الـذي ال يبتني اختياره عىل تعمل وعناية، وليس للديان 
وال الورثة اإللزام بام دونه. وإال فمن البعيد جداً البناء عىل وجوب اختيار األقل مهام 
أمكـن، ولـو مثـل الثياب اخللقة التي قـد ال يكون هلا قيمة معتد هبـا، حمافظة عىل حق 

الديان والوارث، وليس ملا عداها ضابط ظاهر صالح ألن يرجع إليه عدا التعارف. 
هذا والسيد الطباطبائيP يف العروة الوثقى مع جزمه بوجوب اختيار األقل 
قيمـة من أفراد الواجب اسـتثنى مـن ذلك ما لو كان موجباً هلتك امليت، فلم يسـتبعد 
لزوم إخراج ما ال يستلزم اهلتك، سواء كان بمالحظة القيمة أم بمالحظة أجزاء الكفن 
ولو بإضافة املسـتحب. وقال سيدنا املصنفP: «كأنه لدعو انرصاف الدليل عام 
يوجـب اهلتك، وإال فمجرد حرمة هتك امليت ال يقتيض تعني الكفن الثابت يف الرتكة 

يف خصوص الفرد اآلخر الذي ال يلزم من التكفني به اهلتك».
وكأن مـراده باالنرصاف هو انرصاف إطالق دليـل خروج الكفن من الرتكة، 



١١٧ ..................................................... عدم جواز أخراج الزائد عن املؤن من األصل 

ال إطـالق دليل رشح الكفـن، حيث ال جمال لدعو االنرصاف فيه مع ما هو املرتكز 
تبعـاً لإلطـالق من تأدي وظيفة الكفن بام يوجب هتك امليـت وإن حرم هتكه أو كان 

. مرجوحاً
كام أن مقتىض ذلك عدم الفرق يف جتنب ما يوجب اهلتك بني أن يكون أقل من 
املتعـارف، وأن يكون هو املتعارف للعامة إذا كان االقتصار عليه منافياً لكرامة امليت، 
خلصوصية فيه، كجاللة شأنه، أو كثرة ماله، بحيث يكون عدم متييزه بإجادة الكفن أو 
مكان الكفن أو نحومها من شـؤون التجهيز توهيناً له. وبذلك رصح بعض مشـاخينا 

فيام حكي عنه، فالالزم هو املتعارف يف حق امليت بام له من خصوصيات ومميزات. 
نعـم لزوم اهلتـك من االقتصار يف الكفن عىل الواجب أو األقل قيمة ال يتضح 
فرضـه خصوصـاً مع عدم ظهـور ذلك ألحـد، إال بلحاظ كونـه إنقاصاً ملا يسـتحقه 
وتعديـاً عليه يف ذلك منافياً حلرمته. وهو حينئذٍ يتفرع عىل تعيني ما يسـتحقه، ويرجع 
إىل ما سبق من االنرصاف للمتعارف الذي ال يبتني عىل تعمل وعناية، والذي خيتلف 

باختالف األشخاص والظروف. 
أمـا لو فـرض لزوم اهلتك املحرم مـع قطع النظر عن جهة إنقـاص امليت حقه 
والتعـدي عليـه يف ذلك فـال حاجة لدعـو االنرصاف، بـل تكفي احلرمـة يف تقييد 
إطالق الكفن املسـتحق، حيث ال معنى السـتحقاق كفن حيرم التكفني به أو قرب حيرم 
الدفن فيه، كام لو بذل كفناً يوجب احرتاق امليت، بل البد من كون املؤنة املستحقة يف 

الرتكة مؤنة التجهيز بالوجه املباح. 
 إال أن يفـرض عدم اسـتناد اهلتك للتجهيز، بل ألمر خـارج عنه غري الزم له، 
كإظهـار حال الكفن للناس، حيـث ال يقتيض حينئذٍ تقييد املؤنة املسـتحقة بغريه، بل 

حرمة منشأ اهلتك ال غري. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل. 
ثم إن الظاهر جريان ما سـبق يف حتمل كفن الزوجة، بل هو أظهر، ألن الزوج 
هـو الويل الذي له االختيار بال إشـكال. كام ال يبعد عدم جـواز اكتفائه بام يكون دون 
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املتعارف قيمة، خصوصاً إذا أوجب توهينها، لنظري ما سبق يف خروج الكفن من الرتكة. 
(١) يعني: فيخرج من حصتهم فقط. كام أنه خيرج من الثلث مع الوصية، عىل 

التفصيل املتقدم. 
(٢) إمجاعاً كام يف املعترب والتذكرة والذكر والروض واملدارك واملستند وعن 
غريهـا، ونفـى يف اجلواهر وجدان اخلالف فيـه. ويظهر من بعضهـا اإلمجاع من مجيع 
املسلمني. وأما ما يف املنتهى من إطالق أن األقرب عدم حتمل اإلنسان كفن من جتب 
عليـه نفقته غري الزوج، فقد يراد منه ما عدا اململوك ممن جتب نفقته بالقرابة. والسـيام 

مع ظهور صدر كالمه يف حتمل السيد كفن عبده، كام يأيت نقله. 
وكيف كان فام ذكروه هو املناسب للمرتكزات املترشعية عىل حتمل املوىل مجيع 
نفقات مملوكه بعد سلب سلطنته عىل نفسه، بحيث ال يتسنى له سدّ حاجاته من عمله 
أو جتارتـه، بـل كل ذلك للمـوىل. ومن ثم كان هو مقتىض سـرية املترشعـة التي يبعد 

خطؤها وخطأ اإلمجاع يف مثل هذه املسألة مما يكثر االبتالء به.
وقـد رصح غـري واحـد بعـدم الفرق بني أقسـامه من القـن واملدبـر وأم الولد 
واملكاتـب، وأن املشـرتك تتوزع نفقته عـىل مواليه، واملبعض يتحمل مـواله من كفنه 
بنسـبة مـا يملك منه. والظاهـر املفروغية عن مجيع ذلك. نعم تقـدم أن األمة املزوجة 

كفنها عىل زوجها دون موالها.
(٣) ملا هو املشهور املنصور من عدم كون التحليل تزوجياً، خالفاً ملا عن بعض 
أصحابنـا وحكـي عن املرتىض. كام أن ما عن املشـهور من دخولـه يف ملك اليمني إنام 

وال جيـوز إخـراج األكثـر منه إال مـع رضا الورثـة الكاملـني(١). فلو كان 
الدفـن يف بعض املواضـع ال حيتاج إىل بذل مال ويف غـريه حيتاج إىل ذلك ال 

جيوز للويل مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه. 
(مسـألة٣٧):كفن اململوك عىل سـيده(٢)، حتى األمة املحللة(٣)، 
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يـراد به عمـوم النكاح بملك اليمني لـه ولولكوهنا مملوكة املنفعـة أواالنتفاع أولكون 
ـل، عىل مايذكـر يف حمله، وليس املـراد به أهنا  املـراد بملـك اليمني ما يعـم ملك املحلِّ
مملوكة للمحللة له حال التحليل، ليجب عليه كفنها لو ماتت حينئذٍ بمقتىض ما تقدم 

منهم من حتمل املوىل كفن مملوكه. 
(١) إمجاعاً، كام يف املستند. ولعله مراد الكل، لعدم الفرق بينها وبني الكفن يف 

 . االرتكاز والسرية املشار إليهام آنفاً
(٢) كام رصح بذلك مجاعة، كالعالمة والشهيدين واملحقق الثاين وغريهم، ويف 
اجلواهـر: «فلـم أجد من توقف فيه ممن عادته ذلك، فضـالً عن املخالف». وقد يظهر 
من التذكرة اإلمجاع عليه، حيث اقترص عىل نسـبة اخلالف للشـافعي، كام قد يظهر من 
الروض التسامل عليه، حيث ساقه شاهداً لبطالن تعليل وجوب كفن الزوجة بوجوب 
اإلنفـاق عليهـا. وأما ما عن بعضهم من نسـبة اخلالف فيه للتذكـرة. فكأنه مبني عىل 

الغفلة عن ذكره فيه منسوباً للشافعي، ال يف مقام الفتو به.
نعم قال يف املنتهى يف االسـتدالل لتحمل كفن الزوجة: «أن كسـوهتا ومؤنتها 
واجـب عليه يف حـال احلياة وكذا [فكذا] بعد املوت، كسـيد العبد والوالد». وهو قد 

يظهر يف وجوب حتمل الوالد كفن ولده كتحمل السيد كفن عبده.
لكن ال يبعد كونه تصحيفاً أو وارداً مورد اإللزام للخصم، نظري ما يف التذكرة، 
لترصحيـه يف ذيـل كالمه بأن األقرب عدم الوجوب فيه ويف غريه ممن جتب عليه النفقة 
عـدا الزوج. ومـن هنا ال جمال لنسـبة اخلالف للعالمـة إالبلحاظ ماحـكاه يف مفتاح 

الكرامة عن بعض حوايش القواعد أنه ذكريف درسه ذلك. 

وكذا سائر مؤن جتهيزه(١). 
(مسـألة٣٨): كفـن واجب النفقة مـن األقارب يف مالـه، ال عىل من 

جتب عليه النفقة(٢). 
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وكيـف كان فيكفـي يف وجـه مـا ذكـره األصحاب ـ بعد ما سـبق مـن قصور 
وجـوب النفقـة عن وجوب بـذل الكفنـ  األصل، بناء عىل ما يـأيت من عدم وجوب 
بذل كفن امليت كفائياً، حيث يكشف ذلك عن أن مبنى عموم وجوب التكفني كفائياً 
عـىل التكليـف به يف ظـرف وجود الكفـن، ال بنحو يقتيض وجوب بذلـه أو حتصيله. 

وحينئذٍ فتكليف خصوص من جتب عليه النفقة ببذله خمالف لألصل.
مضافاً إىل أنه يبعد جداً محل ما تضمن خروج الكفن من الرتكة عىل خصوص 
من ال يتيرس قيام من جتب نفقته عليه ببذل كفنه، إما لعدم وجود من جتب نفقته عليه، 

أو لعدم بذله الكفن عجزاً أو عصياناً، وال أقل من كونه خالف إطالقه.
نعـم هـو خمتـص بمن لـه تركة، وال يشـمل من ال تركـة له الـذي كان مقتىض 
إطالقهـم عـدم وجوب كفنه عىل مـن جتب عليه نفقته أيضاً، بل هـو رصيح التذكرة. 

فينحرص وجه عدم وجوب البذل فيه باألصل، عىل ما تقدم تقريبه. 
لكن عن بعض مشـاخينا لزوم اخلروج عنه بالتعليل يف صحيح عبد الرمحن بن 
احلجاج(١) بأهنم الزمون له. غري أنه سـبق عند االستدالل لوجوب كفن الزوجة املنع 

من هنوضه بوجوب بذل الكفن.
ومثلـه ما ذكره الفقيه اهلمداينP من أن مقتىض اسـتصحاب وجوب النفقة 
الثابـت حال احلياة وجوب بذل الكفن بعد املـوت. إال أنه إنام ينفع إذا مل يكن للميت 
مـن الرتكـة ما يفي بكفنه، الشـرتاط وجوب اإلنفـاق عىل غري الزوجـة بأن ال يكون 

عنده ما يغنيه عن أن يكون كالّ عىل غريه.
إذ فيهـ  مع ما سـبق عند االسـتدالل لتحمل الزوج كفن الزوجة من اإلشكال 
يف االسـتصحاب املذكـور بتعدد املوضوع ـ: أن الزمه التفصيـل بني من مل جيب فعالً 
اإلنفاق عليه قبل موتهـ  إما لغناه يف نفسه، أو لفقر املكلف باإلنفاق عليهـ  ومن وجب 
عليـه قبـل موته، فال جيب بذل كفن األول بعد موتـه وإن مل يكن له تركة وصار املنفق 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١٢ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:١.
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، حيث ال جيري اسـتصحاب وجـوب اإلنفاق عليه إال بنحو  قـادراً عىل تكفينه حينئذٍ
التعليـق الـذي التعويل عليه عىل التحقيق، وجيب بذل كفن الثـاين وإن كان له تركة، 
ألن ارتفـاع األمر املسـتصحب حال اليقني برافع اليسـتلزم ارتفاعه به حال الشـك، 

ليمنع من استصحابه.
مـع أن الرتكة ليسـت ملكاً للميت. ووجوب إخـراج كفنه منهاـ  لو تمـ  ليس 

لصريورته هبا غنياً خارجاً عن موضوع وجوب النفقة، بل هو تعبد خاص.
ومن ثم كان األوىل له جعل املانع من جريان االستصحاب يف حق من له تركة 
هو عموم خروج الكفن من الرتكة، ال اختصاص وجوب اإلنفاق بمن ليس عنده ما 

يغنيه. فالحظ. 
هـذا وقد يسـتدل لوجوب الكفن عىل األقارب بـام يف موثق الفضل بن يونس 
 :اآليت مـن أنـه مع عدم الرتكة للميت يعطى عياله من الزكاة قدر ما جيهزونه، بدعو
أنه حيث ال يصح رشط مرصف الزكاة عىل الفقري ال يكفي دفع الزكاة لعيال امليت يف 

ترتب تكفينه إال بضميمة وجوب بذل الكفن عليهم مع قدرهتم.
وفيـه: أنـه حيث كان عنوان العيال شـامالً ملـن ال جيب عليه النفقـة، ومل يكن 
املفروض اسـتغناؤهم عن رصفه يف رضورياهتم املقدمة عـىل التكفني لو قيل بوجوبه 
عليهـم، كـام مل يفرض كوهنم يف مقام إطاعة التكليف بالتكفـني لو صار فعلياً عليهم، 
فمـن القريـب أن يكون ترتـب التكفني منهـم للمفروغية عن اهتاممهـم به بحيث ال 
يمنعهم إال عدم الوجدان املرتفع بدفع الزكاة هلم وإن مل جيب عليهم رشعاً القيام به. 
(١) كـام يف الرشايع والتذكرة واملنتهى والقواعد واإلرشـاد والذكر وجامع 
املقاصـد والروض وغريها. ويف الذكر: «قالـه مجاعة» ويف جامع املقاصد أنه رصح 

(مسـألة٣٩): وإذا مل يكـن للميت تركة بمقدار الكفـن يدفن عارياً، 
وال جيب عىل املسلمني تكفينه(١). 
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بـه كثري من األصحاب، ونفـى يف املدارك اخلالف فيه بني العلامء، كام اسـتظهر عدمه 
يف حمكـي الذخـرية. وعن هناية األحكام واللوامع وغريمهـا دعو اإلمجاع عليه، ويف 
. ويناسـبه اقتصارهم يف بيان مأخذه عىل خروجه من  كشـف اللثام أنه يستحب اتفاقاً
الرتكـة ووجوبه عىل الزوج مـن دون تنبيه عىل حكم فقدمها، مع شـدة احلاجة للتنبيه 

لوجوب بذله عىل املسلمني حينئذٍ لو كان بناؤهم عليه. 
وقد اسـتدل عليـه يف كالم غري واحد بأصالة الرباءة مـن وجوب بذل الكفن. 

ونوقش فيه بأن مقتىض وجوب التكفني كفاية وجوب بذل الكفن مقدمة له كذلك.
لكن قال سـيدنا املصنفP: «إطـالق وجوب التكفني بعد قيام الدليل عىل 
أن الكفـن من مجيع املال البد من محله عـىل إرادة وجوب اللف بالكفن املفروض، ال 
وجـوب التكفني مطلقاً ولو ببذل الكفن، فـإن ذلك خالف مقتىض اجلمع العريف بني 
املطلق واملقيد». وقد سـبقه لذلك يف اجلواهر وشـيخنا األعظم والفقيه اهلمداين. عىل 

اختالفهم يف خصوصيات االستدالل املذكور الذي تضمنتها عباراهتم. 
وفيـه: أنـه مل يتضح التنايف بني املطلـق واملقيد، ليحتاج للجمـع املذكور بينهام، 
إذ المانـع مـن وجوب التكفني يف حق الـكل مطلقاً ولو توقف عـىل بذل الكفن، مع 
وجـوب إخراجـه عـىل الورثة من الرتكـة أو قيام الـزوج به مع وجودمهـا، فإن امتثل 
التكليف الثاين سـقط الوجـوب املقدمي الكفائي يف حق الـكل بحصول املقدمة، كام 

يسقط بحصوله من غري طريق امتثال التكليف املذكور.
وأمـا ما يظهر من شـيخنا األعظم والفقيه اهلمداين (قـدس رسمها) من امتناع 

. وجوب اليشء الواحد عىل الناس كفائياً وعىل بعضهم عينياً
فهو غريب، إذ أي حمذور يف ذلك؟! بل هو ثابت يف مثل حرمة تعطيل مشاعر 
احلج الراجع لوجوب احلج كفائياً عىل الكل، مع وجوبه عينياً عىل املستطيع الرصورة. 

بل يف خصوص املقام لو فرض وجوب مبارشة التجهيز عينياً بنذر أو نحوه.
بـل مـا نحن فيـه أوىل باإلمكان بعد تفـرع وجوب بذل الكفـن العيني يف حق 
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الورثة والزوج عىل احلكم الوضعي، وهو ثبوت الكفن يف الرتكة وانشغال ذمة الزوج 
بـه، وكون الوجـوب الكفائي حمض تكليف مقدمي تابـع للتكليف بالتكفني ال يبتني 

عىل انشغال ذمة الكل بالكفن عىل نحو انشغاهلا باملاليات. 
وأمـا مـا ذكره الفقيه اهلمـداينP من أن تعيني مأخذ الكفـن يف الرتكة وذمة 
الـزوج، مع غلبة إمـكان أخذه من ذلك املأخذ املعني، يمنـع املطلقات من الظهور يف 
إرادة ما يعم صورة تعذر األخذ، بل يرصفها يف إرادة سـرته يف كفنه الثابت يف مأخذه 

الذي عينه الشارع له.
ففيـه: أن تعيـني مأخـذ الكفـن بالنحـو املذكـور راجـع إىل غلبة تيـرس مقدمة 
التكفـني مـن الوجـه اخلاص، وغلبـة تيرس مقدمـة الواجب من وجه خـاص ال تنايف 
إطـالق وجوبه بنحو يقتيض حتصيل املقدمة مـن غري ذلك الوجه لو مل تتيرس منه، فإذا 
كان الغالب تيرس السـفر بالسـيارة مثـالً مل يمنع ذلك من انعقـاد ظهور دليل وجوب 
السـفر يف إطالق وجوبـه بنحو يقتيض حتصيله بغري ركوب السـيارة لو تعذر ركوهبا، 

وال يقتيض تقييده بام إذا تيرس ركوهبا. 
فلعـل األوىل منـع ثبـوت اإلطالق لدليـل وجـوب التكفني، ملا ذكره شـيخنا 
األعظـمP من عـدم الظفر بدليل ظاهـر يف وجوب التكفني مطلقـاً، بنحو يقتيض 

وجوب بذل الكفن لو مل يتيرس مما ثبت رشعاً أخذه منه.
ومـا يف املسـتند مـن أنه يدل عليـه مثل قوهلـمG: «الكفن فريضتـه للرجال 
ثالثة أثواب...»(١). يف غري حمله، لوروده يف مقام بيان الكفن املفروض، مع املفروغية 
عـن وجـوب التكفـني مـن دون أن يكـون لـه إطالق مـن حيثيتـه، كام ذكره شـيخنا 

. األعظمP أيضاً
ومثله قوله يف معترب الفضل: «إنام أمر أن يكفن امليت ليلقى ربه عزوجل طاهر 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٧.
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اجلسد...»(١). إذ هو وارد لبيان فائدة التكفني املقتضية لوجوبه مع املفروغية عن أصل 
وجوبه، وليس وارداً لبيان وجوبه، ليكون له إطالق يف ذلك.

وكذا احلال فيام تضمن األمر بالتكفني بعد الفراغ من التغسـيل(٢) لتعليم كيفية 
جتهيـز امليـت، وبيان موقـع كل فعل من أفعاله بعـد الفراغ عن مرشوعيتهـا، ال لبيان 
وجوهبا ليكون له إطالق يف ذلك يقتيض وجوب بذل املاء للغسـل والكفن للتكفني. 
كيـف ومـن البعيد جداً احتياج أصل وجوب التغسـيل والتكفـني للبيان عند صدور 

النص املشار إليه.
مضافـاً إىل مـا ذكـره الفقيه اهلمـداينP من حكومـة دليل نفـي الرضر عىل 
اإلطـالق املذكـور لو تم، ألن احلكـم املذكور غري مالزم للـرضر يف حق غري الزوج، 
ليكـون دليلـه خمصصاً لعمـوم النفي، بل ال يلـزم الرضر منه إال يف فـرض عدم تيرس 
الكفـن مـن الزوج أو الرتكة أو املتربع، فيكون بني اإلطالقني عموم من وجه، ويتعني 

حكومة إطالق نفي الرضر عىل إطالق وجوب التكفني.
اللهـم إال أن يمنع مالزمة بـذل الكفن للرضر، بل اليصدق عرفاً مع قلة ثمن 

أقل املجزي منه. والسيام مع تيرس توزيعه عىل مجاعة كثرية. فتأمل. 
هذا وقد يسـتدل لعـدم وجوب بذل الكفن يف املقـام بموثق الفضل بن يونس 
الكاتـب: «سـألت أبا احلسـنA فقلت: ما تـر يف رجل من أصحابنـا يموت ومل 
يـرتك مـا يكفن به، أشـرتي له كفنه مـن الزكاة؟ فقال: اعـط عياله من الـزكاة قدر ما 
جيهزونـه، فيكونون هـم الذين جيهزونه. قلت: فإن مل يكن له ولد وال أحد يقوم بأمره 
 . فأجهـزه أنـا من الزكاة؟ قـال: كان أيب يقول: إن حرمة بدن املؤمـن ميتاً كحرمته حياً
فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه، واحتسـب بذلك من الزكاة وشـيع جنازته. 
قلت: فإن اجتر عليه بعض إخوانه بكفن آخر، وكان عليه دين، أيكفن بواحد ويقىض 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب التكفني حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل امليت حديث:٤، ١٠.
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دينه باآلخر؟ قال: ال ليس هو مرياثاً تركه، إنام هذا يشء صار إليه بعد وفاته، فليكفنوه 
بالذي اجتر عليه، ويكون اآلخر هلم يصلحون به شأهنم»(١).

بدعـو: ظهـوره يف املفروغية عن عدم وجوب بـذل الكفن كفائياً، ألن ذلك 
هو املناسب للسؤال عن تكفينه من الزكاة التي يقرب كون املرتكز عند املترشعة عدم 
دفعها ملا جيب عىل املكلفني القيام به من ماهلم. ولتعليله تكفينه من الزكاة بحرمة امليت 
الـذي قـد يظهـر يف عدم حفـظ حرمته لوال بذهلـا، وذلك ال يكـون إال بعدم وجوب 

البذل عىل الغري.
لكن يف بلوغ ذلك حداً ينهض معه املوثق باالستدالل عىل عدم وجوب البذل 
إشـكال. والسـيام يف فرض عدم تيرس الزكاة، إلمكان أن يكون التعليل باحلرمة لبيان 
احلاجة املسوغة لدفع الزكاة، نظري حاجة احلي املسوغة لدفعها له، وإن وجب اإلنفاق 

عليه من بعض أرحامه عند عدم تيرسها له. 
 :Aوأشـكل من ذلك االسـتدالل بصحيح سـعد بن طريف عن أيب جعفر
«قـال: مـن كفن مؤمناً كان كمن ضمن كسـوته إىل يـوم القيامـة»(٢)، بدعو: ظهور 

التعليل يف االستحباب.
إذ فيـه: أن اشـتامل النـص عىل بيان الثـواب إنام يمنع من ظهـوره يف الوجوب 
مـن دون أن يوجـب من ظهوره يف عدمه، بحيث خيرج به عام يقتضيه من دليل عام أو 
. والسيام مع ظهوره  خاص. مع أن استحباب مبارشة البذل عيناً ال ينايف وجوبه كفائياً
يف االسـتحباب حتى مع تيـرس أخذه من الرتكة أو الزوج اللذين ال إشـكال معهام يف 
عدم وجوب البذل عىل الغري، ومع شـموله للزوج الذي ال إشـكال يف وجوب البذل 

عليه. 
وأما اإلشـكال فيـه بأنه ظاهر يف احلث عـىل التكفني الذي هـو مصدر بمعنى 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٣ من أبواب التكفني حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٦ من أبواب التكفني حديث:١.
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اللـف يف الكفن، ال يف بذل الكفن، الذي هو حمل الكالم. فالظاهر اندفاعه بأن تنزيله 
منزلة من ضمن الكسـوة الظاهر يف بذهلا ال يف اإلكسـاء بمعنى املصدر ظاهر يف إرادة 

بذل الكفن للتكفني.
وكيف كان فالعمدة يف البناء عىل عدم وجوب البذل ما سـبق من األصل بعد 
عدم ثبوت إطالق لوجوب التكفني بنحو يقتيض وجوب بذل الكفن، وحكومة أدلة 

. نفي الرضر عليه يف اجلملة لو كان الزماً
ثـم إن الظاهـر جريان نظري ذلـك يف بقية املؤن، فال جيب بذهلـا من غري الرتكة 
إال عـىل الـزوج، عىل الـكالم املتقدم، ملشـاركة بقية واجبات التجهيـز للكفن يف عدم 
اإلطالق ـ كام تقدم يف أول مباحث التغسيل ـ ويف حكومة قاعدة نفي الرضر عليه لو 

كان موجوداً، عىل الكالم املتقدم.
نعم يشكل البناء عىل ذلك يف مثل الدفن مما يلزم من تركه هتك امليت وتوهينه 
عرفاً، حيث يبعد جداً عدم تكليف الشـارع به لو توقف عىل بذل املال لرشاء األرض 
أوحلفر القرب أو نقل امليت له أو نحو ذلك، ملا هو املعلوم من شدة اهتامم الشارع بعدم 

هتك املؤمن وتوهينه بمثل ذلك. فالحظ. 
هـذا وقد يسـتدل لوجوب البذل بام تقدم يف موثق الفضـل من التعليل بحرمة 
بدن املؤمن، بدعو أنه جيب حفظ احلرمة. لكنه ممنوع، كام يظهر بمالحظة املشبه به، 
وهو حرمة احلي، لعدم وجوب بذل كسوته، كام نبه له شيخنا األعظمP. فالبد من 
أن يراد باحلرمة جمرد ما يقتيض حتقق احلاجة ويوجب رصف الزكاة يف امليت واحلي. 

ومنـه يظهـر عدم داللـة املوثق عىل وجـوب تكفينه مـن الزكاة لـو أمكن، كام 
رصح به شيخنا األعظمP وغريه، لظهوره يف السؤال عن اجلواز، فيكون هو ظاهر 
اجلواب فيه بعد ما عرفت من عدم ظهور التعليل فيه يف الوجوب. وال جمال مع ذلك 

للبناء عىل الوجوب، كام يف جامع املقاصد والروض وظاهر الذكر وعن غريها.
ومثله البناء عىل تكفينه من بيت املال مع وجوده، كام يف املنتهى وجامع املقاصد 
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والروض واملسالك وغريها.
اللهـم إال أن يـراد هبام أنه مـن مصارف بيت املـال والزكاة، فيجـب عند عدم 
املزاحـم بنظـر وليهام، كـام قد يرجع إليه ما عـن هناية األحكام من أنـه يكفن من بيت 
املال إن كان فيه فضل. ويناسـبه تعليله يف جامع املقاصد والروض بأن بيت املال معد 
ملصالح املسلمني، ألن ذلك ال يقتيض تعيني رصفه يف التكفني، بل جمرد كون التكفني 

مرصفاً له. 
وكيف كان فال إشكال يف كون تكفني املؤمن الذي ال كفن له من املصالح التي 
هـي مرصف بيت املـال. كام أنه من مصارف الزكاة بلحاظ سـهم سـبيل اهللا بمقتىض 
إطالق اآلية الرشيفة، الذي ال يمنع منه انرصاف سبيل اهللا للجهاد يف عرف املترشعة 
املتأخر عن نزوهلا. والسـيام بضميمة املوثق الرصيح يف جواز احتسـاب جتهيزه منها. 

لكنهام حيث ال خيتصان به يتعني الرجوع يف رصفهام فيه لوليهام.
ومـن ثم ال جمال ملـا يف املدارك من التوقف يف تكفينه من الزكاة، لنص الشـيخ 
عـىل أن الفضـل واقفـي. إذ فيـه: أن وقفه ال يمنع مـن حجيته بعد ترصيـح النجايش 
بوثاقته، املعتضد برواية غري واحد من األعيان عنه، كاحلسن بن حمبوب وابن أيب عمري 

وعىل بن مهزيار. مع ما تقدم من دخوله يف سبيل اهللا. 
نعـم ال جمـال ملـا أشـار إليـه يف املـدارك ـ ومل يرتضـه ـ وأرصّ عليـه شـيخنا 
األعظـمP مـن أن جـواز وفـاء دين امليـت من الـزكاة يقتيض جـواز تكفينـه منها 

باألولوية بمالحظة حكم الشارع بتقديم كفن امليت عىل تركته.
إذ فيـه: أن تقديـم كفنه عىل دينـه يف تركته ال يقتيض أولويته منـه يف الزكاة بعد 
ابتناء وفاء الدين من الزكاة عىل انطباق سهم الغارمني عليه الذي ال ينطبق عىل الكفن 

 . قطعاً
وأشـكل مـن ذلك مـا قد يظهر مـن الذكر من جـواز تكفينه مـن الزكاة مع 
وجود الرتكة مستدالً عليه باملوثق. لوضوح أن مورد املوثق من ال تركة له. كام يشكل 
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انطبـاق سـهم سـبيل اهللا مع وجود الرتكـة، حيث يكـون التكفني حينئـذٍ يف مصلحة 
الديان والورثة، ال من مصلحة الدين. فتأمل. 

بقـي يشء: وهـو أن ما تضمنه املوثـق من دفع الزكاة هلـم لتجهيز ميتهم ظاهر 
يف كون اإلعطاء هلم بنحو التمليك، السـتحقاقهم الزكاة بمقتىض فقرهم املستفاد من 
مساق الكالم، ألن ظاهره أن عدم ترك امليت شيئاً مستلزم لعدم تكفينه، لعجزهم عن 
القيام به، وإال لقاموا به وإن مل جيب عليهم رشعاً بمقتىض اجلهات العاطفية والعرفية، 
كام أنه املناسب أيضاً ملا تضمنه من أنه لو تربع متربع بالكفن كان املدفوع هلم يصلحون 

به شأهنم، لقوة ظهوره يف فقرهم.
وال جمال حلمله عىل جمرد دفع الزكاة هلم من دون متليك مع توكيلهم يف رصفها 
يف جتهيـز ميتهـم، إلظهـار أهنم هم الذيـن جيهزونه أمـام الناس حفظـاً لكرامتهم. إذ 
هـو خمالف لظاهر اإلعطاء، ولنسـبة التجهيز إليهم الظاهـر يف قيامهم بمرصفه، ال يف 
مبارشهتـم له. والسـيام مع عـدم تعليل رصف الزكاة بحرمة امليـت إال يف فرض عدم 
من يقوم بأمره من أهله، حيث يناسـب ذلك عدم احلاجة للتعليل بذلك مع وجوده، 
لكونه بنفسـه مرصفاً للزكاة بسبب فقره. ولو كان املراد جمرد توكيلهم احتيج للتعليل 

املذكور حتى مع الدفع هلم، كام هو ظاهر. 
، إنام هذا يشء  نعـم قـد ينايف ذلك قولهA يف ذيـل املوثق: «ليس هذا مرياثـاً
صـار إليه بعد وفاتـه». لظهوره يف فرض دفع الزكاة هلـم، فاحلكم معه بأنه يشء صار 
إليـه بعد وفاته ظاهـر يف عدم ملكهم له بالدفع إليهم، وإنـام هو يف حكم ملك امليت، 

لكونه مرصفاً له.
اللهم إال أن يقال: ال إشـكال ظاهراً يف عدم تعني الزكاة للكفن بمجرد دفعها 
مـع التوكيـل يف رصفهـا فيـه، فمع فرض بـذل الكفن من شـخص آخـر قبل رصفها 
فيـه تبقـى زكاة، وال خترج عنها للكفـن الذي قد يدعى أنه بحكـم ملك امليت. وهذا 
مناسـب حلمل ذلك عىل فرض متليكهم الزكاة بداعـي تكفينهم مليتهم، كي تبقى عىل 
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ملكهـم بعد بذل الغري للكفن، ويكون احلكم بأهنـا يشء صار للميت بعد وفاته مبنياً 
عىل التوسع، لتشبيه ما صار إليهم بسبب امليت بام صار للميت بنفسه، الذي هو املنشأ 

للسؤال عن وفاء دينه منه.
وباجلملـة: ال جمال لرفع اليـد عن ظهور املوثق يف كون الدفـع إليهم مبنياً عىل 

التمليك، ال عىل جمرد االستئامن والتوكيل. 
ومـن ثـم ال جمال ملا يظهر مما عن بعض مشـاخينا من عمومه ملـا إذا كانوا ذوي 
مـال يمنعهـم البخل عن جتهيز ميتهم، الشـامل ملا إذا كان ماهلم موجبـاً لغناهم بنحو 
ال يسـتحقون الـزكاة. إذ لـو أراد به الدفع إليهـم بنحو التوكيل فـال ينهض به املوثق، 
كام يشـكل إثبـات رجحانه مطلقاً بطريق آخـر. ولو أراد به الدفع هلـم بنحو التمليك 
أشـكل بعدم كوهنم مرصفاً للزكاة، فال تنهض بـه عموماهتا، وال املوثق مع ما عرفت 

من ظهوره يف فقرهم. 
هـذا وقد رصح غري واحد باسـتحباب الدفع املذكور هلـم مع وجودهم، محالً 
للموثـق عـىل ذلـك دون الوجـوب، فيجوز تـويل صاحب الـزكاة لرصفهـا عليه مع 

وجودهم، كام جيوز مع عدمهم، بل يف الروض أنه مل يقل أحد بوجوبه.
وهو املناسـب ملا هو الظاهر من املوثق من أن جتهيز امليت بنفسـه من مصارف 
الزكاة، ولو النطباق سهم سبيل اهللا تعاىل عليه، مع ارتكاز عدم الفرق يف كونه مرصفاً 
هلا بني وجود عيال له يعجزون عن تويل أمره وعدم وجودهم. غايته أنه يرجح الدفع 
هلم ألهنم أوىل يف رصفها ولو بعنوان عريض، وهو تطييب نفوسهم وحفظ كرامتهم، 

الذي هو غالباً ال يبلغ مرتبة الوجوب.
نعـم لـو بلغ ذلك خلصوصيـة خارجيةـ  كلزوم إيذائهم بوجـه يعذرون فيه أو 

توهينهم ـ تعني وجوبه. ولعله خارج عن حمل كالم األصحاب. 
تنبيـه: ثبـوت الكفن يف مأخذ خـاص كالرتكة وذمة الـزوج وإن كان مبنياً عىل 
نحـو مـن احلكم الوضعي الراجع إىل كونه مسـتحقاً يف مأخذه، كام تقدم، إال أنه ليس 
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مملوكاً للميت عىل نحو الكليات التي تتشـخص بالتسـليم، نظري الدين، لعدم هنوض 
األدلـة به، إذ هـي مل تتضمن إال أن الكفن خيرج من الرتكـة، وأنه عىل الزوج، وحيث 
كانت وظيفة الكفن تؤد بملك الغري عىل ما تقدم عند الكالم يف التكفني باملغصوب 
فثبوتـه يف الرتكـة التـي هي ملك الورثـة ويف ذمة الزوج ال يقتيض توقـف أداء الكفن 
عـىل خروجه عن ملكهـم ليتعني بمقتىض اسـتحقاقه عليهم. ومن ثـم يكون مقتىض 
االسـتصحاب عدم خروجه عـن ملكهم مع لف امليت به فضالً عـن عزله، بل بقاؤه 
عـىل ملكهـم حتى بعد دفن امليت. وكذا احلـال يف إخراجه من مثل الزكاة أو التربع به 

من شخص آخر، فيبقى عىل حكمه حتى بعد الدفن.
ويرتتب عىل ذلك جواز تبديله إياه ما مل يلزم منه حمذور آخر. وكذا رجوعه إليه 

لـو تعـذر تكفني امليت به أو إبقاؤه عليه لو تلف جسـد امليتـ  بأكل حيوان أو نحوهـ 
أو تعـذر الوصـول إليه ـ لغرقه أو أخذ السـيل لـه أو نحومها ـ قبل اللـف بالكفن أو 
بعـده. أمـا لو قيل بخروجه عن ملكه بالعـزل أو باللف أو غريمها فرجوعه إليه حيتاج 
إىل دليـل. وكذا جريـان حكم املرياث عليه بعد فرض خروجه عنـه وملكيته باحليازة 

بعد عدم ثبوت صريورته من املباحات. 
كـام يرتتب عـىل ذلك أنه لو تـوىف الزوج بعـد الزوجة ومل يكن عنـده إال كفن 
واحـد قد عينه هلـا أو كفنها به وجب نزعه منها وتكفينه بـه، كام ذكره غري واحد، بناء 
عىل ما هو الظاهر من تقديمه عليها حينئذٍ لو مل يتعني هلا، ملا دل عىل تقديم الكفن عىل 
الدين، ألن انشـغال ذمته بكفنها من سـنخ الدين فال يقدم عىل تكفينه، وليس هو من 
سـنخ احلق املتعلق بالعني، ليشـكل تقديم كفنه عليه بام تقدم يف املسـألة العرشين من 
اإلشكال يف تقديم الكفن عىل احلق املتعلق هبا. وال أقل من احتامل أمهية تكفينه برتكته 

. من تكفينها حينئذٍ
نعم ال إشكال ظاهراً يف عدم وجوب نزع الكفن منها لو مات بعد دفنها، إلباء 
. بل يشكل وجوب نزعه منها لو كانت قد كفنت به وإن مل  مرتكزات املترشعة له جداً
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. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.  . فتأمل جيداً تدفن بعد، لعدم وضوح أمهية تكفينه حينئذٍ
ومنه نستمد العون والتوفيق. 

(١) إمجاعـاً ، كـام يف اخلـالف والغنية واملعتـرب واملنتهى وظاهـر التذكرة، ويف 
». ويقتضيـه النصوص الكثـرية اآلتية  اجلواهـر: «إمجاعـاً حمصـالً ومنقوالً مسـتفيضاًً

وغريها.
بـل يف معتـرب عبـداهللا بـن سـنان: «واخلرقـة والعاممة البـد منهام، وليسـتا من 
الكفن»(١). لكن البد من محله عىل تأكد استحباهبا، مجعاً مع ما تضمن أهنا سنة(٢)، وما 

هو املعلوم من عدم وجوب أمر غري الكفن.
(٢) كـام يف اجلواهـر. وقد يظهر مما ذكره غري واحـد اعتبار أن تكون يف الطول 
بحيـث حتصل هلا اهليئة اآلتية، عىل نحو مـن اخلالف فيها، بل يف اجلواهر أنه رصح به 
مجاعـة. لكن قال: «قد يناقش فيه... بأن ذلك مسـتحب يف مسـتحب، وإال فال يعترب 

فيها ذلك. فاألوىل حينئذٍ جعل املدار... عىل صدق اسمها».
وكأنه ألن ذلك هو مقتىض اجلمع بني املطلق واملقيد يف املسـتحبات. أما املقيد 
فهـو مـا يأيت. وأمـا املطلق فهو مـا مل يتضمن بيان كيفيـة خاصة، وبعضـه وإن مل يكن 
لـه ظهـور يف اإلطالق من هـذه اجلهة، لوروده يف قضيـة خارجية، أو لبيـان مطلوبية 
العاممـة، أو أهنا سـنة ليسـت بفـرض، إال أن بعضه ظاهر يف اإلطالق مـن هذه اجلهة 

كقولهA يف صحيح احللبي: «وعممه بعد بعاممة»(٣). وقد يستفاد من غريه. 
نعـم ال يبعـد كراهة العاممة من غـري حنك، كام هو ظاهر النهـي يف خرب عثامن 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٢١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١، ٧.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١٠.

(تكملة): فيام ذكروا من سنن هذا الفصل. يستحب يف الكفن العاممة 
للرجل(١)، ويكفي فيها املسمى(٢). 
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النوا اآليت والرضوي وما عن دعائم اإلسـالم عن اإلمـام الصادقA(١) عن عاممة 
األعرايب، بناءً عىل ما يظهر من املبسوط من أهنا اخلالية عن احلنك، حيث قال بعد ذكر 
الكيفيـة اآلتية: «وال يعممه عمة األعرايب بـال حنك» ونحوه يف الدروس، وقد يظهر 
مـن قوله يف الفقيه: «ويعممه وحينكـه وال يعممه عمة األعرايب، وليلقى طريف العاممة 

عىل صدره».
وأمـا مـا يف احلدائق مـن أن الظاهر أن عمـة األعرايب املنهي عنها يلف وسـط 
العاممـة عـىل رأسـه ويلقى طرفاهـا األيمن عىل جانـب الصدر األيمـن واأليرس عىل 
األيـرس مـن دون أن يتخالفا. فهو غري ظاهر املأخذ. بـل هو خالف إطالق مجاعة من 
األصحـاب، تبعاً ملثل خرب عثامن النوا من عدم ذكر التخالف يف الكيفية املسـتحبة مع 
ظهور مجلة من كلامهتم، بل رصيح بعضها ـ كاخلرب املذكور ـ مباينتها لعاممة األعرايب. 

.وما قد يظهر منه من االستشهاد ملا ذكره بكالم املبسوط. كام تر
هذا وقد يستفاد كراهة العاممة للميت من غري حنك من إطالق بعض ما تضمن 
كراهتهـا(٢)، لظهوره يف مبغوضيتها مطلقاً، كام هو املناسـب لعدها عاممة املرشكني يف 
بعضها. بل وكذا مما تضمنه مرسـل ابن أيب عمري من األمر باحلنك يف عاممة امليت(٣). 
لقـرب انرصافـه إىل أن مطلوبية احلنك لـه عىل نحو مطلوبيته للحـي مبنية عىل كراهة 

. تركه. فتأمل جيداً
(١) ذهـب إليـه علامؤنـا، كـام يف التذكـرة، ويف املعتـرب بعـد أن ذكـر الكيفيـة 
املذكورة، ونسبها للثالثة واتباعهم قال: «وأما التحنيك فعليه األصحاب». ويقتضيه 
مـا يف خـرب عثامن النوا عن أيب عبداهللاA: «وإذا عممته فـال تعممه عاممة األعرايب. 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٢ من أبواب التكفني حديث:١، ٢.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢٦ من أبواب لباس املصيل.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٢.

واألوىل أن تـدار عىل رأسـه، وجيعـل طرفاها حتت حنكه عـىل صدره(١)، 
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قلـت: كيـف أصنع؟ قال: خـذ العاممة من وسـطها وانرشها عىل رأسـه، ثم ردها إىل 
خلفـه واطرح طرفيها عىل صـدره»(١) بناءً عىل ما يف الطبعة احلديثة من الكايف وحكي 
 Aعن أكثر نسـخه، كام روي هكذا يف التهذيب بسـنده عن الكليني. ويعضده قوله
يف معتـرب معاويـة بـن وهـب عـىل مـا يف الـكايف: «وعاممـة يعتـم هبـا ويلقـى فضلها 
عـىل صـدره»(٢) ومرسـل يونـس اآليت ومرسـل دعائـم اإلسـالم والرضوي املشـار

.(٣) إليه آنفاً
لكن عن بعض نسخ الكايف رواية خرب عثامن النوا هكذا: «واطرح طرفيها عىل 
ظهـره». ويعضده قولهA يف صحيح محران: «ثم خـذوا عاممة فانرشوها مثنية عىل 
رأسـه، واطرح طرفيها من خلفـه، وأبرز جبهته»(٤). ويف اجلواهـر: «لكن مل أعثر عىل 
عامل هبا، غري أنه قال يف كشـف اللثام: يمكن التخيري بينهام. انتهى. وال خيفى عليك 

ما فيه بعد ما عرفت».
ومثلـه قولهA يف موثق عامر: «وليكن طرفا العاممة متدلياً عىل جانبه األيرس 
قـد شـرب يرمى هبا عـىل وجهه... ثـم اللفافة ثـم العاممـة، ويطرح فضـل العاممة عىل 
وجهه»(٥) وقولهA يف معترب معاوية بن وهب املتقدم عىل رواية الشيخ يف موضعني 
مـن التهذيب: «ويلقى فضلها عىل وجهه»، وقولهA يف صحيح عبداهللا بن سـنان: 
«وعاممـة يعصـب هبا رأسـه ويرد فضلهـا عىل رجليه [وجهـه. خ ل يـب]»(٦). فإنه مل 

. يعرف عامل هبا أيضاً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفني حديث:٢.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١٣.
(٣) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١١ من أبواب الكفن حديث:١.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٥.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٤.

(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفني حديث:٨.
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(١) كام يف جامع املقاصد والروض، ويف اجلواهر أنه أتم. لقولهA يف مرسل 
يونس: «ثم يعمم يؤخذ وسط العاممة فيثنى عىل رأسه بالتدوير، ثم يلقى فضل الشق 
األيمـن عـىل األيرس واأليرس عىل األيمـن، ثم يمد عىل صـدره»(١)، ونحوه الرضوي 

 . املشار إليه آنفاً
(٢) كـام يف الرشايع والنافع ومجلة من كتب العالمة والشـهيدين وعن اجلامع 
وغريها، ويف املدارك أنه مذهب األصحاب، وعن الذكر أهنم أفتوا به، ويف اجلواهر: 
 بال خالف أجده بني املتأخرين، بل نسـبه غري واحد إىل األصحاب مشـعراً بدعو»
اإلمجاع عليه». لكن يف مفتاح الكرامة: «مل أجد للقناع ذكراً يف كالم من تقدم عىل ابني 

سعيد، وال وجدت من نقل حكم ذلك عن أحد منهم».
وكيـف كان فيقتضيـه صحيـح حممـد بن مسـلم عـن أيب جعفـرA: «قال: 
يكفـن الرجل يف ثالثة أثـواب، واملرأة إذا كانت عظيمة يف مخسـة:درع ومنطق ومخار 
ولفافتـني»(٢). ومعتـرب عبـد الرمحـن بن أيب عبداهللا: «سـألت أبا عبـداهللاA: يف كم 
تكفن املرأة؟ قال: تكفن يف مخسـة أثواب أحدهـا اخلامر»(٣). وقد تقدم يف أول الكالم 

يف حتديد الكفن الواجب لزوم محلهام عىل االستحباب.
ثـم إن احلديثني وإن مل يتضمنا ما ذكـره األصحاب من بدلية اخلامر للمرأة عن 
ه فيهام من اخلمسة قد يظهر يف بدليته عن العاممة. مضافاً إىل  العاممة للرجل، إال أن عدّ

قرب انرصاف إطالقات العاممة عن املرأة، ملعهودية كوهنا من خمتصات الرجل.
هذا ويف كشف اللثام: «قال فخر اإلسالم يف رشح اإلرشاد: إن اخلنثى املشكل 
يكتفى فيه بالقناع، ألن اخلنثى املشكل حكمه يف الدنيا االستتار بالقناع وعدم العاممة، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٣.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٩، ١٨.

األيمن عىل األيرسواأليرس عىل األيمن(١)، واملقنعة للمرأة(٢). 
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وكون جسده عورة، ويف اإلحرام حكمه حكم املرأة».
ويف اجلواهـر: «وللنظـر فيه جمال. ولعل االحتياط يف حتصيل املسـتحب يقيض 
بالعاممـة والقناع. فتأمل». ولعـل أمره بالتأمل لإلشـارة إىل أن ذلك وإن كان مقتىض 
العلـم اإلمجايل، إال أنه قد يكـون مرجوحاً بلحاظ مرجوحية لبـاس أحد الصنفني ما 
خيتـص باآلخر بحيـث يتميز به، بنحو يزاحم االحتياط يف حتصيل املسـتحب، بحيث 
يكون االحتياط برتكهام معاً يف حقه. لكن اخلروج عن إطالق دليل استحباب كل من 

األمرين يف حق صاحبه ال خيلو عن إشكال. فالحظ.
(١) حيـث تضمن احلديثـان املتقدمان اخلامر فقد فـرس يف كالم غري واحد من 
اللغويـني بـام تغطـى به املرأة رأسـها، كام فـرس بالنصيف الـذي قيل: تـارة: إنه اخلامر 
الـذي يغطي الرأس. وأخر: أنه املعجر، الذي فرسّ بثوب يلف عىل الرأس، وبثوب 
كالعصابة تلفه املرأة عىل اسـتدارة رأسـها، وبثوب أصغر من الرداء تلبسـه املرأة عىل 
رأسها. وثالثة: أنه ثوب تتجلل به املرأة فوق ثياهبا كلها. ومن ثم يصعب حتديد اخلامر 

من كلامت اللغويني. 
نعم مقتىض قوله تعاىل: ﴿وليرضبن بخمرهن عىل جيوهبن﴾(١) أنه يغطي الرقبة 
وبعض الصدر املنكشـف باجليب. ولعله لذا قال يف جممع البيان: «واخلمر املقانع مجع 
مخار، وهو غطاء رأس املرأة املنسـدل عىل جيبهـا...». فيحمل يف احلديثني عىل ذلك، 
ولو لقرب اإلشـارة هبام إىل ما تضمنته اآلية الرشيفة التي هي األصل يف ترشيع اخلامر 

للمرأة، وإن مل يكن هو املعنى احلقيقي املختص به. 
(٢) كام ذكره الشـيخ والفاضالن والشهيدان، ونسب للشيخني واألتباع، ويف 
. فام عساه يشعر نسبته إىل الشهرة  الروضة أنه املشهور، ويف اجلواهر: «الأجد فيه خالفاً

(١) سورة النور آية:٣٢.

ويكفـي فيها أيضاً املسـمى(١)،  ولفافة لثدييها يشـدان هبا إىل ظهرها(٢)، 
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يف كالم بعضهـم بوجـوده يف غـري حملـه». وال دليل عليه إال ما رواه سـهل عن بعض 
أصحابنا رفعه قال: «سـألته كيف تكفن املرأة؟ فقال: كام يكفن الرجل، غري أهنا تشـد 
عىل ثدييها خرقة تضم الثدي إىل الصدر، وتشـد عىل ظهرها...»(١). قال يف الرياض: 
«وال ضري يف قصور السـند، لالنجبار بفتاو هؤالء األخيار. ولواله ألشكل العمل 

به، لضعفه، وعدم جواز املساحمة يف مثله. الستلزامه تضييع املال املحرم».
لكن تكرر غري مرة أن فتو األصحاب يف املستحبات واملكروهات عىل طبق 
اخلرب الضعيف ال يكون جابراً له بعد ظهور بنائهم عىل التسـامح فيها. كام أن ما ذكره 
من عدم جواز املسـاحمة يف مثله، السـتلزامه تضييع املال يف غري حمله، ألن تضييع املال 
إنـام حيرم مـن حيثية صدق الرسف والتبذير، وهو ممنوع مـع وجود الغرض العقالئي 
لرصف املال، الذي يكفي فيه يف املقام احتامل االستحباب الرشعي، ومنع الثديني من 
االضطراب بسبب احلركة، املوجب النتشار الكفن، بل قد يكون فيه نحو من الغض 

باملرأة امليتة. عىل أنه ال موضوع لإلشكال بذلك لو مل يكن للخرقة قيمة معتد هبا.
نعـم قد يمنع مـن مرشوعيتها إطالق مـا تضمنه صحيح زرارة مـن أن ما زاد 
عىل اخلمسـة مبتـدع(٢). إالأن احتـامل انرصافه عنها لعـدم االعتدادهبـا، أوختصيصه 
باإلضافـة إليها، كاف يف احتـامل مطلوبيتها، وال يلزم من اإلتيان هبا برجائها الترشيع 

واالبتداع. 
(١) كـام يف العـروة الوثقـى ومل أعثـر عاجالً عىل مـن ذكره قبله. كـام مل يتضح 
الدليـل عليه عـدا معترب معاوية بن وهب عن أيب عبـداهللاA: «قال: يكفن امليت يف 
مخسـة أثـواب: قميص ال يــزر عليه، وإزار، وخرقة يعـصب هبا وسـطه، وبرد يلف 

فيه، وعاممة»(٣).

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١٦، ١، ١٢.

وخرقة يعصب هبا وسط امليت(١)
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لكن من القريب جداً أن يكون املراد هبا ما يأيت من اخلرقة التي يلف هبا الوركان 
والفخذان، كام فهمه غري واحد، لعدها من اخلمسة من دون تعرض خلرقة غريها، مع 
معروفية تلك اخلرقة يف النصوص وظهورها يف وحدهتا وشـدة االهتامم هبا. والسـيام 

بمالحظة الترصيح يف صحيح زرارة بأن ما زاد عىل اخلمسة مبتدع(١).
وحينئـذٍ حيمـل الوسـط يف احلديـث عىل الوركـني نـازالً إىل الفخذيـن، ال ما 
يسـامت الـرسة الذي هو موضـع احلزام. ومثلـه يف ذلك املنطـق يف صحيح حممد بن 
مسلم(٢) املتقدم، بناءً عىل عدم إرادة املئزر به، وإال كان من الكفن الواجب. فراجع ما 

 . تقدم يف االستدالل لوجوب املئزر. وتأمل جيداً
(١) إلطالق معترب معاوية بن وهب لو تم محله عىل اخلرقة املذكورة. 

(٢) فقد رصح مجهور األصحاب باسـتحباب هذه اخلرقة، وادعى يف اخلالف 
والغنية اإلمجاع عليه، ونفى اخلالف فيه يف املنتهى، ويف املدارك أنه قطع به األصحاب، 

.« ويف اجلواهر: «إمجاعاً حمصالً ومنقوالً مستفيضاً
ويقتضيه النصوص الكثرية اآليت بعضها. ولعل شيوعها هو املنشأ لالكتفاء يف 

بعض النصوص بالتعبري عنها باخلرقة من دون رشح وحتديد.
بل ظاهر بعض النصوص وجوهبا مطلقاً، كمعترب ابن سنان املتقدم يف العاممة، 
أو يف خصـوص املـرأة، كام قد يظهر من قولهA يف مرسـل يونـس: «الكفن فريضة 

للرجال ثالثة أثواب، والعاممة واخلرقة سنة. وأما النساء ففريضته مخسة أثواب»(٣).
لكـن تقــدم يف أول الكـالم يف تـحديـد الكفن أنه البد مـن تنزيلها عىل تأكد 
االسـتحباب. والسـيام بمالحظة قولهA يف صحيح عبداهللا بن سنان: «إهنا ال تعد 
شـيئاً، إنـام تصنـع لتضم مـا هناك لئال خيـرج منه يشء، ومـا يصنع مـن القطن أفضل 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١، ٩، ٧.

(٢)ذكراً كان أو أنثى(١)، وخرقة أخر
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منه»(١). 
ثم إن الظاهر عدم اخلالف يف عموم استحباهبا للرجل واملرأة، إلطالق بعض 
النصـوص مع كون كل منهام متيقنـاً من بعضها. والتقييد يف بعض كلامهتم بالرجل ال 
يرادبه اختصاصها به، بل إما بيان عموم االسـتحباب له يف مقابل ما عن بعض العامة 
من اختصاصه باملرأة، أو لبيان غاية ما يستحب للرجل، بخالف املرأة فإهنا تزاد عليها 
اللفافـة املتقدمـة للثديني والنمط. فالحظ كلامهتم. بل يف املرفوع الذي رواه سـهل يف 
بيان ما يمتاز به كفن املرأة عن كفن الرجل: «ويصنع هلا القطن أكثر مما يصنع للرجال، 
»(٢) وظاهره  وحيشى القبل والدبر بالقطن واحلنوط، ثم يشد عليها اخلرقة شداً شديداً

امتياز املرأة عن الرجل يف اخلرقة بشدة شدها، وإن كانا مشرتكني فيها. 
هـذا ويف مرسـل يونـس: «وخـذ خرقـة طويلـة عرضهـا شـرب فشـدها مـن 
حقويـه...»(٣) ويف موثق عامر: «ثم اخلرقة عرضها قدر شـرب ونصف... وجيعل طول 
»(٤). واالختالف بينهام يف العرض  اخلرقة ثالث أذرع ونصفاً وعرضها شـرباً ونصفـاً
قـد حيمل عىل االختـالف يف الفضل. كام قد حيمل املوثق عـىل أن الطول بثالث أذرع 
ونصف إنام جيزي مع كون العرض شـرباً ونصفاً، أما لو كان العرض شـرباً فالبد من 
كـون الطول أكثر، للحاجة معـه لزيادة طي اخلرقة. بل الظاهر أن حتديد الطول بثالثة 
أذرع ونصف لبيان أقل املجزي، وإال فام يأيت يف بيان الكيفية الكاملة يستلزم أكثر من 

. ذلك يف غالب األجسام حتى لو كان العرض شرباً ونصفاً
(١) كام يف اإلرشـاد. ولعـل املراد به ما هو املعـروف يف كالم أكثر األصحاب 
مـن لـف احلقوين والفخذين. ويناسـبه النصوص يف اجلملة، ففـي صحيح الكاهيل: 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٨، ١٦.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل امليت حديث:٣.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٤.

للفخذين تلف عليهام(١). 
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ره باخلرقة، ويكون حتته القطن تذفره به إذفاراً قطناً كثرياً، ثم تشـد فخذيه عىل  «ثم أزّ
القطن باخلرقة شـداً شـديداً، حتى ال ختاف أن يظهر يشء»(١)، ويف موثق عامر املتقدم: 
«تشد اخلرقة عىل القميص بحيال العورة والفرج حتى ال يظهر منه يشء... ثم باخلرقة 
: «فشـدها  فوق القميص عىل إلييه وفخذيه وعورته»، ويف مرسـل يونس املتقدم أيضاً
مـن حقويه، وضـم فخذيه ضامً شـديداً، ولفها يف فخذيه، ثم أخرج رأسـها من حتت 
رجليـه إىل جانب األيمـن وأغرزها يف املوضع الذي لففت فيه اخلرقة، وتكون اخلرقة 
»، ويف صحيح عبداهللا بن سـنان:  طويلة تلف فخذيه من حقويه إىل ركبتيه لفاً شـديداً
«وتؤخذ خرقة فيشـدهبا عىل مقعدته ورجليـه... إنام تصنع لتضم ما هناك، لئال خيرج 
منه يشء»(٢) ويف معتربه : «واخلرقة يشدهبا وركيه لكيال يبدو منه يشء»(٣) وقريب منه 

املرفوع الذي رواه سهل فيام يمتاز به كفن املرأة.
واملسـتفاد من جمموع هذه النصوص أن الغرض املهم من اخلرقة شـد احلقوين 
والوركني واإلليني لتمنع من خروج يشء، واألكمل فيها اسـتيعاهبا متام الفخذين إىل 
الركبتـني. كـام أن الظاهر منها لف الفخذين بجمعهام هبا، ال بلفها عىل كل منهام. وقد 

أرشنا آنفاً إىل أن ذلك يقتيض طول اخلرقة. فالحظ. 
هـذا وقد أطال األصحاب يف كيفية شـدها واضطربت كلامهتم، ويف الروض: 
«مل نظفـر بخرب شـاف وال فتـو يعتمد عليها، يف كيفية شـدها عـىل التفصيل». لكن 
مقتـىض إطالق أكثـر النصوص عدم اعتبار كيفية خاصة بـل يتخري بني الكيفيات مع 

مالحظة مـا ذكرنا، ومراعاة اإلحكام مهام أمكن.
وأمـا مـا تضمنه مرسـل يونس فهو حممول عـىل بيان األفضل يف كيفية شـدها 
ـ عـىل مـا هو مقتىض القاعدة يف اجلمع بني املطلق واملقيد يف املسـتحباتـ  أو عىل بيان 

. وال هيم مع ذلك إطالة الكالم فيام ذكروه.  الطريق املتعارف إلحكام الشدّ

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل امليت حديث:٥.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٨، ١٢.
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نعـم ينبغـي التنبيـه إىل أمر وهـو أن صحيح الكاهـيل مل يتضمن نسـبة اإلذفار 
للخرقة ـ كام يظهرمن بعض كلامهتم، بنحو أوجب اإلشكال يف توجيهه ـ بل للقطن، 
وهـو أجنبي عام نحن فيه. والبـد من توجيهه إما بحمله عىل التطييب بالقطن، ملا يأيت 
مـن وضع الذريـرة واحلنوط عليـه، أو عىل معنى الثفـر بالثاء املثلثة، نظـري ما ورد يف 
بعض نصوص املستحاضة(١) ـ وإن مل يتضح مأخذه من اللغة ـ لكون القطن دائراً عىل 
العورتني مسـتولياً عليهام كالثفر، أو غري ذلك ممـا أطالوا الكالم فيه، وال ملزم به بعد 

ما ذكرنا من خروجه عن حمل الكالم. 
(١) حيـث كان املشـهور بني األصحـاب أن أحد األثواب الواجبـة هو املئزر 
السـاتر مـا بني الرسة والركبـة تقريباً، وليس منها ما هو الشـامل لتامم البدن إال واحد 
عـربوا عنه بـاإلزار، فقـد ذكروا اسـتحباب زيادة حـربة، عىل اختالفهـم يف إطالقها 
وتقييدهـا. وقد ادعي عليه اإلمجـاع يف اخلالف والغنية وجامع املقاصد وظاهر املعترب 

.والتذكرة وحمكي الذكر
كـام ذكروا أهنا إن فقـدت فلفافة أخر، ليكون للميت لفافتان شـاملتان. وبه 
رصح يف املبسوط والنهاية والوسيلة والقواعد والدروس والروض والروضة وحمكي 

.املصباح واملهذب والذكر
ومقتـىض اجلمـود عىل ذلـك وإن كان هو كـون اللفافة الثانية غـري احلربة بدالً 
اضطرارياً عن احلربة يشرتط استحباهبا بفقدها، إال أن من القريب جداً كون استحباب 
احلربة بنحو تعدد املطلوب، وأن اللفافة الثانية مطلقاً مستحبة، وكوهنا حربة مستحب 
يف مسـتحب، كام يظهر من سيدنا املصنفP وسبقه إليه يف العروة الوثقى. بل خري 

يف الرسائر بني احلربة وغريها من دون أن ينبه عىل أفضلية احلربة. 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب االستحاضة.

ولفافة فوق اإلزار يلف هبا متام بدن امليت(١). 
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وكيف كان فالظاهر استحباب لفافتني شاملتني لتامم جسد امليت، أما بناء عىل 
عـدم كون املئزر السـاتر ملا بني الـرسة والركبة من ثياب الكفـن املفروضة، وأن املراد 
باإلزار املفروض غريه، فلام تقدم منا من أن مقتىض اجلمع بني النصوص وجوب كون 
اإلزار شـامالً ملا عدا الرأس من البدن، مع اسـتحباب شـموله لتامم البدن، فيكون به 

للميت بضميمة اللفافة الشاملة ـ التي ال إشكال يف وجوهبا ـ لفافتان.
وأما بناءً عىل املشهور من أن املئزر من الثياب املفروضة، وأنه هو املراد باإلزار 
يف النصـوص فلقولـهA يف صحيح حممد بن مسـلم: «واملـرأة إذا كانت عظيمة يف 
مخسـة: درع ومنطـق ومخار ولفافتني»(١) بنـاءً عىل ما هو الظاهر مـن عدم الفصل بني 
الرجل واملرأة يف اللفافتني. ومحل اللفافة عىل ما ال يعم البدن خالف الظاهر جداً، كام 
تقـدم عند الكالم يف املئزر. وألجله فقد يسـتدل أيضاً بقولـهA يف صحيح محران: 
«ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد جيمع فيه الكفن»(٢)، حيث ال يبعد أن يكون محله عىل 
إمهال املئزر الواجب عند املشهور أقرب عرفاً من محل اللفافة فيه عىل املئزر املذكور. 
لكـن يظهـر من الريـاض اإلشـكال يف ذلك وامليل لعـدم جـوازه، فضالً عن 
اسـتحبابه، حيث اسـتدل عىل عدم الزيـادة يف املفروض ـ الذي تبع فيه املشـهور ـ بام 
يف صحيـح احللبـي عن أيب عبداهللاA: «قـال: كتب يل يف وصيتـه أن أكفنه يف ثالثة 
أثـواب أحدهـا له حربة كان يصيل فيه يوم اجلمعة وثـوب آخر وقميص. فقلت أليب: 
ملَ تكتـب هـذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس. فإن قالـوا: كفنه يف أربعة [أثواب] أو 
مخسـة فال تفعل [قال:] وعممه بعد بعاممة. وليس تعد العاممة من الكفن، إنام يعد ما 
يلف اجلسد»(٣)، وقولهA يف صحيح زرارة: «إنام الكفن املفروض ثالثة أثواب، أو 
ثوب تام ال أقل منه يواري فيه جسـده كله. فام زاد فهو سـنة إىل أن يبلغ مخسة. فام زاد 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٩.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٥.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١٠.
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فمبتدع. والعاممة سنة»(١).
قـالP: «وال ريـب أن الزائـدة عىل الثالثة الذي هو سـنة العاممـة واخلرقة 
املعرب عنها باخلامسـة. هذا مع ما يف الزيادة من إتالف املال واإلضاعة املنهي عنهام يف 
 الرشيعة. إال أن احلكم بذلك مشهور بني الطائفة، بل عليه اإلمجاع يف املعترب والذكر
والتذكرة، ويؤمي إليه بعض أخبار املسألة... ولكنه حيتمل التقية... واالحتياط بالرتك 

لعله غري بعيد، إذ رفع املفسدة أوىل من جلب املنفعة. فتأمل».
وهـو وإن ذكر ذلـك لبيان عدم زيادة احلربة املسـتحبة عـىل الثالثة املفروضة، 
بـل هـي إحداها، إال أن مقتضاه عـدم الزيادة ولو لغري احلربة. وقد سـبقه إىل ذلك يف 

احلدائق يف اجلملة. 
لكن يشـكل ما ذكره بـأن صحيح احللبي وارد يف قضيـة خاصة ال إطالق هلا. 
مـع احتـامل أن يكون مـا يقوله النـاس ـ من التكفـني يف األربعة أو اخلمسـة، والذي 
ردعA عنـهـ  راجعـاً إىل أن ذلك هو الكفن املفـروض عدا احلربة أو الربد الذي قد 
يكـون اسـتحبابه زائداً عىل املفروض معروفاً يف تلـك العصور، بل قد يكون خروجه 

عن الكفن معروفاً، فال يكون الردع عام يقوله الناس منافياً لزيادة أحدمها.
 :Aوالسـيام بمالحظـة ما يف صحيح يونس بـن يعقوب: «قال أبـو عبداهللا
إن أيب أوصـاين عنـد املوت: يا جعفـر كفني يف ثوب كذا وكذا، واشـرت يل برداً واحداً 
وعاممـة، وأجدمهـا، فإن املوتى يتباهـون بأكفاهنم»(٢) ويف صحيحه اآلخر: «اشـرت يل 
بـرداً وجوده فإن املوتـى...»(٣). حيث حيتمل أو يقرب أن يكون الربد املشـرت زائداً 
عىل الكفن املفروض الذي بينت أجزاؤه يف صحيح احللبي، إذ ليس ما حيتمل انطباقه 
عليه منها إال الثوب اآلخر وإطالقه مع التنبيه خلصوصية الثوبني اآلخرين يف صحيح 

احللبي ال يناسب الوصية بكونه برداً جيداً عىل ما تضمنه الصحيحان. 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب التكفني حديث:١، ٧.
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كـام أن مـا ذكره من عدم الريب يف أن الزائد عىل الثالثة املفروضة من اخلمسـة 
املسـنونة يف صحيح زرارة هو العاممة واخلرقة غري واضح املنشـأ. والسيام مع اعرتافه 
بأن اسـتحباب زيادة احلربة مشـهور بني الطائفة، ومع ظهور مجلة من عبارات قدماء 
األصحـابـ  كالصـدوق وغريهـ  يف أن املراد باخلمسـة غري العاممـة واخلرقة. ومع ما 
تضمنـه صحيـح احللبي املتقدم من عدم عـدّ العاممة من الكفن، ومـا تضمنه صحيح 
عبـداهللا بن سـنان(١) من احلكم بذلـك فيها ويف اخلرقة. نعـم تضمن بعض النصوص 

عدمها من الكفن. إال أنه ال يكفي يف نفي الريب املذكور بعد ما عرفت. 
عىل أن التكفني بأكثر من ثياب ثالثة قد تضمنته مجلة من النصوص كصحيحي 
محران وحممد بن مسلم املتقدمني، وصحيحي يونس بن يعقوب املتضمنني وصية اإلمام 
الباقرA برشاء برد لكفنه عىل ما تقدم الكالم فيه، وصحيحه الثالث عن أيب احلسن 
األولA: «سـمعته يقـول: إين كفنـت أيب يف ثوبني شـطويني كان حيـرم فيهام، ويف 
قميص من قمصه، وعاممة كانت لعيل بن احلسني. ويف برد اشرتيته بأربعني ديناراً [لو 
 :Aأربعامئة دينا]»(٢)، وصحيح ابن سـنان وأبان عن أيب عبداهللا كان اليوم لسـاو
«قـال: الـربد ال يلف به، لكن يطرح عليه طرحاً، فـإذا أدخل القرب وضع حتت جنبه»، 
ونحوه صحيح عبداهللا بن سنان، إال أن فيه: «فإذا أدخل القرب وضع حتت خده وحتت 
جنبه»(٣). لوضوح أن الربد إذا مل يلف به اجلسد بل يكتفى بطرحه عليه يف القرب، فالبد 
مـن لفافـة غريه يتم هبـا الكفن املفروض قبـل إنزاله يف القرب، ويكون الـربد زائداً عىل 
الثـالث. بـل قد يسـتفاد ذلك مما تضمن التكفـني بالربد مطلقاً أو بـربد أمحر حربة(٤)، 
(٥) وكونه أبيض(٦)، بحمل األخريين  بضميمة ما تضمن اسـتحباب كون الكفن قطنـاً

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١٢، ١٥.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٦ وذيله.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب التكفني.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب التكفني حديث:١.

(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب التكفني حديث:١، ٢.
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عىل الكفن الواجب، واألول عىل الزائد عليه. وإن كان ال خيلو عن إشـكال، بل منع، 
ألنـه مجـع تربعي. مع عـدم الدليل امللـزم بعملهمG باالسـتحباب املذكـور، ليقع 
التنـايف بني الدليلني. بل يأيت عند الكالم يف اسـتحباب كـون الكفن قطناً اجلمع بوجه 

آخر فالعمدة النصوص األول.
كـام أنه ال يتضح الوجه فيـام ذكره من محل النصوص املذكـورة عىل التقية بعد 
اختالف العامة ـ عىل ما حكي عنهم ـ يف حتديد القطع الواجبة واملستحبة من الكفن، 
وعدم وضوح شـهرة اسـتحباب الزيادة عندهـم، وإنام هو املشـهور عندنا. وجمرد ما 
تضمنـه صحيـح احللبي مـن النهي عـن متابعة النـاس يف الزيادة ال يكفـي يف احلمل 
املذكـور بعدمـا عرفت مـن الكالم يف هذا الصحيـح، وبعد اسـتبعاد تدخل العامة يف 
كفنـهA بنحو حيتـاج للتخلص منهـم بالوصية، ملا هو الظاهر مـن اختصاص أهل 
بيت امليت بتجهيزه، خصوصاً يف تلك العصور، لتعارف تغسـيله يف بيته، وربام تكون 

الوصية حذراً من تدخلهم لظروف خاصة ال دخل للحكم الرشعي هبا.
بـل يبعـد جداً أن تكـون الزيادة حمرمـةـ  ولو بلحاظ تضييع املـالـ  وقد خفي 
ذلـك عـىل األصحاب، حتى ذهب مجهورهم السـتحباب الزيادة، ملـا هو املعلوم من 
كثرة االبتالء باحلكم وشـدة احلاجة لبيانه لكونه إلزامياً، فيناسب ظهوره. وكفى هبذا 
موهناً لصحيحي احللبي وزرارة لو تم هنوضهام يف أنفسـهام بإثبات احلرمة، ومرجحاً 

للنصوص األخر املتقدمة.
وبذلك يظهر ضعف االستدالل بحرمة إضاعة املال وإتالفه، إذ ال موضوع هلا 
مـع مرشوعية الزيادة، بل مع احتـامل مرشوعيتها بنحو معتد به، حيث يكفي يف حتقق 

الغرض العقالئي املانع من صدق اإلضاعة والتبذير، كام تقدم نظريه غري مرة. 
بل ذكر مجع استحباب زيادة لفافة ثالثة عرب عنها األكثر بالنمطـ  الذي اختلفوا 
يف تفسـريهـ  إمـا ملطلـق امليـت، كـام يظهر مـن الصدوق وحمكـي احللبـي ومجاعة، أو 
خلصوص املرأة، كام يف الرشايع والنافع املنتهى والقواعد واإلرشاد واللمعة وغريها.



مستحبات الكفن ................................................................................. ١٤٥

ومل يتضح الوجه فيه عدا ما تقدم يف صحيح زرارة من أن ما زاد عىل الثالث إىل 
اخلمس سنة، بناء عىل أن الزيادة ثوبان شامالن، ال العاممة واخلرقة، حيث يدل حينئذٍ 
عـىل ثالث لفائـف لو كان الواجب لفافـة واحدة وقميص ومئزر يسـرت ما بني الرسة 

والركبة ـ كام هو املشهور ـ أو إزار يشمل ما عدا الرأس، كام تقدم تقريبه.
وكـذا ما روي من تكفني الصديقة الزهراءJ يف سـبعة أثـواب(١)، بناءً عىل 
خروج خرقة الثديني عنها فقط، حيث يتعني أن يكون السـبعة ثالث لفائف وقميص 
ومئـزر وإزارـ  عـىل اخلـالف املتقدمـ  وقنـاع وخرقة الفخذين. فتأمـل. مضافاً إىل ما 

أرسل يف الرسائر وبعض نسخ االقتصاد وعن غريمها من استحباب النمط. 
بـل يظهـر من مجع آخر اسـتحباب أربع لفائف للمرأة. حلكمهـم بزيادهتا عىل 
الرجل يف الكفن املسـنون لفافتني أو إزارين. قال يف اخلالف: «الكفن املفروض ثالثة 
أثـواب مـع اإلمـكان: إزار وقميص ومئـزر، واملسـنون مخسـة: إزاران أحدمها حربة 
وقميـص ومئزر، ويضاف إىل ذلك العاممة. وتزاد املرأة إزارين آخرين... دليلنا إمجاع 

الفرقة...» وهو الظاهر من املقنعة واملبسوط والنهاية واملراسم.
. حيث قـال بعد أن ذكر  بل قد يظهر من األخري اسـتحباب ذلك للرجل أيضاً
ذلك: «وأسبغ الكفن سبع قطع، ثم مخس، ثم ثالث. وقد بينا أن الواجب واحدة» ومل 
يذكـر فيه مما ال يلف مجيع البدن إال القميص واملئـزر واخلرقة، والزمه أن تكون أربع 

من السبع لفائف، ومقتىض إطالقه أهنا هي األسبغ حتى للرجل. فالحظ. 
وكيـف كان فلـم أعثـر عاجـالً عىل ما يناسـبه مـن النصوص عدا مـا تقدم يف 
صحيح زرارة من أن ما زاد عىل املفروض إىل مخس سنة بناءً عىل أن املفروض لفافتان 
ـ كام عن ابن اجلنيدـ  والزيادة لفافتان، دون العاممة واخلرقة. كام قد يدل عليها ما تقدم 
من الرواية بتكفني الزهراءJ بسـبعة أثواب، بناءً عىل خروج بعض القطع املسنونة 
(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١ من أبواب الكفن حديث:٩، ١٠ وبحار األنوار ج:٤٣ ص:٢٠١ باب: 

ما وقع عليهاJ من الظلم حديث:٣٠. وج:٨١ ص:٣٣٥ باب: التكفني وآدابه حديث:٣٦.
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عنها، كام يظهر بمالحظة ما تقدم. وما يف الرضوي من أن الكفن ثالث قطع، ومخس، 
وسبع، مع تفسري اخلمس باملئزر والقميص والعاممة واللفافتني(١)، حيث يناسبه كون 

السبع هي الثياب الثالثة املذكورة وأربع لفائف.
ومن مجيع ما تقدم يظهر ضعف دليل الثالث لفائف واألربع. مضافاً إىل بعدمها 
بمالحظـة خلـوّ النصوص املعتربة عـىل كثرهتا عن التنبيه هلا. والسـيام ما تضمن منها 
بيان كفـن النبي8 واإلمامني الباقر والصـادقH، فإهنم صلوات اهللا عليهم 
أوىل بمراعـاة املسـتحبات واآلداب الرشعيـة. وإن كان ذكر األصحـاب لذلك كافياً 
يف االحتـامل املصحح لرصف املال. فتأمل. واهللا سـبحانه وتعاىل العامل. ومنه نسـتمد 

العون والتسديد. 
ة، كام تقدم. ويظهر منهم أهنا  ربَ (١) املذكور يف كالم األصحاب استحباب احلِ
أخص من الربد، وهو املناسب ملا يف خمتار الصحاح ولسان العرب والقاموس من أهنا 
نَبة ثـوب يصنع باليمن قطن أو  رضب مـن بـرود اليمن، ويف جممع البحرين: «هي كعِ
كتان يقال: برد حربة عىل الوصف، وبرد حربة عىل اإلضافة». كام يناسبه يف اجلملة ما 
تضمن تكفني النبي8 وسـهل بن حنيف وأسـامة بن زيـد يف برد أمحر حربة مما 

يأيت اإلشارة إليه.
 Aنعم ال يناسـب ذلك ما يف خرب سـالم بن سعيد املخزومي عن أيب عبداهللا
يف حديث: أن عباد ابن كثري قال له: يف كم ثوب كفن رسـول اهللا8؟ قال: «يف 
ثالثـة أثـواب: ثوبني صحاريني وثوب حـربة، وكان يف الربد قلـة»(٢). لظهور ذيله يف 
. إال أن حيمـل عىل أن تعليله االكتفاء بـربد واحد وعدم إضافة  عـدم كـون احلربة برداً

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١ من أبواب الكفن حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١٧.

 .(١) واألوىل كوهنا برداً يامنياً
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برد آخر إليه. 
وكيـف كان فيـدل عـىل اسـتحباب الربد قولـهA يف موثق عـامر: «والكفن 
يكـون بـرداً، وإن مل يكن برداً فاجعله كله قطناً، فإن مل جتـد عاممة قطن فاجعل العاممة 
»(١) ويف صحيح محران: «ثـم يكفن بقميص ولفافة وبرد جيمـع فيه الكفن»(٢)  سـابرياً
ويف معترب معاوية بن وهب: «يكفن امليت يف مخسـة أثواب: قميص ال يزر عليه وإزار 
وخرقـة يعصـب هبا وسـطه وبرد يلف فيـه وعاممـة...»(٣). لكنها كام تـر ظاهرة يف 

استحباب كون متام الكفن الواجب أو بعضه برداً، ال زيادة الربد عىل الواجب. 
نعم قد يدل عىل اسـتحباب زيادة خصوص الربد عىل الكفن الواجب ما تقدم 
يف صحيـح يونس بن يعقوب يف تكفني اإلمام الكاظمA ألبيهA، حيث تضمن 
التكفـني بأربعة ثياب أحدها برد، ومن القريـب أن يكون هو الزائد الذي يكون فوق 
الكفن الواجب، كام يناسـبه ما تقـدم يف الصحيحني من أن الربد ال يلف به امليت، بل 
يوضـع عليـه يف قربه. وحينئذٍ فاهتاممهA برشائه بالثمن الغايل ظاهر يف اسـتحباب 
خصوصيته. كام حيتمله أيضاً ما تقدم من صحيحي يونس األخريين املتضمنني وصية 
اإلمام الباقرA برشاء برد لكفنه، بناء عىل ما تقدم احتامله من كونه غري الثالثة التي 

تضمنها صحيح احللبي. 
لكن ظاهر ما تضمنته هذه النصوص من رشاء الربد للكفن وإن كان لفّ امليت 
به عىل نحو لفه بالكفن، إال أن الالزم تنزيله عىل طرحه عليه بعد وضعه يف القرب مجعاً 
مـع الصحيحني املتقدمني املتضمنني لذلك، لظهورمهـا يف تعني الربد املعهود ترشيعه 

زائداً عىل الكفن لذلك.
وحينئـذٍ يبقى اسـتحباب لفه بالربد زائداً عىل الكفـن الواجب حمتاجاً للدليل. 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب التكفني حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٥.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١٣.
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وغاية ما تضمنه صحيح محران ومعترب معاوية بن وهب املتقدمان كون اللفافة األخرية 
. بناءً عىل املشهور من أن ثياب الكفن الثالثة هي املئزر والقميص واإلزار  الواجبة برداً

الشامل يتعني كون اللفافة الثانية مستحبة. لكن سبق ضعفه.
وأمـا اسـتحباب احلـربة فلم نعثر عاجالً عىل ما يشـهد به مـن النصوص. نعم 
تضمـن مجلـة من النصـوص أن أحد أثواب كفـن النبي8 ثوب حـربة(١)، ويف 
بعـض النصوص أنه ثوب يمنـة عربي أو أظفار(٢)، بناءً عىل أنـه من مصاديق احلربة، 
A كفن به أيضاً سـهل بن  ويف آخـر أنـه بـرد أمحر حربة(٣)، وفيـه ويف غريه أن عليـاً

حنيف، واحلسنA كفن به أسامة بن زيد(٤).
لكنها ال تدل عىل االسـتحباب، إلمكان أن يكون منشـؤه أنه كان هو امليسـور 
عند التكفني، ولو لتعارف لبسـه حـال احلياة، فيكون من خملفات صاحبه بعد املوت، 
وأوىل مصارفه عرفاً تكفينه به. فتأمل. ولو سـلم ظهـوره فيه فقد اليكون خلصوصية 
احلـربة، إلمجال الفعل من هذه اجلهة، بل قد يكـون بلحاظ كونه من صغريات إجادة 
األكفان املندوب إليها، أو ألنه كان يصيل فيه حال حياته، كام هو ظاهر صحيح احللبي 
املتقـدم املتضمـن وصية اإلمـام الباقرA بتكفينـه يف رداء حـربة كان يصيل فيه يوم 
اجلمعة(٥)، بخالف ما لو ورد األمر بالتكفني باحلربة، حيث يكون ظاهراً يف استحبابه 

بخصوصيته. 
وأشـكل مـن ذلك البناء عىل اسـتحباب زيادهتـا عىل الواجـب. إذ النصوص 
املذكـورة بـني ما هو ظاهـر أو رصيح يف كوهنا مـن الواجب ـ مثل مـا تضمن جعلها 
من كفن النبي8 وصحيـح احللبي املتضمن لوصية اإلمام الباقرAـ وما هو 
جممل من هذه اجلهة إن مل يكن ظاهراً يف ذلك أيضاً، كام تضمن تكفني سهل بن حنيف 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٦، ١١، ١٧.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٤، ٣.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب التكفني حديث:٢، ٣.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١٠.
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وأسـامة بن زيد هبا، كام نبّه لذلك غري واحد من املتأخرين، واستشـكلوا يف استحباب 
زيادهتا. بل عن ابن أيب عقيل أهنا من الثالثة الواجبة.

قـال يف كشـف اللثام بعد الكالم يف ذلـك: «والعمدة يف اسـتحباهبا زيادة عىل 
الثالثـة عمـل األصحاب، كـام يف الذكر. لكـن إن اقترص عليها اسـتحب أو يكون 

اللفافة حربة». وما ذكره أخرياً قد يتم يف الربد، ملا تقدم.
وقد حتصل من مجيع ما تقدم: أن ما يمكن إثباته بالنصوص املعتربة أمور. 

األول: اسـتحباب لفافتني شـاملتني للميـت، ولو مع تـأدي وظيفة ثوبني من 
ثياب الكفن الواجب هبام، بناء عىل ما هو الظاهر من عدم وجوب املئزر الساتر ما بني 

الرسة والركبة، عمالً بصحيحي حممد بن مسلم ومحران(١). 
الثـاين: اسـتحباب كون اللفافـة األخرية بـرداً، عمالً بصحيح محـران املذكور 

ومعترب معاوية بن وهب(٢). 
الثالث: اسـتحباب برد يطرح عىل امليت يف قربه خارج الكفن الواجب، عمالً 

بصحيح ابن سنان وأبان وصحيح عبداهللا بن سنان(٣).
وأمـا ما عـدا ذلك فليس عليه إال بعـض النصوص الضعيفة سـنداً، بل داللة 

أيضاً، وكلامت األصحاب التي أرشنا إىل بعضها. 
بقي يشء. وهو أن كثرياً من األصحاب ذكروا أن احلربة تكون يمنية عربية غري 

مطرزة بالذهب.
واعتبـار عـدم التطريـز بالذهـب إمـا أن يكـون لعـدم جـواز التكفـني بـام ال 
جيـوز الصـالة فيه، بناءً عـىل عدم جواز الصـالة باملذهب، أو لكونـه تضييع مال غري

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٩، وباب:١٤ منها حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٦ وذيله.
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مأذون فيه.
ويظهـر ضعـف األول مما تقـدم يف املسـألة الثامنـة والعرشين عنـد الكالم يف 
رشوط الكفـن. كـام يظهر ضعف الثاين مما تكرر غـري مرة من أن إضاعة املال إنام حترم 
بعنوان التبذير، فال موضوع هلا مع وجود غرض عقالئي لرصف املال، ويكفي فيه يف 

املقام إطالق ما تضمن األمر بإجادة األكفان والتنوق فيها مما يأيت إن شاء اهللا تعاىل. 
ومنـه يظهر احلـال فيام ذكره بعضهم ونسـب جلامعـة من اعتبار عـدم التطريز 
. مضافاً إىل اإلشكال يف املنع عن الصالة فيه، ليدخل يف الكرب املتقدمة  باحلرير أيضاً
لـو متـت. وإىل عدم زيادة قيمة الويش باحلرير عىل سـائر أنواع الـويش بنحو معتد به، 
ليتوهـم صدق تضييع املال بـه، بعد ما ذكره مجاعة من الفقهاء واللغويني من أن حربة 
يش، حيث يكـون الويش مالزماً للحربة أو  ليـس موضعاً أو شـيئاً معلوماً، وإنام هو وَ

 . متيقناً منها، فال يكون بذله مع استحبابه تضييعاً قطعاً
وأمـا اعتبار كـون احلربة يامنية عربية فلم أعثر عىل ما يشـهد به من النصوص. 
نعم يف موثق زرارة عن أيب جعفرA: «قال: كفن رسول اهللا8 يف ثالثة أثواب 
ثوبـني صحاريني وثوب يمنة عـربي أو أظفار»(١) قال الشـيخ: «الصحيح عندي من 
ظفار. ومها بلدان». وهو ـ مع ما فيه من اإلشـكال يف داللته عىل اسـتحباب الزيادة، 

كام تقدم يف نظائره ـ مردد بني البلدين، غاية األمر أن كليهام يف اليمن. 
هذا وقد اختلفت كلامت اللغويني يف رشح العناوين املتقدمة من الربد واحلربة 
والعربي والنمط. وحيث ال يشـيع استعامهلا يف عرفنا يصعب اخلروج فيها بمحصل، 
فـال جمـال إلطالة الكالم يف ذلك. والسـياممع قـرب عدم تيرسحتصيـل مصاديقها أو 

مصاديق بعضها يف زماننا. 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٤.
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(١) كـام ذكـره يف اجلملة مجع من األصحـاب. ويقتضيه مجلـة من النصوص، 
كقـول الصادقA يف صحيح عبداهللا بن سـنان بعد أن سـأله عـن اخلرقة: «ال، إهنا 
ال تعـد شـيئاً، إنـام تصنـع لتضم ما هنـاك لئال خيرج منـه يشء، وما يصنـع من القطن 
ره باخلرقة، حتتـه القطن تذفره به إذفاراً  أفضـل منهـا»(١)، ويف صحيح الكاهيل: «ثم أزّ
»(٢) ويف موثق عـامر: «ثم تكفنه تبـدأ وجتعل عىل مقعدته شـيئاً من القطن  قطنـاً كثـرياً
وذريـرة... وقال: حتتاج املـرأة من القطن لقبلها قدر نصف من...»(٣) وقوهلمG يف 
مرسـل يونس: «واعمد إىل قطن فذر عليه شيئاً من حنوط [وضعه] فضعه عىل فرجه 
]، واحش القطن يف دبـره لئال خيرج منـه يشء»(٤) ويف املرفوع  قبـل ودبـر [قبالً ودبـراً
الذي رواه سـهل يف تكفني املرأة: «ويصنع هلا القطن أكثر مما يصنع للرجال، وحيشـى 

القبل والدبر بالقطن واحلنوط»(٥).
(٢) يف التذكرة وعن هناية األحكام تقييده بمنزوع احلب. وكأنه لتعارف نزعه يف 
مثل هذه االستعامالت جتنباً لتأثري يف اجلسم. ولعله لذاقال يف اجلواهر: «وال بأس به». 
(٣) كأنـه لفهـم عدم خصوصية القطن. والسـيام بعد ما تقـدم من التعليل يف 
النصـوص. ولـذا كان ظاهـر اجلواهر التعـدي لغري القطـن مطلقاً ولو مـع وجوده. 

فتأمل. 
(٤) كام ذكره الشـيخان ومجاعة، ألكثر النصوص املتقدمة. واقترص يف الرسائر 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٨.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل امليت حديث:٥.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٤.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل امليت حديث:٣.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١٦.

وأن جيعـل(١) القطـن(٢) أو نحـوه عنـد تعـذره(٣) بـني رجليه يسـرت به 
العورتان(٤)، 
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عـىل الدبر، وهو الظاهر مـن التعبري بجعله بني اإلليتني يف الرشايـع والنافع والتذكرة 
والقواعـد وغريهـا. وكأنـه لالقتصار عليه يف صـدر موثق عامر املشـعر بأمهيته. لكن 
تقدم الترصيح يف ذيله باحلاجة له يف قبل املرأة. ويأيت عند الكالم يف حشـو الدبر به ما 

له نفع يف املقام. 
(١) كام تقدم يف مرسل يونس. ويف كشف اللثام أن األصحاب ذكروا الذريرة. 
ويقتضيـه موثق عامر املتقدم. وبه خيرج عن ظاهر صحيح أيب بصري وحممد بن مسـلم 
عن أيب عبداهللاA: «قال: قال أمري املؤمننيA: وال جتمروا األكفان وال متسـحوا 
موتاكم بالطيب إال بالكافور، فإن امليت بمنزلة املحرم»(١) فإن مقتىض العموم فيه عدم 
التطييب بغري الكافور. كام هو مقتىض عموم التعليل فيه أيضاً، وإن تقدم اإلشكال يف 

العموم املذكور عند الكالم يف رشوط الكفن يف أول املسألة الثامنة والعرشين. 
(٢) إمجاعاً، كام يف اخلالف. ملا تقدم يف مرسل يونس واملرفوع الذي رواه سهل، 
عـىل مـا يأيت الكالم فيـه. واعلم أنه قـد اختلفت كلامت األصحـاب يف املقام، فظاهر 
مجاعة استحباب كل من حشو الدبر بالقطن ووضع يشء منه بني اإلليتني عليه، كام يف 
املبسوط والنهاية والوسيلة والرشايع والقواعد وغريها. واقترص بعضهم عىل األول، 
كام يف الفقيه واالقتصاد واخلالف واملعترب واملختلف وعن أيب عقيل وغريه. كام اقترص 

بعضهم عىل الثاين، كام يف املقنعة واملراسم والرسائر وحمكي خمترص املصباح.
وكأن وجه األول اشـتامل النصوص املتقدمة عىل األمرين، والسيام مع اجلمع 
بينهام يف مرسل يونس، حيث ال جمال معه حلمل أحد األمرين عىل اآلخر وتنزيله عليه.
لكـن منع من احلشـو يف الرسائر وحمكي هنايـة األحكام، معلـالً يف األول بأنه 
جينـب امليت مـا جينبه احلي. ويف التذكـرة: «وهو األحوط [األجـود] عندي، احرتاماً 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب التكفني حديث:٥.

ويوضع عليه يشء من احلنوط(١)، وأن حيشى دبره(٢)
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للميت، ملا يف احلشو من تناول حرمته. نعم إن خاف خروج يشء منه حشاه يف دبره». 
وقد سـبقه يف التقييد املذكور يف الرشايع وجـر عليه يف القواعد واملنتهى والدروس 
ـ  بعد االحتجاج للمنع بام سـبقـ  بأن يف  وغريها. ووجه يف املنتهى حشـو الدبر حينئذٍ

تركه تناوالً بحرمته، وأيده بمرسل يونس.
ويف اجلواهـر: «الظاهرأنـه مـراد كل من أطلـق من دون اشـرتاط ذلك، كام ال 
خيفـى عىل من الحظ عباراهتم، إذ فيها شـواهد عليه». وكأنه لتعليله يف كالمهم بمنع 
خـروج يشء منـه، إذ ال موضوع له مـع العلم بعدم خـروج يشء بدونه. وقد عرض 

بذلك بمن جعل يف املسألة قولني اإلطالق والتقييد. 
والـذي ينبغي أن يقال: إن أريـد بخوف خروج يشء جمرد االحتامل فهو متجه 
يف حمل كالم األصحاب ومرسـل يونس، الشتاممها عىل التعليل املذكور. وإن أريد به 
االحتـامل املسـتند ملا يثريه يف خصوص بعض األمـواتـ  كام لعله ظاهر اخلوفـ  فهو 
خـالف ظاهر من أطلق، كظاهر إطالق املرسـل. والتعليل املذكـور ال يقتيض التقييد 

بذلك.
وأمـا الوجـه املتقـدم مـن الرسائر والتذكـرة فهوـ  لـو تم يف نفسـهـ  ال ينهض 
باخلروج عن ظاهر املرسل بعد حجيته يف نفسه، لعدم قدح إرساله بعد رواية إبراهيم 
بن هاشم له عن رجاله عن يونس، لظهور ذلك يف تعدد رواته عن يونس واستفاضته 

عنه، والسيام مع اعتضاده باملرفوع. 
اللهـم إال أن حيمـل احلشـو فيهام عىل إحكام سـدّ املخرج بالقطـن للمبالغة يف 
إيصاله لظاهره وضغطه عليه، كام يناسبه ما عن القايض من أنه يسد دبره بالقطن سداً 
. وإال فمـن البعيد جداً إرادة ظاهرمها من إدخال القطن وحشـوه يف الباطن، ملا  جيـداً
. وإن أمكن  فيه من عناية منافية للرفق، وبشاعة ال تناسب كرامة امليت واحرتامه جداً
البنـاء عـىل جوازه يف بعض احلاالت النادرة، ملنع خروج مـا يعلم أو يطمأن بخروجه 

لواله، دفعاً ألشد املحذورين، ال ألجل املرفوع املرسل. فتأمل.
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. فإن خفت  (١) ملـا يف صحيـح الكاهـيل: «وإياك أن حتشـو يف مسـامعه شـيئاً
. وإن مل ختف فـال جتعل فيه  أن يظهرمـن املنخريـن يشء فـال عليك أن تصري ثـم قطناً
»(١). وبه خيرج عن إطالق قوهلمG يف مرسل يونس: «وال جيعل يف منخريه وال  شيئاً

 .(٢)« يف برصه وال يف مسامعه وال عىل وجهه قطناً وال كافوراً
 .« (٢) كام يف اجلامع. ويف الدروس: «وليكثر القطن يف قبل املرأة إىل نصف منّ
ورصح باحلشـو فيه باملقدار املذكور يف جامع املقاصد وحمكي الذكر. وكأنه ملا تقدم 
. لكـن ال ظهور له يف  يف موثـق عـامر من أهنا حتتـاج من القطن لقبلها قـدر نصف منّ
احلشـوة، بل هو ال يناسـب املقدار املذكور، وإنام يناسـبه الوضع عليه مقدمة للضغط 
عليه بشد اخلرقة. نعم تضمن مرفوع سهل حشو قبلها ودبرها من دون تعرض ملقدار. 
وهو ـ مع ضعفه ـ حمتمل للحمل عىل ما سبق يف حشو الدبر، ألهنام عىل هنج واحد. 

(٣) كـام يف املنتهى وغريه. وقد تضمنته مجلـة من النصوص. ففي صحيح ابن 
سـنان عن أيب عبـداهللاA: «قال: تنوقـوا يف األكفان، فإهنم يبعثون هبـا»(٣)، ونحوه 
صحيـح أيب خدجية(٤). ويف مرسـل ابن أيب عمري عنهA: «أجيـدوا أكفان موتاكم، 
فإهنـا زينتهـم»(٥)، ونحوه مرفـوع أمحد بن حممد بن عيسـى(٦). وقد تقـدم يف صحيح 
يونـس بن يعقـوب يف وصية اإلمـام الباقرA وتكفـني اإلمام الصـادقA(٧) ما 

يشهد به. 
(٤) فقـد ذكـر األصحابM اسـتحباب كون الكفن قطنـاً أبيض، وادعى 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل امليت حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٣.

(٣) ، (٤) ، (٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب التكفني حديث:٢، ٤، ٣، ٦.
(٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب التكفني حديث:١، ٥، ٧.

ومنخراه(١) وقبل املرأة(٢) إذا خيف خروج يشء منها. وإجادة الكفن(٣)، 
وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض(٤)
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اإلمجاع عليه يف اخلالف والغنية والتذكرة وحمكي هناية األحكام وظاهر املعترب. بل قد 
يظهـر من اخلالف وجـوب ذلك، وإن مل يبعد محله عىل االسـتحباب، عىل ما تقدم يف 

ذيل الكالم يف رشوط الكفن االختيارية من املسألة الثامنة والعرشين. 
وكيـف كان فيشـهد السـتحباب كونـه قطنـاً صحيـح أيب خدجيـة عـن أيب 
ألمـة  والقطـن  بـه،  يكفنـون  إرسائيـل  لبنـي  كان  الكتـان  «قـال:   :Aاهللا عبـد 
حممد8»(١). والستحباب كونه أبيض موثق القداح عن أيب عبداهللاA: «قال: 
قـال رسـول اهللا8: البسـوا البياض، فإنه أطيـب وأطهر، وكفنـوا فيه موتاكم» 
وروي أيضـاً عن مثنـى احلناط عنهA(٢)، ويف خرب جابر عن أيب جعفرA: «قال: 
قال النبي8: ليس من لباسـكم يشء أحسـن من البياض، فالبسوه، وكفنوا فيه 
موتاكم»(٣). وروي مرسـالً ومسـنداً بطرق ضعيفة يف كتب الفقه ومستدرك الوسائل 

ما يشهد باألمرين غري ما تقدم. 
نعم تقدم يف أول الكالم يف استحباب الربد قولهA يف موثق عامر: «والكفن 
»(٤). وال يبعد محله عىل أنه أفضل ثياب  . وإن مل يكن برداً فاجعله كله قطناً يكـون بـرداً
ة ـ من جممع البحرين من أن  القطن، ملا يظهر مما تقدم ـ عند الكالم يف استحباب احلربَ

. الربد قد يكون قطناً
هذا وقد اسـتثني من اسـتحباب البياض احلربة يف املدارك والوسـائل وكشف 
اللثام واجلواهر. وكأنه ملا تقدم من تكفني أمري املؤمننيA النبي8 وسهل بن 
حنيف وتكفني احلسـنA أسـامة بن زيد بربد أمحر حربة(٥). لكن تقدم عند الكالم 
يف اسـتحباب زيادة احلربة اإلشـكال يف داللته عىل اسـتحباب ذلك بخصوصه فضالً 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب التكفني حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب التكفني حديث:١ وذيله.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب التكفني حديث:٢.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٤.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٣. وباب:١٣ منها حديث:٢، ٣.
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عن أن يرفع به اليد عن إطالق ما تضمن استحباب كون الكفن أبيض. 
 هـذا وظاهـر النصوص املتقدمة كون كل من القطن واألبيض مسـتحباً تتأد
وظيفتـه به ولو مع عـدم اآلخر، إلطالق دليل كل منهام الشـامل لصورة فقد اآلخر. 

وهو الظاهر من املدارك وكشف اللثام.
لكـن يف اجلواهـر: «قد يدفع ذلك بـأن املتجه يف مثله بعـد حصول رشط محل 
املطلـق عـىل املقيد تقييد كل منهام باآلخر، فيحصل املطلوب من أن املسـتحب القطن 
األبيض. سـيام بعد ما عرفت من معقد اإلمجاع. ومحله عىل إرادة اسـتحباب كل منهام 

.« من دون تقييد ـ كام عساه يظهر من بعضهم ـ خالف الظاهر. فتأمل جيداً
وهـو كـام تـر، ملا تقـرر يف حملـه مـن أن رشط محل املطلـق عىل املقيـد التنايف 
بينهـام، وهـو غري حاصل يف املسـتحبات، عىل ما حقق يف حمله مـن األصول. ومعاقد 
اإلمجاعـات املتقدمـة وإن كانت قد تظهر بدواً يف التقييد، إال أن محلها عىل اسـتحباب 
كل منهام استقالالً غري بعيد. والسيام مع استدالهلم بالنصوص املتقدمة الظاهرة فيه. 
عـىل أن االقتصـار فيها عىل بيان اسـتحباب املقيـد ال ينايف اسـتحباب املطلق لينهض 

اإلمجاع باخلروج عن ظاهر النصوص لو كان حجة يف نفسه. 
(١) ففي مرسل الصدوق: «روي: أن سندي [السندي. فقيه] بن شاهك قال 
أليب احلسـن موسـى ين جعفرA: أحب أن تدعني [عىل أن. فقيه] أكفنك. فقال: 
إنا أهل بيت حج رصورتنا ومهور نسـائنا وأكفاننا من طهور أموالنا»(١). ولعله يشـري 
ملـا روي مسـنداً يف اإلرشـاد(٢) ومقاتل الطالبيـني(٣) يف حديث طويـل يتضمن ذلك. 
وقد يؤيده ما عن أيب ذر من أنه قال حني حرضته الوفاة ملن حرض: «أنشـدكم باهللا أن 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٤ من أبواب التكفني حديث:١.
(٢) اإلرشاد ص:٣٠٢ طبع النجف األرشف سنة ١٣٨١هـ.

(٣) مقاتل الطالبيني ص:٣٣٦ طبع النجف األرشف سنة ١٣٨٥هـ.

وأن يكون من خالص املال وطهوره(١)
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.(١)« يكفنني منكم من كان أمرياً أو بريداً أو نقيياً
مضافـاً إىل أنـه إن كان املراد من طهور املال املال املكتسـب من املكاسـب غري 
املكروهة فهو مقتىض فرض كراهة تلك املكاسب. وإن كان هو اخلالص من الشبهات 
وإن كانت غري منجزة فهو مقتىض حسن االحتياط إلحراز الواقع، الذي ال ينافيه حلّ 

. الترصف ظاهراً
نعم قد يظهر من بعض النصوص رجحان ترك االحتياط املذكور ولو بلحاظ 
بعـض العناويـن املزامحة، عىل ما ذكرناه يف مبحث الرباءة من األصول. وال يبعد كون 

النص املتقدم أقو منها ولو يف خصوص املورد. فالحظ. 
(١) فقـد دلّ غـري واحد من النصوص عىل اسـتحباب التكفني يف الثياب التي 
صـىل فيها، كصحيح حممد بن مسـلم عن أيب جعفرA: «قـال: إذا أردت أن تكفنه 
فإن اسـتطعت أن يكون يف كفنه ثوب كان يصيل فيه نظيف فافعل، فإن ذلك يستحب 
أن يكفن فيام كان يصيل فيه»(٢) وحديث سهل بن اليسع: «سألت أبا احلسنA عن 
الثيـاب التي يصيل فيها الرجل ويصـوم أيكفن فيها؟ قال: أحب ذلـك الكفن...»(٣) 

وغريمها.
ويدلّ عىل اسـتحباب التكفـني يف ثياب إحرامه ما تقـدم يف صحيح يونس بن 
 :يف ثوبني شوطيني كان حيرم فيهام(٤). ودعو Aيعقوب من تكفني اإلمام الصادق
أن جمـرد الفعل ال يدل عىل االسـتحباب، نظري ما تقدم يف احلـربة. مدفوعة بأن حيثية 
اإلحـرام ملا كانت مناسـبة ارتكازاً للفضيلـة يف الكفن، فالتنبيه عليهـا يف مقام حكاية 

الفعل ظاهر أومشعر بوجه قوي يف االستحباب. 
(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٧ من أبواب الكفن حديث:٧.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤ من أبواب التكفني حديث:١.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٥، ١٥.

 وأن يكون ثوباً قد أحرم أو صىل فيه(١)، 
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نعم قد يتجه ذلك يف صحيح معاوية بن عامر عن أيب عبداهللاA: «قال: كان 
ثوبا رسـول اهللا8 اللـذان أحرم فيهام يامنيـني عربي وأظفار، وفيهـام كفن»(١)، 
لسـوقه باألصل لبيـان نوع ثويب إحرامه8، ال لبيان صفـة ثياب كفنه، وإن بنيّ 
. غاية األمر أنه قد يصلح مؤيداً ملا يستفاد من صحيح يونس. كام يؤيده  بعد ذلك تبعاً

أيضاً مرتكزات املترشعة يف أمثال ذلك. 
ومما تقدم يظهر اسـتحباب كل من الثـوب الذي صىل فيه والثوب الذي أحرم 
فيـه، فيكـون مجعهام أفضـل، ال االكتفاء بأحدمهـا، كام هو مقتىض اجلمـود عىل عبارة 
املتن. بل مقتىض حديث سهل ـ الذي تقدم عند الكالم يف وجوب القميص يف الكفن 
تقريب اعتبار سـنده ـ اسـتحباب التكفني يف الثوب الذي صام فيه أيضاً، ألن الظاهر 

من فرض الصالة والصيام فيه االنحالل ال االرتباطية.
نعـم الظاهـر ابتنـاء اسـتحباب اجلميـع عـىل التداخـل، فيجـزي عنهـا ثوب 
واحدحصـل فيـه مجيعهـا. لإلطـالق يف دليـل الصـوم والصـالة، وملناسـبة احلكـم 
واملوضـوع يف اإلحـرام الذي ال إطالق لدليله، وإنام اسـتفيد منه احلكم بضميمة فهم 

عدم اخلصوصية ملورده. بل من املعلوم غلبة الصالة يف ثياب اإلحرام، لطول أمده.
كـام أن الظاهـر تأكد االسـتحباب تبعاً لكثـرة العبادة احلاصلة من الشـخص، 
لقضـاء املناسـبة االرتكازيـة به. كقضائهـا بتأكده تبعاً ألمهيـة العبـادة الواقعة به، كام 
يناسبه أيضاً ما تقدم يف صحيح احللبي من وصية اإلمام الباقرA بتكفينه يف رداء له 

حربة كان يصيل فيه يوم اجلمعة(٢).
هذا ومقتىض اجلمود عىل عبارة املتن اسـتحباب كون الكفن كله ثوباً قد أحرم 

أو صىل فيه. لكن يبعد إرادته بلحاظ ما سبق من النصوص.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب التكفني حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١٠.
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(١) ففـي املعتـرب والتذكـرة دعـو اإلمجـاع عـىل اسـتحباب تطييـب الكفن 
بالذريـرة، وإن اختلفت عبارات األصحاب بني الترصيح بالعموم جلمع الكفن ـ كام 
يف كشـف اللثـامـ  وإطـالق نثرها عليه، واالقتصـار عىل القميص واحلـربة واللفافة، 

وعىل األخريين. بل يف املنتهى أنه ال يستحب نثرها عىل اللفافة الظاهرة.
ويشـهد لألول ما يف موثق عامر عن أيب عبداهللاA: «ثم تبدأ فتبسـط اللفافة 
، ثـم تذر عليها الذريرة، ثـم اإلزار... وجيعل عىل كل ثوب شـيئاً من الكافور،  طـوالً
وعىل كفنه ذريرة...»(١) وموثق سـامعة عنهA: «قال: إذا كفنت امليت فذر عىل كل 
ثوب شيئاً من ذريرة وكافور»(٢). وقد تقدم يف ذرها عىل القطن ويأيت إن شاء اهللا تعاىل 

يف كراهة الكفن بغريها وغري الكافور ما ينفع يف املقام. 
نعـم ال يبعد محـل املوثقني عىل نثر الذريرة عىل كل ثـوب من اجلهة التي جيعل 
فيهـا امليـت، بحيث تكـون الذريرة يف باطنه مـع امليت اليف ظاهره بعـد لف امليت به، 
الرتكاز أن الغرض من وضعه عىل كل ثوب ثوب هو تطييب امليت به، وهو املناسب 
ملـا تضمنـه موثق عـامر من نثره عىل اللفافة عند بسـطها قبل لف امليـت هبا. ولعله هو 

املراد مما تقدم من املنتهى، ألنه جعله يف مساق نثرها عىل اجلنازة والنعش.
ثم إنه مما تقدم يف املوثقني يظهر الوجه يف اسـتحباب نثر الكافور أيضاً، وإن مل 
أعثـر عاجالً عىل من تعرض له عدا السيد الطباطبائي يف العروة الوثقى. ثم قال: «وال 
يبعد اسـتحباب التربك برتبة قرب احلسنيA ومسـحه بالرضيح املقدس أو برضائح 

سائر األئمةG بعد غسله بامء الفرات أو بامء زمزم».
هذا وقد اختلفت كلامت الفقهاء واللغويني يف حتديد الذريرة، بنحو ال يتسـنى 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٤.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب التكفني حديث:١.

وأن يلقـى عليـه الكافـور والذريـرة(١) وأن خيـاط بخيوطـه إذا احتاج إىل 
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لنـا عاجالً اخلروج منها بمحصل بعد عدم شـيوع إطالقهـا يف عرفنا، وقال يف العروة 
الوثقى: «وهي ـ عىل ما قيل ـ حبّ يشـبه حب احلنطة له ريح طيب إذا دق. وتسـمى 
». وهو كام تر ال جمال للتعويل عليه  اآلن قمحة. ولعلها كانت تسمى بالذريرة سابقاً

 . بعدعدم ثبوت إطالق الذريرة عليه سابقاً
(١) كام يف املبسـوط وغريه، ونسبه يف املدارك للشيخ وأتباعه، ويف الروضة أنه 
املشهور. ويف اجلواهر: «بال خالف أجده بني األصحاب، بل نسبه يف الذكر وجامع 
املقاصد إىل الشـيخ وإليهم مشـعرين بدعـو اإلمجاع عليه. ولعلـه احلجة. مع ما فيه 
من التجنب عام مل يبلغ مبلغه يف حله وطهره. وإال فلم نقف عىل ما يدل عليه يف يشء 
مـن األدلة». وهو كام تر. والسـيام مع غلبة عدم إحكام اخلياطـة باخليوط املذكورة 

لضعفها. كام قد ينايف إناقة الكفن التي تقدم الندب إليها. فالحظ. 
(٢) كام يف خرب أيب كهمس: «حرضت موت إسامعيل وأبو عبداهللاA جالس 
عنده... فلام فرغ من أمره دعا بكفنه، فكتب يف حاشـية الكفن: إسـامعيل يشهد أن ال 

إله إال اهللا»(١) ونحوه خربه اآلخر(٢).
ويف البحار عن مصباح األنوار عن عبداهللا بن حممد بن عقيل قال: «ملا حرضت 
فاطمـة الوفاة دعت بامء فاغتسـلت، ثـم دعت بطيب فتحنطت بـه، ثم دعت بأثواب 
غالظ خشـنة فتلففت هبا، ثم قالت: إذا أنا مت فادفنوين كام أنا وال تغسلوين. فقلت: 
هل شـهد معك ذلك أحد؟ قال: نعم شـهد كثري بن عبـاس. وكتب يف أطراف كفنها 
كثـري بن عباس: تشـهد أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـداً رسـول اهللا8»(٣). قال يف 

اجلواهر: «مع ضميمة علم أمري املؤمنني واحلسننيG بذلك».

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٩ من أبواب التكفني حديث:١، ٢.
(٣) بحار األنوار باب التكفني وآدابه حديث:٣٦. ج:٨١ ص:٣٣٥ الطبعة اجلديدة.

اخلياطة(١)، وأن يكتب عىل حاشية الكفن(٢):
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لكـن اشـتامل احلديث عـىل الوصية بعدم تغسـيلهاJ بعد املـوت، وعىل أن 
الكاتب كثري بن عباس الذي قيل إنه ولد قبل وفاة النبي8 بأشهر، وأن الراوي 
باملشاهدة عبداهللا بن حممد بن عقيل مع أنه مل يعرف لعقيل حفيد كبري يف ذلك الوقت، 

موجب للريب فيه جداً، وعدم هنوضه حتى بالتأييد.
هذا ويف مرسلة االحتجاج عن حممد بن عبداهللا بن جعفر احلمريي عن صاحب 
الزمان عجل اهللا تعاىل فرجه: «أنه كتب إليه: روي لنا عن الصادقA أنه كتب عىل 
إزار إسـامعيل ابنه: إسـامعيل يشهد أن ال إله إال اهللا، فهل جيوز لنا أن نكتب مثل ذلك 

بطني القرب أو غريه، فأجاب: جيوز ذلك، واحلمد هللا»(١).
ومـن القريب محل مـا تضمنته الرواية عن الصـادقA عىل مضمون خربي 
أيب كهمـس، ويكون اختالفهام بسـبب النقل باملعنى، حيث ال يبعـد انرصاف الكتابة 
عىل حاشـية الكفن يف اخلربين إىل خصوص اإلزار الشـامل بعد ظهور الكل يف وحدة 
الكتابة وعدم تعددها، ألنه األبعد عن التعرض للقذر املسـتفاد االهتامم به مما تضمنه 

اخلربان من الكتابة عىل حاشية الكفن. 
لكـن مل أعثـر عـىل من عـرب بذلك مـن األصحاب، بـل هم بعـد اختالفهم يف 
املقـدار املكتـوبـ  بني من أطلـق الكتابةـ  كام يف اخلالفـ  أو عىل الكفنـ  كام عن ابن
اجلنيد ـ أوعىل األكفان مقترصاً عليها ـ كام يف االقتصاد والرسائر وغريمها ـ أو مضيفاً 
إليهـا اجلريدتـني فقط ـ كـام يف املختلف أنه املشـهور ـ أومـع احلربةوالعاممة ـ كام عن 
اجلامـع ـ ومـن رصح بالتعميم لألكفان كلها ـ كام عـن املصباح وخمترصه ـ ومن نص 
عىل احلربة أو ما يقوم مقامها والقميص واجلريدتني ـ كام يف املقنعة ـ ومن أبدل احلربة 
منها باإلزار ـ كام يف الغنية ـ ومن مجع بينهام وبني القميص واجلريدتني ـ كام يف اهلداية 
والرشايـع والقواعـد ومجلـة كثرية مـن الكتب ـ ومن أبـدل اجلريدة بالعاممـة ـ كام يف 
النهاية وعن التحرير ـ ومن ضم العاممة وحدها ـ كام يف املبسوط ـ أو مع اللفافة ـ كام 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٩ من أبواب التكفني حديث:٣.
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يف الـدروسـ  إىل غـري ذلك مما قد يوجد يف كلامهتم. ويف املسـالك: «والكل جائز. بل 
لو كتب عىل مجيع أقطاعه فال بأس، لثبوت أصل الرشعية، وليس يف زيادهتا إال زيادة 

اخلري إن شاء اهللا».
هـذا وال إشـكال يف أنـه ال جمال للبناء عىل اسـتحباب ذلك رشعـاً بعد قصور 

النصوص السابقة عنه حتى لو كانت يف نفسها حجة عىل إثبات مضموهنا.
نعـم ال بـأس باإلتيـان بكل ما حيتمـل مطلوبيته رشعـاً أو انتفـاع امليت به بعد 
ثبـوت نظريه. إال أن يلـزم منه توهني للمضمون املكتوب، كـام لعله كذلك يف اخلرقة 
واملئـزر وبعض مواضع القطع األخر املعرضة للنجاسـة أو النازلة حماذية ألسـافل 
امليـت، إذ لـو مل يثبـت حرمة ذلك فـال أقل مـن منافاته لألوىل بحيـث ال تصلح جهة 

الرجحان املحتملة جلعل فعله أوىل. ويأيت ما له نفع يف املقام. 
(١) كام يف املراسـم، ومفتاح الكرامة: «ومل أجده لغريه». واملعروف االقتصار 

عىل كتابة اسمه، كام تضمنته النصوص املتقدمة. 
(٢) وعليـه اقتـرص يف الفقيـه واهلدايـة واملقنعـة واملراسـم والنافـع، وحكـي 
عـن الصـدوق األول والرسـالة الغريـة للمفيـد. ويقتضيه خرب أيب كهمس ومرسـلة 

االحتجاج املتقدمة. 
(٣) كام يف املبسـوط والنهاية والعروة الوثقى. ومل أعثر عليه عاجالً يف غريها، 
كام مل ينقل عنه، وإنام اقترصوا عىل أصل الشـهادة األوىل. وال بأس به برجاء املطلوبية 

أوانتفاع امليت بعد عدم النص به، نظري ما تقدم. 
(٤) قـد اقترص عىل الشـهادتني يف الرسائر والدروس وحكـي عن ابن اجلنيد. 
وال يشهد له عد ما تقدم عن مصباح األنوار يف كفن الصديقة الزهراءJ مما عرفت 

فالن بن فالن(١) يشـهد أن ال إلـه إال اهللا(٢) وحده ال رشيك له(٣)، وأن 
 Gحممداً رسول اهللا(٤)، ثم يذكر األئمة
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حالـه. ومن ثم ال جمـال لإلتيان به إال برجاء املطلوبية أو انتفـاع امليت، نظري ما تقدم. 
وربام يأيت ما ينفع يف املقام. 

(١) كـام ذكـره مجهـور األصحاب، ونسـبه هلم غـري واحـد، ويف املختلف أنه 
املشهور. ومل يعرف عمن قبل الشيخ، وإنام ذكره هو واشتهر بني من بعده، ويف مفتاح 
الكرامـة أنه مل يرتكه ممن بعده إال الشـاذ. بل يف اخلـالف دعو إمجاع الفرقة وعملهم 
عليـه، بنحـو يظهـر يف معروفيته قبله، كام قد يسـتظهر من الغنية دعـو اإلمجاع عليه 

وعىل ما بعده.
وقد يسـتأنس له بام رواه الشـيخ يف الغيبة بسـنده عن أيب احلسـن عيل بن أمحد 
الـدالل القمي، قال: «دخلـت عىل أيب جعفر حممد بن عثامنK يوماً ألسـلم عليه 
 Gفوجدته وبني يديه ساجة ونقاش ينقش عليها ويكتب آياً من القرآن وأسامء األئمة
عىل حواشـيها، فقلت له: يا سـيدي ما هذه السـاجة؟ فقال يل: هذه لقربي تكون فيه 
أوضـع عليها، أو قال: أسـند إليها...»(١) وذكر للحديث سـنداً آخـر. لكن ذلك كله 
اليبلغ مرتبة احلجية عىل االستحباب الرشعي، بل ال حميص من البناء عىل عدم جواز 
االتيـان به إال برجاء املطلوبية أو انتفاع امليت به، الذي يقو احتامله بمالحظة بعض 

احلوادث املنقولة التي تظهر للمتتبع. فالحظ. 
هـذا ويف الرشايـع يف بيان مسـتحبات الكفن: «وتكتب... اسـمه وأنه يشـهد 
». وظاهره الفرق  الشـهادتني. وإن ذكر األئمـةG وعددهم إىل آخرهم كان حسـناً
بـني الشـهادتني وذكر األئمةG. لكن املتجـه بالنظر للنص هو الفرق بني الشـهادة 
األوىل وما عداها، ال بني الشهادتني وما عدامها. إال أن يكون نظره ملا تقدم من البحار 

 . يف كفن الصديقةJ. وإن كان بعيداً جداً
(٢) أو نحـو ذلـك ممـا يرجع لإلقـرار بمنصبهـم اإلهلي. كـام رصح بذلك يف 

(١) كتاب الغيبة ص:١٣٢ طبعة النجف األرشف.

واحداً بعد واحد(١)، وأهنم أولياء اهللا وأوصياء رسوله(٢)، 
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املبسوط ومجلة كثرية من الكتب، وهو ظاهر ذكر اإلقرار هبم يف معقد إمجاع اخلالف. 
 Gكام قد حيمل عليه كالم مجاعة ممن اقترص عىل التعبري بذكرهم أو بكتابة أسـامئهم
ملناسبته لسياق ذكر الشهادتني. وإن أمكن اجلمود عليه بحمله عىل جمرد التربك بكتابة 

أسامئهم، نظري ما تقدم يف حديث الساجة التي أعدها العمري لنفسه. 
(١) كام يف الغنية حيث أضاف اإلقرار هبا لإلقرار بالشهادتني واألئمةG. بل 
ربام يسـتظهر من كالمه دعو اإلمجاع عىل ذلك. وقد يستدل الستحبابه واستحباب 
مـا قبله بالنصوص املتقدمة بدعو فهم عدم اخلصوصية للشـهادة األوىل عرفاً، وأن 
ذكرهـا ألهنا االعتقـاد احلق الذي عليه حييـى املؤمن ويموت ويبعـث، وبه نجاته من 

اهللكة.
لكنـه ال خيلـو عن إشـكال. بل هو ال يناسـب االقتصـار يف مقـام العمل عىل 
الشـهادة األوىل، وإمهال ما عداها حتى الشـهادة الثانية التي ال جمال الحتامل التقية يف 
تركها، حيث يناسب ذلك خصوصية الشهادة األوىل وأمهيتها، كام يناسبه أيضاً ما قد 
يستفاد من مجلة من البيانات الرشعية من أهنا األساس املطلوب باألصل وأن مطلوبية 
اإلقـرار ببقية األمـور ألهنا متممة هلـا ورشوط يف قبوهلا. ومن هنا الجمـال لإلتيان بام 

ذكروا بسائر االعتقادات احلقة إال برجاء املطلوبية وانتفاع امليت، نظري ما تقدم. 
لكن عن الذكر بعد التعرض لكتابة الشهادتني وأسامء األئمةG: «ومل ينقل 
استحباب كتابة يشء عىل الكفن سو ذلك، فيمكن أن يقال بجوازه لألصل، وباملنع 
ألنـه ترصف مل يعلم إباحة الشـارع له». بل يف جامع املقاصـد: «ومل يذكر األصحاب 
كتبـة يشء غـري ما ذكر، ومل ينقل يشء يعتد به يدل عـىل الزيادة وبإعراض األصحاب 
عن التعرض للزيادة يشعر بعدم جتويزه. مع أن هذا الباب ال جمال للرأي فيه، فيمكن 

املنع...».

وأن البعث والثواب والعقاب حق(١). 
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والكل كام تر. فإن عدم العلم بإباحة الشارع الترصف املذكور إن اقتىض املنع 
بلحاظ أصالة االحتياط، فقد تقرر يف حمله أن األصل الرباءة. وإن اقتضاه بلحاظ عدم 
ملكيـة املتـرصف للكفن فاملتجه املنع حتـى من كتابة الشـهادة األوىل التي هي املتيقن 
من األدلة، ألن اسـتحباب كتابتها ال تقتيض عدم اعتبار رضا املالك، كام هو احلال يف 
سائر مستحبات الكفن. فالكالم البد أن يكون يف فرض عدم منافاة الكتابة للسلطنة، 

لكون الكتابة بإذن مالك الكفن أو وليه أو لكونه هو الكاتب. 
كام أن عدم تعرض األصحاب للزيادة ال يشعر بعدم جتويزهم هلا، كام ال يشعر 
كالم من اقترص عىل الشـهادة األوىل أو الشـهادتني بعدم جتويزه الزيادة عليها. بل قد 
يشـعر تعدهيـم عن مورد النـص يف املكتوب عليـه واملكتوب بمفروغيتهـم عن ابتناء 
احلال يف املقام عىل السـعة واجلواز، كام هو مقتىض األصل الذي ال يكون اجلري عليه 
مـن إعامل الرأي املمنوع منـه، بل املنع منه من ذلك. بل ما ذكره يف جامع املقاصد هنا 
ال يناسـب ما ذكره هو وغريه من أنه ال بأس بالتوسـع يف املكتوب عليه، لثبوت أصل 

الرشعية، وليس يف زيادهتا إال زيادة اخلري. 
وأمـا خلوّ النصوص عـن الزيادة فهو ال يقتيض املنع عنهـا، بل غاية ما يقتيض 
الظن بعدم اسـتحباهبا رشعاً، وال يمنع من احتامل انتفاع امليت هبا. بل قد يكون عدم 
البيان لعدم مناسـبة الظروف يف عرص صدور النصوص له، حيث قد يتوجه الشـيعة 

لذلك بنحو يظهر منهم ويصري سبباً لتشنيع أعدائهم املرتبصني هبم الدوائر عليهم.
وليـس عدم تعـرض النصـوص لكتابة الشـهادة األوىل عىل الكفـن إىل موت 
اسـامعيل مع مرشوعيتها وعدم املحذور الظاهر يف بياهنا بأقل غرابة من عدم تعرضها 
لكتابـة مـا زاد عليها يف متام عرص احلضور لو كانت مرشوعة، كام لعله ظاهر. ومن ثم 

ال خمرج عام ذكرنا آنفاً من جواز اإلتيان بالزيادة برجاء املطلوبية وانتفاع امليت. 
هـذا وقد ذكر مجاعة اسـتحباب كون الكتابة برتبة احلسـنيA. ويقتضيه يف 
اجلملـة ما سـبق يف مرسـلة االحتجاج. وهو املناسـب ملـا هو املعهود من كـون الرتبة 
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الرشيفة من مظان التربك، حيث حيتمل معه انتفاع امليت هبا يف املقام.
نعـم الظاهـر جواز الكتابة بـكل ما يمكن الكتابة به مـن دون ظهور دليل عىل 

الكراهة فضالً عن احلرمة يف يشء منها.
ومـا ذكره بعضهـم من تعني املاء والطـني دون األصباغ. غري ظاهر. والسـيام 
مـع عدم تعارف الكتابة باملاء والطني، فعدم التنبيه عليه يف خربي أيب كهمس موجب 

لالطمئنان بعدم وقوع الكتابة به.
وأمـا مـا ذكره غري واحـد من النهي عـن الكتابة بالسـواد، بل ظاهـر بعضهم 
حرمته، فكأنه يبتني عىل ما يأيت من مرجوحية كون الكفن أسود. لكن يف شموله ملثل 

الكتابة عليه بالسواد إشكال، بل منع.
وأمـا اسـتحباب كـون الكفن أبيـض فلو تم منافـاة الكتابة بام له لـون مل يفرق 
فيـه بني الطني وغريه من األلوان. ولعله لذا رجح يف املسـالك وغـريه الكتابة بالطني 

األبيض.
لكن عرفت عدم تعارف الكتابة بالطني فضالً عن األبيض منه. فالجمال حلمل 
النص عىل خصوصه. ومن ثم يكون النص املذكور خمرجاً عن إطالق دليل استحباب 

كون الكفن أبيض.
وأشـكل مـن ذلك ما ذكـره بعضهم من الكتابـة باالصبع، الظاهـر منها ما ال 
يوجـب التأثـري، عىل اختـالف عباراهتم يف إطالق ذلـك، والتخيري بينـه وبني الرتبة، 

وتقييده بتعذر الكتابة بالرتبة.
إذ فيه: أن ظاهر األدلة اعتبار كون الكتابة بنحو يؤثر يف الكفن، ألن ذلك إن مل 

يكن مأخوذاً يف مفهوم الكتابة فال أقل من كونه املنرصف منها. فالحظ. 
(١) كام يف العروة الوثقى. ولعله ملا عن ابن طاووس يف مهج الدعوات من أنه 

وأن يكتب عىل الكفن دعاء اجلوشن الصغري(١)
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بعـد أن ذكر الدعاء املذكور عقبه بالرواية اآلتية يف اجلوشـن الكبري. وقد اسـتغربه يف 
البحار، ثم قال: «ظهر يل من بعض القرائن أن هذا ليس من السـيد قدس اهللا روحه، 
وليـس هـذا إال رشح اجلوشـن الكبري. وكان كتب الشـيخ أبو طالب بـن رجب هذا 
الـرشح مـن كتب جده السـعيد تقي الدين احلسـن بن داود، ملناسـبة لفظة اجلوشـن، 

واشرتاكهام يف اللقب، يف حاشية الكتاب، فأدخله النساخ يف املتن»(١).
ويؤيده ما يف املستند، قال بعد نسبة ذلك لكتاب املهج: «ولكني ما رأيت شيئاً 
  ... يف رشح اجلوشن الصغري يف نسخة املهج التي كانت عندي، وكانت مصححة جداً

وال مناسبة كثرية هلذا الدعاء مع املقام أيضاً، فعدم استحبابه بخصوصه أظهر».
لكن يف مسـتدرك الوسـائل بعد نقل ما تقدم من البحـار: «قلت: املوجود فيام 
حرضنا من نسـخ املهج بعد ذكر اجلوشـن الصغري ما لفظه: يقـول كاتبه الفقري إىل اهللا 
تعـاىل أبـو طالب بن رجب: وجـدت دعاء اجلوشـن وخربه وفضلـه يف كتاب جدي 
السـعيد تقـي الدين احلسـن بـن داودS يتضمـن مهج الدعـوات وغـريه بغري هذه 
الروايـة واخلرب متقدم عـىل الدعاء املذكور فأحببت إثباته يف هـذا املكان، ليعلم فضل 
الدعاء املذكور. وهذا صفة ما وجدته بعينه: دعاء اجلوشـن وفضله... الخ. ورصحيه 
أن اجلوشن الصغري كان مكتوباً يف املوضع الذي أشار إليه بعد هذا الرشح، فال اشتباه 
للناسخ، وال للشيخ املذكور، وإن كان والبد فهو صاحب الكتاب املذكور. وال أظن 

املجليسS وجد قرينة غري ما ذكرنا. فاالحتياط يقتيض التوسل بكليهام»(٢). 
(١) ملا يف البحار: «جنة األمان للكفعمي: عن السـجاد زين العابدين عن أبيه 
عـن جده عـن النبي8: قال: نزل جربئيل عىل النبـي8 يف بعض غزواته 

(١) بحار األنوار باب التكفني وآدابه حديث:٣٢ ج:٨١ ص:٣٣٢.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٨ من أبواب الكفن حديث:١.

والكبري(١) 
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وعليه جوشـن ثقيل آمله ثقله، فقال: يا حممد ربك يقرئك السـالم، ويقول لك: اخلع 
هـذا اجلوشـن واقرأ هذا الدعاء فهو أمان لك وألمتك. وسـاق احلديـث إىل أن قال: 
ومـن كتبـه عىل كفنه اسـتحيي اهللا أن يعذبـه بالنار. وسـاق احلديـث إىل أن قال: قال 
احلسنيA: أوصاين أيبA بحفظ هذا الدعاء وتعظيمه، وأن أكتبه عىل كفنه، وأن 
أعلمه أهيل، وأحثهم عليه، ثم ذكر اجلوشـن الكبري كام سيأيت يف كتاب الدعاء. أقول: 
رواه يف البلـد األمـني أيضاً هبذا السـند وزاد فيه: ومن كتب يف جام بكافور أو مسـك 
ثم غسـله ورشـه عىل كفن امليت أنزل اهللا تعاىل يف قربه ألف نور، وآمنه من هول منكر 
ونكـري، ورفع عنه عذاب القرب، ويدخل كل يوم سـبعون ألف ملك إىل قربه يبرشونه 

باجلنة، ويوسع عليه قربه مد برصه»(١). 
هـذا وقد حكي يف باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفن من مسـتدرك الوسـائل 
عـن الكفعمي يف البلد األمني مرسـالً عن النبي8 دعائـني آخرين يكتبان عىل 
الكفن، وعن السـيد هبة اهللا يف املجموع الرائق مرسالً يف خواص السور قال: «سورة 
التحريـم إذا كتبت عىل امليت خففت عنه، فإذا أهدي ثواهبا للميت أرسع إليه كالربق 

وآنسته وخففت عنه»(٢).
بل ذكر غري واحد استحباب كتابة القرآن كله عىل الكفن، ويف اجلواهر: «وهو 
مشـهور يف زماننـا، حتـى صارذلك فيه من األمور التي ال يعرتهيا شـوب اإلشـكال، 
وعليـه أعاظـم علـامء العـرص». وكأنه ملـا يف خرب عبـداهللا الصـرييف املـروي يف كتايب 
العيـون وإكامل الدين يف حديث وفاة اإلمام الكاظمA من أنه كفن بكفن فيه حربة 

استعملت بألفني ومخسامئة دينار عليها القرآن كله(٣).
لكن الذي تضمنه احلديث أن الذي كفنه بذلك سـليامن بن أيب جعفر املنصور 

(١) بحار األنوار باب التكفني وآدابه حديث:٢٢ ج:٨١ ص:٣٣٢.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٨ من أبواب الكفن حديث:٢، ٣، ٤.

(٣) وسـائل الشـيعة ج:٢ بـاب:٣ من أبـواب التكفني حديـث:١ وعيون أخبار الرضـاA ج:١ ص:٣٧ 
وإكامل الدين ص:٨١. كالمها طبعة النجف األرشف.
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تـداركاً ملا حلقه من الدولة من التشـهري بـه والتفريط بحقه، ومـن الظاهر عدم حجية 
فعلـه، كـام نبه له غري واحـد، نعم هو يدل عـىل معروفية ذلك بني املسـلمني من ذلك 
العـرص. كـام أنه قد يسـتأنس له بام تقدم من كتاب الغيبة من خرب السـاجة التي أعدها 

العمري لنفسه. 
: ويف العروة الوثقى أضاف أموراً

األول: كتابة هذين البيتني:
زادٍ بغـري  الكريـم  عـىل  وفـدتُ 
ومحـلُ الـزاد أقبـحُ كـلِّ شــيءٍ

مـن احلسـناتِ والقلبِ السـليمِ
الكريـمِ عـىل  الوفـودُ  كانَ  إذا 

مدعياً أن أمري املؤمننيA كتبهام عىل كفن سـلامن الفاريس. ومل يتيرس عاجالً 
معرفة مصدره.

الثـاين: كتابة السـند املعروف بسلسـلة الذهب املشـتمل عـىل التحصن بكلمة 
االخـالص. وهو مناسـب للمقام جداً، خصوصـاً بلحاظ ما سـبق. مضافاً إىل ما يف 
كشـف الغمـة عن بعضهم: «أن هـذا احلديث هبذا السـند بلغ بعض أمراء السـامانية 
فكتبه بالذهب، وأوىص أن يدفن معه، فلام مات رئي يف املنام، فقيل: ما فعل اهللا بك؟ 
قال: غفر يل بتلفظي بال إله إال اهللا وتصديقي حممـد رسول اهللا خملصاً، وأين كتبت هذا 

.(١)« احلديث بالذهب تعظيامً واحرتاماً
نعم األنسب اختيار السند املبتدئ باإلمام أيب حممد احلسن العسكريA عن 
آبائهG، الذي ذكره الصدوق يف كتاب العيون يف مجلة طرق احلديث املذكور(٢). إذ 

هو أرشف األسانيد وأوالها بالتعظيم، وأقرهبا للنفع.
الثالث: كتابة السـند اآلخر ذي السلسـة املباركة املشتمل عىل التحصن بوالية 

أمري املؤمننيA. وهو كاألول يف املناسبة للمقام. 
(١) كشف الغمة ج:٣ ص:٩٨.

(٢) عيون أخبار الرضاA ج:٢ ص:١٣٣. طبعة النجف األرشف.
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الرابع: أن يكتب عىل فص خاتم عقيق الشهادتان وأسامء األئمةG واإلقرار 
بإمامتهم. ومل أعثر عىل ما يناسبه عدا ما عن ابن طاووس يف فالح السائل قال: «وكان 
جـدي ورام ابـن أيب فارس... وهـو ممن يقتد بفعله قـد أوىص أن جيعل يف فمه بعد 
وفاتـه فص عقيق عليه أسـامء أئمتهG فنقشـت أنا فصاً عقيقـاً عليه: اهللا ريب وحممد 
نبيي وعيل (وسـميت األئمةG) أئمتي ووسـيلتي وأوصيـت أن جيعل يف فمي بعد 

املوت، ليكون جواب امللكني عند املسألة يف القرب سهالً إن شاء اهللا».
وقـال يف اجلواهـر: «ورأيت يف كتاب ربيع األنـوار للزخمرشي يف باب اللباس 
واحليل عن بعض أنه كتب عىل فص شـهادة أن ال إله إال اهللا، وأوىص أن جيعل يف فمه 
عند موته...». ثم قال يف العروة الوثقى: «بل حيسـن كتابة ما يرجى منه النفع من غري 
أن يقصد الورود». ووجهه ظاهر مما سـبق. ومنه ما يأيت اإلشـارة إليه من كتابة كتاب 
يوضع يف يمني امليت. ومنه سبحانه نستمد العون عىل سكرات املوت والعقبات التي 

بعده، إنه أرحم الوامحني. 
(١) كأنـه حلرمـة تنجيسـها وتقذيرهـا. لكـن يشـكل البناء عىل عمـوم حرمة 
التنجيس والتقذير ملا إذا مل يستلزم التوهني عرفاً، وعموم لزومه يف املقام ممنوع، بل ال 
يبعد عدم لزومه من نجاسة الدم يف اجلملة، خصوصاً القليل. كام ال إشكال يف لزومه 

. يف بعض فروضها، كام قد حيصل بدوهنا. وجمرد قصد التربك ال جيدي يف رفعه عرفاً
عـىل أن حرمـة التنجيـس والتقذيـر ال يقتيض وجـوب االحتيـاط بجعلها يف 
موضـع يؤمـن عليه منه، الحتياج وجوب االحتيـاط إىل دليل خاص، وبدونه يقترص 

عىل ما يعلم معه بحصول التنجيس والتقذير.
نعـم ال إشـكال يف رجحـان االحتيـاط بذلك. بـل لعله أرجح مـن االحتياط 
بكتابة ما مل يثبت اسـتحباب كتابته، كـام أرشنا إىل ذلك يف ذيل الكالم فيام يكتب عليه 

من قطع الكفن. 

ويلزم أن يكون ذلك كله يف موضع يؤمن عليه من النجاسـة والقذارة(١)،  
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(١) الظاهر أنه ال يسع مجيع ما سبق. 
(٢) ففـي العروة الوثقـى: «إذا مل تكتب األدعية املذكورة والقرآن عىل الكفن، 
بـل عـىل وصلة أخـر وجعلت عىل صـدره أو فوق رأسـه لألمن مـن التلويث كان 

أحسن».
(٣) لظهـور النصوص يف اسـتحباب الكتابة عىل الكفن. نعـم يتجه ذلك فيام 
يؤتـى بـه ملحض رجـاء املطلوبيـة أو انتفـاع امليت مـن دون نص يتضمـن كتابته عىل 
الكفن، كحديث سلسـلة الذهب، لوضوح عدم انحصـار احتامل املطلوبية واالنتفاع 
بالكتابـة عـىل الكفن. والسـيام بلحـاظ الرؤيا املتقدمة عن كشـف الغمـة يف حديث 
سلسلة الذهـب، وبلحاظ ما عن مصباح الشيخ ودعوات الراوندي(١) من ذكر كتاب 

يتضمن عقيدة امليت يوضع يف يمينه عىل تفصيل ال يسع املقام نقله. فراجع. 
(٤) مقتـىض اجلمـود عىل هـذه العبارة اسـتحباب كون اللفافـة عريضة يصل 
طرفاهـا إىل جانبـي امليت. ويبعد جداً إرادهتم ذلـك، ألن فرض اللفافة يقتيض ذلك، 

وإن تقدم الكالم يف وجوبه عند الكالم يف حتديد اإلزار. 
وأشـكل من ذلك ما يف املبسـوط من قوله: «ثم يلفه يف اللفافة، فيطوي جانبها 
األيـرس عىل جانبها األيمن، وجانبهـا األيمن عىل جانبها األيـرس» ونحوه يف النهاية، 
لوضـوح امتناع الفرض املذكور، ألن طي جانبها األيرس عىل جانبها األيمن مسـتلزم 
لكـون األيمن حتت األيرس، ومعه يمتنع طي األيمن عىل األيرس. وبعض عبائرهم ال 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٨ من أبواب الكفن حديث:٦.

فيكتب يف حاشـية اإلزار من طرف رأس امليت(١). وقيل: ينبغي أن يكون 
ذلك يف يشء يستصحب معه بالتعليق يف عنقه أو الشد يف يمينه(٢). لكنه ال 
خيلو من تأمل(٣). ويستحب يف التكفني أن جيعل طرف األيمن من اللفافة 

عىل أيرس امليت، واأليرس عىل أيمنه(٤)، 
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ختلو عن إمجال وتردد بني مضموين العبارتني. 
ومـن ثـم ال يبعد كون مـراد اجلميع مـا يف الفقيه واخلالف والوسـيلة من لف 
اجلانـب األيمـن من اللفافة فوق اجلانب األيرس منها. قال يف اخلالف: «ينبغي أن يبدأ 
بشـق الثوب األيرس عىل جانب امليت األيمن، ثم يقلب [اجلانب. ظ] بجانب األيمن 
ويطـرح عىل جانب امليت األيرس. وبه قال أصحاب الشـافعي، وقال املزين بالعكس. 

دليلنا: إمجاع الفرقة وعملهم».
وينحـرص الدليل عليه باإلمجاع املذكور، والرضـوي: «وتلفه يف إزاره وحربته 
وتبـدأ بالشـق األيرس ومتد عىل األيمن، ثم متد األيمن عـىل األيرس»(١) وبنحوه عرب يف 

الفقيه. كام أنه عمم يف الوسيلة ذلك للحربة. 
(١) كام يف العروة الوثقى. وقد يستظهر منه اختصاص ذلك بام إذا كان املكفن 
غري املغسـل، وأن املغسل ال يستحب له ذلك، بل ما يأيت من غسل اليدين والرجلني. 
ومل أعثر عىل نظري ذلك يف كالم األصحاب، وإنام ذكروا اسـتحباب اغتسـال الغاسل 

إذا أراد التكفني.
نعم قال يف الروضة بعد بيان ذلك: «ولو كفنه غري الغاسل فاألقرب استحباب 
. لفحو اغتسال الغاسل أو وضوئه» ونحوه عن البيان. ومقتضاه عموم  كونه متطهراً
اسـتحباب الطهارة لغري الغاسـل، ال اختصاصها به. وقد حيمل عليه ما يف املتن، بأن 
يكون املسـتحب للغاسـل كال األمرين من الطهارة احلدثية وغسل اليدين والرجلني، 

كام ذكره بعضهم، كالصدوق.
إذا عرفـت هـذا فاعلم أنه قال يف الفقيه: «ثم يغتسـل الغاسـل يبـدأ بالوضوء 
ثـم يغتسـل ثم يضع امليت يف أكفانـه» وقد يرجع إليه ما يف املبسـوط، حيث قال: «ثم 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٢ من أبواب الكفن حديث:١.

وأن يكون املبارش للتكفني عىل طهارة من احلدث(١)، 
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يأخذ يف تكفينه، فيتوضأ أوالً الغاسـل وضوء الصالة، وإن ترك تكفينه حتى يغتسـل 
كان أفضـل، إال أن خيـاف عىل امليت...» ونحـوه يف النهاية. وكأن اجلمع بني الوضوء 

والغسل ملا هو املعروف عندهم من أن كل غسل معه وضوء إال غسل اجلنابة.
ومن ثم قد يرجع إليه ما يف املنتهى وعن التحرير من استحباب الغسل، فإن مل 
يتمكن توضأ، وما يف التذكرة وعن هناية األحكام من اسـتحباب الغسل، فإن مل يفعل 
توضـأ. بـل ما يف مجلة كثرية من الكتب من اسـتحباب الغسـل أوالوضوء، بأن يكون 
مـراد الـكل أن االقتصار عـىل الوضوء ألنه بعـض املطلوب الـذي ال ينبغي تركه مع 
سـهولته. ومل يقترص عىل الغسـل فيام أعلم إال يف الوسـيلة، وإن أمكن أن يكون مراده 

ضم الوضوء إليه، اعتامداً عىل ما سبق من أن كل غسل معه وضوء. 
نعـم اقترص يف املقنع واملراسـم وحمكي الكايف عىل غسـل اليديـن إىل املرفقني، 
وهو الظاهر من املقنعة ـ ونسبه إليه يف كشف اللثام ـ ألنه وإن ذكر يف أواخر كالمه يف 
التكفني أنه إذا فرغ غاسل امليت من غسله توضأ وضوء الصالة ثم اغتسل، ولذا نسب 
له يف مفتاح الكرامة موافقة الفقيه، إال أن الظاهر أنه مسوق لبيان وجوب غسل املس 
بسـبب التغسيل، ال لبيان اسـتحباب تقديمه عىل التكفني كغسل اليدين إىل املرفقني. 
بـل قد يظهر مما ذكره من أنه إذا فرغ الغاسـل من غسـله نقـل إىل أكفانه من غري تلبث 

واشتغال، استحباب تقديم التكفني عىل الغسل والوضوء أو كراهة تأخريه عنهام. 
هذا وظاهر مجلة من كلامهتم واسـتدالالهتم، بل رصيح غري واحد أن الغسـل 
املذكـور هو غسـل املس يسـتحب تقديمه عـىل التكفني. لكن يف كشـف اللثام: «ويف 

الذكر أن من األغسال املسنونة الغسل للتكفني. ويف النزهة أنه به رواية».
ولعل املراد بالروايةـ  كام يف كشـف اللثام وغريهـ  صحيح حممد بن مسـلم عن 
: ليلة سبع عرشة من شهر رمضان...  أحدمهاH: «قال: الغسل يف سبعة عرش موطناً

وإذا غسلت ميتاً أو كفنته أو مسسته بعدما يربد»(١).
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١١.
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لكنـه ـ كام تر ـ إنام يقتيض الغسـل بعد التكفني ال قبلـه. عىل أن يف صحيحه 
اآلخـر عـن أيب جعفـرA: «وإذا غسـلت ميتـاً وكفنته أو مسسـته بعدما يـربد»(١). 
والظاهـر أن املـراد به غسـل املس الالزم من التغسـيل، وذكر التكفـني ألنه من توابع 

 . الغسل خارجاً، ال لكونه سبباً مستقالً
ومـن ثم قد حيمل عليه الصحيـح األول بعد عدم بناء األصحاب عىل ظاهره. 
مضافاً إىل أن كون التكفني من غايات الغسـل املسـتحبة ـ لو تم ـ ال ينايف كونه واجباً 
بسبب املس الالزم من التغسيل. ولعله لذا حكي عن الذكر أيضاً الترصيح هنا بأنه 

غسل املس. 
وكيف كان فقد استدل يف املنتهى عىل استحباب تقديم الغسل من املغسل بأنه 
يكـون عىل أبلغ أحواله من الطهارة عند تكفني امليـت الكامل الطهارة، فإن مل يتمكن 

توضأ، ألنه إحد الطهارتني وإن كان هو األقل.
وفيه: أن كون املكفن عىل أبلغ أحواله يف الطهارة بالغسـل وعىل بعض مراتبها 
بالوضوء إنام يقتيض استحباب تعجيل الغسل أو الوضوء مطلقاً، ال بلحاظ التكفني، 

وإنام يكون من مستحبات التكفني إذا كان دخيالً يف كامله، وهو حمتاج إىل دليل. 
ومنه يظهر ضعف ما يف املعترب والتذكرة من االستدالل له باستحباب التعجيل 
بغسـل املس. حيث يظهر أن ذلك وحده ال يقتيض خصوصية الغسـل يف التكفني عىل 
أن يكون من مستحباته. مضافاً إىل ما يف كشف اللثام من معارضته باستحباب تعجيل 
املوتى إىل مضاجعهم. ومن ثم ال جمال للبناء عىل استحباب إيقاع التكفني عىل طهارة، 

سواءً كان املكفن هو املغسل أم غريه. 
بـل هـو يف األول أظهـر، بلحـاظ التعرض يف مجلـة من النصـوص(٢) لتعقيب 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٥.
(٢) وسـائل الشـيعة ج:٢ باب:٢من أبواب غسـل امليت حديث:٣، ٤، ٥، ٩ وباب:١٤ من أبواب التكفني 

حديث:٥.
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التغسيل بالتكفني من دون إشارة إىل ختلل الغسل أو الوضوء بينهام. والسيام ما تضمن 
منها التنبيه عىل غسل اليدين والرجلني، ففي موثق عامر: «ثم جتففه بثوب نظيف، ثم 

تغسل يديك إىل املرافق ورجليك إىل الركبتني، ثم تكفنه»(١).
 Aوأظهر منها ما رصح فيه بتأخري الغسل عن التكفني، كقول العبد الصالح
يف صحيح يعقوب بن يقطني: «ثم يغسـل الذي غسـله يده قبـل أن يكفنه إىل املنكبني 
ثـالث مرات، ثم إذا كفنه اغتسـل»(٢) ويف حديث األربعامئة: «ومن غسـل منكم ميتاً 
فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه»(٣) ويف صحيح حممد بن مسلم عن أحدمهاH: «قلت: 
فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم. قلت: فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: 

يغسله، ثم يغسل يديه من العاتق، ثم يلبسه أكفانه، ثم يغتسل»(٤).
بـل يظهـر منها رجحان تأخري الغسـل عـن التكفني، لظهورهـا يف بيان املحل 
املطلوب رشعاً، ال احلاصل خارجاً بسـبب غلبة التعجيل بالتكفني. والسـيام صحيح 
حممد بـن مسـلم للتصدي فيه لبيان حمل الغسـل بعد بيان أصـل وجوبه ال بتبعه. وما 
عـن الذكـر من إمكان محله عـىل الرضورة. ال جيدي بعد عـدم القرينة عليه، بل هو 

خالف ظاهره وظاهر بقية تلك النصوص. 
وبذلـك خيرج عـام تقدم من املعتـرب والتذكـرة واملنتهى من االسـتدالل لو تم 
يف نفسـه، فيبنـى عىل مرجوحية الفصل من املغسـل بالغسـل بني التغسـيل والتكفني 
ـ للنصـوص املذكورة ـ املبتنيـة عىل مرجوحية تأخري جتهيز امليـت، أو بقائه عارياً بعد 
التغسـيل، ملـا فيـه من نوع توهـني أو غريمها، كام قد يسـتظهر مما تقدم مـن املقنعة وبه 

رصح يف املدارك وغريه.
أما غري املغسل فيستحب له الطهارة لو أراد التكفني عمالً بام تقدم من استدالل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل امليت حديث:١٠.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل امليت حديث:٧.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب غسل امليت حديث:٣، ١.
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املعتـرب وغريه بعد فرض متاميته، خلروجه عن مورد النصوص املتقدمة، وتيرس تقديم 
الطهارة له بحيث ال يلزم الفصل بني التغسـيل والتكفني. وقد سـبق أنه قد يسـتظهر 
مـن عبـارة املتن. لكن حيـث عرفت عدم متاميـة الوجه املذكور تعني عـدم البناء عىل 

استحباب طهارة املكفن مطلقاً، كام تقدم. 
بقـي يشء وهـو أن الدليل عىل اسـتحباب الغسـل والوضوءـ  لو تـمـ  ملا كان 
منحـرصاً بام تقدم مـن املعترب وغريه فهو يبتني عىل فرض كوهنام مطهرين من احلدث، 
 . فاإلتيـان هبام ألجل التكفني البد أن يبتني عىل قصد الطهارة من احلدث ولو ارتكازاً
بل الظاهر أن ترتب الطهارة مقوم للوضوء، وقصده مسـتلزم لقصدها، كام سبق عند 

الكالم يف الوضوء بقصد الكون عىل الطهارة. والزم ذلك جواز إيقاع الصالة به.
ومـا يف التذكـرة والقواعـد وجامـع املقاصـد وعـن اإليضاح من عـدم جواز 
إيقاعهـا بـه ما مل ينوبه رفع احلدث. يف غري حمله. وقد أطالوا الكالم يف ذلك بام ال جمال 

لتعقيبه. 
(١) تقـدم االقتصـار عىل ذلك مـن املقنع واملقنعة واملراسـم وحمكـي الكايف، 
كـام أرشنـا إىل مجع الصدوق بينه وبينه الوضوء والغسـل، غاية األمـر أنه قد يظهر منه 
تقديمه عىل التنشـيف وتأخريمها عنه. كام يظهر من غري واحد أن ذلك إنام يرشع بدالً 
عن الغسل والوضوء مع عدم اإلتيان هبام، ومنه ما تقدم عن الذكر من محل صحيح 
حممدبن مسـلم عىل الرضورة. وقـد ظهرأن األول هواألقو، ومـا يف املتن حمتمل له 

وللثاين. 
(٢) كـام عـرب عنه األكثـر يف املقام. وكأنه هـو املراد مما يف املعتـرب والتذكرة من 
غسـلهام إىل الذراعني، بارادة دخول الغاية يف حكم املغيى، وإن كان اسـتدالهلام عليه 
بصحيـح يعقوب بن يقطـني املتقدم يف غري حمله لظهور التحديد فيه باملنكبني. فاألوىل 

وإن كان هو املغسل غسل يديه(١) من املرفقني(٢) 
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االستدالل له بموثق عامر املتقدم. 
(١) فإنـه  أفضـل  بمقتـىض  صحيحـي حممـد بن مسـلم ويعقوب بـن يقطني 

املتقدمني. 
(٢) فإنه أفضل بمقتىض صحيح يعقوب املتضمن الغسل إىل املنكبني. 

(٣) كام تضمنه موثق عامر. 
(٤) قـرب يف اجلواهـر التعـدي عن مضمـون النصوص املتقدمة باسـتحباب 
غسـل مظان النجاسة من بدن املغسل. ومقتضاه عدم االقتصار عىل ما يعلم بنجاسته 
منـه. وهـو كذلك لو تم وجه التعدي، لوضوح أن اسـتيعاب الغسـل لتامم اليدين إىل 

املنكبني ليس إال لكونه مظنة للنجاسة ال معلومها.
لكـن مل يعلـم وجـه التعدي عن مـورد النصوص بعـد متيز اليديـن والرجلني 
بالتعرض ملامسـة الكفن، وليسا كبقية أجزاء البدن يف ذلك. كام أن البناء عىل أن غسل 
اليدين لكوهنام مظنة النجاسة حتى يلحق هبام بقية مظان النجاسة من البدن ال يناسب 
مـا ذكروه من طهارة يدي الغاسـل تبعـاً لطهارة امليت. وقد تقدم يف ذيل مسـتحبات 

التغسيل ما ينفع يف املقام. 
(٥) إلطالق صحيح يعقوب بن يقطني: «سـألت أبا احلسـن الرضاA عن 
امليت كيف يوضع عىل املغتسل موجهاً وجهه نحو القبلة أو يوضع عىل يمينه ووجهه 
نحـو القبلة؟ قال: يوضـع كيف تيرس، فإذا ظهر وضع كام يوضع يف قربه»(١) املحمول 
عىل االستحباب، لظهور إمهال األصحاب التنبيه عليه يف املفروغية عن عدم وجوبه، 

كام تقدم يف ذيل الكالم يف كيفية االستقبال حال االحتضار. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب غسل امليت حديث:٢.

بـل املنكبني(١) ثالث مـرات(٢)، ورجليه إىل الركبتني(٣)، ويغسـل كل 
موضع تنجس من بدنه(٤)، وأن جيعل امليت حال التكفني مستقبل القبلة(٥). 
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(١) بـل هـو املتيعـن، عمـالً بصحيح يعقـوب الذي ينحـرص بـه الدليل عىل 
اسـتحباب االستقبال حال التكفني. وبه يرفع اليد عن إطالق ما تضمن ن االستقبال 

بامليت بامتداد قدميه نحو القبلة(١)، بناءً عىل عمومه لغري حال االحتضار.
ودعـو: أن مقتـىض اجلمع بني املطلـق واملقيد يف املسـتحبات محل املقيد عىل 
أفضـل األفراد. مدفوعة بأن ذلك إنام يتـم يف األمر باملطلق واألمر باملقيد، ال يف رشح 
املأمـور بـه وحتديـده، وهو يف املقـام كيفية االسـتقبال، للتنـايف بني املطلـق واملقيد يف 

ذلك.
والسيام مع اشتامل بعض املطلقات املذكورة عىل النهي عن االعرتاض الكاشف 
عـن أن موضوعه غري حال التكفني. ففي صحيـح ذريح عن أيب عبداهللاA: «قال: 
وإذا وجهت امليت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، وال جتعله معرتضاً كام جيعل الناس، 
فإين رأيت أصحابنا يفعلون ذلك، وقد كان أبو بصري يأمر باالعرتاض. أخربين بذلك 
 Aعيل بن أيب محزة»(٢). إال أن يشكك يف كون قوله: «ال جتعله...» من كالم اإلمام
وحيتمـل كونه مـن كالم الرواي، بلحاظ بقية الكالم. فتأمل. فالعمدة ما سـبق. ومنه 
يظهـر ضعف ما يف العـروة الوثقى من التخيري بني الوجهني من دون إشـارة ألولوية 

الثاين. 
(٢) كـام يف املقنعة واملبسـوط وغريمهـا. ويف التهذيب: «سـمعنا ذلك مذاكرة 
عـن الشـيوخ رمحهم اهللا، وعليه كان عملهم». ويف التذكـرة بعد نقل ذلك: «والبد له 
: «ويسـتحب متابعتهم ختلصاً من  من أصل، فيعتمد عليه»، ويف املعترب بعد نقله أيضاً
 الوقـوع فيـام يكره». وال يبعد كون مـراده أولوية الرتك الحتـامل الكراهة، ال الفتو

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٥ من أبواب االحتضار.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٥ من أبواب االحتضار حديث:١.

واألوىل أن يكون كحـال الصالة عليه(١) ويكره قطع الكفن باحلديد(٢)، 
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بالكراهـة، ليتوجـه عليه ما يف احلدائق من أن الكراهة حكم رشعي البد يف الفتو به 
من دليل واضح. 

(١) كـام ذكـره مجاعة، ويف الذكر وعن غريه نسـبته لألصحـاب، ويف املعترب 
أن عليه فتواهم، ويف كشف اللثام أهنم قطعوا به. ويقتضيه مرسل حممد بن سنان عن 
أيب عبـداهللاA: «قلت له: الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ قال: اقطع أزراره. 
، وأما إذا كان  قلـت: وكمـه؟ قال: ال، إنام ذلـك إذا قطع له وهو جديد مل جيعل له كـامً

ثوباً لبيساً فال يقطع منه إال األزرار»(١).
وعن القايض يف املهذب أنه ال جيوز. وقد يريد به الكراهة. وإال فاملرسـل ـ مع 
ضعفه يف نفسـه ـ يشـكل ظهوره يف احلرمة، لعدم النهي فيه عن اختاذ األكامم املبتدأة، 
ليكـون ظاهـراً فيهـا، وإنام تضمن بيـان مورد عدم اختـاذ األكامم لدفـع توهم عمومه 
للقميـص اللبيس من دون تصدّ حلكمه، واملتيقـن منه مرجوحية الرتك. مضافاً إىل أن 

شهرة الكراهة بني األصحاب يبعد فيها اخلطأ، لشيوع االبتالء باحلكم. فتأمل. 
ومنـه يظهر عدم كراهة إبقـاء األكامم يف القميص اللبيس، كام هو املعروف بني 
األصحاب، بل ظاهر التذكرة إمجاعهم عليه، ويف كشف اللثام أهنم قطعوا به. ويقتضيـه 
 Aـ مضافـاً إىل املرسـلـ  صحيـح حممد بن إسـامعيل بـن بزيع: «سـألت أبا جعفر
أن يأمـر يل بقميـص أعـده لكفنـي ، فبعث بـه إيل. فقلـت: كيف أصنع؟ فقـال: انزع 
أزراره»(٢). وهو مقتىض إطالق بعض النصوص املتضمنة للتكفني بقميص لبيس(٣).

(٢) كـام هو مقتـىض صحيح حممد بن إسـامعيل املتقدم بعد إلغـاء خصوصية 
مـورده. وأما االسـتدالل عليـه بقولهA يف صحيـح عبداهللا بن سـنان: «ثم الكفن 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٨ من أبواب التكفني حديث:٢، ١.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٥، ١٥.

وعمل األكامم(١) والزرور(٢) له،
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قميـص غري مزرور وال مكفوف»(١) ونحوه مرسـل يونس(٢). فال خيلو عن إشـكال، 
ه باألزرار، كام ال إشـكال يف أنه الظاهر من قولهA يف  حيث ال يبعد ظهور عدم زرّ
معترب معاوية بن وهب: «قميص ال يزر عليه»(٣). ويكون مقتىض اجلمع بني النصوص 

استحباب نزع األزرار أو كراهة إبقائها، فإن مل تنزع يكره زرّ القميص هبا.
والبنـاء عىل الكراهـة وإن كان خالف ظاهر النصـوص املذكورة يف املوردين، 
إال أنـه قد يتعني بلحـاظ إمهال جلّ األصحاب التنبيه عىل الكراهة فضالً عن احلرمة، 

الظاهر يف مفروغيتهم عن عدم احلرمة. 
وهذا هو العمدة يف اخلروج عن ظاهر النصوص، ال ما قد يدعى من اإلطالق 
واألصل، لنهوض النصوص باخلروج عنهام. وال إمهال التنبيه لرفع األزرار من قميص 
النبي8 الذي كفن به فاطمة بنت أسد يف نصوصه(٤). ألن عدم التنبيه عىل ذلك 
يف مقام نقل قضية خارجية غريمسـوق لبيان الترشيع الظهورله يف عدم وقوعه، وإال 
فمن البعيد إبقاء أزراره ولو مع الكراهة. مع أنه مل يعلم اشـتامل قميصه8 عىل 
األزرار. عـىل أنـه لو تم ظهـوره يف إبقاء األزرار أو زرّ القميص هبـا فليس هو بحيث 

ينهض برفع اليد عن ظهور النصوص املتقدمة يف الوجوب. 
(١) كام تضمنه صحيح حممد بن إسـامعيل بعـد إلغاء خصوصية مورده. ومنه 

يظهر عموم ذلك لقميص غريه إذا كفن به، كام هو مورد الصحيح.
هذا والظاهر جريان نظري ما تقدم يف كفّ القميص، فال يكف إذا قطع للكفن، 
عمالً بصحيح عبداهللا بن سـنان ومرسـل يونـس املتقدمني املحمولني عـىل الكراهة، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٨.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٣.
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٦ من أبواب التكفني.

ولـو كفـن يف قميصـه قطـع أزراره(١). ويكره بـلّ اخليوط التـي ختاط هبا 
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لنظري ما تقدم. كام ال يفتق الكفّ لو كان القميص لبيساً، لظهور االقتصار يف صحيح 
حممد بن إسـامعيل عىل نزع األزرار يف عدم تغيـري القميص من غري جهتها. وبه خيرج 

عن إطالق الصحيح واملرسل. 
(١) عىل املشـهور، كام يف الروضة وحمكي الذكر. ويف املعترب: «ذكره الشـيخ 
يف النهايـة واملبسـوط، ورأيـت األصحـاب يتجنبونـه. وال بـأس بمتابعتهـم إلزالـة 
االحتـامل، ووقوفـاً عـىل األوىل. وهـذا موضع الوفـاق». وكالمـه كالرصيح يف عدم 
الفتـو بالكراهـة الرشعية، فال جمال لإلنكار عليه، كـام يف احلدائق، بنظري ما تقدم يف 

قطع الكفن باحلديد.
قـال يف جامـع املقاصد: «ويظهر مـن تقييـد الكراهية بكون بلهـا بالريق عدم 

كراهية غريه. وبه رصح يف الذكر لألصل». ونحوه يف املدارك وعن غريه. 
(٢) وهو املراد بالتجمري يف كالمهم. وقد نسب يف املنتهى ألكثر علامئنا كراهته، 
بـل يف التذكـرة اإلمجاع عليهـا، ويف اخلالف اإلمجاع عىل كراهـة التجمري بالعود، ويف 

املعترب اإلمجاع عىل كراهة التجمري والتطييب بغري الكافور والذريرة.
ويقتضيـه صحيـح حممـد بن مسـلم عـن أيب عبـداهللاA: «قـال: قـال أمري 
املؤمننيA: ال جتمروا األكفان وال متسحوا موتاكم إال بالكافور، فإن امليت بمنزلة 

املحرم»(١). ومرسل ابن أيب عمري عنهA: «قال: ال جيمر الكفن»(٢). 
لكـن قـال يف الفقيه: «وحنوط الرجل واملرأة سـواء. غري أنـه يكره أن جيمر أو 

يتبع بجمرة، ولكن جيمر الكفن» وظاهره استحباب جتمري الكفن أو عدم كراهته.
وقد يسـتدل له بصحيح عبداهللا بن سـنان عن أيب عبداهللاA: «قال: ال بأس 
بدخنـة كفن امليـت»(٣) ومعترب غياث عنه عن أبيهH: «أنـه كان جيمر الكفن بالعود 

(١)، (٢)، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب التكفني حديث:٥، ٢، ١٣.

بريقه(١) وتبخريه(٢)
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فيه املسـك. وربام جعل عىل النعش احلنـوط، وربام مل جيعله، وكان يكره أن يتبع امليت 
باملجمرة)(١)، بناء عىل روايته هكذا، كام يف إحد النسختني املذكورتني يف الوسائل.

ويف النسـخة األخر: «أنـه كان جيمر امليت» وعليه اقتـرص يف الطبعة احلديثة 
مـن التهذيبـني، واالسـتدالل بـه وبغـريه ممـا ورد يف امليت ـ وقـد يـأيت يف التحنيط ـ 
موقوف عىل التعدي من امليت للكفن يف ذلك، وهو ال يناسب ما تقدم من الفقيه من

التفريق بينهام.
وكيـف كان فالبـد مـن محل ما تقـدم إما عىل التقيـة، ملوافقته للعامـة أو لكثري 
منهم ـ كام يف التهذيبني وغريمها ـ أو عىل بيان اجلواز، فيكون شـاهداً حلمل الصحيح 

واملرسل عىل الكراهة. 
(١) فقـد تقـدم مـن املعترب دعـو اإلمجاع عليـه. ويقتضيه عمـوم التعليل يف 

صحيح حممد بن مسلم املتقدم. 
(٢) كـام تقـدم يف معقد إمجاع املعترب. ويظهر الوجه فيه مما تقدم يف مسـتحبات 

التكفني. وهو خمتص بالتطييب هبام بغري التجمري. 
(٣) بـال خالف، كام يف املنتهـى، بل إمجاعاً كام يف املعترب والتذكرة وحمكي هناية 
األحـكام. بـل تقـدم يف ذيل الـكالم يف رشوط الكفـن االختيارية من اخلـالف ما قد 
يظهر يف دعو اإلمجاع عىل حرمة التكفني بالسـواد، وإن مل يبعد بعد التأمل محله عىل 

الكراهة. فراجع.
هـذا وقد علـل يف املعترب والتذكـرة الكراهة بأنـه ثياب مثلـة. ومل يتضح املراد 
بذلك. ولو أريد به ثياب شـهرة كان ممنوعاً صغر، بل كرب أيضاً، ألن حرمة ثوب 

الشهرة يف حق احلي ال يستلزم حرمة التكفني به وال كراهته.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب التكفني حديث:١٤.

وتطييبـه(١) بغري الكافـور والذريرة(٢)، وأن يكون أسـود(٣)، بل مطلق 
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أليب  «قلـت  صحيحـه:  أو  املختـار  بـن  احلسـني  موثـق  ذلـك  يف  فالعمـدة 
عبد اهللاA: الرجل حيرم يف الثوب األسود؟ قال:ال حيرم يف الثوب األسود وال يكفن 
به»(١) ويف حديثه اآلخر ـ املشتمل سنده عىل إرسال ـ عنهA: «قال: ال يكفن امليت 
يف السـواد»(٢). وقد يتعني محلهام عىل الكراهة، ملعروفية القول هبا بني األصحاب، مع 

استبعاد خطئهم يف مثل ذلك مما هو مورد االبتالء. فتأمل.
وال أقـل مـن كونـه مقتـىض اجلمـع بينهـام وبـني معتـرب اجلعفريات عـن أمري 
املؤمننيA: «إن رسـول اهللا8 كفن محزة بن عبد املطلب يف نمرة سوداء»(٣)، 

ونحوه مرسل الدعائم(٤).
(١) كام يف الوسـيلة والروض والذكـر، ويف التذكرة كراهة املعصفر وغريه. 
ويف املنتهـى: «وقيـل: يكـره أن يكـون يف الثـوب املعصفـر واملصبوغ إال مـا كان من 
القصـب، وهـو نبت باليمن. قالـه األوزاعي. وال بأس بذلك، ملا فيـه من منافاة فعل 

.«Gالنبي8 واألئمة
وفيـه: أن عـدم تكفينهمG به ال يسـتلزم كراهته. عىل أنـه ال طريق إلحراز 
ذلـك بعـد ما ورد مـن تكفني أمـري املؤمننيA النبي8 وسـهل بـن حنيف، 
وتكفني احلسنA أسامة بن زيد بربد أمحر حربة(٥)، إذ يبعد جداً عدم استناد احلمرة 

للصبغ.
وأشكل من ذلك ماعن الذكر من محل مرسل احلسني بن املختارعليه، إذ هو 
موقوف عىل إلغاء خصوصية السواد فيه والتعدي منه لكل مصبوغ، وهو ممنوع جداً، 
. وأضعف من ذلك ما عن  والسيام مع عموم النهي عن األسود فيه ملا مل يكن مصبوغاً

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب التكفني حديث:٢، ١.
(٣) ، (٤) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٨ من أبواب الكفن حديث:٣، ٢.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:٢، ٣.

املصبوغ(١)،
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املهـذب واإلصبـاح من املنع عن املصبوغ لو أريد به التحريم. ومثل ذلك ما نسـبه يف 
. حيث ال وجه له  كشف اللثام للمشهور وإن مل نتحققه من كراهة غري األبيض مطلقاً
إال إلغاء خصوصية األسـود والتعدي لكل غري أبيض، الذي أرشنا إىل منعه. أو ما يف 
التذكرة من أن وصف البياض بالطيب والطهور يف كالم النبي8 يدل بمفهومه 
عىل كراهة ضده، الذي يندفعـ  مضافاً إىل أن املفهوم املذكور مفهوم لقب ليس حجةـ  
بـأن املوجـود يف موثـق ابن القـداح(١)  املتقدم أنه أطيـب وأطهر، وهـو ظاهر يف مزية 

 . األبيض واستحبابه، فيدل عىل أن غريه دونه وإن مل يكن مكروهاً
(١) كـام يف الوسـيلة والرشايـع والقواعـد وغريهـا، ويف النهاية أنـه ال جيوز، 
وحيتملهـام النهـي عنـه يف املقنعـة واملبسـوط وغريمهـا. وربام حيمـالن معاً عىل شـدة 
الكراهة. قال يف املعترب: «وهو حسن، ألن يف ذلك نوع استبشاع، وألن وظائف امليت 

متلقاة توقيفاً، فيقف عىل الداللة».
لكـن االستبشـاع غـري ظاهـر صغـر وال كـرب. والكراهة هي التـي حتتاج 

للداللة. والسيام مع ورود النص بالكتابة التي يتعارف فيها السواد.
ومثله ما يف املنتهى من تعليله بمنافاة الكتابة بالسواد للتكفني بالبياض. فإنه ال 
خيلو عن إشكال أو منع. ولو تم اقتىض كراهة الكتابة بكل ذي لون، كام قد يرجع إليه 
مـا يف املقنعة واملنتهى وغريمها من التعميم لسـائر األصبـاغ، وهو مناف لظاهر النص 

. وقد تقدم بعض الكالم يف ذلك عند الكالم فيام يستحب كتابته عىل الكفن.  جداً
(٢) كـام ذكره مجاعة، بل ظاهر التذكرة وجامع املقاصد وحمكي هناية األحكام 
اإلمجاع عليه. والظاهر أن نسـبته لألكثر يف كشـف اللثام بلحاظ ما يف الفقيه من أنه ال 
جيوز، وما عن الكايف من أن أفضل األكفان الثياب البيض من القطن والكتان، ونحوه 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب التكفني حديث:١.

وأن يكتب عليه بالسواد(١)،  وأن يكون من الكتان(٢)، وأن يكون ممزوجاً 



١٨٥ ................................................................................ مكروهات الكفن 

مـا يف الغنيـة مدعياً عليه اإلمجاع. لكن الثاين قد حيمل عـىل األفضلية من حيثية اللون 
غري املنافية للكراهية من حيثية اجلنس، كام قد حيمل األول عىل شدة الكراهة. 

وكيـف كان فقـد اسـتدل للكراهـة بصحيـح يعقـوب بـن يزيد عن عـدة من
ونحـوه كتـان»(١)  يف  امليـت  يكفـن  ال  «قـال:   :Aعبـداهللا أيب  عـن  أصحابنـا 

الرضـوي(٢)، وصحيح أيب خدجية عنهA: «قال: الكتان كان لبني ارسائيل يكفنون 
به والقطن ألمة حممد8»(٣).

ويشـكل بـأن ظاهـر األولـني احلرمة، وحيـث يقو عـدم قدح اإلرسـال يف 
حديث يعقوب بعد كونه عن عدة من أصحابنا الظاهر يف اسـتفاضة احلديث، أشكل 
البنـاء عـىل الكراهة بعد عدم املخرج عن ظاهر النهي املذكـور، ألن الثالث جممل من 

هذه اجلهة، وإنام يدل عىل استحباب القطن ال غري.
اللهـم إال أن حيمـل األوالن عـىل الكراهـة بلحـاظ معروفيـة القـول هبـا بني 

 . األصحاب، لبعد اخلطأ فيها منهم بعد شيوع االبتالء باحلكم. فتأمل جيداً
(١) كـام ذكـره مجاعـة، ويف جامـع املقاصـد: «إذا كان اخلليـط أكثـر. كـذا يف 
مقطوعة احلسن بن راشد. وعرب به مجاعة» ويف كشف اللثام: «وكان األوضح تقييدها 
بكون اإلبريسـم أقل». وكأنه يبتني عىل محل الرواية املذكورة عىل الكراهة، وقد سبق 
االشكال فيه يف املسألة الثالثني، وأن األقو احلرمة إال مع كون اإلبريسم أقل. ومن 
ثـم يشـكل الدليل عـىل الكراهة فيام لو كان االبريسـم أقـل. نعم يف مفتـاح الكرامة: 
«استند يف كشف االلتباس يف الكراهة إىل رواية رواها فيه عنهA: ال يكفن امليت يف 

كتان وال ممتزج». فتأمل.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب التكفني حديث:٢.

(٢) الرضوي ص:١٨.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب التكفني حديث:١.

بابريسم(١)، 
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(١) كـام يف الوسـائل والعروة الوثقى. خلرب محاد بن عمـرو وأنس بن حممد يف 
وصيـة النبـي8 لعـيلA: «قال: يـا عيل ال متاكـس يف أربعة أشـياء: يف رشاء 
األضحية والكفن والنسـمة والكراء إىل مكة»(١)، ونحوه مرفوع حممد بن عيسـى عن 
أيب جعفـرA(٢). نعـم ورد يف بعض النصـوص عموم رجحان املـكاس، ومكاس 

اإلمام الصادقA يف ثمن اهلد(٣). فالحظها. 
(٢) كام قد تقدم عند الكالم يف استحباب العاممة.

(٣) كـام يف العـروة الوثقى. وقد يسـتفاد من تعليل األمر بإجـادة األكفان بأن 
املوتى يتباهون بأكفاهنم وأهنا زينتهم(٤). كام قد يستفاد من قولهA يف صحيح حممد 
بـن مسـلم: «إن اسـتطعت أن يكون يف كفنه ثـوب كان يصيل فيه نظيـف فافعل، فإن 
ذلك يستحب أن يكفن فيام كان يصيل فيه»(٥) ونحوه مرسل عبداهللا بن املغرية(٦). وإن 

أمكن أن حيمال عىل الطهارة الرشعية. 
(٤) كـام يف العـروة الوثقـى. وقـال: «بل يسـتحب كون كل قطعـة منه وصلة 
واحـدة بال خياطة عىل ما ذكره بعض العلامء، وال بـأس به». وكأنه لعموم التعليل يف 
صحيـح حممد بن مسـلم املتقدم يف تبخري الكفن بأن امليت بمنزلـة املحرم(٧) املحمول 

عىل الكراهة عىل ما تقدم يف املسألة الثامنة والعرشين عند الكالم يف رشوط الكفن.
لكن تقدم هناك أن غاية ما يمكن تنزيل ذلك عليه هو قرصه عىل ما كان مبتنياً 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٦ من أبواب التكفني حديث:١، ٢.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:١٠ باب:١٩ من أبواب الذبح، وج:١٢ باب:٤٥ من أبواب آداب التجارة.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب التكفني.
(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤ من أبواب التكفني حديث:١، ٢.

(٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب التكفني حديث:٥.

 ،(٣) واملامكسـة يف رشائه(١)، وجعل العاممة بال حنك(٢)، وكونه وسـخاً
 .(٤) وكونه خميطاً
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عىل التزيني والتجمل، ومل يتضح كون املخيط منها. والسـيام بعد ما تضمنته مجلة من 
النصـوص من التكفني بالقميص امللبوس للميـت أو لغريه، فإنه وإن أمكن أن يكون 
اختيـاره لفضيلته ألهنا أهم من جهة الكراهة فيه، إال أن عدم التنبيه للكراهة فيها ويف 

. فالحظ.  غريها يناسب عدم الكراهة جداً
 :A(١) كام ذكره غري واحد. ويقتضيه مرسل حممد بن سنان عن أيب عبداهللا
«قـال: مـن كان كفنـه يف بيته مل يكتب مـن الغافلـني، وكان مأجوراً كلام نظـر إليه»(١) 
ونحوه ما عن كتاب مدينة العلم للصدوق بإسـناده إىل الصادقA(٢). فإن مقتىض 
الصدر اسـتحباب هتيئة الكفن ولو مع عدم النظر إليه. ومن ثم خيتلفان عن احلديثني 

اآلتيني.
(٢) ويقتضيهـ  مضافاً إىل ما تقدمـ  موثق السكوين عن أيب عبداهللاA: «قال: 
إذا أعـد الرجل كفنه فهو مأجور كلام نظر إليه»(٣)، ونحوه موثقه اآلخر(٤). واحلمد هللا 

رب العاملني.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب التكفني حديث:٢.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢١ من أبواب التكفني حديث:١.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب التكفني حديث:١، ٣.

(مسـألة٤٠): يسـتحب لكل أحد أن هييئ كفنه قبـل موته(١)، وأن 
يكرر نظره إليه(٢). 
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 جر P(١) مقتىض تسلسل الفصول أن يكون هذا هو الفصل الرابع. لكنه
عىل ذلك فيام يأيت، ويكفي التنبيه هنا. 

(٢) إمجاعـاً كـام يف اخلـالف والتذكرة واملنتهـى والروض وعـن أحد رشحي 
اجلعفرية واملفاتيح. بل قد ينسب دعواه للغنية، وإن مل يبعد كون معقده فيه اختصاص 
احلنـوط بالكافـور. كام ربام نسـب لبعـض أنه املشـهور أو املعروف بـني األصحاب، 
والظاهر من بعضهم رجوع ذلك لبعض خصوصياته مع املفروغية عن أصل وجوبه، 

.« ، ونصوصاً . ويف اجلواهر: «إمجاعاً حمصالً ومنقوالً كام يظهر من غريهم أيضاً
وأما ما يف كشـف اللثام من أن ظاهر املراسـم االستحباب، فلم يتضح منشؤه 
بعد مالحظة كالمه، ويف مفتاح الكرامة: «وكأنه حلظ آخر عبارهتا املومهة لذلك. ولو 

حلظ أول كالمه لظهر له أنه قائل بالوجوب يف مواضع ثالثة». 
نعـم قـال يف مفتاح الكرامة: «ويف جممع الربهان تأمل يف الوجوب أو منع منه. 

قال: ولعل اختالف األخبار دليل االستحباب. وقال: ال نعرف اإلمجاع».
وهو كام تر، فإن اإلمجاع يف املقام كاإلمجاع يف سائر أحكام امليت من أحكام. 
واألخبار اختلفت يف بيان ما يمسح من جسد امليت، وهو ال يدل عىل استحباب أصل 

الفصل اخلامس(١)
يف التحنيط

جيب إمساس(٢)
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التحنيـط، نظري اختـالف األخبار يف خصوصيات سـائر واجبـات التجهيز. فالجمال 
للخروج عن ظهورها يف وجوب التحنيط يف اجلملة. والسيام بمالحظة موثق الفضل بن 

يونس املتضمن حتنيط املؤمن من الزكاة(١).
وأمـا االقتصار عىل األمر بالتكفني بعد التغسـيل يف بعـض النصوص(٢). فقد 
يكـون الوجـه فيه أنـه من توابـع التكفني، كـام يظهر مـن بعض النصـوص(٣) وكالم 

الفقهاء. عىل أنه ليس بنحو خيرج به عن ظاهر النصوص اآلمرة به. 
هـذا ومقتىض إطالق األصحـاب عموم وجوب التحنيط لكل ميت، كسـائر 
أفعـال التجهيز التي بناؤهم فيها عىل ذلك بحيث حيتاج عدم وجوهبا يف بعض املوارد 

للتنبيه والدليل.
وقد يسـتفاد ذلك مما تضمن األمر به يف سـياق التغسـيل والتكفني، ففي موثق 
عـامر عـن أيب عبداهللاA: «أنه سـئل عن غسـل امليت قال: تبدأ فتطرح عىل سـوءته 
خرقة...» وبعد رشح الغسل قال: «ثم تكفنه تبدأ وجتعل عىل مقعدته شيئاً من القطن 
وذريرة... واجعل الكافور يف مسـامعه وأثر سـجوده منه وفيه»(٤) ويف صحيح زرارة 
عن أيب جعفر وأيب عبداهللاA: «قال: إذا جففت امليت عمدت إىل الكافور فمسحت 
به آثار السـجود ومفاصله كلها، واجعل يف فيه ومسـامعه ورأسـه وحليته من احلنوط 

وعىل صدره وفرجه»(٥). وقد يستفاد من غريمها.
نعـم الظاهـر عـدم اإلشـكال يف عدم حتنيـط الشـهيد وتقديم حتنيـط املرجوم 

واملقتص منه عىل القتل، كام يظهر مما سبق فيهام يف الغسل. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٣ من أبواب التكفني حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل امليت حديث:٤، ٩.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٤.

(٤) وسـائل الشـيعة ج:٢ بـاب:٢ مـن أبـواب غسـل امليـت حديـث:١ وبـاب:١٤ مـن أبـواب التكفـني 
حديث:٤.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفني حديث:٦.
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(١) كـام هو املعروف مـن مذهب األصحاب، بل هو داخـل يف معقد اإلمجاع 
املتقـدم من التذكـرة واملنتهى والروض وعن أحد رشحـي اجلعفرية واملفاتيح. ولعله 
يرجع إليه ما يف املقنعة واملبسـوط والنهاية وعن اإلصباح من جعله عىل ظاهر أصابع 

قدميه، وما يف االقتصاد والرسائر وعن املصباح وخمترصه من جعله عىل طرفها.
ويشـهد له النصـوص الكثرية، كموثق عامر وصحيـح زرارة املتقدمني وموثق 
عبدالرمحن بن أيب عبداهللا: «سـألت أبا عبداهللاA عن احلنوط للميت: فقال: اجعله 

يف مساجده»(١) وغريها مما تضمن األمر بذلك(٢). 
نعـم يف صحيـح عبـداهللا بـن سـنان: «قلـت أليب عبـداهللاA: كيـف أصنع 
باحلنـوط؟ قال: تضع يف فمه ومسـامعه وآثار السـجود من وجهه ويديـه وركبتيه»(٣) 
ومل يتعرض فيه إلهبامي الرجلني. ويف مرسل يونس: «ثم اعمد إىل الكافور مسحوق 
فضعـه عىل جبهته موضع سـجوده وامسـح بالكافور عىل مجيع مفاصلـه من قرنه إىل 
قدمـه، ويف رأسـه ويف عنقه ومنكبيـه ومرافقه، ويف كل مفصل مـن مفاصله [مغابنه. 
مسـاجده. خ ل. يـب] مـن اليدين والرجلني ويف وسـط راحتيـه»(٤) حيث رصح فيه 
باملسـح عىل اجلبهة والراحتني، واسـتفيد منه املسح عىل الركبتني من عموم املسح عىل 

املفاصل، ومل يرش فيه للمسح عىل اإلهبامني. 
لكـن إطبـاق النصـوص املتقدمة عىل ذكـر املسـاجد وصعوبة التفكيـك بينها 
بسبب ظهور ذكر عنواهنا يف خصوصية يف احلكم قد يصلح للقرينة عىل محل الصحيح 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفني حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٥، وباب:١٥ منها حديث:٣، وباب:١٦ منها 

حديث:٥.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفني حديث:٣.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٣.

مساجد امليت السبعة(١)
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عىل االكتفاء يف رشح عنوان املسـاجد فيه ببيان بعضها اتكاالً عىل معلومية الباقي، ال 
عىل تقييده باملذكور واقتصار الوجوب عليه. وال أقل من سـقوط ظهوره عن احلجية 

بسبب إعراض األصحاب عنه املوجب للريب فيه باحتامل السقط ونحوه.
ومنه يظهر احلال يف املرسل. عىل أنه يمكن استفادة املسح عىل اإلهبامني منه من 
عموم املسـح عىل املفاصل، الشـتامل اإلهبامني عىل املفصل. غايته أنه يبتني عىل كون 
املسجد متام اإلهبام، ال خصوص طرفه، وهو غري بعيد بالنظر لألدلة، ومتام الكالم يف 

حمله، وعىل االكتفاء بمسح بعض املسجد، الذي يأيت تقريبه. 
مضافـاً إىل أنه وإن روي هكذا يف الوسـائل والـكايفـ  عىل ما يف املطبوع حديثاً 
منهـام ـ إال أنـه روي يف التهذيـب ـ عىل ما يف املطبوع حديثاً منـه ـ هكذا: «فضعه عىل 
جبهته وموضع سـجوده». ومن أن القريب أن ال يكون العطف فيه تفسـريياً، بل من 
عطـف العام عىل اخلاص، ويراد بموضع السـجود اجلنس. وال أقل من كونه مقتىض 

اجلمع بينه وبني النصوص السابقة.
ومن مجيع ما تقدم يظهر اإلشكال فيام عن املقنع من االقتصار من املساجد عىل 
(١)، إذ هو ال يناسـب مجيع نصوص املقام. ولعله لـذا مل أعثر عىل من نبه خلالفه 

جبينـه(*)
وتصد ملناقشته. 

هـذا واملعـروف من مذهب األصحاب كـام يف املدارك واملشـهور بينهم كام يف 
جامع املقاصد وكشـف اللثام االقتصار عىل املساجد السبعة، وزاد يف املقنعة واملنتهى 
أنفـه، بـل يف الثاين بعد بيان ما حينط ومنه األنف قال: «وال خالف يف ذلك، وقد اتفق 
علامؤنـا عىل وجوبه». وقد حكـي عن أيب عقيل واحللبي والقايض، وقد يرجع إليه ما 

يف الفقيه من التعبري باألنف.
لكـن نفى يف اخلـالف وضع الكافور عىل مجلة من األمـور منها األنف، مدعياً 
(*) حـكاه عنه يف كشـف اللثام ومفتاح الكرامة وغريمها. واملوجود يف املطبـوع قديامً وحديثاً بدله: (جنبيه) 

ولعله تصحيف.
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عليه إمجاع الفرقة وعملهم، بل قد يظهر منه عدم االستحباب أيضاً، حيث ذكر أن ما 
 . يفضل عن املساجد يرتك عىل الصدر، مدعياً إمجاع الفرقة وعملهم أيضاً

ويظهـر منهـم أن زيـادة األنف تبتنـي عىل عموم املسـاجد بلحاظ اسـتحباب 
السجود عليه. وهو ال خيلو عن إشكال، بل منع، ألن املساجد املعهودة عند املترشعة 
التـي تفهـم من اإلطالق هي التي جيب السـجود عليها، بل لعـل ظاهر النصوص أن 

األنف ليس مسجداً وإن استحب السجود عليه.
وأما مرسـل الدعائم عن الصادقA: «قال: إذا فرغ من غسـل امليت نشف 
يف ثـوب وجعل الكافور واحلنوط يف مواضع سـجوده وجبهته وأنفـه ويديه وركبتيه 
ورجليـه، وجيعـل ذلك يف مسـامعه وفيـه وحليته وصـدره...»(١). فمـن الظاهر عدم 

التعويل عليه يف إثبات احلكم الرشعي وعدم استنادهم إليه. 
نعـم ال يبعد ابتناء زيادهتم األنف عىل االسـتحباب، لفهمهـم من دليل حتنيط 
املسـاجد أن حتنيطها عىل نحو السجود عليها، فام وجب السجود عليه وجب حتنيطه، 
وما يسـتحب السجود عليه يسـتحب حتنيطه. وهو ال خيلو عن وجه. وإن كان مورداً 
للتأمل. والسيام مع عدم اإلشارة لألنف يف النصوص مع تعرضها لكثري من الزيادات 

غري املساجد، عىل اختالف فيها. فالحظ.
بقي يف املقام أمران:

األول: قـال يف التذكـرة: «ال جيـب اسـتيعاب املسـاجد باملسـح». ورصح يف 
الروض باالكتفاء باملسـمى. والوجه فيه إطالق نصوص احلنوط، ألهنا بني ما تضمن 
 Aجعل الكافور يف املساجدـ  كموثق عامر وعبد الرمحن املتقدمنيـ  أو عليهاـ  كقوله
يف موثق سـامعة: «وجيعل شـيئاً من احلنوط عىل مسـامعه ومسـاجده»(٢)ـ وما تضمن 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٢ من أبواب الكفن حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب التكفني حديث:٢.
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وضعـه فيهـا ـ كصحيـح عبداهللا بـن سـنان املتقدم، وقولـهA يف صحيـح محران: 
«يوضع يف منخره وموضع سـجوده ومفاصله»(١)ـ  أو عليهاـ  كمرسـل يونس املتقدم 
ـ أو عـىل موضعهـا ـ كقولـهA يف صحيـح الكاهيل وحسـني بن املختـار: «يوضع 
الكافورمـن امليت عىل موضع املسـاجد»(٢)ـ وما تضمن مسـحها به ـ كصحيح زرارة 
املتقـدم، وصحيح احللبي عن أيب عبداهللاA: «قال: إذا أردت أن حتنط امليت فاعمد 
إىل الكافور فامسـح به آثار السـجود منه»(٣)والكل يصدق باملسـمى، وال يتوقف عىل 

االستيعاب.
ومل نعثر عىل ما خيرج به عن اإلطالق املذكور عدا ما تقدم يف مرسل يونس من 
األمر بمسـح وسـط راحتيه الظاهر يف التعيني، وعدم إجزاء مسـح غري الراحتني من 
أجزاء الكف. لكنه ـ مع عدم اقتضائه االسـتيعاب ـ قد حيمل عىل االسـتحباب زائداً 
عىل الواجب، بلحاظ عدم وضوح كون وسط الراحة من املسجد، حيث قد ال يمس 
األرض بوضع الكف عليها، وبلحاظ ما تقدم من التهذيب من رواية املرسلة بعطف 
املسـجد عىل اجلبهة املوجب لقرب وفائه ببيان الواجب، ويكون متام ما بعده مسـتحباً 
زائـداً عليـه. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الذكر من وجوب اسـتيعاب املسـاجد 

باملسح. فالحظ. 
الثـاين: مقتىض موثـق عبدالرمحـن املتقدم عـدم وجوب حتنيط غري املسـاجد، 
وحيث كان قوي الظهور يف ذلك، لذكره هلا جواباً للسؤال عن احلنوط بنحو يظهر يف 
التحديد، فالبد من محل النصوص املتضمنة ملا زاد عليها ـ مما يأيت التعرض له يف بيان 
ما يسـتحب مسـحهـ  عىل االستحباب لو فرض حجيتها يف أنفسها، ألن رفع اليد عن 
ظهورهـا يف الوجـوب أوىل عرفاً من رفع اليد عن ظهـور املوثق يف احلرص والتحديد. 
والسـيام مـع اختالفهـا يف بيان املمسـوح زائداً عىل املسـاجد. ومن ثم قـد حيمل ذكر 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٥.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفني حديث:٥.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:١.
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الزيادة من الصدوق وغريه عىل االستحباب أيضاً، وإال كان ضعيفاً، ملا ذكرنا. 
(١) وإن كان مطبوخاً، خالفاً للمقنعة وغريها يف املنع منه. وقد تقدم يف األمر 

الثاين من فروع اخلليطني يف ذيل املسألة التاسعة الكالم يف وجهه. فراجع. 
هذا والظاهر عدم اإلشكال يف انحصار احلنوط بالكافور عندنا، كام يظهر بأدنى 
سـرب لكلامهتم، فقد اقترصوا يف بيان احلنوط عليه، ورصح يف النهاية بأن ال يكون معه 
مسـك، وزاد يف املبسـوط سـائر أنواع الطيب، وعن اجلامع أنه ال حينط بمسك، ويأيت 
ترصحياهتـم بحرمة أو كراهة تطييب امليت بغري الكافور والذريرة، ورصح يف التذكرة 
بأنـه ال يقـوم غري الكافور مقامه عندنا، وأنه لو تعذر سـقط احلنوط، كام رصح بالثاين 

. وغري ذلك مما يشهد باملفروغية عنه.  غريه أيضاً
ويقتضيـه ـ مضافاً إىل صحيح احللبي املتقدم ـ صحيح داود بن رسحان: «قال 
أبو عبداهللاA يل يف كفن أيب عبيدة احلذاء: إنام احلنوط الكافور، ولكن اذهب واصنع 
كـام يصنع النـاس»(١) ونحوه صحيحه اآلخر(٢)، وصحيـح عبداهللا بن املغرية عن غري 
واحـد عنهA: «قال: الكافور هو احلنـوط»(٣). ويف معترب يعقوب بن يزيد عن عدة 
من أصحابنا عنهA: «قال: ال يسخن للميت املاء... وال حينط بمسك»(٤). ويف خرب 
إبراهيـم بن حممد اجلعفـري: «رأيت جعفر بن حممدA ينفض املسـك عن الكفن، 

ويقول: ليس هذا من احلنوط يف يشء»(٥). 
نعم يف مرسل الفقيه: «وكفن النبي8 يف ثالثة أثواب... وروي أنه حنط 
بمثقال مسـك سـو الكافور»(٦). ولعله هو الوجه فيام يف الدروس من نسـبة إضافة 

املسك للكافور للصدوق.
لكنه ـ مع ضعفه يف نفسه ـ حممول عىل التقية يف الرواية بقرينة صحيحي داود، 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب التكفني حديث:٧، ٨، ٤.
(٤) ، (٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب التكفني حديث:٦، ١١، ١٠.

بالكافور(١)
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أو عـىل االختصـاص بالنبي8. واحتمل يف الوسـائل ـ مضافـاً إىل ذلك ـ محله 
عىل اجلواز.

لكنـه إن أريد به اجلواز عىل أن يكون من احلنوط، بحيث يتخري يف احلنوط بني 
الكافور وحده والكافور مع املسك، فهومناف للنصوص املتقدمة. وإن أريد به جواز 
. وباجلملة:  تطييب امليت باملسـك من دون أن يكون حنوطاً، فهو خمالف لظاهره جداً
ال إشـكال يف اختصاص احلنوط بالكافور، دون غريه، ال منضامً إليه، وال بدالً عنه يف 

 . عرضه اختياراً، وال يف طوله اضطراراً
بل رصح بعدم جواز تطييب امليت بغري الكافور والذريرة يف الرشايع والقواعد 
والدروس وحمكي التحرير وهناية األحكام والبيان وظاهر الذكر، ويناسبه ما تقدم 
من بعضهم من النهي عن خلط املسـك أو غريه بالكافور، حيث قد حيمل عىل حرمة 
مطلـق التطييب ولو لغري التحنيط. بـل يف الغنية دعو اإلمجاع عىل أنه ال يطيب بغري 

الكافور. 
وقد يسـتدل له ـ مضافاً إىل ذلك، وإىل النصوص املتقدمة الناهية عن التحنيط 
بغـري الكافور، وما تقدم يف مكروهات الكفن من النهي عن جتمري األكفان ـ بصحيح 
حممد بن مسلم عن أيب عبداهللاA: «قال: قال أمري املؤمننيA: ال جتمروا األكفان 

وال متسحوا موتاكم بالطيب إال بالكافور، فإن امليت بمنزلة املحرم»(١). 
لكن إمجاع الغنية ليس بنحو ينهض باحلجية يف املقام. والسيام مع عدم استثناء 
الذريرة فيه مع عدم اإلشـكال ظاهراً يف رجحان التطيب هبا فضالً عن جوازه، حيث 
حيتمـل بلحـاظ ذلك كون نظره حليثيـة التحنيط، لبيان انحصـاره بالكافور، لذكره يف 

سياق أحكامه، من دون أن ينايف جواز التطيب مع قطع النظر عنه.
مضافاً إىل قلة تعرضهم لتطييب امليت، وإنام تعرضوا لتجمري الكفن، مرصحني 
بكراهته، ومل يعرف القول فيه باحلرمة، مع قضاء املناسبات االرتكازية بكوهنام بحكم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب التكفني حديث:٥.
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واحـد. بل عن اإلصبـاح الترصيح بكراهة خلط الكافور بـيشء من الطيب، خاصـة 
املسـك، كام ادعى يف اخلالف اإلمجاع عىل كراهة خلطه باملسك والعنرب، ويف املختلف 
أن املشـهور كراهة خلطه بمسـك يف قبال رواية الصدوق استحبابه، وظاهره اإلمجاع 

عىل اجلواز.
وأما النهي يف النصوص عن التحنيط بغري الكافور فهو ال يستلزم حرمة تطييبه 
. كام أن النهي عـن جتمري الكفن حممول عـىل الكراهة،  بـه مـن دون أن يكون حنوطـاً
بقرينـة ما تقدم من دعـو اإلمجاع عليهـا املعتضدة ببعض النصـوص املرخصة فيه. 

فراجع. 
ومنه يظهر وهن االستدالل بصحيح حممد بن مسلم، ألن سياق تطييب امليت 
وجتمري الكفن يف سـياق واحـد وتعليلهام معاً بأن امليت بمنزلة املحـرم يأبى التفكيك 
بينهام يف احلرمة والكراهة، بل يتعني محلهام معاً عىل الكراهة بلحاظ ما تقدم. والسيام 
مـع ما تقـدم عند الكالم يف رشوط الكفـن من لزوم محل التعليل عـىل الكراهة، ومع 
حديـث غياث املتقدم عند الكالم يف كراهة جتمري الكفن عىل اختالف نسـخه املشـار 

 . إليها هناك. فراجع، وتأمل جيداً
بقـي يشء. وهـو أنه رصح باسـتحباب خلـط الكافور برتبة احلسـنيA يف 
العـروة الوثقـى، وحكي عن اجلعفي. ويشـهد له صحيح حممد بـن عبداهللا بن جعفر 
احلمـريي: «كتبت إىل الفقيه أسـأله عـن طني القرب يوضع مع امليـت يف قربه هل جيوز 
ذلـك أم ال؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسـخت : توضع مـع امليت يف قربه وخيلط 

بحنوطه إن شاء اهللا»(١).
(١) كـام يف إشـارة السـبق والوسـيلة واملعتـرب والرشايـع والتذكـرة واملنتهـى 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب التكفني حديث:١.

ويكفي املسمى(١). 
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والقواعد واملختلف واإلرشـاد والدروس وجامع املقاصد والروض والروضة وعن 
اجلمل والعقود وهناية األحكام والتحرير والبيان والذكر واملوجز احلاوي ورشحي 
اجلعفريـة وكشـف االلتباس وغريهـا. وعن الكفاية أن املشـهور، بل نسـب للتذكرة 
 وأحـد رشحـي اجلعفرية اإلمجـاع عليه. لكن ال يبعـد ظهور كالم التذكـرة يف دعو
اإلمجـاع عىل أصل وجوب التحنيط، أو عىل مواضعه، ال عىل االكتفاء باملسـمى، ألنه 

أشار يف سياق الكالم للخالف فيه، كام حكاه غريه عن غري واحد. 
وهـو الظاهـر من مجاعة، ففي املقنع أن أقله مثقال ملن وجده، ونحوه يف املقنعة 
وعن ابن اجلنيد، وقد يرجع إليه قوله يف الغنية: «والسايغ منه ثالثة عرش درمهاً وثلث. 
وجيـزي مثقـال واحد بدليـل اإلمجاع». وعـن اإلعالم للمفيـد أن أقلـه درهم، وعن 
اجلعفي أن أقله مثقال وثلث. ويف الفقيه أنه ثالثة عرش درمهاً وثلث، فإن تعذر فأربعة 
مثاقيـل، فـإن تعذر فمثقال، ال أقل منـه ملن وجده. ونحوه يف االقتصـاد، إال أنه قال: 
«فمثقـال أو ما يتمكن منه». ويف اهلداية أن السـنة هـي الثالثة عرش درمهاً وثلث، فإن 
تعذر فأربعة دراهم، فإن تعذر فمثقال واحد ملن وجده. وقريب منه يف اخلالف مدعياً 
، فإن تعذر  اإلمجـاع عليـه. ويف املبسـوط والنهاية أن األفضـل ثالثة عرش درمهاً وثلثـاً
فأربعـة مثاقيل، فـإن تعذر فدرهم، فإن تعـذر فام تيرس، ويف املراسـم: «ويعد حلنوطه 
ثالثة عرش درمهاً وثلث... فإن تعذر فأربعة دراهم [مثاقيل. خ ل] وإن تعذر فمثقال، 

وإن تعذر فام تيرس».
وهـذه العبـاراتـ  كـام تـرـ  ظاهـرةـ  كلهـا أو جلهـاـ  يف أن الواجـب هـو 
املرتبـة الدانيـة مطلقاً، أو بـرشط تعذر األكثـر. لكن ربام نزلت عىل حتديد املسـتحب 
مع االكتفاء يف امتثال الواجب باملسـمى. قال يف املعترب: «أقل املسـتحب من الكافور 
للحنـوط درهم، وأفضل منه أربعة دراهم، وأكمـل منه ثالثة عرش درمهاً وثلث. كذا 

.« ذكره اخلمسة وأتباعهم، ثم ال أعلم لألصحاب فيه خالفاً
وكيـف كان فاالكتفاء باملسـمى هـو الذي يقتضيه إطالق مجلـة من النصوص 
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املتضمنـة لألمـر باملسـح بالكافـور أو جعله يف املواضـع اخلاصة للميت(١). والسـيام 
قولهA يف موثق سـامعة: «وجيعل شـيئاً من احلنوط عىل مسامعه ومساجده...»(٢). 
 :Aوليس يف النصوص ما يظهر يف التقييد عدا مرسل ابن أيب نجران عن أيب عبداهللا
«قـال: أقل مـا جيزي من الكافور للميت مثقال»(٣). ومرسـله اآلخر عنهA: «قال: 
أقلـام جيزي من الكافور للميـت مثقال ونصف»(٤). ونحومها يف التحديدين الرضوي 

يف موضعني منه(٥). 
وال جمـال للتعويـل عليهـا يف اخلروج عن اإلطـالق مع ضعفهـا وعدم ظهور 
انجبارهـا بعمـل األصحاب، ألن التحديد باملثقال وإن وقـع من بعضهمـ  كام تقدمـ  
إال أن قلته واحتامل إرادته االسـتحباب الذي يظهر منهم التسـامح يف مستنده يمنعان 

من كونه جابراً ملا تضمنه. 
نعـم ال بـأس بالعمـل هبا برجـاء املطلوبيـة والورود بعـد اجلمـع بينها بحمل 
االختالف بينها يف املقدار عىل االختالف يف الفضل. ولعله إليه يرجع ما يف املعترب من 
محلها عىل االستحباب بسبب ضعف سندها، كام جر عليه يف نظائر املقام. وإال فمن 

الظاهر أن ضعف السند ليس من القرائن العرفية عىل محل األمر عىل االستحباب.
ومنـه يظهر ضعف ما تقدم من اجلعفي من حتديـد األقل بمثقال وثلث. لعدم 
الشـاهد له. وأما حتديده بدرهم فهو يبتني عىل محل املثقال عليه الذي يأيت الكالم فيه 

عند الكالم يف حتديد املستحب. 
كـام يظهر ضعـف ما يف احلدائق من أن ظاهر األخبار وجوب املقادير املذكورة 
عـىل نحـو الرتتـب، وأنه ال يصـار إىل األقل منها إال مـع تعذر األكثر، الـذي يقتضيه 

اجلمود عىل بعض العبارات املتقدمة.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٣، ٤ وباب:١٦ منها حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب التكفني حديث:٢.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفني حديث:٢، ٥.
(٥) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢ من أبواب الكفن حديث:٢.
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إذ فيه: أن النصوص ال تنهض بذلك. إذ ال يشـهد لتحديد األكثر بثالثة عرش 
درمهاً وثلث إال مرفوع إبراهيم بن هاشـم: «قال: السـنة يف احلنوط ثالثة عرش درمهاً 
وثلث أكثره. وقال: إن جربئيلA نزل عىل رسول اهللا8 بحنوط، وكان وزنه 
أربعـني درمهاً، فقسـمها رسـول اهللا8 ثالثة أجزاء: جزء له وجـزء لعيل وجزء 
لفاطمـة»(١) ومرفوع ابن سـنان: «قال: السـنة يف احلنوط ثالثة عـرش درمهاً وثلث»(٢) 
وغريمهـا مما تضمن أن احلنوط الذي كان بـني النبي8 وعيل وفاطمةH كان 

.(٣) أربعني درمهاً
وهـي كـام تـرـ  مع ضعفها يف نفسـهاـ  ال ظهور هلا يف الوجوب، ألن السـنة 
وفعلهمG أعم منه. كام أنه ال يشـهد لتحديد املتوسـط بأربعـة مثاقيل عدا صحيح 
الكاهـيل واحلسـني بن املختار عـن أيب عبداهللاA: «قال: القصد مـن الكافور أربعة 
مثاقيـل»(٤) ونحـوه مرسـل الكلينـي عنهـام(٥)، إال أنـه روي يف الوسـائل بنسـختني: 
(القصـد) و(الفصـل). وعدم ظهورمهـا يف الوجوب، بل ظهورمها يف االسـتحباب، 

غني عن البيان. 
(١) كـام عـرب به مجاعـة، وهو معقـد اإلمجـاع يف التذكرة والـروض. لكن عرب 
مجاعـة آخـرون بالوضـع، وهو معقد إمجاع املنتهـى، وثالث باإلمسـاس، من دون أن 
ينبهوا للخالف من هذه اجلهة. وقد يشهد ذلك بكون مراد اجلميع واحداً، لوال ما يف 
ظاهر الوسـيلة وحمكي اجلمل أو رصحيهام من اسـتحباب املسـح زائداً عىل اإلمساس 

أو الوضع.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفني حديث:١، ٧.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفني حديث:٤.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفني حديث:٣.

واألحوط وجوباً أن يكون باملسح(١)



٢٠١ .................................................................................. يف كيفية احلنوط 

أمـا النصـوص فعباراهتـا خمتلفة بـني اجلعل والوضع واملسـح، كـام تقدم عند 
الكالم يف عدم وجوب اسـتيعاب املساجد، وحيث كان بينها عموم من وجه موردي 
كان مقتـىض اجلمـع بينها عرفاً التقييـد الراجع العتبار األمرين، فيجب املسـح بنحو 

يبقى يف املحل يشء من الكافور. 
ودعـو: أنـه يأبى ذلـك قولهA يف مرسـل يونـس املتقدم: «ثـم اعمد إىل 
كافـور مسـحوق فضعـه يف جبهته [و] موضع سـجوده وامسـح بالكافـور عىل مجيع 
مفاصله...»(١) بلحاظ التعبري فيه بالوضع يف اجلبهة ثم العدول عنه إىل التعبري باملسح 
يف غريها. ممنوعة. بل قد يكون ذلك شاهداً عىل كون املراد بالوضع ما يساوق املسح، 

لبعد اختالف نحو التحنيط باختالف املواضع جداً، بل تأباه بقية نصوص املسألة.
وعليه قد ينزل ما يف املبسوط، حيث قال: «ويضعه عىل مساجده جبهته وباطن 
كفيه ويمسـح به راحتيه وأصابعهـام، ويضع عىل عيني ركبتيـه وظاهر أصابع قدميه» 

ونحوه يف النهاية، وإال كان خالياً عن الشاهد. 
ومثلها دعو تنزيل نصوص املسح عىل النصوص األخر بحملها عىل أن ذكر 
املسح لكونه سبباً لبقاء يشء من الكافور يف حمله، ألنه الغرض الظاهر منه، ال ملطلوبيته 
بخصوصيتـه. الندفاعها بمخالفة ذلك للظاهر، والسـيام مع احتامل مطلوبية املسـح 
بلحاظ كونه سبباً لتبليغ املوضع بالكافور ونفوذه فيه بنحو ال حيصل بمجرد الوضع. 
ومنه يظهر ضعف القول باسـتحباب املسـح، إذ لو محل األمر به عىل مطلوبيته مقدمة 
لبقـاء يشء مـن الكافور يف املحل مل يبق دليل عىل اسـتحبابه، ولو محـل عىل مطلوبيته 

بخصوصيته فظاهره الوجوب. 
وأما املناقشـة يف ظهور املقيدات يف الوجوب باختالفها واشتامهلا عىل كثري من 
املندوبات. فهي مدفوعة بعدم صلوح ذلك وحده لرفع اليدعن الظهوريف الوجوب. 
والسـيام مع أن االختالف بينهام إنام هو يف مواضع التحنيط، وأما فيام حيصل به فليس 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٣.
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هو إال من اختالف املطلق واملقيد الذي يتعني معه اجلمع بالتقييد. 
هذا وعن بعض مشـاخينا أن األمر بالتحنيط يف نفسـه يقتيض املسح. ومل يتضح 

مأخذه. والعمدة ما ذكرنا. 
(١) كـام يف العـروة الوثقـى. قال سـيدنا املصنـفP: «مل أقـف عاجالً فيام 
حيـرضين عىل قول به، أو نـص عليه، أو متعرض له. وكأن وجهه انرصاف املسـح إىل 
اليـد، وخصـوص الراحة منها. لكنه يف الراحة ممنوع، ويف اليدـ  يعني: الكف، كام هو 
املـراد ظاهـراً ـ ليس بنحو جيب رفـع اليد به عن اإلطالق». وما ذكـره يف اليد يف حمله 
لـو أريـد هبا الكف، كام هـو الظاهر، حيث ينرصف املسـح إليها بسـبب عدم تعارف 
املسح إال هبا، بل بباطنها، وقد تكرر أن االنرصاف بسبب التعارف ال يوجب التقييد، 
والسـيام إذا كان اإلطـالق مقتـىض املناسـبات االرتكازية، كام يف املقـام، الرتكاز أن 
الغـرض هـو إصابة الكافور للمحـل بالنحو اخلاص مـن دون خصوصية لآللة. ولو 

أريد هبا متام العضو ولو غري الكف فال يتضح خصوصيتها يف االنرصاف.
وأما ما عن بعض مشـاخينا من دعو أخذ إمرار اليد يف مفهوم املسـح إذا كان 
متعدياً بالباء، كام يف املقام. فلم يتضح مأخذه، بل الظاهر خالفه، سـواء أراد من اليد 

متام العضو أم خصوص الكف منه. 
وأما الراحة فقد فرست يف خمتار الصحاح ولسـان العرب والقاموس بالكف. 

ويناسبه قول الشاعر:
راحألسـتم خيـر مـن ركـب المطايا بطـون  العالميـن   وأنـد

كام فرست يف جممع البحرين بباطن الكف. واألول ال يناسب املقام، بناءً عىل ما 
سبق من أن الظاهر كون املراد من اليد الكف، للتطابق بينهام الذي ال يناسب العطف 
ببل. والثاين مورد لالنرصاف، ألنه املتعارف كام سبق، والوجه إلنكار االنرصاف إليه.

باليد، بل بالراحة(١). 
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ومـن ثـم ال يبعد كـون املراد هبا يف املتـن خصوص ما عـدا األصابع من باطن 
الكف، وإن مل أعثر عىل شـاهد له من اللغة، عدا قول الشـاعر: «كام ثبتت يف الراحتني 
األصابـع» ويناسـبه ما تقدم من املبسـوط. وحينئـذٍ ال يتضح وجه االنـرصاف إليها، 

لعدم كوهنا أوىل بالتعارف من باطن األصابع، بل لعل باطن األصابع هواألوىل به. 
(١) كام رصح به مجاعة كثرية من األصحاب ممن تقدم عند الكالم يف االجتزاء 
باملسمى وغريهم، وعن الكفاية أنه األشهر، ويف كشف اللثام أنه املشهور، وتقدم من 
اخلالف دعو اإلمجاع عليه، ومن املعترب نسـبته للخمسـة وأتباعهم، وأنه ال يعلم فيه 
خالفاً، وكأنه يرجع إليه ما يف مجلة من عباراهتم من أنه السـائغ للميت، وقد يظهر مما 

تقدم من الغنية دعو اإلمجاع عليه.
ويشـهد به مرفوعا إبراهيم بن هاشـم وابن سـنان، املعتضدان بام تضمن إتيان 
جربئيـلA النبي8 بأربعني درمهـاً من الكافور، وأنه8 قسـمه أثالثاً 

.(١)Hبينه وبني أمري املؤمنني وسيدة النساء
ومنـه يظهر ضعف ما عـن القايض من أنه وزن ثالثة عرش درمهاً ونصف، ويف 

املختلف: «وهو غريب».
ومثلـه ما يف املقنع من أن السـايغ للميت أوقية. إذ األوقيـة أربعون درمهاً، كام 
تضمنتـه مجلـة من النصـوص(٢)، ومل أعثر عىل مـا يقتيض التحديد بذلك، سـواء أراد 
منتهى السـنة أم منتهى الرخصة. بل يف مرسل الفقيه: «إن جربئيل أتى النبي8 
بأوقيـة كافور مـن اجلنة واألوقية أربعون درمهاً فجعلهـا النبي8 ثالثة أثالث: 

(١) تقدمت النصوص املذكورة رصحياً أو إشارة عند الكالم يف االجتزاء باملسمى وتراجع يف وسائل الشيعة 
ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفني.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٤ من أبواب املهور.

واألفضل أن يكون وزنه ثالثة عرش درمهاً وثلث درهم(١). 
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ثلثاً له، وثلثاً لعيل، وثلثاً لفاطمة»(١). وقريب منه يف اهلداية. 
بقي يف املقام أمور:

األول: أن األصحاب كام ذكروا ذلك ذكروا حتديدين آخرين:
أوهلـام: حتديد املتوسـط من املسـتحب بأربعة مثاقيل، كام تقـدم عند الكالم يف 
االكتفـاء باملسـمى، وذكـر أيضـاً يف التذكرة واملنتهـى وحمكي خمترص املصبـاح وهناية 
األحكام. ويشهد به صحيح الكاهيل واحلسني بن املختار ومرسل الكليني(٢) املتقدمان 

عند الكالم يف االجتزاء باملسمى.
لكـن عـرب مجاعـة بأربعة دراهم، كـام تقدم من بعضهـم هناك، وذكـر أيضاً يف 
املقنعة والرسائر والرشايع والقواعد والروضة وغريها، بل يف مفتاح الكرامة أنه قول 
األكثـر، ويف حمكي الكفاية أنه األشـهر، كام هو داخـل يف معقد اإلمجاع ونفي اخلالف 

املتقدمني من اخلالف واملعترب.
وكأنـه للبناء عىل أن املراد من املثاقيل يف النص الدراهم، كام يأيت من املنتهى يف 

حتديد األقل، وادعاه يف الرسائر يف كلامت األصحاب.
لكنه حتكم، كام يف الدروس، وعن ابن طاووس املطالبة بالدليل عليه، إذ تقدم 
عند الكالم يف حتديد وزن الكر أن املثقال درهم وثالثة أرباع الدرهم. وأما تعبري مجلة 
من األصحاب بالدرهم مع ورود النص باملثقال فهو يكشف عن اضطراهبم يف املقام، 
وإال فليـس تنزيـل كالم من عـرب باملثقال عـىل الدرهم بأوىل من تنزيـل كالم من عرب 

بالدرهم عىل املثقال.
نعـم يف الرضـوي: «فإذا فرغت من كفنه حنطه بـوزن ثالثة عرش درمهاً وثلث 
من الكافور، فإن مل تقدر عىل هذا املقدار كافوراً فأربعة دراهم، فإن مل تقدر فمثقال ال 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفني حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفني حديث:٣، ٤.
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أقل من ذلك ملن وجده»(١). وعليه يكون مرتبة أخر دون األربعة مثاقيل. 
ثانيهـام: حتديـد األقـل باملثقـال، كام تقـدم من مجاعة عنـد الـكالم يف االكتفاء 
باملسـمى، وذكر أيضاً يف مجل العلم والعمل للمرتىض والتذكرة وغريمها، وهو معقد 

إمجاع اخلالف املتقدم هناك.
. ومقتىض اجلمع بينه وبني  ويقتضيه مرسـل ابن أيب نجران املتقدم هناك أيضـاً

مرسله اآلخر كون املثقال والنصف أفضل.
لكـن يف الروضـة أن األفضل مثقـال وثلث. ويظهر من الـروض أن به رواية، 
ومل نعثر عليها. ومن ثم تقدم أن ما عن اجلعفي من حتديد األقل باملثقال والثلث خال 

عن الشاهد. 
هـذا وقد عرب هنـا بالدرهم مجاعـة ممن تقـدم ذكرهم عند الـكالم يف االكتفاء 
باملسـمى وغريهم، كام هو املذكور يف الوسـيلة والرسائـر والرشايع والقواعد وحمكي 
اجلمـل والعقود واملصبـاح وخمترصه واإلصبـاح واجلامع وهناية األحـكام والتحرير 
والبيـان واملوجز احلاوي وكشـف االلتباس وغريها، وهـو معقد نفي اخلالف املتقدم 

من املعترب هناك.
وحيث كان النص متضمناً للمثقال فالتحديد بالدرهم يبتني عىل ما يف املنتهى 
مـن أنـه هو املراد باملثقال هنـا. ويظهر احلال فيه مما تقدم يف سـابقه. كام يظهر أن ما يف 

إشارة السبق من التخيري بني املثقال والدرهم خال عن الشاهد. 
والـذي حتصل من جمموع النصوص املتقدمة ومنهـا الرضوي: أن األتم ثالثة 
عـرش درمهـاً وثلثاً، ثـم أربعة مثاقيـل، ثم أربعة دراهـم، ثم مثقال ونصـف. وبالنظر 
لـكالم األصحاب يتحصل أربع مراتب أخر: أوقية، ثم ثالثة عرش درمهاً ونصفاً قبل 

املرتبة األوىل، ومثقال وثلث قبل األخرية، ودرهم بعدها. 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢ من أبواب الكفن حديث:٢.
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الثـاين: قال أبو عبداهللاA يف موثق عامر: «واجعل الكافور يف مسـامعه وأثر 
سـجوده منه وفيه. وأقل من الكافور»(١). وظاهره اسـتحباب األقـل، فيكون األعىل 
منتهى السايغـ  يف مقابل احلرام أو املكروهـ  كام عرب به بعضهم، من دون حاجة لتنزيله 

عىل أنه األفضل، كام تقدم.
لكـن يأبـاه مـا تضمـن أن األعىل هو السـنة، وأنه الـذي حنط بـه املعصومون 
الذيـن أنزل حنوطهم من اجلنة (صلوات اهللا عليهم). نعم النصوص املتضمنة لذلك 
 ضعيفة، وإن كانت متعددة مشهورة املضمون يبعد عدم صدور يشء منها، وقد جر

 . األصحاب عليها. فتأمل جيداً
الثالـث: نبـه مجاعة للخـالف يف أن املقاديـر املذكورة خلصـوص احلنوط أوله 
وللغسـل. رصح بـاألول مجاعـة، وعـن الذكر أنه الـذي قطع به األكثر، كام نسـب 
لألكثـر يف املـدارك وحمكي الكفاية، ويف كشـف اللثـام واجلواهر أنـه ظاهرهم، وعن 
كشـف االلتباس أنه املشـهور، بل مقتىض ما تقدم من الغنيـة واملعترب دخوله يف معقد 
اإلمجـاع ونفي اخلـالف. وعن املوجز احلاوي وحوايش الشـهيد عـىل القواعد الثاين، 
وعـن الوايف امليل إليه. وظاهـر التذكرةوعن التحريروهناية األحـكام وجممع الربهان 

الرتدد. 
ومقتـىض نصـوص املرتبـة العليـا اختصاصهـا بالتحنيـط، للتعبـري يف أكثرها 
باحلنوط، الظاهر فيام يستعمل للتحنيط، ال يف الكافور بذاته وإن استعمل لغريه، وإن 

ورد إطالقه فيام تضمن تطييب القطن مما تقدم يف حمله.
وأما اسـتبعاد تغسـيلهم (صلـوات اهللا عليهم) بكافور غري مـا أنزل من اجلنة. 
فهـو ـ لـو تـم ـ ال ينهض باخلروج عـن الظهور املذكور. والسـيام مع إمـكان إتياهنم 
بكافور آخر من اجلنة للتغسـيل، كام نبه له يف اجلملة سـيدنا املصنفP. بل مقتىض 

الرضوي املتقدم ذلك يف متام املراتب املذكورة فيه. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٤.
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لكـن مقتىض إطـالق صحيح الكاهيل واحلسـني بن املختار ومرسـل الكليني 
الواردين يف املرتبة الوسطى ومرسيل ابن أيب نجران الواردين يف املرتبة الدانية الشمول 

لكافور الغسل.
وأمـا دعـو: احتاد موضوعهـام مع موضوع نصـوص املرتبة العليـا، فتصلح 
نصوص تلك املرتبة قرينة عىل محل هذه عىل خصوص كافور التحنيط. فال شـاهد هلا 

من هذه النصوص بعد عدم اإلشعار فيها بالنظر ملوضوع تلك.
كـام ال جمال لالستشـهاد هلا بفهـم األصحاب مع كون أول من أشـارللخالف 
املذكورهوابن إدريس، وهو إنامذكره يف املرتبة العليا، وذكر أن األظهربني األصحاب 
اختصاصها باحلنوط. اللهم إال أن يسـتفاد العموم لبقية املراتب من فتاواهم املتقدمة 

. فالحظ.  من قدمائهم، لقوة ظهورها فيه جداً
(١) كام يف املقنعة واملبسـوط والنهاية وغريها. ويف املعترب: «ذكره الشيخان ومل 
أحتقق مستنده». وعن الشهيد تعليله بخوف الضياع. وهو كام تر. وزاد يف املبسوط: 
«ويكـره سـحقه بحجر وغري ذلـك» وقريب منه يف الـدروس وهو مناسـب للتعليل 

املتقدم لو تم. 
وظاهرهـم املفروغية عـن اعتبار كون الكافور مسـحوقاً، ورصح به بعضهم، 
وإن مل يتعرضـوا لوجهـه. ويقتضيـه مضافاً إىل ذلك قولهA يف مرسـل يونس: «ثم 
اعمد إىل كافور مسـحوق فضعه عىل جبهته [و] موضع سجوده»(١). مضافاً إىل ما قد 
يسـتفاد مما تقدم من اجلمع بني النصوص من اعتبار كون جعل الكافور بنحو املسـح، 

إذ مسح غري املسحوق ال يقتيض بقاء يشء منه يف املحل، كام لعله ظاهر. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٣.

ويستحب سحقه باليد(١). 
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(١) أرشنا يف ذيل الكالم يف وجوب حتنيط املسـاجد إىل اختالف النصوص يف 
مواضـع التحنيط من امليت وأنه البد من االقتصار يف الواجب عىل املسـاجد. وحيث 
كانـت النصوص فيام عداها خمتلفة يف املقدار ويف األمر ببعضها والنهي عنه، فمقتىض 
القاعدة البناء عىل اسـتحباب ما ورد األمر به بال معارض أو كان معارضه مرجوحاً، 
وعـىل كراهـة ما ورد النهي عنه بال معارض أو كان معارضه مرجوحاً، عىل ما سـيأيت 

توضيحه، وقد أشري إىل ذلك يف اجلملة يف كالم غري واحد من متأخري املتأخرين. 
نعم قد يشـكل البناء عىل اسـتحباب مجلة مما تضمنته النصوص املعتربة بظهور 
إمهال األصحاب هلا، حيث مل يتعرض لغري املساجد والصدر إال النادر منهم يف النادر 
منها، كام سيأيت، مع بنائهم عىل التعرض للمستحبات يف نظائر املقام، حيث قد يوجب 
ذلـك الريب يف مفاد النصوص املذكورة، واحتامل إطالعهم عىل ما يمنع من التعويل 

عليها، كجرهيا عىل ما عليه العامة أو نحوه.
اللهم إال أن يكون تساحمهم يف أدلة املستحبات واملكروهات مانعاً من التعويل 
عـىل إمهاهلـم املذكـور لنصوص املقـام، الحتامل ابتنائـه عىل ورود النهـي عن بعضها 
والتعـدي منـه للباقي، لتخيل جري الـكل عىل نحو واحد يف موافقـة العامة من دون 

حتقيق. فالحظ. 
(٢) قال يف الفقيه: «وجيعل الكافور عىل برصه وأنفه ويف مسـامعه وفيه ويديه 
وركبتيه ومفاصله كلها وأثر السـجود منه، فإن بقي منه يشء جعل عىل صدره». ويف 

املختلف أنه ال بأس به، وعن الذكر أن شهادة األخبار له أتم.
ويشـهد السـتحباب التحنيط يف املفاصـل صحيح زرارة عـن أيب جعفر وأيب 
عبداهللاH: «قال: إذا جففت امليت عمدت إىل الكافور فمسـحت به آثار السـجود 
ومفاصلـه كلهـا، واجعل يف فيه ومسـامعه ورأسـه وحليتـه من احلنـوط وعىل صدره 

كام يستحب مسح(١) مفاصله(٢)



٢٠٩ ................................................................................. يف مقدار احلنوط 

وفرجـه»(١) ونحـوه يف ذلـك صحيحـا احللبي ومحران ومرسـل يونس(٢) عىل نسـخة 
لألخـري تقدمـت اإلشـارة إليها عنـد الـكالم يف حتنيط املسـاجد. وال معـارض هلذه 

النصوص يف املفاصل. 
(١) كـام يف العروة الوثقى. ويقتضيه صحيح الكاهيل وحسـني بن املختار عن 
أيب عبـداهللاA: «قـال: يوضـع الكافور من امليت عـىل موضع املسـاجد وعىل اللبة 
وباطـن القدمني وموضع الرشاك من القدمـني وعىل الركبتني والراحتني وعىل اجلبهة 

واللبة»(٣) وال معارض له فيها. 
(٢) فقد رصح مجاعة من األصحاب بأنه إن فضل يشء من الكافور ألقي عىل 
 صـدره، وادعى يف اخلـالف اإلمجاع عليه. بل مقتىض اجلمود عىل كالم املنتهى دعو
اإلمجـاع عـىل وجوبه. قال: «ثـم تعمد إىل الكافور... فيسـحقه بيـده، ويضع منه عىل 
مسـاجده السـبعة وطرف أنفه، فإن فضل من الكافور يشء كشف قميصه وألقاه عىل 

صدره. وال خالف يف ذلك، وقد اتفق علامؤنا عىل وجوبه».
إال أن وجوبـه ال يناسـب تقييـده يف كالمـه وكالم غريه بـام إذا فضل يشء من 
الكافـور، حيـث يبعد جداً بناؤهم عىل وجوبه مرشوطاً بـأن يفضل من الكافور يشء 
من دون أن جيب إعداد الكافور الكايف له، والسيام مع إطالق األمر به يف النصوص. 
ومن ثم ال يبعد كون معقد اإلمجاع الذي ادعاه هو وجوب التحنيط يف املساجد، ألنه 

الذي اتفقت عليه النصوص التي استدل هبا.
وكيـف كان فيشـهد السـتحباب التحنيـط يف الصـدر صحيـح زرارة املتقدم 
وصحيـح احللبـي من دون معارض هلام فيه. نعم مقتضامهـا حتنيطه كبقية املواضع، ال 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفني حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:١، ٥، ٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفني حديث:٥.

ولبته(١) وصدره(٢) 
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وضـع مـا زاد مـن الكافور عليه، كام ذكـروه. ومن ثم ال يبعد كـون مرادهم من ذلك 
التنبيه عىل استحبابه. 

(١) كام تقدم يف صحيح الكاهيل وحسني بن املختار، وال معارض له فيه. 
(٢) اسـتدل لهP بقولهA يف موثق سامعة: «وجيعل شيئاً من احلنوط عىل 

مسامعه ومساجده وشيئاً عىل ظهر الكف»(١).
لكـن يف املطبوع حديثاً من الوسـائل روايته بنسـختني: «ظهر الكفني» و«ظهر 

الكفن»، واقترص يف املطبوع حديثاً من التهذيب عىل الثانية.
نعم هي ال ختلو عن غرابة، لعدم مألوفية التعبري بظهر الكفن، بل غاية ما يقال: 
ظاهر الكفن. عىل أنه مل يعهد من األصحاب البناء عىل استحبابه، كام يظهر مما تقدم يف 

استحباب تطييب الكفن. وبذلك تقو النسخة األوىل. فالحظ. 
هذا وقد أمهل سيدنا املصنفP بعض املواضع املشاركة للمواضع املتقدمة 

يف داللة النصوص عليها وإمهال األصحاب هلا. 
منهـا: الـرأس، كام تقـدم يف صحيـح زرارة، ونحوه صحيح احللبي ومرسـل 

يونس. 
ومنها: اللحية، كام تقدم يف صحيح زرارة، ونحوه صحيح احللبي. 

ومنها: العنق، كام تضمنه مرسل يونس املشار إليه. 
ومنها: املنكبان، كام تضمنه املرسل املذكور. 

ومنها: الفرج، كام تقدم يف صحيح زرارة، ويأيت يف الرضوي. 
ومنها: الفم، كام يف املقنع وتقدم من الفقيه. وقد تضمنه صحيح زرارة املتقدم، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب التكفني حديث:٢.

وباطن قدميه(١) وظاهر كفيه(٢). 



٢١١ ........................................................................... الكالم يف حمل التحنيط 

ونحـوه صحيح عبداهللا بن سـنان(١) وموثق عامر(٢). ولعله إليـه يرجع ما يف الدروس 
من أن املروي حتنيط اللثة، وإال فلم أعثر عىل ما تضمنها بعنواهنا من النصوص.

وأما ما يف الوسائل من كراهة وضع الكافور عىل فمه فلم يذكر ما يشهد له من 
النصوص يف الباب الذي أعده لذلك.

وأشـكل مـن ذلك ما قـد يظهر مـن إطـالق النهي عنـه يف املبسـوط والنهاية 
والرسائـر من حرمته، بل قد يظهر مما يـأيت من اخلالف اإلمجاع عىل ذلك. وإن مل يبعد 
بناؤهم عىل الكراهة، ملا يأيت يف حتنيط العني، وقد ذكرنا عدم شهادة النصوص له، وإن 

ادعى يف الدروس أنه مروي، وأنه أشهر.
نعـم يف الرضوي: «وال جيعل يف فمه وال منخره وال يف عينيه وال يف مسـامعه، 
وال عـىل وجهـه قطن وال كافور». لكن يف موضع أخر منه: «وروي أن الكافور جيعل 
يف فيه ويف مسامعه، وبرصه ورأسه وحليته، وكذلك املسك، وعىل صدره وفرجه»(٣). 
ومنهـا: الراحتـان. فقـد تضمـن صحيح الكاهيل وحسـني بن املختـار املتقدم 
التحنيط فيهام. كام تضمن مرسل يونس التحنيط يف وسطهام. وال يبعد تنزيل الصحيح 
عليه، لظهوره يف عدم كوهنام من املساجد، وهو قد ينطبق عىل وسطهام الذي ال يصيب 

األرض منهام. 
ومنهـا: موضع الرشاك من القدمني، كام تقدم يف صحيح الكاهيل وحسـني بن 

املختار. 
ومنها: املرافق، كام تضمنه مرسل يونس. نعم ال خيلو املراد باملرافق عن إمجال. 

وقد تقدم يف غسل الفرج من مستحبات التغسيل ما يتعلق بذلك. 
ومنهـا: املغابن، فقد ذكرها يف العروة الوثقى. وينحرص الدليل عليها بمرسـل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفني حديث:٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٤.
(٣) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٢ من أبواب الكفن حديث:١.
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يونس عىل نسخة للتهذيب أرشنا إليها عند الكالم يف حتنيط املساجد.
هذا وقد نسـب يف الدروس للصدوق القول بتحنيطها، وذكر أنه مروي، وأنه 
روي الكراهة، وهو أشـهر. لكن مل نتحقق نسـبته للصدوق، وال رواية الكراهة، وال 

أهنا أشهر.
ثـم إن املغابن ـ كام يف لسـان العرب والقاموس وجممـع البحرين ـ هي اآلباط 
واملرافـغ التـي هي مـن الرجلني كاآلباط مـن اليدين، وربـام قيل إن املرافـغ أعم من 
اآلبـاط، فتكـون مسـاوية للمغابن، ويكون عطفهـا عىل اآلباط من عطـف العام عىل 

اخلاص.
هذا وأما ما يف العروة الوثقى من أنه ال يبعد اسـتحباب حتنيط كل موضع من 
البدن فيه رائحة كرهية، فلم يتضح مأخذه. وما قيل من تفسري املغابن بذلك. ال شاهد 

له. فالحظ. 
(١) بـال إشـكال ظاهر. ويقتضيه ما تقـدم يف صحيح زرارة مـن األمر به بعد 
التجفيف من الغسـل، وما تضمنه موثق عامر(١) من األمر به بعد التغسـيل، وما يظهر 

مما يأيت من مرسل يونس من عدم الفصل بينه وبني التكفني بمثل التغسيل.
وأما ما يظهر من نصوص التحنيط من لزوم بقاء يشء من الكافور يف مواضعه 
الذي ال يكون مع غسلها. فهو ال يمنع من إيقاعه قبل إكامل التغسيل إذا مل يكن إكامله 
بغسـلها بل بغسـل غريها. غاية األمر أنه البد من جفاف املحل لئال يتنجس الكافور 

بمامسته قبل طهارة امليت بإكامل الغسل.
، لتنزيـل النصوص  اللهـم إال أن يمنـع مـن لـزوم إيقاعه بعـد اإلكامل حينئـذٍ

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٤.

(مسألة٤١): حمل التحنيط بعد التغسيل(١) 
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املتقدمـة عـىل جتنـب زوال احلنـوط بالغسـل، ألنه املنـرصف منها. لكنـه ال خيلو عن 
إشكال، واجلمود عىل مفاد النصوص أوفق وأحوط. 

(١) كـام يف العروة الوثقى، ويظهر من سـيدنا املصنـفP وغريه املفروغية 
عنـه. وكأنه إلطـالق دليل بدليته. لكنه ال خيلو عن إشـكال، لظهـور الدليل املذكور 
يف بدليته عن الغسـل يف املطهرية، املسـتلزم لقيامه مقامه يف األحكام الثابتة من حيثية 
كونه مطهراً، ومل يثبت كون املقام منها، إلمكان كون منشأ تقديم الغسل عىل التحنيط 
مـا أرشنـا إليه آنفاً من جتنب زوال الكافور به، وذلـك ال يقتيض إال تقديم التيمم عىل 

حتنيط املواضع التي يزول الكافور عنها بالتيمم، كاجلبهة، دون مثل الركبتني. 
(٢) رصح بتقديـم التحنيط عىل التكفـني يف القواعد والدروس وحمكي البيان 
والذكـر، وهو ظاهر جامع املقاصد وحمكي هناية األحكام. وكأنه ألنه املنرصف من 
إطالق ترتيبه عىل التجفيف يف صحيح زرارة املتقدم، ولقولهA يف مرسـل يونس: 
«أبسـط احلربة بسـطاً، ثم أبسـط عليها اإلزار، ثم ابسـط القميص عليـه، وترد مقدم 
القميـص عليـه، ثم اعمد إىل كافور مسـحوق فضعه عىل جبهتـه... ثم حيمل فيوضع 
عـىل قميصه، ويرد مقـدم القميص عليه...»(١). لكن الصحيح مسـوق لبيان وجوب 
التحنيط بعد التغسـيل، وال يعتـد بانرصافه املذكور. واملرسـل ال خيلو عن اضطراب 
يف املتن، لتضمنه ذكر رد مقدم القميص عليه الذي هو من شؤون التكفني مرتني مرة 
قبل التحنيط ومرة بعده، فيشـكل التعويل عليه يف إثبات وجوب تقديم التحنيط عىل 

التكفني، والسيام مع اشتامله عىل كثري من اخلصوصيات غري الالزمة. 
مضافاً إىل ظهور موثق عامر يف إيقاعه يف أثناء التكفني، لقولهA: «ثم تكفنه 
... ثم اإلزار... ثم  تبدأ وجتعل عىل مقعدته شـيئاً من القطن... ثم تبسط اللفافة طوالً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٣.

أو التيمم(١) قبل التكفني أو يف أثنائه(٢). 
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اخلرقة... ثم القميص تشـد اخلرقة عىل القميص بحيال العورة... واجعل الكافور يف 
مسـامعه وأثر سجوده... ثم عممه... وقال: التكفني أن تبدأ بالقميص ثم باخلرقة... 

ثم يشد اإلزار... ثم اللفافة ثم العاممة...»(١).
ومـن ثـم يتعـني اجلمع بـني النصـوص املذكـورة بإلغـاء هـذه اخلصوصيات 
فيهـا وتنزيلها عـىل إرادة بيان وجـوب التحنيط والتكفني، كام هو مقتىض املناسـبات 

 . االرتكازية من وفاء كل منهام بغرضه مطلقاً
ومنـه يظهـر ضعف ما يظهر من املقنعة واملبسـوط والنهايـة، بل هو كالرصيح 
مـن املراسـم والتذكرة واملنتهى وعن غريها من كونه بعـد التأزير. بل يظهر منها ومن 

. الوسيلة أنه بعد إلباسه القميص أيضاً، بل عن املهذب تأخريه عن العاممة أيضاً
وأضعف منه ما يف الفقيه، حيث قال: «فإذا فرغ من تكفينه حنطه بام ذكرته من 
الكافور». حيث ال يشـهد له إال الرضوي(٢) املقارب له يف التعبري. ومن الظاهر أنه ال 

جمال للخروج به عن ظاهر النصوص.
نعم ال يبعد كون مراد اجلميع بيان وجوب التحنيط من دون خصوصية رشعاً 

ملحله من الكفن، كام ذكرنا وبه رصح يف الروض وكشف اللثام وغريمها. 
(١) قـد تعـرض يف العروة الوثقـى لذلك ولبقية الرشوط التـي تضمنتها هذه 
املسألة، واعرتف سيدنا املصنفP بعدم العثور عىل من تعرض هلا، ومع ذلك قال: 
«الظاهر أن الوجه يف اعتبار الطهارة اإلمجاع». وكأن مراده به اإلمجاع االرتكازي عىل 
لزوم طهارة امليت وتوابعه حني الدفن، تبعاً ملا يسـتفاد من دليل اعتبار طهارة الكفن، 

(٣). فتأمل.  وتعليل التغسيل بأنه ليلقى ربه طاهراً
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٤.

(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٢ من أبواب الكفن حديث:١.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب غسل امليت.

 ،(١) (مسألة٤٢): يشرتط يف الكافور أن يكون طاهراً
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(١) الـكالم فيـه هـو الـكالم يف الكفـن، حيـث يظهر ممـا تقـدم أداء الوظيفة 
باملغصـوب مـادام موضوعاً عىل امليت، وإن حرم اسـتعامله لـه ووجب عىل الغاصب 
رفعـه وإرجاعه ملالكه، واسـتعامل غـريه بعد رفعه عنـه، بناءً عىل لـزوم بقاء يشء منه 
عـىل مواضـع التحنيـط من امليـت، كام يظهر مما سـبق عنـد الكالم يف وجوب املسـح 

بالكافور.
(٢) تقدم وجهه عند الكالم يف استحباب سحقه باليد. 

(٣) ألن اشـتامل أكثر النصوص عىل عنـوان احلنوط والتحنيط ملزم بتنزيل ما 
أطلق فيه الكافور منها عىل ما إذا صدق عليه احلنوط الذي يظهر من كلامت اللغويني 

أخذ الطيب يف مفهومه، حيث رصحوا بأنه طيب خيلط للميت.
وأما ما عن بعض مشاخينا من عدم صدق الكافور عىل العتيق الفاقد للرائحة، 

 . . فهو غريب جداً بل هو حينئذٍ تراب، وإن كان كافوراً سابقاً
(٤) كام يف القواعد. ويف الدروس أنه األشهر، وعن املفاتيح أنه مذهب األكثر. 
وقد يرجع إليه ما يف اخلالف من دعو إمجاع الفرقة وعملهم عىل أنه ال يرتك عىل أنفه 
وال أذنيه وال عينيه وال فيه يشء من الكافور. ويشـهد له قولهA يف مرسـل يونس: 

.(١)« «وال جيعل يف منخريه وال يف برصه ومسامعه وال عىل وجهه قطناً وال كافوراً
بـل ظاهـر النهي فيه احلرمـة، كظاهر النهي عنه يف املبسـوط والنهاية والرسائر 
وما تقدم من اخلالف، لوال إمهال أكثر األصحاب التعرض لذلك، وترصيح بعضهم 
بالكراهة، حيث يكشـف عن عدم بنائهم عىل احلرمة. والسيام مع اشتامل املرسل عىل 

كثري من اخلصوصيات غري الالزمة املستلزم لضعف ظهوره يف اإللزام. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٣.

(٢) له رائحة(٣).  (١) مسحوقاً مباحاً
(مسألة٤٣): يكره إدخال الكافور يف عني امليت(٤) 
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وأمـا مـا تقدم من الفقيه من األمر بجعله عىل بـرصه، فقد ذكر يف الدروس أنه 
مروي، كام يناسـبه ما تقدم عن الذكر من أن شـهادة األخبار له أتم. وقد اسـتدل ملا 
ذكـره يف املختلـف بصحيحي احللبي(١) وعبداهللا بن سـنان(٢) وبموثـق عامر(٣). لكنها 

خالية عن ذكر البرص.
نعم أشـري يف الرضـوي املتقدم عند الكالم يف حتنيط الفـم إىل أن املروي جعله 
يف برصه. ومن الظاهر عدم هنوضه بمعارضة مرسـل يونس حتى لو فرض رجوع ما 

تقدم من الفقيه إليه. 
(١) عىل األشـهر، كام يف الدروس، وهو مذهب األكثر يف املفاتيح. وقد يرجع 
إليه ما تقدم يف سابقه من اخلالف، بل قد يظهر من إطالق النهي عن جعله يف أذنه يف 
النهاية واملبسـوط والرسائر احلرمة، لوال ما تقدم هناك. ويشـهد له ما تقدم يف مرسـل 
يونـس وقولهA يف صحيح محران: «وال تقربوا أذنه شـيئاً من الكافور»(٤) ويف خرب 
عثامن النوا: «وال متس مسامعه بكافور»(٥) ويف خرب عبدالرمحن: «وال جتعل يف مسامع 
»(٦) ويف صحيح الكاهيل: «وإياك أن حتشـو يف مسـامعه شيئاً، فإن خفت  امليت حنوطاً
أن يظهـر مـن املنخريـن يشء فال عليك أن تصـري ثمّ قطناً، وإن مل ختـف فال جتعل فيه 

»(٧)، ونحوه مرسل الصدوق(٨).  شيئاً
لكـن تقدم مـن الفقيـه األمر بجعـل الكافور عـىل األنف ويف املسـامع، ومن 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفني حديث:٣.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٤، ٥.
(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفني حديث:٢، ٤.

(٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل امليت حديث:٥.
(٨) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفني حديث:٧.

وأنفه وأذنه(١)
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املختلف أنه ال بأس به. ويشهد للوضع يف األنف واألذن قولهA يف صحيح محران 
املتقدم بعد السؤال عن احلنوط: «يوضع يف منخره...»، ويف صحيح عبداهللا بن سنان: 
«تضـع يف فمه ومسـامعه»(١)، ويف موثق عـامر: «واجعل الكافور يف مسـامعه»(٢) ويف 

موثق سامعة: «وجيعل شيئاً من احلنوط عىل مسامعه»(٣). 
ويظهر من التهذيب واالسـتبصار اجلمع بتنزيل النصوص األول عىل الوضع 
يف األنف واملسامع، واألخرية عىل الوضع عليهام، ألن (يف) قد تستعمل بمعنى(عىل) 

كام يف قوله تعاىل: ﴿وألوصلنكم يف جذوع النحل﴾(٤).
لكـن مل يتضح اسـتعامل (يف) بمعنـى (عىل). ويمكن تنزيل اآليـة عىل الظرفية 
بنحـو من التوسـع. مـع أن الوضـع عىل األذن مسـتلزم للوضـع فيها، وليسـت هي 
كاألنـف. فتأمل. مضافاً إىل اجلمع املذكور تربعي بال شـاهد، بل يأباه صحيح محران 

. وخربعثامن من الطائفة األوىل جداً
ومن ثـم كان األقرب محل النصوص األخرية عىل التقية، ملوافقتها للعامة، كام 
يظهـر من اخلالف وغريه. والسـيام مع مـا تقدم من اخلالف من دعـو إمجاع الفرقة 

وعملهم عىل الرتك. 
نعـم ال بأس بالوضـع عىل األنف، كام هو الظاهر مما تقـدم من الفقيه. لكن ال 
لـيشء مـن نصوص الطائفة الثانية، لظهور صحيح محـران يف الوضع فيه، بل احتياطاً 
بلحـاظ مـا تقـدم ـ عنـد الـكالم يف املسـاجد ـ من احتـامل إحلاقـه باملسـاجد وجوباً 
أو اسـتحباباً، ومـن دون أن يـرد هنـي عنـه، الختصـاص ما تقـدم يف الطائفـة األوىل

بالوضع فيه. 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفني حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤ من أبواب التكفني حديث:٤.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب التكفني حديث:٢.
(٤) سورة طه آية:٧١.
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(١) ملرسـل يونس املتقدم يف البرص، املعتضد بالرضوي املتقدم يف حتنيط الفم، 
من دون معارض هلام، وال ظهور خمالف يف ذلك. 

بقي يف املقام أمور:
األول: الظاهـر عدم اإلشـكال يف عدم اعتبـار قصد التقـرب يف التحنيط، كام 
رصح بـه يف العـروة الوثقى، وقال سـيدنا املصنفP: «ومقتـىض عدم التعرض له 
يف كالمهم التسـامل عىل ذلك». ويقتضيه ـ مضافاً إىل ذلك ـ اإلطالق واألصل املعول 

عليهام يف أمثال املقام، عىل ما حقق يف مبحث التعبدي والتوصيل. 
الثاين: الظاهر جواز قيام الصبي ونحوه ممن هو غري مكلف بالتحنيط والتكفني. 
ويظهر الوجه فيه مما تقدم يف املسألة السادسة عرشة من جواز قيامه بالتغسيل، بل هو 

أوىل باجلواز منه. 
الثالـث: قال يف العروة الوثقى: «يبدأ يف التحنيط باجلبهة، ويف سـائر املسـاجد 
خمري» وأقره بعض املحشـني. وربام كان مرادهم االسـتحباب، كام رصح به يف املستند. 
للرضـوي: «فـإذا فرغت من كفنـه حنطته... وتبـدأ بجبهتـه...»(١). ويرجح موافقته 
برجـاء املطلوبيـة. وإال كان خمالفاً إلطالق النص والفتـو، حيث مل نعثر عاجالً عىل 

من قال بوجوبه. 
الرابع: قال يف العروة الوثقى: «إذا دار األمر بني وضع الكافور يف ماء الغسـل 
أو يـرصف يف التحنيـط يقـدم األول. وإذا دار يف احلنـوط بني اجلبهة وسـائر املواضع 
تقـدم اجلبهـة». وال خيلو عن وجه، حيث ال يبعد أمهية الغسـل من احلنوط، كام يظهر 
من حكمته، وأمهية اجلبهة من غريها، ألهنا ركن السـجود وأرشف املساجد. وال أقل 
من احتامل األمهية يف املوردين دون العكس، وهو كاف يف الرتجيح يف باب التزاحم، 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٣ من أبواب الكفن حديث:١.

وعىل وجهه(١). 
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كام حقق يف حمله من األصول. 
هذا ولو تم الرتتيب بني الغسـل والتحنيط وبـني اجلبهة وغريها فاألمر أظهر، 
ألن مقتـىض إطالقه عدم تأدي وظيفة الالحق قبل إكامل السـابق، فيكون املقدور هو 
السـابق واملتعـذر هـو الالحق ال غـري. ومن ثم يكون مـا ذكره أحوط حتـى لو مل يتم 
الوجه عىل الرتتيب، ألن عدم ثبوت الرتتيب يف الثاين أو فيهام ال ينايف احتامله املساوق 

الحتامل عدم صلوح التحنيط ملزامحة الغسل وعدم صلوح غري اجلبهة ملزامحتها. 
ثـم إن ظاهـره املفروغيـة عن عدم االرتباطيـة بني الغسـل والتحنيط، وال بني 
املسـاجد يف التحنيط، فال يسـقط الكل بتعذر البعض. وهو قريـب جداً للمرتكزات 
املحكمة يف فهم إطالق األدلة يف املقام. بل لعله ليس مورداً لإلشكال. فالحظ. واهللا 

سبحانه وتعاىل العامل العاصم. واحلمد هللا رب العاملني. 
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(١) وهـو مذهـب أهـل البيـتG كـام يف املنتهـى، وعليـه اإلمجـاع، كام يف 
االنتصار واخلالف والغنية واملعترب والتذكرة واملسـالك والروض واملدارك واحلدائق 
وحمكـي الذكـر واملفاتيح، ونفـى يف جامع املقاصـد اخلالف فيه، مرصحـاً أكثرهم 
بانفراد أهل احلق به مع داللة روايات الفريقني عليه. ويف اجلواهر: «إمجاعاً من الفرقة 
املحقة حمصالً ومنقوالً مستفيضاً متواتراً كالنصوص. خالفاً لغريهم من أهل الباطل. 
واحلمد هللا عىل عدم توفيقهم لذلك، سـيام ما ورد أهنا تنفع املؤمن والكافر واملحسـن 

وامليسء...». 
أمـا النصـوص فهـي كثـرية كـام ذكـره وخمتلفـة األلسـنة، ففـي الصحيح عن 
حييـى بن عبادة عـن أيب عبداهللاA: «أنه سـمعه يقول: إن رجالً مـات من األنصار 
فشـهده رسـول اهللا8 فقـال: خرضوه، فام أقـل املخرضين يـوم القيامة. فقلت 
أليب عبـداهللاA: وأي يشء التخضـري؟ قال: تؤخذ جريـدة رطبة قدر ذراع فتوضع 
ـ وأشـار بيـده إىل عنـد ترقوته ـ تلـف بثيابه»(١)، ويف موثق سـامعة عنـهA: «قال: 
يسـتحب أن يدخل معـه يف قربه جريدة رطبة»(٢)، ويف الصحيح عن احلسـن الصيقل 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب التكفني حديث:٥، ٨.

الفصل السادس
يف اجلريدتني

يستحب أن جيعل(١)
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عنـهA: «قـال: توضع للميت جريدتان واحدة يف اليمني وأخر يف اليسـار. قال: 
 :Aوقال: اجلريـدة تنفع املؤمن والكافر»(١)، ويف صحيح زرارة: «قلت أليب جعفر
َ جتعل معه اجلريدة، فقال: يتجاىف عنه احلساب والعذاب مادام  أرأيت امليت إذا مات ملِ
العود رطباً، إنام العذاب واحلسـاب كله يف يوم واحد يف سـاعة واحدة، قدر ما يدخل 
يف القرب ويرجع القوم، وإنام جعلت السـعفتان لذلك، فال يصيبه عذاب وال حسـاب 

بعد جفوفهام إن شاء اهللا»(٢) إىل غري ذلك مما روي من طرقنا. 
قال يف التهذيب: «وقد روي من جهة العامة يف فضل التخضري يشء كثري». ومنه 
ما عن األعمش: «سمعت جماهداً حيدث عن طاووس عن ابن عباس: مرّ النبي8 
عـىل قربين فقال: إهنام يعذبان، وما يعذبان يف كبري، أما أحدمها فكان يميش بالنميمة، 
وأما اآلخر فكان ال يسـتنزه عن البول، فدعا بعسـيب رطب فشقه نصفني، ثم غرس 
. وقال: لعله أن خيفف عنهام العذاب ما مل ييبسـا»(٣)  عـىل هذا واحداً وعىل هذا واحداً
وقريـب منه عن جممـع الزوائد عن أيب أمامة وعن ابن عمر وعـن أيب هريرة(٤). وعن 
عمدة القارئ: «رواية األكثرين: أوىص بريدة األسلمي بوضع اجلريدة يف قربه. ورواية 
املسـتميل: عىل قربه»(٥). واحلمد هللا الذي هدانا هلذا وماكنا لنهتدي لوالأن هدانا اهللا. 
وكأن مـا تضمنـه صحيـح زرارة راجـع إىل رجـاء اندفـاع العـذاب حتى بعد 
جفافهام بسـبب منعهام من حصوله يف أول وقته رمحة من اهللا تعاىل يرحم هبا من يشـاء 

من عباده، وهو أرحم الرامحني.
وقد يشري إىل ذلك مرسل املقنعة عن الصادقA: «ان اجلريدة تنفع املحسن 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب التكفني حديث:٦، ١.
(٣) صحيح البخاري باب اجلريدتني عىل القرب ج:٧ ص:٨٦. صحيح مسلم باب الدليل عىل نجاسة البول 
وجـوب االسـترباء منه ج:١ ص:١٦٦. سـنن أيب داود باب االسـترباء من البول ج:١ ص:١٣. سـنن 

النسائي باب التنزه عن البول ج:٤ ص:١٠٦. سنن البيهقي باب التوقي عن البول ج:٢ ص:٤١٢.
(٤) جممع الزوائد ج:٣ ص:٥٦.

(٥) عمدة القارئ ج:٤ ص:٢٠٣.



استحباب وضع اجلريدتني ........................................................................ ٢٢٣

وامليسء، فأما املحسن فتؤنسه يف قربه، وأما امليسء فتدرء عنه العذاب ما دامت رطبة، 
وهللا تعاىل بعد ذلك فيه املشيئة»(١).

(١) من دون فرق بني الصغري والكبري والعاقل واملجنون، كام يف املقنعة وحمكي 
البيان، وهو مقتىض إطـالق األصحاب، بل عن الذكر: «قال األصحاب: ويوضع 

مع مجيع األموات حتى الصغار، إلطالق األمر».
لكن ما ذكره من اإلطالق وإن كان قد يسـتفاد من مثل الصحيح عن احلسـن 
ابـن زيـاد الصيقل وموثق سـامعة املتقدمني، إال أنه قد خيرج عنه بـام تضمنته مجلة من 
النصوص ـ منها صحيح زرارة املتقدم ـ من تعليلهام بأن العذاب يتجاىف عن امليت ما 

دامتا رطبتني، حيث ال موضوع له يف حق غري املكلف.
وأمـا ما ذكره شـيخنا األعظمP مـن عدم منافاتـه للعموم. قـال: «إذ لعله 
حلسن وضعهام يفيد من يستحق العذاب دفعه عنه، ويف حق غريه راحة أخر». فهو 
إنام يتجه لو كان مفاد النصوص املذكورة جمرد بيان ترتب الفائدة املزبورة، دون ما هو 

الظاهر منها من التعليل بذلك الظاهر يف االنحصار.
وأشـكل منهـا ما يف الـروض من تعليله بإقامة الشـعار. إذ فيه: أن اسـتحباب 

إقامة الشعار ال يقتيض تعميمه لغري مورده الذي رشع فيه.
نعـم ال يبعد قضاء املناسـبات االرتكازيـة بأن دفع العذاب هبـام ليس ألنه أثر 
وضعـي هلام، ليكون راجحـاً عقالً توصالً لألثر املذكور، وإنـام هو لرجحان وضعهام 
مـع امليـت يف نفسـه، نظري اجلزاء عـىل الطاعة، ولذا يسـتفاد منه اسـتحبابه رشعاً، كام 
هـو املناسـب لقوله8 يف حديث حييـى املتقدم وغريه: «فام أقـل املخرضين يوم 

القيامة» الظاهر يف مطلوبيته واالنتفاع به بعد اخلروج من القرب. 
(١) املقنعة ص:١٢. ومستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٦ من أبواب الكفن حديث:٣.

مع امليت(١)
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وجيـري نظريه يف مثل الدفـن يف احلرم والتلقني. ومرجعـه إىل أن األثراملذكور 
مـن سـنخ الفائدة، ال العلـة التي يدور احلكـم مدارها وجوداً وعدمـاً، ليقتيض تقييد 

اإلطالق.
والسـيام مع ما تقدم يف مرسـل املقنعة مـن أهنا تنفع املحسـن وامليسء، وما يف 
مرسـله اآلخر مـن أن األصل يف مرشوعيتهـا أن النخلة أنزلـت آلدمA من اجلنة، 
فأنس هبا يف حياته، وأوىص بوضع جريدة منها يف أكفانه بعد شـقها اثنني رجاء أنسـه 
يف قـربه. وقـد فعله األنبياء من بعـده، ثم اندرس يف اجلاهليـة، وأحياه النبي8 
ورشعه، وأوىص أهل بيتهG باستعامله(١)، وقريب منه مرسل التهذيب(٢)، ومرسل 
االنتصـار(٣)، مع وضوح تنزيـه األنبياء وأهل البيتG عن عـذاب القرب أعاذنا اهللا 

تعاىل منه برمحته.
(١) كـام رصح بـه األصحـاب، وقد تضمنتـه معاقد اإلمجاعـات املتقدمة. كام 
يقتضيـه مجلة من النصوص املتقدم بعضها. ويف اجلواهر: «ومن العجب ما حيكى عن 
العـامين من أن املسـتحب جريدة واحدة، فإنه كاد يكون خمالفـاً للمتواتر من األخبار، 
فضالً عن اإلمجاع بقسـميه. بل قد يستشـكل مرشوعية واحدة فقط من حيث ظهور 
التثنيـة يف كالم األصحـاب وكثـري من األخبار، سـيام ما ورد من شـق النبي8 
اجلريدة إذ كأنه حمافظة عىل التعدد يف مدخلية هيئة االثنينية يف ذلك». لكن ما نقله عن 
العامين ال يناسـب ما حكاه عنه يف املختلف من اسـتحباب أن يكون طول كل واحدة 

أربع أصابع فام فوقها. 
مـع أن املـراد بذلـك إن كان هـو اختصـاص االسـتحباب بالواحـدة، بحيث 

(١) املقنعة ص:١٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب التكفني حديث:١٠.

(٣) االنتصار ص:٣٦. طبعة النجف األرشف.

جريدتان(١)
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يلـزم انفرادهـا أوال فائدة بالزيـادة عليها، فهو حال عن الشـاهد، بـل يدفعه اإلمجاع 
والنصوص الكثرية املشـار إليها. وإن كان هو اسـتحباب الواحدة مع كون اجلريدتني 
أفضل، فهو مقتىض اجلمع بني النصوص املشار إليها ومجلة من النصوص الظاهرة يف 

الواحدة، منها حديث حييى بن عبادة وموثق سامعة املتقدمان. 
ودعو محل النصوص املذكورة عىل إرادة اجلنس ال الوحدة، والسيام بلحاظ 
ما مجع فيه بني فرض التعدد والتعبري باجلريدة، كصحيح زرارة املتقدم وغريه، إذ البد 
من محله عىل إرادة التعدد اتكاالً عىل بقية فقرات احلديث أو عىل معروفيته بني الفرقة 

املحقة، عىل ما ذكره يف اجلواهر يف اجلملة.
مدفوعـة بـأن ذلك وإن مل يكن بعيداً يف مجلة مـن النصوص املتضمنة للجريدة 
حمـالة بـالم التعريـف، بل هو الظاهر ممـا مجع فيه بني اإلفـراد والتثنية، كـام تقدم، إال 
أنـه خمالـف للظاهر فيام تضمنها منكـرة، لقوة ظهور النكرة يف الوحـدة، خصوصاً ما 
تضمـن ذكـر حمل واحد هلا، كحديث حييى بن عبادة املتقـدم وغريه. بل هو كالرصيح 
مـن صحيـح مجيل: «سـألته عن اجلريدة توضع مـن دون الثياب أو مـن فوقها؟ قال: 
فوق القميص ودون اخلارصة. فسـألته: من أي جانب؟ فقال: من اجلانب األيمن»(١) 
 ومحله عىل التعدد مع وضع كلتا اجلريدتني يف اجلانب األيمن، أو عىل بيان حمل إحد

اجلريدتني. بعيد جداً بل الظاهر عدم القائل باألول. 
نعـم قـد يظهـر مـن الصـدوق يف معـاين األخبـار لـزوم اإلعراض عـن هذه 
النصوص. قال بعد ذكر حديث حييى بن عبادة املتقدم: «جاء هذا اخلرب هكذا. والذي 
جيـب اسـتعامله أن جيعل للميـت جريدتان خـرضاوان...». وكأنه ملخالفتهـام ملا عليه 

الطائفة، كام تقدم.
لكن قد يكون التزامهم عمالً وقوالً بالتعدد ألنه األفضل من دون بناء عىل عدم 
مرشوعية اجلريدة الواحدة، أو لتخيل التعارض املستحكم بني الطائفتني والغفلة عن 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب التكفني حديث:٣.
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اجلمـع بينهام بام تقدم. ومعه ال جمال لرفع اليد عن نصوص اجلريدة الواحدة مع تيرس 
اجلمع عرفاً بام تقدم، والسيام مع تعددها واعتبار سند غري واحد منها. فالحظ. 

هذا وعن بعض األصحاب اسـتحباب شق اجلريدة، فيجزي يف التعدد. وكأنه 
ملرسـل الفقيـه قال: «ومر رسـول اهللا8 عىل قـرب يعذب صاحبـه فدعا بجريدة 
فشـقها نصفني فجعـل واحدة عند رأسـه واألخر عند رجليـه. وروي أن صاحب 
القرب كان قيس بن الفهد األنصاري. وروي: قيس بن قمري [نمري. خ ل]»(١) ويعضده 
مـا تقدم من رواية العامة. وما تضمنه مرسـل املقنعة واالنتصار والتهذيب من وصية 

آدمA كام تقدم.
 :Aلكن عن كتاب حممد بن املثنى بسـنده عن عمر بن حنظلة عن أيب جعفر
«أن رسـول اهللا8 مـرّ عـىل قـرب قيس بن فهـد األنصـاري وهو يعذب فسـمع 
صوتـه فوضع عىل قـربه جريدتني...»(٢). عـىل أنه الجمال للخـروج بتلك النصوص 
عـن النصـوص املعتربة الظاهـرة يف عدم الشـق، كام هـو املتبادر من إطـالق اجلريدة 

واجلريدتني فيها. وهذا هو العمدة.
ال ما قيل من منافاته للتعليل بدفع العذاب ما دامتا رطبتني، املقتيض لرجحان 
تأخر جفافهام، والشـق يسـتلزم رسعته. إذ فيه: أن ذلك ال ينهض باخلروج عن ظاهر 
النص لو كان حجة يف نفسه، إلمكان أمهية مصلحة الشق من ذلك. والسيام بمالحظة 

ما تقدم يف صحيح زرارة من أن احلساب والعذاب يف ساعة واحدة.
ومنـه يظهر اإلشـكال فيام يف الذكـر. قال: «وهل تشـق أو تكون صحيحة؟ 

اخلرب دل عىل األول. والعلة تدل عىل الثاين. والظاهر جواز الكل».
بقي يف املقام أمران:

(١) من ال حيرضه الفقيه ج:١ ص:٨٨ طبع النجف األرشف، وذكر بعضه يف وسـائل الشيعة ج:٢ باب:١١ 
من أبواب التكفني حديث:٤.

(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٦ من أبواب الكفن حديث:٢.
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األول: أنه ذكر يف الروض وغريه أن اجلريدة هي العود الذي جيرد عنه اخلوص، 
. وهو مطابق ملا يف الصحاح  وال يسمى جريداً ما دام عليه اخلوص، وإنام يسمى سعفاً
وخمترصه، ومقارب ملا يف أسـاس البالغة، ومناسب ملادة اجلرد، كام أشري إليه يف جممع 
البحريـن، قال: «اجلريد هو سـعف النخـل بلغة أهل احلجاز الواحـدة جريدة، فعلية 
بمعنى مفعولة، سـميت بذلك لتجريد خوصها عنها». كـام أنه املوافق للمفهوم عرفاً 

من اجلريدة يف عصورنا.
لكن يف لسـان العرب والقامـوس ثبوت اخلالف يف ذلـك، وترصيح بعضهم 
بأهنا السـعفة ما كانت، كام هو ظاهر هناية ابن األثري والدر املنثور، وهو املناسـب ملا يف 
صحيح زرارة املتقدم يف أول املسـألة، وحديث عمرو بن أيب املقدام وزياد بن عبداهللا 
عن أيب عبداهللاA يف حديث وفاة االصديقة الزهراءJ: «...أخد عيل يف جهازها 
من سـاعته، وأشـعل النار يف جريد النخل ومشـى مع اجلنازة بالنار»(١). بل قد يتجه 
حينئـذٍ البنـاء عىل اختصاصها بام إذا مل جترد من خوصها، بناء عىل اختصاص السـعفة 
بذلك، كام هو املسـتفاد من بعض كلامت اللغويني، واملناسب للمفهوم العريف منها يف 

عصورنا.
إال أنه ال يناسب السرية القطعية عىل االكتفاء بام جرد من خوصه، كام ال يناسب 
املفهوم العريف الفعيل عىل اختصاص اجلريدة بام جرد منه. لبعد انقالب املفهوم العريف 

من أحد املتقابلني لآلخر، بل غايته تبدله من املطلق للمقيد أو بالعكس.
ومـن هنـا تكـون اجلريـدة يف املقـام دائـرة بـني املطلـق واملقيـد بالتجريد عن 
اخلوص، فيكون األحوط هو املقيد، من دون أصل يقتيض االجتزاء يف أداء املستحب 
بغريه. والسيام حيث يكون الغرض املهم هو األثر اخلاص، إذ ال إشكال يف االحتياط 
مع الشـك يف املحصل. اللهم إال أن يسـتبعد مانعية اخلوص مـن ترتب األثر املذكور 
 . حتى لو كانت اجلريدة خمتصة باملجرد عن اخلوص، وإنام ذكرت ألهنا أيرس اسـتعامالً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب الدفن حديث:٦.
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فالحظ. 
الثـاين: مقتىض إطالق بعض النصوص ـ كموثق سـامعة املتقـدم ـ االكتفاء يف 
طول اجلريدة بام يصدق معه املسـمى، كام يف الذكر وعن بعض متأخري املتأخرين. 
ويف املسـالك: «واملشـهور كـون طول كل واحدة قـدر عظم ذراع امليـت، ولو زادت 
إىل ذراع أو نقصـت إىل أربـع أصابع فال بأس». ويف الروضة: «واملشـهور أن قدر كل 
واحـدة طـول عظم ذراع امليت، ثم قدر شـرب، ثـم أربع أصابع». ونحوه عن حاشـية 

املييس عىل الرشايع.
لكـن مل نعثـر عىل ذلك يف كالمهم، بل ليس املذكور يف كالم مجاعة من القدماء 
واملتأخرين إال أن كال منهام بقدر عظم الذراع، ويف الذكر وجامع املقاصد والروض 
وكشف اللثام أنه املشهور، بل هو معقد إمجاع االنتصار، كام قد يستفاد من معقد إمجاع 
الغنيـة. ومل نعثر عىل ما يشـهد له من النصوص عدا الرضـوي: «وروي أن اجلريدتني 
كل واحدة بقدر عظم ذراع، تضع واحدة عند ركبتيه تلصق إىل الساق وإىل الفخذين، 

واألخر حتت االبط األيمن ما بني القميص واإلزار»(١).
وقد يسـتدل عليه بام دلّ عىل التقدير بالذراع، ففي مرسـل يونس: «وجتعل له 
قطعتـني مـن جريـد النخل رطباً قـدر ذراع، جيعل له واحدة بني ركبتيـه نصف مما ييل 
السـاق ونصف مما ييل الفخذ، وجيعل األخر حتت ابطه األيمن»(٢)، ونحوه حديث 
حييـى بن عبادة املتقدم يف صدر الفصل واملرسـل عنه(٣). بدعـو: أن املعنى احلقيقي 

للذراع عظمه، كام يف كشف اللثام.
. بل التشـابه بـني الرضوي  لكنـه ممنوع خمالـف لظاهـر التقدير بالـذراع عرفاً
ومرسـل يونـس املنفـرد بكيفية جعـل اجلريدتني يناسـب رجوع الرضوي للمرسـل 

املقتيض حلمل عظم الذراع فيه عىل الذراع. 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٨ من أبواب الكفن حديث:١.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب التكفني حديث:٥، ٤.
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وأشـكل من ذلك ما يف اجلواهر من االسـتئناس للمشهور بام يف صحيح مجيل 
اآليت(١) من أهنا قدر شـرب، بدعو: أن عظم الذراع شرب تقريباً، كام يعرف باالختيار، 

إذ وضوح الفرق بينهام يغني عن إطالة الكالم فيه.
ولعلـه لـذا قال يف الفقيه: «طـول كل واحدة قدر عظـم ذراع، وإن كانت قدر 

ذراع فال بأس أو شرب فال بأس» إذ كأنه يشري إىل مضامني النصوص املختلفة.
نعم قد يظهر منه أفضلية املتوسـط، وهو ال يناسـب نظر العرف يف اجلمع بني 
النصوص املختلفة يف املقدار، بل مقتىض اجلمع بينها البناء عىل أفضلية األكثر، فيكون 
األفضـل قـدر الذراع، ثم قدر عظمهـ  بناءً عىل العمل بالرضويـ  ثم قدر الشـرب، كام 

 .Pنبه له سيدنا املصنف
لكنـهP قال: «هذا لو متت قاعدة التسـامح إلثبـات حجية اخلرب الضعيف، 
وإال أشـكل احلـال يف النصـوص، لضعف ما يوافق املشـهور وإعراضهـم عن غريه. 
وكـذا احلال يف اإلشـكال لـو اقتضت قاعدة التسـامح االسـتحباب بعنـوان البلوغ، 
المتنـاع تطبيقهـا عىل اجلميع، للتنـايف، وتطبيقها عـىل واحد دون اآلخـر ترجيح بال 
مرجـح. وكأنـه لذلك اختار يف الذكـر جواز الكل، معلالً بثبـوت أصل املرشوعية 

.« وعدم القاطع عىل قدر معني، وتبعه بعض من تأخر عنه. فتأمل جيداً
وهـو مبني عـىل إخالل اإلعراض بحجية اخلرب املعترب السـند يف املسـتحبات، 
وقد تكرر منعه. ومن ثم ال خمرج عام سـبق. ويأيت عند الكالم يف كيفية وضع اجلريدة 

التعرض حلديث حييى بن عبادة عن أيب جعفرA الذي قد خيالف ما تقدم. 
هذا والظاهر أن استحباب املقادير املذكورة ليس بنحو يقتيض تقييد املطلقات 
هبـا، بنحـو ال تتأد وظيفة اجلريـدة بغريها، ملا تقرر من أن اجلمع بـني املطلق واملقيد 
يف املسـتحبات ليـس بالتقييد بل بحمـل املقيد عىل أفضل األفراد، كـام هو الظاهر من 

الوسيلة يف املقام.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب التكفني حديث:٢.
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ولعلـه لذا أطلق يف املبسـوط والنهايـة والرسائر والرشايع واإلرشـاد واللمعة 
وغريهـا، كـام قد يرجـع إليه ما عن ابن أيب عقيـل من أهنا أربع أصابع فـام فوقها. وما 

تقدم من الذكر وغريها.
وأمـا ما قد تشـعر به عبارة الصدوق مـن أن الذراع منتهى السـائغ من الطول 
والشـرب منتهاه من القرص فال قرينة عىل محل النصوص عليه. ونحوه ما سـبق يف أول 
الـكالم يف حتديـد الطول عن املسـالك مـن نفي البأس عـن الذراع واألربـع أصابع. 

فالحظ. 
(١) وكأنـه هـو املراد باخلرضة يف كالم مجاعة وقطع هبـا يف جامع املقاصد، كام 
أهنـا داخلة يف معقد اإلمجـاع املتقدم من االنتصار واخلالف والغنيـة وحمكي املفاتيح. 

وإن كان مقتىض اجلمود عىل مدلوله املطابقي اعتبار اللون اخلاص ولو بعد اجلفاف.
وكيف كان فيقتضيهـ  مضافاً إىل ما يف كلامت بعض أهل اللغة من أخذ الرطوبة 
يف مفهوم اجلريدةـ  أخذ الرطوبة واخلرضة يف مجلة من النصوص، واختصاص فائدهتام 
ـ وهـي منع العذاب ـ بحال الرطوبة، كام تضمنته بعض النصوص أيضاً، وخرب حممد 
بن عيل بن عيسـى: «سـألت أبا احلسـنA عن السـعفة اليابسـة إذا قطعها بيده هل 
جيوز للميت توضع معه يف حفرته؟ فقال: ال جيوز اليابس»(١) فإن موضوع السؤال فيه 
وإن كان ظاهـراً يف اجلـاف عىل النخلة قبل قطعه منها، ألنه الذي ينقطع باليد بسـبب 

. فالحظ. اجلفاف، إال أن اجلواب ظاهر يف عدم كفاية اليابس مطلقاً
هذا ويف إشـارة السـبق والغنية واملراسـم لفّ اجلريدتني بالقطن، ويف اجلواهر 
أنه قد ذكره مجاعة من متأخري املتأخرين ناسـبني له إىل األصحاب. وجعله يف جامع 

املقاصد متفرعاً عىل اعتبار اخلرضة. وكأنه ألن القطن يمنع من رسعة اجلفاف.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب التكفني حديث:١.

رطبتان(١)،
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: أن مقتىض صحيح زرارة املتقدم يف صدر الفصل االكتفاء برطوبتهام  وفيه أوالً
حني الدفن يف الساعة األوىل، كام نبه له يف اجلواهر. فتأمل.

: أهنام ال يتعرضان يف الكفن والقرب للهواء املجفف ليمنع منه القطن. وثانياً
: أنه يأيت عند الكالم يف كيفية وضعهام استحباب كون أحدامها مالصقة  وثالثاً

جللد امليت، وهو ال يتحقق مع لفهام بالقطن. 
(١) وهـي بفتـح التاء العظم املرشف املمتد يف أعـىل الصدر من ثغرة النحر إىل 

الكتف ولإلنسان ترقوتان. 
(٢) كام يف املقنع والغنية والدروس وحمكي املهذب واجلامع والبيان، بل الظاهر 
أنه املشـهور، ألن مجاعة من قدماء األصحاب ومتأخرهيم وإن ذكروا هذه الكيفية من 
دون نـص يف الثانيـة عىل أهنا مـن عند الرتقوة إال أن الظاهـر إرادهتم ذلك اعتامداً عىل 
ذكره يف األوىل، كام يناسـبه تضمن دليلهم له. ومن ثم نسـبت الكيفية املذكورة بتاممها 
للمشـهور يف الذكر والروض، ويف جامع املقاصد أهنا األشهر، ويف الغنية: «وجيعل 
 أحدامها مع اجلانب[جانب] امليت األيمن قائمة من ترقوته ملصقة بجلده، واألخر
مـن اجلانـب األيرس كذلك، إال أهنا بـني الدرع واإلزار. وذلك بدليل اإلمجاع املشـار 

إليه».
وشهد له صحيح مجيل قال: «قال: إن اجلريدة قدر شرب توضع واحدة من عند 
الرتقـوة إىل ما بلغت من اجللـد [األيمن. يب] واألخر يف األيرس عند الرتقوة إىل ما 
بلغت من فوق القميص»(١). وال يقدح إضامره مع ما هو املعلوم من عدم رواية مجيل 
 Gعـن غـري اإلمام، كام هـو ظاهر إيداع أهـل احلديث له يف ضمـن روايات األئمة

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب التكفني حديث:٢.

 إحدامهـا من اجلانب األيمن من عند الرتقـوة(١) ملصقة ببدنه، واألخر 
من اجلانب األيرس من عند الرتقوة بني القميص واإلزار(٢). 
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واستدالل الفقهاء به كام يستدلون هبا. فاإلشكال فيه يف املعترب بذلك يف غري حمله. 
هذا واملنسبق منه إرادة جعلهام طوالً من الرتقوة نازليتني عىل سمت طول بدن 
امليت، ال عرضاً عىل سمت امتداد الرتقوة، البتناء االعرتاض عىل عناية حتتاج للتنبيه، 
ولظهـوره يف أن الرتقـوة مبدأ اجلريدة ال موضعها. ويف عـدم وفاء طول اجلريدة ببدن 

امليت، مع أن عرض كل من اجلانبني يف موضع الرتقوة يقارب الشرب أو ينقص عنه.
ومنه يظهر محل إطالق األصحاب عىل ذلك، كام هو مقتىض قوله: «قائمة» يف 
معقد إمجاع الغنية املتقدم. والسـيام مع أهنم قدروا كل جريدة بعظم الذراع الذي هو 

أطول من الشرب.
ومـن هنا قد ينـزل عليه حديث حييى بن عبادة عـن أيب عبداهللاA املتقدم يف 
صـدر الفصـل. وفيه: «تؤخـذ جريدة رطبة قـدر ذراع فتوضع ـ وأشـار بيده إىل عند 

ترقوته ـ تلف مع ثيابه»(١).
اللهم إال أن يقال: ملا كان حديث حييى ظاهراً يف وحدة اجلريدة وعدم ختصيصها 
بأحد اجلانبني فال مانع من محله عىل جعلها معرتضة بني الكتفني عىل سـمت الرتقوة، 
لوفـاء الـذراع بذلـك. بل لعله هو الظاهر مـن قوله: «عند الرتقوة» حيث ينسـبق منه 
بيـان موضع اجلريدة بتاممها، ال موضع طرفهـا. غايته أن حيمل عىل موضع الرتقوتني 
. وحينئذٍ يشـابه ما يف الصحيـح اآلخر عنه عن أيب  معـاً، ألن الـذراع ال يسـعهام مجيعاً
جعفرA: «قال: جريدة خرضة توضع من أصل اليدين إىل [أصل.فقيه] الرتقوة»(٢) 
بحمله عىل جعلها معرتضة، كام يظهر من اجلواهر. غايته أن ظهوره يف الرتقوة املتصلة 
باليد ملزم بحملها عىل امتدادها من ثغرة النحر إىل اليد، الذي هو بقدر عرض الكفّ 

 . تقريباً
لكـن اإلنصاف أن ذلك ال يناسـب التعبري املذكور، بل املناسـب له أن يقول: 
مـن أصـل اليدين إىل طرف الرتقوة. ومـن ثم ال يبعد محله عىل بيـان مبدأ اجلريدة مع 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب التكفني حديث:٥، ٣.
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، وأنه يتخري بني جعل طرفها صاعداً إىل الرتقوة ونازالً إىل االبط الذي  وضعهـا طوالً
هو أصل اليد.

وأمـا حديثـه األول عـن أيب عبـداهللاA فقـد يشـكل بأنـه وإن روي بطريق 
صحيـح عن عبداهللا بن املغـرية عن حييى، إال أنه روي بطريـق آخر صحيح أيضاً عن 
عبـداهللا بن املغرية عن رجل عن حييى عنهA: «قـال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع 
وتوضـع ـ وأشـار بيده من عنـد ترقوته إىل يده ـ تلـف مع ثيابه. قـال: وقال الرجل: 
لقيت أبا عبداهللا بعد فسـألته عنه: فقال: نعم قد حدثت به حييى بن عبادة»(١). وحيث 
يبعد رواية عبداهللا بن املغرية له بوجهني تارة بال واسـطة عن حييى، وأخر بواسـطة 
عنه، كان مضطرب السـند، بل حيث ال حيتمل اخلطأ يف الثاين بلحاظ الذيل املشـتمل 
عىل سـؤال الرجل أبا عبداهللاA بعد ذلك، تعني سـقوط األول. كام أن الثاين حيث 
تضمن قوله: «فأشار بيده من عند ترقوته إىل يده» كان مناسباً ملا تضمنه حديثه املتقدم 
عن أيب جعفرA وجيري فيه ما جر فيه. ويؤيده قول أيب عبداهللاA يف احلديثني: 

«تلف مع ثيابه»، لظهوره يف جعلهام طوالً عىل سمت بدن امليت، فتلف معه بكفنه.
ومـن ثم ال جمال السـتفادة االعرتاض من أحاديث حييـى بن عبادة. بل يقرب 
محلهـا عـىل مـا يناسـب صحيح مجيـل. غايتـه أنه اقتـرص فيها عـىل بيان حمـل جريدة 

واحدة.
بـل قد ينزل حديثه عـن أيب جعفرA عىل بيان حمـل اجلريدتني، لقول: «من 

أصل اليدين»، فرياد به أصل كل يد إىل الرتقوة املتصلة هبا. 
هذا ويف مرسـل يونس املتقـدم يف حتديد طول اجلريدة: «جتعـل له قطعتني من 
جريد النخل رطباً قدر ذراع، جيعل له واحدة بني ركبتيه نصف مما ييل الساق ونصف 
ممـا يـيل الفخذ، وجتعل األخـر حتت أبطه األيمـن»(٢). وقريب منـه رواية الرضوي 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب التكفني حديث:٤.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب التكفني حديث:٥.
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املتقدمة هناك.
وعـن اجلعفـي العمل بمرسـل يونس، كام حكاه يف كشـف اللثـام عن ابن أيب 
عقيـل أيضاً، وحكى عنه يف املعترب أنه قال: واحـدة حتت ابطه األيمن، وقد تقدم عند 
الكالم يف كفاية اجلريدة الواحدة اإلشارة الختالف احلكاية عنه يف الوحدة والتعدد. 
وقال الصدوق يف الفقيه: «إحدامها من عند الرتقوة يلصقها بجلده ويمد عليه 
قميصـه من اجلانب األيمـن، واجلريدة األخر عند وركه مـن اجلانب األيرس ما بني 
القميـص واإلزار»، وحكي نحـوه يف املعترب واملختلف عن أبيه الصدوق األول. وقد 
يرجع إليه ما يف املراسم، حيث عرب بنحو عبارته، إال أنه قال: «واليرس عىل القميص 

من حتت اليد إىل أسفل».
ومل نعثـر عىل ما يشـهد له عدا الرضوي: «واجعل معـه جريدتني إحدامها عند 
ترقوته تلصقها بجلده ثم متد عليه قميصه واألخر عند وركه»(١) بضميمة ما تضمن 

أن الثانية يف اجلانب األيرس بني القميص واإلزار.
اللهـم إال أن يقـال: ما تضمـن ذلك ليـس إال صحيح مجيل املتقـدم املتضمن 
كيفيـة أخر مباينـة ملا تضمنه الرضـوي، وحينئـذٍ فمقتىض العمل بالرضـوي البناء 
عـىل أن الثانية تلصق باجللد أيضاً، لظهور سـياقه يف عـدم الفرق بني اجلريدتني إال يف 
املوضـع من البدن. ومن ثم ال تنهض النصوص بتامم املدعى. وأما ما يف املختلف من 
االسـتدالل له بمرسـل يونس املتقدم. فكأنه مبني عىل الغفلة عن االختالف بينهام يف 

كلتا اجلريدتني. 
ويف االقتصـاد: «ويضـع أحدامهـا عند حقـوه مـن اجلانب األيمـن ويلصقها 
بجلـده، واألخـر من اجلانب األيـرس بني القميـص واإلزار» ونحوه عـن املصباح 

وخمترصه. ومل يتضح مستنده.

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٦ من أبواب الكفن حديث:١.
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نعـم يف صحيح مجيل اآلخر: «سـألت عن اجلريدة توضع مـن دون الثياب أو 
مـن فوقها؟ قال: فوق القميص ودون اخلارصة. فسـألته: مـن أي جانب؟ فقال: من 
اجلانـب األيمـن»(١). وهو وإن هنض بإثبـات أن موضع اجلريدة مـن اجلانب األيمن 
احلقو، ألنه دون اخلارصة، إال أنه ظاهر يف فرض وحدة اجلريدة، وخمالف ملا ادعاه من 

إلصاق جريدة اجلانب األيمن باجللد.
وأما ما يف كشـف اللثـام من احتامل قراءتـه: «ودون احلـارصة» باحلاء املهملة 
بمعنى اللفافة املحيطة، فالينفع حتى يف إثبات أن موضعها احلقو. فهو وإن كان مناسباً 
للسـؤال، وملـا تضمن وضع إحد اجلريدتـني بني القميص واللفافـة، إال أنه خمالف 
لرسـم احلديث املتداول، مع أصالة عدم اخلطأ املعول عليها عند العقالء. والسيام مع 
عـدم تعارف التعبري عـن اللفافة باحلارصة، بل اللفّ أعم مـن احلرص مورداً، لتوقف 

احلرص عىل اللف بشدة وقوة.
والـذي حتصل من مجيع ما تقدم: أن ما يمكن إثباته من كيفية وضع اجلريدتني 
بالنصوص هو قول املشـهور وقول اجلعفي، وكذا قول الصدوقني يف اجلملة لو هنض 
الرضوي باحلجية. واملتعني اجلمع بينهام بالبناء عىل استحباب كل صورة ورد هبا نص 
معتـرب، بعد قوة ظهـور كل منها يف مطلوبيـة اخلصوصية التي تضمنهـا. ومرجعه إىل 

. التخيري بينها بعد فرض تعذر اجلمع بينها عمالً
وأما احتامل أن يكون عمل املشهور بصحيح مجيل األول وإعراضهم عن غريه 
كافيـاً يف تعيينـه للحجية ووهـن غريه. فهو ممنـوع، ملا تكرر من عـدم هنوض عملهم 

وإعراضهم باجلرب والوهن يف املستحبات.
وأمـا صحيح مجيـل اآلخر فهو ظاهر يف فـرض وحدة اجلريـدة، وال مانع من 
العمـل بـه يف مورده. وإن كان قد يدعى أن مقتـىض اجلمع بينه وبني حديثي حييى عن 

أيب عبداهللاA التخيري أيضاً يف املورد املذكور. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب التكفني حديث:٣.
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بقي يف املقام أمران:
األول: اقتـرص يف حديـث احلسـن الصيقـل املتقـدم يف أول الفصل عىل وضع 
إحد اجلريدتني يف جانب اليمني واألخر يف جانب اليسـار، ونحوه يف ذلك معترب 
فضيـل بـن يسـار عن أيب عبـداهللاA: «قـال: توضع للميـت جريدتـان، واحدة يف 
األيمـن واألخر يف األيـرس»(١). ومقتىض اجلمـع بينهام وبني صحيـح مجيل ـ الذي 
هو مسـتند املشـهور ـ والرضوي ـ الذي هو مسـتند الصدوقني ـ لو تم هو البناء عىل 
 اختالف مرتبة الفضل، بأن يكون أصل الوضع يف اليمني واليسـار مستحباً، وإحد
اخلصوصيتني اللتني تضمنهام احلديثان مستحب آخر زائد عليه. نعم ال جمال لذلك يف 
مرسـل يونس والرضوي املوافق له، ملخافتهـام يف أصل الوضع يف اجلانبني وتضمنهام 
أن إحـد اجلريدتـني بـني الركبتني، فيتعـني التخيري بني مضموهنـام ومجيع ما تضمن 

الوضع يف اجلانبني. 
الثاين: يف موثق سـامعة عن أيب عبداهللاA: «قال: يسـتحب أن يدخل معه يف 
قربه جريدة رطبة»(٢) ويف معترب عبدالرمحن بن أيب عبداهللا ـ الذي ال يقدح اإلرسال يف 
سنده بعد كونه عن غري واحد ـ عن أيب عبداهللاA: «قال: سألته عن اجلريدة توضع 

يف القرب؟ قال: ال بأس»(٣) ونحوه مرسل الصدوق(٤).
ومقتـىض إطالقهام عـدم اعتبار كيفيـة خاصة يف حتقق وظيفـة اجلريدة، كام أن 
مقتـىض اجلمع بينهـام وبني نصوص الكيفيات املتقدمة احلمل عـىل تعدد املطلوب، ملا 

تكرر من أن ذلك مقتىض اجلمع بني املطلق واملقيد يف املستحبات، دون التقييد. 
ولعلـه إىل ذلـك نظر يف املعترب، حيث قال بعد مناقشـة دليل املشـهور بام تقدم 
بعضـه: «ومـع اختالف الروايـات واألقوال جيب اجلـزم بالقدر املشـرتك بينها، وهو 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب التكفني حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب التكفني حديث:٨.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التكفني حديث:٣، ٥.



٢٣٧ .................................................................................... نوع اجلريدتني 

اسـتحباب وضعها مع امليت يف كفنه أو يف قربه بأي هذه الصور شـئت» واستحسـنه 
يف جامـع املقاصد واملدارك. وقد ظهر ممـا تقدم اعتبار دليل بعض الصور املذكورة يف 
كلامهتم، وإن كان مقتىض اجلمع بني النصوص عدم التقييد هبا، بل أداء أصل الوظيفة 

بمطلق اجلعل يف القرب، كام ذكرنا. 
اللهـم إال أن يقـال: حيـث كان ظاهر هذيـن احلديثني إرادة اجلريـدة الواحدة 
أو اجلنـس فال ينهض إطالقهام بـأداء وظيفة التعدد بمجرد وضـع اجلريدتني يف القرب 
ولـو بجمعهـام يف جانب منه، بل املتعني فيه ما تضمنته نصوص التعدد، واالقتصار يف 

اإلطالق عىل أداء وظيفة أصل اجلريدة. 
ومثلـه يف ذلـك مـا ورد يف االضطـرار، وهو مرفوع سـهل بن زيـاد: «قيل له: 
جعلـت فـداك ربام حرضين من أخافـه فاليمكن وضع اجلريدة عىل مـا رويتنا. فقال: 
أدخلها حيثام أمكن»(١). ونحوه مرسل حممد بن أمحد بن حييى، وزيد فيه: «فإن وضعت 

يف القرب أجزأه»(٢) فإن مقتضامها أداء وظيفة اجلريدة بذلك ال وظيفة اجلريدتني.
نعم قد حيسـن االحتياط بوضـع اجلريدتني كيفام أمكن برجـاء حتقق وظيفتهام 
بذلك، ألن النصوص وإن مل تدل عليه إال أهنا ال تدفعه، بل يظهر من بعض عباراهتم 

املفروغية عنه. 
(١) بل هو املستحب باألصل، كام يظهر من كلامت األصحاب املختلفة، ومنها 
معاقـد اإلمجاعات السـابقة عدا إمجاع اخلالف. ويقتضيـهـ  مضافاً إىل ما ورد يف أصل 
ترشيعهـا من وصية آدمA املتقدمة ـ: النصـوص املتضمنة لعنوان اجلريد واجلريدة 
واجلريدتني، الختصاصها عرفاً بام يكون من النخل، وهو الظاهر من اللغويني أيضاً، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التكفني حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التكفني حديث:٢.

واألوىل أن يكون من النخل(١)
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ومما تضمن من النصوص ذكر السعف ـ كصحيح زرارة املتقدم يف أول الفصل وخرب 
حممد بن عيل بن عيسـى املتقدم عند الكالم يف اعتبار الرطوبة ـ ومن النصوص اآلتية 
. ويشهد بأفضلية النخل حديث عيل  يف البدل التي هي كالرصحية يف عدم كونه جريداً

بن بالل الثاين الذي يأيت الكالم فيه. 
بل مقتىض اجلمع بني نصوص اجلريدة ونصوص البدل ـ لو هنضت باحلجية ـ 

كون غري اجلريدة بدالً اضطرارياً عنها ال يرشع مع القدرة عليها.
ودعـو: أن ذلـك وإن كان مقتـىض اجلمـود عـىل نصـوص البـدل، إال أنـه 
يسـتفاد منها عموم مرشوعيته ووفائه ببعض مصلحتهـا ولو مع القدرة عىل اجلريدة، 
بضميمة قضاء املناسـبات االرتكازية بعدم دخل االضطرار وإعواز اجلريدة يف ترتب 
األثـر املهم عليه بعد كونه من سـنخ األثـر الوضعـي، وأن ورود النصوص باجلريدة 
ألفضليتهـا وتيرسهـا يف حميط صـدور النصوص املذكـورة، ال النحصـار األثر هبايف 

ظرف تيرسها.
ممنوعـة، ملا أرشنا إليه عند الـكالم يف مرشوعية اجلريدة لغري املكلف من قضاء 
املرتكـزات بـأن ترتب األثر املذكور عـىل اجلريدة ليس ملحض كونه أثـراً وضعياً، بل 
هـو فـرع رجحاهنا رشعـاً، نظري ترتـب اجلزاء عىل الطاعـة. وحينئذٍ يمكـن أن يكون 
خلصوصيـة االضطـرار دخـل يف التعبد بغري اجلريـدة وإجزائه عنهـا، لكون موضوع 
التعبـد باألصـل خمتصـاً باجلريدة، واالجتـزاء يف ترتب األثر املهم بغريهـا تفضل منه 
تعاىل ملن هيتم هباوال يقدر عليها جزاء عىل اهتاممه بإقامة سنتها، دون من يرتكها قادراً 

عليها. 
ومـن مجيع ما تقدم يتضح ضعف ما قد يظهر مـن اخلالف واالقتصاد وحمكي 

خمترص املصباح من عدم الفرق بني النخل وغريه.
بـل يظهر مـن عبـارة األولـني والـدروس واللمعـة والعـروة الوثقـى واملتن 
صـدق اجلريـدة عىل الكل. قال يف اخلالف: «يسـتحب أن يوضع مـع امليت جريدتان 
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خـرضاوان مـن النخـل أو غريها مـن األشـجار... دليلنا إمجـاع الفرقـة، وروي عن 
النبي8...».

لكـن قـال يف اجلواهـر: «ولعل دعـواه اإلمجاع يرشـد إىل إرادتـه ثبوت أصل 
االسـتحباب يف مقابلـة العامـة، وإال كان التتبـع لكلامت األصحاب يشـهد بخالفه، 
إذ مل أعـرف لـه موافقاً بالنسـبة إىل ذلـك، وإن حـكاه يف املختلف عـن الرسائر، لكن 
املوجود فيام حرضين من نسـختها ظاهر يف خالف ذلك». وكأنه اسـتظهر ذلك لقوله 
يف الرسائر: «ويرتك معه جريدتني رطبتني من النخل إن وجدا، ومن الشجر الرطب». 
وهـو غري بعيد. نعم نسـب يف مفتاح الكرامة ملخترص املصبـاح موافقة اخلالف أيضاً، 

وال حيرضين كالمه. 
(١) كام يف املبسـوط والنهاية والوسيلة والرشايع والتذكرة واملنتهى واإلرشاد 
والقواعـد والـدروس وجامع املقاصـد والـروض والروضة وحمكي هنايـة األحكام 
والتحرير واملقترص وغريها، ويف املدارك أنه املشهور. ويشهد له مرسل سهل بن زياد 
عـن غري واحدمن أصحابنا قالـوا: «قلنا له: جعلنا اهللا فـداك إن مل نقدر عىل اجلريدة. 
فقال: عود السدر. قيل: فإن مل نقدر عىل السدر. فقال: عود اخلالف»(١). وحيث تقدم 
عنـد الـكالم يف مطهرية املاء املضاف من احلدث االعتامد عىل سـهل بن زياد فال ضري 
يف إرسـال احلديث بعد كون املرسـل عنهم غري واحد الراجع لشـهرته، بل يبعد أن ال 
يكون فيهم ثقة، كام اليقدح إضامره بعد شهادة األحوال بروايته عن املعصوم والسيام 

بلحاظ قوهلم: «جعلنا اهللا فداك».
لكن يف املقنعة واملراسم وعن اجلامع تقديم اخلالف عىل السدر عكس املشهور. 

ومل أعثر عىل مستنده. ومثله ما عن املهذب من التخيري بني السدر واخلالف. 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب التكفني حديث:٣، ٤.

فإن مل يتيرس فمن السدر(١)، 
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(١) كـام يف العروة الوثقى. ويف الدروس وجامع املقاصد والروض والروضة 
واملسـالك وحمكي البيان وفوائد الرشايع وحاشـية املييس تقديم اخلالف عىل الرمان. 
واقترص املشـهور يف الشجر اخلاص عىل السـدر واخلالف ومل يذكروا الرمان اقتصاراً 

عىل مفاد مرسل سهل.
وال مستند للرمان إال ما ذكره الكليني يف الكايف والشيخ يف التهذيب قاال بعد 
ذكر مرسـل سـهل، ثم حديث عيل بن بـالل الثاين اآليت: «ورو عـيل بن إبراهيم يف 
روايـة أخـر: جيعل بدهلا عود الرمـان»(١). وظاهره رجوع الضمـري للجريدة، فيدل 
عـىل أن الرمـان هـو املرتبـة األوىل بعدها، ويعارض مرسـل سـهل. وحيـث ال جمال 
للجمـع بينهـام بجعل الرمـان يف مرتبة سـابقة عىل السـدر، أو يف رتبتـه، أو بينه وبني 
اخلـالف أو يف رتبـة اخلـالف أو متأخـراً عنه، لعدم الشـاهد عىل أحدهـا، كان األوىل 
. ومع تعذر السـدر واخلالف ينتقل للرمان،  العمل بمرسـل سـهل، ألنه أقو سـنداً
الحتـامل خصوصيته بـني أفراد العود الرطب بالنظر للمرسـل املذكور. ولعله الوجه 

فيام تقدم من الدروس وغريه. 
(٢) عرفت أن األوىل العكس. 

(٣) كـام هـو املذكور فيام عثرنا عليه من الكتب املذكورة آنفاً، ونسـب لغريها. 
 :Aويقتضيه صحيح عيل بن بالل املروي يف الفقيه: «أنه كتب إىل أيب احلسن الثالث
الرجـل يمـوت يف بـالد ليس فيهـا نخل فهل جيـوز مـكان اجلريدة يشء من الشـجر 
غـري النخـل؟ فإنـه قـد روي عـن آبائـكG أنـه يتجـاىف عنـه العـذاب مادامـت 
اجلريدتـان رطبتـني، وأهنا تنفـع املؤمن والكافـر. فأجابA: جيوز من شـجر آخر 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب: ١٠ من أبواب التكفني حديث:٤.

فـإن مل يتيرس فمن اخلالف أو الرمان(١)، والرمـان مقدم عىل اخلالف(٢)، 
وإال فمن كل عود رطب(٣). 
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رطـب»(١) وصحيحـه اآلخر عىل الظاهر املروي يف الـكايف والتهذيب: «أنه كتب إليه 
يسـأله عـن اجلريدة إذا مل جيد جيعل بدهلـا غريها يف موضع ال يمكـن النخل؟ فكتب: 
جيـوز إذا أعوزت اجلريدة. واجلريدة أفضل، وبه جـاءت الرواية»(٢). وال يبعد وحدة 
املكاتبـة واختالف احلديثني بلحـاظ النقل باملعنى، واالختـالف باإلمجال والتفصيل 

واالنحصار واالستيفاء، فيكون العمل عىل أوىف مضمون يف احلديثني. 
ومن ثم قد يسـتدل بذيل الثاين إلثبـات أفضلية اجلريدة وعدم تعينها حتى مع 
القـدرة عليهـا بدعو: ظهـوره يف أفضليتها حـال القدرة عليهـا، إذ ال معنى للحثّ 

عليها حال العجر عنها.
اللهـم إال أن يكون بيان أفضليتها ليس للحـثّ عليها، بل لبيان أن غريها وإن 
أجـزأ عنهـا حـال تعذرهـا إال أنه ال يفي بتـامم مالكها، بـل هي األصـل يف الترشيع، 
مـن دون نظـر حلال القـدرة عليها، خلروجه عن موضوع السـؤال، فـال جمال إلثبات 
عموم مرشوعية غري اجلريدة، ليخرج به عام سبق من أن مقتىض اجلمع بني النصوص 

اختصاص مرشوعيته بحال تعذرها. 
ثم إن مقتىض اجلمع بني حديثي ابن بالل وغريمها مما تضمن خصوصية بعض 
الشـجر احلمل عىل أفضليـة اخلصوصية عىل الرتتيب املتقدم، كـام هو ظاهر بعضهم. 
ومـا قد يظهر من بعض آخـر من تقييد مرشوعية الالحق بتعذر السـابق يف غري حمله، 
ملـا تقدم غري مـرة من أن اجلمع بني املطلـق واملقيد يف املسـتحبات باحلمل عىل أفضل 

األفراد دون التقييد. 
هذا وقد اقترص عىل االنتقال من النخل عند تعذره إىل الشجر الرطب يف إشارة 
السـبق وحمكي الذكر، وهو الظاهر ممن تقدم نسـبة القول بكونه يف مرتبة النخل له. 
وكأنـه لضعف املرسـلني املتقدمـني املتضمنـني خصوصية بعض الشـجر. لكن تقدم 

تقريب االعتامد عىل مرسل سهل.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب التكفني حديث:١، ٢.



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٧ ٢٤٢

وأشـكل منـه ما يظهر من النافع، بـل هو كالرصيح من املعتـرب من التوقف يف 
أصـل االنتقـال من النخل لغـريه عند إعوازه، ملناقشـته يف النصوص بضعف السـند 

واإلضامر.
إذ فيـه: أن اإلضـامر غـري قـادح بعـد ظهـور حـال الـراوي وأهـل احلديـث 
واالسـتدالل يف كـون املروي عنه اإلمـامA، كام هو املرصح بـه يف حديث عيل بن 
بالل األول. وضعف السـند ممنوع يف بعض تلك النصوص، كام يظهر مما سـبق. عىل 

أن ضعف السند ال ينايف االحتامل الذي ينبغي مراعاته يف أمثال املقام.
(١) كام أشار إليه يف الذكر وغريها. وقد تضمنت مجلة من نصوص الفريقني 
وضـع اجلريـدة عـىل القرب حني الدفن أو بعـده بمدة، مثل ما تقـدم يف رواية العامة يف 
أول الفصـل، وخرب عمر بن حنظلة ومرسـل الصدوق املتقدمني عند الكالم يف شـق 
 :Aعن أبيه Aاجلريدة، وخرب أيب البخرتي املروي يف قرب االسناد عن الصادق
«ان الـرش عـىل القبور كان عىل عهـد النبي8 وكان جيعـل اجلريد الرطب عىل 
القبـور [القرب] حني يدفن االنسـان يف أول الزمان. ويسـتحب ذلـك امليت»(١). وهي 
وإن مل تكن معتربة األسانيد، إال أن تعددها واتفاق اخلاصة والعامة عليها قد يكشف 
، ويوجب الركون إليهـا. وال أقل من رجحـان متابعتها  عـن شـهرة مضموهنا إمجـاالً

بمقتىض نصوص قاعدة التسامح يف أدلة السنن، وبرجاء انتفاع امليت. 
والظاهـر أن مقتىض اجلمـع بينها وبني نصوص الوضـع يف القرب ليس باجلمع 
بـني األمريـن، بل بأفضلية الوضع يف القرب من الوضع عليـه، وإجزائه عنه، وال جيمع 

بينهام.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التكفني حديث:٦.

(مسـألة٤٤): إذا تركـت اجلريدتان لنسـيان أو نحوه فاألوىل جعلهام 
فوق القرب(١)، 
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كـام أن ظاهـر خـرب أيب البخـرتي مرشوعيـة ذلك اختيـاراً ولو مـع تعمد ترك 
وضعهـا يف القـرب، كام هو ظاهر حمكي الذكر وغريهـا. ولعله لتدرج النبي8 
يف بيـان مرشوعيـة اجلريدتـني. وما قـد يظهر من الـدروس وغريه مـن االختصاص 

بالنسيان، أو التوقف يف العموم للرتك العمدي، يف غري حمله.
(١) كام تقدم يف مرسـل الصدوق. وال خيفـى أن اختالف النصوص يف وحدة 
اجلريدة وتعددها، وشقها وعدمه، يقتيض التخيري بني الصور املروية باإلتيان بأي منها 
برجاء ثبوته، كام لعله مقتىض نصوص قاعدة التسـامح. وإن كان األوىل اختيار أكمل 
الوجـوه احتياطـاً يف حتصيـل األثر املهم، الحتـامل انرصاف بلوغ الثـوابـ  الذي هو 
موضوع النصوص املذكورة ـ عن مثل املقام مما كان املثاب فيه غري الفاعل. فالحظ. 
(٢) تقـدم هنـاك اإلشـارة إىل ذكر بعـض األصحاب لـه، وإىل أنـه يبتني عىل 

التوسع عن مفاد النص، كالتوسع يف املكتوب. 
(٣) نظري ما تقدم هناك، وتقدم الكالم يف وجهه.

(٤) ال خيفى أن لف اجلريدتني ينايف ما يظهر من بعض نصوص كيفية جعلهام 
يف الكفـن من كون أحدامها أوكليهام مالصقة جللد امليت، كام تقدم نظريه عند الكالم 
فيام ذكره بعض األصحاب من اسـتحباب لفهام بالقطن. فراجع ما سـبق عند الكالم 

يف اعتبار الرطوبة يف اجلريدتني.

واحدة عند رأسه واألخر عند رجليه(١). 
(مسألة٤٥): األوىل أن يكتب عليهام ما يكتب عىل حوايش الكفن مما 
تقـدم(٢)، ويلزم االحتفاظ عن تلوثهـام بام يوجب املهانة(٣) ولو بلفهام مما 

يمنعهامعن ذلك(٤) من قطن أو نحوه. 
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(١) كسائر أفعال التجهيز، عىل ما تقدم يف أول الفصل الثاين يف الغسل. 
(٢) كـام ذكره مجاعة من األصحاب، وعن كشـف الرموز أنـه املذهب، ونفى 
اخلـالف فيـه يف املنتهـى، وعـن جممـع الربهان دعـو اإلمجـاع عليه، كـام حكي عن 

التذكرة، وإن كان ظاهره دعواه عىل اختصاص وجوهبا به وعدم الوجوب يف غريه.
وكأنـه إليه يرجع ما يف الرشايـع والقواعد وحمكي اجلمل والعقود من وجوب 
الصالة عىل كل مظهر للشهادتني، كام يناسبه ما يف األولني من الصالة عىل الطفل إذا 
كان له حكم االسـالم، وعدم تنبيه أهل القولني للفرق بينهام فيمن ال حيكم بإسـالمه 

ممن يظهر الشهادتني.
وأمـا احلكم مـن بعضهم بالصالة عـىل الباغي فهو ال يشـهد بالبناء عىل كفاية 
إظهـار الشـهادتني ولو مع عدم احلكم باإلسـالم، ألن البغي ال يسـتلزم اخلروج عن 
اإلسـالم، ومبنـى عدم وجـوب الصـالة عليهم عـىل خروجهم عن عمـوم وجوب 
الصـالة ختصيصاً، عىل ما يظهر بمالحظة مـا تقدم يف الفرع الثاين من الفروع املتقدمة 
يف ذيل الكالم يف وجوب تغسيل املخالف من املسألة الرابعة والعرشين، ألن املقامني 

عىل هنج واحد. 

الفصل السابع
يف الصالة عليه

(١) عىل كل ميت مسلم(٢).  جتب الصالة وجوباً كفائياً
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هـذا وقـد رصح يف املقنعة بعدم جواز الصالة عىل أهـل اخلالف إال لتقية، كام 
رصح بعـدم وجـوب الصـالة عليهـم يف الرسائر وحمكـي الكايف، وهـو الظاهر مما يف 
الوسـيلة مـن اختصاص وجوب الصالة باملؤمن، وأن الكافـر واملنافق والباغي حتظر 
الصالة عليهم، وما يف إشـارة السـبق من جعل موضوع الوجوب جنائز أهل اإليامن. 
كام قد يظهر ذلك ممن جعل موضوع الصالة هو امليت ثم اقترص يف بيان كيفية الصالة 
عىل صالة املؤمن، كام يف املقنع واملراسـم، والسـيام مـا يف الثاين من ختصيص وجوب 
الغسل باملؤمن، بل قد يتوقف يف نسبة وجوب الصالة عىل املخالف لكل من مل يثبت 

ذهابه لوجوب تغسيله ممن أشري إليه يف مبحث الغسل.
ولعلـه هلذا أو نحوه نسـب يف جامـع املقاصد والروض املنع مـن الصالة عىل 

املخالف لغري تقية جلمع من األصحاب وقواه يف كشف اللثام.
ومن ثم يتضح عدم هنوض دعو اإلمجاع يف املقام بإثبات وجوب الصالة عىل 

املخالف، وإن حاول بعضهم التشبث هبا، وقد تقدم يف التغسيل ما ينفع يف ذلك. 
نعم اسـتدل للعموم بإطالق ما تضمن وجوب الصالة عىل املسـلم أو امليت، 
كمعتـرب طلحـة بن زيد عـن أيب عبداهللاA عن أبيهA: «قـال: صل عىل من مات 
من أهل القبلة، وحسابه عىل اهللا»(١) وخرب السكوين عنه عن أبيه عن آبائهG: «قال: 
قال رسول اهللا8: صلوا عىل املرجوم من أمتي، وعىل القاتل نفسه من أمتي. ال 

تدعوا أحداً من أمتي بال صالة»(٢).
كام استدل أو يستدل باطالق ما تضمن وجوب الصالة عىل بعض األصناف، 
كالشـهيد الـذي بـه رمـق(٣)، والقتيل برجـم أو قصاص(٤)، وشـارب اخلمـر والزاين 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٧ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢، ٣.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب غسل امليت.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب غسل امليت.
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والسارق(١). وأكيل السبع أوالطري واملقطع(٢).
لكن تقدم يف بحث تغسـيـل املخالف اإلشـكال يف عمـوم األولني للمخالف 

بنحو ينهضان حجة فيه.
وأمـا النصـوص األخرية فهي واردة يف مقام حتديد احلكـم من حيثية العناوين 
املأخـوذة فيها بعد الفراغ عن حرمة امليت ودخوله يف عموم وجوب الصالة ذاتاً، وال 
تنهـض بإثبـات عموم وجوب الصالة من سـائر احليثيات بنحـو تقتيض عموم حرمة 
امليـت أو املسـلم، وتكون منافية ملـا دل عىل عدم وجوب الصالة عـىل الكافر مثالً أو 
بعض أقسـام املسلمني بالعموم املطلق أو من وجه، كام يظهر بأدنى مالحظة للنظائر. 
وقـد تقـدم يف بحـث تغسـيل املخالف متـام الـكالم يف أدلـة املسـألة وخصوصياهتا. 

فراجع. 
هـذا ومقتىض إطالق هذه النصوص وجوب الصالة عىل مجيع فرق املسـلمني 
حتـى املحكوم بكفرها عندهم، كالنواصب واخلـوارج والغالة، لوضوح صدق أهل 
القبلة عليهم، ودخوهلم يف األمة التي ورد أهنا تفرتق ثالث وسبعني فرقة ال ينجو منها 
إال واحدة. وجمرد خروجها إن اإلسالمـ  لو تمـ  ال يكفي يف خروجها عن اإلطالقات 
املذكـورة بعد عدم تضمن األدلة ختصيص وجوب الصالة باملسـلم. فينحرص الدليل 

عىل عدم وجوب الصالة عليهم بمثل اإلمجاع لو تم. فالحظ. 
(١) بال إشكال ظاهر، ونفى يف التذكرة اخلالف فيه، ويف اجلواهر: «بل اإلمجاع 

عليه معلوم». ويقتضيه إطالق معترب طلحة وخرب السكوين املتقدمني. 
(٢) ممـا تقـدم يف التغسـيل يتضح عدم وجوب الصالة عـىل املخالف. نعم قد 
جتب عىل املستضعف وجمهول احلال، ألن اإلسالم مقتض للحرمة املستتبعة لوجوب 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٧ من أبواب صالة اجلنازة.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صالة اجلنازة.

 (٢) (١) مؤمناً أم خمالفاً ذكراً كان أم أنثى حراً أم عبداً
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التجهيز ما مل يطرأ ما يوجب القطع باهللكة. 
(١) بال إشكال ظاهر. وقد ادعى يف اخلالف اإلمجاع عىل الصالة عىل املرجوم، 
ونسـبه يف التذكرة لعلامئنا، كام نسـب هلم يف املنتهى الصالة عىل من قتل نفسه، ويظهر 
منه اإلمجاع عىل الصالة عىل أهل الكبائر، حيث مل ينـسـب اخلالف فيه إال إىل مالك، 
وعـىل الغـالّ من الغنيمة، حيـث اقترص عىل اإلشـارة خلالف بعـض العامة يف صالة 

اإلمام عليه.
وكيف كان فيقتضيهـ  مضافاً إىل معتربطلحة وخرب السكوين املتقدمنيـ  صحيح 
هشـام بن سامل عن أيب عبداهللاA: «قلت له: شـارب اخلمر والزاين والسارق يصىل 
عليهم إذا ماتوا؟ قال: نعم»(١)، والنصوص املتقدمة يف تغسـيل املرجوم واملقتص منه 

من املسألة الرابعة والعرشين. 
نعـم يف معترب زيد بن عيل عن آبائه عن عيلA: «قال: األغلف ال يؤم القوم 
وإن كان أقرءهم، ألنه ضيع من السـنة أعظمها، وال تقبل له شـهادة، وال يصىل عليه. 
إال أن يكـون تـرك ذلـك خوفاً عىل نفسـه»(٢). لكن هجـره مانع من رفـع اليد به عن 
النصوص املتقدمة. والسيام وأن التعليل واالستثناء فيه يناسبان إلغاء خصوصية ترك 
اخلتان والتعدي لكل معصية مهمة املوجب لتعذر اجلمع بينه وبني النصوص األول. 
ومـن هنـا يتعني طرحـه أو تأويله. وقد محله يف الوسـائل عىل أنـه ال ينبغي أن 
يرغب يف الصالة عليه إذا صىل عليه أحد. وقد حيمل عىل نفي استحباب الصالة عليه 

. عيناً، غري املنايف لوجوهبا كفائياً
(٢) وال جتـب قبـل ذلك كام هو املعـروف بني األصحـاب، ويف املقنعة: «وال 
صـالة عنـد آل الرسـول8 عىل مـن ال يعقل الصـالة من األطفـال. وحده أن 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٧ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٥ باب:١٣ من أبواب صالة اجلامعة حديث:١.

(١). وال جتب عىل أطفال املسلمني إال إذا بلغوا ست سنني(٢).  عادالً أم فاسقاً
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ينقص زمانه عن سـت سـنني. غري أهنم أباحـوا الصالة عليهم تقية مـن اجلهال لنفي 
الشـبهة عنهـم يف اعتقادهم عنـد تركها أهنم ال يرون الصالة عـىل األموات». وادعي 
اإلمجاع عىل ذلك يف االنتصار واخلالف واملنتهى. لكن يف املختلف والروض وكشف 
اللثام وحمكي جممع الربهان أنه املشهور، وعن الذكر أنه األشهر، ويف املدارك وعن 

التنقيح أنه مذهب األكثر. 
خالفاً ملا عن ابن اجلنيد من وجوب الصالة عليه إذا استهل، للنصوص الكثرية 
، كصحيح عبداهللا بن سـنان عن أيب  املتضمنـة لذلك، بل قيـل: ال يبعد تواترها إمجاالً
عبداهللاA: «قال: ال يصىل عىل املنفوس، وهو املولود الذي مل يسـتهل ومل يصح ومل 
يـورث من الدية وال من غريها، وإذا اسـتهل فصل عليـه وورثه»(١) وصحيح عيل بن 
يقطني: «سـألت أبا احلسنA لكم يصىل عىل الصبي إذا بلغ من السنني والشهور؟ 
قـال: يصـىل عليه عىل كل حال، إال أن يسـقط لغـري متام»(٢) وغريمهـا. لكن البد من 

محلها عىل االستحباب أو اجلواز ولو تقية للنصوص اآلتية. 
هـذا وعن ابن أيب عقيل عدم وجـوب الصالة عليه إذا مل يكن بالغاً، ومال إليه 
الكاشـاين يف حمكي الوايف. ويشـهد له موثق عامر عن أيب عبداهللاA: «أنه سـئل عن 
املولود ما مل جير عليه القلم هل يصىل عليه؟ قال: ال إنام الصالة عىل الرجل واملرأة إذا 

جر عليهام القلم»(٣).
وصحيـح زرارة يف حديث: «أن ابناً أليب عبداهللاA فطيامً درج مات، فخرج 
أبـو جعفـرA يف جنازته... فصىل عليـه فكرب عليه أربعاً، ثم أمر بـه فدفن، ثم أخذ 
بيـدي فتنحـى يب، ثم قال: مل يكن يصىل عىل األطفال، إنام كان أمري املؤمننيA يأمر 
هبـم فيدفنون من وراه ال يصيل عليهم، وإنام صليت عليه من أجل أهل املدينة كراهية 
أن يقولـوا ال يصلـون عىل أطفاهلم»(٤)، بناء عىل أن الطفل كل من مل يبلغ احللم، كام يف 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١، ٢، ٥.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.
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جممع البحرين، ويناسبه قوله تعاىل: ﴿وإذا بلغ األطفال منكم احللم﴾(١).
ويف خـرب هشـام عنـهA الـوارد يف تعليمـه خماصمـة العامـة يف الصالة عىل 
الطفـل: «إنـام جيب أن يصـىل عىل من وجبت عليـه الصالة واحلـدود، وال يصىل عىل 
مـن مل جتـب عليه الصالة وال احلدود»(٢) ويف خرب عيل بن عبداهللا املتضمن عدم صالة 
النبـي8 عـىل ولده إبراهيـم وحديث النـاس يف ذلك: «ولكـن اللطيف اخلبري 
فـرض عليكـم مخس صلـوات، وجعل ملوتاكم مـن كل صالة تكبـرية، وأمرين أن ال 

أصيل إال عىل من صىل»(٣) وبعدم حاجة الطفل لالستغفار.
ويشـكل األخري ـ مضافاً إىل انتقاضه بوجوب الصالة عىل من بلغ جمنوناً حتى 
مات ـ بأنه حيث ال إشكال يف مرشوعية الصالة عىل الطفل فكام يمكن استحباهبا مع 

عدم حاجتة لالستغفار يمكن وجوهبا مع ذلك.
كام أن ضعف اخلربين كاف يف عدم التعويل عليهام. والسيام مع أن ظاهر خرب عيل 
بن عبداهللا أن املعيار يف وجوب الصالة عىل امليت أن يكون امليت قد صىل يف حياته، ال أن 
 Aالصالة قد وجبت عليه. ومع معارضته بخرب قدامة بن زائدة: «سمعت أبا جعفر

.(٤)« يقول: إن رسول اهللا8 صىل عىل ابنه ابراهيم فكرب عليه مخساً
مضافـاً إىل أن ظاهـره كصحيح زرارة عـدم مرشوعية الصالة عـىل األطفال، 
وهو ال يناسـب النصوص الكثرية الدالة عىل مرشوعيتها يف اجلملة، فيلزم محلهام عىل 
الصغـار منهـم ممن ال يعقل الصالة أو مل يبلغ السـت سـنني، كام هو مـورد الصحيح، 

وتضمنه خرب زرارة اآلخر(٥).
فلم يبق إال املوثق. وقد استشـكل فيه يف اجلواهر بظهوره يف عدم الصالة عىل 
املجنـون. لكـن يقـرب محلهـ  ولو بقرينة اإلمجـاعـ  عىل كون الرشط تفسـريياً للرجل 

(١) سورة النور آية:٥٩.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٣، ٢، ٥.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٥.
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واملرأة، للتأكيد باعتباره الوصف الغالب فيهام، ال قيداً زائداً عليهام.
ومثله ما عن بعض مشاخينا من اإلشكال فيه بظهوره يف عدم مرشوعية الصالة 
عليـه، ال جمـرد وجوهبـا. الندفاعه بأنه إنـام تضمن نفي الصالة عليـه، وهو كام يكون 
لبيـان عدم املرشوعية يكون لبيان عدم الوجـوب، فيتعني محله عليه بقرينة النصوص 

األخر.
فلـم يبق إال ما ذكره سـيدنا املصنـفP من وهنه باهلجر عنـد األصحاب. 
لكـن قـد يظهر من الشـيخ يف التهذيبني التعويـل عليه، حيث جعله شـاهداً عىل محل 
نصوص الصالة عىل الطفل إذا استهل ـ املتقدمة حجة البن اجلنيد ـ عىل االستحباب 

أو التقية.
كـام ال رصاحـة يف كالم مجاعـة يف وجـوب الصـالة عىل من بلغ سـت سـنني 
كالصـدوق يف املقنـع واهلداية، واملفيـد يف املقنعة، وعن اجلعفـي، حيث اقترصوا عىل 
احلكم بعدم الصالة عىل من مل يبلغ سـت سنني. وكذا الشيخ يف املبسوط وعن التقي، 
حيث اقترصا عىل بيان كيفية الصالة عىل الطفل. بل يأيت أن احلكم باالسـتحباب هو 

املناسب للتحديد اآليت. ومن هنا فاألمر ال خيلو عن إشكال، فال يرتك االحتياط. 
ثـم إن األصحـاب بني من اقترص يف التحديد عىل أن يعقل الطفل الصالةـ  كام 
يف املقنع واهلداية وعن اجلعفي ـ ومن اقترص عىل من يبلغ سـت سـنني ـ كام يف النهاية 
والغنية وإشـارة السـبق والوسيلة والرشايع والقواعد وغريهاـ  ومن جعل الثاين حداً 

لألول وبياناً له، كام تقدم يف املقنعة، وهو ظاهر الفقيه.
وقد يسـتدل عليه بصحيح زرارة واحللبي عن أيب عبداهللاA: «أنه سـئل عن 
الصـالة عىل الصبـي متى يصىل عليه؟ قال: إذا عقل الصالة. قلت: متى جتب الصالة 
عليه؟ قال: إذا كان ابن سـت سـنني، والصيام إذا أطاقـه»(١) وصحيح زرارة : «مات 
ابن أليب جعفرA فأخرب بموته، فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصىل عليه... ثم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.
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انـرصف معه حتى اين ألمـيش معه فقال: أما إنه مل يكن يصىل عـىل مثل هذا... قلت: 
فمتى جتب عليه الصالة؟ فقال: إذا عقل الصالة وكان ابن سـت سـنني»(١) ومرسـل 
الفقيه: «وسئل أبو جعفرA: متى جتب الصالة عليه؟ فقال: إذا عقل الصالة وكان 

ابن ست سنني»(٢).
لكن استشكل سيدنا املصنفP يف االستدالل باألول بأن التحديد بالست 
ـ  بالصالة اليومية.  يف ذيلـه ليـس لوجوب الصالة عليـه إذا مات، بل لتكليفهـ  مترينـاً
ومحله عىل بيان حدّ عقله للصالة ال شاهد عليه. بل ال يناسب االختالف يف احلدّ بني 

الفقرتني.
وأما ما ذكره بعض مشـاخينا من أن تكليفه بالصالة اليومية لسـت سنني مالزم 
هلا يف السـن املذكور، لتوقف تكليف اإلنسان بيشء عىل عقله له. فيشكل ـ مضافاً إىل 
عدم اقتضائه توقف عقله للصالة عىل بلوغه السـن املذكور ـ بأن تكليفه بالصالة إنام 
يتوقـف عـىل عقله هلا إذا كان حقيقياً رشعياً، دون مـا إذا كان مترينياً من قِبَل وليه، كام 

يف املقام. 
كام استشـكلP يف االسـتدالل بالثاين بأن ظاهر عطف بلوغ السـت سـنني 
عـىل عقـل الصالة فيـه املغايرة بينهام وكون الثـاين قيداً زائداً عـىل األول، ال مفرساً له 
بحيـث يكـون حده الرشعي. عىل أن ظاهره بيان حـدّ تكليفه بالصالة ال حدّ وجوب 

صالة امليت عليه إذا مات.
ودعو: عدم مناسـبة ذلك للتفريع يف كالم السائل، بل مقتضاه كون السؤال 
عـن الصالة عليـه. مدفوعة بأنه قد يكفي يف التفريع املناسـبة بـني الصالتني. عىل أن 

ذلك إنام يوجب اضطراب احلديث، ال ظهوره يف حتديد صالة امليت. 
وأما املرسل فهو مرد بني األمرين صالح لكل منهام. مع أن مقتىض العطف فيه 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢.
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املغايرة والتقييد، ال التحديد والتفسري، كام تقدم، فال جمال لالستدالل به عىل املدعى. 
والسيام مع إرساله وقرب احتاده مع الصحيح الثاين.

نعم قد يسـتدل عىل حتديد عقل الصالة بسـت سـنني بصحيح حممد بن مسلم 
عـن أحدمها: «يف الصبي متى يصيل؟ قال: إذا عقل الصالة. قلت: متى يعقل الصالة 
وجتـب عليه؟ قال: لسـت سـنني»(١) فإنه وإن ورد يف تكليفه بالصـالة، إال أنه ينفع يف 

املقام من حيثية التحديد املذكور.
لكـن يف معترب عيل بن جعفر عن أخيه موسـىA: «سـألته عـن الغالم متى 
جيـب عليـه الصوم والصالة؟ قـال: إذا راهق احللم وعرف الصـالة والصوم»(٢) فإن 
ذلك ملزم بحمل املعرفة املعتربة يف الصالة عىل أهنا ذات مراتب، وحينئذ ال قرينة عىل 

تعيني املرتبة املعتربة يف املقام.
هـذا مضافـاً إىل صحيحه عنهA: «سـألته عن الصبي أيصـىل عليه إذا مات 
وهو ابن مخس سنني؟ فقال: إذا عقل الصالة صيل عليه»(٣). فإنه كالرصيح يف أن عقل 
الصالة قد يتحقق قبل السـت سـنني. وما يف اجلواهر من محله بقرينة نصوص السـت 

عىل الكناية عن بلوغ الست وعدم العربة باخلمس. غريب.
ومثله ما ذكره بعض مشـاخينا من كون العربة ببلوغ السـت سـنني، لغلبة عقل 
الصالة معها. فإنه إن أراد به أن الست هي احلد الرشعي ثبوتاً بسبب الغلبة. فهو مناف 
للصحيـح املذكور. وليس كون الصبي ابن مخس سـنني من قبيل املطلق باإلضافة إىل 
بلوغ السـت سـنني، ليحمل عليه بمقتـىض اجلمع بني املطلق واملقيـد. وإن أراد به أن 
احلد ثبوتاً هو عقل الصالة، وأنه مع الشك فيه فاملعيار فيه إثباتاً بلوغ الست سنني فهو 

ـ مع عدم مناسبته لفتواه ـ ال يناسب دليل الست، لقوة ظهوره يف احلد الواقعي.
ومـن هنا كان األظهر عدم التحديد بالسـت، بل بعقـل الصالة ال غري، عمالً 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث:٢، ٣.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٤.
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بصحيـح زرارة واحللبـي وصحيـح عيل بـن جعفـر. مـن دون أن يعارضها نصوص 
. الست، ألن املتيقن منها حتديد السن الذي يؤمر فيه بالصالة متريناً

نعم حيث كان عقل الصالة أمراً مقوالً بالتشكيك ال يسهل ضبطه وال إحرازه 
يف حق امليت فالتحديد به ال يناسب كون احلكم وجوبياً، بل هو مؤيد لكونه استحبابياً، 

. واهللا سبحانه العامل. مع إناطة الوجوب بالبلوغ الذي يسهل ضبطه ثبوتاً وإثباتاً
(١) فقد رصح باسـتحباهبا يف الرشايع والقواعد وغريمها، ويف جامع املقاصد 
وعن رشح اجلعفرية والكفاية أنه املشـهور للنصوص اآلمرة بالصالة عليه إذا استهل 
ـ املتقدمـة حجة البن اجلنيد ـ بعد محلها عىل االسـتحباب، بقرينة النصوص الرصحية 

يف عدم الوجوب.
وأنكر ذلك يف حمكي احلدائق، كام يناسبه ما يف املبسوط من جواز الصالة عليه 
عند التقية، و ما تقدم من املقنع واهلداية واملقنعة وعن اجلعفي من عدم الصالة عليه، وما 
تقدم من التهذيبني من الرتدد بني محل نصوص الصالة عليه عىل االستحباب والتقية.
ويشهد له صحيح زرارة املتقدم عند الكالم يف التحديد بست سنني، وصحيحه 
اآلخر وخرب عبد اهللا بن عيل املتقدمان حجة البن أيب عقيل. وقريب منهام خرب زرارة(١) 
ومرسل الصدوق(٢)، لقوة ظهورها يف عدم مرشوعية الصالة عليه، وأن الصالة عليه 

منهمG ملجاراة العامة.
ودعو: إمكان محله عىل كون املجارة هلم علة لترشيع استحباب الصالة، فهي 
مستحبة بالعنوان الثانوي دون األويل. وعليه حتمل نصوص األمر بالصالة املتقدمة.

مدفوعة: بأنه إن أريد بذلك أن املجاراة هلم حكمة أوجبت ترشيع اسـتحباب 
الصالة مطلقاً حتى يف غري موردها. فهو راجع إىل استحباهبا بالعنوان األويل. وحينئذ 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٥، ٤.

ويف استحباهبا عىل من مل يبلغ ذلك وقد تولد حياً إشكال(١). واألحوط اإلتيان 
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تأبـاه هذه النصوص جداً، لظهورها يف أن علـة قيامهم بالصالة هي املجاراة من دون 
أن تكون مرشوعة يف نفسها.

وإن أريـد بـه كون املجاراة هلم علـة، بحيث تكون هي العنـوان الثانوي الذي 
يكـون موضوعاً لالسـتحباب، كام هو احلال يف سـائر مـا يرشع القيام بـه للتقية، فهو 
عبـارة أخر عن عدم اسـتحباب الصالة عىل الطفل بعنواهنا، وال يناسـب نصوص 

األمر املتقدمة.
ومـن هنا يتعني محل النصوص املذكورة بقرينـة هذه النصوص عىل التقية، كام 
تقدم من املقنعة، وتقدم من التهذيبني احتامله. وهو املناسـب ملا تضمنه صحيح زرارة 

 . من أنهA كرب أربعاً
(١) الكالم فيه هو الكالم اآليت يف اللقيط.

(٢) تقـدم منّا يف الفرع العارش من فروع املسـألة الرابعة والعرشين من أحكام 
التغسـيل الـكالم يف أصالـة إسـالم اللقيـط، وأن الظاهـر اختصاصها بمـن وجد يف 
األرض التي يغلب عىل أهلها اإلسـالم. ألنه املتيقن يف اخلروج عن استصحاب عدم 

. اإلسالم ولو أزالً
لكـن يظهـر مـن بعض مشـاخينا يف مبحث تغسـيل امليـت أن ذلك إنـام يتم يف 
األحكام التي أخذ يف موضوعها اإلسالم، وليس التغسيل منها، بل مقتىض اإلطالق 
وجوب تغسيل كل ميت، غايته أنه ثبت حرمة تغسيل الكافر، ففي موثق عامر عن أيب 
عبد اهللاA: «أنه سئل عن النرصاين يكون يف السفر وهو مع املسلمني فيموت. قال: 
ال يغسـله مسـلم وال كرامة، وال يدفنـه وال يقوم عىل قربه وإن كان أبـاه»(١). وحينئذ 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب غسل امليت حديث:١.

 .(١) هبا برجاء املطلوبية. وكل من وجد ميتاً يف بالد اإلسالم فهو مسلم ظاهراً
وكذا لقيط دار اإلسالم، بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلامً عىل األحوط(٢).
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فمقتـىض اسـتصحاب عدم الكفر ولو أزالً هو وجوب التغسـيل مـا مل يعلم أن امليت 
كافر أو بحكمه. وربام جيري ما ذكره يف الصالة.

لكـن تقـدم يف املسـألة الرابعـة والعرشيـن عنـد الـكالم يف تغسـيل املخالف 
اإلشـكال يف ثبوت عموم أو إطالق تغسـيل املسلم، فضالً عن كل ميت بنحو يشمل 
الكافر، ليكون خروج الكافر بالتخصيص، ويرجع مع الشـك فيه الستصحاب عدم 

الكفن، بل املتيقن من ذلك املؤمن.
ولـو فرض ثبوت العموم املذكور فالعمدة فيه موثق سـامعة: «سـألت أبا عبد 
اهللاA عن غسـل اجلمعة، فقال: واجب يف السـفر واحلرض... وقال: غسـل اجلنابة 
واجب... وغسـل امليت واجب»(١) ويف مضمر أيب خالد: «اغسل كل املوتى: الغريق 
وأكيـل السـبع وكل يشء، إال مـا قتـل بـني الصفـني، فـإن كان بـه رمق غسـل، وإال 

فال»(٢).
والثـاين ـ مع ضعف سـنده ـ ظاهـر يف التعميم من حيثية كيفيـة املوت، ال من 
مجيـع اجلهات، بنحو يقتيض التعميم بلحاظ ذات امليـت. وأما األول فهو وإن كان له 

إطالق بدواً كام سبق يف املسألة املذكورة، إال أنه سبق قرب انرصافه للمؤمن.
ولـو غض النظر عـن ذلك، فمقتىض اجلمع بينه وبني مثل معترب طلحة بن زيد 
عن أيب عبد اهللاA عن أبيه عن آبائهG: «قال: قال رسول اهللا8: صلوا عىل 
املرجـوم من أمتي وعىل القاتل نفسـه من أمتي ال تدعوا أحـداً من أمتي بال صالة»(٣) 
محلـه عىل املسـلم أو املؤمـن، لقوة ظهور الثـاين يف دخل خصوصية األمـة يف احلكم. 
والسـيام مع مناسـبته لكون التغسيل كسـائر أفعال التجهيز من شؤون احرتام امليت، 

املناسب العتصامه باإلسالم أو اإليامن.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤ من أبواب غسل امليت حديث:٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٧ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٣.
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هـذا ومقتىض ما تقدم منا من اختصاص أحـكام التجهيز باملؤمن لزوم إحراز 
. لكن تقدم منّا يف الفرع اخلامس من فروع تغسيل املخالف تقريب وجوب  كونه مؤمناً

تغسيل جمهول احلال من املسلمني. وجيري نظريه يف الصالة. فراجع.
(١) ينبغي الكالم يف املقام يف أمور:

األول: أن وجـوب مخـس تكبريات هو املدعى عليه اإلمجـاع من مجاعة كثرية. 
ويف اجلواهـر: «بال خالف أجده فيه بيننا، بل اإلمجاع بقسـميه عليه، بل املحكي منهام 
مسـتفيض أو متواتر... وباجلملة: كون الصالة عندنا مخسـاً كالرضروي من املذهب، 
بـل يعرفـه املخالف منـا فضالً عن املوافق. بـل عن بعض العامة أهنـم تركوه ألنه من 

شعار الشيعة...».
ويقتضيـه النصوص الكثرية التي ال يبعد تواترها، كصحيح عبد اهللا بن سـنان 
عن أيب عبد اهللاA: «التكبري عىل امليت مخس تكبريات»(١) وغريه مما تضمن أن أصل 
ذلـك الصالة عىل آدمA، وما تضمن التعليـل بأهنا أخذت من الصلوات اخلمس، 
أو من الفرائض اخلمس: الصالة والزكاة والصوم واحلج والوالية، وأن املخالفني إنام 

يكربون أربعاً لعدم أخذهم بالوالية، وغري ذلك(٢).
ومن ذلك يظهر أنه البد من طرح ما ظاهره عدم التوقيت يف عدد التكبريات، 
كخـرب جابر: «سـألت أبـا جعفرA عن التكبري عـىل اجلنازة هل فيـه يشء موقت؟ 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٦.
(٢) توجـد النصـوص املذكورة يف وسـائل الشـيعة ج:٢ باب:٢، ٥ من أبواب صالة اجلنازة، ويف مسـتدرك 

الوسائل ج:٢ باب:٥ من أبواب صالة اجلنازة.

(مسـألة ٤٦): األحوط يف كيفيتها أن يكرب أوالً ويتشـهد الشهادتني، 
ثـم يكـرب ثانياً ويصىل عـىل النبي صىل اهللا عليـه وآله، ثم يكـرب ثالثاً ويدعو 
للمؤمنـني، ثم يكـرب رابعاً ويدعو للميت، ثم يكرب خامسـاً وينرصف(١). 
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 (١)« فقال: ال كرب رسـول اهللا8 أحد عرش وتسـعاً وسـبعاً ومخسـاً وسـتاً وأربعاً
وخـرب جعفر: «سـئل جعفر عن التكبري عـىل اجلنائز قال: ذلك إىل أهل امليت ما شـاء 
. قال: ذلك إليهم. ثم قال: أما بلغكم أن رجالً صىل  كربوا. فقيل: إهنم يكربون أربعاً
، حتى صـىل عليه مخس صلوات يكـرب يف كل صالة  عليـه عـيلA فكرب عليه مخسـاً
مخـس تكبريات...»(٢) والسـيام مع ضعف اخلربين وقرب محـل الثاين عىل أن التخيري 
بـني اخلمس واألربـع تقية، تبعاً حلال أهـل امليت من حيثية اإليـامن واخلالف، كام قد 

يشري إليه ذيله املشعر بكون احلق اخلمس ال غري.
نعم تضمنت مجلة من النصوص أن الصالة عىل املنافق أربع تكبريات، كصحيح 
محاد بن عثامن وهشـام بن سـامل عنهA: «كان رسـول8 يكرب عىل قوم مخساً، 
وعـىل قوم آخرين أربعاً، فإذا كرب عىل رجل أربعاً اهتـم. يعني: بالنفاق»(٣). وصحيح 
إسامعيل بن سعد األشعري عن أيب احلسن الرضاA: «سألته عن الصالة عىل امليت. 
فقـال: أمـا املؤمن فخمس تكبريات، وأما املنافق فأربع. وال سـالم فيها»(٤) وغريمها.

ومقتـىض مـا تقـدم من عـدم وجـوب الصـالة عـىل املنافـق واملخالـف عدم 
مرشوعيـة الصالة عليهم بأربع، وإنام يؤتى هبا جماراة وتقية. ولو غض النظر عام تقدم 
وقيـل بوجوب الصالة عليهم تعني الصـالة بأربع، عمالً بالنصوص املذكورة، كام يف 
الوسيلة والرشايع وعن مجاعة، بل نسبه يف حمكي املفاتيح لألصحاب. وكأنه لذكرهم 

النصوص املذكورة، خصوصاً ممن دأبه الفتو بمضموهنا، كام يف الفقيه.
وإال فظاهر مجلة ممن أطلق وجوب مخس تكبريات وذكر الدعاء عىل املنافق يف 
الصالة عليه بعد الرابعة ـ كام يف املبسـوط والغنية وإشـارة السبق والقوا عد وغريها ـ 

وجوب الصالة عليه بخمس تكبريات. بل هو رصيح اهلداية.
وكيف كان فال جمال له بعد النصوص املذكورة التي خيرج هبا عن عموم وجوب 
مخـس تكبـريات. وال ينايف ذلك ما تضمن الدعاء عـىل املنافق يف الصالة عليه، إذ يأيت 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١٧، ١٨، ١، ٥.
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عدم تعني موضع الدعاء للميت أو عليه بعد الرابعة. بل لو تعني ذلك فاألوىل اجلمع 
بني النصوص بالبناء عىل عدم وجوب اخلامسة بعد الدعاء عليه، كام يف الوسيلة.

ومنـه يظهـر ضعـف ما عـن حـوايش الكركي عـىل الرشايـع مـن التخيري بني 
االنـرصاف بالرابعة والدعاء عليه ثم االنرصاف باخلامسـة. إذ هو ال يناسـب إطالق 

النصوص املتضمنة للصالة عليه بأربع تكبريات.
لكن بعض مشـاخينا فصل بني املنافق بمعنى من يظهر اإلسـالم ويبطن الكفر 
واملخالـف، فأوجـب األربع يف األول، عمالً بالنصوص الـواردة فيه، املتضمنة لفعل 
النبي8، وأوجب اخلمس يف الثاين، عمالً باملطلقات بعد قصور نصوص املنافق 
عنـه، ألن مـا ورد يف فعل النبي8 حممول عىل املنافـق باملعنى األول، ألنه املراد 
منه يف عرصه8. وحديث إسـامعيل بن سعد األشعري عن الرضاA املتقدم 
 Gوإن كان يعـمّ الثـاين، أو خيتـص بـه، ألنه املراد مـن العنوان املذكـور يف كالمهم
وكالم شيعتهم يف عصورهمG. إال أنه ضعيف، ألن الشيخ رواه عن أمحد بن حممد 
بن عيسـى، وطريقه إليه يف هذا احلديث مردد بـني الصحيح والضعيف، لتعدد طرقه 

إليه، وفيها الضعيف.
: أن صالة النبي8 عىل املنافقني وإن وقعت يف عرصه8  وفيه أوالً
عندمـا كان يراد باملنافـق املعنى األول، إال أهنا حكيت يف كالمهمG عندما اشـتهر 
عموم املراد باملنافق للمخالف، ومنشأ التعميم كام يناسب عموم املعنى يناسب عموم 
احلكـم، وحينئـذ فمن البعيد جـداً أن يفهم منـه اختصاص احلكـم باملعنى األخص. 
والسـيام مع مقابلته باملؤمن الذي يبعد جداً محله أو محل حكمه عىل ما يعمّ املخالف. 
وخصوصاً بمالحظة ما يف صحيح إسامعيل بن مهام عن أيب احلسنA: «قال: قال 
، وصىل عىل  أبـو عبـد اهللاA: صىل رسـول اهللا8 عىل جنازة فكرب عليه مخسـاً
. فأما الذي كرب عليـه فحمد اهللا وجمـده يف التكبري األوىل...  أخـر فكـرب عليه أربعـاً
ودعـا يف الرابعـة للميت وانرصف يف اخلامسـة، وأما الذي كرب عليـه أربعاً فحمد اهللا 
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»(١) فإن  وجمـده يف التكبرية األوىل... وانرصف يف الرابعة فلـم يدع له، ألنه كان منافقاً
ظاهـر التفريـع فيه أن االكتفاء بالرابعة واالنرصاف هبـا يكون يف كل من ال يدعى له، 

فيعم املخالف.
: أن تضعيفـه لبعـض طرق الشـيخ إىل أمحد بن حممد بن عيسـى إنام هو  وثانيـاً
بسبب وقوع أمحد بن حممد بن حييى يف أحد طرقه، ووقوع أمحد بن حممد بن احلسن بن 
الوليـد يف طريـق آخر ومل يثبت عنده وثاقة الرجلني، لعـدم نص أحد عىل ذلك. لكن 
الرجلني يف بيت علم وأبوامها من أعيان الطائفة، وقد رو عنهام املشـايخ يف روايات 
األحـكام التـي عليها العمل، كالصدوق عن األول مرتضيـاً عليه، واملفيد عن الثاين، 
ولو مل يكونا عىل ظاهر العدالة والوثاقة تبعاً ألبوهيام لسقطا ومل يلتفت إليهام. والسيام 
وأهنـام رويـا كتباً مشـهورة ال يراد بالسـند إليها إال شـدة التوثق باتصال السـند الذي 
كان هيتـم بـه القدماء، وهو ال يناسـب الرواية عـن من ليس ثقة. عىل أن شـهرة تلك 
الكتب تغني عن االهتامم بالسند. وقد تقدم يف مبحث االجتهاد والتقليد عند الكالم 

يف اعتبار ترك الصغائر يف العدالة بعض ما يتعلق باألول وينفع يف الثاين.
مضافاً إىل أنه يظهر منه يف كتابه معجم رجال احلديثـ  يف ترمجة أمحد بن حممد بن 
عيسىـ  العدول عن ذلك وتصحيح مجيع ما يرويه الشيخ عن أمحد بن حممد بن عيسى، 
ألن منشـأ التوقـف ليس إال ضعـف الطريق الذي فيه أمحد بن حممـد بن حييى، مع أن 
مجيـع ما يرويه بالطريـق املذكور يرويه بطريق آخر صحيح. فراجع وتأمل. وباجلملة: 

ال ينبغي التأمل يف عموم االقتصار عىل األربع للمخالف.
بل ال يبعد عمومه للمسـتضعف منه، ألنه وإن مل يكن مؤاخذاً، إال أنه بلحاظ 
عـرف الشـيعة يف عصور األئمة املتأخريـنG الذي تعارف فيه إطـالق املنافق عىل 
املخالـف داخـل يف املنافـق، فليس املنافق يف العـرف املذكور إال غـري املؤمن املعرتف 
باحلـق، وبمـالك شـمول العنـوان املذكور لغري املسـتضعف مـن املخالفـني املؤمنني 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٩.
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بأصول دينهم يشمل املستضعف منهم.
وأما ما ذكره بعض مشاخينا من عدم صحة إطالق املنافق عليه وإن صح إطالق 
املخالـف، لعـدم مؤاخذته وعـدم خبثه. فهو غري ظاهر، ألن املعيـار يف إطالق املنافق 
ليـس هو اخلبث واسـتحقاق العقاب، بل اخلروج عن حوزة اإلسـالم احلقيقي املعرب 
عنـه باإليـامن. بل يصعب محل املنافق عىل خصوص املقرص مـن املخالفني مع مقابلته 
يف حديـث إسـامعيل املتقدم باملؤمـن، لظهـوره يف التقابل بني الفرقتني، ويف اسـتيفاء 
أحكامهام. بل يبعد جداً أخذ التقصري يف موضوع احلكم، لعدم تيرس تشـخيصه لعامة 

الناس.
نعـم إذا كان املسـتضعف واقفـاً غري معـرتف بالوالية وال منكر هلـا، لقصوره 
فالظاهر عدم صدق املنافق عليه، كام ال يصدق املخالف، فيتعني الرجوع فيه إلطالق 
مـا دل عـىل اعتبـار اخلمس تكبـريات يف صالة امليت بـل ال يبعد ذلـك حتى مع عدم 

. قصوره وعدم كونه مستضعفاً
. عمالً باإلطالق املذكور، بضميمة أصالة  وكذا جمهول احلال، فيكرب عليه مخساً

عدم كونه خمالفاً منكراً للحق، كام تقدم نظريه يف التغسيل.
بقي يف املقام أمران:

أحدمهـا: أن ظاهـر النصوص املتقدمة عدم مرشوعية مـا زاد عىل اخلمس. بل 
هو كالرصيح مما يف معترب الفضل بن شاذان عن الرضاA: «قال: وإنام جعلت مخس 
تكبـريات، دون أن تصري أربعاً أو سـتاً، ألن اخلمس تكبريات إنام أخذت من اخلمس 
صلوات يف اليوم والليلة»(١). ويف مفتاح الكرامة أن األصحاب قطعوا بذلك، وادعى 

يف التهذيبني وكشف اللثام اإلمجاع عليه.
لكـن ظاهر الوسـائل جواز الزيـادة عىل اخلمس مطلقاً واسـتحبابه يف الصالة 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢١.
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عىل أهل الصالح والفضل. جلملة من النصوص، كصحيح إسامعيل بن جابر وزرارة 
عن أيب جعفرA يف حديث: «إن رسـول اهللا8 صىل عىل محزة سبعني صالة، 
وكرب عليه سبعني تكبرية»(١)، بناءً عىل أن املراد بالصالة فيه الدعاء بعد التكبريات مع 
 Aوحـدة الصالة بمجموعها، وخرب احلسـن بن زيد قال: «كـرب عيل بن أيب طالب
عىل سـهل بن حنيف سـبع تكبريات، وكان بدرياً، فقال: لو كربت عليه سبعني لكان 
»(٢) وخرب عيسـى بن املسـتفاد عـن أيب احلسـن الكاظـمA يف حديث وصية  أهـالً
النبي8 بتجهيزه: «ثم قال: يا عيل كن أنت وفاطمة واحلسـن واحلسـني وكربوا 
 Aمخساً وسبعني تكبرية، وكرب مخساً وانرصف...»(٣)، وخرب أيب محزة عن أيب جعفر
يف حديـث طويل، ومنه حديث الصالة عـىل آدمA: قالA: «وكرب عليه ثالثني 
تكبرية، فأمر جربئيل فرفع مخسـاً وعرشين تكبرية. والسـنة اليوم فينا مخس تكبريات. 
»(٤)، وحديث ابن عباس: «أن النبي8  وقد كان يكرب عىل أهل بدر تسعاً وسبعاً
صىل عىل فاطمة بنت أسد أم أمري املؤمننيA صالة مل يصل عىل أحد قبلها مثل تلك 
مَ كربت عليها أربعني تكبرية يا  الصالة، ثم كرب عليها أربعني تكبرية، فقال له عامر: لـِ
رسـول اهللا؟ قال: نعم يا عامر التفت عـن يميني فنظرت إىل أربعني صفاً من املالئكة، 
فكربت لكل صف تكبرية»(٥) حيث قد يدعى أنه يلزم ألجل هذه النصوص رفع اليد 

عن ظهور نصوص اخلمس بحملها عىل بيان أدنى الواجب. 
وفيه: أنه ال ظهور لصحيح إسـامعيل وزرارة يف أن السـبعني تكبرية عىل محزة 
كانت يف صالة واحدة، بل لعلها كانت يف صلوات متعددة كل منها بخمس تكبريات 
كام تضمنته رواية الصدوق بأسانيد ثالثة عن الرضاA عن آبائه عن عيلA: «قال: 
كرب رسـول اهللا8  عىل محزة مخس تكبريات، وكرب عىل الشـهداء بعد محزة مخس 
تكبريات، فأصاب محزة سـبعني تكبرية»(٦) وقد يشري إليه خرب أيب بصري أو معتربه عن 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٣، ١٢، ١١.
(٤) ، (٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٤، ٨، ٧.
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 Aقال: «كرب رسول اهللا8 عىل محزة سبعني تكبرية، وكرب عيل :Aأيب جعفر
عىل سـهل بن حنيف مخسـاً وعرشين تكبرية. قال: كرب مخسـاً مخساً، كلام أدركه الناس 
قالوا يا أمري املؤمنني مل ندرك الصالة عىل سـهل، فيضعه فيكرب عليه مخسـاً حتى انتهى 
إىل قربه مخس مرات»(١). إذ من القريب أن يكون رشح الصالة عىل سهل بعد التعرض 
لزيـادة التكبـري عليه وعىل محزة عىل اخلمس لبيان كيفية الصالة عليهام معاً، وأهنام عىل 

هنج واحد.
ومنه يظهر حال خرب احلسـن بن زيد، فإنهـ  مع إرسـاله، لعدم معارصة احلسن 
ألمري املؤمننيAـ  معارض باخلرب املذكور، وبخرب عمر بن شمر(٢) املتضمن تكذيب 
حديث الصالة عىل سهل بست تكبريات، ولرشح الصالة عليه عىل النحو املذكور يف 
خـرب أيب بصـري، وبصحيح احللبي عن أيب عبـد اهللاA: «كرب أمري املؤمننيA عىل 
سـهل بـن حنيف وكان بدرياً مخس تكبريات، ثم مشـى سـاعة ثم وضعـه وكرب عليه 

مخسة أخر، فصنع به ذلك حتى كرب عليه مخساً وعرشين تكبرية»(٣).
وأمـا خرب عيسـى بن املسـتفاد فهو ـ مع ضعفه يف نفسـه ـ ال خيلـو عن إمجال، 
الحتامل كون قوله8 فيه: «وكرب مخساً وانرصف» لرشح كيفيته اإلتيان باخلمس 
وسـبعني تكبـرية، ال زيادة عليها. وال أقل من محلـه عىل ذلك بقرينة نصوص اخلمس 

بعد تنبيه النصوص املتقدمة عىل توجيه الزيادة بتكرار الصالة.
عـىل أنـه قـد يكـون مـن خمتصاتـه8، نظـري مـا ورد يف وصيـة أمـري 
املؤمننيA لإلمام احلسـنA من قوله: «ثم تقدم أي بني فصل عيل فكرب سـبعاً، 
فإهنا لن حتل ألحد من بعدي إال لرجل من ولدي خيرج يف آخر الزمان يقيم اعوجاج 

احلق»(٤).

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٥، ٢١، ١.
(٤) بحـار األنوار بـاب:١٢٧ من أبواب تاريخ أمـري املؤمنني حديـث:٦ ج:٤٢ ص:٢١٥، ويف آخر الباب 

املذكور ص:٢٩٢ من اجلزء املذكور.
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وأمـا خـرب أيب محزة فهوـ  مع ما قيل من ضعفه بحمد بن الفضيل، لعدم ثبوت 
توثيقه، ومعارضته بنصوص أخر يف كيفية الصالة عىل آدمA ـ رصيح يف أن السنة 
اليـوم هـي اخلمس، فلـو تم ما تضمنه مـن التكبري عىل أهل بدر تسـعاً وسـبعاً يكون 

. منسوخاً
كـام أن حديـث ابن عبـاس يف الصالة عىل فاطمة بنت أسـد ـ مـع ضعفه بأيب 
احلسـن العبدي املجهول ـ حممـول عىل خصوصيتها، كام هو ظاهره، أو عىل النسـخ، 
أو عىل تعدد الصالة عليها، نظري ما تقدم يف الصالة عىل محزة وسـهل بن حنيف. فإن 
ذلـك وإن كان خالف ظاهره بدواً، إال أنه قد يتجه بلحاظ نصوص اخلمس بعد تنبيه 

النصوص املتقدمة عىل توجيه الزيادة بتكرار الصالة.
عىل أنه لو غض النظر عن مجيع ذلك فال جمال للتعويل عىل النصوص املذكورة 
مـع ظهور إعـراض األصحاب عنهـا، حتى ادعـى يف التهذيبني اإلمجـاع عىل ترك ما 

تضمن الزيادة عىل اخلمس، ورماه بالشذوذ يف كشف اللثام.  
ثانيهام: أنه ال ينبغي التأمل يف عدم إجزاء الناقص ولو سـهواً، بل يتعني اإلمتام 
مع بقاء املحل، واسـتئناف الصالة مع عدمه، عمالً بمقتىض األصل يف النقيصة. وما 
 ،يف اجلواهر من إمكان القول بالصحة مع السـهو إلمكان فتح قاعدة السهو. كام تر
النرصاف حديث: «ال تعاد...» للصالة املعهودة ذات الركوع والسجود، دون صالة 

امليت.
كام ال تقدح الزيادة سهواً، لعدم ثبوت ركنية التكبري هنا بمعنى ما يبطل العمل 
. بل ال تقدح عمداً أيضاً، ولو مع قصد ذلك من أول األمر، ألن الترشيع  بزيادته سهواً
املحرم ليس يف أصل الصالة، ليمنع من التقرب هبا، بل يف كيفيتها، فيختص بالزيادة، 

وال أثر حلرمتها حينئذ.
األمـر الثـاين: املعـروف بني األصحـاب وجوب الدعـاء بني التكبـريات فعن 
الذكـر: «األصحاب أمجعهم يذكرون ذلك يف كيفية الصالة، كابني بابويه واجلعفي 
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والشـيخني وأتباعهام وابن إدريس، ومل يرصح أحد منهم بندب األذكار، واملذكور يف 
بيـان الواجب ظاهـره الوجوب». بل يف الغنية وعن ظاهر اخلالف اإلمجاع عىل ذلك، 
وعـن رشح اإلرشـاد للفخـر: «الصالة عـىل النبي صـىل اهللا عليه وآلـه واجبة بإمجاع 

اإلمامية».
خالفـاً للمحقـق يف الرشايع فرصح بعدم وجوبه. واسـتدل له ـ بعد األصل ـ 
بإطـالق مـا تضمن أهنا مخـس تكبريات،  مثل ما تقدم يف صحيح إسـامعيل بن سـعد 
األشعري عن الرضاA، وما يف معترب الفضل عنهA ـ يف كتابه إىل املأمون ـ قال: 
«والصالة عىل امليت مخس تكبريات، فمن نقص فقد خالف السـنة...»(١)، ونحوه ما 
يف حديث الصدوق بإسناده عن األعمش بن جعفر بن حممد يف حديث رشايع الدين.
وقد أجيب عن ذلك بأن اإلطالق املذكور مسوق لبيان عدد التكبريات املعترب 
يف صـالة امليـت، ال لـرشح الصالة مـن مجيع اجلهات، فـال ينايف اعتبار أمـر آخر غري 

التكبريات فيها.
لكن ذلك وإن كان قريباً، بل هو املتعني لو دل الدليل عىل اعتبار أمر آخر، إال 
أنـه خالف األصل يف اإلطـالق، وال قرينة عليه. عىل أنه ال أثر لذلك يف املدعى، ألنه 
إن تـم الدليـل عىل اعتبار الدعاء كفى يف رفـع اليد عن اإلطالق وإن تم، وإال كفى يف 

عدم وجوب الدعاء األصل إن مل يتم اإلطالق.
ومن هنا فقد استدل عىل وجوب الدعاء بجملة من النصوص:

، فدخل رجل فسـأله  منها: خرب أيب بصري: «كنت عند أيب عبد اهللاA جالسـاً
عـن التكبـري عىل اجلنائز فقـال: مخس تكبريات، ثم دخل آخر فسـأله عن الصالة عىل 
اجلنائـز فقـال لـه: أربع صلـوات. فقـال األول: جعلت فداك سـألتك فقلت مخسـاً، 
. فقال: إنك سـألتني عن التكبري وسألني هذا عن الصالة.  وسـألك هذا فقلت: أربعاً

ثم قال: إهنا مخس تكبريات بينهن أربع صلوات...»(٢).
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢٠، ١٢.
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وربـام يدعى عدم قدح ضعف سـنده بعد انجباره بعمـل األصحاب. لكن ال 
يتضـح انجبـاره بعملهم، الحتـامل اعتامدهم عـىل النصوص األخر التـي قد يظهر 

استظهارهم وجوب الرتتيب يف الدعاء فيها، فضالً عن وجوب أصل الدعاء.
وأمـا مـا ذكره سـيدنا املصنفP مـن ظهوره يف بيـان العـدد يف الصالة، ال 
يف مقـام اإللـزام والترشيع. فقـد يتجه يف صـدره املتضمن جلواب السـائلَني، لظهور 
السـؤالني واجلوابني يف أن السـؤال عن العدد مع املفروغية عن ترشيع كل من التكبري 
، إال أنه ال جمال له يف  والصـالة، مـن دون نظر لنحو الترشيع وأنـه بنحو اإللـزام أوالً
قولـه بعد ذلك: «إهنـا مخس تكبريات بينهـن أربع صلوات» لظهـوره يف رشح صالة 

امليت بذلك، وظاهر رشح املاهية بيشء لزومه فيها. فتأمل.
ومنها: معترب الفضل بن شاذان عن الرضاA: «قال: إنام أمروا بالصالة عىل 
امليـت ليشـفعوا له وليدعوا له باملغفـرة، ألنه مل يكن يف وقت مـن األوقات أحوج إىل 
الشـفاعة فيه والطلبة واالستغفار من تلك الساعة»(١)، ومعتربه اآلخر عنهA: «إنام 
مل يكـن يف الصـالة عىل امليت ركوع وال سـجود ألنـه إنام أريد هبذه الصالة الشـفاعة 
 :Aهلـذا العبد الذي قـد ختىل مما خلف، فاحتاج إىل ما قدم»(٢)، ومعتربه الثالث عنه
«قـال: إنـام جوزنا الصالة عـىل امليت بغري وضـوء ألنه ليس فيها ركوع وال سـجود، 
وإنام هي دعاء ومسـألة...»(٣)، وصحيح احللبي عن أيب عبد اهللاA: «قال: ال بأس 
بالصـالة عـىل اجلنائز حني تغيب الشـمس وحـني تطلع. إنام هو اسـتغفار»(٤) وموثق 
يونس: «سألت أبا عبد اهللاA عن اجلنائز أصيل عليها عىل غري وضوء؟ فقال: نعم. 
إنـام هو تكبري وتسـبيح وحتميد وهتليل»(٥) فإهنا تدل عىل اعتبـار ما زاد عىل التكبري يف 

اجلملة ولو بني بعض التكبريات.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٧.

(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١، ٣.
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هـذا وقد اسـتدل بعض مشـاخينا عـىل ذلك أيضـاً بصحيح الفضـالء عن أيب 
جعفـرA: «قال: ليـس يف الصالة عىل امليت قـراءة وال دعاء موقـت، تدعو بام بدا 
لك. وأحق املوتى أن يدعى له املؤمن، وأن يبدأ بالصالة عىل رسـول اهللا8»(١) 

وقريب منه صحيح حممد بن مسلم وزرارة(٢) إن مل يكن عينه.
بدعو: أن نفي الدعاء املوقت ظاهرة يف ثبوت الدعاء، وإال كان ذكر التوقيت 
. وهو مبني عىل ما ذهب إليه يف األصول من أن ذكر الوصف وإن مل يكن ظاهراً  الغياً
يف اختصـاص احلكم بـه ونفيه عن متام أفراد املاهية الفاقدة لـه، إال أنه ظاهر يف دخله 
يف احلكـم بنحـو ال يثبت ألصـل املاهية وال يرسي يف مجيع أفرادهـا، بل البد يف ثبوته 
خصوصيـة زائدة عىل املاهية كالوصف املذكور أو غريه. لكن املبنى املذكور غري خال 
عـن اإلشـكال كام ذكرنـاه يف حمله. عىل أنه لو تـم فنفي التوقيـت يف النص إنام يقتيض 
ثبـوت أصل الدعـاء ومرشوعيته يف اجلملة ولو اسـتحباباً، لكفاية ذلك يف رفع لغوية 

ذكر التوقيت، وال يتوقف رفعها عىل وجوب الدعاء.
ومنهـا: النصوص الكثرية الـواردة يف الصالة عىل امليت فعالً أو قوالً املتضمنة 
خلصوصيات األدعية املختلفة، وكل منها وإن كان ظاهراً يف نفسـه يف لزوم ما تضمنه 
بخصوصيته املوجب لتعارضها بدواً، إال أن مقتىض اجلمع بينها رفع اليد عن وجوب 
كل منها بخصوصيته، مع وجوب كل منها القدر املشرتك، وهو الدعاء يف اجلملة، وال 

وجه لرفع اليد عن ذلك بمجرد اختالف األخبار.
لكـن املـراد بذلك إن كان هو عـدم مالزمة االختالف املذكـور لعدم وجوب 
القـدر املشـرتك، لدفـع ما قد تومهـه بعض كلامهتم من االسـتدالل عىل عـدم وجوبه 
باالختالف املزبور. فهو متني، إال أن وجوب القدر املشرتك يبقى حمتاجاً للدليل. وإن 
كان هـو صلـوح النصوص املذكورة إلثبات وجوب القدر املشـرتك، ألن االختالف 
إنـام يلـزم برفع اليد عن ظهور كل منها يف وجوب خصوصية ما اشـتمل عليه ال غري، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١، ٣.
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كـام يظهر من اجلواهر وغريه. أشـكل بأن النصوص مل تتضمـن أمرين، أحدمها األمر 
بالقـدر املشـرتك، والثاين األمر باخلصوصية، ليتعني بسـبب االختـالف رفع اليد عن 
ظهـور الثـاين يف الوجوب دون األول، لعدم منافاة االختـالف له، وإنام تضمنت أمراً 
واحداً باخلصوصية، فمع رفع اليد عن ظهوره يف الوجوب بسبب االختالف ال طريق 

إلحراز وجوب القدر املشرتك.
ودعـو: أنـه كام يتعذر محـل كل من هـذه النصوص عىل وجـوب ما تضمنه 
بخصوصيتـه تعيينـاً، السـتلزامه التنـايف، كذلـك يتعذر محله عـىل اسـتحبابه تعييناً ـ 
بمعنى كونه أفضل األفراد ـ الستلزامه التنايف أيضاً، بل يتعني حينئذٍ محله عىل الطلب 
التخيـريي، الراجع إىل أن مـا تضمنه أحد أفراد املطلوب مع كون املطلوب حقيقة هو 
القدر املشرتك، ومع دوران مطلوبية القدر املشرتك بني الوجوب واالستحباب يتعني 

احلمل عىل األول ألنه األصل يف الطلب.
مدفوعـة بأنـه ال جمـال لذلـك يف الفعـل، إلمجالـه، وأمـا مـا تضمـن األمـر 
باخلصوصيـة فحملـه عىل الطلب التخيـريي بعيد جداً، كام يـأيت، واألقرب محله عىل 
بيان إجزاء ما تضمنه، مع املفروغية عىل مرشوعية القدر املشـرتك، وحينئذٍ كام يمكن 
أن تكون املرشوعية املفروغ عنها بنحو الوجوب يمكن أن تكون بنحو االسـتحباب، 

وال مرجح لألول بعد أن مل يكن الطلب مسوقاً لبيان املرشوعية.
اللهـم إال أن يقـال: ظاهر النصـوص املذكورة بيان ما هـو املجزي عن صالة 
امليـت املفروض وجوهبـا وعن تكبرياهتا الواجبة، ال عام يسـتحب فيهـا، فهي ظاهرة 
يف املفروغيـة عن وجوب القدر املشـرتك، وأنه به قوام الصالة، ال يف اسـتحبابه فيها، 

بحيث يمكن حتققها بدونه.
هـذا مضافـاً إىل أن إطـالق الصالة عليهـا إنام هو بعناية اشـتامهلا عـىل الدعاء 
والذكر، ولذا قد تطلق توسعاً عىل الدعاء للميت بعد دفنه، كام تضمنه صحيح حممد بن 
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مسـلم أو زرارة: «قـال: الصالة عـىل امليت بعد ما يدفن إنام هـو الدعاء»(١)، وحديث 
جعفر بن عيسى قال: «قدم أبو عبد اهللاA مكة فسألني عن عبد اهللا بن أعني، فقلت: 
مـات... قـال: فانطلق بنا إىل قربه حتى نصيل عليه، فقلـت: نعم قال: ال ولكن نصيل 

عليه ههنا فرفع يديه يدعو واجتهد يف الدعاء وترحم عليه»(٢).
ويناسـبه ظهور مفروغية األصحاب عن ذلك وفهمهم له من نصوص املقام، 
وإال فمن البعيد جداً خفاء ذلك عليهم وخطؤهم فيه مع كثرة االبتالء باملسألة وشدة 
احلاجة ملعرفة حكمها. بل هو ال يناسب عدم تنبيه النصوص لالستحباب، واقتصارها 

عىل بيان عدم التوقيت يف اخلصوصيات.
وباجلملـة: مقتـىض النصوص عىل كثرهتا وجوب الدعـاء بني التكبريات، وال 

. جمال ملا سبق من الرشايع من عدم وجوبه أصالً
بـل مقتىض ما عـدا الطائفة الثانية وجوبـه بني مجيعها وعـدم االكتفاء بالدعاء 

بينها يف اجلملة ولو مع االقتصار عىل بعضها.
لكـن يف خرب يونـس عن أيب عبد اهللاA: «قال: الصالة عـىل اجلنائز التكبرية 
األوىل استفتاح الصالة، والثانية: أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، والثالثة: 
الصـالة عىل النبي8 وعـىل أهل بيته والثنـاء عىل اهللا، والرابعة له، واخلامسـة: 
يسلم...»(٣). وظاهره عدم وجوب الدعاء بعد األوىل. إال أنه ال ينهض يف قبال ما سبق.

نعـم يأيت يف املسـألة الرابعة واخلمسـني الكالم يف اجتزاء املأموم املسـبوق بعد 
فراغ اإلمام بالتكبري من دون دعاء.

األمـر الثالث: ظاهر مجاعة من األصحاب وجـوب الكيفية املذكورة يف املتن، 
ويف جامـع املقاصـد وعن املختلف والذكر وغريها أنه املشـهور، بل ظاهر اخلالف 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٥.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٤.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١٠.
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والغنية اإلمجاع عليه. وإن كان سرب كلامهتم يشهد بشدة اختالفهم يف اخلصوصيات.
وكيـف كان فيدل عـىل الصورة املذكـورة يف اجلملة صحيح حممـد بن مهاجر 
: «فقـال أبو عبد اهللاA: كان رسـول  عـن أمـه أم سـلمة قالـتـ  يف حديث طويلـ 
اهللا8 إذا صىل عىل ميت كرب وتشـهد، ثم كـرب وصىل عىل األنبياء ودعا، ثم كرب 
ودعـا للمؤمنني [واسـتغفر للمؤمنني واملؤمنـات]، ثم كرب الرابعة ودعـا للميت، ثم 
كرب اخلامسـة وانرصف. فلام هناه اهللا عز وجل عن الصالة عىل املنافقني كرب وتشـهد، 
ثـم كرب وصىل عىل النبيني، ثم كرب ودعـا للمؤمنني، ثم كرب الرابعة وانرصف، ومل يدع 

للميت»(١).
وقد يستشكل فيه من وجوه:

األول: ضعف سـنده، لعدم النص عىل توثيق أم سـلمة. لكن قد يدفع بظهور 
عمل األصحاب به، واعتامدهم عليه، لعدم املناسـب للصورة املشـهورة بينهم سواه، 

فإن مل يكن ظاهر حاهلم وثاقة أم سلمة فال أقل من انجبار ضعف سنده بعملهم. 
الثاين: أن ظاهر التشهد فيه شهادة التوحيد فقط. لكنه ممنوع لظهوره يف التشهد 

. املعهود يف اإلسالم الذي به قوامه، وهو الشهادتان معاً
الثالث: أنه ال يتضمن الصالة يف الثالثة عىل النبي وآله، بل الصالة عىل األنبياء 
والدعـاء، وظاهرهـم عـدم االكتفاء بالصـالة عليه يف ضمنهـم، بل البد مـن إفراده 

بالصالة، وعدم وجوب الدعاء، بل رصح مجاعة كثرية بالصالة عىل آله معه.
نعـم رواه الصدوق يف العلل بعد ذكر التكبري األول والتشـهد هكذا: «ثم كرب 
وصـىل عىل النبـي ودعا... فلام هناه اهللا تعاىل عن الصالة عىل املنافقني كرب وتشـهد ثم 
كـرب وصىل عىل النبي...»(٢)، ورواه مرسـالً يف الفقيه هكذا: «ثم كرب فصىل عىل النبي 
وآله ودعا... فلام هناه اهللا عز وجل عن الصالة عىل املنافقني فكرب وتشهد ثم كرب فصىل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.
(٢) علل الرشايع باب:٢٤٤ حديث:٣. ص:٣٠٣ طبع النجف األرشف.
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عىل النبي وآله...»(١). وال خيلو االعتامد عليهام يف ذلك عن إشكال. 
والعمدة يف اإلشـكال يف االسـتدالل: أنـه ـ مع كونه حكايـة فعل ال يدل عىل 
الوجـوبـ  معـارض بالنصـوص الكثرية املتضمنـة كيفيات أخر، بـل ال موافق له يف 
الكيفيـة املذكـورة، كام ال توافق بني األخبار األخر يف أنفسـها، حيـث ال يتفق خربان 

عىل صورة واحدة.
ففي صحيح زرارة عن أيب عبد اهللاA األمر بعد التكبرية األوىل بالصالة عىل 
النبـي ثـم الدعاء للميت، وبعد الثانية الدعاء له، وبعـد الثالثة: «اللهم ال حترمنا أجره 

وال تفتنا بعده» وبعد الرابعة الدعاء له ولعقبه(٢).
ويف موثق عامر عنهA األمر بعد التكبرية األوىل باالسـرتجاع، ثم قراءة آية: 
«إن اهللا ومالئكته...» ثم الصالة عىل النبي وآله، ثم قول: «اللهم صل عىل حممد وعىل 
أئمة املسلمني. اللهم صل عىل حممد وعىل إمام املسلمني» ثم دعاء خاص للميت، ثم 
قـول: «اللهم عندك نحتسـبه، فال حترمنا أجره، وال تفتنا بعـده. اللهم عفوك عفوك. 
اللهـم عفـوك عفـوك»، ويف الثانيـة والثالثـة والرابعـة بدعـاء خاص للميـت يكرره 
بعدها. وزاد: «فإذا كربت اخلامسـة فقل:...» وذكر دعاء خاصاً يتضمن الصالة عىل 
النبي8 وآله والدعـاء للمؤمنني وللمصيل، ثم قال: «اللهم اغفر لنا وإلخواننا 

الذين سبقونا باإليامن...» إىل آخر اآلية ثم قال: «اللهم عفوك عفوك، وتسلم»(٣).
ويف صحيح احللبي األمر بعد التكبرية األوىل بالتشهد، ثم األمر بدعاء يتضمن 
االسـرتجاع، ثـم الثناء عـىل اهللا تعاىل، ثم الصـالة عىل النبي8 وأهـل بيته، ثم 
 ،الدعـاء لـه8، ثم الدعاء للميت، ثم قال: «اللهم اسـلك لنا وبه سـبيل اهلد
واهدنـا وإياه رصاطك املسـتقيم. اللهم عفوك عفوك. ثم تكـرب الثانية وتقول مثل ما 

قلت حتى تفرغ من مخس تكبريات»(٤).
(١) من ال حيرضه الفقيه ج:١ باب الصالة عىل امليت حديث:١٦. ص:١٠٠.

(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢، ١١، ٣.
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ويف صحيح أيب والد: «سـألت أبا عبـد اهللاA عن التكبري عىل امليت. فقال: 
مخـس تقـول يف أوهلـن...» ثم ذكر دعـاء يتضمـن شـهادة التوحيد، ثـم الصالة عىل 
النبـي8 وآلـه، ثم الدعاء للميت، ثم قال: «ثم تكـرب الثانية وتفعل ذلك يف كل 

تكبرية»(١).
ويف موثق سـامعة: «سألته عن الصالة عىل امليت، فقال: مخس تكبريات، تقول 
إذا كربت:...» ثم ذكر دعاء يتضمن الشـهادتني، ثـم الصالة عىل النبي8 وآله 
وعـىل أئمة اهلد، ثم الدعاء للمصىل ومجيع املؤمنني. ثم قالA: «فإن قطع عليك 
التكبـرية الثانيـة فال يرضك أن تقـول: اللهم هذا عبـدك...» وذكر دعـاء للميت قال 
يف آخـره: «وال حترمنـا أجره وال تفتنـا بعده»، ثم قال: «قل هـذا حتى تفرغ من مخس 

تكبريات. وإذا فرغت سلمت عن يمينك»(٢).
 :Aقال: قال أبو عبد اهللا» :Aويف صحيح إسامعيل بن مهام عن أيب احلسن
. فأما  صىل رسول اهللا8 عىل جنازة فكرب عليه مخساً، وصىل عىل أخر فكرب أربعاً
الذي كرب عليه مخساً فحمد اهللا وجمده يف التكبرية األوىل، ودعا يف الثانية للنبي8، 
ودعا يف الثالثة للمؤمنني واملؤمنات، ودعا يف الرابعة للميت، وانرصف يف اخلامسـة. 
وأما الذي كرب عليه أربعاً فحمد اهللا وجمده يف التكبرية األوىل، ودعا لنفسـه وأهل بيته 
يف الثانية، ودعا للمؤمنني واملؤمنات يف الثالثة، وانرصف يف الرابعة، فلم يدع له، ألنه 

.(٣)« كان منافقاً
. وهناك نصوص أخر قد يناقش يف سندها ال هيم التعرض هلا فعالً

ومـن الظاهر تعذر اجلمـع العريف بينها بالتخصيص والتقييد ونحومها، لشـدة 
التنـايف بينهـا. ومن هنا قـد يدعى اجلمع بينهـا بالتخيري بني الكيفيـات املذكورة فيها، 
لدعو ظهور كل منها يف وجوب الدعاء، ويف تعني مؤاده، ورفع اليد عن الثاين بسبب 

االختالف بينها فيه ال يوجب رفع اليد عن األول، بل يتعني البناء عىل التخيري.
(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢٥، ٦، ٩.



يف اعتبار الصالة عىل النبي8 يف الصالة ..................................................... ٢٧٣

لكنه كام تر، فإن وجوب الدعاء ال يقتيض التخيري بني اخلصوصيات املذكورة 
يف النصـوص، بحيـث ال جيزي غريها. بـل التخيري خمالف للظاهر جـداً، لقوة ظهور 
األمـر يف التعيـني، فمع تعـذر البناء عليـه يصعب محله عىل بيان وجـوب اخلصوصية 
ختيرياً بعد عدم اجلامع العريف بني اخلصوصيات، بحيث ال يشمل غريها. بل األقرب 
عرفـاً البنـاء عىل وجوب مطلق الدعـاء، ومحل النصوص عىل بيان إجـزاء ما تضمنته 

بخصوصيته، فهي لتعلم فرد من أفراد الواجب املذكور. 
هـذا مضافـاً إىل صحيح الفضـالء املتقدم عن أيب جعفـرA: «قال: ليس يف 
الصـالة عـىل امليت قراءة وال دعـاء موقت، تدعو بام بدا لك. وأحـق املوتى أن يدعى 
له املؤمن، وأن يبدأ بالصالة عىل رسول اهللا8»(١) وقريب منه صحيح حممد بن 

مسلم وزرارة(٢)، إن مل يكن عينه، فإن مقتضامها وجوب مطلق الدعاء.
ومنـه يظهـر عدم لزوم البناء عـىل وجوب ما اتفقت عليـه النصوص من املادة 
واهليئـة، ألهنـا بعـد أن كانت مسـوقة لبيان املجزي ال شـاهد فيها عـىل وجوب يشء 
بخصوصيتـه. بـل يبعد جـداً مع االختـالف الفاحش بينهـا محلها عىل بيـان وجوب 
مـا تتفـق فيه. والسـيام مع منافاته لظاهـر صحيح الفضالء وصحيح حممد بن مسـلم 
وزرارة املتقدمـني. وعىل ذلك يتعني البناء عىل وجوب مطلق الدعاء الشـامل للذكر، 

ما مل يثبت وجوب يشء خاص يسهل تنزيل النصوص عليه.
ومن هنا ينبغي الكالم يف أمور:

األول: يظهـر من مجاعة من األصحاب اعتبار شـهادة التوحيد أو الشـهادتني 
معـاً، بل هو رصيح بعضهم. جلملة من النصـوص املتقدمة وغريها. ورصح بعضهم 
بالعـدم. ويشـهد لـهـ  مضافاً إىل ما عرفت مـن عدم محل النصوص الشـارحة لكيفية 
ـ  خلوّ مجلة من النصوص من الشهادتني  الصالة عىل وجوب ما تضمنته تعييناً أو ختيرياً
معـاً، كصحيحـي زرارة وإسـامعيل بن مهـام وموثق عـامر ـ املتقدم نقـل مضامينها ـ 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١، ٣.
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وغريهـا، وخلـو صحيح أيب والد املتقدم مضمونه أيضاً  من الشـهادة بالرسـالة. وال 
جمال لتقييدها بالنصوص املتضمنة هلام، لقوة ظهورها يف االجتزاء بام تضمنته. والسيام 

بعد ورودها يف مقام التعليم.
 .Gالثاين: رصح بعضهم باعتبار الصالة عىل النبي8 وحده أو مع آله
وعليه أرص بعض مشـاخينا، وجعلهـا قبل الدعاء للميت. التفـاق النصوص املعتربة 
عليه. وال ينافيه نصوص عدم التوقيت يف الدعاء، الشتامل تلك النصوص عىل األمر 

بالصالة.
ويشكل  بام سبق من عدم محل النصوص عىل وجوب ما اتفقت عليه. بل ظاهر 
قولـهA يف صحيح الفضالء املتقدم بعد نفـي التوقيت: «وأحق املوتى أن يدعى له 
املؤمن، أن يبدأ بالصالة عىل رسـول اهللا8» اسـتحباب البـدء بالصالة عليه ال 

وجوبه، ونحوه صحيح حممد بن مسلم وزرارة املتقدمة إليه اإلشارة.
ويؤيده شـدة اختالف النصـوص يف كيفية الصالة عليه، ويف حملها، واشـتامل 
صحيح إسـامعيل بن مهام عىل الدعاء للنبي8 بدل الصالة عليه، وما تقدم من 

االختالف يف رواية حديث أم سلمة.
مضافاً إىل خرب كليب األسـدي: «سـألت أبا عبد اهللا8 عن التكبري عىل 
. قلت: كيف أقول إذا صليت عليه؟ قال: تقول: عبدك احتاج  امليت، فقال بيده مخسـاً
إىل رمحتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إن كان حمسناً فزد يف إحسانه، وإن كان مسيئاً 
فاغفـر له»(١)، وخرب إسـامعيل بـن عبد اخلالق عن أيب عبـد اهللاA: «يف الصالة عىل 
اجلنائـز تقـول: اللهم أنت خلقت هـذه النفس، وأنت أمتها، تعلـم رسها وعالنيتها. 

ا ما تولت واحرشها مع من أحبت»(٢). أتيناك شافعني فيها فشفعنا. اللهم وهلّ
ومحلهـام عـىل بيـان خصوص الدعـاء للميت دون متـام الصالة عليـه، خمالف 
للظاهـر، خصوصـاً األول املتضمـن لعـدد التكبريات، بـل الظاهر منهـام بقرينة بقية 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٧، ٤.
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النصوص بيان املضمون املجزي يف صالة امليت ولو بتكراره بني التكبريات.
نعم قد يشكل االستدالل هبام لضعف السند أما األول فلعدم النص عىل وثاقة كليب 
األسدي. وأما الثاين فلعدم النص عىل وثاقة أمحد بن أيب الصخر الراوي عن إسامعيل.

لكـن كليـب األسـدي ـ مـع كونه مـن رواة كامـل الزيـارات ـ قـد رو عنه 
األعيـان، ومنهـم ابن أيب عمري وصفـوان ويونس الذين قيل فيهـم إهنم ال يروون إال 
عـن ثقة، معتضداً أو مؤيداً بام رواه هو: «قـال رجل أليب عبد اهللاA: أحيب الرجل 

الرجل ومل يره؟ قال: ها هو أنا أحب كليب الصيداوي ومل أره»(١).
أمـا أمحد بن أيب الصخر ففي إحد نسـخ الوسـائل أنه ابـن عبد الرحيم، ويف 
األخـر أنـه ابن عبد الرمحـن، وال يبعد كونه الثاين، ألنه قد ثبـت رواية أمحد بن عبد 
الرمحـن عن إسـامعيل بن عبد اخلالق(٢)، وأمحـد بن عبد الرمحن قـد رو عنه ابن أيب 

عمري الذي قيل: إنه ال يروي إال عن ثقة.
نعم املوجود يف سـند احلديث املتقدم يف الطبعة احلديثة من الكايف أمحد بن عبد 
الرحيم أيب الصخر. وال شـاهد بوثاقته. ومن ثم يشكل اعتبار سند احلديث والعمدة 
األول مؤيـداً بالثـاين. وال أقل من كون اخلربين مؤيدين ملـا ذكرناه من مقتىض اجلمع 

بني النصوص.
الثالث: ظاهر األصحاب االتفاق عىل وجوب الدعاء للميت يف الصالة عليه، 
حتى رصح به بعض من مل يعترب الكيفية املشهورة. وكأنه الرتكاز أن ذلك هو الغرض 
مـن ترشيـع الصالة، كام يدل عليـه معتربا الفضل بن شـاذان املتقدمان عند الكالم يف 
وجـوب الدعاء بني التكبريات وصحيح الفضيل بن يسـار: عن أيب جعفرA: «إذا 

صليت عىل املؤمن فادع له واجتهد يف الدعاء»(٣).

(١) رجال الكيش رقم:١٧٧ص:٢٨٩.
(٢) الكايف ج:٥ ص:٣٣٣ باب: كراهة تزويج العاقر حديث:٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.
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ويناسـبه التوسـع يف إطالق الصالة عليه عىل الدعاء له بعد الدفن يف صحيح 
حممـد بن مسـلم وزرارة وحديث جعفر بن عيسـى املتقدمان يف أخـر الكالم يف تلك 
املسـألة. ولذا كانت الصالة عىل امليت ارتكازاً ترشيفاً وتكريامً له، فالدعاء له كاملقوم 
ملفهـوم الصـالة عليه، كام يناسـبه االقتصـار عليه يف خربي كليب وإسـامعيل بن عبد 
اخلالـق املتقدمني. بل يناسـبه التعـرض للدعاء املتعلـق ببعض أقسـام امليت كالطفل 
واملستضعف وغريمها، فإنه مناسب جداً لكون الدعاء للميت مع استحقاقه له مقوماً 

للصالة عليه.
 كـام قد يسـتفاد ذلك مـن تعدية الصـالة للميت بـ(عـىل) يف النـص والفتو
وعرف املترشعة، فإن املراد بالصالة عىل اإلنسان الدعاء له. والزم ذلك كون إطالقها 
يف الصالة عىل املنافق والطفل واملستضعف مبنياً عىل التغليب. أو يكون ابتناؤها عىل 
الدعاء للميت يف أصل ترشيعها سـبباً يف التسـمية، ثم صارت اسـامً هلذه املاهية بغض 

النظر عن حتقق منشأ التسمية يف موارد اإلطالق.
وأما احتامل أن تكون التعدية بـ(عىل) بلحاظ العلوّ املكاين، لوقوف املصىل عند 
امليـت فـكأن الصالة تقع فوقه. فهو بعيد ال يناسـب إطالقها عىل الصالة عىل الغائب 

عند العامة، وإن مل تكن مرشوعة عندنا، ألن الكالم يف مفهومها العريف.
اللهم إال أن يؤيد بام تضمن تعدية الصالة ألبعاض امليت يف النصوص الواردة 
يف الصالة عىل املقطع، فإهنا كالرصحية يف إرادة العلوّ املكاين، وإال فلو أريد منه املعنى 
األول كان الالزم نسـبتها للميت، ومن ثم فاألمر يف هذا الوجه ال خيلو عن إشـكال. 

والعمدة ما قبله.
نعـم قد ينايف ذلك قولـهA يف موثق يونس املتقدم: «إنام هو تكبري وتسـبيح 
وحتميـد وهتليل»(١) ونفي التوقيت يف صحيح الفضالء، بل قولهA: «وأحق املوتى 
أن يدعى له املؤمن»(٢) ظاهر يف اسـتحباب الدعاء له، ونحوه صحيح حممد بن مسـلم 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٣، ١.
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وزرارة(١).
لكـن املوثـق ظاهـر يف احلـرص، وحيث ال جمـال للبنـاء عليه، لعدم اإلشـكال 
يف عـدم اختصـاص الدعاء املـرشوع يف املقام بام تضمنـه بتعني محله عـىل التغليب أو 
التوسع، يف مقام اإلشارة إليها إمجاالً لعدم وروده لبيان أجزائها، بل لبيان عدم اعتبار 

الوضوء فيها.
وأمـا نفي التوقيت يف الصحيحني فهو إنـام يدل عىل نفي اعتبار الدعاء للميت 
إذا مل يكن مقوماً هلا عرفاً ومفروغاً منه فيها، أما إذا كان كذلك ـ كام تقدم احتامله، بل 
تقريبه ـ فالبد أن يكون نفي التوقيت بلحاظ غريه، كأنحاء مضامينه املختلفة، وأنواع 

.األدعية األخر
وأمـا قولـهA: «وأحـق املوتى أن يدعى لـه املؤمن» فمـن القريب محله عىل 
احلـثّ عىل اإلكثار من الدعاء له، ال عىل أصـل الدعاء له. وال أقل من لزوم محله عىل 
ذلـك بقرينة ما سـبق منّا. ومن هنا كان من القريـب جداً وجوب الدعاء للميت. نعم 

خيتص ذلك باملؤمن املكلف.
وأمـا الطفـل ففـي موثق زيد بن عـيل عن آبائـه عن عـيلA يف الصالة عىل 
»(٢). وقد أفتى مجاعة  الطفـل: «أنـه كان يقول: اللهم اجعله ألبويـه ولنا فرطاً وسـلفاً

بمضمونه، وإن اختلفوا يف مادة الدعاء أو هيئته. وظاهرهم الوجوب.
لكن ال شاهد عليه من احلديث، ألن فعلهA أعم من الوجوب، بل أعم من 
االستحباب بمعنى كونه أفضل األفراد. وال جمال لتوهم وجوب الدعاء له، بعد ظهور 
ما يظهر منه وجوب الدعاء فيمن حيتاج للدعاء والشـفاعة. ومن هنا ال يبعد االكتفاء 
فيـه بمطلـق الدعاء ولو للمؤمنـني، وبالذكر. بـل ال ينبغي التأمـل يف عدم مرشوعية 

الدعاء ألبويه إذا مل يكونا أهالً له، بأن يكونا جاحدين للحق من دون استضعاف.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.
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وأمـا غـري املؤمن فإن فرض مرشوعية الصالة عليه فـال ينبغي التأمل يف جواز 
الدعاء عليه إذا كان منافقاً يظهر اإلسـالم ويبطن الكفر، ففي صحيح احللبي عن أيب 
عبد اهللاA: «قال: ملا مات عبد اهللا بن أيب سلول حرض النبي8 جنازته، فقال 
عمـر: يا رسـول اهللا أمل ينهك اهللا أن تقوم عىل قربه؟ فسـكت. فقـال: أمل ينهك اهللا أن 
تقـوم عىل قربه؟ فقال: ويلك وما يدريك ما قلـت؟ إين قلت: اللهم احش جوفه ناراً 

.(١)«... وامأل قربه ناراً واصله ناراً
وكـذا احلال إذا كان خمالفاً، ملا تضمن الدعاء عىل املنافق من النصوص الكثرية 
الظاهـرة يف إرادة املخالف أو ما يعمه، ملا سـبق مـن أن ذلك هو الظاهر منه يف عصور 
األئمةG يف كالمهم وكالم شـيعتهم. ومن ثـم ال يبعد كونه هو املراد من املنافق يف 

كالم مجاعة، بل هو ظاهر بعضهم ورصيح اآلخرين.
ويف صحيـح حممد بن مسـلم عـن أحدمهاA: «قـال: إن كان جاحداً للحق 
فقـال: اللهم امـأل جوفه ناراً وقربه ناراً، وسـلط عليه احلياة والعقـارب...»(٢). وهو 
بإطالقه يشمل مجيع فرق املخالفني، وأقسامهم، جلحودهم للحقـ  وهو الواليةـ  وإن 

آمنوا بأصول اإلسالم حقيقة ومل ينافقوا فيها.
ومنه يظهر اإلشـكال يف ما قد تومهه بعـض العبارات من االختصاص ببعض 
املخالفـني فقـد عـرب يف املقنـع واملقنعـة واملبسـوط والوسـيلة بالناصـب، ويف النهاية 
بالناصب املعلن. وعن حمكي املصباح وخمترصه بالناصب املعاند. وربام أريد هبا مطلق 

املخالف للجاحد للحق، يف مقابل املستضعف الواقف.
ثـم إن ظاهـر مجاعة وجوب ذلك. وقـد يتجه بلحاظ وروده بـدالً عن الدعاء 
للمؤمـن الذي تقـدم وجوبه. وما قد يظهر من بعضهم من عدم وجوبه ال وجه له إال 
محـل األمـر به يف النصوص عىل أنـه ملجرد بيان اجلواز، الذي هـو خالف الظاهر بعد 
عدم اإلشـكال يف جـوازه ذاتاً بحيث ال حيتـاج للبيان، وإنام األمر املحتـاج للبيان هو 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٤، ٥.



يف اعتبار الصالة عىل النبي8 يف الصالة ..................................................... ٢٧٩

كيفية الصالة عليه، وظاهر بياهنا الوجوب.
نعم بناءً عىل ما سـبق منّا من عدم وجوب الصالة عليه يسـهل محل النصوص 
املذكـورة عىل بيـان صورة الصالة التـي قد حيتاج إليهـا للتقية، ولو بلحـاظ التحبب 
واملجاملـة واملداراة، ألن هذه النصوص ليسـت بصدد بيان وجوب الصالة، بل بيان 
كيفيتهـا بعد الفراغ عن حكمها، فال ينـايف عدم وجوهبا، بل جمرد احلاجة إليها للتقية، 
ويكـون ذكر اللعن حينئذ ليـس لكونه مقوماً للصورة، بحيث يكـون واجباً، بل ألنه 
األنسـب باملقـام، كام هو مقتىض القاعدة العامة مع غري أهـل احلق، إذ من البعيد جداً 
وجـوب اللعـن والدعاء عليه حينئذ يف خصوص املـورد. وإن كان التزام العمل عليه 

أحوط.
هذا وقد يستثنى من ذلك املستضعف، فال يدعى عليه، بل يدعى للمؤمنني بام 
يرجى انتفاعه به، كام تضمنته النصوص الكثرية التي رصح األصحاب بمضامينها يف 
اجلملـة، ففي صحيح زرارة وحممد بن مسـلم عن أيب جعفـرA: أنه قال: «الصالة 
عىل املسـتضعف الـذي ال يعرف مذهبه: تصيل عىل النبـي8 ويدعى للمؤمنني 
واملؤمنات. ويقال: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اجلحيم. ويقال 
يف الصـالة عـىل من ال يعرف مذهبه: اللهم إن هذه النفـس أنت أحييتها وأنت أمتها. 
 :Aاللهم وهلا ما تولت واحرشها مع من أحبت»(١). ويف صحيح الفضل بن يسار عنه
«إذا صليت عىل املؤمن فادع له واجتهد له يف الدعاء، وإن كان واقفاً مسـتضعفاً فكرب 
وقـل: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سـبيلك وقهم عذاب اجلحيم»(٢). ويف صحيح 
حممـد بن مسـلم عـن أحدمهاA: «قـال: الصالة عىل املسـتضعف الـذي ال يعرف 
الصـالة عىل النبي والدعاء للمؤمنني واملؤمنات، تقول: ربنا اغفر للذي تابوا واتبعوا 
سـبيلك وقهم عذاب اجلحيم... إىل آخر اآليتني»(٣). ويف صحيح احللبي عن أيب عبد 
اهللاA: «قال: إن كان مستضعفاً فقل: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١، ٣، ٢.
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عـذاب اجلحيـم. وإذا كنـت ال تدري ما حاله فقـل: اللهم إن كان حيـب اخلري وأهله 
فاغفر له وارمحه وجتاوز عنه، وإن كان املسـتضعف منك بسـبيل فاستغفر له عىل وجه 

الشفاعة (منك) ال عىل وجه الوالية»(١). وقريب منها غريها.
لكـن الظاهـر محل هـذه النصوص عـىل املسـتضعف الواقف الـذي ال جيحد 
الواليـة، كام هو مقتىض صحيح الفضيل بن يسـار املتقدم، وهـو خارج عن املخالف 
موضوعـاً، فـال يكون اسـتثناء منه، دون مـن جيحدها قصوراً، بـل املرجع فيه إطالق 
مـا تضمـن الدعاء عىل املخالف واجلاحـد للحق. كام تقدم إن الصـالة عليه لو كانت 
مرشوعة فهي بأربع تكبريات، كغريه من أقسـام املخالف. وجمرد معذوريته يف ذلك، 
ال ينايف جواز الدعاء عليه، لعدم وضوح عاقبته، واألمر يف اسـتجابة الدعاء هللا تعاىل. 
والسيام مع أن حتديد القصور وتشخيصه مع اإلعالن بجحد الوالية يف غاية الصعوبة، 
فيبعـد جـداً جعله معياراً يف احلكم. بل لعله املناسـب ملا تضمـن من النصوص حتديد 
املسـتضعف بمن مل يبلغـه اخلالف(٢)، حيـث يغلب عدم جحده للحـق حينئذ، لعدم 

التفاته له. 
هـذا وقـد تقـدم أن الظاهر وجـوب الصـالة عىل املسـتضعف غـري اجلاحد، 
ووجـوب التكبريات اخلمس فيها، وحينئـذ فظاهر األمر بالدعاء املذكور فيها وجوبه 
بـدالً عن الدعاء للمؤمن الذي تقـدم وجوبه يف الصالة عليه، وال جمال الحتامل عدم 

وجوبه، ومحل النصوص عىل اجلواز.
وأمـا جمهـول احلـال فقـد سـبق وجـوب الصـالة عليـه ظاهـراً، ووجـوب 
التكبـريات اخلمس فيها كذلك، ويتعـني الدعاء فيها بام تضمنته النصوص املتقدمة يف 

املستضعف.
ثـم أنه ال ينبغي التأمل بعد النظر يف جمموع نصوص الصالة عىل امليت يف عدم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٤.
(٢) الكايف ج:٢ باب املستضعف ص:٤٠٤، ٤٠٦.
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لزوم التقيد بألفاظ األدعية التي تضمنتها النصوص يف الصالة عىل غري املؤمن، وعىل 
املسـتضعف وعىل جمهول احلال. بل يكتفي بمضامـني األدعية املذكورة يف النصوص 

. مع كون الواجب أقلها مضموناً
بل قد يسـتفاد من صحيح زرارة وحممد بن مسلم جواز الدعاء يف الصالة عىل 
املسـتضعف وجمهول احلال بدعاء واحد، وهو املشـتمل عىل قوله تعاىل: «اللهم اغفر 
للذيـن تابـوا...»، كام هو ظاهر صحيح عبـد اهللا بن املغرية عن رجل عن سـليامن بن 
خالـد عن أيب عبد اهللاA: «قال: تقول: ...اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سـبيلك 

وقهم عذاب اجلحيم، فإن كان مؤمناً دخل فيها، وإن كان غري مؤمن خرج منها»(١).
(١) لعلـه لألمـر يف بعـض النصـوص املتقدمة بتكـرار الدعاء الـذي تضمنته 
بعـد كل تكبـرية. وأشـملها يف ذلك موثق سـامعة املتقدمـة إليه اإلشـارة عند الكالم 
يف وجـوب الكيفية املشـهورة. لكـن ال يظن بأحد احتامل وجوب مـا تضمنه، ليكون 
مقتـىض االحتياط موافقته. والسـيام مع اشـتامله عىل مـا ال نقول به، كالسـالم. ومع 

اشتامل غري واحد من النصوص عىل اختالف األدعية التي بني التكبريات.
(٢) كـام هـو املعـروف بـني األصحـاب، بـل ظاهرهـم املفروغية عـن ذلك، 
لترصحيهـم بحمل ما تضمن قراءة الفاحتة التقية، ويف اجلواهر: «لإلمجاع بقسـميه عىل 
عـدم الوجوب، بل معقد املنقول منه ـ مسـتفيضاً أو متواتراً ـ نفيها فيها، فيمكن محله 
عـىل نفي املرشوعية وجوباً واسـتحباباً منه، كام رصح به يف معقد ظاهر إمجاع كشـف 
اللثام ورصيح املحكي عن الروض». وقد يستدل عليه بخلو النصوص البيانية عنه.

فـإن كان املراد به االسـتدالل عىل عدم وجوهبا فهـو يف حمله. وإن كان املراد به 
االسـتدالل عىل عـدم مرشوعيتها بخصوصيتها أشـكل بأنه بعد عـدم العمل بظهور 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٦.

واألحوط استحباباً باجلمع بني األدعية بعد كل تكبرية(١). وال قراءة فيه(٢)،
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النصوص البدوي يف تعيني مضامينها ومحلها عىل بيان املجزي ال جمال لالستدالل هبا 
عىل نفي مرشوعية ما مل تتضمنه.

نعـم حتتـاج املرشوعيـة للدليـل، وال دليـل سـو خـرب عـيل بـن سـويد عن 
الرضـاA فيـام نعلم: «قـال: يف الصالة عىل اجلنائز تقـرأ يف األوىل بأم الكتاب، ويف 
 Aالثانية تصيل عىل النبي...»(١) وحديث عبد اهللا بن ميمون القداح عن أيب عبد اهللا
عـن أبيهA: «إن علياً كان إذا صىل عىل ميت يقـرأ بفاحتة الكتاب ويصيل عىل النبي 

صىل اهللا عليه وآله...»(٢).
ومها ـ مع اإلشكال يف سندمها، وظهور إعراض األصحاب عنهام ـ معارضان 
بقولـهA يف الصحيحـني املتقدمـني: «ليس يف الصـالة عىل امليت قـراءة، وال دعاء 
موقـت». ألن الفاحتة أظهر القراءة، فنفي القراءة ظاهـر جداً يف نفيها، ومقتضاه عدم 

مرشوعيتها.
، بحيث  ودعـو: ظهـوره يف نفي توقيت القـراءة كالدعاء، ال يف نفيهـا أصالً
تقتيض عدم مرشوعيتها ويعارض اخلربين املتقدمني، وال أقل من إمجاله يف نفسـه من 
هـذه اجلهة، كام هو احلال يف سـائر موارد تعقب الوصـف ألمور متعددة، حيث يرتدد 

بني رجوعه لألخري ورجوعه للكل.
مدفوعـة، بظهـور إفراد الوصف يف رجوعه للدعاء فقـط، حيث يتوقف إرادة 
نفـي التوقيـت يف القـراءة أيضـاً إىل تقديـر صفـة حمذوفـة، وهو خـالف األصل. بل 
قولـهA بعـد ذلـك: «تدعو بام بـدا لك» ظاهـر جـداً يف اختصاص نفـي التوقيت 

بالدعاء، ويف اختصاص املرشوعية به، لوروده يف مقام رشح املاهية.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٨.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٤.
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(١) كـام هـو املعـروف بني األصحاب، وقد اسـتفاض نقل اإلمجـاع عىل عدم 
وجوبـه، بـل ظاهرهـم املفروغية عـن ذلك، لنظـري ما سـبق يف القـراءة. ويقتضيه ما 
تضمنتـه مجلـة من النصوص من االنرصاف بالتكبرية اخلامسـة. بـل عدم التعرض له 
يف النصـوص البيانيـة وغريها ظاهر يف عدم وجوبه. بـل رصح يف مجلة من النصوص 
املعتربة وغريها بعدمه(١)، منها صحيح إسامعيل بن سعد األشعري املتقدم يف الصالة 
عىل املنافق، وظاهرها عدم املرشوعية حتى استحباباً، كام ادعى اإلمجاع عليه يف جامع 

املقاصد وحمكي الروض.
وبذلك خيرج عن موثقي سـامعة وعامر املتقدمني عند الكالم يف كيفية وجوب 
الكيفيـة املشـهورة، وخـرب يونـس املتقـدم عند الـكالم يف وجـوب الدعـاء بني مجيع 
التكبـريات، ففـي األول: «وإذا فرغت سـلمت عـن يمينك»(٢)، ويف الثـاين بعد ذكر 
الدعاء بعد اخلامسـة: «وتسـلم»(٣) ويف الثالث: «واخلامسة يسلم ويقف مقدار ما بني 
التكبريتني»(٤). فتحمل عىل التقية، كام ذكره غري واحد، ملوافقتها العامة، ففي االنتصار 

واخلالف أن عدم السالم يف صالة امليت مما انفردت به اإلمامية.
وما يف اجلواهر وعن الوايف من أنه ال يتناسب مع اشتامهلا عىل مخس تكبريات. 
يف غـري حمله بعد وجود قـول للعامة بوجوب مخس تكبـريات، فقد حكي عن ابن أيب 
ليىل وأيب يوسـف، ونسـب يف التذكرة لزيد بـن أرقم أنه فعله وألصحـاب معاذ أهنم 
كانـوا يفعلونـه. بل قد يكـون روايتهم عـن النبي8 للخمـس(٥) كافية يف عدم 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب صالة اجلنازة.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٦، ١١، ١٠.

(٥) صحيح مسـلم ج:٢ ص:٦٥٩. سـنن الرتمذي ج:٣ ص:٣٤٣. سـنن ابن ماجة ج:١ ص:٤٨٢. سنن 
أيب داود ج:٣ ص:٢١٠. سـنن النسـائي ج:٤ ص:٧٢. سنن الدارقطني ج:٢ ص:٧٣. مصنف ابن أيب 

شيبة ج:٣ ص:٣٠٣.

وال تسليم(١). وجيب فيها أمور:
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التقية، وإن مل يقل أحد منهم بمضموهنا.
(١) ال ريب فيه، كام يف املدارك، وال نعلم فيه خالفاً، كام عن املنتهى، ويف اجلواهر: 
«بـال خالف وال إشـكال» وكأنه للمفروغية عـن كوهنا عبادة، فيتعـني فيها التقرب.
كام أنه يكفي قصد امليت املسجى أمامه، وهو الذي يكون الدعاء له، وال حيتاج 
ملعرفة شخصه، فضالً عن اسمه. بل لو أخطأ يف ذلك كفى يف صحة الصالة عىل امليت 

الذي أمامه، ألنه هو املقصود، واخلطأ يف تشخيصه ال ينايف القصد إليه.
(٢) كـام هو ظاهر األصحاب، بل رصيح مجاعة منهم، ويسـتفاد منهم مما يأيت 
يف الرشوط اآلتية املفروغية عنه. ويف اجلواهر: «لعدم صدق اسم الصالة عليه بدونه، 
أو يشك فيه، فيشك يف شمول األدلة له، فاألصل عدم مرشوعيته، واستمرار السلف 
عـىل تركـه، ولو جاز ملـا ترك، خصوصاً عـىل مثل رسـول اهللا8 وغريه. وألهنا 
، ككونـه إىل القبلة واسـتلقائه. ولظهور  مرشوطـة بـرشوط البد من العلـم هبا غالبـاً
النصـوص يف اعتبـار حضوره، بل هـو كاملقطوع به منهـا». وكان عدم صدق الصالة 

عليه بلحاظ أن تعدية الصالة للميت بـ(عىل) ظاهر يف اعتبار صدورها فوقه.
لكن تقدم عند الكالم يف وجوب الدعاء للميت اإلشكال يف ذلك واحتامل أن 
منشـأ التعدية املذكورة هو اشـتامهلا عىل الدعاء للميت حيث يراد بصالة اإلنسان عىل 
اإلنسان دعاؤه له. ومع الشك فاملرجع أصالة الرباءة من اعتبار احلضور كسائر موارد 

الشك يف اعتبار يشء يف الواجب.
وأمـا الـرشوط فهي ـ مـع إمكان إحـراز بعضهـا، خصوصـاً يف عصورنا ـ ال 

إطالق ألدلة اعتبارها يشمل حال غيبة امليت.
واسـتمرار السـلف عـىل تركـهـ  لو تمـ  ال يشـهد بعـدم مرشوعيتـه، إلمكان 

(منها): النية(١)، عىل نحو ما تقدم يف الوضوء.
(ومنها): حضور امليت، فال يصىل عىل الغائب(٢).
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اكتفائهـم بصـالة من حيـرض امليت أو غلبة عـدم إطالعهم عليه إال بعـد الدفن بمدة، 
ومل يشـع االبتـالء بالعلم قبل دفن امليـت بموته وتعذر صالة احلضـور عليه، ليتضح 

سريهتم حينئذ.
ومثله االسـتدالل بفعل أمري املؤمننيA يف الصالة عىل رسـول اهللا8 
ففـي صحيـح أيب مريم األنصـاري عن أيب جعفـرA: «قلت: وكيـف صيل عليه؟ 
قال: سـجي بثوب، وجعل وسـط البيت، فإذا دخل قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا 
لـه، ثـم خيرجـون ويدخل آخـرون»(١) وقريب منه غـريه(٢). حيث قد يدعـى أنه لو مل 
يعتـرب حضور امليت مل يكن حاجة إلدخال مجاعة عليه حتى تأخرت الصالة عليه، بل 
يصلـون كلهـم ولو من خـارج البيت الذي هم فيه. الندفاعه بـأن فعلهA أعم من 
الوجـوب، إلمـكان تعلق غرض املسـلمني حينئذٍ بدخول البيت وإلقـاء نظرة الوداع 

له8.
فالعمـدة ما ذكره أخـرياً من ظهور النصوص يف اعتبـار ذلك منها: النصوص 
الكثرية املتضمنة تعدية التكبريات للميت بـ(عىل)(٣) وال مصحح له إال العلو املكاين، 
وليـس هـو كالصالة تعـد بـ(عىل) بلحاظ تضمنهـا الدعاء ومثله مـا تضمن تعدية 

االئتامم بـ(عىل)(٤).
ومنهـا: مـا ورد يف الصالة عىل امليـت املقطع من الصالة عىل خصوص قسـم 
منـه(٥)، حيـث يظهر منه لزوم حضور القسـم الـذي يصيل عليه، وإال لكان املناسـب 
نسـبة الصالة له كله، أو جلميع الباقي منه. بل سـرب النصوص شـاهد باملفروغية عن 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٩، ١٠، ١١.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥، ٦ من أبواب صالة اجلنازة.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.

(٥) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صالة اجلنازة.



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٧ ٢٨٦

ذلـك، كام يناسـبه النهي عن انرصاف املصىل عـن موقفه حتى ترفع اجلنـازة(١)، وأمر 
املسـبوق ببعـض التكبريات أن يتم ما بقـي وهو يتبع اجلنازة، فـإن مل يدرك حتى دفن 
امليـت أتـم عىل القـرب(٢). وظهـور بعض نصوص الصـالة بعد الدفـن يف الصالة عىل 
القـرب(٣)، والنصـوص الواردة يف بيان موضـع وقوف املصيل من امليـت رجالً كان أو 
امرأة(٤)، والنصـوص الواردة يف الصالة عىل اجلنائز املتعددة املتعرضة لكيفية ترتيبهم 
يف الوضـع(٥)، ومـا ورد يف الصـالة عىل املصلوب(٦)، وبعض مـا ورد يف خروج املرأة 
لصـالة اجلنـازة(٧) حيـث تضمن السـؤال عـن صالة املـرأة عـىل اجلنـازة، واجلواب 

بخروجها وحضورها هلا... إىل غري ذلك.
وهو املناسـب لظهـور مفروغية األصحـاب عن ذلك وعمـل املترشعة عليه. 
والسـيام مـع ذهـاب العامـة إىل مرشوعية الصـالة عىل الغائـب يف اجلملة، املناسـب 
اللتفات الشيعة للمسألة من عصور األئمةG، وحينئذٍ يمتنع عادة مفروغيتهم عن 

.Gحكمها قوالً وعمالً عىل خالف رأهيم
وأمـا ما يف املبسـوط وحمكـي الرسائر من املنـع عن الصالة عـىل الغائب الذي 
مـات يف بلـد آخر. فـال يراد بهـ  عىل الظاهـرـ  جواز الصالة عـىل الغائب الذي مات 
يف بلـد املصـيل، بل ألن ذلك هو مورد احلاجة للصـالة عىل الغائب غالباً، حتى خص 

الشافعية ـ فيام حكي عنهم ـ الصالة عىل الغائب به.
بـل ال يبعـد بنـاء املخالفني عىل أن مقتـىض األدلة األولية العـدم لوال ما رووه 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب صالة اجلنازة.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٧ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٤، ٥.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صالة اجلنازة.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٧ من أبواب صالة اجلنازة.

(٥) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صالة اجلنازة.

(٦) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٥ من أبواب صالة اجلنازة.

(٧) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٩ من أبواب صالة اجلنازة.



٢٨٧ ................................................................................ رشطية االستقبال 

من صالة النبي8 عىل النجايش، الذي كذبه صحيح حممد بن مسـلم أو زرارة: 
«قـال: الصالة عىل امليت بعد ما يدفن هو الدعاء. قال: قلت: فالنجايش مل يصل عليه 

النبي8 فقال: ال، إنام دعا له»(١).
نعـم يف خرب حممد بن زياد: «أن رسـول اهللا8 ملا أتاه جربئيلA بنعي 
النجايش... صىل عليه وكرب سـبعاً فخفض اهللا لـه كل مرتفع، حتى رأ جنازته وهو 
باحلبشـة»(٢) وظاهـره اختصاص اإلعجـاز برؤيته8 له، دون حضـوره عنده. 

لكنه مؤول أو مطروح، لعدم هنوضه يف قبال ما سبق.
(١) كـام رصح بـه مجاعـة، ويف املـدارك نفي اخلالف فيه واسـتظهر يف كشـف 
اللثـام وحمكـي جممع الربهان اإلمجاع عليـه، كام هو ظاهر الغنية. بـل يظهر بمالحظة 
النصـوص والفتـاو املفروغية عنه، فلو فرض عدم ترصيح بعضهم به فهو لذلك ال 

للخالف فيه.
وكيف كان فقد يستدل عليه تارة: بعموم ما تضمن استقبال القبلة يف الصالة. 
ويشـكل بعدم وضوح عمومه لصـالة امليت لعدم وضوح كوهنا صـالة حقيقية. وال 

أقل من انرصاف إطالقها عنها.
وأخـر: بالنصـوص مثل قولهA يف خـرب جابر الوارد يف املسـبوق ببعض 
التكبـريات املتضمـن قضـاء ما فـات: «قلت: اسـتقبل القبلـة؟ قال: بـىل وأنت تتبع 
اجلنـازة»(٣). وقولهA يف مرسـل ابن بكري الـوارد يف الصالة عـىل اجلنائز املتعددة: 
«يضع النسـاء مما ييل القبلة والصبيان دوهنم [دوهنم]...»(٤) وقوله يف صحيح احللبي 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١٠.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٧ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٤.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٣.

(ومنها): استقبال املصيل القبلة(١).
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: «يكون الرجـل بني يدي املرأة مما ييل القبلـة...»(١) لكنها ملا مل تكن  الـوارد فيهـا أيضاً
واردة لبيـان اعتبار االسـتقبال، بل لبيـان أمور أخر، فهي إنام تـدل عىل املفروغية عن 

مرشوعية االستقبال، وهو أعم من الوجوب فتأمل.
نعم قد يسـتظهر وجوب االسـتقبال من صحيح أيب هاشم اجلعفري الوارد يف 
الصـالة عىل املصلوب، لقولهA: «إن كان وجه املصلوب إىل القبلة فقم عىل منكبه 
األيمن، وإن كان قفاه إىل القبلة فقم عىل منكبه األيرس، فإن بني املرشق واملغرب قبلة، 
وإن كان منكبـه األيـرس إىل القبلـة... وكيـف كان منحرفاً فال تزائلـن مناكبه، وليكن 
وجهـك إىل ما بني املـرشق واملغرب»(٢) فإن ذيله بضميمـة التعليل بأن ما بني املرشق 
واملغـرب قبلـة ظاهر يف وجوب االسـتقبال يف صـالة امليت، وإن ابتنى عىل التوسـع 

للرضورة يف املصلوب.
نعـم يف صحيـح أيب مريـم الـوارد يف الصالة عـىل النبـي8 املتقدم عند 
الـكالم يف لـزوم حضور امليـت: «فإذا دخل قـوم داروا به وصلوا عليـه»(٣) ومقتضاه 

عدم استقبال بعضهم، بل استدبارهم حني الصالة عليه8.
لكـن البـد من محله عىل خصوصيته8 يف ذلك، كام خص بأن ال إمام يف 
»، كام تضمنه  الصـالة عليـه، لقول أمري املؤمننيA: «إن رسـول اهللا إمام حيـاً وميتاً

صحيح احللبي(٤)، ونحوه حديث أيب مريم(٥).
بـل ال يبعـد كوهنا بدالً عن الصالة التي أمر هبا أمري املؤمننيA بعد أن صىل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٧.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٥ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١٦.
(٤) أصـول الـكايف باب: مولد النبي8 ووفاته من أبواب التاريخ مـن كتاب احلجة حديث:٣٧ ج:١ 

ص:٤٥١.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١٠.
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هو وائتم به أهل بيته وخواص أصحابه، كام تضمنته بعض النصوص(١)، هترباً من أن 
. يصلوا مؤمتني بغريه ممن يتخذ ذلك ذريعة للفتنة، وادعاء املنصب غصباً وعدواناً

(١) كام هو املعروف بني األصحاب، ونسـب إليهم يف الذكر وحمكي املعترب 
وجممـع الربهان، وظاهر الغنية اإلمجاع عليه، ويف كشـف اللثـام أهنم قطعوا به، وعن 

املهذب نسبته إىل نصوص الطائفة وعملهم.
ويقتضيه موثق عامر عن أيب عبد اهللاA يف حديث: «أنه سئل عمن صيل عليه 
فلام سلم اإلمام فإذا امليت مقلوب رجاله إىل موضع رأسه. قال: يسو وتعاد الصالة 
عليـه وإن كان قـد محل ما مل يدفن، فإن دفن فقـد مضت الصالة عليه، وال يصىل عليه 
وهـو مدفون»(٢) فإنه يدل بضميمـة معلومية إجزاء الكيفية املذكورة عىل لزومها. ويف 
صحيح احللبي الوارد يف الصالة عىل اجلنائز املتعددة: «يكون الرجل بني يدي املرأة مما 
ييل القبلة، فيكون رأس املرأة عند وركي الرجل مما ييل يساره، ويكون رأسها أيضاً مما 
ييل يسار اإلمام ورأس الرجل مما ييل يمني اإلمام»(٣). فإنه رصيح يف كون اعتبار رأس 
الرجل إىل يمني اإلمام. وال ينافيه ما تضمنه من كون رأس املرأة مما ييل يسـار اإلمام، 
ألنه إذا كان رأس املرأة عند وركي الرجل ووقف اإلمام عند صدر الرجل أو وسـطه 

فالبد أن يكون رأسها عند يسار اإلمام.
بـل حيث ال إشـكال ظاهراً يف أن املراد بنصوص الصـالة عىل اجلنائز املتعددة 
وضـع رؤوس املوتـى باجتاه واحد، يتعني كون رأس املـرأة أيضاً إىل جهة يمني اإلمام 

وإن كان حماذياً ليساره، فينفع يف املطلوب.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٩.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٧.

(ومنهـا): أن يكـون رأس امليـت إىل جهـة يمني املصـيل ورجاله إىل 
يساره(١).
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ومنـه يظهـر اندفاع ما يف اجلواهر من اإلشـكال يف االسـتدالل بـه بأنه خمتص 
بالرجل. ومثله اإلشـكال فيـه باختصاصه بجمع الرجل مع املـرأة يف الصالة عليهام، 

وبمعارضته بغريه مما تضمن كيفيات أخر، فالبد من محله عىل رضب من الندب.
الندفـاع األول بأن املسـتفاد مـن النصوص أن خصوصيـة االجتامع دخيلة يف 
وضـع الرجل باإلضافة للمـرأة، أو يف وضع املوتى بعضهم مع بعض، ال يف اجتاه كل 

منهم، بل هو واجب يف امليت عند الصالة عليه وإن كان وحده.
واندفـاع الثـاين بأن املعارض إنام خيالـف الصحيح يف كيفيـة وضع الرجل مع 

املرأة، ال يف اجتاه كل منهام، فال وجه للتوقف يف داللة الصحيح عىل املدعى.
(١) ففي اجلواهر: «رصح به مجاعة من األصحاب... بل ال خالف أجده فيه»، 

وعن املهذب نسبته إىل نصوص الطائفة وعملهم، وظاهر الذكر اإلمجاع عليه.
واسـتدل له بالتـأيس بالنبي8 واألئمـةG، وبقاعدة االشـتغال لكن 
ال دليـل عىل وجوب التأيس. ومع الشـك يف اعتبار اخلصوصيـة يف الواجب فاملرجع 
الرباءة ال االشـتغال. فالعمدة ما عرفت من ظهور التسـامل بني األصحاب. مضافاً إىل 
قولـهA يف صحيح احللبـي املتقدم الوارد يف الصالة عىل اجلنائـز املتعددة: «فيكون 
رأس املرأة عند وركي الرجل مما ييل يساره»(١). فإن املرأة ال تكون مما ييل يسار الرجل 
إال مـع اسـتلقاء الرجل، إذ لـو كان مضطجعاً عىل أحد جانبيه كانـت خلفه أو أمامه، 

ولو كان مكبوباً عىل وجهه كانت مما ييل يمينه.
(٢) كـام رصح به مجاعـة، وظاهر الذكـر اإلمجاع عليـه، ويف جامع املقاصد 
أنـه ال ريب فيه، ويف كشـف اللثام: «وأما الوقوف وراءها فهـو كذلك عندنا. ودليله 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٧.

(ومنها): أن يكون امليت مستلقياً عىل قفاه(١).
(ومنها): وقوف املصيل خلفه(٢)،



٢٩١ .......................................................................... أن ال يكون املصيل بعيداً 

التأيس واسـتمرار العمل عليه من زمن النبي8 إىل اآلن. ومن العامة من جوز 
الوقوف أمامها قياسـاً عىل الغائب. وهو كام يف الذكر خطأ عىل خطأ». لكن التأيس 

ال يقتيض الوجوب، كاستمرار العمل.
فاألوىل استفادته مما تضمن تعدية التكبري للميت بـ(عىل). ويف صحيح زرارة: 
«قلت: املرأة تؤم النسـاء؟ قال: ال، إال عىل امليت»(١) ويف خرب يونس: «وال يربح حتى 

حيمل الرسير من بني يديه»(٢).
وقد يستفاد املفروغية عنه مما تضمن بيان موقف املصيل من جسد امليت، وسطه 
أو صـدره أو غريمهـا(٣) وممـا ورد يف الصالة عىل اجلنائـز املتعددة من وقوفه وسـطها 
أو خلفهـا(٤) فإهنـا وإن اختلفـت يف تعيني موقف املصـيل من اجلنائـز، إال أنه ال يبعد 
ظهورهـا يف املفروغية عن كونه خلفها. ومثله قولهA يف الدعاء للميت يف صحيح 

أيب والد: «اللهم إن هذا املسجى قدامنا...»(٥).
(١) يف جامـع املقاصـد: «هل يشـرتط أن يكون حماذياً هلا، بحيـث يكون قدام 
موقفـه حتـى لـو وقف وراءهـا باعتبار السـمت ومل يكـن حماذياً هلا وال لـيشء منها مل 
يصح؟ ال أعلم اآلن ترصحياً ألحد من معتربي املتقدمني بنفي وال إثبات، وإن رصح 

باالشرتاط بعض املتأخرين».
لكـن املنسـاق من قوهلـم: وراء اجلنازة أو خلفها ذلك، ال جمـرد كونه دوهنا يف 
السـمت. وال ينبغي اإلشكال يف اعتباره بلحاظ ما تقدم من النصوص، فإهنا كام تدل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١٠.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب صالة اجلنازة.
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صالة اجلنازة.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٥.

حماذياً لبعضه(١). إال أن يكون مأموماً وقد استطال الصف حتى خرج عن 
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عىل اعتبار كونه دوهنا يف السمت تدل عىل اعتبار حماذاته لبعضها.
(١) إذ ال إشـكال يف مرشوعيـة اجلامعـة بالنحـو املذكور. ومثلـه الصالة عىل 
اجلنائـز املتعـددة املوضوعـة بنحو التـدرج حيث خيـرج بعضها مع كثرهتـا عن حماذاة 

املصيل، ملا يأيت يف املسألة الثانية واخلمسني إن شاء اهللا تعاىل.
(٢) قـد يسـتفادـ  كـام يظهر من اجلواهرـ  مما يف موثق موسـى بـن بكر عن أيب 
احلسـنA: «إذا صليت عىل املرأة فقم عند رأسها وإذا صليت عىل الرجل فقم عند 
صـدره»(١). ومحله باإلضافة إىل خصوصية الرأس والصدر عىل االسـتحباب ال ينايف 
ظهوره يف املفروغية عن أنه البد من القيام عند امليت. ويناسبه أيضاً ما تقدم من تعدية 

التكبري واإلمتام بـ(عىل) يف كثري من النصوص.
ولعـل هذا هو املـراد مما يف الرشايع والقواعد وعن كثـري من كتب األصحاب 
مـن عدم جواز التباعـد كثرياً، وعن ظاهـر جممع الربهان نسـبته إىل األصحاب. ويف 
اجلواهـر: «بـل قيل: إن ظاهر املحقـق الثاين يف فوائده عىل الكتـاب اإلمجاع أيضاً عىل 
أنه ال يصيل عىل البعيد بام يعتد به عرفاً كذلك، وال عىل من بني املصيل وبينه حائل إال 
عند الرضورة». وكذا مما يف جامع املقاصد واملدارك وعن غريمها من أنه ال حتديد هلذا 
التباعد سـو ما يقتضيه العرف. وإال فالعرف ليس مرجعاً يف تعيني موضوع احلكم 
الرشعـي، بل يف تطبيق العناويـن بعد الفراغ عن أخذها يف موضوعه، فلوال أن يكون 

املعترب الوقوف عند امليت مل يكن وجه لإلرجاع يف حتديد البعد للعرف.
هـذا ويف الذكر: «وجيب أن يكون أمـام املصيل بغري تباعد فاحش. وال جيوز 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢.

املحاذاة(١).
(ومنهـا): أن ال يكون املصيل بعيداً عنـه عىل نحو ال يصدق الوقوف 

عنده(٢)،
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التباعـد بمـأيت ذراع». وقد يظهر منه جواز التباعد بأقل من ذلك بمقدار معتد به، بأن 
. لكنه بعيد جداً، لعدم صـدق الوقوف عند امليت، وال  يبعـد مائة وثامنني ذراعاً مثـالً

. التكبري عليه عرفاً
نعم يف صحيح عيل بن جعفر الوارد يف وضع جنازة يف أثناء الصالة عىل غريها 
جـواز رفـع األوىل بعد إكامل الصالة عليهـا وإمتام التكبري عىل األخـرية(١). ومقتضاه 
جواز الفصل بني املصيل واجلنازة األخرية عند إكامل الصالة عليها بمقدار ما تشـغله 
اجلنازة األوىل. لكنه ال خيلّ عرفاً بصدق الوقوف عندها والتكبري عليها بل يمكن محله 
عىل ختطي اإلمام بعد رفع اجلنازة األوىل للجنازة األخرية من أجل إكامل التكبري عليها.

كـام أن مقتىض ما تضمن وضع اجلنائز املتعـددة الكثرية بنحو التدرج ـ بحيث 
يكون رأس أحدها عند إلية اآلخر ـ ووقوف اإلمام يف الوسط أو يف وسط الرجال(٢) 
بعـد املصيل عـن اجلنائز كثرياً، لعدم املحافظة عىل تأخره عن الكل ـ الذي ال إشـكال 
ظاهراً عندهم يف اعتباره ـ إال بذلك. لكن ال يبعد خصوصيته اجلنائز املتعددة يف ذلك 

توسعاً يف صدق الوقوف عندها والتكبري عليها.
هذا ويف الفقيه: «فليقف عند رأسـه، بحيث إن هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب 
اجلنازة». لكن ال شاهد له. وربام يريد استحباب ذلك، فريجع ملا يف املبسوط والنهاية 

وعن غريمها من أنه ينبغي أن يكون بني املصيل واجلنازة يشء يسري.
(١) وكذا مع اتصال اجلنائز عند مجعها بصالة واحدة. 

(٢) فقـد تقدم عن ظاهر املحقق الثاين دعـو اإلمجاع عىل ذلك. ويقتضيه ما 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٤ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صالة اجلنازة.

إال مع اتصال الصفوف يف الصالة مجاعة(١).
(ومنهـا): أن ال يكون حائل(٢) من سـرت أو جدار. وال يرض السـرت 



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٧ ٢٩٤

سـبق من تعديـة التكبري ونحوه للميت بـ(عىل)، ومن التعبـري يف املوثق املتقدم وغريه 
مـن النصوص بالوقوف أو القيام عنده. ومن ذلك يظهر أن املعيار وحدة املكان عرفاً 
واسـتيالء املصـىل عىل امليـت الذي ال يبعد إخالل السـرت به، فضالً عـن اجلدار الذي 

يمنع من مشاهدة امليت.
ومثلـه يف ذلك علوّ امليت عىل اإلمـام أو العكس، كام نبه له يف اجلملة يف جامع 

املقاصد، فإن املعيار يف مانعيته عدم صدق األمرين املذكورين.
هذا وقد تقدم عن ظاهر املحقق الثاين استثناء صورة االضطرار يف الصالة مع 
احلائـل. لكن يف اجلواهر: «نعم يف جامع املقاصـد لو اضطر إىل الصالة عىل امليت من 
وراء جـدار ففي الصحة تردد، ويف كشـف اللثام: من الشـك يف كوهنـا كالصالة بعد 
الدفـن أو أوىل. ثـم عىل الصحة ففي وجوهبا قبل الدفـن وجهان. قلت: األقو عدم 
الوجـوب، بل عدم الصحة بعـد حرمة القياس، ومنع األولوية أو تنقيح املناط، فلعل 
حيلولـة خصوص القـرب كعدمها عند الشـارع مثل النعش ونحوه ممـا ال يمنع صدق 

اسم الصالة عليه».
هـذا ولكـن ال إطالق لدليـل اعتبار عدم احلائل يشـمل حال التعـذر، ليكون 
تعذره تعذراً للصالة، ليجوز ترك الصالة من وراء احلائل، وتتعني الصالة بعد الدفن 
لو قيل بوجوهبا عىل من مل يصلّ عليه. ألن النصوص املتقدمة غري مسوقة لبيان اعتبار 
عـدم احلائل، بل لبيان أمر آخر. غاية األمر أنه يسـتفاد منها املفروغية عن اعتبار عدم 
احلائـل من دون إطالق هلـا يف ذلك. وحينئذ يعلم إمجاالً مـع تعذره بوجوب الصالة 
عليـه مع احلائل أو الصالة بعد الدفن، فيلـزم اجلمع بينهام خروجاً عن العلم اإلمجايل 

املذكور.
نعم لو قيل بعدم وجوب الصالة بعد الدفن يتعني عدم وجوب الصالة خلف 
احلائـل ألصالـة الرباءة، التي هي املرجع يف أمثال ذلك، كـام يأيت عند الكالم يف تعذر 

القيام.
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، ال حائالً بينه وبني  (١) يعنـي: بام يرجع لسـرت امليت ويكون من توابعه عرفـاً
املصيل.

 ،(٢) إمجاعـاً مع القدرة عليه، كام يف جامـع املقاصد واملدارك وحمكي الذكر
ويف التذكـرة: «القيـام رشط يف الصـالة مع القدرة، فال جتوز الصـالة قاعداً وال راكباً 

عند علامئنا».
ويظهـر املفروغيـة عنه من النصـوص الكثرية، مثل مـا ورد يف صالة احلائض 
عـىل اجلنـازة من أهنا تصيل وحدهـا وال تقوم معهم(١)، وما ورد يف صالة النسـاء عىل 
اجلنازة من األمر بقيامهن مجيعاً يف صف واحد(٢)، وما ورد من كراهة الصالة باحلذاء 
وأنه ال بأس باخلف(٣)، وما ورد يف قيام املصيل عند رأس املرأة أو صدرها ويف وسـط 
الرجـل(٤)، وما ورد يف صالة اجلنازة مجاعة من قيـام املصيل خلف اإلمام(٥)، وما ورد 
يف الصـالة عـىل اجلنائز املتعددة من األمر بقيام املصيل يف الوسـط أو مما ييل الرجال أو 

غري ذلك(٦)، وما ورد يف الصالة عىل املصلوب من القيام عند منكبه(٧).
(٣) كام هو ظاهر من سبق ورصيح غريه. ويف اجلواهر: «أما مع العجز فبحسب 
اإلمكان، كاليومية. لقاعدة امليسور وغريها مما سمعته يف اليومية مما هو مشرتك بينهام». 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب صالة اجلنازة.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب صالة اجلنازة.
(٣) ، (٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب صالة اجلنازة.

(٥) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٨ من أبواب صالة اجلنازة.

(٦) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صالة اجلنازة.

(٧) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٥ من أبواب صالة اجلنازة.

بمثل التابوت ونحوه(١).
(٢)، إال مع عـدم التمكن من صالة  (ومنهـا): أن يكـون املصيل قائامً

القائم(٣).
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لكن قاعدة امليسور غري ثابتة، واألدلة اخلاصة الواردة يف اليومية خمتصة هبا.
وأمـا ما ذكر بعض مشـاخينا من أنه مقتىض إطالق وجـوب الصالة عىل امليت 
بعد عدم اإلطالق لدليل اعتبار القيام، فيقترص فيه عىل املتيقن، وهو حال الرضورة.

فهـو ال خيلـو عن خفـاء، لعدم حتديد مفهـوم الصالة من هـذه احليثية، ليكون 
مقتـىض إطالقها عدم اعتبار القيام، بـل مقتىض األصل عدم وجوب الصالة الناقصة 
مع تعذر القيام، كام هو احلال يف مجيع موارد الشـك يف اعتبار يشء يف الواجب، حيث 
يكـون مقتىض األصل عدم وجوب ذلك اليشء فيه مع القدرة عليه، بل جيتزأ بالعمل 

الفاقد له، وعدم وجوب العمل مع تعذره.
وأما العلم اإلمجايل بوجوب األمر املشكوك مع القدرة عليه، أو وجوب املركب 

الفاقد له مع تعذره. فهو غري منجز غالباً، لعدم ابتالء املكلف الواحد بأحد طرفيه.
فالعمـدة يف املقـام ظهـور اإلمجـاع واملفروغية عن ذلـك الراجـع إىل اإلكتفاء 

. بامليسور يف املقام كام يف الصالة اليومية ونحوها، وإن مل تتم قاعدة امليسور عموماً
نعـم املتيقن من اإلمجاع املذكور االنتقال للجلوس حيث يصدق التكبري عليه، 

أما االنتقال ملا دونه من املراتب فهو يف غاية اإلشكال. وإن كان االحتياط ال يرتك.
هـذا والظاهـر عدم االجتزاء بصـالة العاجز عن القيام مـع تيرس صالة القادر 
عليه، كام هو احلال يف سـائر موارد تعذر التام من بعض املكلفني يف الواجب الكفائي 
مع تيرسه من غريه من املكلفني. بل الظاهر ذلك مع تيرسه من غري املكلف به كالصبي 
املميز، بناءً عىل رشعية عباداته وإجزائها، كام يأيت يف املسألة اخلامسة واخلمسني بمعنى 
أنه جيب عىل املكلفني العاجزين عن التام السعي حلصوله منه بإقناعه وهتيئة املقدمات 
له ونحومها، ألن كل واحد منهم مكلف بتحقيق التام ولو من غريه، وهو مقدور هلم 

يف الفرض وإن كان املبارش له غري مكلف.
نعـم ال يبعـد البنـاء عىل مرشوعيـة الناقص من العاجـز إذا أتى بـه مأموماً مع 
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صالة القادرين، بل مطلقاً بناء عىل رشعية تكرار الصالة عىل امليت. ألن املسـتفاد من 
األدلـة وجوب صالة واحدة كفاية، واسـتحباهبا عيناً عىل الـكل، وعدم إجزاء صالة 
العاجـز عن الوجوب الكفائي ال ينايف مرشوعيتها وإجزائها عن االسـتحباب العيني 

يف حقه، وما يف اجلواهر من عدم مرشوعية ذلك يف غري حمله.
هذا ونظري ما تقدم من عدم اإلجتزاء بصالة العاجز عن القيام مع تيرس صالة 
القـادر جيري فيام لو انحرص األمر بالعاجز فصـىل، ثم جتددت القدرة عىل التام منه أو 
 Pمـن غـريه، حيث يتعني اإلعـادة، كام يف اجلواهـر. خالفاً ملا عن الفقيـه اهلمداين
مـن عـدم وجوهبا، لقاعدة اإلجزاء. لإلشـكال فيه بأنه ينكشـف بتجـدد القدرة عدم 
األمر بالناقص كام هو احلال يف سائر موارد ترشيع االبدال االضطرارية، فال موضوع 

لإلجزاء.
(١) فقـد ذكر بعض مشـاخينا أن ذلك مقتىض وحدة العمـل، لتقومها باتصال 
أجزائـه من دون أن يتخلل بينها العدم. لكن اسـتفادة كـون صالة امليت عمالً واحداً 
باملعنـى املذكـور حتتاج إىل دليل وجمرد كوهنا ماهية خمرتعة للشـارع ذات عنوان واحد 
ال يقتضيه. ولذا ال تعترب املواالة يف كثري من املاهيات الرشعية ذات العناوين اخلاصة، 
كاألغسـال واحلج والكفـارات. بل حتى الصالة قد ثبت جـواز الفصل املعتد به بني 
أجزائهـا يف كثـري من املوارد، كاملبطون ومن وقعت عىل ثوبه نجاسـة يف أثناء الصالة، 

وغريمها.
وعن كشـف الغطاء: «ويفسـدها كل ما خيلّ بصورهتا من سـكوت طويل، أو 
، أو غري ذلك مما يفسـد هيئتهـا وخيرجها عن  فعـل كثـري، أو فعـل هلو ولعب وإن قـلّ
صدق االسم لذاته أو كثرته». وهو مبني عىل أنه يعترب فيها صورة عرفية تبطل باألمور 

املذكورة. ومل يتضح الوجه يف ذلك.

(ومنها): املواالة بني التكبريات واألدعية(١).
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ودعـو: أن الصـورة املذكـورة مأخـوذة مـن عمـل املعصومـنيG الذين 
هـم املرجـع يف ترشيع هـذه الصـالة وتعيني حدودهـا. مدفوعـة بأنـه مل يتضح كون 
جرهيـمG عـىل الصـورة املذكـورة العتبارها رشعاً يف هـذه الصالة، بـل لعله ألن 
مقتىض طبع االنشـغال هبذه األعامل إكامهلا قبل االنشـغال بغريها. والسـيام مثل هذه 
الصالة املبنية عىل االعتبار واالتعاظ باملوت والتفكر يف ما بعده. فهو نظري االنشـغال 
باألدعيـة واالسـتمرار فيهـا وإكامهلا يف جملس واحـد ال ينهض بإثبـات اعتبار وحدة 

العمل وحفظ صورة خاصة له يبطل باإلخالل هبا.
نعـم ال يبعد بناء املترشعة عىل اعتبار الصورة املذكورة، بحيث يرون اإلخالل 
هبا مبطالً للصالة. لكن مل يتضح كون منشـأ ذلك وجود حجة تعبدية، بل لعله ناشـئ 
عن ختيل اعتبار هذه الصورة بسـبب االسـتمرار عليها خلفاً عن سـلف، مع االهتامم 
هبذه الصالة كثرياً لتعلقها باملوت، حيث قد يوهم ذلك دخل ما ليس دخيالً يف الواقع 

فيها.
هذا ويف بعض نصوص املسبوق من اإلمام  ببعض التكبريات: «فليقض ما بقي 
»(١). وهو وإن كان وارداً لبيان عدم وجوب الدعاء بني التكبريات، ختفيفاً، إال  متتابعاً
أن بيان ذلك باألمر بالوالء قد يظهر يف املفروغية عن اعتبار املواالة يف الصالة، حيث 
يكون ذلك هو املنشـأ للزوم املواالة بني التكبريات عند ترك الدعاء بينها. وإن كان يف 

وضوح ذلك بحدّ يبلغ مرتبة االستدالل إشكال. واملتعني االحتياط.
وأشكل من ذلك ما قد يدعى من اعتبار مجيع ما يعترب يف الصالة املعهودة عدا 
الطهارة من احلدث التي دلت األدلة عىل عدم اعتبارها. حيث ال وجه له بعد انرصاف 
أدلة اعتبار تلك األمور إىل الصالة املذكورة ذات الركوع والسجود. والسيام مع أمهية 
اعتبار الطهارة من احلدث جداً يف الصالة، فعدم اعتبارها هنا يناسب جداً عدم اعتبار 

غريها.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.
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بل وكذا بمالحظة التعليل يف موثق يونس بقولهA: «إنام هو تكبري وتسبيح 
 :Aوهتليـل، كام تسـبح وتكرب بغري وضـوء»(١) ويف معترب الفضل بن شـاذان بقوله
«إنـام جوزنـا الصالة عىل امليـت بغري وضوء ألنه ليـس فيها ركوع وال سـجود، وإنام 
هي دعاء ومسألة، وقد جيوز أن تدعو اهللا وتسأله عىل أي حال كنت...»(٢). إلشعاره 
أو ظهـوره يف أنـه ال يعتـرب فيها يشء كام ال يعترب يف الدعاء واملسـألة. ويأيت يف املسـألة 

السابعة واألربعني ما يتعلق باملقام.
(١) كام رصح به األصحاب، ونفى يف كشف اللثام اخلالف فيه، ويف املدارك أنه 
قول العلامء كافة، وعن حمكي املنتهى أنه ال يعلم اخلالف فيه، وظاهرمها نفي اخلالف 
فيـه حتى من العامة. ويف اجلواهر: «إنه املنسـاق من عطفهـا عليهام يف النصوص وإن 
كان بالواو والتي هي ملطلق اجلمع، إال أنه ال يبعد إرادة الرتتيب منها هنا بمعونة فهم 
األصحاب، بل ال ينكر انسـياقه من سرب تلك النصوص واتفاقها عىل ذكرها بعدمها، 

.«Gكام ال خيفى عىل من له أدنى معرفة بلساهنم
وقربه بعض مشاخينا أيضاً بأن الرتتيب رشعاً بني الغسل والكفن، وبني الصالة 
والدفـن، قرينة عىل أن الرتتيـب بني األمور األربعة يف العطف يف روايات الشـهيد(٣) 

وغريها ـ مثل ما لو وجد بعض امليت(٤)ـ للرتتيب الرشعي.
واجلمع كام تر!. والسـيام بمالحظة عطف التحنيط عىل التكفني يف صحيح 
أيب مريم(٥) وصحيحي أبان(٦). وعطف التغسـيل عىل التحنيط ويف صحيح اسـامعيل 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٣، ٧.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب غسل امليت.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صالة اجلنازة.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب غسل امليت حديث:١.

(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب غسل امليت حديث:٧، ٩.

(ومنهـا): أن تكون الصالة بعد التغسـيل والتحنيـط والتكفني(١)،
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وزرارة(١) وعىل التكفني يف مرسل االحتجاج(٢).
ومثلـه مـا يف الذكر من االسـتدالل بقول الصـادقA يف موثق عامر: «ال 
يصـىل عـىل امليت بعدما يدفـن، وال يصىل عليه وهـو عريان حتى يـوار عورته»(٣)، 
ونحوه قول الرضاA يف مرسـل حممد بن أسـلم: «بل ال يصىل عـىل املدفون بعدما 
يدفن، وال عىل العريان»(٤) إذ فيه ـ كام يف اجلواهر ـ: أن عدم الصالة عليه وهو عريان 
أعـم مـن اعتبـار التكفني، فضـالً عن التغسـيل. بل مقتـىض ذيل املوثـق أن املعترب يف 

العريان سرت العورة ال غري.
لكن اسـتدل بعض مشـاخينا بصدر املوثق، وهو: «قلـت أليب عبد اهللاA ما 
تقـول يف قوم كانوا يف سـفر يمشـون عىل سـاحل البحر، فإذا هم برجـل ميت عريان 
قـد لفظه البحـر وهم عراة، وليس عليهـم إال إزار، كيف يصلون عليـه وهو عريان، 
وليـس معهم فضل ثوب يكفنونه [به]؟ قـال: حيفر له ويوضع يف حلده ويوضع اللبن 
عىل عورته، فيسرت عورته باللبن وباحلجر ثم يصىل عليه ثم يدفن. قلت: فال يصىل إذا 

دفن؟ فقال: ال يصىل عىل امليت بعدما يدفن...».
بتقريـب: أنـه لوال كـون املرتكز يف ذهن السـائل توقف الصالة عـىل التكفني 
يسـأل عن الصالة عليه يف مفروض السـؤال، وقد أقـره اإلمامA عىل ذلك، وذكر 
كيفية الصالة عليه. وال جمال الحتامل كون منشـأ السـؤال هو كون امليت عارياً ولزوم 

النظر إىل عورته، إلمكان تغميض العينني.
ويشكل بأن ظاهر احلديث كون السؤال بلحاظ العر، لكن ال من جهة لزوم 
النظـر للعورة املحرم، الذي يمكن التخلص عنـه بتغميض العينني، بل لعله من جهة 
احتامل مانعية العر وانكشـاف العورة من الصالة عليه، وال قرينة فيه عىل أن منشـأ 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب غسل امليت حديث:٨.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب غسل امليت حديث:٣.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١، ٨.
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السـؤال فيه هو عـدم التكفني بخصوصيته. عـىل أن ما تضمنه ذيـل املوثق من اعتبار 
سـرت العورة كاف يف عدم إقرار السـائل عىل زعم اعتبار التكفني لو تم ظهور السؤال 

يف ذلك.
وعن الفقيه اهلمداين االستدالل له بأصالة عدم مرشوعية الصالة قبل التكفني، 

حيث ال يعلم حينئذ فعلية األمر بالصالة، فال جيوز االمتثال بفعلها حينئذ لتجزي.
لكنـه ليـس كذلك، لعـدم اإلشـكال يف فعلية وجـوب الصالة باملـوت، وإنام 
حيتمـل رشطية التكفـني فيها، ومقتىض األصل الرباءة، كام يف سـائر موارد الشـك يف 

رشطية يشء للمأمور به. ولعله لذا حكي عنه األمر بالتأمل.
فالعمـدة ظهـور اإلمجـاع عليـه املعتضد بالسـرية، مع كثـرة االبتـالء باحلاجة 
للصـالة عليـه قبـل التغسـيل، فالتـزام عدم الصـالة إال بعـد التغسـيل والتكفني من 
املترشعة، وظهور إطباق األصحاب، بل املسلمني، عىل ذلك يقرب فهمهم من عمل 
املعصومني (صلوات اهللا عليهم) الوجوب. والسيام بمالحظة اختالف وضع امليت، 
فهو يوضع قبل التغسـيل كيفام اتفق أو مسـتقبالً بباطن قدميـه القبلة، وبعده معرتضاً 

عىل نحو الصالة عليه.
هـذا واملسـتفاد مـن اإلمجـاع أو غريه ممـا تقدم ليس هـو الوجـوب التكليفي، 
الراجع للعصيان بإيقاع الصالة قبل التغسيل والتكفني، بل رشطيتهام للصالة املستلزم 
. ومن ثم قطع بذلك يف جامع املقاصد، وال جمال ملا يف  لبطالهنا لو وقعت قبلهام عمداً

كشف اللثام من احتامل الصحة.
 Pوأما مع اجلهل باحلكم أو باملوضوع أو نسـياهنا فقد حكم سيدنا املصنف
وغـريه بالبطالن. وتردد يف جامع املقاصد يف النايس، وظاهر اجلواهر احتامل اإلجزاء 
معه، بل ظاهر كشف اللثام احتامل ذلك فيه ويف اجلاهل، بل جزم يف املستند باإلجزاء 

فيها. لعدم ثبوت اإلمجاع. ورده سيدنا املصنفP بإطالق معقد اإلمجاع.
لكنـه غري ظاهر، لعـدم الترصيح به إال يف كالم من عرفـت وإطالق عباراهتم 
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ليـس حجـة يف عموم مفادها، إال بلحـاظ إفادته العلم بالواقع، لعـدم حجية اإلمجاع 
املنقـول، وال ينهـض اإلطـالق يف كالم من عرفت بإفـادة العلم بالعمـوم، بل يتعني 

االقتصار عىل املتيقن وهو صورة العمد.
اللهـم إال أن يسـتفاد العموم من مناسـبة عموم البطـالن ملرتكزات املترشعة، 
والسيام وأن اإلجزاء مع اجلهل والنسيان حيتاج إىل عناية فعدم التنبيه عليها يف كالمهم 

. يناسب عموم الرشطية جداً
عـىل أن اختالف تكليف النايس للحكم واجلاهل به عن تكليف امللتفت العامل 
ملـا كان خمالفاً لإلمجاع عىل اشـرتاك األحكام بـني العامل واجلاهـل وامللتفت والغافل، 
الـذي عليه يبتني بطالن التصويب بأقسـامه، فالبد من ابتنـاء اإلجزاء عىل إجزاء غري 

الواجب عنه، وهو خمالف لألصل.
ومنه يظهر ضعف االسـتدالل لإلجزاء بإطالق دليـل اخلطاب بالصالة وأهنا 

مخس تكبريات، بعد تصور دليل الرتتيب ـ وهو اإلمجاع ـ عن املورد.
وجـه الضعـف: أنه ال جمال الحتامل اختصاص وجـوب الرتتيب بحال العلم 

والذكر بعدما أرشنا إليه من اإلمجاع عىل اشرتاك األحكام بني العامل واجلاهل.
نعم ال جمال لذلك يف نسيان املوضوع، حيث ال مانع من اختالف النايس له مع 
امللتفـت يف احلكم، فـال مانع من البناء عىل اإلجزاء معه، عمـالً باإلطالق بعد فرض 
قصور دليل الرتتيب. إال أن الظاهر عموم دليل الرتتيب له بالنظر إىل املرتكزات التي 

. أرشنا إليها آنفاً
ثم إنه قد يستدل لإلجزاء بعموم حديث رفع اجلهل والنسيان. لكنه يشكل بأن 
الرفـع باإلضافـة إليهام ظاهري. مع أنه لو كان واقعياً فمقتضاه رفع التكليف بالتام ال 

اخلطاب بالناقص بحيث جيتزأ به، عىل ما حقق يف حمله.
هـذا والظاهـر مفروغية األصحـاب عن عدم سـقوط الصالة بتعذر الغسـل 
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والكفـن، كـام يظهـر منهم مما يـأيت يف الرشط اآليت. وقد يسـتدل لـه بإطالق وجوب 
الصـالة عليه بعد عدم اإلطالق لدليل رشطية تقدم التغسـيل والتكفني بنحو يشـمل 
حال التعذر. مضافاً إىل موثق عامر ومرسل حممد بن أسلم اللذين يأيت االستدالل هبام 

يف الرشط اآليت. واىل ما تقدم من ظهور املفروغية عن ذلك.
(١) ففـي اجلواهـر: «ال خـالف يف عـدم جواز تأخـري الصـالة إىل الدفن، بل 
». ويقتضيـهـ  مضافاً إىل ذلك، املعتضد  اإلمجـاع بقسـيمه عليه، بل كاد يكون رضورياً
بالسرية االرتكازية عىل كون التقديم للوجوب، ولذا حيافظ عليه حتى مع كون الصالة 
عىل القرب أسـهل ـ النصوص املتضمنة عدم الصالة بعد الدفن، التي تقدم ويأيت قريباً 
بعضها ويأيت التعرض لتاممها يف املسـألة اخلمسـني. وحديث هـارون بن خارجة عن 
أيب عبد اهللاA: «قال: إذا دخل وقت صالة مكتوبة فابدأ هبا قبل الصالة عىل امليت، 
إال أن يكون مبطوناً أو نفساء أو نحو ذلك»(١) فإن االهتامم بتعجيل الصالة يف املوارد 
املذكورة حتى تقدم عىل املكتوبة ظاهر يف املفروغية عن عدم جواز تأخري الصالة عىل 

الدفن.
(٢) فقد رصح مجاعة بأنه إذا مل يكن للميت كفن وضع يف القرب وسرتت عورته 
وصـيل عليه بعد ذلك، ويف املدارك أنه مقطوع به يف كالم األصحاب. ويقتضيه موثق 

عامر ومرسل حممد بن أسلم املتقدمني عند الكالم يف الرشط السابق.
وعـن الذكـر: «فـإن مل يكن كفن أمكن سـرته بثوب صيل عليـه قبل الوضع 
يف اللحـد»، ونحوه يف جامـع املقاصد. ويف املدارك: «وال ريـب يف اجلواز نعم يمكن 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.

وقبل الدفن(١).
(ومنها): أن يكون امليت مسـتور العورة، ولو بنحو احلجر واللبن لو 

تعذر التفكني(٢).
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املناقشـة يف الوجوب». وفصل يف املسـالك بني ما إذا منع القرب من رؤية امليت وما إذا 
مل يمنع، ففي األول جيب الصالة عليه خارج القرب مع التمكن من سـرت عورته بثوب 

ونحوه، ويف الثاين يتخري.
لكـن اخلربيـن مل يتضمنـا وضعه يف القـرب، ليمكن فيـه التفصيـل املذكور، بل 
وضعه يف اللحد، وهو مستلزم لسرت بدنه. وحينئذ فحيث اعترب سرت العورة زائداً عىل 
الوضع يف اللحد فالبد أن ال يكون الوضع يف اللحد لسرت العورة، كام أنه حيث ال أثر 
له يف سـهولة سـرتها باللبن واحلجر بنحو ظاهر، كان ظاهـر األمر بالوضع يف اللحد 
مطلوبيته يف نفسه رشطاً يف الصالة زائداً عىل سرت العورة. ولعله لكونه بمنزلة الكفن 

ـ الذي هو رشط يف الصالة ـ يف سرت بدن امليت.
نعـم ال جيزي ذلك مع إمكان سـرت متـام بدن امليت بثوب ونحـوه ولو يف حال 
الصـالة فقـط الذي تقدم مـن الذكر، خلروجه عـن مورد اخلربيـن وحينئذ ال يبعد 
االكتفـاء بذلـك يف الصالة، بل ال يبعد تقديمه عىل الوضـع يف اللحد، ملا يف الثاين من 

تعدد مكاين املصيل عرفاً، بحيث يشكل صدق أن املصيل عنده وقد كرب عليه.
وأمـا مـا يف العروة الوثقى وأقره سـيدنا املصنفP مـن التفصيل بني ما إذا 
كان امليت مستور العورة، فيجوز الصالة عليه خارج القرب وغريه فيجب الصالة عليه 
يف القـرب، عمـالً باخلربيـن يف الصورة الثانيـة، وباألصل يف األوىل بعـد خروجها عن 

مورد اخلربين.
فيشـكل بـأن اخلربين ال ينافيان سـرت عورته قبـل إنزاله القرب الـذي يدخل يف 
. إال أن يريد  الصـورة األوىل، ومقتـىض إطالقهـام الصالة عليه يف القـرب حينئذ أيضـاً
بالصـورة األوىل مـا إذا كان مسـتور العـورة بثـوب ونحوه، ال مطلق السـرت ولو كان 
باللبن واحلجر، فتخرج عن مورد اخلربين. لكن التفصيل بني قسمي الساتر يف احلكم 

. املذكور بعيد جداً، وإلغاء خصوصية مورد اخلربين أقرب عرفاً
هذا وقد يدعى أن قولهA يف ذيل املوثق: «وال يصيل عليه وهو عريان حتى 
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توار عورته» ظاهر يف عدم اشـرتاط يشء غري سـرت العورة، وعدم وجوب سرت متام 
البـدن بالقرب أو غـريه. وألجله يلزم رفع اليد عن ظاهر األمر فيه ويف املرسـل بوضع 

امليت يف اللحد.
ولعلـه لـذا قـال يف كشـف اللثام: «ولعـل وضعـه يف اللحد وسـرت عورته فيه 
لكراهة وضعة عارياً حتت السامء وإن سرتت عورته ـ كام قد يرشد إليه كراهة تغسيله 
حتت السـامء ـ ولرفع احلرج عن املصلني، ملا يف سـرت عورته خارجاً ثم نقله إىل اللحد 
من املشقة، وإال فالظاهر أنه ال خالف يف جواز الصالة عليه خارجاً إذا سرتت عورته 

بلبن أو تراب أو نحومها».
وعليه ال جيب سـرت بدنه بثوب حني الصـالة عليه خارج القرب مع التمكن من 
ذلك، ويكتفى بسرت عورته بالرتاب ونحوه. نعم لو أمكن إبقاء الثوب عليه ودفنه وهو 

فيه كان هو امليسور من الكفن، فيجب بمقتىض وجوب تأخري الصالة عن الكفن.
لكن الدعو املذكورة غري ظاهرة الوجه، لعدم ظهور التعبري املذكور، بل وال 
إشـعاره يف االنحصار، بحيث ينايف وجوب وضـع امليت يف اللحد، ليتعني محل األمر 
به عىل االستحباب. والسيام ما فيه من حجب امليت عن املصيل وبعده عنه بوجه معتد 
به. وما اسـتظهره يف كشـف اللثام من عدم اخلالف يف جواز الصالة عليه خارج القرب 
لـو تم ال ينهض برفع اليد عن ظهور األمر املذكور يف الوجوب. فال خمرج عام سـبق. 

. فتأمل جيداً
(١) كام يظهر من السيد الطباطبائي يف منظومته. وكأنه الحتاد الكون الصاليت 
مـع الكـون الغصبي. لكنه ال خيلو عن إشـكال، لتقـوم الصالة بأفعاهلـا، وهي مباينة 

لكون املصيل يف املكان املغصوب، وإشغاله له.
ودعو: أن للقيام الذي هو رشط يف الصالة ال يعمّ القيام املحرم، وهو الذي 

(ومنها): إباحة مكان املصيل(١).
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يكون يف املكان املغصوب، فتكون الصالة يف املغصوب فاقدة للرشط.
مدفوعـة بأنه ال ملـزم عقالً بقصور املاهية التي تؤخذ رشطـاً يف املأمور به عن 
األفراد املحرمة، ألن املعيار يف كون اليشء رشطاً للمأمور به توقف حصول املالك من 

املأمور به عىل مقارنته للرشط، وال مانع من عموم ذلك لألفراد املحرمة.
نعـم قـد ينافيـه يف بعض املـوارد عرفاً، فيفهم مـن دليل الرشطيـة إرادة ماعدا 
األفـراد املحرمة. لكنه خمتص بام إذا كان الرشط حمرماً بعنوانه، ال يف مثل املقام، حيث 
مل حيـرم القيـام بعنوانه، بـل املحرم هو التـرصف يف املغصوب الشـامل للقيام وغريه. 
والسـيام مـع عدم ورود إطالق لفظي يقتيض اعتبار القيـام يف صالة امليت، ليفهم منه 
االختصاص، بل استفيد اعتباره تبعاً بنحو يظهر من النصوص املفروغية عن اعتباره، 

من دون أن تكون مسوقة لذلك.
ومثلـه احلـال يف اعتبار إباحة مـكان امليت، ألن كون امليـت عند املصيل رشط 

أيضاً للصالة كالقيام فيها.
نعـم ال يبعـد امتناع التقرب بالصالة إذا كان حصول املصيل أو امليت يف املكان 
املغصـوب ألجلها، بحيث يكون االسـتمرار فيها هـو الداعي للترصف يف املغصوب 
من أحد املكانني. وقد تقدم نظريه عند الكالم يف اعتبار إباحة اإلناء الذي يتوضأ منه. 

فراجع.
(١) عىل ما تقدم يف التغسـيل، وتقدم تفصيل الكالم فيه ويف فروعه. ويأيت يف 

املسألة الثالثة واخلمسني الكالم يف واليته عىل كون الصالة مجاعة.
(٢) كام تقدم منهP يف التغسيل، وتقدم اإلشكال فيه، وأن املتعني االحتياط 

بتنفيذ الويل الوصية وإذنه للموىص باملبارشة.

(ومنها): إذن الويل(١)، إال إذا أوىص امليت بأن يصيل عليه شـخص 
معني، فلم يأذن له الويل وأذن لغريه، فال حيتاج إىل اإلذن(٢).
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(١) إمجاعاً، كام يف اخلالف والتذكرة والذكر وعن مجلة من كتب األصحاب. 
ويقتضيـه مجلة من النصوص، كموثق يونـس ومعترب الفضل املتقدمني عند الكالم يف 
وجـوب الدعاء بني التكبريات، وصحيح حممد بن مسـلم عن أحدمهاA: «سـألته 

عن الرجل تفجؤه اجلنازة وهو عىل غري طهر. قال: فليكرب معهم»(١)، وغريها. 
. نعـم تردد فيه يف  (٢) قـال يف اجلواهـر: «وفاقـاً جلامعة، بـل ال أجد فيه خالفاً
الذكر بعد أن اعرتف بعدم الوقوف فيه عىل فتو وال نص». لكن رصح مجاعة من 

األصحاب تبعاً للنصوص بجواز صالة احلائض التي ال تنفك غالباً عن اخلبث.
ويقتضيه ـ بعد األصل، لقصور ما تضمن اعتبار الطهارة من اخلبث يف الصالة 
عـن صالة امليت ـ النصوص املتضمنة صالة احلائض عىل اجلنازة، كصحيح حممد بن 
مسلم: «سألت أبا عبد اهللاA عن احلائض تصيل عىل اجلنازة؟ قال: نعم وال تصف 

] معهم»(٢) وغريه. ٍٍٍٍٍ [تقفِ
مضافاً إىل اسـتفادته من نصوص عدم اعتبار الطهارة من احلدث باألولوية أو 
بعمـوم التعليل بقولهA يف معترب الفضل بن شـان: «إنام جوزنـا الصالة عىل امليت 
بغـري وضوء ألنه ليس فيها ركوع وال سـجود، وإنام هي دعاء ومسـألة، وقد جيوز أن 
تدعـو اهللا وتسـأله عىل أي حـال كنـت...»(٣)، وقولهA يف موثق يونـس: «إنام هو 
تكبري وتسـبيح وهتليل، كام تسـبح وتكرب يف بيتك عىل غري وضوء»(٤). إلشـعارمها أو 

ظهورمها يف أنه ال يعترب يف هذه الصالة يشء كام ال يعترب يف الدعاء والثناء.
(٣) لعـدم اقتضاء أفعال الترصف فيه ليمتنع التقرب هبا. نعم لو قيل بوجوب 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٧، ٣.

(مسـألة ٤٧): ال يعترب يف الصالة عـىل امليت الطهارة من احلدث(١) 
واخلبث(٢). وإباحة اللباس(٣)، 
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سـرت العورة يتجه اعتبار إباحة السـاتر لو تم ما سبق من دعو قصور إطالق الرشط 
عن الفرد املحرم. لكن سبق أنه غري تام.

(١) لألصل بعد قصور ما دل عىل اعتبار سرتها يف الصالة عن صالة امليت، كام 
تقدم يف نظائره. وقد يستفاد من التعليل يف معترب الفضل وموثق يونس املتقدمني.

خالفاً ملا يف الذكر وعن فوائد الرشايع للكركي وكشـف الغطاء من وجوب 
سـرتها فيهـا. ويناسـبه ما يف الوسـيلة يف صـالة العراة مـن أهنم يضعـون أيدهيم عىل 
سـوءاهتم. وربام يكون لتجنب النظر املحـرم، وإن ذكر يف مفتاح الكرامة أنه مل يرصح 

به غريه.
وكيف كان فهو ال يتجه إال بناء عىل ما يف الذكر قال: «واألجود ترك ما يرتك 
يف ذات الركوع، واإلبطال بام تبطل به، خال ما يتعلق باحلدث واخلبث عىل ما تقدم». 

ويأيت الكالم يف ذلك.
(٢) كام سـبق من الذكر. واحتاط بذلك يف حمكي كشـف الغطاء مع استثناء 
الطهـارة من احلدث. ويظهر عـدم امللزم باالحتياط املذكور ممـا تكرر من قصور أدلة 
اعتبـار تلك الـرشوط يف الصالة عن صالة امليت. والسـيام بمالحظـة نصوص عدم 

اعتبار الطهارة احلدثية بالتقريب املتقدم يف وجه عدم اعتبار الطهار اخلبيثة.
(٣) كام تقدم عن كاشف الغطاء عند الكالم يف اعتبار املواالة. وتقدم اإلشكال 
يف ذلـك. عىل أنه مل يتضح كون مطلق الكالم والضحك ماحيني لصورة الصالة ذات 
الركوع والسـجود، فضالً عن هذه الصالة. وإنام اسـتفيد مبطليتهام لتلك الصالة من 

النصوص اخلاصة، التي يظهر مما سبق عدم شموهلا هلذه الصالة.

وسرت العورة(١). وإن كان األحوط اعتبار مجيع رشائط الصالة(٢). بل ال 
يرتك االحتياط وجوباً برتك الكالم يف أثنائها والضحك والسكوت الطويل 

ونحوه من ما يكون ماحياً لصورهتا(٣).
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نعم ال يبعد منافاهتام هلذه الصالة بالنظر ملرتكزات املترشعة. وإن كان يف كفاية 
ذلك يف البناء عىل مبطليتهام هلا إشكال.

(١) لقاعدة االشتغال. نعم إذا ترصف من يكون امليت حتت يده ترصفاً مرتتباً 
عىل الصالة ـ كالدفن ـ تعني عدم االعتناء بالشك، لقاعدة التجاوز.

(٢) لقاعدة الفراغ املعول عليها عند الشك بعد الفراغ. وكذا لو شك يف صحة 
. فعل الغري ولو قبل الفراغ. لقاعدة الصحة اجلارية يف فعل الغري مطلقاً

(٣) كام هو مقتىض األمر هبا، وال دليل عىل االجتزاء بالناقص يف املقام.
(٤) عمالً بمقتىض احلجة الفعلية يف حقه. وال موجب للخروج عنها باجتهاد 
الغـري أو تقليـده بعـد عـدم حجيتـه يف حقه، كـام هو مقتـىض القاعدة يف مجيـع موارد 
االختـالف باالجتهـاد والتقليـد وأوىل بذلـك إذا مل يكن عمـل الغري عـن اجتهاد أو 

تقليد.
ومنـه يظهـر ضعف مـا يف العـروة الوثقى مـن االجتـزاء بفعل الغـري املطابق 
الجتهاده أو تقليده، إال مع العلم الوجداين بفسـاده، دون ما إذا كان الفسـاد مقتىض 

اجتهاد املكلف أو تقليده. بل هو ال خيلو عن غرابة.
(٥) بال إشـكال كام يف اجلواهر وعن املفاتيـح نفي اخلالف فيه، لظهور ما يأيت 

من األصحاب من الكالم يف الكراهة يف املفروغية عن أصل اجلواز.

(مسألة ٤٨): إذا شك يف أنه صىل عىل اجلنازة أم ال بنى عىل العدم(١). 
وإذا صىل وشـك يف صحة الصالة وفسادها بنى عىل الصحة(٢). وإذا علم 
ببطالهنا وجبت إعادهتا عىل الوجه الصحيح(٣). وكذا لو أد اجتهاده أو 

تقليده إىل بطالهنا(٤).
(مسألة ٤٩): جيوز تكرار الصالة عىل امليت الواحد(٥).
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وعـن جممع الربهان والفائدة: «الـذي يقتضيه النظر عدم التكرار، ألهنا واجبة 
كفاية، فإذا فعلت سـقطت عن الكل بال خالف، فالبد ملرشوعيتها ندباً أو وجوباً من 
دليـل، وليـس هنا دليل صالح لذلك...». وإليه يرجع ما ذكره بعض مشـاخينا من أن 

مقتىض القاعدة عدم مرشوعية التكرار.
لكن يف صحيح أيب والد وعبد اهللا بن سنان عن أيب عبد اهللاA: «قال: ينبغي 
ألوليـاء امليت منكم أن يؤذنوا إخـوان امليت بموته فيشـهدون جنازته ويصلون عليه 
ويسـتغفرون له...»(١)، ويف حديث سؤال اليهود من النبي8: «قالA: وما 
من مؤمن يصيل عىل اجلنائز إال أوجب اهللا له اجلنة...»(٢)، ويف موثق األصبغ بن نباتة: 
«قال أمري املؤمننيA: من تبع جنازة كتب له من األجر أربع قراريط قرياط بإتباعه 
وقرياط للصـالة عليها...»(٣) وظاهر هذه النصوص وغريها اسـتحباب الصالة عىل 
امليـت لكل أحد عينـاً، وإن كانت واجبة عىل الكل كفاية، وحينئذ فسـقوط الوجوب 
الكفائي بالصالة األوىل ال ينايف بقاء مرشوعيتها، بل استحباهبا عيناً  ومحل االستحباب 

العيني عىل الصالة من كل أحد يف ضمن صالة مجاعة واحدة حيتاج إىل دليل.
، لسقوط الوجوب الكفائي واالستحباب  نعم خيتص ذلك بغري املصيل عليه أوالً
العينـي معـاً يف حقه بفعله. إال أن يسـتفاد من النصوص املذكورة اسـتحباب الصالة 
بنحو العموم الشمويل االستغراقي ال البديل، نظري استحباب االستغفار. وهو ال خيلو 
عن إشكال. ومن ثم توقف شيخنا األستاذP يف املرشوعية يف غري اإلمام، وأما هو 

فيرشع منه التكرار للنصوص اآلتية.
نعم قد يتمسـك للمرشوعية مطلقاً باإلمجـاع، ألن ظاهر اتفاقهم عىل الكراهة 
يف حـق املصىل مطلقاً أو إذا مل يكن إماماً املفروغية عن املرشوعية واجلواز مطلقاً، وأن 
الـكالم إنـام هو يف الكراهة. وسـيأيت متام الكالم عند التعرض للنصوص إن شـاء اهللا 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب دفن امليت حديث:١.
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تعاىل.
، بـل يف املغنية اإلمجاع عليه،  (١) ففـي اجلواهر: «وفاقـاً لألكثر نقالً وحتصيالً
مجاعـة وفـراد من مصـل واحـد ومتعدد، كـام رصح بـه بعضهـم، وكالرصيح من 

آخر».
ملوثق إسحاق بن عامر عن أيب عبد اهللاA: «قال: إن رسول اهللا8 صىل 
عـىل جنـازة، فلام فرغ جاء قـوم فقالوا: فاتتنا الصالة عليها فقـال: إن اجلنازة ال يصىل 
»(١). ونحوه خرب وهب بن وهب(٢). وقد يسـتفاد  عليهـا مرتني ادعـوا له وقولوا خرياً
مـن خربه اآلخر، وموثق احلسـني بن علـوان عنهA، وفيهام: «قـد قضيت الصالة 

عليها. ولكن ادعوا هلا»(٣).
نعم يعارضها مجلة من النصوص، كحديث عامر الساباطي ـ الذي ال خيلو عن 
اعتبـار ـ عـن أيب عبد اهللاA: «امليت يصىل عليه ما مل يوار بالرتاب وإن كان قد صيل 
عليه»(٤)، وحديث يونس بن يعقوب الذي ال خيلو عن اعتبار أيضاً عنهA(٥): «سألته 
عن اجلنازة مل أدركها حتى بلغت القرب أصيل عليها؟ قال: إن أدركتها قبل أن تدفن فإن 
شـئت فصل عليها»(٦)، وخرب عمر بن شـمر عنهA: «إن رسول اهللا8 خرج 
عىل جنازة امرأة من بني النجار فصىل عليها فوجد احلفرة مل يمكنوا، فوضعوا اجلنازة، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢٣، ٢٤.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١٣ وذيله.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١٩.
(٥) إذ ليـس يف سـند هذيـن اخلربين من مل يوثق إال حممد بن عيل بن الزبري القريش وهو من مشـايخ اإلجازة 
ورو كثـرياً مـن كتـب األصحاب، ووقع يف طرق الشـيخ إىل كتب بنـي فضال. بل يأيت منّا يف املسـألة 
السـابعة يف فـروع النية من كتاب الصوم تقريب وثاقة الرجـل، وتصحيح أمثال هذين احلديثني حتى لو 

مل يكن ثقة يف نفسه.
(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢٠.

لكنه مكروه(١)،
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فلم جييء قوم [أقوام] إال قال هلم: صلوا عليها»(١).
وظاهر مجاعة اجلمع بينهام، بحمل الطائفة األوىل عىل الكراهة، والطائفة الثانية 
عـىل جمـرد املرشوعية، بناء عىل ما هـو التحقيق من إمكان العبـادة املكروهة، وإمكان 

التقرب هبا، عىل ما ذكرناه يف مبحث اجتامع األمر والنهي من األصول.
لكـن املـراد إن كان هـو جمرد قلة الثـواب مع رجحـان الفعل فهـو ـ مع كونه 
خالف ظاهر األصحاب ـ ال يناسب موثق إسحاق بن عامر وخرب وهب الظاهرين يف 
الـردع عن الصالة. بل وكذا خرب وهب اآلخر وموثق احلسـني بن علوان، لظهورمها 

يف عدم رجحان الصالة.
وإن كان املراد مرجوحية الفعل لرتتب مفسـدة عليه فهو ال يناسـب خرب عمر 
بن شمر الظاهر يف رجحان الصالة. إال أن يكون ضعف سنده مانعاً من التعويل عليه 
يف رفـع اليد عن مقتـىض اجلمع بني غريه من النصوص، وهـو مرشوعية التكرار وإن 

 . كان مرجوحاً
 Aهذا ولكن تضمنت مجلة من النصوص تكرار النبي8 وأمري املؤمنني
الصالة عىل محزة وسـهل بن حنيف، ففي صحيح إسـامعيل بـن جابر وزرارة عن أيب 
جعفـرA يف حديث: «إن رسـول اهللا8 صىل عىل محزة سـبعني صالة، وكرب 
عليـه سـبعني تكبرية»(٢)، وقد تقـدم عند الـكالم يف عدد التكبريات محلـه عىل تكرار 
 Aقال: كرب أمري املؤمنني» :Aالصـالة عليه، ويف صحيح احللبي عن أيب عبد اهللا
عـىل سـهل بن حنيـف وكان بدرياً مخس تكبريات، ثم مشـى سـاعة ثـم وضعه وكرب 
عليه مخسـة أخر، فصنع به ذلك حتى كرب عليه مخساً وعرشين تكبرية»(٣)، ونحومها 

. غريمها. وذلك ال يناسب الكراهة بمعنى مرجوحية الفعل جداً
 Aوهـي وإن تضمنت نقـل قصة يف واقعة ال إطالق هلـا، إال أن نقل اإلمام

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢٢.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٣، ١.
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هلـا مـن دون تنبيـه إىل خصوصيتهام يف ارتفاع الكراهة ظاهـر يف عدم خصوصيتهام يف 
. بل حيث ال إشـكال يف عدم خصوصية سـهل بن  ذلـك، إللغـاء خصوصيتهام عرفاً
حنيف يف الترشيع فاملسـتفاد من هذه النصوص عرفاً عدم كراهة التكرار مطلقاً، وإن 
أمكن أن يكون مليزته يف الدين هو ومحزة دخل يف شـدة رجحانه حتى محلهام8 

عىل القيام به.
وهو املناسب ملا يف خرب جعفر: «سئل جعفرA عن التكبري عىل اجلنائز فقال: 
ذلـك إىل أهل امليت ما شـاؤوا كربوا فقيل: أهنم يكربون أربعـاً فقال: ذلك إليهم. ثم 
قـال: أمـا بلغكم أن رجالً صىل عليه عيلA فكرب عليه مخسـاً حتى صىل عليه مخس 
صلـوات يكـرب يف كل صالة مخـس تكبريات. قال: ثـم قال: إنه بـدري عقبي أحدي 
وكان من النقباء الذين اختارهم رسول اهللا8 من االثنى عرش، وكانت له مخس 

مناقب، فصىل عليه لكل منقبة صالة»(١).
فـإن املناسـبات االرتكازية تقيض بـأن املناقب تقتيض تأكد رجحـان التكرار، 
ال ارتفـاع كراهتـه لـو كان مكروهاً يف نفسـه أو ترشيعه لو مل يكن مرشوعاً يف نفسـه. 
والسـيام بمالحظـة أن حتديد املنقبة كربوياً وإحرازها صغرويـاً حيتاج إىل مؤنة، فيبعد 
جـداً إناطـة ارتفاع الكراهة أو املرشوعيـة هبا من دون تعرض لذلـك، بخالف إناطة 

تأكد الرجحان هبا، كام لعله ظاهر.
بل من البعيد جداً معروفية عدم مرشوعية التكرار أو كراهته ثم مطالبة الناس 
 :Aبـه يف الصالة عىل سـهل بـن حنيف، كام تضمنـه خرب أيب بصري عـن أيب جعفر
«قـال: كرب رسـول اهللا8 عىل محزة سـبعني تكبرية، وكرب عـيلA عندكم عىل 
سهل بن حنيف مخساً وعرشين تكبرية. قال: كرب مخساً مخساً، كلام أدركه الناس قالوا: 
. حتى انتهى إىل  يا أمري املؤمنني مل ندرك الصالة عىل سـهل، فيضعه فيكرب عليه مخسـاً

قربه مخس مرات»(٢).
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١٨، ٥.
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وباجلملـة: هذه النصوص ـ كخرب عمر بن شـمر ـ ال تناسـب الكراهة بمعنى 
. فالبد إمـا من محل نصـوص النهي عىل نفـي الوجوبـ  كام  مرجوحيـة الفعـل جـداً
احتملـه يف االسـتبصار ـ لدفـع توهم وجوب صالة امليـت عيناً يف اجلملـة، وإما من 
 ،البناء عىل اسـتحكام التعارض بـني الطائفتني، ويكون العمل عـىل الطائفة األخر
، ومطابقة للمطلقات املتقدمة الظاهرة يف  ألهنا أكثر عدداً وأظهر بني األصحاب عمالً
االستحباب عيناً، وحتمل نصوص النهي عىل التقية، ملوافقتها ملا حكاه يف اخلالف عن 

أيب حنيفية ومالك ومجاعة من العامة من عدم جواز الصالة بعد سقوط فرضها.
هذا ومقتىض إطالق حديث عامر مرشوعية تكرار الصالة ولو من مصل واحد 

غري اإلمام، وإن أشكل إثبات ذلك من املطلقات، كام سبق.
ومـن مجيع ما سـبق يظهـر ضعف ختصيـص الكراهة باملصـيل الواحد، كام هو 
موضـوع كالم الشـيخ يف اخلـالف، ومعقـد إمجاعه، وعـن الذكر أنه اسـتظهره من 
األكثـر. وجه الضعف: أن النصوص املتقدمـة ورادة يف غري املصيل، فإن عمل هبا لزم 
البنـاء عىل عمـوم الكراهة، وإال فال دليل عىل الكراهة يف حقـه. وهناك أقوال أخر ال 

جمال الستقصائها بعد ظهور ضعفها مما سبق.
واحلاصل: أن املتعني ما سبق من عدم الكراهة مطلقاً، كام هو ظاهر إطالق ما 

عن احلسن بن عيسى من أنه ال بأس بالصالة عىل من صيل عليه مرة.
 ،ويناسـبه ما يف الذكر . بـل عن املفاتيح أن بعضهم اسـتحب التكرار مطلقاً
حيث قال بعد التعرض لكالم بعض األصحاب وللنصوص: «فتبني رجحان الصالة 

بظهور الفتو وكثرة األخبار» ويتضح وجهه مما سبق.
(١) العمـدة فيه نصوص الصالة عىل محزة وسـهل بـن حنيف. وأما نصوص 
الصالة عىل النبي8 فيشـكل االستدالل هبا، لقرب عدم كوهنا من صالة امليت 

إال إذا كان امليت من أهل الرشف يف الدين(١).
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املعهـودة عىل مـا تقدم عند الـكالم يف اعتبار االسـتقبال. ومنه يظهـر ضعف إطالق 
. الكراهة يف كالم مجاعة، وحكي عن املشهور، ألنه ال يناسب هذه النصوص قطعاً

هـذا وحيث تقدم عـدم الدليل عـىل الكراهة فاملرشوعيـة يف العبادات تقتيض 
. الرجحان. وحينئذٍ يتعني كون الرشف يف الدين سبباً لتأكد الرجحان. كام أرشنا إليه آنفاً

(١) قـال يف اجلواهـر: «بـال خـالف رصيـح أجـده إال من املصنـف يف املعترب 
واملحكـي عـن الفاضـل يف بعض كتبـه، ومال إليـه يف املـدارك. وال ريـب يف ضعفه 
لألصـل. وإطـالق دليل الوجـوب، وفحو نصـوص اجلـواز... رضورة أنه يمكن 
دعـو لزوم اجلواز للوجوب يف الفرض، لعـدم ما يصلح حينئذ مقيداً إلطالق نحو 

قوله8: ال تدعوا أحداً من أمتي بال صالة».
لكـن مرادهP باألصل إن كان هو اسـتصحاب وجوب الصالة عىل امليت، 
نظري ما يذكر يف سـائر موارد تعذر بعض ما يعترب يف الواجب إلثبات وجوب امليسور 
: بأنه خمتص بام تعذر نبشـه والصالة عليه خارج القرب، وإال فال وجه  منه أشـكل أوالً
لالكتفاء بامليسـور، سـواءً كان دفنه بغري صالة لعذر أم بدونه. وال وجه حلرمة النبش 
بعـد أن كان دليلـه اإلمجـاع الذي كان املتيقن منـه ما إذا كان الدفن بعـد الصالة. نعم 

تتجه حرمة النبش لو لزم منه هتك امليت.
: بعدم هنوض االستصحاب بإحراز االكتفاء بامليسور عند تعذر املركب  وثانياً
التام، لتبدل املوضوع إال بناء عىل االكتفاء بالتسامح العريف يف موضوع االستصحاب 
الذي هو خالف التحقيق. والسيام يف مثل املقام مما كان اختالف حالتي اليقني والشك 
معتـداً هبـا عرفاً، بلحاظ عدم إرشاف املصىل عـىل امليت حلجب القرب له عنه، حيث ال 
يتضح صدق التكبري والصالة عليه وتبدل حالة امليت من االستلقاء إىل االضطجاع.

وإن كان مرادهP باألصل أصالة الرباءة من اعتبار ظهور امليت لدعو: أن 

(مسـألة ٥٠): لـو دفن امليـت بال صالة صحيحة صـىل عىل قربه(١)
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املتيقـن مـن دليل اعتباره ما إذا مل يدفن. بحيث ال جيوز الدفن قبل الصالة، دون ما إذا 
: بأنه خمتص بام إذا أمكن النبش إذ مع تعذره  حتقق الدفن لعذر أو بدونه، أشـكل أوالً
يرجع الشـك يف اعتبار ظهور امليت إىل الشـك يف سـقوط الصالة، وهو مقتىض أصل 

الرباءة. 
: بأنه مل يتضح كون املقام من موارد الشك يف اخلصوصية، بل ربام يكون  وثانياً
مـن موارد الدوران بـني التعيني والتخيري لعـدم اجلامع العريف بـني الصالة عىل القرب 

والصالة عىل امليت خارجه بالرشوط املعهودة.
وأما اإلطالق فهو ظاهر يف عموم الوجوب من حيثية أفراد امليت، ال يف إطالق 

الصالة الواجبة من حيثية أحواله.
فلم يبق إال ما ذكره أخرياً من استفادة الوجوب من اإلطالق بضميمة النصوص 

الدالة عىل جواز الصالة ومرشوعيتها. فالالزم النظر يف النصوص املذكورة.
وعمدهتا صحيح هشام بن سامل عن أيب عبد اهللاA: «قال: ال بأس أن يصيل 
الرجل عىل امليت بعد ما يدفن»(١) مؤيداً بخرب مالك عن أيب عبد اهللاA: «إذا فاتتك 
الصـالة عىل امليت حتى يدفـن فال بأس بالصالة عليه وقد دفـن»(٢)، وخرب عمرو بن 
مجيع عنهA: «قال: كان رسـول اهللا8 إذا فاتته الصالة عىل اجلنازة صىل عىل 
قـربه»(٣) ومرسـلة الذكـر: «روي أن النبـي8 صـىل عىل قرب مسـكينة دفنت 
»(٤) وقولهA يف مرسـل القالنيس يف املسـبوق ببعض التكبـريات: «يتم التكبري  ليالً
وهـو يمـيش معها، فإن مل يدرك التكبري كرب عند القـرب، فإن كان أدركهم وقد دفن كرب 

عىل القرب»(٥).
لكـن يعارضها مجلة أخر من النصوص، كموثق عامر املتقدم يف الصالة عىل 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١، ٢، ٣.
(٤) سنن البيهقي ج:٤ ص:٤٨.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٧ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٥.
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مـن ال كفـن له، وفيـه: «حيفر له ويوضـع يف حلده، ويوضـع اللبن عىل عورته فيسـرت 
عورتـه باللبـن وباحلجر، ثم يصـىل عليه، ثم يدفـن. قلت: فال يصىل عليـه إذا دفن؟ 
 فقـال: ال يصـىل عـىل امليت بعدمـا يدفن، وال يصـىل عليه وهـو عريان حتـى توار
عورته»(١) ونحوه مرسل حممد بن أسلم املتقدم هناك أيضاً، وفيه: «يصلون عليه وهو 
مدفون بعدما يدفن؟ قال: ال، لو جاز ذلك ألحد جلاز لرسول اهللا8، فال يصىل 

عىل املدفون، وال عىل العريان»(٢).
ودعـو ظهورمهـا يف النهي عن تأخري الصـالة عن الدفـن، ال يف عدم جواز 
 . الصـالة عىل املدفون مطلقـاً أو إذا دفن قبل الصالة تقصرياً أو عن عذر. ممنوعة جداً
والسـيام بلحاظ العدول يف اجلواب من اجلواب بالنفي إىل اجلواب بالكرب الظاهرة 

. يف العموم جداً
وقولـهA يف موثق عامر اآلخر املتقدم عند الـكالم يف اعتبار أن يكون رأس 
امليت إىل يمني املصيل ورجليه إىل يساره: «يسو وتعاد الصالة عليه وإن كان قد محل 

ما مل يدفن، فإن دفن فقد مضت الصالة عليه، وال يصىل عليه وهو مدفون»(٣).
ودعـو ظهـوره يف إجـزاء الصـالة الواقعـة عليه وهـو مقلوب لـو دفن قبل 
اإلعـادة، فـال ينايف وجـوب الصالة أو جوازهـا بعد الدفن. ممنوعة، بـل هو ظاهر يف 
بطـالن الصـالة عليـه مطلقـاً، وأن عدم الصـالة عليه بعـد الدفن ملـيض حملها وعدم 

مرشوعية الصالة حينئذ لكرب عدم الصالة عىل املدفون.
وقولهA يف حديثه الثالث املتقدم يف تكرار الصالة عىل امليت: «امليت يصىل 
عليه ما مل يوارَ بالرتاب وإن كان قد صيل عليه»(٤) ويف حديث يونس بن يعقوب املتقدم 
: «إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليه»(٥). وكذا صحيح حممد بن  هناك أيضاً

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.

(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١٩، ٢٠.
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مسلم أو زرارة اآليت. 
هذا وربام جيمع بني هذه النصوص بوجوه:

األول: محـل نصـوص اجلـواز عىل من مل يصـل عليه، ونصـوص املنع عىل من 
صيل عليه، كام يف املختلف وجامع املقاصد. ويناسـبه ما يف التذكرة واملتن  وعن هناية 
األحـكام مـن االقتصار يف الصالة عىل القرب عىل من مل يصـلَّ عليه. بل ظاهر التذكرة 
وعـن هنايـة األحكام اإلمجـاع عىل أنه ال يصىل عىل املدفـون إذا كان قد صيل عليه قبل 

دفنه. وإن كان هو خالف ظاهر كالم مجاعة من األصحاب.
وفيـه: أنهـ  مع عدم الشـاهد عليـهـ  تأباه بعض النصوص مـن الطائفتني معاً، 
لظهـور خربي مالـك وعمرو من نصوص اجلواز يف أن املعيـار فوت الصالة عىل من 
 يريدهـا، ال فـوت أصل الصالة عىل امليت. وأما نصوص املنـع فمن الظاهر أن كرب
عدم الصالة عىل املدفون قد سـيقت يف موثق عامر األول ومرسـل حممد بن أسـلم يف 
 مقـام تعليـم كيفية الصـالة عىل العاري الـذي مل يصل عليه، فال جمـال حلمل الكرب
املذكـورة عـىل خصوص من صيل عليـه. كام أن موثق عامر الثـاين وارد يف من مل يصل 
عليـه، بناء عىل ما سـبق من ظهـوره يف أن عـدم الصالة عليه مليض حملهـا، ال إلجزاء 
. وأما حديثه الثالث فهو كالرصيـح يف العموم ملن مل يصل عليه،  الصـالة عليـه مقلوباً

كام هو مقتىض (إن) الوصلية. 
الثـاين: محل الطائفة األوىل عىل اجلواز، والثانية عىل نفي الوجوب، كام يناسـبه 
مـا حكـي عن مجاعة مـن احلكم باجلـواز مطلقاً، بل عـن املنتهى والتحريـر الترصيح 
باالسـتحباب فيمـن مل يصل عليه وفيمن صيل عليـه إذا أراد الصالة عليه من مل يصل 

عليه.
لكنه مما تأباه بعض نصوص املنع، كاحلديثني األخريين، لرصاحة حديث عامر 
يف العمـوم ملـن صـيل عليه وقوة ظهور حديـث يونس يف إرادته، ومـن الظاهر أن من 
صـيل عليـه ال حيتمل وجوب الصـالة عليه، بل اجلـواز الغري، فالنهـي فيهام البد أن 
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يكون لبيان عدم اجلواز وعدم مرشوعية الصالة.
الثالث: محل نصوص اجلواز عىل ما قبل ميض اليوم والليلة ونصوص املنع عىل 
ما بعد ذلك، كام احتمله يف التهذيبني. وربام جعل احلدّ ثالثة أيام. ملرسلة اخلالف قال: 
«ومـن فاتتـه الصالة جاز أن يصيل عىل القرب يوماً وليلة. وقد روي ثالثة أيام... دليلنا 
إمجـاع الفرقة وأخبارهم، أوردناه يف الكتابني املقدم ذكرمها» ومل يورد يف التهذيبني إال 

بعض نصوص كل واحدة من الطائفتني.
لكن ال شـاهد عىل اجلمع املذكور إال مرسـلة اخلالف التـي ال جابر لضعفها، 
لعـدم ظهـور عمل األصحاب هبا، قال يف مفتاح الكرامـة: «وقد اعرتف املحقق ومن 
تأخـر عنـه بعدم العثور عىل املسـتند يف هـذه التحديدات. وكأهنـم مل يلتفتوا إىل رواية 
اخلـالف». ومع أن أكثر نصوص الطائفـة الثانية، أو مجيعها تأبى اجلمع املذكور، فإهنا 

كالرصحية يف النهي عن الصالة بمجرد الدفن.
الرابع: محل نصوص اجلواز عىل الدعاء ونصوص باملنع عىل الصالة املرشوعة 
املعهودة كام احتمله الشـيخ يف التهذيبني وحكي عن املحدث البحراين امليل إليه. وقد 
يناسـبه حديث حممد بن مسـلم أو زرارة: «قال: الصالة عىل امليت بعدما يدفن إنام هو 
الدعـاء. قـال: قلت فالنجايش مل يصـل عليه النبي8؟ فقال: ال إنـام دعا له»(١) 
ويف خرب جعفر بن عيسـى: «قدم أبو عبد اهللاA مكة فسـألني عن عبد اهللا بن أعني، 
فقلت: مات، قال: مات؟ قلت: نعم. قال: فانطلق بنا إىل قربه حتى نصيل عليه قلت: 
نعـم قـال: ال، ولكن نصـيل عليه ههنا، فرفـع يديه يدعو، واجتهـد يف الدعاء وترحم 

عليه»(٢).
لكن اإلنصاف أنه ال يناسب أكثر نصوص اجلواز، فصحيح هشام بن سامل قد 
تضمن الرتخيص يف الصالة بعد الدفن، وال حيتمل عدم مرشوعية الدعاء حينئذ، لينبه 
عـىل الرتخيص فيه، وخربا مالك مـوىل احلكم وعمرو بن مجيع، قد تضمنا املقابلة بني 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٥، ٤.
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الصـالة قبل الدفن والصالة بعده، وهي تقتـيض وحدة املراد هبام، وخرب القالنيس قد 
تضمن التكبري عىل القرب، الذي هو معترب يف الصالة املعهودة، ال يف الدعاء، كام ال خيفى.
ومثلـه مـا احتمله يف االسـتبصار من محل نصوص اجلواز عـىل ما إذا وضع يف 
القـرب ومل يـوارَ يف الـرتاب، ومحل نصـوص املنع عىل مـا إذا ووري به. فإنـه بعيد عن 

. كام لعله ظاهر. نصوص اجلواز جداً
ومن هنا كان الظاهر اسـتحكام التعارض بني النصوص. وال ينبغي اإلشكال 
يف رجحان الطائفة الثانية، ألهنا أكثر وأشـهر رواية، وقد وردت يف مناسـبات خمتلفة، 
فهـي أبعد عن احتامل التقية. وال أقل من تسـاقط الطائفتني والرجوع ألصالة الرباءة 
مـن وجـوب الصالة عليـه لو مل يصـل عليه قبل الدفـن، بل أصالة عـدم مرشوعيتها 

مطلقاً صىل عليه أم ال.
ومـا قيل من محل نصـوص املنع عىل التقية، ملوافقتهـا للمحكي عن أيب حنيفة 
الـذي غالـب العامة عىل فتاواه. يف غري حمله فإنه وإن حكـى يف التذكرة عن أيب حنيفة 
إطـالق املنع مـن الصالة عىل القرب فيمن دفن قبل الصالة عليه، إال أنه حكى عنه بعد 

ذلك أنه يصيل عليه الويل إىل ثالث، وال يصىل عليه غريه بحال.
كام حكي الصالة عليه عن أيب موسى األشعري وابن عمرو وعائشة واألوزاعي 
والشافعي وأمحد وإسحاق ومجاعة عىل اختالف منهم يف اإلطالق والتقييد والتحديد، 
من دون أن يظهر موافق منهم لنصوص املنع. فهي أبعد عن التقية، والسيام بمالحظة 

ما سبق.
ومثلـه دعو هجـر األصحاب لنصوص املنع، إلطباقهـم عىل اجلواز إىل يوم 
وليلـة، أو ثالثـة أيـام، أو إىل أن تغيـري صورتـه، أو مـادام امليت موجـوداً، أو مطلقاً، 

فتسقط عن احلجية، ويتعني العمل بنصوص اجلواز.
. فـإن  الندفاعهـا بـأن كالم األصحـاب يف غايـة االضطـراب فتـو ودليـالً
نصوص اجلواز مطلقة، وال يظهر منهم عامل بمضموهنا من القدماء عدا الصدوق يف 
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الفقيـه، حيـث ذكر بعضها من دون أن يعقب عليه، وحكي عن ظاهر احلسـن. وبقية 
األصحـاب بـني من فصل بني من مل يصـل عليه ومن صيل عليه، ومـن حكم باجلواز 
دون الوجوب، ومن فصل بني ميض يوم وليلة أو ثالثة أيام وعدم مضيها، وغري ذلك 
ممـا حيتمل أن يبتني عىل اجلمع بـني النصوص، كام أرشنا إليه آنفاً، ورصح به بعضهم، 

من دون أن يظهر منهم هجر نصوص املنع.
بل يظهر من التذكرة إمهال نصوص اجلواز والعمل بنصوص املنع بعد تقييدها 
بدليـل التحديـد بيوم وليلة أو ثالثة أيـام. قال: «وال جتوز الصـالة بعدها، ألنه بدفنه 
ربِ يف قربه، خرج املقدر باإلمجاع، فيبقى الباقي عىل  خرج من أهل الدنيا فسـاو من قُ
األصل. ولقول الكاظمA: ال تصل عىل املدفون، خرج ما قدرناه باإلمجاع، فيبقى 
الباقـي». ونحـوه عن املنتهى. وربام يكون ذلك هو الوجه عنـد غريه. كام أنه بل تقدم 
مـن الشـيخ احتامل محل أخبار اجلواز عىل ما إذا مل يـوار بالرتاب، أو عىل الدعاء، ومها 

راجعان إىل إمهاهلا، والعمل بنصوص املنع.
كام أنه يمكن اسـتنادهم بعد اضطراب النصـوص لوجوب الصالة عىل من مل 
يصل عليه بعموم وجوب الصالة، وجلوازها عىل من صيل عليه ومرشوعيتها بقاعدة 
التسامح يف أدلة السنن. ومع ذلك كيف يمكن دعو انفراد نصوص اجلواز باحلجية، 

وسقوط نصوص املنع باإلعراض؟!.
ومن هنا كان الظاهر عدم مرشوعية الصالة بعد الدفن، عمالً بنصوص املنع، 
أو باألصل وهو املطابق للسرية، املناسب للمرتكزات. وحينئذٍ ال يؤتى هبا إال برجاء 

املطلوبية.
ـ  لعذر أو تقصريـ  أو مع بطالن الصالة  هـذا ولو دفـن امليت بغري صالة أصالً
عليه، فإن تعذر نبشـه، السـتلزامه حمذوراً أهم من ترك الصالة عليه، فمقتىض أصالة 

الرباءة عدم وجوب الصالة عىل القرب، كام سبق.
أمـا لو أمكن نبشـه فمقتىض القاعدة وجوبه، لوال ظهـور بعض نصوص املنع 



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٧ ٣٢٢

املتقدمـة يف عـدم وجوبـه، مثل ما ورد يف الصـالة عىل العريان، فـإن املتيقن من مورد 
السؤال فيه ما إذا مل يصل عىل امليت، فعدم التنبيه فيه للنبش ظاهر يف عدم وجوبه وكذا 
قولهA يف موثق عامر املتقدم: «امليت يصىل عليه ما مل يوار بالرتاب وإن كان قد صيل 
عليه» فإنه كالرصيح ـ بمقتىض (إن) الوصلية ـ يف العموم ملن مل يصل عليه، كام تقدم. 
وظاهره سـقوط الصالة بالدفن، بحيث ال جتب بعده ولو برشط النبش. وكذا موثقه 
. ومن هنا  املتقدم فيمن صىل عليه مقلوباً، فإن عدم اخلصوصية عرفاً ملورده قريب جداً

يشكل وجوب النبش من أجل الصالة. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
(١) كـام عـن جممع الربهان. قيل ولعله إليه يرجع ما عن احلسـن من أنه يصىل 
عليـه مـا مل يعلم تغري صورته. وإن كان هو خالف ظاهره. نعم قد يكون هو املراد ممن 
أطلـق أو رصح بعـدم التحديد، ألن املنرصف منه كون الصالة عىل القرب بلحاظ كون 

امليت فيه، لتكون صالة عىل امليت.
ومـن ثـم ال جمال السـتفادة مرشوعية الصـالة بعد ذلك مـن إطالق نصوص 
اجلـواز لو كانت هي املرجع. والسـيام وأن املوضـوع يف بعضها الصالة عىل امليت، ال 

الصالة عىل القرب.
وأما التحديد بيوم وليله ـ كام عن املفيد ومجاعة كثرية، ونسبه للمشهور مجاعة، 
بل يف الغنية وظاهر التذكرة اإلمجاع عليهـ  فال يعرف مستنده، كام رصح بذلك مجاعة. 
نعم تقدم يف مرسـلة اخلالف التحديد بثالثة أيام. وظاهرهـ  كرصيح املراسـمـ  العمل 

هبا. وال يسعنا ذلك. 

ما مل يتالش بدنه(١).
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(١) وأمـا املأمـوم فـال إشـكال يف عـدم اسـتحباب ذلـك لـه، بل يتبـع طول 
الصف.

(٢) كام ذكره غري واحد، ويف كشف اللثام أنه قول األكثر، ويف املدارك أنه قول 
املعظم، ويف املختلف وعن غريه أنه املشـهور، بل يف الغنية وعن ظاهر املنتهى اإلمجاع 

عليه، ونفى اخلالف فيه رصحياً يف الثاين.
 :Aويقضيـه صحيح عبد اهللا بـن املغرية عن بعض أصحابنا عن أيب عبد اهللا
«قال: قال أمري املؤمننيA: من صىل عىل امرأة فال يقوم يف وسـطها، ويكون مما ييل 
صدرها، وإذا صىل عىل الرجل فليقم يف وسطه»(١) وقريب منه خرب جابر عن أيب عبد 
اهللاA: «قال: كان رسـول اهللا8 يقوم من الرجال بحيال الرسة، ومن النسـاء 

من دون ذلك قبل الصدر»(٢).
ولكن يف معترب موسى بن بكر عن أيب احلسنA قال: «إذا صليت عىل املرأة 
فقم عند رأسها، وإذا صليت عىل الرجل فقم عند صدره»(٣)، ونحوه معترب اجلعفريات 
ومرسـل دعائم اإلسـالم يف بيان صالة النبي8(٤). وظاهر االسـتبصار العمل 

بمضموهنا، ومحل احلديثني األولني عليها. وإن مل يتضح وجه اجلمع الذي ذكره.
هـذا وقد يكون مقتىض اجلمع بينها وبني مرسـل عبـد اهللا بن املغرية محلها عىل 
أفضلية الوقوف عند رأس املرأة وصدر الرجل، ومحل املرسل عىل عدم كراهة الوقوف 

عند صدر املرأة وال يف وسط الرجل.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢٧، ٣.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢.

(٤) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٤ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢، ٣.

(مسألة ٥١): يستحب أن يقف اإلمام واملنفرد(١) عند وسط الرجل 
وصدر املرأة(٢).
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نعـم هو خمالـف لظاهر خرب جابـر، لظهـور مداومة النبـي8 عىل وجه 
يف أفضليتـه. لكنـه ضعيف السـند معـارض يف حكايـة فعل النبـي8 بحديثي 

اجلعفريات والدعائم املشار إليهام.
هذا ويف اخلالف: «السنة أن يقف اإلمام عند رأس الرجل وصدر املرأة. دليلنا 
إمجـاع الفرقة»، وحكاه يف املختلف عن عيل بن بابويه والد الصدوق. ويشـهد له خرب 
جابـر: «سـمعت أبا جعفـر حممد بن عـيل الباقرA يقـول: وإذا ماتـت املرأة وقف 
املصـىل عليهـا عند صدرهـا، ومن الرجل إذا صـىل عليه عند رأسـه»(١) لكنه ضعيف 

سنداً معارض بام سبق، وخمالف لالعتبار.
ويف الفقيه واهلداية إطالق األمر بالوقوف عند الرأس، ويف املقنع إطالق األمر 

بالوقوف عند الصدر. ومل يعرف مستندمها.      
(١) بـال إشـكال ظاهر، وعـن املنتهـى واملفاتيـح: ال نعرف خالفـاً يف إجزاء 
الصالة الواحدة. بل ربام قيل إنه أفضل، ملا فيه من التعجيل، وملوثق عامر عن أيب عبد 
اهللاA: «يف الرجل يصيل عىل ميتني أو ثالثة موتى كيف يصيل عليهم؟ قال: إن كان 

ثالثة أو اثنتني أو عرشة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صالة واحدة...»(٢).
لكـن اسـتلزامه التعجيلـ  خصوصاً يف الدفن الذي هـو مندوبـ  غري مطرد. 

واألمر يف املوثق قد يكون وارداً لدفع توهم املنع.
اللهـم إال أن يقال: ظاهر السـؤال طلـب معرفة كيفية الصـالة للجهل املطلق 
هبا، من دون إشـعار باحتامل املنع، فيكون ظاهر األمر يف اجلواب احلث عىل الترشيك 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٣ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢.

(مسـألة ٥٢): إذا اجتمعـت جنائـز متعـددة جـاز ترشيكهـا بصالة 
واحدة(١)، فتوضع اجلميع أمام املصيل مع املحاذاة بينها. واألوىل مع اجتامع 
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ورجحانه.
نعم ال إشـكال ظاهراً يف عدم وجوبه، كام رصح به غري واحد. بل يف املبسـوط 
والتذكـرة وعـن الرسائر وهناية األحـكام أن اإلفراد أفضـل. ألن صالتني أفضل من 
صـالة، وألن القصد بالتخصيص أوىل منه بالتعميم. لكنهام كام تر. والسـيام بعدما 

سبق من ظهور املوثق يف رجحان الترشيك. 
(١) كـام هو املعروف بني األصحـاب، ويف اخلالف أن عليه إمجاع الطائفة، بل 
مجيع الفقهاء إال ابن املسـيب، ونحوه يف املعترب، إال أنه اسـتثنى ابن املسـيب واحلسـن 

البرصي، وعن املنتهى أنه مذهب العلامء كافة.
ويشـهد له النصوص، كصحيح زرارة واحللبي عن أيب عبد اهللاA: «قال يف 
الرجـل واملرأة كيـف يصىل عليهام؟ قال: جيعل الرجل وراء املـرأة، ويكون الرجل مما 

ييل اإلمام»(١) وغريه.
لكن يف موثق عبد الرمحن: «سألت أبا عبد اهللاA عن جنائز الرجال والنساء 
إذا اجتمعـت. قـال: يقـدم الرجال يف كتاب عـيلA(٢)، وخرب حممد بن مسـلم عن 
أيب جعفر [أيب عبد اهللا]A: «سـألته كيف يصىل عىل الرجال والنساء؟ قال: توضع 

الرجال مما ييل الرجال، والنساء خلف الرجال»(٣).
وال يبعـد محلهـا بقرينة النصوص السـابقة عىل تقديم الرجـال جلانب اإلمام، 
 :Aال بلحاظ سـمت القبلة، كام يناسـبه ما يف صحيح حممد بن مسـلم عن أحدمها
«سـألته عـن الرجـال والنسـاء كيف يصيل عليهـم؟ قال: الرجـل أمام النسـاء مما ييل 
اإلمـام يصـف بعضهم عىل أثر بعض»(٤) ومرسـلة اخلالف: «فوضعـوا جنازة الغالم 
ممـا يـيل اإلمام واملـرأة وراءه»(٥). وإن كان قـد ينافيه ما يأيت يف صحيـح احللبي، ويأيت
(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١٠، ٤، ٩، ١، ١١.

الرجل واملرأة أن جيعل الرجل أقرب إىل املصيل(١)، وجيعل صدرها حماذياً 
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الكالم فيه.
نعم ال إشـكال يف عدم وجوب ذلك وعـن املنتهى واملفاتيح نفي اخلالف فيه. 
كام يشـهد به صحيح هشـام بن سـامل عـن أيب عبـد اهللاA: «قال: ال بـأس أن يقدم 

الرجل وتؤخر املرأة، ويؤخر الرجل وتقدم املرأة. يعني يف الصالة عىل امليت»(١).
(١) كـام ذكره غري واحد، معللني إياه بإدراك االسـتحباب املذكور يف املسـألة 
السابقة بالنسبة إىل كل منها. وهو موقوف عىل إطالق دليل االستحباب املذكور ملا إذا 
صيل عىل جنائز متعددة، كام ادعاه يف اجلواهر، وهو غري ظاهر، بل ال يناسب ما يأيت يف 

الصورة الثانية من كون التدرج بنحو يكون رأس كل ميت عند ورك اآلخر.
(٢) كـام يف موثـق عامر عن أيب عبـد اهللاA: «يف الرجل يصـيل عىل ميتني أو 
ثالثة موتى كيف يصيل عليهم؟ قال: إن كان ثالثة أو اثنتني أو عرشة أو أكثر من ذلك 
فليصـل عليهـم صالة واحـدة، يكرب مخس تكبريات كام يصيل عـىل ميت واحد. ومن 
[قد] صىل عليهم مجيعاً يضع ميتاً واحداً ثم جيعل اآلخر إىل إلية األول ثم جيعل رأس 
الثالث عىل إلية الثاين شـبه الدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا، فإذا سـواهم هكذا 
قـام يف الوسـط فكرب مخس تكبـريات يفعل كام يفعل إذا صىل عىل ميت واحد. سـئل: 
؟ قال: يبدأ بالرجال فيجعـل راس الثاين إىل إلية األول  فـإن كان املوتى رجاالً ونسـاءً
حتـى يفـرغ من الرجال كلهم، ثـم جيعل رأس املرأة إىل إليـة الرجل األخري، ثم جيعل 
رأس املرأة األخر إىل إلية املرأة األوىل حتى يفرغ منهم كلهم، فإذا سـو هكذا قام 
يف الوسـط وسط الرجال، فكرب وصىل عليهم كام يصيل عىل ميت واحد»(٢) ويف موثق 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٦، ٢.

لوسـط الرجل(١). وجيـوز جعل اجلنائز صفـاً واحـداً، فيجعل رأس كل 
واحد عند إلية اآلخر شـبه الدرج(٢) ويقف املصيل وسط الصف، ويراعي 

يف الدعاء بعد التكبري الرابع تثنية الضمري ومجعه.
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سامعة: «سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت. فقال: يقدم الرجل قدام املرأة 
قليـالً وتوضع املرأة أسـفل من ذلك قليالً عند رجليـه. ويقوم اإلمام عند رأس امليت 
»(١). ويف صحيح احللبي: «سألته عن الرجل واملرأة يصىل عليهام؟  فيصيل عليهام مجيعاً
قـال: يكون الرجل بني يدي املرأة مما ييل القبلة، فيكون رأس املرأة عند وركي الرجل 
ممـا ييل يسـاره، ويكون رأسـها أيضاً مما ييل يسـار اإلمام، ورأس الرجـل مما ييل يمني 
اإلمـام»(٢). ومقتىض صحيح احللبي كون األقـرب لإلمام عند ورك األبعد. وبه يقيد 

املوثقان.
 :نعم هو ال يناسب ما سبق من استحباب كون الرجل أقرب للمصيل. ودعو
أنه وارد يف صورة جعل اجلنائز صفاً واحداً شبه املدرج، وتلك واردة يف صورة جعلها 
صفوفـاً متحاذيـة. مدفوعة بأنه ال يظهر من نصوص تقريب الرجل للمصيل، وال من 
فتـو األصحاب بذلك، خصوص صورة املحاذاة، بل هي واردة لبيان حكم اجتامع 

. موتى الرجال والنساء مطلقاً
ومثلهـا دعـو: االقتصار فيام تضمنه مـن تقريب املرأة للمصـيل عىل مورده، 
وهو ما إذا اجتمع الرجل الواحد مع املرأة الواحدة، دون ما زاد عىل ذلك. الندفاعها 
. فتأمل. ومن  بأن املناسـبات االرتكازية تقتيض إلغاء خصوصية املـورد املذكور عرفاً

ثم يشكل التعويل عىل صحيح احللبي يف ذلك.
ولعلـه لـذا كان ظاهر التذكـرة إمهاله، حيـث ذكر أن األبعد يكـون عند ورك 
األقـرب، املسـتلزم لكـون كل منهـم عنـد ورك اآلخـر مما يـيل يمينه، ال كـام تضمنه 
الصحيـح مـن كونه مما ييل يسـاره. وكأنه محـل املوثقني عىل ذلـك بضميمة ما تضمن 
اسـتحباب كون الرجل أقرب، كام قد يشـري إليه قولهA يف موثق سـامعة: «ويقوم 
اإلمام عند رأس امليت»، بحمل امليت فيه عىل الرجل. واألمر سـهل بعد كون احلكم 

. استحبابياً
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٨، ٧.
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هـذا والتـدرج املذكور مسـتلزم خلـروج بعض املوتـى مع كثرهتم عـن حماذاة 
املصـيل، ولبعد اإلمام عـن امليت املحاذي له، لو تأخر عنهم مجيعاً، وتقدمه عىل طرف 
الصـف لو كان قريباً منه. لكن ال جمـال لرفع اليد عن نصوصه ألجل ذلك، بل يتعني 

البناء عىل عدم البأس بذلك ألجلها.
د عن امليت  ومـن هنـا ال يبعد البناء عـىل لزوم تأخر املصيل عن مجيعهـا وإن بعُ

. . فتأمل جيداً املحاذي له، ألمهية التأخر ارتكازاً
(١) قال يف مفتاح الكرامة: «اإلمجاع عىل اسـتحباهبا مسـتفيض، بل كاد يكون 

متواتراً، كام يعلم ذلك من تتبع أحكام الصالة عىل اجلنازة مجاعة».
أقـول: أمـا رشعية اجلامعة فيها فيشـهد هبـاـ  بعد ظهـور مفروغية األصحاب 
عنها وسـرية املترشعة املتصلة بعصور املعصومنيG ـ سـرب النصوص، مثل ما ورد 
يف الصالة عىل آدمA(١)، وما ورد يف الصالة عىل سـهل بن حنيف من طلب الناس 
الصـالة عليه فيصيل عليه أمري املؤمنـني، حيث ال تصلح صالته إلجابة طلبهم إال أن 
يكـون إماماً هلـم(٢)، ونحوه ما تضمـن طلب الناس من رسـول اهللا8 أن يعيد 
الصـالة عىل جنـازة مل يدركوا الصالة عليهـا(٣)، وما ورد يف الصـالة عىل فاطمة بنت 
 ،(٦)Aأسـد(٤)، وعىل رسـول اهللا8(٥)، وما تضمن الصالة خلف أيب عبد اهللا

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٥، ٦.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١٣.
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٩.
(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.

(مسألة ٥٣): يستحب يف صالة امليت اجلامعة(١)
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ومـا ورد يف تكبـري الرجل قبل اإلمام(١)، ويف املسـبوق ببعض التكبـريات(٢) وفيام إذا 
انكشـف أن امليت مقلـوب بعد فراغ اإلمام من الصالة(٣) وفيمـن تفجأه اجلنازة وهو 
عىل غري طهر من أنه يكرب معهم(٤)، ويف صالة احلائض واجلنب(٥)، ويف إمامة النسـاء 
يف صـالة اجلنـازة(٦)، وما ورد من أن خـري الصفوف يف اجلنائز املؤخـر(٧)، ويف إجزاء 

صالة املفرد(٨) ويف ترشيك اجلنائز بصالة واحدة(٩).
وأما استحباهبا فهو ـ مع قضاء مرتكزات املترشعة به ـ مقتىض ما تضمن فضل 
اجلامعـة، ألن ذلك وإن ورد يف الصـالة اليومية ونحوها، أو كان املتيقن منه ذلك، إال 
أن املفهـوم منـه عرفاً قيام الفضيلـة بخصوصية اجلامعة من حيث هي. بل قد يسـتفاد 
ذلك مما تضمن أن أفضل املواضع يف الصالة عىل امليت املؤخر، حيث ال يبعد ظهوره 
يف املفروغية عن فضيلة اجلامعة، وأن األمر الذي حيتاج للبيان التفاضل بني الصفوف. 
والسـيام بلحاظ موثق السكوين عن أيب عبد اهللاA: «قال: قال النبي8: خري 
الصفـوف يف الصالة املقدم وخري الصفوف يف اجلنائز املؤخر...»(١٠). فإن املقابلة بني 
اجلامعتني يف اخلصوصية املذكورة يناسـب املفروغية عن اشـرتاكهام يف الفضيلة... إىل 

غري ذلك مما قد يظهر بالتأمل. 
بل نسب إىل غري واحد أنه لو امتنع الويل عن اإلذن فيها سقط اعتبار إذنه. قال 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب صالة اجلنازة.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٧ من أبواب صالة اجلنازة.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب صالة اجلنازة.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب صالة اجلنازة.

(٥) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب صالة اجلنازة.

(٦) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب صالة اجلنازة.

(٧) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٩ من أبواب صالة اجلنازة.
(٨) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٨، ٣٣ من أبواب صالة اجلنازة.

(٩) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صالة اجلنازة.
(١٠) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٩ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.
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يف حمكـي الذكر: «إلنطباق الناس عىل صـالة اجلنازة مجاعة من عهد النبي8 
إىل اآلن، وهو يدل عىل شدة االهتامم، فال يزول هذا املهم برتك إذنه».

لكن املراد بذلك إن كان سقوط اعتبار إذنه لو مل يأذن إال ملن ليس أهالً لإلمامة 
يف الصـالة أو يف وقـت أو مكان أو حال ال تتسـنى فيها اجلامعـة، فهو خالف إطالق 
أدلة الوالية، كمرسـيل ابن أيب عمري والبزنطي عن أيب عبد اهللاA: «قال: يصيل عىل 
اجلنـازة أوىل الناس هبا أو يأمر من حيب»(١) وخرب إسـحاق بـن عامر عنهA: «قال: 
الـزوج أحق بامرأته حتى يضعها يف قربها»(٢) وغريمها. وجمرد أمهية اجلامعة ال يقتىض 

اخلروج عن ذلك، بعد أن مل تكن واجبة.
قـال يف اجلواهر: «واحتـامل أن واليته نظراً للميت، فمع عـدم إذنه يف اجلامعة 
خيانـة للميت ومنـاف لصالحه، فال يعتـرب. ضعيف، بل خمالف لظاهـر األدلة». ومل 
يتضـح كـون مبنى الوالية يف املقـام عىل مراعاة مصلحة امليت، بـل لعله لتكريم الويل 

ومنع التشاح يف تطبيق أحكام امليت.
وإن كان املراد سقوط اعتبار إذنه لو مل يأذن يف اإلئتامم باملأذون له إذا كان أهالً 
لإلمامة أشـكل بعدم وضوح عموم الوالية لالئتامم حتى تسـقط باالمتناع، بل املتيقن 
منهـا تقـدم املصيل للصالة فراد أو إماماً، ألن ذلك هـو املنرصف من أدلتها، كام هو 
مقتـىض املقابلـة بني صالة الويل وصالة مـن يأمره، مع وضوح غلبـة مصاحبة صالة 

. املأموم لصالة كل منهام. وهو املناسب للسرية واملرتكزات جداً
بـل ال يبعـد اختصاصها بالصالة األوىل التي هبا يسـقط الفـرض، دون املعادة 
عـىل امليـت أو عىل القـرب ـ لو كانـت مرشوعة ـ بل هـي ارتكازاً حمـض خري للمصيل 

وامليت ال يرجع فيها للويل، كسائر اخلري الذي يوصل به.
هـذا ويف جامـع املقاصد: «ال خيفى إذن الويل إنـام يعترب يف اجلامعة، ال يف أصل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٤ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١، ٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٤ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٣.
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الصـالة، لوجوب ذلك عىل الكفاية، فكيف ينـاط برأي أحد من املكلفني. فلو صلوا 
فراد بغري إذن أجزأ». وهو كام تر، ألن عدم إناطة أصل الصالة برأي أحد املكلفني 
ال ينـايف إناطة خصوصياهتـا يف اجلامعة والفراد برأي الويل، كـام هو مقتىض إطالق 
أدلـة الوالية. وجـواز التقدم للصالة فـراد من دون إذنه منـاف لإلطالق املذكور. 
نعـم إجزاؤهـا لـو وقعت بقصد القربـة غفلة عن احلرمـة غري بعيد، كام هـو احلال يف 
مجيع موارد خمالفة مقتىض الوالية، عىل ما تقدم الكالم فيه يف فروع مباحث الوالية يف 

املسألة الثانية من الفصل الثاين يف الغسل.
هـذا وال إشـكال يف عـدم رشطيـة اجلامعة بل ادعـى عليه اإلمجـاع يف التذكرة 
وكشف اللثام وحمكي هناية األحكام وغريها. ويقتضيه إطالق أدلة وجوهبا بعد ثبوت 
 :Aوهو رصيح خرب اليسع بن عبد اهللا القمي: «سألت أبا عبد اهللا .رشعيتها فراد
عـن الرجـل يصيل عىل جنـازة وحده، قال: نعـم. قلت: فاثنان يصليـان عليها؟ قال: 
نعم، ولكن يقوم اآلخر خلف اآلخر، وال يقوم بجنبه»(١)، وما يف خرب موسى بن حييى 
مـن قول اإلمام الكاظمA ليحيـى: «وصل عيلّ أنت وأوليائي فـراد»(٢). كام أنه 

ظاهر بعض نصوص تكرار الصالة قبل الدفن أو بعده، وغري ذلك.
(١) كام رصح به يف الرشايع والنافع والقواعد يف إمامة الويل، وظاهر مجلة من 
 رشوحها املفروغية عنه، بل يف الرياض نفي وجدان اخلالف فيه، ويف املعترب والذكر
وعن املنتهى أن عليه اتفاق علامئنا. واستدل بإطالق أدلة اعتبارها يف جواز اإلقتداء.

وعـن الذخرية اإلشـكال فيه بعدم كوهنا صالة حقيقـة، فال يعترب فيها ما يعترب 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٨ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٣ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.

ويعتـرب يف اإلمام أن يكـون جامعاً لرشائط اإلمامة عـىل األحوط وجوباً إن 
مل يكـن أقـو(١). بـل األحوط وجوبـاً اعتبـار رشائط اجلامعة مـن انتفاء 
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يف الصـالة. عـىل أنه لو فرض إطالق الصـالة عليها وكوهنا مـن أفرادها احلقيقية فال 
يبعد انرصاف إطالقات أحكامها عنها، كام يناسبه املقابلة بينها وبني الصالة يف بعض 

النصوص، كموثق السكوين املتقدم املتضمن أن أفضل الصفوف املتأخر.
ومن ثم حكي عن السيد الطباطبائيP يف منظومته عدم اعتبار عدالة اإلمام 
وغريهـا هنـا. وعن كاشـف الغطاء: «ويف اشـرتاط قيامه لو أمّ قائمـني مع عجزه عن 
القيام، وطهارته باملاء لو أم متطهرين به، وعدم ارتفاع مقامه بام يعتد به عىل املأمومني 
وجهان، أقوامها العدم. أما الرقية واجلذام ونحوه وسـالمة اللسان من اآلفة فال مانع 

منها بال شبهة».
لكن هذا إنام يتجه لو كان االسـتدالل بإطالق أدلة رشوط اجلامعة يف الصالة، 
وليس هو ظاهر جامع املقاصد، بل ظاهره االستدالل بإطالق أدلة اعتبارها يف مطلق 
اإلقتـداء، إذ ال ريـب بعد النظر يف نصوص مرشوعية اجلامعة يف صالة اجلنازة املشـار 
إليهـا آنفـاً كوهنا مبنية عىل اإلقتـداء،  كالصالة اليومية، ولـذا تضمنت عناوين اإلمام 
واملأمـوم ونحومها ممـا يتفرع عىل اإلقتـداء، ال عىل جمرد االجتامع واالشـرتاك يف أداء 
العمل الواحد. ويستفاد اإلطالق املذكور من معترب الفضل عن الرضاA يف كتابه إىل 
 (٢)Aإال بأهل الوالية»(١) ونحوه حديث األعمش عن الصادق املأمون: «ال يقتد
ويف خرب أيب ذر: «قال إن إمامك شـفيعك إىل اهللا عز وجل فال جتعل شـفيعك سـفيهاً 
»(٣)، بنـاءً عـىل أنه رواية منـه عن املعصوم8 ال قول لـه، وإال أمكن  وال فاسـقاً
أن يكـون من اآلداب التي يرشـد إليها وحيث عليهـا بعد أن مل يكن له الترشيع. وخرب 
A يقول: سـتة ال يؤمـون الناس منهم شـارب النبيذ  األصبـغ قال: «سـمعت علياً
واخلمـر»(٤) ونحـوه خربه اآلخر(٥) وصحيـح أيب بصري عن أيب عبـد اهللاA: «قال: 

(١) وسائل الشيعة ج:٥ باب:١٠ من أبواب صالة اجلامعة حديث:١١.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٥ باب:١١ من أبواب صالة اجلامعة حديث:٦، ٢، ١١.

(٥) وسائل الشيعة ج:٥ باب:١٤ من أبواب صالة اجلامعة حديث:٦.
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مخسة ال يؤمون الناس عىل كل حال. وعدّ منهم املجنون وولد الزنا»(١).
اللهم إال أن يدعى انرصاف اإلطالقات املذكورة لإلقتداء يف الصالة املعروفة، 
 Aألهنا مورد الغرض املهم من اجلامعة. والسيام بمالحظة السياق يف بعضها كقوله
يف خرب األعمش املتقدم إليه اإلشارة: «وال صالة خلف الفاجر، وال يقتد إال بأهل 
الوالية» ومشـاهبة ألسـنتها ملـا ورد يف الصالة وغـري ذلك. عىل أهنا غـري عامة جلميع 

رشوط اإلمامة يف الصالة.
نعم قد يتمسـك باإلطالق املقامي لنصـوص اجلامعة يف صالة امليت، إذ حيث 
كانـت اجلامعـة متقومـة باإلعتبار املخرتع للشـارع، ومن دون أن تؤخـذ من العرف، 
ومل يكـن هلـا رشح مـن الشـارع إال يف مجاعـة الصـالة اليوميـة ونحوهـا كان املفهوم 
عرفـاً مـن أدلتها يف املقام الرجوع يف تشـخيصها ملا ورد من الشـارع يف تلك الصالة. 
والسيام مع سوقها معها يف بعض نصوص املقام يف مساق واحد، مثل موثق السكوين 
املتقدم، وصحيح زرارة عن أيب جعفرA: «قلت املرأة تؤم النساء؟ قال: ال إال عىل 

امليت...»(٢).
عـىل أنـه يكفي يف ذلك األصـل، ألن اجلامعة ملا كانت متقومـة باالعتبار، فهو 

مسبوق بالعدم ومقتىض االستصحاب عدم حتققه يف غري مورد الرشوط املذكورة.
نعـم قد ال يناسـب ذلك السـرية، ملا هو املعلوم من شـيوع اجلامعـة يف الصالة 
عـىل امليـت يف عصـور املعصومـنيG، فلـو كان البناء عـىل التقيد بـرشوط اجلامعة

 ـ خصوصـاً رشوط اإلمـام وعمدهتا العدالة ـ لكثر التوقف عنها من الشـيعة وظهر. 
ولكثر السـؤال عن ذلك وعن فروعه، كام ورد يف الصالة اليومية، مع أن نصوصها مل 

تتضمن شيئاً من ذلك.
بـل يظهـر منها اجلري عىل املعهـود من الدخول يف اجلامعة مـن دون كلفة، كام 

(١) وسائل الشيعة ج:٥ باب:١٤ من أبواب صالة اجلامعة حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٥ باب:٢٥ من أبواب صالة اجلامعة حديث:١.
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يظهر بأدنى سـرب هلا كصحيح حممد بن مسـلم عن أحدمهاA: «سـألته عن الرجل 
تفجـأه اجلنازة وهو عـىل غري طهر. قال: فليكـرب معهم»(١)، وحديث اليسـع املتقدم، 
ونصـوص صالة احلائـض اآلمرة بأن تقف وحدها بارزة عـن الصف(٢) وغريها. بل 
يصعب جداً محل نصوص صالة الويل أو أمره من حيب عىل ما إذا كان جامعاً للرشائط 
. ومن هنا كان الظاهر عدم اعتبـار العدالة يف اإلمام يف هذه الصالة.  أو يصـيل منفـرداً

وكذا سائر الرشوط مما كان مذهب العامة وسريهتم عىل عدم اعتباره.
كام أن الظاهر عدم اعتبار الطهارة باملاء لو كان املأمومون متطهرين به، وإن قيل 
برشطيـة ذلك يف اإلمامة يف الفرائض، ألن املناسـبات االرتكازية تقيض بأن رشطيتها 
فيها بلحاظ رشطيتها يف الصالة، لئال تكون صالة اإلمام دون صالة املأمومني فريضياً، 
، وإنام هي مسـتحبة فاملقام نظري  وال جيري ذلك يف املقام حيث ال تعترب الطهارة أصالً
صـالة امللتـزم ببعض آداب الصالة خلف من ال يلتزم هبا. بل إطالق أدلة عدم اعتبار 
الطهـارة يف صـالة األمـوات من دون تنبيـه إىل اعتبارها يف صالة اإلمـام حال طهارة 

املأمومني مع الغفلة عنه ظاهر يف عدم اعتبارها أصالً ولو كانت ترابية.

. ومثلها عدم اآلفة يف النطق، لعدم حتمل اإلمام عن املأموم شيئاً
نعـم ال يبعـد عـدم صحة إمامـة اجلالس للقائمـني، خلروجها عـن املتيقن من 
السـرية، فال خمرج عن اسـتصحاب عدم انعقـاد اجلامعة معها. فالحظ واهللا سـبحانه 

وتعاىل العامل.
(١) هـذا ومـا قبله مقتـىض األصل املتقـدم بعد عدم وضوح املخـرج عنه من 

سرية أو غريها.

(١) وسائل الشيعة ج:٥ باب:٢٥ من أبواب صالة اجلامعة حديث:١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٥ باب:٢٥ من أبواب صالة اجلامعة.

البعـد واحلائل، وأن ال يكون موقـف اإلمام أعىل من موقف املأمومني(١)، 
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(١) مل يذكر يف رشوط اجلامعة زائداً عىل الثالثة املتقدمة عدا عدم تقدم املأموم 
عـىل اإلمـام، بل األحوط عدم مسـاواته لـه. والظاهر أن ذلك مقتىض السـرية بل هو 
 Aمقتـىض التعبري بالتقدم يف مجلـة من النصوص، منها: نصـوص الصالة عىل آدم
كصحيـح عبد اهللا بن سـنان عن الصـادقA: «أنه قال: ملا مـات آدمA فبلغ إىل 
الصالة عليه فقال هبة اهللا جلربئيل: تقدم يا رسول اهللا فصل عىل نبي اهللا. فقال جربئيل: 
إن اهللا أمرنا بالسـجود ألبيك، فلسـنا نتقدم أبرار ولده، وأنت من أبرهم، فتقدم فكرب 
...»(١) وغريه. وما ورد يف الصالة عىل النبي8(٢)، وما ورد يف صالة  عليه مخساً
النسـاء من األمر بأن تقوم أحداهن يف الوسـط، وال تتقدم عليهن(٣) لظهوره يف ابتناء 
اإلئتامم يف الرجال عىل التقدم يف اجلملة، وصحيح اليسـع املتقدم األمر بالتقدم(٤) فإن 

مل ينهض ذلك كله بإثبات الوجوب فال أقل من كونه مقتىض األصل املتقدم.
(٢) ال إشـكال يف جواز دخوله يف أثناء الصالة، ويف اجلواهر: «بال خالف فيه 
بيننا بل اإلمجاع بقسـميه عليه». بل ظاهر اخلالف إمجاع املسـلمني عليه، وأن اخلالف 
بينهم يف فروع ذلك. ويقتضيه النصوص الكثرية املتضمنة قضاء ما فاته من التكبري(٥) 

اآليت بعضها.
هذا وقد رصح يف اخلالف والتذكرة وغريمها بأن له الدخول بني التكبريتني يف 
أثنـاء الدعـاء، وال ينتظر التكبري، بل يف اخلالف اإلمجاع عليه. واسـتدل له يف اجلواهر 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٩.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب صالة اجلنازة.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٨ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٧ من أبواب الصالة عىل اجلنازة.

وغري ذلك(١).
(مسألة ٥٤): إذا حرض شخص يف أثناء صالة اإلمام كربّ مع اإلمام(٢)،
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بإطالق نصوص املسبوق. لكن غالب النصوص املذكورة واردة يف بيان أصل القضاء 
أو كيفيته، ال يف كيفية الدخول.

كـام اسـتدل بعض مشـاخينا بصحيـح العيص: «سـألت أبا عبـد اهللاA عن 
الرجل يدرك من الصالة تكبرية. قال: يتم ما بقي»(١) بدعو: أنه من البعيد محله عىل 

الدخول عند التكبرية اخلامسة، بل البد من محله عىل الدخول قبلها عند الدعاء.
ويشـكل ـ مضافـاً إىل أنـه ال خيتص بالصحيـح املذكور، فقـد تضمن صحيح 
احللبـي اآليت وخرب القالنيس(٢) فرض إدراك تكبـرية أو تكبريتني ـ بأن التعبري بإدراك 
التكبرية ظاهر يف الدخول حينها، فإن أمكن محله عىل األخرية فهو وإن استبعد بلحاظ 
كوهنـا ختام الصالة فليحمل عىل الدخـول يف الرابعة، وال يتضح الوجه يف محلها عىل 

الدخول يف أثناء الدعاء األخري، ليكون كالنص يف املطلوب.
نعـم يف خـرب الدعائم عن جعفر بن حممدH: «من سـبق ببعـض التكبريات 
يف صـالة اجلنازة فليدخل معهم فليكرب، وليجعل ذلـك أول صالته»(٣) ونحوه خربه 
اآلخر عن عيلA(٤) وإطالقهام وافٍ باملطلوب. إال أن ضعف سندمها وعدم ظهور 

اعتامد األصحاب عليهام مانع من االستدالل هبام.
ومثله ما يف كشف اللثام واجلواهر من االستدالل بإطالق دليل اجلامعة ولعله 
إليه يرجع ما يف جامع املقاصد من االستدالل بإطالق الرشعية. لعدم وضوح الدليل 
املذكور، بعد أن مل يكن يف غالب الصلوات التي ترشع فيها اجلامعة إال تكبرية اإلحرام 
وهي التكبرية األوىل، التي ال إشـكال يف جواز الدخول بعدها ها هنا، وإنام اإلشكال 
يف موضـع الدخـول. نعم صالة العيدين مشـتملة عىل التكبـريات. إال أن محل صالة 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٧ من أبواب الصالة عىل اجلنازة حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٧ من أبواب الصالة عىل اجلنازة حديث:١، ٥.

(٣) دعائم اإلسالم ج:١ ص:٢٨٢. 
(٤) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٥ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢.
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امليـت عليها قياس. وكـذا تنزيل التكبريات هنا منزلة الركعات يف الفرائض. فالعمدة 
يف الدليل عليه السرية. والسيام مع ما هو املعلوم من أن كثرة املصلني كثرياً ما تستلزم 
عـدم دخـول بعضهم يف التكبرية األوىل إال بعد ميض زمـان معتد به من تكبرية اإلمام 

األوىل، كام أشار إليه يف التذكرة.
(١) كـام تضمنـه خـربا الدعائـم املتقدمان وهو املسـتفاد من صحيـح العيص 
املتقدم وصحيح احللبي وحديث عىل بن جعفر اآلتيتني املتضمنة إمتام وقضاء ما بقي. 
وحينئذ يتعني التشهد يف األوىل واملحافظة عىل ترتيب األدعية عىل الوجه السابق، بناءً 

عىل اعتبار الرتتيب املذكور يف صالة امليت.
نعـم يف خرب زيد الشـحام: «سـألت أبا عبـد اهللاA عن الصالة عـىل اجلنائز 
إذا فـات الرجـل منها التكبري أو الثنتان أو الثالث قـال: يكرب ما فاته»(١)، ونحوه خرب 
جابر(٢) ومقتضامها قضاء ما فات أوالً ومتابعة اإلمام يف األخرية. لكن ضعف سندمها 
مانع من رفع اليد هبام عن الصحيحني. والسـيام مع إمكان اجلمع بحملهام عىل قضاء 

الفائت من حيثية عدد التكبري، ال من حيثية الدعاء بني التكبريات.
بل لعل ذلك هو املتعني يف مجيع النصوص، ألن الرتتيب إنام هو بني األدعية ال 
بني التكبريات، ويكون الوجه يف املحافظة عىل الرتتيب بني األدعية حينئذ هو إطالق 

أدلته الشامل للمقام، ال نصوص املقام.
هـذا وأمـا بناءً عىل عدم اعتبـار الرتتيب بني األدعية ـ كام تقـدم ـ فال موضوع 

الختالف النصوص.
(٢) كـام هو املعروف بني األصحاب، بل يف اخلـالف والتذكرة وحمكي املعترب 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٣، ٤.

وجعلـه أول صالتـه(١)، وتشـهد الشـهادتني بعـده، وهكـذا يكـرب مـع 
اإلمـام ويأيت بام هو وظيفة نفسـه، فإذا فرغ اإلمام أتـى ببقية التكبريات(٢) 
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وغريها اإلمجاع عليه. ويقتضيه النصوص الكثرية، كصحيح العيص املتقدم وصحيح 
احللبـي عن أيب عبـد اهللاA: «أنه قـال: إذا أدرك الرجل التكبـرية أو التكبريتني من 
»(١) وغريها. وعن الذكر نسبة ذلك لألشهر. الصالة عىل امليت فليقض ما بقي متتابعاً

وظاهـره وجود قول بعدم إمتـام التكبريات، ومل يعرف القائـل بذلك. نعم قد 
A كان  يشهد له موثق إسحاق بن عامر عن أيب عبد اهللاA عن أبيهA: «أن علياً
يقول: ال يقىض ما سـبق من تكبري اجلنازة»(٢). لكنه ـ مع عدم رصاحته فيام نحن فيه ـ
ال يصلح ملعارضته النصوص األول التي هي أكثر عدداً، وأصح سنداً ومشهورة بني 

األصحاب معول عليها عندهم.
ولعلـه وارد للتقية، ملوافقتـه جلامعة من العامـة، وإن مل يصلح ذلك للرتجيح، 
الختالفهـم، بل األشـهر بينهم القضاء، وذلك يقتيض ترجيـح املوثق، لوال هجره يف 

نفسه، وكون الرتجيح بشهرة الرواية مقدماً عىل الرتجيح بمخالفة العامة.
هـذا وال يبعـد ظهـور األمر يف النصـوص املتقدمـة باإلمتام يف اإلرشـاد لبيان 
مرشوعية إكامل الصالة، وعدم مرشوعية الصالة الناقصة. وال أقل من احتامل ذلك، 
بحيث ال ظهور هلا يف وجوب اإلمتام تعبداً بعد سقوط الفرض الكفائي بفراغ اإلمام، 
بل قبله لو كانت صالته معادة. وإال فمن البعيد جداً وجوب إكامل الصالة بالرشوع 

. فيها تعبداً
لكـن يف كشـف اللثام بعد أن تعـرض لعموم وجوب القضـاء: «وال يعارض 
العموم سـقوط الصالة بفعل السـابقني، فإن املسـبوق ملا ابتدأ كانـت صالته واجبة، 
ووجوهبـا مسـتمر إىل آخرها، وإال مل جيب إمتام ما بقي مـن التكبريات». وظاهره محل 

نصوص املقام عىل وجوب اإلكامل وقد يستفاد من غريه وهو ممنوع ملا سبق.
وأشـكل منـه ما يف التذكرة من االسـتدالل عـىل وجوب اإلمتـام بأنه دخل يف 
: أن مقتىض  فـرض فوجـب إكامله. إذ فيهـ  بعد تسـليم عموم وجوب إمتام الفـرضـ 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١، ٦.



٣٣٩ .................................................................... يف االلتحاق باجلامعة يف األثناء 

كون فرض الصالة عىل امليت كفائياً سـقوطه عن الكل بفراغ األسـبق وحينئذٍ حيتاج 
وجوب اإلمتام للدليل.

وأشـكل مـن الكل مـا يف اجلواهر من أنـه وإن مل جيب اإلمتام، لسـقوط فرض 
الكفاية، إال أن العمل ال خيرج عن كونه من أفراد الواجب التي هبا امتثاله. فراجع.

(١) كام عن الصدوق والشيخ ومجاعة كثرية، ونسبه يف حمكي املعترب لألصحاب. 
. وبه يرفع اليد عن إطالق  ويشـهد له صحيح احللبي املتقدم املتضمن للقضاء متتابعاً

أدلة اعتبار الدعاء بني التكبريات.
لكن قيده العالمة ومجاعة ممن تأخر عنه بام إذا خاف الفوت برفع اجلنازة أو تغري 
هيئتها املعتربة، ونسبه يف حمكي البحار لألكثر. وكأنه حلمل الصحيح عىل الغالب، من 
خوف الفوت، والرجوع يف غريه إلطالق دليل اعتبار الدعاء بني التكبريات. لكنه ال 

خيلو عن إشكال، لعدم وضوح الغلبة بالنحو الصالح لتقييد اإلطالق.
 :Hنعـم قد يسـتدل له بصحيـح عيل بن جعفر عن أخيه موسـى بـن جعفر
«سـألته عن الرجل يدرك تكبرية أو تكبريتني عىل ميت كيف يصنع؟ قال: يتم ما بقي 
من تكبريه، ويبادر رفعه، وخيفف»(١)، بحمله عىل صورة إمكان الدعاء، ومحل صحيح 

احللبي عىل صورة خوف الفوت. لكنه بال شاهد.
وقـد محل بعضهـم التخفيف عـىل التتابع وتـرك الدعاء. وربـام عكس األمر، 

فحمل التتابع عىل ختفيف الدعاء. وكالمها خالف الظاهر.
واألوىل محـل صحيـح احللبي عىل جواز التتابع، ومحـل صحيح بن جعفر عىل 
اسـتحباب الدعـاء، مـع التخفيف فيـه إذا خيف رفع اجلنـازة. بل السـكوت يف بقية 
نصـوص املقام عن التنبيه لرتك الدعاء موجب ظهورها يف مرشوعيته، بنحو يناسـب 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٧.

بال دعاء(١). وإن كان الدعاء أحوط.
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محل صحيح احللبي عىل اجلواز دون الوجوب.
(١) عمـالً باألصل. إذ بناء عىل ما هو الظاهر يف حقيقة الوجوب الكفائي من 
أنـه عبارة عن تكليف الكل برصف الوجود للامهية احلاصل بفعل كل منهم، فاحتامل 
اعتبـار كـون املبـارش للصـالة بالغاً راجـع الحتـامل رشط زائد يف املكلف بـه مدفوع 

باألصل.
بـل ربام يدفع بإطالق ما تضمن األمر بالصالة عىل امليت، مثل قوله8: 
«ال تدعوا أحداً من أمتي بال صالة»(١) وقولهA: «صل عىل من مات من أهل القبلة 
وحسـابه عىل اهللا»(٢)، أو إطالق ما تضمن رشح صالة امليت، وأهنا مخس تكبريات(٣) 
وغريهـا. لكنـه ال خيلو عن إشـكال، لـورود األول يف مقـام العموم مـن حيثية امليت 
الذي يصيل عليه، والثاين لبيان أجزاء الصالة دون رشوطها. فتأمل. فالعمدة األصل 

بالتقريب املتقدم.
نعم بناءً عىل أن حقيقة الوجوب الكفائي هو تكليف الكل بالعمل مع سقوط 
التكليـف عنهـم بفعـل بعضهـم، فالشـك يف املقام راجع للشـك يف سـقوط تكليف 
البالغـني بفعـل الصبي، وهو خالف األصل، لكن التحقيـق األول كام ذكرناه يف حمله 

من األصول.
(٢) فقـد رصح غـري واحد بجواز صالة املـرأة، كام ذكروا جـواز إمامة املرأة، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٧ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٣، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢، ٥ من أبواب صالة اجلنازة.

(مسـألة ٥٥): لـو صىل الصبـي عىل امليت أجزأت صالتـه إذا كانت 
.(١)صحيحة عىل األقو

(مسـألة ٥٦): إذا كان الـويل للميـت امـرأة جاز هلا مبـارشة الصالة 
واإلذن لغريها، ذكراً كان أم أنثى(٢).



٣٤١ ..................................................... الكالم يف مبارشة املرأة للصالة إذا كانت ولياً  

ويف اجلواهـر: «بـال خالف أجده فيه، بل يف التحرير اإلمجـاع عليه» ويقتضيهـ  مضافاً 
إىل ذلـكـ  ما تقدم يف صالة الصبي. والسـيام بعـد داللة النصوص عىل رشعية صالة 

املرأة(١).
هـذا ويف صحيـح زرارة عن أيب جعفـرA: «قلت: املرأة تؤم النسـاء؟ قال: 
ال إال عـىل امليـت إذا مل يكـن أحد أوىل منها تقوم يف وسـطهن يف الصف معهن، فتكرب 
ويكربن»(٢). وقد يظهر منه اعتبار كوهنا هي الويل. وال يظهر منهم العمل به يف ذلك.

عىل أنه إنام يدل عىل اعتبار ذلك يف إمامتها، ال يف أصل صالهتا. مع أن ما تضمنه 
احلديـث مـن نفي إمامة املرأة للنسـاء يف غـري صالة امليت ملا كان حممـوالً عندهم عىل 
الكراهة كان الرشط املذكور رشطاً الرتفاع الكراهة، ال ألصل املرشوعية. نعم اعترب 
 :Aيف الرسائر يف صالة املرأة عدم الرجال. وقد يستدل له بخرب جابر عن أيب جعفر

«قال: إذا مل حيرض الرجل امليت تقدمت امرأة وسطهن...»(٣).
لكنـهـ  مـع ضعفـه يف نفسـه، وظهور إعـراض األصحـاب عنـه، ومعارضته 
بصحيـح زرارة املتقـدم الظاهـر يف أن املدار عىل عـدم وجود من هـو أوىل منها ـ غري 
رصيـح يف املطلـوب، بل هو ظاهر يف رشطيـة إمامتها بذلك. عىل أنـه ال يبعد وروده 
لبيـان إمكان سـدّ احلاجة بصالهتـا مع عدم حضور الرجل، لدفـع توهم عدم رشعية 
صالهتا مطلقاً، فاشـرتاط عدم حضور الرجل مسوق لتحقيق املوضوع وهو احلاجة، 
ال لرشطيتـه يف رشعيـة صالهتا أو إمامتها، وإال فمن البعيد جداً توقف صحة صالهتا 

عىل عدم حضور الرجل حتى لو أمكن إحضاره للصالة. فالحظ.
(١) بال إشـكال ظاهر، وإن مل يكثر النص عليه يف كلامهتم، ألن التحمل حيتاج 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢، ٢٥، ٢٩، ٣٩ من أبواب صالة اجلنازة.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١، ٤.

(مسألة ٥٧): ال يتحمل اإلمام يف صالة امليت شيئاً عن املأموم(١).
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للتنبيه عليه منهم، فعدمه ظاهر يف مفروغيتهم عن عدمه. ومن ثم حكي عن بعضهم 
استظهار اإلمجاع عليه.

ويقتضيـه إطـالق دليـل اعتبـار األدعية بني التكبـريات بعد اختصـاص دليل 
التحمـل بالقـراءة يف الصـالة. مضافـاً إىل ظهـور مـا ورد يف الصـالة عـىل املنافـق يف 
املفروغيـة عن قـراءة املصلني خلف اإلمام(١). وكذا صحيـح عيل بن جعفر املتقدم يف 

املسبوق ببعض التكبريات.
(١) إمجاعـاً كـام يف اخلـالف والغنية وظاهـر التذكرة. ففي معتـرب عبد احلميد 
بن سـعد: «قلت أليب احلسـنA: اجلنازة خيرج هبا ولسـت عىل وضوء، فإن ذهبت 
أتوضأ فاتتني الصالة، أجيزيني أن أصيل عليها وأنا عىل غري وضوء؟ فقال: تكون عىل 
»(٢). ويستفاد أيضاً مما تضمن األمر بالتيمم له، حيث يستفاد منه أنه من  طهر أحب إيلّ

أجل ترتب الطهارة عليه. بل ظاهره املفروغية عن استحباب الوضوء. 
(٢) الظاهر عدم اإلشكال فيه، بل الظاهر اإلمجاع عليه. ويقتضيه إطالق دليل 
البدلية، وخصوص صحيح احللبي: «سئل أبو عبد اهللاA عن الرجل تدركه اجلنازة 
وهو عىل غري وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصالة قال: يتيمم ويصيل»(٣). وال يبعد 
كـون املراد به فوت الصالة األوىل، ألن املتعـارف االجتامع هلا واالهتامم هبا، ال فوت 
ما يعمّ املعادة، لغفلة املترشعة عنها أو إغفاهلم هلا لو كانت مرشوعة يف نفسها. بل هو 

داخل يف املتيقن من موثق سامعة اآليت، كام يأيت التنبيه له.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤ من أبواب صالة اجلنازة.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٦.

(مسـألة ٥٨): قـد ذكروا للصالة عـىل امليت آداباً (منهـا): أن يكون 
املصيل عىل طهارة(١). وجيوز التيمم مع وجدان املاء إذا خاف فوت الصالة 

إن توضأ أو اغتسل(٢). 
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، بـل يف الذكر نسـبته إىل  (١) ففـي اجلواهـر: «عىل املشـهور نقـالً وحتصيالً
األصحـاب، والتذكـرة إىل علامئنا، وظاهره اإلمجاع، كـام يف املنتهى ذلك أيضاً، بل يف 

.«... اخلالف دعو اإلمجاع رصحياً
واسـتدل له بإطالق موثق سـامعة: «سـألته عن رجل مرت به جنازة وهو عىل 
غـري وضوء كيف يصنع؟ قال: يـرضب بيديه عىل حائط اللبن فليتيمم به»(١)، وموثقه 
اآلخـر عـن أيب عبد اهللاA: «عن املـرأة الطامث إذا حرضت اجلنـازة. فقال: تتيمم 
وتصـيل عليها، وتقوم وحدها بارزة عن الصف»(٢). ومرسـل حريز عنهA: «قال: 
الطامـث تصيل عىل اجلنازة، ألنه ليس فيها ركوع وال سـجود، واجلنب يتيمم ويصىل 
عـىل اجلنـازة»(٣)، فإن الطامث وإن كانت مسـتمرة احلـدث، إال أن الظاهر أن ترشيع 
التيمـم هلا ليس تعبدياً حمضاً، بل بلحـاظ ختفيفه للحدث وإحداثه مرتبة من الطهارة، 
الرتكاز عموم مطهريته املسـتفاد مما تضمن أن الرتاب أحـد الطهورين ونحوه، نظري 
ترشيـع الوضوء هلا يف أوقات الصالة. وحينئذ يقرب جداً عدم خصوصيتها يف ذلك، 
كام يناسـبه الرضوي: «وإن كنت جنباً وتقدمت للصالة عليها فتتيمم أو توضأ وصل 

عليه»(٤).
خالفاً ملا عن ظاهر املرتىض يف اجلمل والشيخ يف مجلة من كتبه وأيب عيل وسالر 
والقـايض والراوندي والشـهيد يف الـدروس والبيـان، فاقترصوا عـىل صورة خوف 

الفوت، ومال إليه يف حمكي املعترب واملدارك.
وقد يوجه بانرصاف موثق سـامعة لصورة خوف الفوت، لظهور قوله: «كيف 
يصنع؟» يف التحري، وال وجه له مع تيرس الوضوء. ودعو: أن التحري من جهة اجلهل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٦.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢، ٥.

(٤) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٠ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.

.(١) بل مطلقاً
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باحلكـم، ال مـن جهة عدم تيرس الوضوء. ممنوعة، بل ال تناسـب اجلـواب، إذ لو كان 
التحري من جهة اجلهل باحلكم لكان املناسب اجلواب بالتخيري بني الوضوء والتيمم.

نعـم يكفـي يف التحري حماولـة إدراك الصـالة األوىل مجاعة، لشـدة االهتامم هبا 
يف الصـدر األول، وتعـارف االجتامع هلا، فهو داخل يف املتيقن مـن املوثق، فيكفي يف 
مرشوعية التيمم اسـتلزام الوضوء فوهتا، وإن تيـرس معه تكرار الصالة عليه. نظري ما 

تقدم يف صحيح احللبي.
وبذلك يظهر قرب انرصاف موثق سـامعة و مرسل حريز والرضوي، لصورة 
تعـذر إدراك الصـالة األوىل بالطهارة املائية، ملا هو الظاهر من صعوبة الغسـل يف حق 

من حترضه اجلنازة بل حتى الوضوء يف حق املرأة.
عـىل أنه حيث ال إشـكال يف مرشوعية الغسـل فاالقتصار عـىل التيمم يف هذه 
النصـوص كـام يمكن أن حيمل عـىل أنه أحد طـريف التخيري، يمكـن أن حيمل عىل أنه 
البدل االضطراري املتعني لتعذر الغسل، وال طريق مع ذلك إلحراز مرشوعية التيمم 
مع تيرس الطهارة املائية وإدراك الصالة األوىل هبا. والسـيام مع ضعف مرسـل حريز، 
وورود موثـق سـامعة يف الطامث التي يتعـذر يف حقها الطهارة. بـل غاية ما يمكن يف 

حقها ختفيف احلدث. نعم ال بأس باإلتيان بالتيمم حينئذ برجاء املطلوبية.
(١) بال إشـكال يف األوىل، ويف اجلواهر: «إمجاعاً حمصالً ومنقوالً مستفيضاً إن 
مل يكن متواتراً، بل لعله إمجاع أهل العلم، كام عن التذكرة واملنتهى وظاهر املعترب. بل 

.«ال خالف يف النصوص كالفتاو
وأما يف البواقي فهو املرصح به يف كالم مجاعة كثرية، وعن كشف االلتباس أنه 

املشهور، وعن الروض أن عمل الطائفة عليه اآلن.
ويقتضيه صحيح عبـد الرمحن العزرمي: «صليت خلف أيب عبد اهللاA عىل 

(ومنها): رفع اليدين عند التكبري(١).
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جنازة، فكرب مخساً، برفع يديه يف كل تكبرية»(١). ونحوه خرب حممد بن خالد(٢)، ومعترب 
يونس: «سـألت الرضاA قلت: جعلت فـداك إن الناس يرفعون أيدهيم يف التكبري 
عـىل امليت يف التكبـرية األوىل، وال يرفعون فيام بعد ذلك، فأقترص عىل التكبرية األوىل 

كام يفعلون، أو أرفع يدي يف كل تكبرية؟ فقال: ارفع يدك يف كل تكبرية»(٣).
خالفـاً ملا عن مجاعة فخصوا اسـتحباب رفع اليديـن باألوىل، بل عن املختلف 
أنه األشهر، ويف الذكر والروضة واملدارك نسبته لألكثر، ويف كشف اللثام والكفاية 

واحلدائق أنه املشهور، بل عن الغنية وحمكي رشح اجلمل اإلمجاع عليه.
ويشـهد له حديـث غياث بن إبراهيم عن أيب عبـد اهللاA: «عن عىل أنه كان 
ال يرفـع يـده يف اجلنازة إال مرة واحدة يعني يف التكبري»(٤) وحديث إسـامعيل عنه عن 
أبيهA: «قال: كان أمري املؤمنني عيل بن أيب طالبA يرفع يده يف أول التكبري عىل 

اجلنازة، ثم ال يعود حتى ينرصف»(٥).
وربـام جيمع بني الطائفتني تارة: بحمـل األوىل عىل جمرد اجلواز، واألخرية عىل 
نفي االسـتحباب. وأخـر: بحمل األخرية عىل جواز الرتك لدفـع توهم الوجوب. 
ويشـكل األول بمخالفته لظاهر نصـوص الطائفة األوىل، وخصوصـاً معترب يونس. 
والثاين بمخالفته لظاهر الطائفة الثانية لظهورمها يف اسـتمرار أمري املؤمننيA ومن 

هنا كان الظاهر استحكام التعارض بني الطائفتني.
ودعو: سـقوط الطائفة األوىل عن احلجيـة بإعراض قدماء األصحاب، فإن 
املشـهور بينهم الثاين، ونسـبه يف الذكر جلمهور األصحـاب، وذكر أن اخلروج عن 

مجهورهم بخرب الواحد فيه ما فيه.
ممنوعة، لعدم كفاية ذلك يف اإلعراض املسقط للحديث عن احلجية بعد حكاية 
مضموهنـا عن الصـدوق األول، والشـيخ يف مجلة مـن كتبه، واملحقق. بـل هو ظاهر 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١، ٢، ٣.
(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٤، ٥.
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. الكليني، حيث اقترص عىل ذكر الطائفة األوىل. والسيام مع تساحمهم يف املستحبات كثرياً
بـل الظاهر ترجيـح األوىل بمخالفتها ملذهب أيب حنيفة ومالك والثوري، وإن 
. لظهور  خالفت مذهب الشـافعي وأمحـد ومجاعة من التابعني فيام حكي عنهـم مجيعاً

خرب يونس يف أن مذهب أيب حنيفة ومجاعته هو الذي عليه عمل العامة.
والسـيام مـع كون مذهبه يف ذلـك متفرعاً عىل مذهبه يف الصـالة اليومية، وقد 
 Aورد يف بعض النصوص ما يدل عىل التقية فيها، ففي رسالة أيب عبد اهللا الصادق
املشهورة ألصحابه: «دعوا رفع أيديكم يف الصالة إال مرة واحدة حني يفتتح الصالة، 
فإن الناس قد شـهروكم بذلك. واهللا املسـتعان، وال حول وال قوة إال باهللا»(١). بل من 

القريب أن يكون اقتصار أمري املؤمننيA عىل رفع اليدين يف التكبرية األوىلـ  لو تمـ 
A صالحـاً يف إعالن  لكـون ذلـك مقتىض سـرية من سـبقه من أئمـة اجلور ومل يـرَ

خالفهم.
(١) مل أعثر عاجالً عىل نص يشهد به. بل وال فتو لألصحاب قبل اجلواهر، 
فذكر اسـتحباب اجلهر يف اجلميـع، لوجوه ضعيفة. بل رصح يف التذكرة باسـتحباب 
اإلرسار عىل الدعاء، ونحوه حكي عن املحقق. ألنه أقرب للقبول، لبعده عن الرياء. 

ويناسبه إطالق ما تضمن استحباب اإلرسار بالدعاء(٢).
نعم قد يسـتدل عىل اسـتحباب إسـامع اإلمام من خلفه بعموم ما دل عىل ذلك 
يف اإلمـام، كصحيـح أيب بصـري عن أيب عبـد اهللاA: «قال: ينبغي لإلمام أن يسـمع 
من خلفه كل ما يقول، وال ينبغي مل خلفه أن يسـمعه شـيئاً ممـا يقول»(٣). وربام يدعى 
انرصافه إىل الصالة ذات الركوع والسـجود. لكنه ال خيلو عن إشكال، لقضاء مناسبة 

(١) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٩ من أبواب تكبرية اإلحرام حديث:٩.
(٢) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٢٢ من أبواب الدعاء.

(٣) وسائل الشيعة ج:٥ باب:٥٣ من أبواب صالة اجلامعة حديث:٣.

(ومنها): أن يرفع اإلمام صوته بالتكبري واألدعية(١).
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احلكم واملوضوع بالعموم، ملا هو املرتكز من كون ذلك من شـؤون اإلمامة، ومقتىض 
نظم اجلامعة.

وأما االسـتدالل باإلطالق املقامي ألدلة اجلامعة نظـري ما تقدم يف وجه اعتبار 
رشوط اجلامعة يف املقام من املسألة الثالثة واخلمسني. فال خيلو عن إشكال. بل الظاهر 
اختصـاص ذلك بام يعترب يف انعقاد اجلامعـة، ألن بيان أحكامها يف املقام من دون بيان 
املعيـار يف حتققهـا ظاهر يف االتـكال يف بيانه عىل مـا هو املعهود من الشـارع بعد أن مل 
يكن له معيار عريف، وإال كان الغياً، بخالف أحكام اجلامعة، حيث قد ختتص ببعض 

مواردها، فال ملزم بالبناء عىل عمومها لغري ما تضمنته أدلتها.
(١) ملا هو املرتكز وتقتضيه بعض النصوص من اهتامم الشارع األقدس بكثرة 
 :Aاملصلـني عـىل امليت. ففي صحيـح أيب والد وعبد اهللا بن سـنان عن أيب عبد اهللا
«قـال: ينبغي ألولياء امليت منكـم أن يؤذنوا إخوان امليت بموته، فيشـهدون جنازته، 
ويصلـون عليه، ويسـتغفرون له، فيكتسـب هلـم األجر ويكتسـب [ويكتب] للميت 
االسـتغفار، ويكتسـب هو األجر فيهم، ويف ما اكتسب له من االسـتغفار»(١). ولعله 
إليه يرجع ما ذكره غري واحد، ونسـبه يف الذكر لألصحاب، من اسـتحباب اختيار 
املواضع املعتادة للصالة. وإال فال وجه له إال ما يف اجلواهر من التربك هبا بسبب كثرة 

.املصلني فيها. وهو كام تر
نعم رصح مجاعة بكراهة الصالة يف املسـاجد، بل يف اخلالف اإلمجاع عليه بعد 
استثناء مكة املكرمة. ويقتضيه خرب أيب بكر بن عيسى بن أمحد العلوي: «كنا يف املسجد 
وقد جيء بجنازة، فأردت أن أصيل عليها، فجاء أبو احلسن األولA فوضع مرفقه 
يف صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من املسجد، ثم قال: يا أبا بكر إن اجلنائز ال 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.

(ومنها): اختيار املواضع التي يكثر فيها االجتامع(١).
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يصىل عليها يف املسجد»(١).
والبد من محله عىل الكراهة، لظهور اإلمجاع عىل اجلواز، كام هو ظاهر اخلالف، 
بل رصح به يف حمكي املنتهى، ولصحيح الفضل: «سـألت أبا عبد اهللاA هل يصىل 

عىل امليت يف املسجد؟ قال: نعم» ونحوه معترب حممد بن مسلم(٢).
هذا وأما اسـتثناء مكة فهو داخل يف معقد إمجاع اخلالف املتقدم، ونحوه إمجاع 
جممـع الربهان، وظاهر ما يف جامع املقاصد وعن الروض من نسـبته لألصحاب. ومل 
يظهر وجهه عدا ما عن املنتهى من أن مكة كلها مسجد، فلو كرهت الصالة يف بعض 

 .!مساجدها لزم التعميم فيها أمجع. وهو كام تر
(١) كام تقدم يف املسألة الثالثة واخلمسني. وتقدم وجهه.

(٢) ولـو كان املأموم واحداً، بخالف املكتوبة. كام نفى وجدان اخلالف فيه يف 
اجلواهـر. خلرب اليسـع بن عبد اهللا القمي: «سـألت أبا عبـد اهللاA عن الرجل يصيل 
عـىل جنازة وحـده؟ قال: نعم قلـت: فاثنان يصليـان عليها؟ قال: نعـم، ولكن يقوم 
اآلخر خلف األخر، وال يقوم بجنبه»(٣). وال إشـكال ظاهراً يف أن املراد به اإلئتامم ال 
صالهتام معاً منفردين أو ما يعم ذلك. كام أن الظاهر عدم اإلشكال بينهم يف محله عىل 

االستحباب، ولذا قلّ تنبيههم عليه.
(٣) لقولـهA يف صحيـح الفضالء: «وأحق املوتـى أن يدعى له املؤمن»(٤)، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٠ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٠ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١ وذيله.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٨ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.

(ومنها): أن تكون الصالة باجلامعة(١).
(ومنها): أن يقف املأموم خلف اإلمام(٢).

(ومنها): االجتهاد يف الدعاء للميت وللمؤمنني(٣). 
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بنـاءً عـىل محله عىل اسـتحباب اإلكثار من الدعاء له، كام سـبق عند الكالم يف وجوب 
الدعـاء للميـت يف الصالة عليه. مضافـاً إىل ما تضمن اسـتحباب الدعاء للمؤمن(١)، 

الظاهر يف العموم الشمويل ال البديل.
(١) كام يف العروة الوثقى. ومل أعثر عاجالً عىل من تعرض له، وال عىل نص به 

يف املقام عدا ما ورد يف صالة العيدين(٢). ووهن االستدالل به هنا ظاهر.
(٢) مما تقدم يف املسألة السادسة واألربعني يظهر عدم وجوب ذلك، بل وال ما 

كان هبيئته. فراجع. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.

(١) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٤١، ٤٢، ٤٣ من أبواب الدعاء من كتاب الصالة.
(٢) وسائل الشيعة ج:٥ باب:٧ من أبواب صالة العيدين حديث:١.

(ومنها): أن يقول قبل الصالة: الصالة، ثالث مرات(١).
(مسـألة ٥٩): أقل ما جيزئ من الصالة أن يقول: اهللا أكرب. أشـهد أن 
ال إله إال اهللا، وأشـهد أن حممداً رسـول اهللا. ثم يقول: اهللا أكرب. اللهم صل 
عـىل حممد وآل حممد، ثم يقول: اهللا أكرب. اللهـم اغفر للمؤمنني. ثم يقول: 

اهللا أكرب. اللهم اغفر هلذا. ويشري إىل امليت. ثم يقول: اهللا أكرب(٢).
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(١) قـال يف لسـان العرب: «وشـيعه وشـايعه كالمها: خرج معـه عند رحيله 
ليودعـه ويبلغـه منزله. وقيل: هو أن خيرج معه يريد صحبته وإيناسـه إىل موضع ما». 
ومقتـىض ذلك كون املتيقن من التشـييع اخلروج مع امليـت إليصاله إىل قربه الذي هو 
منزله بعد املوت، فال يشـمل اخلروج معه لغري ذلك، كنقله من حمل موته للمغتسـل، 

أو ملوضع الصالة عليه من دون أن ينتهي به إىل قربه.
لكـن الظاهـر عموم األحـكام اآلتية جلميـع ذلك. والسـيام وأن النصوص مل 
تقتـرص عىل عنوان التشـييع، بـل تضمنت أيضاً إتبـاع اجلنازة واخلـروج معها وامليش 
معهـا، ونحو ذلك مما يصدق عىل اجلميع. مضافاً إىل رصيح بعض النصوص كمعترب 
أيب بصـري: «سـمعت أبا جعفرA يقول: من مشـى مع جنازة حتـى يصيل عليها ثم 
رجـع كان لـه قرياط مـن األجر، فإذا مـيش معها حتى تدفـن كان له قرياطـان...»(١) 

ونحوه غريه.  
(٢) قال يف اجلواهر: «بال خالف أجده يف استحباب ذلك سو ما عن اجلعفي 
من أنه يكره النعي. إال أن يرسل صاحب املصيبة إىل من خيتص به. ولعله غري ما نحن 

فيه. وإال كان حمجوجاً باإلمجاع عن اخلالف عليه. مضافاً إىل النصوص...».
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣.

الفصل الثامن
يف التشييع(١)

يستحب إعالم املؤمنني(٢)
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ويقتضيه صحيح أيب والد وعبد اهللا بن سـنان(١) املتقدم قريباً يف آداب الصالة 
عـىل امليـت. مضافاً إىل ما فيه مـن تكريم امليت ورسور أهله. بل قـد يكون فيه ترويج 
للديـن وإعـزاز له. قد يسـتدل له ـ مـع ذلك ـ بصحيـح ذريح املحاريب: «سـألته عن 
اجلنازة يؤذن هبا الناس؟ قال: نعم»(٢). لكنه ال خيلو عن إشـكال، الحتامل كون منشـأ 
السـؤال احتامل مرجوحية اإلعالم أو حرمتـه ملنافاته للتعجيل أو لغري ذلك، فال يدل 
اجلواب عىل أكثر من اجلواز. وألجله قد يشـكل أيضاً االسـتدالل بمرسـل القاسـم 
عنـهA: «قـال: إن اجلنازة يؤذن هبـا الناس»(٣)، حيث حيتمل سـوق اجلملة اخلربية 

لبيان اجلواز بعد احتامل توهم املنع. فتأمل.
(١) أما غريه فال دليل عىل استحباب اإلعالم بموته بعد قصور ما سبق عنه.

. واألخبار به مستفيضة  (٢) ويف اجلواهر: «استحبابه إمجاعي إن مل يكن رضورياً
إن مل تكن متواترة». وموضوع بعض النصوص وإن كان هو املسلم، بل مطلق اجلنازة، 

إال أن ارتكاز كون التشييع لتكريم امليت يقيض بانرصافه خلصوص املؤمن.
نعم ورد يف مجلة من النصوص األمر بحسن معارشة العامة يف مجلة من األمور، 
منهـا حضور اجلنائز. ففي صحيـح معاوية بن وهب: «قلت أليب عبد اهللاA: كيف 
ينبغـي لنـا أن نصنع فيام بيننا وبني قومنـا، وفيام بيننا وبني خلطائنـا من الناس؟ فقال: 
تؤدون األمانة إليهم، وتقيمون الشـهادة هلم وعليهم وتعودون مرضاهم وتشـهدون 

جنائزهم»(٤)، ونحوه غريه من النصوص الكثرية.
لكـن ذلك بمالك آخر غري املالك املتقـدم. ولعله خيتص بمن تقتيض الظروف 
خمالطته و معارشته من فرق املسـلمني، بل مطلق الناس، وال يعم مجيع أهل اخلالف، 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١، ٣، ٤.
(٤) وسائل الشيعة ج:٨  باب:١ من أبواب أحكام العرشة حديث:١.

بمـوت املؤمـن(١)، فيشـيعوه. ويسـتحب هلـم تشـييعه(٢). وقـد ورد يف 
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فضالً عن غري املسـلمني. عىل أنه إنام يقتيض اسـتحباب التشييع ال استحباب اإلعالم 
باملوت.

(١) كـام رصح به غري واحد. ويقتضيه ـ مضافاً إىل ما هو املعلوم من أن أفضل 
األعـامل أمحزهـا ـ النصوص، فإنـه وإن كان التعبـري يف مجلة منها بتشـييع اجلنازة، أو 
بتبعيتهـا أو اخلـروج فيهـا، إال أن مجلـة منهـا قد تضمنـت امليش، كمعتـرب أيب بصري: 
«سـمعت أبـا جعفرA يقول: من مشـى مع جنازة حتى يصيل عليهـا ثم رجع كان 
له قرياط من األجر، فإذا مشـى معها حتى تدفن كان له قرياطان. والقرياط مثل جبل 
أحـد»(١) وقولهA يف معترب زرارة: «إنام هو فضـل فبقدر ما يميش مع اجلنازة الذي 
يتبعهـا»(٢). ومقتـىض اجلمع العريف محـل الثانية عىل الفضل، فإنـه أوىل عرفاً من إلغاء 
خصوصيـة املـيش فيها عمـالً بإطـالق األوىل. والسـيام بمالحظة ارتـكاز أن أفضل 

األعامل أمحزها.
بل الظاهر كراهة الركوب من غري عذر، كام رصح به يف النهاية واملعترب والتذكرة 
والـدروس وغريها وعـن املنتهى أنه قول العلـامء كافة. لصحيح عبـد الرمحن بن أيب 
عبـد اهللا عـن أيب عبـد اهللاA: «قال: مات رجـل من األنصار من أصحاب رسـول 
اهللا8، فخرج رسـول اهللا8 يمـيش، فقال له بعـض أصحابه: أال تركب 
يا رسـول اهللا؟ فقال: إين أكره أن أركب واملالئكة يمشـون»(٣)، ومرسـل بن أيب عمري 

(*) ، (**) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١، ٤.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣، ٥.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

فضلـه أخبـار كثـرية. ففـي بعضهـا: «مـن تبع جنـازة أعطـي يـوم القيامة 
أربـع شـفاعات، ومل يقـل شـيئاً إال وقال امللـك: ولك مثل ذلـك»(*). ويف 
بعضهـا: أن أول مـا يتحف املؤمن يف قربه أن يغفر ملن تبـع جنازته(**). وله 
(١) آداب كثرية مذكورة يف الكتب املبسـوطة. مثل أن يكون املشـيع ماشـياً
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عنهA: «قال: رأ رسـول اهللا8 قوماً خلف جنازة ركباناً فقال: ما استحيى 
هؤالء أن يتبعوا صاحبهم ركباناً وقد أسـلموه عىل هذه احلال؟!»(١)، وحديث غياث 
بـن إبراهيـم عنهA عن أبيه عن عيلA: «أنه كره الركوب مع اجلنازة يف بدائه إال 
مـن عذر. وقال: يركب إذا رجع»(٢). ومنه يظهر ارتفاع الكراهة بالعذر، كام رصح به 

مجاعة، ويف التذكرة وعن هناية األحكام اإلمجاع عليه.
(١) كام يف املقنع واخلالف، ويف الثاين أن عليه إمجاع الفرقة وأخبارهم. ويشهد 
به صحيح إسـحاق بـن عامر عن أيب عبد اهللاA: «قال: املـيش خلف اجلنازة أفضل 
من امليش بني يدهيا»(٣)، وموثق السـكوين عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عيل عليهم 
السـالم: «قال سـمعت النبـي8 يقـول: اتبعوا اجلنـازة، وال تتبعكـم. خالفوا 
أهـل الكتاب»(٤) ونحوه معترب اجلعفريات(٥) وخرب جابـر عن أيب جعفرA: «قال: 
مشـى النبي8 خلف جنازة، فقيل: يا رسـول اهللا مالك متيش خلفها؟ فقال: إن 
املالئكـة رأيتهم يمشـون أمامها، ونحن تبع هلم»(٦). ويف مرسـل الصـدوق يف املقنع: 

«روي اتبعوا اجلنازة وال تتبعكم، فإنه من عمل املجوس»(٧) وغريها.
لكـن رصح غـري واحد بإحلاق امليش بجانبي اجلنـازة يف الفضل بامليش خلفها، 
فخريوا بينهام يف مقابل امليش أمامها، من دون تنبيه ألفضلية األول، ويف املعترب والتذكرة 
وجامـع املقاصد دعـو إمجاع علامئنا عليه. وال يبعد رجـوع اإلمجاع يف كلامت الكل 
ملرجوحيـة التقـدم. وأن إمهاهلم التنبيه لرجحـان التأخر عىل امليش مـن اجلانبني ليس 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤.
(٥) ، (٦) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٤ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥، ٢.

(٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٦.

خلف اجلنازة(١)
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خلالفهم فيه، بل الهتاممهم ببيان مرجوحية التقدم.
نعم يف خرب سـدير عن أيب جعفرA: «قال: من أحب أن يميش ميش الكرام 
الكاتبـني فليمـش جنبـي الرسيـر»(١) وتعـرض يف الرضـوي ملضمونـه(٢). ومقتضاه 
أفضلية اجلنبني من اخللف. لكنه ال يناسـب خـرب جابر. وربام جيمع بينهام بحمل خرب 
سـدير عىل جمرد بيان كيفية ميش املالئكة، وخرب جابر عىل أفضلية التأخر عنهم تأسـياً 

بالنبي8. فتأمل.
هذا ومما سـبق يف موثق السكوين وغريه. يظهر كراهة التقدم، كام رصح به غري 
واحـد، وعن الذكر نسـبته لكثري من األصحاب. بل قد يسـتفاد مـن حمكي املنتهى 

دخوله يف معقد اإلمجاع، وإن مل خيل عن إشكال.
لكـن رصح يف املعتـرب وحمكـي الذكـر بعـدم الكراهـة، وهـو ظاهـر النهاية 
واملبسوط وعن موضع من املنتهى. وكأنه ملوثق السكوين عن أيب عبد اهللاA: «سأل 
كيـف أصنـع إذا خرجـت مع اجلنـازة؟ أميش أمامهـا أو خلفها أو عـن يمينها أو عن 
شـامهلا؟ فقـال: إن كان خمالفاً فال متش أمامـه، فإن مالئكة العذاب يسـتقبلونه بألوان 
العذاب»(٣)، ونحوه موثق أيب بصري(٤)، وخرب يونس بن ظبيان(٥)، وخرب أيب البخرتي 
عـن جعفر عـن أبيه عن عيلA: «قال رسـول اهللا8: إذا لقيت جنازة مرشك 
فال تسـتقبلها، خذ عن يمينها وعن شـامهلا»(٦) ويف مرسل الصدوق يف املقنع: «وروي 
إذا كان امليـت مؤمناً فال بأس أن يميش قدام جنازته، فإن الرمحة تسـتقبله، والكافر ال 
تتقدم أمام جنازته، فإن مالئكة العذاب تستقبله»(٧). لظهورها يف اختصاص الكراهة 

بغري املؤمن.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٤ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣، ٥.
(٥) ، (٦) ، (٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤، ٨، ٧.
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وفيه: أن اختصاص الكراهة باملالك املذكورة يف هذه النصوص بغري املؤمن ال 
ينايف ثبوهتا يف املؤمن بمالك آخر أخف، كام يستفاد من النصوص السابقة.

هـذا ويف كشـف اللثـام: «وقـال أبـو عيل: يمـيش صاحـب اجلنازة بـني يدهيا 
والقاضـون حقـه وراءها. ولعله ملا يف خرب احلسـني بن عثـامن أن الصادقA تقدم 
رسير ابنه إسامعيل بال حذاء وال رداء». ومقتضاه استحباب التقدم لصاحب اجلنازة. 

لكن اخلرب املذكور(١) ال ينهض بتقييد ما تقدم بعد كون مضمونه قضية يف واقعة.
وبذلك خيرج عن ظاهر التخيري يف بعض النصوص، كصحيح حممد بن مسلم 
عـن أحدمهاA: «سـألته عن امليش مع اجلنـازة. فقال: بني يدهيا وعـن يمينها وعن 
شـامهلا وخلفهـا»(٢) وقريـب منه صحيحه اآلخـر(٣) فيحمل عىل جمـرد الرتخيص، أو

عىل التقية.
(١) كام رصح به بعضهم ويقتضيه عموم استحباهبا ومناسبتهام ألمثال املقام من 
 :Aمـوارد التذكـرة واالعتبار. ويف صحيح عجالن أيب صالح: «قال يل أبو عبد اهللا
يا أبا صالح إذا محلت جنازة فكن كأنك أنت املحمول، وكأنك سـألت ربك الرجوع 
إىل الدنيـا ففعـل، فانظـر ماذا تسـتأنف. قال: ثم قـال: عجب لقوم حبـس أوهلم عن 
آخرهـم، ثـم نودي فيهـم الرحيل وهـم يلعبـون»(٤). ويف خرب حديـث أيب ذر: «قال 
رسـول اهللا8: يا أبا ذر اخفض صوتك عند اجلنائز وعند القتال وعند القرآن. 
يـا أبـا ذر إذا اتبعت جنـازة فليكن عملك فيهـا التفكر واخلشـوع. واعلم أنك الحق 
به»(٥). وعن دعوات القطب الراوندي قال: «وكان النبي8 إذا تبع جنازة غلبته 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب االحتضار وما يناسبه حديث:٧.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١، ٢.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٩ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٥) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٥٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

،(١) خاشعاً متفكراً
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كآبة، وأكثر حديث النفس، وأقل الكالم»(١).
(١) فقـد تظافرت النصوص باحلث عىل محل اجلنازة، والسـيام تربيعها وذلك 
بحملهـا من جوانبهـا األربع، كخرب جابر عن أيب جعفرA: «قال: السـنة أن حيمل 
الرسيـر مـن جوانبه األربـع، وما كان بعد ذلـك من محل فهو تطـوع»(٢)، ويف حديث 
صالح عن أيب عبد اهللاA: «قال: من أخذ بقائمة الرسير غفر اهللا له مخسـاً وعرشين 

كبرية، فإذا ربّع خرج من الذنوب»(٣) وغريمها.
هـذا ومقتىض إطـالق الرتبيع فيـام تقدم غريه اسـتحبابه بأي وجـه كان، وهو 
رصيح صحيح احلسـني بن سـعيد: «أنه كتب إىل أيب احلسـن الرضاA يسـأله عن 
رسيـر امليـت حيمل، له جانـب يبدأ به يف احلمل مـن جوانبه األربعـة، أو ما خفّ عىل 

الرجل حيمل من أي اجلوانب شاء؟ فكتب أهيا شاء»(٤).
غايـة األمـر أنـه رصح األصحـابـ  تبعاً للنصـوصـ  بأن األفضـل فيه كيفية 
خاصة، تبتني عىل البدء باجلانب من املقدم، ثم االنتقال منه للمؤخر من ذلك اجلانب 
ثـم للمؤخر من اجلانب الثاين، واخلتم باملقدم من اجلانب املذكور، بنحو االسـتدارة، 
ال بنحـو االنتقـال من املقدم للمؤخر ثـم للمقدم من اجلانب الثاين ثـم للمؤخر. نعم 
اضطربت كلامهتم يف تعيني املبدأ، وأنه يمني امليت أو يسـاره. ولعل منشـأه اضطراب 

النصوص.
وال يبعـد كـون مقتـىض اجلمـع بينها البـدء بيمـني امليت، كام هـو رصيح خرب
الفضـل بن يونس عـن أيب إبراهيمA حيث قالA فيه: «فإن تربيع اجلنازة الذي 
جرت به السنة أن تبدأ باليد اليمنى، ثم بالرجل اليمنى، ثم بالرجل اليرس، ثم باليد 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٥٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢، ٨.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

حامالً للجنازة(١)
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اليـرس حتـى تـدور حوهلا»(١). وقريـب منه معترب عـيل بن يقطني عنـهA: «قال: 
سـمعته يقول: السـنة يف محل اجلنازة أن تسـتقبل جانب الرسير بشقك األيمن، فتلزم 
األيـرس بكفـك األيمن، ثم متر عليـه إىل اجلانب اآلخر، وتدور مـن خلفه إىل اجلانب 

الثالث من الرسير، ثم متر إىل اجلانب الرابع مما ييل يسارك»(٢).
فإن البدء بلزوم الرسير بالكف األيمن ملزم بحمل جانب الرسير األيرس عىل 
جانبه املسـامت ليسـار من يميش خلفه، والذي يكون عليه يمـني امليت، فيطابق خرب 
الفضـل. وأما محله عـىل جانب امليت األيرس بحمل لزوم املشـيع له بكفه األيمن عىل 
كـون املشـيع حتـت الرسير، ال يف جانبه فهو مـن أبعد البعيد، لعـدم تعارفه وال تيرسه 
غالبـاً بل هو ال يناسـب التعبري بالـدوران. وقريب منه خرب الدعائـم(٣). ومن ثم كانا 
كالنـص فيام يطابق خرب الفضل. ومن هنا ال هيم ضعف خربي الفضل والدعائم بعد 

اعتبار حديث عيل بن يقطني.
وحينئـذ يمكـن تنزيل بقية النصوص عليها. ففـي معترب ابن أيب يعفور عن أيب 
عبد اهللاA: «قال: السنة أن تستقبل اجلنازة من جانبها األيمن، وهو مما ييل يسارك، 
ثـم تصري إىل املؤخرة، وتدور عليه حتى ترجـع إىل مقدمه»(٤)، فيحمل جانبها األيمن 
عىل يمني امليت، بتنزيل قولهA: «وهو مما ييل يسارك» عىل كونه مما ييل اليسار حني 
استقبال اجلنازة، ال حني محلها، ليطابق احلديثني املتقدمني. أما لو محل عىل كونه مما ييل 
اليسـار حني محل اجلنازة فالبد من محل يمني اجلنازة عىل يمني الرسير املسامت ليمني 

من يميش خلفه، والذي يكون عليه يسار امليت، فيخالف النصوص املتقدمة.
ويف معتـرب العالء بن سـيابة عنـهA: «قال: تبدأ يف محـل الرسير من اجلانب 
األيمـن ثـم متر عليه من خلفـه إىل اجلانب اآلخر، ثـم متر عليه حتى ترجـع إىل املقدم 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣، ٤.
(٣) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٨ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.
(٤) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٨ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.
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كذلك دوران الرحى عليه»(١). فيحمل جانب الرسير األيمن عىل موضع يمني امليت، 
فيطابـق األحاديـث املتقدمة. أمـا لو محل عىل ما يسـامت يمني املـايش خلف الرسير 
والذي عليه يسـار امليت ـ نظري ما تقدم يف معترب عيل بن يقطني ـ فيخالف األحاديث 

السابقة.
وبذلك ظهر أن النصوص بني ما هو نص أو كالنص يف البدء بيمني امليت، وما 

يمكن تنزيله عىل ذلك، فيتعني العمل عليه.
(١) مل أعثـر عاجـالً عىل ما يشـهد به من النصوص، بل سـبق يف معترب عيل بن 
يقطني قولهA: «فتلزم األيرس بكفك األيمن...»، من دون أن يشري إىل وضع اجلنازة 
عىل الكتف. لكن ذكر بعضهم يف بيان كيفية الرتبيع محل اجلنازة عىل العاتق. وقال يف 

العروة الوثقى يف آداب التشييع: «أن حيملوها عىل أكتافهم، ال عىل احليوان».
وال ينبغـي التأمل يف اسـتحباب مبارشة محـل اجلنازة وعـدم االكتفاء بحملها 
عىل احليوان. كام ال يبعد بمالحظة النصوص والسـرية استحباب محل املشيع للجنازة 
بنحـو تعلوا عليه عرفاً، سـواء كان بوضعها عىل الكتـف أو العاتق، أم برفعها بالكف 
إىل أعـىل. وال يكفي رفع اجلنازة باليد مع إسـباهلا إىل األسـفل، بحيـث تكون اجلنازة 

حماذية إللية حاملها.
(٢) ففي موثق عامر عن أيب عبد اهللاA: «سـألته عن اجلنازة إذا محلت كيف 

يقول الذي حيملها؟ قال: يقول: بسم اهللا...»، وذكر الدعاء(٢).
(٣) لعدم مناسـبته للمقام من موارد التذكـرة واالعتبار. ويف هنج البالغة عن 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٨ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤.

عىل الكتف(١). قائالً حني احلمل: بسم اهللا وباهللا، وصىل اهللا عىل حممد وآل 
حممد اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات(٢). ويكره الضحك(٣)، واللعب، 
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النبـي8 أو أمري املؤمننيA: «وتبع جنازة فسـمع رجـالً يضحك فقال: كأن 
املوت فيها عىل غرينا كتب...»(١).

. وقد تقدم عند الكالم يف اسـتحباب كون  (١) لعـدم مناسـبتهام للمقام أيضـاً
حامـل اجلنازة خاشـعاً متفكـراً قولهA يف صحيـح عجالن: «عجـب لقوم حبس 

أوهلم عن آخرهم ثم نودي فيهم الرحيل وهم يلعبون».
(٢) كام رصح به غري واحد. واستدل عليه يف اخلالف بإمجاع الفرقة وعملهم. 
ويقتضيه ـ مضافاً إىل أنه أقرب الحرتام امليت ـ ما يف خرب جمالس الشـيخP بسـنده 
عـن أيب بـردة بـن أيب موسـى قال: «مـروا بجنـازة متخض كـام يمخض الـزق، فقال 
النبي8: عليكم بالسكينة، عليكم بالقصد يف امليش بجنازتكم»(٢). وذكر بعضه 

يف الوسائل(٣).
ويف اجلواهـر: «وعن اجلعفي أن السـعي هبا أفضـل، وعن ابن اجلنيد يميش هبا 
. قيل: والسـعي العدو، واخلبب رضب منه. ومها موافقان للمحكي عن العامة.  خبياً
وربام يشـهد له ما عـن الصدوق روايته عن الصـادقA: إن امليت إذا كان من أهل 

اجلنة ناد: عجلوين، وإذا كان من أهل النار ناد: ردوين»(٤).
ولعل األوىل االسـتدالل له بام تضمن احلث عىل تعجيل امليت إىل قربه، كخرب 
جابـر عن أيب عبد اهللاA: «قال: قال رسـول اهللا8: يـا معرش الناس ال ألقني 
[ألفني] رجالً مات له ميت ليالً فانتظر به الصبح، وال رجالً مات له ميت هناراً فانتظر 

(١) هنج البالغة باب املختار من حكم أمري املؤمننيA رقم:١٢٢. ومستدرك الوسائل ج:٢ باب:٥٣ من 
أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٥٤ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦٤ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

(٤) من ال حيرضه الفقيه ج:١ ص:١٢٣ طبع النجف األرشف.

واللهو(١)، واإلرساع يف امليش(٢).
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بـه الليل. ال تنتظروا بموتاكم طلوع الشـمس وال غروهبا، عجلوا هبم إىل مضاجعهم 
يرمحكم اهللا»(١)، وغريه.

لكن ال يبعد انرصاف التعجيل إىل ما يقابل االنتظار والرتاخي، ال بنحو يقتيض 
اإلرساع باجلنازة حني محلها، خصوصاً إذا كان بالنحو املنايف لتوقري امليت واحرتامه.

(١) ففـي موثـق السـكوين عـن أيب عبـد اهللاA عـن آبائهG: «قـال: قال 
: الذي يميش مـع اجلنازة بغري  رسـول اهللا8: ثالثـة ما أدري أهيم أعظـم جرماً
رداء، أو الـذي يقـول: قفوا، أو الذي يقول: اسـتغفروا له غفر اهللا لكـم»(٢) كذا رواه 
يف التهذيـب. ورواه الصـدوق يف اخلصال هكذا: «أو الذي يقول: أرفقوا به، أو الذي 
يقول: استغفروا ...» ويف خرب عبد اهللا بن الفضل اهلاشمي عنهA: «ثالثة ال أدري 
: الذي يميش خلف جنازة يف مصيبة غريه بغري رداء، والذي يرضب  أهيم أعظم جرماً
عـىل فخذه عند املصيبـة، والذي يقول: أرفقـوا وترمحوا عليه يرمحكـم اهللا»(٣). ولعل 
كراهة األمر باالسـتغفار والرتحم بلحاظ إشـعاره بكون امليت مذنباً، أو بلحاظ كون 
اإلعالن بذلك نحواً من الضجيج املنايف للوجوم واخلشوع املناسبني للمقام. فال ينايف 
رجحـان االسـتغفار له والرتحم عليه بنحـو اإلرسار يف مجلة ما يسـتحب من الذكر، 

كام يأيت.
(٢) يظهر الوجه فيهام مما تقدم يف استحباب امليش خلف اجلنازة.

(٣) كأنه ملناسبته للمقام، وملا سبق عند الكالم يف استحباب كون حامل اجلنازة 
خاشـعاً متفكراً، وملا تضمن هني املايش مع اجلنازة عن التسـليم، ففي مرفوع حممد بن 
احلسـني: «كان أبو عبد اهللاA يقول: ثالثة ال يسـلمون: املايش مع اجلنازة، واملايش 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٧ من أبواب االحتضار وما يناسبه حديث:١، ٢، ٣.

قـدام  واملـيش  والركـوب،  لـه(١)،  واسـتغفروا  بـه  أرفقـوا  يقـول:  وأن 
اجلنـازة(٢)، والكالم بغري ذكر اهللا تعاىل والدعاء واالسـتغفار(٣). ويكره 
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إىل اجلمعة ويف بيت محام»(١). 
(١) كـام ذكـره غـري واحد. حلديثي السـكوين وعبـد اهللا بن الفضل اهلاشـمي 
املتقدمـني، ومرسـل الصدوق: «قالA: ملعون ملعون مـن وضع رداءه يف مصيبة 

غريه»(٢) وغريها(٣).
وأمـا مـا تضمـن وضـع رسـول اهللا8 رداءه يف جنازة سـعد بـن معاذ، 
وتعليله8 ذلك بأنه تأسـى باملالئكة(٤). فهـو حكاية عن قصة خاصة ذات علة 
خاصـة ال جمـال للتعدي عنها. وما يف اجلواهر من أنه قد يسـتفاد منه اسـتحباب نزعه 
يف جنازة األعاظم من األولياء والعلامء. خترص وال شـاهد له، بل ال يناسـبه التعليل 

املذكور.
 :A(٢) كام رصحوا بذلك يف اجلملة. ويقتضيه معترب أيب بصري عن الصادق
، وأن يكون يف قميص حتى يعرف»(٥).  «قال: ينبغي لصاحب اجلنازة أن ال يلبس رداءً
وقريـب منـه مرسـل ابـن أيب عمـري(٦). وصحيح احلسـني بن عثـامن، قـال: «ملا مات 
إسـامعيل ابـن أيب عبد اهللاA خرج أبو عبـد اهللاA، فتقدم الرسيـر بال حذاء وال 

رداء»(٧) ونحوه مرسل الفقيه(٨)، بل لعله عينه.
هـذا ويف املبسـوط: «جيـوز لصاحب امليـت أن يتميز عن غريه بإرسـال طرف 
العاممة أو أخذ مئزر فوقها» ونحوه عن ابن اجلنيد. وعن أيب الصالح أنه يتخىل وحيل 
أزراره. وكأنـه ألن مقتـىض تعليـل وضع الرداء يف احلديثني السـابقني بـأن يعرف أنه 

(١) وسائل الشيعة ج:٨ باب:٤٢ من أبواب أحكام العرشة حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب االحتضار وما يناسبه حديث:٢.
(٣) راجع مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٩ من أبواب االحتضار وما يناسبه.

(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب االحتضار وما يناسبه حديث:٤، ١.
(٦) ، (٧) ، (٨) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب االحتضار وما يناسبه حديث:٨، ٧، ٣.

وضـع الـرداء(١) من غـري صاحـب املصيبة، فإنه يسـتحب لـه ذلك(٢)،
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صاحـب املصيبة كون املدار عىل متيز صاحب املصيبة بام يعرف الناس به ولو بأمر غري 
وضـع الرداء. أما لو أرادوا خصوصية األمـور التي ذكروها فال جمال لذلك بعد عدم 

الدليل عليها.
ومثله ما يف املبسـوط وعن ابن اجلنيد مـن اختصاص ذلك بام إذا كان امليت أباً 
. حيث ال شـاهد عىل  وأخاً، وما عن أيب الصالح من اختصاصه بام إذا كان أباً أو جداً
ذلـك، بـل رصيح ما تقدم عن اإلمـام الصادقA جريان ذلـك يف الولد. ومقتىض 

إطالق النصوص الرجوع يف حتديد صاحب املصيبة للعرف. 
(١) فقد ذكر يف اجلواهر أنه يسـتفاد من النصوص اسـتحباب احلفاء لصاحب 
املصيبـة. وكأنه ملا تقدم مـن خروج اإلمام الصادقA يف جنازة ولده إسـامعيل بال 
حذاء. لكنه قضية يف واقعة ال جمال الستفادة االستحباب ـ فضالً عن عمومه ـ منها.

.(١) وأن يميش حافياً
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(١) وهـو املـراد بالدفـن الذي ال إشـكال يف وجوبه قال يف اجلواهـر: «إمجاعاً 
منّا بل من املسـلمني إن مل يكن رضورياً، كام حكاه مجاعة منهم الفاضالن». ويقتضيه

 ـ مضافاً إىل ذلك، واىل السرية املعلوم ابتناؤها عىل الوجوب ـ النصوص.
منها: ما تضمن دفن ما يسـقط من امليت من شـعر وغـريه(١)، وما تضمن دفن 
السـقط(٢). ومنها: ما ورد يف دفن امليت العاري(٣). ومنها: ما ورد فيام إذا وجد بعض 
امليت(٤). ومنها: ما ورد فيام إذا مات املسلم يف بئر حمرج، من أهنا جتعل قرباً، وإن أمكن 

إخراجه غسل ودفن(٥).
ومنها: خرب مرة يف حديث قال: «ملا قبض رسـول اهللا8 سمعنا صوتاً يف 
A رفع رأسـه  البيت إن نبيكم طاهر مطهر، فادفنوه وال تغسـلوه. قال: فرأيت علياً
فزعاً، فقال: اخسـأ عدو اهللا، فإنه أمرين بغسـله وكفنه ودفنه. وذا سـنة...»(٦) وظاهر 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب غسل امليت.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب غسل امليت.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٦ من أبواب صالة اجلنازة.
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صالة اجلنازة.

(٥) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥١ من أبواب الدفن وما يناسبه.
(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب غسل امليت حديث:٢.

الفصل التاسع
يف الدفن

جتـب كفايـة مـواراة امليـت يف األرض(١) بحيث يؤمن عىل جسـده 
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األمر املذكور الوجوب وال ينافيه قوله: «وذا سنة»، ألن املراد به ما سنه النبي8 
. وإن كان واحداً

ومنهـا: معترب الفضل بن شـاذان عـن الرضاA: «قال: إنام أمـر بدفن امليت 
لئـال يظهر الناس عىل فسـاد جسـده وقبح منظره وتغـري رائحته، وال يتـأذ األحياء 
برحيـه وما يدخل عليه من اآلفة والفسـاد، وليكون مسـتوراً عن األوليـاء، واألعداء 
 :Aفال يشـمت عـدوه، وال خيزن صديقه»(١) ومرسـل االحتجاج عـن أيب عبد اهللا
«وكانت املجوس ترمي موتاها يف الصحار والنواويس، والعرب توارهيا يف قبورها 
وتلحدها. وكذلك السنة عىل الرسل»(٢). وقد يستفاد من قصة ابني آدم التي تضمنها 
الكتـاب املجيـد، لظهورهـا يف كونـه من األمـور الالزمة للميـت التي حتتـاج للتنبيه 

والتعليم وغري ذلك.
 ،(٣)﴾ وأمـا االسـتدالل بقوله تعاىل: ﴿أمل نجعـل األرض كفاتاً أحيـاءً وأمواتاً
وقوله سبحانه: ﴿منها خلقناكم وفيها نعيدكم﴾(٤) ونحوه فال خيلو عن إشكال، حيث 
ال يبعد محل ذلك عىل بيان أمر تكويني، بلحاظ رجوع أجزاء اجلسـد بعد انحالهلا إىل 

األرض، ال لبيان قضية ترشيعية، لعدم مناسبته للسياق، وال لنسبة الفعل له تعاىل.
(١) قال يف املدارك: «وقطع األصحاب وغريهم بأن الواجب وضعه يف حفرية 
يسـرت عن الناس رحيه وعن السـباع بدنه، بحيث يعرس نبشـها غالباً، ألن فائدة الدفن 
إنـام يتـم بذلـك». ولعله راجـع إىل أن دفن امليت ملـا كان معروفاً عنـد العرف املحيط 
بالترشيع، وكان الغرض منه عندهم ذلك، فظاهر أمر الشارع األقدس به كونه بالنحو 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب  الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب غسل اجلنابة حديث:١٤.

(٣) سورة املرسالت آية:٢٥.
(٤) سورة طه آية: ٥٧.

أو  بنـاء  يف  وضعـه  يكفـي  وال  للنـاس(١)  رائحتـه  وإيـذاء  السـباع  مـن 
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الذي عند العرف.
ولعـل ذلك هو الذي جعل صاحب املدارك ينسـبه إىل قطع األصحاب. وإال 
فقـد تأمـل يف اجلواهر يف دعو اإلمجاع، قال: «خللـو كثري من كلامت األصحاب عن 

التعرض لذلك، ومن هنا مل أعثر عىل من ادعاه قبل سيد املدارك».
وأمـا مـا ذكره بعض مشـاخينا من أن ذلـك مقتىض إطالق الدفـن، لظهوره يف 
أن املـراد هـو الدفن من مجيع اجلهات، بالسـرت عن النظر، وعن انتشـار الرائحة وعن 
التعـرض للسـباع. فهو كام تـر ألن الدفن لغة وعرفاً ليـس إال وضع اليشء يف بطن 

األرض وسرته هبا، واألمور املذكورة خارجة عنه وإن كانت من فوائده.
ومثله دعو: أن ذلك مقوم ملفهوم الدفن الرشعي. لعدم ثبوت حقيقة رشعية 

للدفن خارجة عن مفهومه العريف. فالعمدة ما ذكرنا.
كام يناسـبه أيضـاً ما تقدم يف معترب الفضل بن شـاذان، فإن العلـة املذكورة فيه 
وإن كانت من سـنخ احلكمة التي ال يدور احلكم مدارها، إال أهنا كاشـفة عن أن املراد 
بالدفن ما حيقق ذلك. وإن كان قد يستغنى عنه، لعدم وجود السباع يف املكان، أو عدم 

مرور الناس به.
اللهم إال أن يستشكل يف حتقق اإلطالق لتلك األدلة يقتيض اعتبار األمرين يف 
مثل ذلك. ولعله لذا مال يف اجلواهر إىل عدم وجوب كون احلفرية بالنحو املذكور مع 
األمن من األمرين. وأظهر من ذلك ما لو كان االستدالل بام تضمن أن حرمة املؤمن 

. ميتاً حلرمته حياً، كام هو ظاهر. فتأمل جيداً
هـذا وقـد ذكر شـيخنا األسـتاذP أنه ينبغـي التحفظ عىل امليـت من بعض 
احليوانـات التـي تعيـش يف باطن األرض والتي قد تأكل جسـده، كاجلـرذانـ  عىل ما 
حيكـى عن بعـض البالدـ  فيلزم إحكام القرب. وما ذكرهP قريب جداً، لعدم الفرق 

ظاهراً بني احليوانات املذكورة واحليوانات الظاهرة التي سبق وجوب التحفظ منها.
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نعم ال جيب التحفظ من احلرشات التي تسكن بطن األرض كالديدان واحليات 
ونحوهـا مما يتعارف وجـوده وتعرض القرب له، حتى صارت من لوازم القرب العرفية، 

التي يذكر هبا املذكرون، ويعترب هبا املعتربون.
(١) كام رصح به غري واحد، لعدم صدق الدفن عليه.

(٢) قـال يف اجلواهـر: «كام نص عليه مجاعة من األصحـاب، بل ال أعرف فيه 
خالفـاً حمققـاً بني املتقدمـني واملتأخرين، عدا ابـن محزة يف وسـيلته...». بل عن رشح 

اجلمل للقايض نفي اخلالف فيه، ويف الغنية وعن إرشاد اجلعفرية اإلمجاع عليه.
أمـا أصـل االسـتقبال فيقتضيه ما يف معترب العالء بن سـيابة الـوارد يف املقتول 
املقطوع رأسه من قولهA: «وكذلك إذا رصت إىل القرب تناولته مع اجلسد وأدخلته 

اللحد ووجهته إىل القبلة»(١). مضافاً إىل ما يأيت.
وأمـا كـون االسـتقبال بنحو االعـرتاض بحيث يكون رأسـه ليمني املسـتقبل 
فيقتضيه صحيح يعقوب بن يقطني: «سـألت أبا احلسـن الرضاA عن امليت كيف 
يوضـع عىل املغتسـل، موجهاً وجهـه نحو القبلـة، أو يوضع عىل يمينـه ووجهه نحو 
القبلـة؟ قـال: يوضع كيف تيرس، فإذا طهر وضع كام يوضـع يف قربه»(٢) فإنه ظاهر يف 
اختصـاص القـرب هبيئة للميت خاصة، وحيث ال إشـكال يف جـواز اهليئة املذكورة يف 

القرب، ولو ألهنا مقتىض السرية، دلّ الصحيح عىل وجوهبا.
نعم ال جمال السـتفادة وجوب االضطجاع منه، ملا هو املعلوم من عدم وجوبه 

بني التغسيل والدفن، فالبد أن يكون التشبيه بلحاظ غري هذه اجلملة.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب غسل امليت حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب غسل امليت حديث:٢.

تابـوت(١)، وإن حصـل فيـه األمران. وجيـب وضعه عـىل اجلانب األيمن 
موجهاً وجهه للقبلة(٢).



٣٦٩ .................................................................. الكالم يف عدم إمكان دفن امليت 

وال يبعد استفادته من حديث العالء، ألن توجيه الرأس إىل القبلة عرفاً إما أن 
يكون بجعل الناصية إىل القبلة، أو بجعل الوجه إليها، وحيث كان األول غري مناسب 

لالعرتاض، تعني الثاين.
وأظهـر منـه صحيـح معاوية بن عـامر عـن أيب عبـد اهللاA: «كان الرباء بن 
معـرور األنصـاري باملدينـة ورسـول اهللا8 بمكـة، وإنه حرضه املـوت، وكان 
رسـول اهللا8 واملسـلمون يصلـون إىل بيـت املقـدس، فأوىص الـرباء أن جيعل 
وجهه إىل تلقاء النبي8، وإنه أوىص بثلث ماله، فجرت به السـنة»(١)، بناءً عىل 
أن املـراد بالسـنة الطريقـة الثابتة، لتكون كناية عن الوجوب، كـام هو غري بعيد. بل يف 
بعض طرقه: «فأوىص الرباء أن جيعل وجهه إىل رسول اهللا إىل القبلة، وإنه أوىص بثلث 

ماله، فنزل به الكتاب وجرت به السنة»(٢).
ويف معتـرب احلسـني بن مصعب يف قصة موت الـرباء: «فلام حرضته الوفاة كان 
غائبـاً عن املدينـة، فأمر أن حيول وجهـه إىل رسـول اهللا8، وأوىص بالثلث من 

ماله، فنزل الكتاب بالقبلة، وجرت السنة بالثلث»(٣).
ويؤيد ذلك خرب سامل بن مكرم عن أيب عبد اهللاA: «أنه قال: جيعل له وسادة 
من تـراب وجيعل خلف ظهره مدرة لئال يسـتلقي...»(٤). فتأمل. ومرسـل الصدوق 
يف اهلدايـة: «قـال الصادقA: إذا وضعت امليت يف حلده فضعه عىل يمينه مسـتقبل 
القبلة، وحلّ عقد كفنه، وضع خده عىل الرتاب»(٥)  ومرسـل الدعائم: «شـهد رسول 
اهللا8 جنـازة رجل من بنـي عبد املطلب فلام أنزلوه قربه قال: أضجعوه يف حلده 
عـىل جنبه األيمن مسـتقبل القبلة وال تكبوه لوجهه وال تلقـوه لظهره»(٦) والرضوي: 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:١ باب:٣٤ من أبواب أحكام اخللوة حديث:٦.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥.
(٥) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٩ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

(٦) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٩ من أبواب الدفن وما يناسبه.
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«ضعه يف حلده عىل يمينه مستقبل القبلة»(١).
ومنـه يظهر ضعف ما عن اجلامع، حيث قال: «الواجب دفنه مسـتقبل القبلة. 
والسـنة أن تكون رجاله رشقياً ورأسـه غربياً عىل جانبه األيمن». وأشـكل منه ما يف 
الوسـيلة من اسـتحباب الكل حتى االسـتقبال. قـال يف اجلواهـر «وإن احتمل ذلك 
لـه الواجب يف واحد،  بعـض عباراهتـم أيضاً، كام لعله الظاهر من حرص الشـيخ يف مجُ

وهو دفنه، ومال إليه بعض متأخري املتأخرين».
(١) بـل األظهـر لعموم حجية الظن بالقبلة املسـتفاد من مثـل صحيح زرارة: 

«قال أبو جعفرA: جيزي التحري أبداً إذا مل يعلم أين وجه القبلة»(٢).
هـذا ومقتىض إطالق الصحيح االجتـزاء بالظن ولو مع إمكان التأخري بحيث 
يتيرس العلم بالقبلة أو حيتمل تيرسه. وال وجه لقياس املقام عىل األبدال االضطرارية، 
حيث تقتيض املناسـبات االرتكازية محل إطالق أدلـة ترشيعها عىل االضطرار يف متام 
الوقـت، بـل هو يبتني عـىل التعبد ظاهراً باملجهـول، ومقتىض إطـالق دليله االكتفاء 

باجلهل يف كل آن.
نعـم مع احتامل حصـول العلم يف الوقـت القريب قد يكـون مقتىض التحري 
االنتظار، كتحري أسـباب الظن. كام أنه لو انكشـف اخلالف بعد الدفن فاألمر كام لو 

انكشف اخلالف مع القطع حني الدفن بالقبلة.
(٢) بال إشـكال، وإن قـل من تعرض له، حيث ال إشـكال يف عدم بقاء امليت 

بال دفن.
(٣) أمـا للزوم الرضر عـىل امليت هبتك حرمته، أو للـزوم الرضر عىل املكلف 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٩ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب القبلة حديث:١.

وإذا اشتبهت القبلة عمل بالظن عىل األحوط(١). ومع تعذره يسقط وجوب 
االستقبال(٢) إن مل يمكن التأخري(٣). وإذا كان امليت يف البحر ومل يمكن دفنه 
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بتأخري دفنه.
(١) ولو للزوم الرضر عىل امليت أو عىل املكلف بتأخري دفنه، نظري ما سبق. أما 
لـو مل يلزم ذلك فيتعني االنتظار والدفـن، ويف اجلواهر: «بال خالف أجده، وال حكاه 
أحـد، عن أحد سـو ما يف املـدارك من أن ظاهر املفيد يف املقنعـة واملصنف يف املعترب 
جـواز ذلـك ابتداءً وإن مل يتعذر الرب. وفيه أنه ال ظهور فيهام بذلك. سـيام األول، فإنه 

قيد احلكم املذكور بام إذا مل يوجد أرض يدفن فيه...».
ويقتضيه عموم وجوب الدفن بعد كون املنسـاق من نصوص املقام كونه بدالً 
اضطرارياً عن الدفن. ويناسبه أيضاً ظهور صحيح ابن احلرّ اآليت يف حتري السائل، مع 
أنه ال منشأ لتحريه لو أمكن الدفن يف الرب، لعدم كون املوت يف السفينة مثرياً الحتامل 
عـدم وجـوب الدفن عند العرف. بـل ظهور نصوص املقام يف تعـني اإللقاء يف البحر 
ملـزم بحملها عىل املفروغية عن تعذر الدفـن يف الرب، حيث ال حيتمل وجوب اإللقاء 

يف البحر مع إمكانه.
ومنـه يظهر لزوم الرتبص مع احتامل القدرة عـىل الدفن يف الرب، ألن التعذر ملا 
كان من سـنخ العذر املسقط للواجب فالالزم إحرازه ووجوب االحتياط مع الشك. 

خالفاً ملا قد يظهر من الذكر وغريها من عدم وجوب الرتبص.  
(٢) بال إشـكال ظاهـر. وظاهرهم بل رصيح بعضهـم املفروغية عنه. لعموم 
أدلة وجوب األمور املذكورة وخصوص األخبار اآلتية. وال ينايف ذلك خلوّ الصحيح 
اآليت عنـه، لوروده لبيـان احلكم من حيثية الدفن، ألن تعذره هو الذي أوجب التحري 
والسـؤال. وال أقـل مـن كـون ذلك مقتىض اجلمـع بينه وبـني العموم املذكـور وبقية

أخبار املقام.
(٣) أمـا وجـوب إلقائه يف البحـر وعدم إبقائـه معرضاً للهتـك فالظاهر عدم 

يف الرب ولو بالتأخري(١) غسل وحنط وصيل عليه(٢)، ووضع يف خابية(٣)،
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. ويقتضيه النصوص  اإلشـكال فيـه بينهم، بـل يف اجلواهر: «إمجاعـاً حمصالً ومنقـوالً
اآلتية، وما هو املعلوم من اهتامم الشارع بحرمة امليت وعدم هتكه».

 : وأمـا كيفية إلقائه فيه فقد اختلفت فيها النصوص ففي صحيح أيوب بن احلرّ
«سئل أبو عبد اهللاA عن رجل مات وهو يف السفينة يف البحر كيف يصنع به؟ قال: 

يوضع يف خابية ويوكى رأسها وتطرح يف املاء»(١).
ويف خـرب أيب البحرتي عنهA: «قال: قال أمري املؤمننيA: إذا مات امليت 
يف البحـر غسـل وكفن وحنط، ثم يصىل عليه، ثـم يوثق يف رجليه حجر، ويرمى به يف 
املاء»(٢)، ونحوه مرسل أبان عنهA، إال أن فيه: «يغسل ويكفن ويصىل عليه ويثقل 
ويرمى به يف البحر»(٣) ومرفوع سـهل بن زياد عنهA، إال أن فيه: «يكفن وخييط يف 

ثوب [ويصىل عليه] ويلقى يف املاء»(٤).
وقد يستشكل يف الثالثة األخرية بضعف السند. لكن ال جمال له مع ظهور عمل 
األصحـاب هبا، فهم بـني من اقترص عىل مضموهنا ـ كام يف املقنعة واملبسـوط والنهاية 
والوسـيلة والرسائـر وعن اإلرشـادـ  ومن خريّ بينه وبني مضمـون صحيح أيوب بن 
احلر، كام هو ظاهر الكايف والفقيه، ورصح به مجاعة، ويف اجلواهر: «عىل املشـهور بني 
األصحاب عىل ما حكاه بعض، بل نسـبه آخر إىل األصحاب مشـعراً بدعو اإلمجاع 

عليه. ولعله كذلك».
نعـم يف اخلـالف: «جيعل يف خابيـة إن وجدت، فـإن مل توجد يثقـل بيشء، ثم 
يطرح يف البحر... دليلنا إمجاع الفرقة وأخبارهم». واستجوده يف الرياض ويف املدارك 
أن االقتصـار عىل العمل برواية اخلابيـة أوىل. ومع ذلك كيف يمكن إمهال النصوص 

املذكورة.
 Aوالسـيام مع تأيدها أو اعتضادها بمعترب سليامن بن خالد عن أيب عبد اهللا
يف حديـث دفـن زيدA: «أوال كنتـم أوقرمتوه حديداً وقذفتمـوه يف الفرات، وكان 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١، ٢، ٣، ٤.



٣٧٣ .................................................................. الكالم يف عدم إمكان دفن امليت 

أفضل»(١) ونحوه خربه اآلخر(٢). وموضوعهام وإن مل يكن هو امليت يف البحر، بل من 
يتعرض بدفنه لالعتداء، إال أن من البعيد جداً خصوصية أحد األمرين يف احلكم. بل 

ال يبعد ألجل ذلك دعو استفاضة النصوص بالتثقيل.
ومن هنا يتعني النظر يف وجه اجلمع بينها وبني الصحيح. وظاهر من سـبق منه 
التخيـري بني الوجهـني اجلمع به بني النصوص. لكنه بعيد جداً، ألن الوضع يف اخلابية 
ملا كان مشـتمالً عىل التثقيل، وحمتاجاً لعناية ومزيد كلفه، وخمتصاً بفائدة مهمة، وهي 
حفـظ امليـت زائداً عىل تغييبه يف املاء، فمن البعيد جـداً محله عىل جمرد بيان أحد فردي 
التخيـري، بـل يتعني محله عىل بيان رجحـان مضمونه تعييناً، إما لكونـه أفضل األفراد
ـ  كـام رصح بـه يف االسـتبصارـ  أو لكونه الفرد الالزم االختيـار مع اإلمكان، كام هو 

ظاهر ما تقدم من اخلالف.
واألول وإن كان أنسـب بخلـوّ النصـوص األخر عـن التنبيه لذلـك، مع قوة 
ظهورهـا يف بيان متام الواجب، إال أن الثاين أنسـب بأمهيـة الفائدة املرتتبة عىل اخلابية، 
وهـي حفظ جسـد امليت من حيوانـات البحر والتحلل فيه، املعلوم اهتامم الشـارع به 
جداً، بل هو يؤدي متام فائدة الدفن. ومن هنا يقرب البناء عىل ذلك. والسيام بلحاظ 
قرب كون ترك التنبيه عليه يف بقية النصوص لقلة تيرس اخلابية التي تسـتوعب امليت، 
بنحو ال حيتاج سـرته فيها للترصف يف جسده بكرس ونحوه مما ينايف حرمته. ولعله لذا 

كان ظاهر اخلالف فهمه من النصوص.
وال أقـل مـن التوقف والـرتدد بني وجهي اجلمـع، حيث يلزم معـه االحتياط 
بموافقـة الوجـه املذكـور، ملطابقته لقاعـدة وجوب احـرتام امليت ولـزوم حفظه عن 

احليوانات والتحلل يف املاء باملقدار املمكن.
وممـا سـبق يظهر عموم الكالم لـكل من يتعذر دفنه أو خيشـى عليه بعد الدفن 
من التعرض لالعتداء، كام يف كشـف اللثام حاكيـاً عن املنتهى، ملا أرشنا آنفاً من إلغاء 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١، ٢.
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خصوصية كل من القسـمني يف احلكم. ويناسـبه ما تقدم يف حديثي سليامن بن خالد. 
وال ينافيـه قولـهA يف أوهلـام: «وكان أفضـل» إذ مل يعلـم أن املـراد بـه بيـان احلكم 
الرشعي، ليكون نصاً يف االسـتحباب وعدم الوجوب، كام يف اجلواهر، بل بلحاظ ما 

ترتب عىل الدفن خارجاً من هتك زيدA وصلبه، فال ينايف الوجوب. 
هـذا ويف الذكر وجامـع املقاصد وكشـف اللثام وجوب االسـتقبال بامليت 
حـني اإللقاء يف البحر، وحكي عن ابن اجلنيد والشـهيدين وامليـيس وغريهم. قال يف 
الذكـر: «ألنـه دفـن للميت، حلصـول مقصود الدفن بـه». وهو كام تـر!، لظهور 
عدم كونه دفناً، بل هو بدل عن الدفن، وال ملزم بمشـاركة البدل للمبدل يف الرشوط 
واألحكام. مع أن الواجب يف الدفن االستقبال بامليت حال استقراره يف قربه، ال عند 
إنزالـه فيه. بل خلوّ نصوص املقام عنه ـ مع شـدة احلاجة لبيانه لو كان معترباً، للغفلة 

عنه ـ جيعلها كالرصحية يف عدم وجوبه.
(١) ال خيفـى أن مقتـىض إطالق صحيـح أيوب بن احلر االكتفاء بمطلق سـد 
رأس اخلابية، ولو دون إحكام. ولزوم اإلحكام إنام يسـتفاد من اهتامم الشـارع بحرمة 
جسـد امليت وحفظه من التحلل واحليوانات، وذلك يناسـب وجوب الصورة األوىل 

عيناً، ال ختيرياً بينها وبني الصورة الثانية، كام لعله ظاهر.
(٢) الظاهـر أن الغـرض رسـوبه يف املـاء، فلو حتقـق دون تثقيل أجـزأ، كام يف 
. ومـن البعيد  اجلواهـر. نعـم البد من اسـتقراره حتت املـاء، وال يكفي رسـوبه موقتاً

حصوله من دون تثقيل.
(٣) الظاهـر عـدم اإلشـكال فيـه، وإن مل أعثـر عاجالً عىل من نـصّ عليه قبل 

ل بشدّ حجر أو نحوه برجليه(٢)،  وأحكم رأسها(١)، وألقي يف البحر، أو ثقّ
ثم يلقى يف البحر. واألحوط استحباباً األول.

(مسـألة ٦٠): ال جيـوز دفـن املسـلم يف مقـربة الكافريـن(٣). وكذا



٣٧٥ ............................................................ عدم جواز دفن املؤمن يف مقابر الكفار 

السيد الطباطبائي يف العروة الوثقى، وإنام يستفاد منهم مما يأيت يف دفن الكافرة احلامل 
من املسـلم، حيـث يظهر منهم املفروغيـة عنه، ولذا تدفن هي يف مقربة املسـلمني من 
أجـل حرمـة دفن ولدها ـ املحكوم بإسـالمه تبعـاً ألبيه ـ معهـا يف مقربهتم. وال يبعد 
ابتناء املفروغية املذكورة واإلمجاع املستفاد منهم عىل ارتكاز كون دفن املسلم يف مقربة 
الكفـار هتـكاً له، فينايف حرمته. ومن ثم كان املتيقن منه ما إذا تعارف امتياز املقربتني، 

دون ما إذا صار البناء عىل عدم اختصاص كل من الطرفني بمقربة له.
(١) إمجاعـاً ادعـاه مجاعـة قـال غري واحـد يف وجهه: «لئـال يتأذ املسـلمون 
بعذاهبم». وهو كام تر. فإن اهللا عز وجل أعدل من ذلك. كيف؟! والزمه حرمة دفن 
املسـلم يف جوار الكافر ولـو يف غري مقربة إحد الطائفتـني، وحرمة جتاور املقربتني، 
وال يظن منهم البناء عليه، وإال لزمهم حتديد البعد املعترب. بل الزمه حرمة دفن املؤمن 
بجـوار املنافق، وغري ذلك مما يعلم بعـدم التزامهم به. فالعمدة يف املقام اإلمجاع. لكن 

املتيقن منه ما إذا كان الدفن يف مقربة املسلمني مبنياً عىل تكريمه واحرتامه.
هـذا ويف مفتـاح الكرامة: «قـال يف روض اجلنان: لكن جيـب مواراهتمـ  لدفع 
التأذي بجيفتهم، ال بقصد الدفن ـ يف مقابر املسلمني. وظاهره أنه جيوز ذلك يف مقابر 
املسـلمني ال بقصد الدفن، بل ذلك رصحيه. وناقشـه يف ذلك صاحب املجمع. وهي 

يف حملها».
لكـن املوجود يف املطبوع من روض اجلنان: «لكن جيب مواراهتم ـ لدفع تأذي 
املسـلمني بجيفتهم، ال بقصـد الدفن ـ يف غري مقابر املسـلمني» والظاهر أن الصحيح 
ذلك، وإن ما سـبق من صاحبي مفتاح الكرامة واملجمع ناشـئ من خطأ النسخة التي 
أخذا منها. كيف؟! ومقتضاه وجوب دفنه يف مقابر املسلمني ال جمرد جوازه، وال منشأ 

لتوهم ذلك.

العكس(١).
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(١) كـام هو مقتىض إطالق اخلالف والرشايـع والقواعد وغريها. وقيد مجاعة 
احلمـل بـام إذا كان بنكاح أو ملك يمني أو شـبهة. وظاهرهم عدم عمومه للحمل من 
الزنا. والنص اآليت خمتص بملك اليمني وفهم عدم اخلصوصية منه لبقية أقسام احلمل 
. نعم هـو يقرص عن احلمل مـن الزنا. لكن الظاهـر عدم الفرق  املـرشوع قريـب جداً

بلحاظ الوجه اآليت، دون النص، لعدم كونه دليالً يف املسألة. 
(٢) كام هو مقتىض إطالق الرشايع ورصيح بعضهم. ويناسبه التعبري باملرشكة 
يف اخلالف. لكن مقتىض ظاهر القواعد وعن األكثر االختصاص بالذمية، القتصارهم 
يف االسـتثناء من احلكم السـابق عليه. ومورد النص اآليت اليهودية والنرصانية. لكن 
الظاهـر عـدم الفرق، بلحاظ ما يأيت من الوجه بعد عدم كون النص دليالً يف املسـألة، 

كام سبق.
(٣) كـام هو املعروف بني األصحاب، ونفى وجـدان اخلالف فيه يف اجلواهر. 
بـل يف اخلـالف وظاهـر التذكـرة اإلمجـاع عليه. واسـتدل لـه بخرب يونس: «سـألت 
الرضـاA عن الرجل يكون له اجلارية اليهودية أو النرصانية، فيواقعها فتحمل، ثم 
يدعوها أن تسلم فتأبى عليه، فدنى والدهتا فامتت وهي تطلق والولد يف بطنها، ومات 
الولـد، أيدفن معهـا عىل النرصانية أو خيرج منها ويدفن عىل فطرة اإلسـالم؟ فكتب: 

يدفن معها»(١).
لكنهـ  مع وقوع أمحد بن أشيم يف سنده وهو مل يوثقـ  قارص الداللة جداً، لعدم 
التعـرض فيـه ملوضع الدفن. بل قد يسـتفاد منه بقرينة املقابلة يف السـؤال بني الدفنني 
كـون دفنه معها عىل النرصانية يف مقربة النصـار. وإن كان الظاهر عدم متامية ذلك، 

وأن امللحوظ يف املقابلة كيفية الدفن، ال ما يعم موضعه.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٩ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

(مسـألة ٦١): إذا ماتت احلامل(١) الكافرة(٢) من مسـلم دفنت يف 
مقربة املسلمني(٣)



٣٧٧ ....................................................... يف دفن احلامل من املسلم يف مقربة املسلمني 

نعـم ال يبعـد ظهوره يف تبعيـة الطفل ألمـه يف الدفن، املناسـب لدفنه معها يف 
املوضع املناسـب هلا. بل لو وجب دفنها يف مقربة املسـلمني الحتاج ذلك للتنبيه عليه 

. فتأمل. يف النص، فعدم التنبيه فيه عليه ظاهر يف عدم وجوبه جداً
وأما ما يف جامع املقاصد من استفادته من اخلرب، ألن األصل يف الدفن احلقيقة 
. فيشكل بعدم ثبوت حقيقة رشعية الدفن، بل الظاهر بقاؤه عىل املفهوم العريف،  رشعاً

فيحمل يف النصوص عليه، واستفادة الرشوط يف كل مورد حيتاج إىل الدليل.
والـذي ينبغي أن يقال: أمـا عدم وجوب إخراجه منهـا، فيقتضيه ـ مضافاً إىل 
األصل ـ اخلرب املذكور املنجرب بعمل األصحاب، بل ظهور اإلمجاع منهم. عىل أن فيه 

هتكاً للجنني بل قد يستلزم املثلة به. ومن ذلك يظهر حرمة إخراجه منها.
وأمـا جواز دفنها يف مقربة املسـلمني، دون مقربة الكفـار، فهو مقتىض األصل 
بعـد قصـور اإلمجاع الذي هـو الدليل عىل حرمة دفـن الكافر يف مقربة املسـلمني عن 
املـورد، وظهور كـون دفنها فيهـا ال يبتني عىل تكريمهـا، بل تكريـم جنينها املحكوم 

بإسالمه.
نعـم يشـكل إثبات وجوب ذلك بعـد قصور النصّ عنه، بل قـد يظهر بدواً يف 
عدمه، كام سـبق حيـث ينحرص حينئذٍ الدليل عليه باإلمجاع، الذي يشـكل بلوغه حدّ 
احلجية بعد عدم شـيوع االبتالء باملسـألة، وعدم ورود النصـوص هبا، ليمكن معرفة 
رأي قدماء األصحاب فيها. ومن القريب جداً ابتناء دعو اإلمجاع فيها عىل احلدس، 
وختيل اسـتفادته من النص املتقـدم الذي يظهر من رواية األصحـاب له عملهم عليه 
وفتواهـم بمضمونـه، أو من كونه مقتـىض تغليب حرمة اإلسـالم يف احلمل، أو نحو 

ذلك مما ال يبلغ مرتبة احلجية، وال ينهض بإثبات حكم رشعي.   
(١) فقد رصح باستدبارها القبلة غري واحد، وحكي عن األكثر، بل هو معقد 

عىل جانبها األيرس مستدبرة للقبلة(١)،
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إمجاع اخلالف املتقدم، وعن املنتهى نسـبته إىل علامئنا. ويف التذكرة: «يسـتدبرها القبلة 
عىل جانبها األيرس، ليكون وجه اجلنني إىل القبلة إىل جانبه األيمن. وهو وفاق».

لكـن عمـوم وجوب االسـتقبال للجنني ممنـوع، ألن املتيقن مـن دليله املتقدم 
غريه. كام أن مالزمة الصورة املذكورة لالسـتقبال به غري ظاهرة، لعدم وضوح اطراد 
خمالفة اجلنني يف االجتاه ألمه. فلم يبق إال اإلمجاع وال ينهض باحلجية لنظري ما سبق يف 
االستدالل به عىل احلكم السابق. بل خلوّ اخلرب املتقدم عن التنبيه لذلك موجب لقوة 

ظهوره يف عدم وجوبه. 
(١) كـام هـو مقتىض إطـالق مجاعة. وإن كان تعبري بعضهـمـ  كام يف اخلالفـ  
بموت الولد قارص عنه، كالنص. ويظهر مما تقدم يف وجه املسـألة عدم الفرق من هذه 

اجلهة.
(٢) بـال إشـكال ظاهـر، ألن حرمـة املؤمـن ميتـاً كحرمتـه حيـاً، إرتـكازاً 

.(١) ونصوصاً
(٣) بـال إشـكال ظاهـر، ويسـتفاد مـن ذكرهم جـواز النبـش لو دفـن حينئذ 
املفروغيـة عنـه. ويقتضيه عمـوم حرمة التـرصف يف ملك الغري بغـري إذنه. ووجوب 
الدفـن كفايـة ال يقتيض وجوب بذل األرض مـن املالك له بلحاظ أنـه أحد املكلفني
 ـ فضالً عن جواز الدفن بغري إذنه، والسيام مع عدم االنحصار ـ ألن املراد به وجوب 
الفعل من دون اسـتتباعه بذل املال، كام يظهر مما ذكروه يف مؤن التجهيز من أهنا خترج 

من أصل املال، وال جيب عىل أحد بذهلا.
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٢٤ من أبواب ديات األعضاء.

. وإن كان احلمل مل تلجه الروح(١)، عىل األحوط وجوباً
(مسألة ٦٢): ال جيوز دفن املسلم يف مكان يوجب هتك حرمته(٢)، 
كاملزبلـة والبالوعة، وال يف املـكان اململوك بغري إذن املالك(٣)، أو املوقوف 



٣٧٩ ........................................................... عدم جواز دفن املسلم يف مواضع اهلتك 

نعـم لو انحرص املكان الـذي يمكن فيه الدفن باململوك تعـني عىل املالك بذله 
ولو بالقيمة مع تيرسها. ملا يف امتناعه من هتك للميت املؤمن يعلم بعدم رضا الشارع 

األقدس به، بحيث خيرج به عن قاعدة السلطنة عىل املال.
بل لو مل تتيرس القيمة تعني عىل الكل الدفن وحفظ املؤمن من اهلتك، ولو ببذل 
القيمة. لكن ذلك ال ينايف وجوب استئذان املالك. إال أن يمتنع مع االنحصار، فيلزم 

مراجعة احلاكم الرشعي، اقتصاراً يف اخلروج عن عموم احلرمة عىل املتيقن. فتأمل.
(١) ألن الوقـوف كـام أوقفها أهلها، فمع تعيني الوقـف جلهة معينة يتعني هلا، 

وال جيوز إشغاله بغريها.
(٢) الظاهر أن وقف املسـاجد يبتني عىل تعنوهنا بعنوان املسـجد من دون نظر 
خلصـوص جهة أو عمـل، كالعبادة ونحوها، ولذا ال يكون وقـف املكان عىل العبادة 
ونحوها كافياً يف صدق املسـجد عىل العني املوقوفة، بل تكون مباينة للمسـجد. وإنام 
جيوز إيقاع العبادة يف املسـاجد، ألهنا غري منافية للمسـجدية، بل مناسـبة هلا يف عرف 

املترشعة.
هذا والظاهر أنه يشـاركها يف ذلك وقف املشـاهد واحلـرضات املرشفة. وكذا 
املقامات التي تعارف تشـييدها يف حمال حلـول املعصومنيG ونزوهلم أو صلواهتم 
وعباداهتـم، فإن الظاهر ابتناء وقفها عىل حفظها للعنوان اخلاص من دون تعيني جلهة 

ف خاص. أو ترصّ
ومقتـىض ذلـك جواز إيقـاع كل ما ال ينـايف العنوان من األعـامل والترصفات 
عند املترشعة وإنام ال جيوز الدفن يف املسـاجد ملنافاته للمسـجدية عندهم والسـيام مع 
مـا قد يسـببه من تنجس املسـجد عند حتلل جسـد امليت يف قـربه، بخالف احلرضات 
واملشـاهد املقدسة، فإهنا شيدت للتذكري بعظمة املشهد ومرشفه، وللحث عىل التعلق 

لغري الدفن(١)، كاملدارس واملسـاجد(٢). واحلسينيات املتعارفة يف زماننا، 
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بـه وااللتجاء إليـه، والدفن فيه من أظهر مظاهر ذلك. ولذا جرت السـرية عليه قديامً 
. وحديثاً

(١) ألن وظيفـة الـويل حفـظ الوقـف وإعاملـه يف اجلهة التي وقـف عليها، ال 
اخلـروج عن ذلك. نعم لو شـك يف دخول الترصف اخلـاص يف اجلهة املوقوف عليها 
جـاز الرجوع للويل يف ذلك إذا احتمل علمه هبا، لقبول قول اإلنسـان يف ماله الوالية 

عليه، كقول األب يف شؤون ولده، وقول الوكيل فيام وكل عليه ونحومها.
أما لو مل يعلم بعموم الوقف للجهة املشكوكة ومل يمكن استعالمه من غريه، مل 
يبعد عدم جواز استغالل الوقف فيها، كام يظهر مما تقدم يف املسألة الرابعة من مبحث 

أحكام اخللوة. فراجع.
(٢) قـال يف النهايـة: «ويكـره أن حيفر قرب مـع العلم به فيدفن فيـه ميت آخر، 
إال عنـد الرضورة إليه». ونحوه يف املبسـوط. لكن قال فيه بعـد ذلك: «ومتى دفن يف 
... فإن  مقربة مسبلة ال جيوز لغريه أن يدفن فيه إال بعد اندراسها ويعلم أنه صار رميامً
بـادر اإلنسـان فنبش قرباً فإن مل جيد فيه شـيئاً جاز أن يدفن فيـه، وإن وجد فيه عظاماً 
أو غريهـا ردّ الرتاب فيه ومل يدفن فيه» وظاهـره احلرمة. ومن ثَم قد حتمل الكراهة يف 
كالمـه األول عليها، كام يف املعترب. وذهب إىل احلرمة فيه ويف التذكرة وحكي عن غري 

واحد.
وقد اسـتدل عليه تارة: باسـتلزامه النبش املحرم. وأخـر: بأن القرب قد صار 

حقاً لألول بدفنه فيه، فلم جتز مزامحته بالثاين.
وقد يدفع األول بأن الكالم يف حرمة الدفن يف نفسه، ال يف حرمة النبش مقدمة 
لـه. مضافـاً إىل ما عن الذخرية مـن أن الدليل عىل حرمة النبـش اإلمجاع، وإجراؤه يف 

واخلانات املوقوفة، وإن أذن الويل(١).
(مسألة ٦٣): ال جيوز الدفن يف قرب ميت قبل اندراسه(٢) وصريورته 
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حمل النزاع مما ال وجه له.
كام قد يدفع الثاين، بعدم وضوح كون الدفن موجباً حلقٍ للميت يمنع من دفن 
الثـاين فيـه. غاية األمر أن يكون دفنه موجباً السـتحقاق إبقـاءه يف القرب، وعدم جواز 

إخراجه عنه، أو مزامحته فيه.
لكـن الظاهـر أن مبنى دفن امليت يف املكان عرفاً عىل اختاذه قرباً له، ال عىل جمرد 
وضعـه فيه، كام يوضع عىل األرض قبل الدفـن، أو يف بطنها بال قصد الدفن. وحينئذٍ 
يكـون وضـع امليت يف املكان بقصد الدفن موجباً لتعنـون املكان بعنوان خاص، وهو 
كونـه قرباً له، فيكون من سـنخ الصدقـة أو الوقف جلهة خاصـة ذات عنوان خاص، 
حيث حيرم استعامله يف غري تلك اجلهة وإن مل تكن منافية وال مزامحة هلا، فضالً عام إذا 

كانت كذلك.
من دون فرق يف ذلك بني الدفن يف أرض مملوكة بإذن املالك، والدفن يف أرض 
موقوفـة للدفن، والدفن يف أرض مباحة. الشـرتاك الكل فيـام ذكرناه من ابتناء عملية 
الدفـن عرفـاً عىل جعل املوضع قرباً للميت، فاإلذن فيه من قبل املالك، والوقف عليه 
مـن قبل الواقف، واحليازة له من قبل املتويل للدفن، كلها تقتيض ترتبه ونفوذه بتحقق 
عملية الدفن، فال جيوز اسـتغالل املوضع لدفن ميت آخر كام ال جيوز اسـتغالله لغري 
ذلك من وجوه االنتفاعات، كاختاذه حرزاً للامل، أو خمبأ للحراس عىل ما هو احلال يف 
مجيـع الوقـوف والصدقات جلهات معينة. ولعل هذا هو مراد من سـبق من كونه حقاً 

للميت. وإال فال دليل عىل ثبوت حق للميت زائداً عىل ذلك.
نعـم لـو ابتنـى اإلذن أو الوقف أو حيازة املكان للقرب عىل اشـرتاط أمر خاص
ـ من دفن ميت آخر، أو غريهـ  ولو ضمناً جاز. وال حمذور يف النبش، لعدم الدليل عىل 
حرمتـه يف مثل الفرض مما كان مبنياً عىل مقتىض اإلذن أو الوقف. ولعله إليه يرجع ما 
يف التذكرة من أنه لو دفن يف أزج يتسـع جلامعة كثرية جاز. حيث ال يبعد يف مفروض 
كالمـه ابتناء وضع األزج وتعيينه للدفن عىل تعدد الدفن. أما لو مل يبتن عىل ذلك، بل 
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قصد جعله بتاممه قرباً مليت واحد أشكل جوازه بام سبق.
وكـذا جيـوز النبش ودفن ميـت آخر لو كان اختـاذ القرب بالنحو اخلـاص منافياً 
ملقتـىض اإلذن أو الوقف، كام لو خرج يف سـعته عـن املتعارف بنحو خيرج عن مقتىض 

إطالق اإلذن أو الوقف.
هذا ولو اندرس امليت أو نقل وخرج املوضع عن كونه قرباً له، تعني جواز دفن 
ميت آخر فيه، كسائر الصدقات والوقوف التي يرتفع موضوعها، حيث جيوز رصفها 

فيام هو األقرب إىل اجلهة املعينة هلا بال إشكال ظاهر.
إال أن يمنـع منـه عنـوان ثانـوي، كام لو صـار القرب رمـزاً دينيـاً، بحيث يكون 
التـرصف فيه انتهاكاً حلرمة دينية، أو ابتنى وقفه عىل بقائه منتسـباً للميت اخلاص، كام 

هو غري بعيد يف اجلملة يف القبور اخلاصة. فالحظ.
هـذا وقد يسـتدل عـىل حرمة دفـن ميت يف قرب ميت سـابق بحديـث األصبغ 
ابـن نباتـة: «قال أمري املؤمننيA: من جـدد قرباً أو مثل مثاالً فقـد خرج [من] عن 
اإلسـالم»(١) بنـاءً عىل روايته باجليـم والدال املضعفة بعدها دال مفـردة من التجديد، 
كـام عن الصفار، وأن املراد به اختاذه قرباً مرة أخر، أو روايته باجليم والدال املضعفة 

بعدها ثاء مثلثة من اجلدث كام عن الربقي، وأن املراد اختاذه قرباً مليت آخر.
لكن الظاهر أن املراد باألوىل هو جتديد القرب ببنائه بعد تقادم العهد به وتعرضه 
للخلل، كام فهمه الصفار فيام حكي عنه. وأما الثانية فهي غري ظاهرة يف املعنى املذكور، 

بل هي لإلمجال أقرب، كام عن الربقي.
عـىل أنه روي باحلاء والدالني املضعفة واملفردة من التحديد، كام عن سـعد بن 
عبد اهللا، ومحل عىل تسنيم القرب، وباخلاء املعجمة مع الدالني من اخلدّ يف األرض، وهو 
شقها، كام عن املفيد، فيكون مناسباً حلرمة النبش. بل قد يدعى ظهوره فيه، وإن مل خيل 
عن إشـكال، لعدم وضوح تعارف التعبري عنـه بذلك. ومع هذا االختالف يف متنه ال 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
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جمال لالستدالل به عىل يشء.
والسـيام مع اشتامل سنده عىل أيب اجلارود الذي وردت فيه روايات ذامة. وإن 
كان قد هيون ذلك بقرب وثاقة الرجل، لضعف سند الروايات، وعدم منافاهتا لوثاقته 
املسـتفادة من توثيق املفيد له، وظهور كالم الغضائري يف االعتامد عىل حديثه، وكونه 

من رواة كامل الزيارات.
هذا كله من حيثية دفن امليت يف قرب ميت سابق. وأما من حيثية النبش فيتضح 

الكالم فيه مما يأيت يف املسألة الثامنة والستني إن شاء اهللا تعاىل.
(١) مقتضـاه عدم حرمة دفن امليت اآلخر باألصل، بل تبعاً بلحاظ اسـتلزامه 
النبـش املحرم، فلـو حتقق النبش ـ ولو عصياناً ـ جاز الدفـن. ويظهر ضعفه مما تقدم. 
ولـواله فال دليل عىل حرمة النبش يف الفرض، كام تقدم عن الذخرية. ويأيت توضيحه 

يف املسألة الثامنة والستني إن شاء اهللا تعاىل.
(٢) كام هو املعروف بني األصحاب، وادعي عليه اإلمجاع يف كالم غري واحد. 
وال يبعـد كـون مرادهـم عدم النقيصة عـن املقدار املذكـور ال عدم الزيـادة عليه، كام 
يناسـبه ما يف اخلالف من عمل الفرقة وإمجاعهم عىل اسـتحباب حفر القرب قدر قامة، 
وأقلـه إىل الرتقـوة، وما يف الغنية من االقتصار يف الفتـو ويف معقد اإلمجاع عىل كونه 

قدر قامة، إذ يبعد إمهاله األفضل.
 :Aأما النصوص فهي ال تناسب ذلك. ففي موثق السكوين عن أيب عبد اهللا
«إن النبـي هنـى أن يعمق القرب فوق ثالثـة أذرع»(١). ونحوه معترب اجلعفريات بسـنده 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

 .(١)نعم إذا كان القرب منبوشاً جاز الدفن فيه عىل األقو . تراباً
(مسـألة ٦٤): يسـتحب حفـر القـرب قـدر قامـة، أو إىل الرتقوة(٢).
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عنـهA(١). ويف مرسـل بـن أيب عمري عنهA: «قـال: حد القـرب إىل الرتقوة. وقال 
بعضهـم: إىل الثـدي. وقال بعضهم: قامـة الرجل حتى يمد الثـوب عىل رأس من يف 
القرب. وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه اجللوس. قال: وملا حرض عيل بن احلسني الوفاة 

قال: احفروا يل حتى تبلغوا الرشح»(٢).
وظاهر ابن أيب عمري كون األقوال األخر لغري املعصوم. ومن الظاهر أن الثالثة 
أذرع تقـارب الرتقـوة، فيكون مقتىض اجلمع بني النصوص بيـان احلدّ الذي ال ينبغي 

الزيادة عليه، والزم ذلك كراهة بلوغه القامة.
هذا وأما ما تضمنه ذيل املرسـل من احلفر حتى يبلغ الرشـح، فهوـ  مع وروده 
يف قضيـة خاصـة، وغرابة مضمونـه، لترضر القرب برشـح املاء ـ قابـل للتنزيل عىل ما 
سـبق، لعـدم حتديده للعمق الذي حيصل به الرشـح. بل قيل إنـه يبلغ يف أرض البقيع 

باملقدار املذكور.
نعـم يف صحيـح أيب الصلـت اهلـروي يف حديث وصيـة الرضا: «أنـه قال له: 
سيحفر يل يف هذا املوضع، فتأمرهم أن حيفروا سبع مراقي إىل األسفل...»(٣) وظاهره 
يف التخيري بني السـبع مراقـي وما زاد عىل ذلك، ومقتىض إطالقـه عدم كراهة الزيادة 

عىل الرتقوة، بل عىل القامة. لكنه وارد يف قضية خاصة.
(١) وهـو الشـق الذي يكـون يف جانب القـرب ويوضع فيه امليـت. وقد رصح 
باستحبابه األصحاب، بل ادعي اإلمجاع عليه رصحياً وظاهراً يف كالم مجاعة. ويقتضيه 
مرسـل االحتجاج عـن أيب عبد اهللاA يف حديث: «قال: العـرب يف اجلاهلية كانت 
أقـرب إىل الدين احلنفي مـن املجوس... وكانت املجوس ترمي باملوتى يف الصحاري 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٤ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبوب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤.

وأن جيعل له حلد(١)
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والنواويس، والعرب توارهيا يف قبورها وتلحدها، وكذلك السنة عىل الرسل أن أول 
من حفر له قرب آدم أبو البرش وأحلد له حلد...»(١)، والنبوي العامي: «اللحد لنا والشق 

لغرينا»(٢).
ويؤيـده مـا تضمن اختاذه للنبـي8(٣)، ولولده إبراهيـم(٤). وأظهر منهام 
املرسـل عـن أيب مهام عـن أيب احلسـن الرضاA: «قـال: قال أبـو جعفرA حني 
. فإن قيل لكم: إن رسول اهللا8  أحرض: إذا أنا مت فاحفروا يل أو شـقوا يل شقاً
ـد لـه فقد صدقـوا»(٥)، بضميمة ما يف صحيـح احللبي: «قال أبـو عبد اهللاA: إن  حلَّ
»(٦) حيث ال يبعد  أيب كتـب يف وصيته... وشـققت لـه األرض من أجل أنه كان بادنـاً
ظهورمهـا يف كون السـنة هو اللحـد، وأن كون اإلمام الباقرA بادناً هو السـبب يف 

عدم اجلري عىل مقتىض السنة يف قربه.
نعم يف صحيح أيب الصلت اهلروي يف حديث وصية الرضاA: «وأن يشـق 
 .(٧)«... يل رضحيـة، فإن أبـوا إال أن يلحدوا فتأمرهم أن جيعلوا اللحد ذراعني وشـرباً

وظاهره أن الشق أفضل. لكنه وارد يف قضية خاصة.     
(١) قال يف اجلواهر: «كام نص عليه مجاعة، بل ربام يظهر من بعضهم خصوصاً 
الفاضل يف التذكرة دخوله يف مسمى اللحد، كام أنه يظهر منه دخوله يف معقد إمجاعه، 
ويف جامـع املقاصـد وعـن الروض أنـه قاله األصحـاب». وكأن املراد به كون الشـق 
معرتضـاً باجتاه القبلـة، ليمتد امليت بامتـداده، ال باجتاه آخر، ليكون امتـداد امليت فيه 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:١ من أبواب اجلنابة حديث:١٤.
(٢) كنز العامل ج:٨ ص:٨٨ رقم:١٦٨١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١، ٢.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤.

(٥) ، (٦) ، (٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢، ٣، ٤.

مما ييل القبلة(١) يف األرض الصلبة،
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عـىل خالف امتـداده. والوجه فيه أن ذلك هو املنرصف من األمر به. ولذا كان العمل 
عليه. 

(١) كام هو معقد إمجاع اخلالف. ويشـهد به ما تقدم يف مرسـل ابن عمري، بناء 
عـىل أنـه من كالم اإلمامA. لكن تقدم يف صحيـح أيب الصلت األمر بجعل اللحد 
. وهو أكثر من ذلك. فيحمل عىل األفضل، أو عىل خصوصية مورده،  ذراعني وشـرباً

ألنه وارد يف قضية خاصة، كام سبق.
(٢) فقـد قيـد يف معقد إمجاع اخلالف اسـتحباب اللحد بـام إذا كانت األرض 
صلبة. وعن مجاعة الترصيح بأن الشق أفضل يف األرض الرخوة خوف االهندام. وعن 
الكاتـب أنـه إذا كانت األرض رخوة يعمل له شـبه اللحد من بنـاء حتصيالً للفضيلة. 
ـه بالرتاب، وأن  وظاهـره أن املسـتحب هـو جعل امليت يف مكان متسـع يف مقابل طمّ
اختيـار اللحـد يف الصلبة ليس خلصوصية فيه، بل لتحقيـق ذلك. غايته أنه حيث كان 
أيـرس وأقـل مؤنة يكتفي به، وحيـث ال يمكن ذلك يف الرخوة أو خيشـى منه االهندام 

يتعني لتحصيل الفضيلة الشق والتسقيف.
ه بالرتاب  لكن الظاهر أن اسـتحباب وضع امليت يف مكان متسـع يف مقابل طمّ
يسـتفاد مما سبق من استحباب اتسـاع اللحد، فإن املناسبة االرتكازية تقيض برجحانه 
للميـت مطلقـاً ولو يف غري اللحد. كام أن ترجح اللحد عىل الشـق املذكور يسـتفاد مما 
سبق. فاملستحب أمران، وتعذر الثاين أو صعوبته يف األرض الرخوة، أو إذا كان امليت 

بديناً ـ كام سبق ـ ال يوجب سقوط األول. 
(٣) كـام يف املعتـرب وعـن ابن اجلنيد واملفيـد. ويقتضيه خرب جعفـر بن كالب: 

بقدر ما يمكن فيه اجللوس(١)، ويف الرخوة يشـق وسـط القرب شـبه النهر، 
وجيعل فيه امليت ويسـقف عليه(٢)، ثم هيال عليـه الرتاب وأن يغطى القرب 

بثوب عند إدخال املرأة(٣).
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«سـمعت جعفر بن حممد يقول: يغشى قرب املرأة بالثوب، وال يغشى قرب الرجل. وقد 
مـدّ عىل قرب سـعد بـن معاذ ثوب والنبي8 شـاهد، فلم ينكر ذلـك»(١). قال يف 
املعترب: «وروي عن عيلA: أنه مرّ بقوم دفنوا ميتاً وبسـطوا عىل قربه الثوب فجذبه 
وقال: إنام يصنع هذا بالنسـاء»(٢). وأطلق الشـيخ يف اخلـالف ومل خيصه باملرأة. وكأنه 
لذيل خرب جعفر املتقدم. لكنه لو كان من كالم اإلمامA ال من كالم الراوي ال يدل 

عىل االستحباب. 
(١) ففي موثق سامعة عن أيب عبد اهللاA: «قال: إذا وضعت امليت عىل القرب 
قلت: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خري منزول به. فإذا سـللته 
من قبل الرجلني ودليته قلت: بسـم اهللا وباهللا وعىل ملة رسـول اهللا. اللهم إىل رمحتك 
ال إىل عذابك. اللهم أفسـح له يف قربه، ولقنه حجته، وثبته بالقول الثابت، وقنا وإياه 
عـذاب القرب. وإذا سـويت عليه الرتاب قل: اللهم جـاف األرض عن جنبيه، وصعد 

روحه إىل أرواح املؤمنني يف عليني، وأحلقه بالصاحلني»(٣). ونحوه يف ذلك غريه(٤).
ومنـه يظهر اسـتحباب الدعاء عند وضعه عىل القرب قبـل تناوله إلنزاله، وبعد 

دفنه وإهالة الرتاب عليه. ومثله يف الثاين غريه. 
 :A(٢) كام تضمنته النصوص الكثرية. ففي صحيح احللبي عن أيب عبد اهللا
«قـال: إذا أتيـت بامليـت القرب فسـله من قبل رجليـه، فـإذا وضعته يف القـرب فاقرأ آية 
الكريس، وقل: بسم اهللا وباهللا ويف سبيل اهللا وعىل ملة رسول اهللا. اللهم صل عىل حممد 
وآل حممـد. اللهم أفسـح له يف قـربه، وأحلقه بنبيه. وقل كام قلـت يف الصالة عليه مرة 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٢) املعترب ص:٩١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣.

والذكر عند تناول امليت(١) وعند وضعه يف اللحد(٢).
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واحدة من عند: اللهم إن كان حمسـناً فزد يف إحسانه، وإن كان مسيئاً فاغفر له وجتاوز 
عنه. واسـتغفر له ما اسـتطعت. قال: وكان عيل بن احلسنيH إذا أدخل امليت القرب 
»(١) ونحوه  قـال: اللهم جـاف األرض عن جنبيه، وصاعد عمله، ولقه منـك رضواناً

غريه.
ه به، وعند اخلروج من  كام يسـتحب الدعاء عند سـدّ اللحد باللبن، وبعد سـدّ
القـرب، وعند حثو الـرتاب عليه. ففي صحيح إسـحاق بن عامر عنـهA: «ثم تضع 
الطني واللبن فام دمت تضع اللبن والطني تقول: اللهم صل وحدته، وآنس وحشـته، 
وآمن روعته، وأسكن إليه من رمحتك رمحة تغنيه هبا عن رمحة من سواك، فإنام رمحتك 
للظاملـني. ثـم خترج من القرب وتقول: إنـا هللا وإنا إليه راجعون. اللهـم ارفع درجته يف 

أعىل عليني، وأخلف عىل عقبه يف الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العاملني»(٢).
ويف خـرب سـامل: «فإذا وضعـت عليه اللبـن فقل: اللهـم ارحـم غربته، وصل 
وحدته، وآنس وحشـته، وآمن روعته، وأسـكن إليه من رمحتك رمحة يستغني هبا عن 
رمحـة من سـواك، واحرشه مع مـن كان يتواله. ومتى زرت قربه فـادع له هبذا الدعاء 
وأنـت مسـتقبل القبلة ويداك عـىل القرب. فإذا خرجـت من القرب فقـل: وأنت تنفض 
يـدك من الرتاب: إنـا هللا وإنا إليه راجعون. ثم احث الـرتاب عليه بظهر كفيك ثالث 
مـرات، وقل: اللهـم إيامناً بك وتصديقاً بكتابك. هذا ما وعدنا اهللا ورسـوله وصدق 

اهللا ورسوله...»(٣).
(١) بـل ظاهـر النصـوص كراهـة لبـس يشء يف الرجلـني ففـي صحيح عيل 
بن يقطني: «سـمعت أبا احلسـن األولA يقـول: ال تنزل يف القـرب وعليك العاممة 
والقلنسوة، وال احلذاء، وال الطيلسان. وحلّل أزرارك. وبذلك سنة رسول اهللا8 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١، ٦، ٥.

والتحفي(١).
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. قلت: مل يكره احلذاء؟ قال: خمافة أن يعثر  . قال: فال أر به بأساً جرت. قلت: فاخلفّ
برجليـه فيهـدم»(١) ويف خرب ابن أيب يعفور عنهA: «قـال: ال ينبغي ألحد أن يدخل 
القـرب يف نعلني وال خفني، وال عاممة وال رداء وال قلنسـوة»(٢). وظاهره كراهة اخلف 

. أيضاً
وربام جيمع بينهام بحمل األول عىل حال التقية، كام يناسبه ما يف اخلرب احلرضمي 
عنـهA: «قلـت: واخلف؟ قال: ال بأس باخلف، يف وقت الـرضورة والتقية»(٣) ويف 
خرب سـيف بن عمرية عنـهA: «قلت: فاخلف؟ قال: ال بـأس باخلف، فإن يف خلع 
اخلف شناعة»(٤). نعم ال يبعد كونه أخف كراهة من غريه. هذا واحلذاء النعل، واخلف 

ـ عىل الظاهر ـ ما يستوعب ظاهره ظاهر القدم من دون رشاك.
(١) ملا تقدم من النصوص. وتقدم فيها أيضاً نزع الطيلسان والرداء. وظاهرها 

كراهة ترك ذلك.
(٢) بـل والرجلـني كـام يف النهاية واملبسـوط والرشايـع والتذكـرة والقواعد. 
وادعـى عليـه اإلمجـاع يف املـدارك. بـل مطلقاً، كـام يف الغنيـة واملعترب، مدعيـني عليه 
اإلمجـاع. ويقتضيـه صحيح أيب محزة: «قلت ألحدمهاA: حيـلّ [عقد] كفن امليت؟ 
قال: نعم ويربز وجهه»(٥). وصحيح إسحاق بن عامر عن أيب عبد اهللاA: «قال: إذا 
وضعته يف حلده فحل عقده [عقدته]...»(٦). و املرسـل عن أيب بصري: «سألت أبا عبد 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١، ٢.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣، ٤، ٥.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤، وباب:٢١ منه حديث:٦.

وحل األزرار وكشف الرأس للمبارش لذلك(١). وأن حتل عقد الكفن بعد 
الوضع يف القرب من طرف الرأس(٢).
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 Aعن عقد كفن امليت. فقال: إذا أدخلته القرب فحلها»(١). وخرب سـامل عنه Aاهللا
قـال: «...وحيـل عقد كفنه كلها ويكشـف عـن وجهـه»(٢) وغريها. ومل أعثـر عىل ما 

يتضمن التخصيص بالرأس والرجلني، فضالً عن الرأس وحده.
نعـم يف صحيـح ابن أيب عمـري عن غري واحد مـن أصحابنا عنـهA: «قال: 
يشـق الكفن عنـد رأس امليـت إذا أدخل قـربه»(٣)، ونحوه صحيح حفـص(٤) قال يف 
املعتـرب: «وهذه الرواية خمالفـة ملا عليه األصحاب. وألن ذلك إفسـاد للامل عىل وجه 

غري مرشوع».
ه إذا  ويف املـدارك: «وقـد يقال: إن خمالفة اخلرب ملا عليه األصحاب ال يقتيض ردّ
سـلم السـند من الطعن. واإلفسـاد غري ضائر، فإن اجلميع ضايع، خصوصاً مع إذن 
الشـارع فيه. وأجاب عنه يف الذكر بإمكان أن يراد بالشـق الفتح ليبدو وجهه، فإن 
الكفن كان منضامً قال: وعىل هذا فال خمالفة وال إفسـاد. وهو غري بعيد، فإن مثل هذا 
اإلطالق مستعمل عند أهل العرف». لكن ما يف الذكر خالف ظاهر النص. إال أن 

يتعني بلحاظ اجلمع بني النصوص، مؤيداً بفتو األصحاب.
(١) كام تضمنه مجلة من النصوص، منها صحيح أيب محزة وخرب سامل املتقدمان. 
واقترص يف نصوص كثرية عىل كشف خده(٥). وهو حممول عىل أمهيته من سائر الوجه، 

مع كون كشف متام الوجه أفضل.
(٢) كـام يف النهايـة وتضمنـه مجلـة من النصـوص، كصحيح عيل بـن يقطني: 
«سـمعت أبا احلسـنA يقـول: ...وإن قدر أن حيـرس عن خـده ويلصقه باألرض 
فليفعـل...»(٦). لكن يف صحيح عبد اهللا بن سـنان عـن أيب عبد اهللاA: «قال: الربد 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣، ٥، ٦، ٢.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب الدفن وما يناسبه.

(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

وأن حيرس عن وجهه(١)، وجيعل خده عىل األرض(٢)، ويعمل له وسـادة 
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ال يلـفّ بـه، ولكـن يطـرح عليه طرحـاً، فـإذا أدخل القـرب وضع حتت خـده وحتت 
جنبـه». ويتعني محله عىل جمرد اجلواز وإال فال جمال للخروج به عن النصوص الكثرية 
املتضمنة استحباب وضع اخلدّ عىل الرتاب. والسيام مع قرب احتاد الصحيح املذكور 
مـع صحيـح ابن سـنان وأبان عنـهA: «قال: الربد ال يلـفّ به... فـإذا أدخل القرب 

وضع حتت جنبه»(١) وغريه.
(١) ففي خرب سـامل بن مكرم عن أيب عبد اهللاA: «أنه قال: جيعل له وسـادة 

من تراب...»(٢).
(٢) كـام ذكره غـري واحد، بـل يف اجلواهر: «عىل ما ذكـره األصحاب من غري 
خالف يعرف فيه». ويقتضيهـ  مضافاً إىل ما تضمن أهنا أمان من كل خوف(٣)ـ صحيح 
عبـد اهللا جعفـر احلمريي: «كتبت إىل الفقيه أسـأله عن طني القـرب يوضع مع امليت يف 
قـربه، هـل جيوز ذلـك أم ال؟ فأجاب ـ وقـرأت التوقيع، ومنه نسـخت ـ: توضع مع 
امليت وخيلط بحنوطه إن شـاء اهللا»(٤). وهو وإن تضمن اجلواز إال أن الظاهر أن املراد 
بـه املرشوعيـة بنحو االسـتحباب، ألنه هو الداعـي لتعمد الوضع يف القرب. ومرسـل 
املصباح عن جعفر بن عيسـى: «أنه سـمع أبا احلسـنA يقول: ما عـىل أحدكم إذا 
دفـن امليت ووسـده الـرتاب أن يضع مقابل وجهـه لبنة من الطـني. وال يضعها حتت 

رأسه»(٥).
ويؤيـده ما عـن املنتهى مرفوعـاً قال: «إن امـرأة كانت تـزين وتوضع أوالدها 
وحترقهـم بالنـار خوفـاً من أهلهـا، ومل يعلم به غـري أمها. فلام ماتت دفنت فانكشـف 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٦ وذيله.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب التكفني حديث:٥.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧٠ من أبواب املزار وما يناسبه.
(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب التكفني حديث:١، ٣.

من تراب(١). وأن يوضع يشء من تربة احلسنيA معه(٢).
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الـرتاب عنهـا ومل تقبلها األرض، فنقلـت من ذلك املكان إىل غـريه، فجر هلا ذلك. 
فجـاء أهلهـا إىل الصادقA وحكـوا له القصة. فقـال ألمها: ما كانـت تصنع هذه 
يف حياهتـا مـن املعـايص؟ فأخربته بباطن أمرهـا. فقال الصـادقA: إن األرض ال 
تقبـل هـذه، ألهنا كانت تعـذب خلق اهللا بعـذاب اهللا. اجعلوا يف قربها شـيئاً من تربة 

احلسنيA ففعل ذلك هبا، فسرتها اهللا تعاىل»(١).
هـذا ومقتـىض إطالق األول والثالث وضعهـا يف أي موضع من القرب، كام هو 
مقتـىض إطالق مجاعـة ورصيح املختلف بل حتى يف الكفن، كام عن حاشـية الفاضل 
املييس. وكأنه لضعف مرسل املصباح، حيث ال ينهض بتقييد اإلطالق. فليحمل عىل 
الفضل، بناءً عىل قاعدة التسامح يف أدلة السنن. ولعله لذا حكي عن الشيخ االقتصار 

عىل مفاده. وقد يرجع إليه ما عن الغرية واالقتصاد من جعلها يف وجه امليت.
وأما ما يف الرسائر وحكاه عن املفيد من أن األقو وضعها حتت خده، وما يف 

املعترب والذكر من أن ذلك األحسن. فلم يتضح وجهه.
(١) الظاهـر أن مراد تلقينه هبذه األمور بعد وضعه يف حلده قبل ترشيج اللبن، 
كام رصح به بعضهم، ويف اجلواهر: «بال خالف أعرفه فيه، بل يف الغنية األمجاع عليه. 

واألخبار به كادت تكون متواترة، كام يف الذكر. وهو كذلك».
ففي صحيح أيب بصري عن أيب عبد اهللاA: «قال: فإذا وضعته يف اللحد فضع 
فمك عىل أذنه فقل: اهللا ربك، واإلسـالم دينك، وحممد نبيك، والقرآن كتابك، وعيل 

إمامك»(٢). 
ويف صحيـح زرارة: «قـال: إذا وضعـت امليـت يف حلـده قـرأت آيـة الكريس، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب التكفني حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣.

.(١)Gوتلقينه الشهادتني واإلقرار باألئمة
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وارضب يـدك عـىل منكبه األيمن، ثم قـل: يا فالن قل: رضيت باهللا رباً، وباإلسـالم 
. وسـم [حتى] إمام زمانـه»(١) ويف صحيح  دينـاً، وبمحمـد8 نبياً، وبعيل إماماً
إسـحاق بن عامر: «سـمعت أبا عبد اهللاA يقول: إذا أنزلت امليت يف قرب فقل: بسم 
اهللا وبـاهللا... ثـم تضع يدك اليرس عىل عضـده وحتركه حتريكاً شـديداً، ثم تقول: يا 
فالن بن فالن، إذا سئلت فقل: اهللا ريب، وحممد نبيي، واإلسالم ديني، والقرآن كتايب، 
وعـيل إمامـي، حتى تسـوق األئمةG، ثـم تعيد عليه القـول، ثم تقـول: أفهمت يا 
فالن؟ قالA: فإنه جييب، ويقول: نعم. ثم تقول: ثبتك اهللا بالقول الثابت، وهداك 

اهللا إىل رصاط مستقيم. عرف اهللا بينك وبني أوليائك يف مستقر من رمحته...»(٢). 
ويف خرب سـامل عنهA: «ثـم تدخل يدك اليمنى حتت منكبـه األيمن، وتضع 
يـدك اليرس عـىل منكبه األيرس، وحتركه حتريكاً شـديداً، وتقول: يـا فالن بن فالن، 
 Gاهللا ربك، وحممد نبيك، واإلسـالم دينك، وعيل وليك وإمامك، وتسـمي األئمة
 .أبرار، ثم تعيـد عليه التلقني مرة أخر واحـداً واحـداً إىل آخرهم أئمتك أئمة هد
فإذا وضعت عليه اللبن...»(٣)، ويف خرب حمفوظ اإلسكاف عنهA: «ويدين فمه إىل 
سـمعه ويقول: اسمع افهم ـ ثالث مرات ـ اهللا ربك، وحممد نبيك، واإلسالم دينك، 
وفالن إمامك، اسمع، وافهم. وأعدها عليه ثالث مرات. هذا التلقني»(٤). ومثلها يف 

ذلك غريها.
ورصيح الثالث والرابع إعادة التلقني مرتني، وقد يظهر من اخلامس استحباب 
إعادتـه ثالثاً، كام عن حمكـي االقتصاد. وربام حيمل ذيله عىل أن الـذي يعاد ثالثاً هو: 

«اسمع وافهم»، كام تضمه صدره.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٦، ٥، ٤.
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(١) قال يف اجلواهر: «وال نعلم يف اسـتحبابه خالفاً، كام اعرتف به يف املنتهى، 
ويف الغنية واملدارك واملفاتيح اإلمجاع عليه، ويف املعترب: مذهب فقهائنا». وكأنه لظهور 
النصـوص يف تعـارف ذلـك. ففـي صحيح حممد بن مسـلم عن أحدمهـاA: «فإذا 
وضعـت عليه اللبن فقل...»(١). ونحوه يف ذلك خرب سـامل بـن مكرم(٢). ويف صحيح 
إسـحاق بن عامر: «ثم تضع الطني واللبن. فامدمـت تضع اللبن والطني تقول...»(٣). 
لكـن ذلك بمجرده ال يكفي يف إثبات أصل اسـتحباب سـدّ اللحـد، فضالً عن كونه 

باللبن.
نعم يمكن استفادة استحباب سد اللحد من ظهور كون اختاذ اللحد من أجل 
، فإن ذلك يقتيض حفظ اللحد بتاممه من  جعل امليت يف بيت متسع غري متعرض للطمّ
ذلك بسـد بابه. كام قد يستفاد أيضاً مما تضمن االهتامم بسدّ اخللل والفرج، كام يأيت يف 

حديث عبد اهللا بن سنان.
. لقرب كون تعارفه سابقاً  وأما اسـتحباب اللبن بخصوصه فيشكل إثباته جداً

ألنه األيرس الذي شاع البناء به.
والسيام مع ما يف حديث عبد اهللا بن سنان عن أيب عبد اهللاA يف حديث: «إن 
د سـعد بن معاذ، وسـو اللبن عليه، وجعل يقول:  رسـول اهللا8 نزل حتى حلَّ
ناولنـي حجراً ناولني تراباً رطباً يسـد به ما بني اللبن. فلـام أن فرغ وحثا الرتاب عليه 
قال رسـول اهللا8: إين ألعلم أنه سـيبىل ويصل إليه البالء [البىل.علل]، ولكن 
اهللا حيب عبداً إذا عمل عمالً أحكمه»(٤). حيث تضمن سدّ اخللل باحلجر. ومحله عىل 
اللبن خالف الظاهر. كام أن مقتىض ذيله استحباب إحكام القرب فلو حصل بغري اللبن 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢، ٥، ٦.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

وأن يسد اللحد باللبن(١)،
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كفى. بل لو اقتىض شدة إحكامه كان أفضل بمقتىض ذلك.
ومنه يظهر ضعف ما يف اجلواهر وعن املنتهى من أن اللبن أوىل من غريه، ألنه 
املنقـول عن السـلف املعروف يف االسـتعامل. ولعلـه لذا عمم يف الغنيـة لكل ما يقوم 
مقـام اللبـن. بل ظاهر مفتـاح الكرامة كون ذلك مراد األصحـاب، وداخل يف معاقد 

اإلمجاعات يف املقام.  
(١) كـام رصح بـه غـري واحـد، بـل لعله ال خـالف فيـه يف اجلملـة. ويقتضيه
 ـ مضافـاً إىل مـا تضمـن أن باب القرب مـن قبل الرجلـني(١)ـ موثق السـكوين عن أيب 
عبـد اهللاA: «قال مـن دخل القرب فال خيـرج منه إال من قبل الرجلـني»(٢). وقريب 
منه مرفوع سـهل(٣) ومقتضامها بل املسـتفاد من مجيع ذلك كراهة اخلروج من جانب 

الرأس.
هـذا ومقتىض إطـالق النصـوص ـ كأكثر األصحـاب، بل رصيـح بعضهم ـ
عـدم الفـرق بـني الرجـل واملرأة. لكـن عن الكاتـب أنه قـال يف املرأة خيـرج من عند 
، وللبعد عن العورة. لكن مل نقف له عـىل أثر، كام يف املدارك،  رأسـها، إلنزاهلا عرضـاً
وإطـالق النص يدفعه، كام يف كشـف اللثام. وما ذكره مـن الوجه ال ينهض باخلروج 

عن اإلطالق.
(٢) قـال يف املـدارك: «وذكر األصحاب اسـتحباب اإلهالـة بظهور األكف، 
والرتجيـع يف تلك احلالـة. ومل أقف فيهام عىل أثر». وقد يسـتدل السـتحباب اإلهالة 
بظهر الكف بام يف خرب سـامل: «ثم أحث الرتاب عليه بظهر كفيك ثالث مرات، وقل: 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب الدفن وما يناسبه.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١، ٢.

وأن خيـرج املبـارش من طـرف الرجلـني(١). وأن هييل احلـارضون الرتاب 
بظهور األكف(٢)،
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اللهـم إيامناً بـك...»(١) إىل آخر ما تقدم عند الكالم يف اسـتحباب الذكر. ويف حديث 
حممـد بـن األصبغ عن بعض أصحابنا: «رأيت أبا احلسـنA وهـو يف جنازة، فحثا 

الرتاب عىل القرب بظهر كفيه»(٢).
لكن الثاينـ  مع ضعفهـ  ال يدل عىل االستحباب. واالستدالل باألول موقوف 
عىل كونه من تتمة اخلرب، كام هو ظاهر الوسـائل، ال من كالم الصدوق، كام اسـتظهره 

يف اجلواهر.
هـذا ويف صحيـح عمر بـن أذينة: «رأيـت أبا عبد اهللاA يطـرح الرتاب عىل 
امليت، فيمسـكه سـاعة يف يده ثم يطرحه، وال يزيد عىل ثالثة أكف. قال: فسـألته عن 
ذلك، فقال: يا عمر كنت أقول: إيامناً بك وتصديقاً ببعثك. هذا ما وعد اهللا ورسـوله 
. هكذا كان يفعل رسـول اهللا8، وبه جرت السـنة»(٣). وقد  إىل قولـه: وتسـليامً

حيمل عىل استحباب كيفية أخر من أجل الدعاء عند قبض الرتاب بالكف.
وأما االسرتجاع فلم أعثر عىل نص به، وإنام تضمن خرب سامل املتقدم االسرتجاع 
عنـد اخلروج مـن القرب عند نفض اليد مـن الرتاب قبل حثوه عىل امليـت. بناء عىل أن 

 . ذلك من تتمة اخلرب، عىل ما أرشنا إليه آنفاً
 A(١) ففـي صحيـح عبيد بـن زرارة: «مات لبعض أصحـاب أيب عبد اهللا
ولـد فحرض أبو عبد اهللاA، فلام أحلد تقـدم أبوه فطرح عليه الرتاب، فأخذ أبو عبد 
اهللا بكفيـه، وقال: ال تطـرح عليه الرتاب، ومن كان ذا رحم فـال يطرح عليه الرتاب، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٩ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥.
(٣) الكايف ج:٣ ص:١٩٨ باب من حثا عىل امليت وكيف حيثا حديث:٤. ورواه عنه يف وسائل الشيعة ج:٢ 
باب:٢٩ من أبواب الدفن حديث:٢. لكن هكذا: «هذا ما وعد [نا] اهللا ورسـوله وصدق اهللا ورسـوله. 

. هكذا كان يفعل...» وال خيلو عن اضطراب. اللهم زدنا إيامناً إىل قوله: وتسليامً

غري ذي الرحم(١).
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فـإن رسـول اهللا8 هنى أن يطـرح الوالد أو ذو رحم عىل ميتـه الرتاب. فقلنا: يا 
ابـن رسـول اهللا أتنهانا عن هـذا وحده؟ فقـال: أهناكم أن تطرحوا الـرتاب عىل ذوي 
أرحامكـم، فـإن ذلـك يـورث القسـوة يف القلـب، ومن قسـا قلبـه بعد من ربـه»(١). 
ومنـه يظهـر أن اسـتثناء ذي الرحم من أصـل طرح، ال من كونه بظهـر الكف. كام أن 
مقتضاه كراهة طرح الرحم الرتاب ـ كام يأيت منهP يف املسـألة اآلتية ـ ال جمرد عدم 

استحبابه.
(١) إن كان املـراد بـه ما يقابـل بقاءه حمفوراً منكشـفاً فال يبعـد وجوبه، لعدم 
وضـوح صـدق الدفن بدونه، وإن كان املراد ما يقابل سـرته بغري الـرتاب من باب أو 
سـقف أو نحو ذلك أشكل استفادة اسـتحبابه من النصوص. فإهنا وإن كانت ظاهرة 
يف املفروغية عن الطمّ حتى تضمنت مجلة من آدابه، إال أنه ال يبعد إبتناؤها عىل تعارف 

اختياره ومألوفيته، ال عىل استحبابه تعبداً بخصوصيته. 
(٢) إمجاعاً، كام يف الغنية واملعترب والتذكرة واملدارك وعن املفاتيح. ويقتضيه ما 
يف حديث األعمش عن اإلمام الصادقA يف حديث رشايع الدين: «والقبور تربع 
وال تسـنم»(٢)، ويف حديـث وصية اإلمام الباقـرA: «وأن يربع قربه»(٣)، ومرسـل 
احلسني بن الوليد عن أيب عبد اهللاA: «قلت: ألي علة يربع القرب؟ قال: لعلة البيت، 

»(٤)، وغريه. ألنه نزل مربعاً
، كـام يف الغنيـة وجممـع الربهـان وظاهـر املعترب واملنتهـى وجامع  (٣) إمجاعـاً
املقاصـد، ويف املدارك نفـي اخلالف عنه. كذا يف مفتاح الكرامـة. وتقتضيه النصوص 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٩، ١٢.

وطـمّ القـرب(١)، وتربيعه(٢) ال مثلثاً وال خممسـاً وال غري ذلك. ورش املاء 
عليه(٣) دوراً، يستقبل القبلة،



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٧ ٣٩٨

املستفيضة، كصحيح زرارة قال أبو عبد اهللاA: «إذا فرغت من القرب فانضحه...»(١) 
ويف مرسـل بن أيب عمـري عنهA: «يف رش املاء عىل القرب قـال: يتجاىف عنه العذاب 
مـادام النـد يف الرتاب»(٢) ويف معترب طلحة بن زيد عنـهA: «قال: كان رش القرب 

عىل عهد رسول اهللا8»(٣) وغريها.
هـذا ومقتىض هذه النصوص اسـتحباب الرش مرة واحـدة بعد إكامل الدفن. 
لكـن يف حديث حممد بن الوليد: «أن صاحب املقربة سـأله عن قرب يونس بن يعقوب 
وقـال: من صاحب هـذا القرب؟ فإن أبا احلسـن عيل بن موسـى الرضاA أمرين أن 
أرش قـربه أربعـني شـهراً، أو أربعـني يوماً، يف كل يوم مـرة»(٤). وقد يناسـبه ما تقدم 
يف مرسـل ابـن أيب عمري من أنه يتجـاىف عنه العذاب مادام النـد يف الرتاب. لكن يف 
صحيح زرارة عن أيب جعفرA الوارد يف اجلريدتني: «إنام العذاب واحلساب كله يف 
يوم واحد يف ساعة واحدة، قدر ما يدخل القرب ويرجع القوم، وإنام جعلت السعفتان 

لذلك، فال يصيبه عذاب وال حساب بعد جفوفهام إن شاء اهللا»(٥).
(١) كـام ذكره غري واحد من األصحاب. ويشـهد له صحيح موسـى بن أكيل 
عـن أيب عبـد اهللاA: «قال: السـنة يف رش املاء عـىل القرب أن تسـتقبل القبلة، وتبدأ 
مـن عند الـرأس إىل عند الرجل، ثم تدور عىل القرب مـن اجلانب اآلخر، ثم يرش عىل 
وسـط القـرب. فكذلك السـنة»(٦) ونحوه يف ذلك خرب سـامل(٧) إال أن فيـه: «فإن فضل 
مـن املاء يشء فصبه عىل وسـط القرب»، بناءً عىل أن ذلـك كله من تتمة اخلرب، كام يظهر 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢، ٣.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٦.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب التكفني حديث:١.

(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

(٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥.

ويبتدئ من عند الرأس(١)، فإن فضل يشء 
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مـن الوسـائل، ال من كالم الصدوق اسـتظهره يف اجلواهر ومقتـىض اجلمع بينه وبني 
النصـوص السـابقة محلـه عىل تعـدد املطلوب، ال عـىل التقييد، كام قد يظهـر من املتن 

ومجلة كلامت األصحاب.
 (١) ذكره غري واحد من األصحاب، بل نسـبه يف املعترب إليهم مشـعراً بدعو
اإلمجـاع عليـه. وينحـرص وجهه بام تقدم يف خرب سـامل بناء عىل أنه مـن تتمة اخلرب. أما 
صحيح موسـى فقد تضمن األمر برش الوسـط مطلقاً من دون تقييد بام إذا فضل من 

املاء يشء.
(٢) لصحيح زرارة عن أيب جعفرA يف حديث: «قال: وإذا حثى عليه الرتاب 
وسوي قربه فضع كفك عىل قربه عند رأسه، وفرج أصابعك واغمز كفك عليه بعدما 
ينضـح باملـاء»(١)، بناءً عىل ما هو الظاهر من أن قولـهA: «بعدما ينضح...» متعلقاً 
بقولـه: «فضـع كفك» ال بقولـه: «وفرج...»، حيـث يبعد جداً نضح املـاء بعد وضع 
 :Aاملشيع يده عىل القرب قبل غمزه له. وهو رصيح صحيحه اآلخر: «قال أبو عبد اهللا
إذا فرغت من القرب فانضحه، ثم ضع يدك عند رأسه وتغمر كفك عليه بعد النضح»(٢)، 

ونحوه غريه.
وال يبعد محلها عىل تأكد اسـتحباب الغمز مع اسـتحباب مطلق الوضع أيضاً 
ولـو بـال غمز، كام هو مقتىض إطالق مجاعة من األصحاب. وال أقل من كونه مقتىض 
اجلمـع بني الصحيحـني وغريمها من النصـوص. ففي موثق عبد الرمحـن بن أيب عبد 
اهللا: «سـألته عـن وضع الرجل يده عىل القـرب ما هو، ومل صنع؟ فقال: صنعه رسـول 
اهللا8 عىل ابنه بعد النضح. قال: وسـألته: كيف أضع يدي عىل قبور املسـلمني. 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤.

صب عىل وسطه(١). ووضع احلارضين أيدهيم عليه غمزاً بعد الرش(٢)،
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فأشار بيده إىل األرض ووضعها عليها ثم رفعها، وهو مقابل القبلة»(١).
بـل ال يبعـد ذلك يف النضـح أيضاً، فيسـتحب وضع اليد مطلقـاً ولو مع عدم 
النضـحـ  وإن كان بعـد النضح أفضلـ  كام هو مقتىض إطالق مجاعة، وإطالق ما يأيت 
من النصوص. نعم ما تضمن خصوصية بني هاشـم ظاهر يف اختصاص االستحباب 
خلصوصيتهـم بالغمز بعد النضـح. كام أن مقتىض موثق عبد الرمحن االسـتقبال حني 

. وضع اليد أيضاً
هذا ومقتىض الصحيح األول استحباب كون األصابع مفرجات، وهو املحكي 
عن مجاعة منهم الشيخ، بل عنهم أيضاً استحباب تأثري األصابع يف القرب، ومن الظاهر 

أنه مالزم للغمز يف الرتاب. بل هو الظاهر مما يأيت يف بني هاشم.
وأمـا اسـتحبابه مطلقاً ولـو يف غري الرتاب فـال خيلو عن إشـكال وإن كان قد 
يناسـب اإلطـالق ما يف مرسـل الدعائـم: «عن عيل (صلـوات اهللا عليه) أنـه ملا مات 
إبراهيم بن رسول اهللا8 أمرين... ثم سو قربه ووضع يده عند رأسه وغمزها 
حتـى بلغ الكوع، وقال: باسـم اهللا ختمتك من الشـيطان أن يدخلـك»(٢) . لظهور أن 

. فتأمل. اخلتم من الشيطان مرغوب فيه مطلقاً
كام أن مقتضاه ومقتىض الصحيحني اسـتحباب كون الوضع عند رأس امليت. 
وهـو حممول عىل تأكد االسـتحباب مع كون أصـل الوضع مسـتحباً، كام هو مقتىض 
إطـالق مجاعـة ويقتضيـه اجلمـع مع بقيـة نصوص املسـألة، منهـا موثق عبـد الرمحن 

املتقدم.
هـذا ويف خرب سـامل: «ثـم ضع يدك عـىل القـرب وادع للميت واسـتغفر له»(٣). 
وقـد يظهـر منـه أن وضع اليد من أجل االسـتغفار. لكنهـ  مع احتـامل كونه من كالم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٣١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥.
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ـ  ال ينايف اسـتحباب الوضع يف نفسـه ولو مع عدم  الصـدوق، نظـري ما أرشنا إليه آنفاً
الدعاء، كام هو مقتىض إطالق النصوص السابقة.

(١) ففـي صحيـح زرارة عن أيب جعفرA: «قال: كان رسـول اهللا8 
يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئاً ال يصنعه بأحد من املسلمني، كان إذا صىل 
 عىل اهلاشـمي ونضـح قربه باملاء وضع رسـول اهللا8 كفه عـىل القرب حتى تر
أصابعـه يف الطـني. فكان الغريب يقدم أو املسـافر من أهل املدينـة فري القرب اجلديد 
عليـه أثر كف رسـول اهللاA، فيقـول: من مات من آل حممـد8»(١). لكن ال 

ظهور له يف استحباب ذلك لكل أحد من بني هاشم.
وأشكل من ذلك ما عن العلل ملحمد بن عيل بن إبراهيم قال: «إن النبي8 
كان إذا مات الرجل من أهل بيته يرش قربه ويضع يده عىل قربه، ليعرف أنه قرب العلوية 

وبني هاشم من آل حممدG. فصارت بدعة يف الناس كلهم، وال جيوز ذلك»(٢).
إذ فيه: أن فعل النبي8 ذلك بقبور بني هاشم من أجل التعريف هبا ال ينايف 
عموم استحباب وضع اليد عىل القرب، كام يستفاد من النصوص الكثرية املتقدمة وغريها.
(٢) حلديـث إسـحاق بن عامر: «قلـت أليب احلسـن األولA: إن أصحابنا 
يصنعـون شـيئاً إذا حرضوا اجلنـازة ودفن امليت مل يرجعوا حتى يمسـحوا أيدهيم عىل 
القـرب، أفسـنة ذلك أم بدعة؟ فقـال: ذلك واجب عـىل من مل حيرض الصـالة عليه»(٣) 
وحديث حممد بن إسحاق: «قلت أليب احلسن الرضاA: يشء يصنعه الناس عندنا، 
يضعون أيدهيم عىل القرب إذا دفن امليت. قال: إنام ذلك ملن مل يدرك الصالة عليه، فأما 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٣١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣، وبحار األنوار ج:٨٢ ص:٢٢ 

باب الدفن وآدابه وأحكامه حديث:٦.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

(١) أو احلارض مل حيرض الصـالة عليه(٢).  والسـيام إذا كان امليـت هاشـمياً



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٧ ٤٠٢

من أدرك الصالة [عليه] فال»(١).
ومها حمموالن عىل تأكد االستحباب يف حق من مل حيرض الصالة عليه، إلطالق 
النصوص والسيام صحيحي زرارة املتقدمني، حيث يصعب محلهام عىل خصوص من 

مل حيرض الصالة عليه.
بل حديث إسـحاق قد يظهر يف عموم املرشوعية، ألن السـؤال فيه ملا كان عن 
كونه سـنة أو بدعة فاجلواب بأنه واجب عىل من مل حيرض الصالة ال يصلح عرفاً لبيان 
كونه بدعة عىل غريه. غاية األمر أنه ال يتأكد استحبابه مع حق غريه، وإن كان سنة فيه 
أيضاً، ليكون اجلواب مستوفياً ملورد السؤال. نعم هو خمتص بمسح اليد عىل القرب، ال 
جمـرد وضعها عليه، الذي هو حمل الـكالم. إال أن حيمل عىل إرادة أصل الوضع، ألنه 

املعروف، كام يظهر من بقية النصوص.
(١) كـام ذكره غـري واحد. ويقتضيه ما يف خرب سـامل: «ثم ضـع يدك عىل القرب 
 . وادع للميـت واسـتغفر لـه»(٢)، بناءً عىل أنه مـن تتمة اخلرب، كام أرشنـا إىل نظريه آنفاً
وظاهره اسـتحباب الدعاء حال وضع اليد، ال أنه مسـتحب مسـتقل. لكن ال ينبغي 
التأمل يف استحباب الدعاء للميت مطلقاً ولو مع عدم وضعها، كام هو مقتىض إطالق 
بعـض النصـوص اآلتية. بل تضمن بعضها الدعاء له بعد اخلروج من القرب قبل إكامل 

الدفن، كام تقدم عند الكالم يف استحباب الذكر عند تناول امليت.
(٢) كـام تضمنه موثق سـامعة عـن أيب عبد اهللاA: «قال: وإذا سـويت عليه 
الرتاب قل: اللهم...»(٣) . ويف صحيح حممد بن مسـلم عن أيب جعفرA: «ثم بسط 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥، ٤.

والرتحـم عليـه(١) بمثل: اللهم جـاف األرض عن جنبيـه، وصعد روحه 
إىل أرواح املؤمنـني يف عليـني، وأحلقه بالصاحلـني(٢). وأن يلقنه الويل بعد 
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ه  كفـه عىل القرب، ثم قـال: اللهم جاف األرض عن جنبيه، وأصعـد إليك روحه، ولقّ
منك رضواناً، وأسكن قربه من رمحتك ما تغنيه به عن رمحة من سواك»(١).

(١) إمجاعاً حمصالً ومنقوالً مسـتفيضاً، بل كاد يكون متواتراً، كذا يف اجلواهر. 
ويقتضيه صحيح إبراهيم بن هاشـم عن بعـض أصحابه عن أيب عبد اهللاA: «قال: 
ينبغـي أن يتخلـف عند قرب امليت أوىل الناس به بعد انرصاف الناس عنه، ويقبض عىل 

الرتاب بكفيه ويلقنه برفيع صوته. فإذا فعل ذلك كفي امليت املسألة يف القرب»(٢).
وخرب حييى بن عبد اهللا قال: «سمعت أبا عبد اهللاA يقول: ما عىل أهل امليت 
منكـم أن يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر ونكري. قال: قلت: كيف يصنع؟ قال: إذا أفرد 
امليت فليسـتخلف [فليتخلـف] عنده أوىل الناس به، فيضع فمه عند رأسـه ثم ينادي 
بأعىل صوته: يا فالن بن فالن، أو يا فالنة بنت فالن، هل أنت عىل العهد الذي فارقتنا 
عليه من شـهادة أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأن حممد عبده ورسـوله سـيد 
، وأن املوت  النبيني، وأن علياً أمري املؤمنني وسـيد الوصيني، وأن ما جاء به حممد حقّ
، [وأن الساعة آتية ال ريب فيها] وأن اهللا يبعث من يف القبور. قال:  ، والبعث حقّ حقّ

فيقول منكر لنكري: انرصف بنا عن هذا، فقد لقن حجته»(٣).
 قال: ما عىل أحدكم إذا دفن ميته وسـو» :Aويف خرب جابر عن أيب جعفر
عليـه، وانـرصف عن قربه، أن يتخلف عند قربه، ثـم يقول: يا فالن بن فالن أنت عىل 
العهد الذي عهدناك به، من شـهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسـول اهللا8، 
وأن عليـاً أمـري املؤمننيA إمامـك، وفالن وفالن، حتى يأيت عـىل آخرهم. فإنه إذا 
فعل ذلك قال أحد امللكني لصاحبه: قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه، فإنه قد لقن 

حجته، فينرصفان عنه، وال يدخالن عليه»(٤).
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٩ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣.

(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣، ١، ٢.

انرصاف الناس(١)
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ورصيـح األولني أن الذي يقوم بذلك هو الـويل، بل هو الظاهر يف اجلملة من 
الثالث، ألن نسـبة امليت للشـخص ظاهر يف اختصاصه به، وهو مناسب إلرادة الويل 

. وإن كان قد يعمّ غريه ممن يقاربه يف االنتساب للميت واالختصاص به. جداً
 .لكن استظهر يف اجلواهر االكتفاء بمن يأمره الويل، ونسبه ملعقد إمجاع الذكر
وكأنه لكونه حينئذ بمنزلة الويل، كام هو مقتىض الوكالة املسـتفادة من األمر. ويشـكل 

.بعدم وضوح قابلية املورد للوكالة، بل هو خالف ظاهر النصوص والفتاو
وأشـكل من ذلك مـا يف املقنعة من أن الذي يقوم بذلـك بعض إخوان امليت، 
ومـا عن اجلامـع من أن الذي يقوم به الـويل أو غريه. فإنه مبني عـىل إلغاء خصوصية 
. نعم حيسن عند عدم قيام الويل بذلك  الويل يف النصوص. وهو بعيد عن ظاهرها جداً

قيام غريه برجاء ترتب الفائدة املطلوبة.
(١) بـل بأرفع صوته كام عرب به مجاعة. ويقتضيه خرب حييى بن عبد اهللا املتقدم. 
بـل لعله الظاهر من قولهA يف حديـث إبراهيم «برفيع صوته». لظهور اإلضافة يف 
العهد، وال يبعد انرصافه يف املشكك لألعىل املراتب. نعم قد حيمل األمر به عىل تعدد 
املطلـوب مـن دون أن يكون قيداً يف التلقـني، مجعاً بني احلديثني وخـرب جابر املتقدم. 
وكـذا احلال يف وضع امللقن فمه عنـد رأس امليت الذي تضمنه خرب حييى بن عبد اهللا، 

وقبض امللقن الرتاب بكفيه الذي تضمنه حديث إبراهيم.
وإن كان األوىل املحافظـة مهام أمكن عىل شـدة رفـع الصوت، وكون النداء يف 
جهة الرأس، حيث ال يبعد أن يكون هلام األثر يف إسـامع امليت. والسـيام بمالحظة ما 
ورد يف التلقـني يف القـرب مـن رضب منكب امليـت(١)، ووضع امللقن فمـه عىل أذنه أو 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

رافعـاً صوتـه(١). وأن يكتب اسـم امليت عىل القرب، أو عـىل لوح أو حجر 
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إدنائه من سمعه(١). فالحظ.
هـذا ويف اجلواهر: «ثم إن املنسـاق إىل الذهن مـن األخبار والتعليل الذي فيها 
اختصـاص هـذا احلكم ونظائـره بالكبري دون الصغري. لكنـه رصح يف جامع املقاصد 

بعدم الفرق كاجلريدتني. وال بأس به لو كان هناك عموم واضح يتناوله».
(١) ففي معترب يونس بن يعقوب: «ملا رجع أبو احلسن موسىA من بغداد 
ص قربها،  ومـىض إىل املدينـة ماتت له ابنـة بفيد فدفنها، وأمـر بعض مواليـه أن جيصّ
ويكتـب عـىل لوح اسـمها، وجيعلـه يف القـرب»(٢). ويف خـرب اخلرياين عـن جارية أليب 
حممـدA: «أن أم املهـديA ماتـت يف حيـاة أيب حممـدA. وعـىل قربهـا لوح 

.(٣)«Aمكتوب عليه: هذا قرب أم حممد
لكن يشـكل استفادة عموم االسـتحباب الرشعي منهام الحتامل كونه بلحاظ 
تعلـق الغرض بتعليم القـرب يف املوردين املذكورين بخصوصياهتام. مع أهنام إنام تضمنا 

الكتابة عىل لوح جيعل يف القرب، دون الكتابة عىل نفس القرب.
(٢) قـال يف اجلواهر: «بـال خالف أجده بني من تعرض له... عدا ابن سـعيد 
يف اجلامـع، فنهـى. ولعلـه يريدها لألصل، وضعف املرسـل عنهـمG: ال يدفن يف 
قـرب واحـد اثنان، عن إفادة غري الكراهة». لكن مل أعثر عاجالً عىل املرسـل املذكور يف 

الوسائل ومستدركه والبحار وغريها.
وربـام يسـتدل عـىل الكراهـة بفحو مـا تضمن النهـي عن مجعهـام يف جنازة 
واحـدة، وهـو مكاتبة الصفـار: «كتبت إىل أيب حممدA: أجيـوز أن جيعل امليتني عىل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣، ٤.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢، ٣.

وينصب عىل القرب(١).
(مسألة ٦٥): يكره دفن امليتني يف قرب واحد(٢). ونزول األب يف قرب 
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جنـازة واحـدة يف موضع احلاجة وقلة الناس. وإن كان امليتـان رجالً وامرأة، حيمالن 
عـىل رسيـر واحـد ويصىل عليهـام؟ فوقعA: ال حيمـل الرجل مع املـرأة عىل رسير 

واحد»(١).
لكنـه كـام تـر، إذ ـ مـع اختصاص النـص بالرجـل واملـرأة ـ ال يتضح وجه 
األولويـة. وأوهـن من ذلـك االسـتدالل باحتامل تـأذي أحدمها باآلخـر وافتضاحه 

عنده. ولعله لذا أمهله مجاعة كثريون.
(١) للنصوص املستفيضة ففي صحيح حفص بن البخرتي وغريه عن أيب عبد 
اهللاA: «قال: يكره للرجل أن ينزل يف قرب ولده»(٢). ونحوه غريه، معلالً يف بعضها 
بخـوف اجلزع املحبط لألجر، كام تضمن بعضها أنه مقتىض التأيس بالنبي8 يف 

.Aموت ولده إبراهيم
 :Aقال: قال أمري املؤمنني» :A(٢) ففي موثق السـكوين عن أيب عبد اهللا
مضـت السـنة من رسـول اهللا8 أن املـرأة ال يدخل قربها إال مـن كان يراها يف 
حياهتا»(٣). هذا مع قطع النظر عن حرمته عرضاً لو اسـتلزم النظر املحرم أو غريه من 

املحرمات.
(٣) كام يظهر مما سبق عند الكالم يف استحباب إهالة غري الرحم الرتاب بظهر 

الكف.
(٤) قـال يف اجلواهر: «بال خالف أجـده، بل يف الذكر وجممع الربهان وعن 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٢ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٦ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

ولده(١)، وغري املحرم يف قرب املرأة(٢). وإهالة الرحم الرتاب(٣)، وفرش 
القرب بالساج(٤)
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جامع املقاصد وروض اجلنان نسـبته إىل األصحاب مشـعرين بدعو اإلمجاع». وال 
 :Aيتضح وجهه عدا ما قد يشـعر به السـؤال يف مكاتبة عيل بن بالل إىل أيب احلسن
«أنـه ربـام مات عندنا امليت وتكون األرض ندية، يفرش القرب بالسـاج أو يطبق عليه، 
 :Aفهل جيوز ذلك؟ فكتب ذلك جائز»(١). وكذا التعليل يف مرسل الدعائم عن عيل

.(٢)« «أنه فرش يف قرب رسول اهللا8 قطيفة، ألن املوضع كان ندياً سبخاً
لكـن ذلك قـد يكون لبيـان الداعي للفعل املذكـور، ال لبيان ارتفـاع الكراهة 
بـه، ليدل عىل الكراهة بدونه. بل تضمن بعض األخبار أن أمري املؤمنني عليه السـالم 
وضع عىل ساجة ادخرها له نوح عليه السالم(٣)، مع أن موضع قربهA مرتفع يبعد 
. ويف مرسـل الفقيه: «وقد روي عن أيب احلسـن الثالثA إطالق يف  أن يكون ندياً
أن يفرش القرب بالساج ويطبق عىل امليت بالساج»(٤) . وروي عن عيل بن أمحد الدالل 
قـال: «دخلت عـىل أيب جعفر حممد بن عثـامن ـ يعني: وكيل موالنـا املهدي صلوات 
ـ  ألسـلم عليه، فوجدت بني يديه سـاجة، ونقاش ينقش عليها، ويكتب  اهللا عليه يوماً
عليها آيات من القرآن وأسـامء األئمةG عىل جوانبها. فقلت له: يا سـيدي ما هذه 
السـاجة؟ فقـال يل: هذه لقربي تكـون فيه أوضع عليها، أو قال: أسـند إليها»(٥). فإن 
ذلك ال يناسـب الكراهة. وكذا الصحيح املتقدم عند الكالم يف اسـتحباب وضع خدّ 

امليت عىل الرتاب املتضمن وضع الربد حتت جنب امليت.
ومنه يظهر ضعف ما عن الشـهيد الثاين وشـيخه املييس مـن حرمة فرش القرب 
بام له قيمة من الثياب. حيث ال وجه له إال دعو كونه تبذيراً، والتي ينهض ما سـبق 

بمنعها.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٧ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

(٣) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٧ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢، ٣.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣.

(٥) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٧ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤.
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(١) وأما معها فال كراهة، كام عن بعضهم وظاهر آخرين. ويقتضيه ما سبق.
(٢) لإلمجاع املحكي يف رصيح املبسوط والتذكرة وعن هناية األحكام واملفاتيح 
وظاهـر املنتهى عليـه. كذا يف اجلواهـر. ويقتضيه صحيح عيل بن جعفر: «سـألت أبا 
احلسـن موسـىA عن البناء عىل القرب واجللوس عليه هل يصلح؟ قال: ال يصلح 
البنـاء عليـه، وال اجللـوس، وال جتصيصـه، وال تطيينـه»(١) ونحوه غريه. ويناسـبه ما 
تضمـن النهـي عن أن يزاد عىل القرب تراب مل خيرج منـه، أو أن يطني بغري طينه(٢). وال 

إشكال عندهم يف محل مجيع ذلك عىل الكراهة، كام يناسبه السرية.
نعـم هو ال يناسـب ما تقـدم يف معترب يونس بن يعقوب: «ملا رجع أبو احلسـن 
موسىA من بغداد ومىض إىل املدينة ماتت له ابنة بفيد، فدفنها، وأمر بعض مواليه 

أن جيصص قربها...»(٣).
وربـام جيمع بينه وبني ما سـبق تـارة: بحمـل النصوص األول عـىل التجديد، 
دون التجصيـص ابتداء، كام نسـب للشـيخ يف كالم مجاعـة، وإن مل يتضح من كالمه. 
وأخر: بحملها عىل ما إذا كان القرب يف املواضع املباحة دون اململوكة، كام قد يناسبه 
ختصيص الشيخ يف املبسوط الكراهة هبا. وثالثة: بحمل معترب يونس عىل التطيني دون 
التجصيـص. ورابعـة: بحمـل النصوص األول عـىل غري أهل الـرشف، ومحل معترب 

يونس عليهم، كام يظهر من املتن.
والـكل كـام تـر. لإلشـكال يف األول بأن املهم عنـد الناس هـو التجصيص 
. ويف الثاين بأنه تربعي بال  األول، فحمل إطالق النصوص األول عىل غريه بعيد جداً
شاهد. بل محل معترب يونس عىل األرض اململوكة بعيد جداً، ألن فيد منزل يف الطريق 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٤ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٦ من أبواب الدفن وما يناسبه.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٧ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

من غري حاجة(١) وجتصيصه(٢)
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فمـن البعيـد جداً كون الدفـن فيـه يف األرض اململوكة. ويف الثالث بأنـه تأويل ملعترب 
. وأما  يونس بال شـاهد. مع أن بعض نصوص الكراهة قد اشـتمل عىل التطيني أيضاً
الرابـع فهـو وإن كان ال يأباه معترب يونس، إال أنـه ال يأبى أيضاً احلمل عىل خصوص 
مـن له رشف ديني، أو خصوص اهلاشـمي، أو العلوي مـن أوالد األئمةG أو غري 

ذلك. بل من البعيد جداً أن يكون مطلق الرشف يف الدنيا مصححاً لتمييز القرب.
هذا وقد محل الشيخ معترب يونس عىل بيان الرخصة من دون أن ينايف الكراهة. 
لكـن مـن البعيد جداً اهتـامم اإلمـامA وأمره بام هو مكـروه. خصوصـاً مثل هذه 
الكراهة، ملا هو املرتكز من عدم مناسـبة البناء والعمران للموت والقرب. والسـيام مع 
كثرة النصوص املتقدمة الدالة عىل الكراهة، ويف بعضها أن كل ما جعل عىل القرب من 

غري ترابه فهو ثقل عىل امليت.
نعـم ال يبعد ارتفاع الكراهة أو مزامحتها بوجود غرض ديني كتعظيم الشـعائر 

الدينية ونحوه، كام هو املناسب ملورد معترب يونس.
ومـن هنـا ال يبعد اسـتثناء مطلق من كان يف تشـييد قـربه والبنـاء عليه تعظيم 
للدين، من األئمة املعصومني (صلوات اهللا عليهم) والعلامء والصاحلني. بل يستحب 
تشـييد قبورهم وتعظيمها، كام عليه سـرية الطائفة، بل املسـلمني عموماً، عدا من شذ 

من أهل البدع والضالالت.
ويناسبه ما ورد يف عامرة قبور األئمةG. مثل ما يف خرب أيب عامر واعظ أهل 
احلجـاز: «أتيـت أبا عبد اهللاA فقلت: مـا ملن زار قربه ـ يعنـي أمري املؤمننيA ـ 
 Aـر ترتبتـه؟ فقال: يا أبا عـامرة حدثني أيب عن أبيه عن جده احلسـني بن عيل وعمّ
أن النبي8 قال له: واهللا لتقتلن بأرض العراق وتدفن هبا. قلت: يا رسـول اهللا: 
مـا ملـن زار قبورنـا وعمرها وتعاهدهـا؟ قال يل: يا أبا احلسـن إن اهللا قـد جعل قربك 
وقـرب ولدك بقاعـاً من بقاع اجلنـة، وإن اهللا جعل قلوب نجباء مـن خلقه وصفوة من 
عبـاده حتنّ إليكم، وحتتمل األذ واملذلة فيكم، فيعمرون قبوركم يكثرون زيارهتا... 
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ر قبوركـم وتعاهدها فكأنام  أولئـك يا عيل املخصوصون بشـفاعتي... يـا عيل من عمّ
أعـان سـليامن بـن داود عىل بناء بيت املقـدس...»(١). وما يف خـرب صفوان يف حديث 

زيارته ألمري املؤمننيA قال: «وأعطاين دراهم وأصلحت القرب»(٢).
ويف مرفوع عيل بن أسباط: «قال أبو عبد اهللاA: إنك إذا أتيت الغري رأيت 
. وأما الكبري فقرب أمري املؤمننيA وأما الصغري فرأس  قربين: قرباً كبرياً وقرباً صغرياً
احلسنيA»(٣). فإن متيز القربين بالصغر والكرب يناسب حتديدمها بالبناء، ال بمجرد 
مجـع الـرتاب الذي يتعـرض لالنتشـار واالضمحـالل يف املواضع املكشـوفة هببوب 

الرياح.
بـل مـا تضمـن اسـتحباب زيـارة قبـور املعصومـنيG وأوالدهم يناسـب 
املفروغيـة عن رجحـان حتديدها بالبناء ونحـوه، ألن معامل القرب بـدون ذلك تندرس 
وتضمحل بمرور الزمان، بل بقاؤها كومة من الرتاب ال يناسـب احرتامها وتعظيمها 

الذي يستفاد من رجحان زيارهتا.
 Gومن ثم جرت سـرية الطائفة عىل االهتامم بعامرهتا من عصور املعصومني

وبمرأ منهم ومسمع. بل األمر أوضح من ذلك وأظهر.
نعـم ال يبعد عدم جريان ذلك فيمن ورد األمـر بزيارته ال بلحاظ كونه تعظيامً 
للشـعار، بل ملجرد صلته، كاألبوين واإلخـوان املؤمنني، ملا هو املعلوم من عدم ابتناء 
ذلك عىل االسـتمرار بتعاقب األيـام واألعوام، وعدم ابتناء الزيـارة عىل تعظيم القرب 

واحرتامه بلحاظ من فيه، فال خمرج فيه عام تضمنته النصوص السابقة من الكراهة.
(١) للنصوص املتقدمة. لكن يف موثق السـكوين عن أيب عبد اهللاA: «قال: 

(١) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٢٦ من أبواب املزار وما يناسبه حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٢٩ من أبواب املزار وما يناسبه حديث:٧.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٣٢ من أبواب املزار وما يناسبه حديث:٧.

وتطيينه(١).
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ال تطينـوا القـرب مـن غري طينـه»(١). وقد جيمع بينـه وبينها تارة: بحمـل اإلطالق عىل 
خصوص التطيني بغري طني القرب، حيث ال يبعد انرصافه له. وأخر: باختالف مرتبة 

الكراهة.
هـذا ويف املبسـوط: «ويكره جتديـد القبور بعد اندراسـها. وال بـأس بتطيينها 
ابتـداء». وال يتضـح وجهـه بعد إطـالق النصـوص املتقدمة. بل محـل اإلطالق عىل 

خصوص ما عدا التطيني األول بعيد، كام ذكرنا نظريه يف التجصيص.
نعم يف حديث األصبغ بن نباتة: «قال أمري املؤمننيA: من جدد قرباً أو مثل 
مثاالً فقد خرج عن اإلسـالم»(٢). ومقتضاه احلرمة بناءً عىل روايته باجليم. لكن تقدم 
يف املسألة الثالثة والستني أنه روي بوجوه خمتلفة، فال ينهض باالستدالل. والسيام مع 

ظهور خمالفته لفتو األصحاب وعمل الطائفة.
(١) تقـدم أن املتيقـن مـن ذلك أهـل الـرشف يف الدين ممن يكـون حفظ قربه 

تعظيامً لشعائره.
(٢) حلديـث رشايـع الديـن املـروي يف اخلصال عـن األعمش عـن جعفر بن 
 Aقال: «والقبور تربع وال تسـنم»(٣). ومرسـل حتف العقول عن الرضا Hحممد
يف كتابـه إىل املأمـون: «ويربـع قـرب امليت وال يسـنم»(٤). وحديث األصبـغ «قال أمري 
املؤمنـنيA: من حدد قـرباً أو مثل مثاالً فقد خرج عن [من] اإلسـالم»(٥) بناء عىل 
قراءته باحلاء والدالني، ألن حتديد القرب تسنيمه وإن تقدم قريباً أنه روي بوجوه خمتلفة.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٦ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب الدفن حديث:٥.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٥.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

إال أن يكون امليت من أهل الرشف(١). وكذا تسنيمه(٢)،
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هذا وربام يستفاد مما تقدم يف استحباب تربيع القرب(١)، إما ألن املراد من الرتبيع 
التسـطيح، أو السـتفادته تبعاً منه. لكن األول غري ظاهر، بل هو ال يناسـب مرسـل 

احلسني بن الوليد املتقدم عند الكالم يف الرتبيع. والثاين غري ظاهر الوجه.
قـال يف اجلواهـر: «إال أنـا يف غنية عـن ذلك بـام يف رصيح اخلـالف والتذكرة 
وجامع املقاصد ـ كظاهر غريها ـ من اإلمجاع عليه، ومع معروفية ذلك عند الشـيعة. 
بل عن ابن أيب هريرة أنه قال: السنة التسطيح، إال أن الشيعة استعملته، فعد لنا عنه إىل 
التسـنيم». وحكي نظري ما عن ابن أيب هريرة عـن مجاعة ففي كتاب الغدير عن كتاب 
الرمحة يف اختالف األمة: «وقال أبو حنيفة ومالك وأمحد: التسنيم أوىل، ألن التسطيح 
صار شـعار الشـيعة. وقال الغزايل واملاوردي: أن تسطيح القبور هو املرشوع، لكن ملا 

جعلته الرافضة شعاراً هلم عدلنا عنه إىل التسنيم»(٢).
هذا ويف اجلواهر: «بل الظاهر كراهة التسـنيم، ملا يف التذكرة من اإلمجاع عليه، 

كالغنية: ال يسنم. والنهي يف خرب األعمش املتقدم...».
(١) عىل املشـهور، كام يف الذكر. بل إمجاعاً، كام يف املبسـوط والتذكرة، وإن 
خصـه يف أوهلام بام إذا كان يف األرض املباحـة. ويقتضيه صحيح عيل بن جعفر املتقدم 
عنـد الكالم يف التجصيص وخـرب يونس بن ظبيان عن أيب عبـد اهللاA: «قال: هنى 
رسول اهللا8 أن يصىل عىل قرب أو يقعد عليه أو يبنى عليه»(٣). ونحومها غريمها. 

والظاهر أن املراد به بناء الظل ونحوه عىل القرب.
خالفاً ملا عن ابن اجلنيد من أنه ال بأس بالبناء عليه، ورضب الفسطاط، يصونه 

ومن يزوره، وهو حمجوج بام سبق.
(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣١ من أبواب الدفن وما يناسبه.

(٢) كتاب الغدير ج:١٠ ص:٢٠٩.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٤ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

والبناء عليه(١)،
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نعـم يسـتثنى مـن الكراهـة القبور التـي يكـون االهتامم هبـا وزيارهتـا تعظيامً 
للشـعائر، كقبـور النبـي8 واألئمةG واألولياء، كام يناسـبه السـرية املتصلة 
بعصور املعصومنيG، حيث ال إشـكال ظاهـراً يف قيام البناء يف عصورهم عىل قرب 

النبي8 وأمري املؤمنني واحلسنيH وغريها.
وقـد تضمنت ذلـك النصوص يف اجلملة. ففي معترب احلسـني بن ثوير عن أيب 
عبد اهللاA: «قال: وعليك التكبري والتهليل... حتى تصري إىل باب احلائر...»(١) ويف 
معتـرب أيب محزة عنهA «قال: فإذا أتيت الباب الـذي ييل املرشق... ثم ادخل احلاير 
[احلـري]... ثم خترج من السـقيفة وتقف بحذاء قبور الشـهداء...»(٢) وفيه أيضاً عنه: 
«قـال الصـادقA إذا أردت زيارة قرب العباس بن عيلA وهو عىل شـط الفرات 
بحذاء احلائر فقف عىل باب السقيفة»(٣). ونحوها غريها، كام يظهر بمراجعة نصوص 

زيارة قبورهم الرشيفة.
مضافاً إىل بعض النصوص الدالة عىل اسـتحباب عامرة قبورهم (صلوات اهللا 
عليهـم)(٤). بـل التأكيـد يف النصوص عىل زيـارة قبورهمG قد يظهـر يف املفروغية 
عـن رجحان عامرهتا، ملناسـبتها للزيارة ولـو بلحاظ احلال الطبيعـي ملواضع التجمع 

املقصودة. فالحظ.
(١) كام يف اخلالف وغريه، ونسب إىل العلامء يف املعترب واىل علامئنا يف التذكرة. 
ومل يتضـح الوجه فيه عـدا ما رواه العامة عن النبي عنـه8 أنه قال: «ألن أميش 

(١) هتذيب األحكام ج:٦ ص:٥٤.
(٢) كامل الزيارات ص:٢٢٢.
(٣) كامل الزيارات ص:٢٥٦.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٢٦ من أبواب املزار وما يناسبه.

وامليش عليه(١)
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عىل مجرة أو سيف أو خصف ونعيل برجيل أحب إيل أن أميش عىل قرب مسلم»(١) وقال: 
«ألن أطأ عىل مجرة أو سيف أحب إيل من أن أطأ عىل قرب مسلم»(٢) وغريمها.

لكن يف مرسـل الصدوق: «قال أبو احلسـن موسى بن جعفرH: إذا دخلت 
املقابـر فطـأ القبور، فمن كان مؤمناً اسـرتاح إىل ذلك، ومـن كان منافقاً وجد أمله»(٣). 

ولعله لذا حكي عن بعض متأخري املتأخرين إمهاله.
(١) كام يف اخلالف وغريه ونسـب إىل العلامء يف املعترب واىل علامئنا يف التذكرة. 
ويقتضيه صحيح عيل بن جعفر املتقدم عند الكالم يف كراهة التجصيص، وخرب يونس 

املتقدم عند الكالم يف كراهة البناء عليه. 
(٢) كام يف اخلالف وغريه ونسـب إىل العلامء يف املعترب واىل علامئنا يف التذكرة. 
ومل نعثـر لـه عىل شـاهد سـو خـرب يونـس املتقـدم، فإنـه وإن رواه يف موضعني من 
التهذيب(٤) كام سـبق خالياً عن ذكر اإلتكاء، إال أنه رواه يف االسـتبصار بنفس السـند 
هكـذا: «هنى رسـول اهللا8 أن يصـىل عىل قرب أو يقعـد عليه، أو يتـكأ عليه، أو 
يبنـى عليه»(٥). وكذلك رواه يف الوسـائل(٦). والظاهر تعـارض الوجهني يف احلديث 

وتساقطهام. ولعله لذا حكي عن بعض املتأخرين إمهاله. 
(٣) بال خالف أجده فيه، بل يف املعترب والتذكرة والذكر وجامع املقاصد وعن 

(١) كنز العامل ج:٨ ص:٩٨ رقم:١٨٦٩.

(٢) كنز العامل ج:٨ ص:٩٨ رقم:١٨٦٨.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦٢ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

(٤) هتذيب األحكام ج:١ ص:٤٦١، وج:٣ ص:٢٠١.
(٥) االستبصار ج:١ ص:٤٨٢.

(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٦.

واجللوس(١) واإلتكاء(٢).
(مسـألة ٦٦): يكره نقـل امليت من بلد موته إىل بلـد آخر(٣) إال إىل 
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هناية األحكام وغريها اإلمجاع عليه. كذا يف اجلواهر. ويشهد به معترب اجلعفريات: «إن 
رجالً مات بالرستاق عىل رأس فرسخ من الكوفة، فحملوه إىل الكوفة، فرفع ذلك إىل 
عـيل بن أيب طالبA فأهنكهم عقوبة. ثم قال: ادفنوا األجسـاد يف مصارعهم، وال 
تفعلـوا كفعـل اليهود، فإن اليهود تنقـل موتاهم إىل بيت املقدس»(١). ونحوه مرسـل 
الدعائـم، وزاد فيه عنهA: «وقال: ملـا كان يوم أحد أقبلت األنصار لتحمل قتالها 
إىل دورهـا فأمر رسـول اهللا8 منادياً فنـاد: ادفنوا األجسـاد يف مصارعها»(٢) 

وغريمها.
وربام يسـتدل عليه أيضاً بمنافاته للتعجيل، الذي ورد األمر به يف النصوص(٣) 
بنحو يظهر يف كراهة التأخري. لكنه ال يدل عىل كراهة النقل بنفسه. عىل أنه قد ال ينايف 

التعجيل.
. بل يف املعترب  (١) قال يف اجلواهر: «فال يكره بل يستحب، بال خالف فيه أيضاً
أنه مذهب علامئنا خاصة. وفيه أيضاً والتذكرة والذكر وجامع املقاصد وعن غريها 
 :إىل اآلن من غـري تناكر. قال يف الذكر Gأن عليـه عمـل اإلمامية من زمن األئمة

. قلت: بل هو أقو منه بمراتب. وهو كافٍ يف ثبوت احلكم املذكور». فكان إمجاعاً
ومـا ذكـره غري بعيـد، فإن عمـل اإلماميـة يف عـرص أئمتهم يف مثـل ذلك، مما 
يبتنـي عـىل التقرب هلم وشـدة التعلق هبم، ال يكون عـادة خمالفاً لرأهيـمG وجمانباً 
لتعاليمهم. إال أن الشـأن يف ثبوت عمل اإلمامية يف عصور أئمتهم، حيث ال يتسـنى 

هلم ذلك غالباً، بسبب جور الظاملني فالبد من إثبات ذلك.
ومل نعثر عىل شاهد له إال قصة اليامين املروية عن إرشاد القلوب وفرحة الغري، 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١٥.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٧ من أبواب االحتضار وما يناسبه.

املشاهد املرشفة(١)، واملواضع املحرتمة، فإنه يستحب.
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فعن األول: «روي عن أمري املؤمننيA أنه إذا أراد اخللوة بنفسه أتى طرف الغري. 
فبينام هو ذات يوم هناك مرشف عىل النجف فإذا رجل قد أقبل من الربية راكباً عىل ناقة 
A قصده حتى وصل إليه وسـلم عليه، فرد علـيه  وقدامـه جنـازة، فحني رأ علياً
السالم فقال: من أين؟ قال: من اليمن. قال: وما هذه اجلنازة التي معك؟ قال: جنازة 
أيب ألدفنـه يف هـذه األرض. فقال له عيلA: لِمَ ال دفنتـه يف أرضكم؟ قال: أوىص 
 Aبذلـك، وقـال: إنه يدفن هناك رجل يدعى يف شـفاعته مثـل ربيعة ومرض. فقال
لـه: أتعـرف ذلـك الرجل؟ قـال: ال قال: أنـا واهللا ذلك الرجـل، ثالثـاً، فادفن، فقام 

ودفنه»(١). والقرب قائم حتى اليوم حسبام هو املتسامل عليه.
ويناسـبه دفن أمـري املؤمنني منفرداً يف الغري، فإنه مـن مصاديق النقل عن بلد 
املـوت إىل غـري مقربته، ألن مقـربة الكوفـة الثوية، وهي أقـرب للكوفة مـن الغري، 
والغـري يبعـد عـن الكوفـة أكثر من فرسـخ، وال يظهر لـه وجـه إال رشف البقعة أو 

ترشيفها.
ويقتضيـه أيضـاً ما عن الذكر عن الغرية للمفيد: «وقد جاء حديث يدل عىل 
رخصته يف نقل امليت إىل بعض مشاهد آل الرسول8 إن أوىص امليت بذلك»(٢). 
وما عن املصباح: «ال ينقل امليت من بلد إىل بلد. فإن نقل إىل املشاهد كان فيه فضل ما 
مل يدفـن. وقد رويت بجواز نقله إىل بعض املشـاهد رواية. واألول أفضل»(٣). وما يف 
النهايـة: «فـإذا دفن يف موضع فال جيوز حتويله من موضعـه. وقد وردت رواية بجواز 
نقلـه إىل بعض مشـاهد األئمةG سـمعناها مذاكـرة. واألصل ما قدمنـاه»(٤). ويف 
املبسـوط: «وقد رويت رخصته يف جواز نقله إىل بعض املشـاهد. سـمعناها مذاكرة. 
واألول أفضل»(٥). وقريب من ذلك ما عن خمترص املصباح واجلامع وغري ذلك مما يأيت.

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٧.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥، ٣، ٤.

(٥) املبسوط ج:١ ص:١٨٧.
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وقد يسـتأنس لعموم اسـتحباب النقل للمواضع املحرتمـة بذلك وبام ورد يف 
الدفن يف احلرم. ففي صحيح هارون بن خارجة: «سمعت أبا عبد اهللاA يقول: من 
دفن يف احلرم أمن من الفزع األكرب فقلت: من برّ الناس وفاجرهم؟ قال: من برّ الناس 
وفاجرهم»(١). ويف خرب عيل بن سـليامن: «كتبت إليه أسـأله عن امليت يموت بعرفات 
يدفـن بعرفـات أو ينقل إىل احلرم؟ فأهيام أفضل؟ فكتب: حيمـل إىل احلرم ويدفن فهو 
أفضل»(٢) وقريب منه خربه اآلخر إن مل يكن عينه. وذلك بإلغاء خصوصية مواردها. 

فتأمل.
وربام يستدل بام تضمن نقل يوسفA ليعقوبA إىل أرض الشام ودفنه 
يف بيـت املقدس(٣) ونقل موسـىA لعظام يوسـفA من مـرص ودفنه يف أرض 
 Aالشـام(٤)، وأن ذلك هو سـبب دفن اليهود موتاهم يف بيـت املقدس، ونقل نوح

عظام آدمA من مكة ودفنه يف الغري(٥).
لكنه ال خيلو عن إشكال، ألهنا قصص يف واقعة يف رشايع سابقة ال إطالق هلا، 
ومل يبـني وجههـا. ومل ترد مورد احلثّ عىل الفعل أو االسـتدالل بـه، ليكون ظاهراً يف 
استحباب النقل. نعم تصلح شاهداً عىل أن نقل اليهود ملوتاهم إىل بيت املقدس ليس 
ابتداعـاً منهم، بل تأسـياً بأنبيائهمG، فينايف معترب اجلعفريـات والدعائم املتقدمني 

الظاهرين يف اإلنكار عىل اليهود يف سريهتم املبنية عىل النقل بقصد التربك باملكان.
هـذا مضافاً إىل ظهور بعض النصـوص يف أن رشف األرض مرغب يف الدفن 
فيهـا، مثـل قول أمري املؤمننيA: «إن اهللا مل يقبض نبيه إال يف أطهر البقاع فينبغي أن 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٩ باب:٤٤ من أبواب مقدمات الطواف حديث:١، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٩.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢، ٧.
(٥) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٢٧ من أبواب املزار وما يناسبه حديث:١. مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٣ 

من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥.
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يدفـن يف البقعـة التي قبض فيها»(١). وقريب منه غـريه(٢). وقولهA ملا نظر إىل ظهر 
الكوفة: «ما أحسـن منظرك وأطيب قعرك. اللهم اجعله قربي»(٣). وما تضمن اهتامم 
 Aبأن يدفن عند رسـول اهللا8 أو حماولة اإلمام احلسني Aاإلمام احلسـن

ذلك(٤). فإن ذلك وإن مل يناف كراهة النقل، إال أنه يصلح ملزامحتها.
هـذا ويف اجلواهر بعد أن قرب جواز النقل ألجل ذلك بل رجحانه استشـكل 
يف جـواز النقل مـع لزوم هتك بدن امليـت بظهور رائحته وتغريه قـال: «ومل أعثر عىل 
من نصّ عىل جواز محله، إال أنه كان يفتي به األسـتاذ املعترب الشـيخ جعفر تغمده اهللا 
برمحته، حتى ترقى إىل أنه قال: إنه لو توقف نقله عىل تقطيعه إرباً إرباً جاز. وال هتك 

فيه للحرمة إذا كان بعنوان النفع له ودفع الرضر كام يصنع مثله يف احلي».
لكنـه كام تر لعدم اإلشـكال ظاهـراً يف حرمة تأخري الدفـن بنحو يلزم هتك 
البـدن بالوجـه املذكـور، عمالً بمرتكـزات املترشعـة املؤيدة بام تضمـن تقديم صالة 
اجلنـازة عـىل صالة الفريضـة إذا كان امليـت مبطوناً أو نفسـاء أو نحو ذلـك(٥). وبأن 
احلكمـة من الدفن جتنب اهلتـك. وحينئذ ال جمال ملزامحة احلرمة املذكورة باسـتحباب 
النقل للمشـاهد، لعـدم صلوح احلكم غـري اإللزامي ملزامحة احلكـم اإللزامي بحيث 

يرفعه.
وأمـا االسـتدالل عـىل اجلواز بقصـة اليـامين فيدفعه ـ مـع عدم ثبوهتـا بطريق 
معتـربـ  أهنـا قضيـة يف واقعة. ولعله مل يلـزم اهلتك بالنحو املذكور فيهـا ولو بنحو من 
اإلعجـاز خص بـه الرجل املذكور كام خص بعلم ذلك، من أجل التنبيه ألمهية الدفن 
يف هذه البقعة، أو لغري ذلك مما يعلمه اهللا تعاىل. وهناك وجوه أخر ظاهرة الضعف ال 

(١) بحار األنوار ج:٢٢ ص:٥٢٥.

(٢) بحار األنوار ج:٢٢ ص:٥٣٤.
(٣) بحار األنوار ج:١٠٠ ص:٢٣٢.

(٤) بحار األنوار ج:٤٤ ص:١٤١، ١٤٢، ١٥٠.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣١ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.
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جمال إلطالة الكالم فيها تراجع يف اجلواهر.
(١) قـال يف البحـار: «وقـد وردت أخبـار كثـرية يف فضـل الدفن يف املشـاهد 
املرشفة، السـيام الغـري واحلائر عىل مرشفهام الصالة والسـالم». ويناسـبه ما تضمن 

رشف البقعتني املذكورتني(١)، حيث تقدم أن ذلك من املرغبات يف الدفن فيها.
وأما ما تضمن أنه حيرش من الغري سبعون ألفاً يدخلون اجلنة بغري حساب(٢). 
فهو ال يدل عىل رشف البقعة، بل عىل رشف بعض من دفن فيها. هذا وكان املناسـب 

. ملا تقدم من النصوص. لهP ذكر احلرم أيضاً
(٢) فعن إرشاد القلوب للديلمي أنه قد وردت بذلك األخبار الصحيحة عن 
أهل البيتG(٣). قال يف اجلواهر: «ويف بايل أين سـمعت من بعض مشاخيي ناقالً له 
عن املقداد أنه قال: قد تواترت األخبار أن الدفن يف سـائر مشـاهد األئمةG مسقط 

لسؤال منكر ونكري».
(٣) ألصالة الرباءة من حرمة النقل حينئذ. بل قد يستفاد استحبابه من الوجوه 
السـابقة، ولـو بتنقيح املناط. هـذا ويأيت يف املسـألة اآلتية الكالم يف جـواز النقل بعد 
الدفن ولعل مرادهم به ما إذا توقف عىل النبش، دون حمل الكالم، عىل ما قد يتضح.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٢٧، ٦٨ من أبواب املزار وما يناسبه وغريمها.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١. ومستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٢ 

من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٣) بحار  األنوار ج:١٠٠ ص:٢٣٢.

والسـيام الغـري واحلائـر(١). ويف بعـض الروايات أن من خـواص األول 
إسقاط عذاب القرب، وحماسبة منكر ونكري(٢). 

(مسـألة ٦٧): ال فرق يف جواز النقل بني ما قبل الدفن وما بعده. إذا 
اتفق حتقق النبش(٣). 
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(١) ملا يأيت يف املسألة اآلتية.
(٢) ملا يأيت من اعتبار إذنه يف جواز النبش.

(٣) ملا يأيت من حرمة النبش معه. واستحباب النقلـ  لو تمـ  ال ينهض بمزامحة 
احلرمة املذكورة، ملا أرشنا إليه آنفاً من أن احلكم غري اإللزامي ال يصلح ملزامحة احلكم 

اإللزامي.
(٤) قـال يف مفتاح الكرامة: «بإمجاع املسـلمني، كـام يف املعترب وهناية األحكام. 
وبإمجاع العلامء، كام يف كشف االلتباس. وهو إمجاعي، كام يف التذكرة وجامع املقاصد 
وجممع الربهان واملفاتيح. وال أعرف فيه خالفاً، كام يف الكفاية». نعم أطلق يف الوسيلة 

. كراهة نقله إىل قرب آخر. ومقتضاه عدم حرمة النبش من أجل النقل مطلقاً
وكيف كان فقد يستدل عىل حرمة النبش. بأمور:

األول: النصوص الكثرية املتضمنة ثبوت احلدّ عىل النباش(١) وغريه.
لكنها غري واردة لبيان حرمة النبش، وإنام يستفاد منها املفروغية عن حرمته من 
دون أن يكـون هلـا إطـالق يف ذلك. واملتيقن منها مـا إذا كان يف مقام رسقة الكفن من 
أجـل أن القـرب حرز للمرسوق الذي هو رشط يف ثبوت حدّ الرسقة، كام هو املناسـب 
لظهـور الصيغـة فيمن عمله النبش، وال غرض عريف يف اختـاذ النبش عمالً ومهنة إال 

أخذ الكفن والتمول به.
ولـذا كان ظاهر األصحاب أن احلدّ املذكـور من فروع الرسقة. بل هو الظاهر 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٩ من أبواب حد الرسقة.

بـل ال يبعد جواز النبـش لذلك(١) إذا كان بإذن الـويل(٢)، ومل يلزم هتك 
حرمته امليت(٣).

(مسألة ٦٨): حيرم نبش قرب(٤)
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مـن بعض النصوص، كقولهA: «هو سـارق وهتاك للموتـى»(١) وقولهA: «إنا 
لنقطع ألمواتنا كام نقطع ألحيائنا»(٢). لوضوح أن القطع لألحياء إنام يكون يف الرسقة 

منهم، ال يف جمرد الدخول لبيوهتم. وغري ذلك.
ولذا ال إشـكال ظاهراً يف عـدم ثبوت احلد املذكور فيمـن ينبش لغرض آخر، 
كدفـن امليـت، أو إصالح القرب أو غري ذلـك مما ال يتعلق بالرسقـة. وحينئذ ال تنهض 

النصوص بحرمة ذلك.
الثاين: قولهA يف حديث األصبغ: «من خدد قرباً أو مثل مثاالً فقد خرج عن 
[من] اإلسـالم»(٣). بناءً عىل روايته باخلاء املعجمة والدال املشـددة بعدها دال خمففة، 
من اخلدّ وهو الشق. لكن سبق عند الكالم يف حرمة الدفن يف قرب ميت اختالف رواية 
احلديـث عـىل وجوه، بحيث ال جمـال للتعويل عىل يشء منها. مضافاً إىل ما سـبق من 

اإلشكال يف داللته حينئذ.
الثالث: ما يف اجلواهر من أن يف النبش هتكاً للميت ومثلة له، وتعرضاً لإلطالع 
عـىل بعض ما صنع به يف القرب. ويشـكل بعدم وضوح مالزمـة النبش للهتك، بل هو 
خيتص بام إذا ابتنى عىل االستهوان بامليت، دون ما إذا كان لغرض عريف أو رشعي. كام 
ال يلـزم منه املثلـة بامليت من نفس النبش، بل مما قد يتبعه من الترصف بجسـد امليت، 
وهـو خـارج عن حمل الكالم. وأمـا اإلطالع عىل بعض ما صنع بـه يف القرب، فهو غري 

معلوم، ومل يتضح كونه حمذوراً مانعاً من النبش.
الرابـع: أن املـراد من أدلـة وجوب الدفن ملا مل يكن هو املسـمى ولـو آناماً، أو 
إىل أمـد خـاص بحيث جيوز إخـراج امليت بعده وإبقاؤه غري مدفـون، تعني محلها عىل 
وجـوب اسـتمرار الدفن بعـد وقوعه وعدم جواز كشـف امليت بعد دفنـه. وكأنه إىل 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٩ من أبواب حد الرسقة حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٩ من أبواب حد الرسقة حديث:٨، ١٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
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هـذا نظر يف اجلواهر، حيث قال: «الظاهر كون املـراد منها بعد حتقق الدفن إنام إبقاؤه 
.« مدفوناً

وأما ما ذكره قبل ذلك من ظهور أدلة الدفن يف وجوبه يف مجيع األزمنة، ومنها 
زمان النبش. فهو غري ظاهر، ألن الزمه وجوب املبادرة العرفية للدفن بمجرد املوت، 
ألنـه أول أزمنـة التكليـف بالدفن، ومن املعلـوم عدمه واسـتحباب التعجيل ال غري، 
. فـاألوىل ما تضمنه  والتـزام خـروج ذلك ختصيصاً فيقترص فيـه عىل املتيقن بعيد جداً

كالمه املتقدم الراجع ملا ذكرناه.
لكنه يشكل بأن جمرد عدم إرادة املسمى من الدفن، وال التحديد بأمد خاص، ال 
يلزم بكون الواجب هو الدفن بنحو االستمرار احلقيقي، بنحو ينايف النبش ثم الدفن، 
إلمـكان أن يكـون املراد منه الدفـن بالنحو الذي جينب امليت اهلتـك، بظهور رائحته، 
وتغري صورته، وحتلل جسده، ويمنعه من التعرض للسباع ونحوها مما يوجب ابتذاله 
وانتهـاك حرمته، فالواجب أن يكون يف قرب يمنعه من ذلك، وهو ال ينايف جواز نبشـه 

وظهوره يف وقت قصري، ثم إعادة دفنه من دون أن يلزم يشء من ذلك.
هذا ويظهر من بعض مشـاخينا عدم كون هذه األمور حمذوراً، لعدم كوهنا علة 
لوجـوب الدفن يدور مدارها وجوداً وعدماً، بـل حكمة ال غري. ولذا جيب الدفن لو 
أمنـت هذه األمور بتحنيـط ونحوه، أو بعد حتققها بالدفن. ما مل يلزم هتك امليت، فإن 
هتـك املؤمن حرام، ومع كون النبش لغرض عقالين خصوصاً إذا كان ملصلحة امليت 

ال يلزم اهلتك.
وهـو غريـب جداً، فـإن كوهنا حكمـة للدفن ال ينايف اسـتفادة اهتامم الشـارع 
هبـا ولو بضميمة املرتكـزات. كيف والزم ذلك جواز تأخـري الدفن ولو حدث يشء 
مـن ذلـك للميت، لوضوح عدم وجوب املبادرة للدفن يف نفسـه، مـع إباء مرتكزات 

املترشعة عنه، كام سبق.   
ومـن هنـا يتعني االقتصار يف حرمة النبش يف نفسـه عىل مـا إذا ابتنى عىل هتك 
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امليت واالسـتهوان بـه ـ كام أرشنا إليه يف الوجه الثالث ـ أو اسـتلزم اإلخالل بغرض 
الدفن من حفظ امليت ومنع ظهور رائحته وتغري صورته للناس، ألن الغرض املذكور 
كـام يقتيض إرتـكازاً وجـوب التعجيل بالدفن يقتيض االسـتمرار عليـه وعدم النبش 
املنايف له، وهو املتيقن من اإلمجاع املتقدم، ال بمعنى عموم اإلمجاع احلجة جلميع أفراد 
ذلك، ملا يأيت من اخلالف من بعضهم فيه. ومن ثم كان الدليل ما سـبق دون اإلمجاع. 
بـل بمعنـى عدم وضوح إمجاع حجة يف غري ذلك، ليعمل عليه يف املورد بعد قصور ما 

سبق عنه.
نعـم ملـا كان النبش مسـتلزماً للترصف يف القـرب، الذي تقدم يف املسـألة الثالثة 
والسـتني أنه من قسـم الصدقات، تعني عـدم جوازه إال بـإذن ويل الصدقة املذكورة، 

خاصاً كان، أو عاماً، كاحلاكم الرشعي.
كام أنه لو استتبع الترصف يف بدن امليت احتاج الترصف املذكور ملراجعة الويل، 
ملا تقدم يف املسألة الثانية من فصل أحكام االحتضار من أصالة حرمة الترصف يف بدن 

امليت بغري إذن الويل.
وحينئـذ إن كان وليه حني موته موجوداً تعني الرجوع إليه، عمالً بإطالق أدلة 
واليته، حتى مثل: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها يف قربها، ألن املسـتفاد منه عموم 
واليتـه عليها، وذكر الوضع يف القرب ألنه غالباً منتهى احلاجز ألعامل الوالية، ولذا ال 
إشـكال ظاهراً يف أنه لو وضعها يف القرب، ثم بدا له نقلها لقرب آخر قبل إكامل دفنها، مل 

ينازع يف ذلك.
وإن فقـد وليه حـني موته تعني والية األقرب للميت حني النبش، الذي يكون 
، لعني الوجه املذكـور لواليته حني املوت.  هـو األوىل بامليـت لو حصل املوت حينئـذٍ
فهـو نظـري ما إذا مات ويل امليت قبـل إكامل جتهيزه، حيث ال إشـكال ظاهراً يف انتقال 
. فالحظ. واهللا سـبحانه  الواليـة عـىل إكامل جتهيز امليت ملن هو األقرب للميت حينئذٍ

وتعاىل العامل العاصم.
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(١) مل يتضـح الوجـه يف قـرصهP احلكـم عـىل املؤمـن مع ما سـبق منه من 
عموم أحكام التجهيز للمسـلم، ألن الظاهر أن حرمة النبش من شؤون احرتام امليت 
كالدفـن، ومجيـع أحكام التجهيـز، كام يظهر بمالحظـة ما تقدم يف وجهـه. بل بعض 
الوجوه السابقة لو متت تقيض العموم للمسلم املحرتم وإن مل يثبت احرتامه من حيثية 
أحكام التجهيز، كنصوص حدّ النباش. بل بعضها يقتيض العموم لكل قرب ولو مل يكن 

.«... ملسلم، كحديث: «من خدد قرباً
نعـم لـو كان الوجـه يف حرمة النبش لـزوم هتك امليت ال غـري اجته اختصاصه 
باملؤمن. لكن الزم ذلك كون الواجب يف املسـلم غري املؤمن مسـمى الدفن ولو آناماً، 
ألنه إذا جاز نبشه بعد الدفن فال دليل عىل وجوب دفنه ثانياً إال ما سبق منا من منافاة 
ذلـك لغرض الدفن، فإذا فرض عـدم متاميته، وأن الوجه يف حرمة النبش لزوم اهلتك 

. ال غري الذي هو ليس حمذوراً يف غري املؤمن، تعني عدم الوجه لوجوب دفنه ثانياً
هـذا ويظهـر مما تقـدم منّـا يف التغسـيل والصالة اختصـاص أحـكام التجهيز 

  . باملؤمن، وهو يقتيض اختصاص حرمة النبش به. فراجع وتأمل جيداً
(٢) أما مع عدم ظهوره فال يصدق النبش. نعم يشـكل الترصف يف القرب بعد 
كونه من سنخ الصدقة من دون إذن وليه. أما إذا مل يستلزم الترصف يف القرب ويف بنائه 

ونحوه فال إشكال.
ومـن ذلـك يظهر أنه لو كان القرب عميقاً وبناؤه يف العمق ال غري، جاز احلفر يف 
موضعـه ودفـن ميت آخر أعىل منـه. إال أن تكون األرض مملوكـة أو موقوفة، فيجب 

استئذان املالك أو ويل الوقف. فالحظ.
(٣) اتفاقـاً، كام يف جامع املقاصد لعـدم املوضوع للوجه املتقدم للحرمة، وهو 

املؤمـن(١)، عىل نحو يظهر جسـده(٢). إال مع العلم باندراسـه وصريوته 
.(٣) تراباً
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اإلخالل بغرض الدفن. وحتى بعض الوجوه األخر، كام يظهر بمراجعتها.
نعـم إذا صـار القـرب من مشـاعر الديـن املؤهلـة للتكريـم والتعظيـم ـ كقبور 
املعصومنيG وقبور أوالدهم وخواص صحابتهم، وقبور بعض الشهداء والعلامء 
والصاحلني مما شـيد بلحاظ ذلك واختذ مزاراً ومقصداً ـ حرم نبشه مطلقاً، ولو فرض 
العلم باندراس امليت، ال حلرمة امليت بل حلرمة الدين. بل قد حيرم ما دون النبش من 

الترصف يف القرب، أو فيام جاوره مما يعد بنظر املترشعة انتهاكاً للحرمة.
ولو اضطر لذلك لزم التسـرت به بالقدر املمكن، وعدم جعله يف متناول العامة 
وحتت نظرهم، وغري ذلك مما تقتضيه خصوصيات املوارد واألزمنة. لكن هذا خارج 

عن حمل الكالم من احلرمة من حيثية النبش املنايف لغرض الدفن.
هذا وأما الترصف يف القرب مع اندراس امليت يف حمل الكالم فهو كسائر الترصف 

يف الصدقات التي يرتفع موضوعها، ملا سبق منا من أن القرب من قسم الصدقات.
هذا وقد قال يف العروة الوثقى: «وإن بقي عظامً فإن كان صلباً ففي نبشه إشكال. 

وأما مع كونه جمرد صورة ـ بحيث يصري تراباً بأدنى حركة ـ فالظاهر جوازه».
لكـن مل يتضـح الوجـه يف عدم جزمه بحرمـة النبش مع صالبـة العظم، حيث 
ال ينبغـي التأمل يف عموم غرض للدفـن للعظم، بل تضمنت بعض النصوص عموم 
أحـكام التجهيز ملن يأكله السـبع أو الطري حتى تبقى عظامـه بال حلم. ولعله لذا جزم 
يف املبسـوط بأنـه لو بـادر إنسـان فنبش قرباً فـإن وجد فيـه عظاماً رد الـرتاب فيه ومل

يدفن فيه.
وأمـا ما ذكره فيـام إذا صار العظم صورة، فإن أراد به اسـتحالته تراباً عرفاً فله 
وجـه. وإن أراد به جمرد هشاشـته مع كونه عرفاً جـزءاً للميت فهو غري ظاهر، لعني ما 

. سبق. وكذا لو تفتت ومل يستحل تراباً
ثـم إن ظاهر املتن توقف جـواز النبش ظاهراً عىل العلـم باندراس امليت، وال 
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يكفي الظن، فضالً عن الشك. وكأنه الستصحاب عدم اندراس امليت.
لكنـه موقـوف عىل أن يكـون مفـاد القضية الرشعيـة حرمة فتح القـرب إال مع 
اإلندراس، ومل يتضح ذلك، بل لعل مفادها حرمة كشف امليت يف قربه، فاستصحاب 
بقـاء امليت وعدم اندراسـه ال يقتيض حرمـة النبش إال باملالزمـة، فيبتني عىل األصل 

املثبت.
هذا وقد استدل بعض مشاخينا بأن النبش مع الشك يف احلال هتك للميت، ملا 

فيه من عدم االعتناء بشأنه.
ويشكل بأن اهلتك بمعنى االستهوان بامليتـ  الذي هو املعيار يف احلرمة عندهـ  
ال يتحقق بالنبش إذا كان لغرض عقالين، ومنه رجاء اندراسه وإمكان االنتفاع باملكان 
بوجه آخر، خصوصاً مع الظن بذلك. واهلتك بمعنى هتك بدنه بظهور رائحته وتغري 
صورتـه ـ الذي هو املعيار يف احلرمة عندنا ـ إنام يكون بكشـف امليت، فمع الشـك يف 

بقائه يشك يف اهلتك الذي هو موضوع احلرمة، ومقتىض األصل الرباءة.
إال أن يثبت اهتامم الشـارع األقدس باحتامل اهلتـك وإجيابه االحتياط، فيكون 
النبش منافياً لالحتياط الواجب، من دون أن يعلم كونه هتكاً للميت. لكنه حيتاج إىل 

دليل.
نعـم قد يدعى أن ملـا كان الغالب عدم اإلطالع عىل حـال امليت لعامة الناس، 
فلو جاز النبش بمجرد الشك لزم كثرة الترصف لكشف امليت وهتكه، وخمالفة غرض 
الدفن، بنحو يعلم بعدم رضا الشـارع األقدس به وإجياب االحتياط ألجله. ومن هنا 

يشكل جواز النبش بمجرد الشك.
هـذا وقـد رصح يف جامع املقاصـد بالرجوع إىل أهـل اخلربة. فـإن كان مراده 
حتصيل العلم من قوهلم فال إشـكال. وإن كان مرده حجية قوهلم أشـكل بعدم حجية 

قوهلم يف األمور احلسية.
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إال أن يقـال: عـدم حجيـة قوهلم يف األمور احلسـية إنام هو مـع تيرس اإلطالع 
، ال مع تعذره، بل هي حينئذ كاألمور احلدسية، ال طريق  عليها نوعاً من طريق احلسّ
ملعرفتهـا نوعاً إال بالرجوع إليهم. ومنه املقام، ألن العلم بحال امليت من طريق احلسّ 
إنـام يكـون بعد النبش، وهو ليس مـورداً لألثر والعمل، بل ليـس موردمها إال معرفة 
. والسـيام وأنـه ال إطـالق لدليل وجوب  حالـه قبلـه، وهـو متعذر مـن طريق احلسّ
االحتياط مع الشـك يف االندراس، بحيث يشـمل صورة إخبـار أهل اخلربة به. ومن 
هنـا يقو الرجوع إليهم. نعم ال جمال لالكتفـاء بالظن من دون الرجوع إليهم، لعدم 

الدليل عىل حجيته. فتأمل. 
(١) كام هو مقتىض إطالق األصحاب. ويقتضيه عموم وجوب الدفن هلم، ملا 

سبق من أن حرمة النبش من توابع ذلك.
(٢) فقـد قرب جـواز النقل إليها بعـد الدفن يف جامع املقاصـد وحمكي فوائد 
الرشايع وحاشـية اإلرشـاد ورشح اجلعفرية، بل عن املوجز واجلعفرية اجلزم به. وهو 
مقتىض إطالق ما سـبق من الوسـيلة من كراهة حتويله إىل قرب آخر، وما عن ابن اجلنيد 
مـن إطـالق نفي البأس عن التحويل لصالح يراد بامليـت. وقد تقدم من النهاية وعن 
املصباحـ  عند الكالم يف اسـتحباب النقل للمشـاهد املرشفةـ  اإلشـارة للرواية الدالة 

عىل ذلك.
لكـن يف الرسائـر والرشيـع والقواعـد وعن غريهـا املنع، وعن غـري واحد أنه 

املشهور. ويف الرسائر أنه بدعة يف رشيعة اإلسالم.
وكأنـه لعـدم الدليل عـىل اسـتثنائه من حرمـة النبش عـدا الرواية التي أشـري 

من دون فرق بني الصغري والكبري والعاقل واملجنون(١). ويستثنى من ذلك 
موارد:

(منهـا): ما إذا كان النبـش ملصلحة امليت، كالنقل إىل املشـاهد(٢)،
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إليهـا يف كتـايب الشـيخ، وهي مرسـلة ال تنهض باحلجيـة. وما ورد يف نقـل عظام آدم 
ويوسـفH ممـا تقـدم يف حكـم النقل للمشـاهد، الذي هـو ـ مع ضعفـه ـ خاص 
بمورده، غري وارد مورد االستدالل به، أو احلثّ عىل العمل عليه، ليتعد عنه. ومن 
هنـا حكى يف اجلواهـر قوالً بعدم جواز النبش ألجل النقـل، وإن جاز النقل مع قطع 

النظر عنه.
لكنـه موقـوف عىل ثبوت عموم حرمـة النبش. وقد عرفـت عدمه، النحصار 
الدليـل عليـه باإلمجاع، وبمنافاتـه للغرض من الدفن. واملتيقن من اإلمجاع ال يشـمل 
املقام بعد ثبوت اخلالف ممن تقدم. بل ظاهر ما سـبق من الشـيخ من املذاكرة بالرواية 
املتضمنـة جلـواز النقـل بعد الدفن عـدم وضوح احلكـم باحلرمة يف عـرصه الذي هو 

.Gمقارب لعصورهم
وأمـا منافاتـه للغـرض من الدفن فقد سـبق أنه غـري مطرد، بل يمكـن مراعاة 
الغـرض املذكور بانتظاره مدة حتى جيف، ولعله إليه يرجع ما يف جامع املقاصد وعن 
الـروض ورشح اجلعفريـة مـن االقتصار عىل مـا إذا مل يبلغ امليت حالة يلـزم من نقله 
وهتكه ومثلته، بأن يصري متقطعاً ونحوه. وربام يكون هو مراد الكل. ملا سبق من إباء 

املرتكزات عن جواز ذلك.
هـذا وأما لو كان املـدار يف حرمة النبش عىل هتك امليـت، بمعنى هتك كرامته 
وتوهينه ـ كام سبق عن بعض مشاخينا ـ ال هتك جسده ـ كام سبق منا ـ، فاملورد خارج 
عـن ذلك موضوعاً، ألن النبش والنقـل ملا كان لصالحه فهو غري منافٍ لكرامته، وال 
هتك فيه. بل قد يكون تكريامً له وإن استلزم خمالفة غرض الدفن بظهور رائحته وتغري 

صورته.
ومن ثم ذهب بعض مشـاخينا جلوازه مطلقاً وهو املناسـب ملا سبق عن كاشف 
الغطـاءP مـن جواز تأخـري الدفن وإن اسـتلزم املحـذور املذكور مـن أجل النقل 

للمشاهد. لكن يظهر ضعفهام مما سبق.
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ومن ذلك يظهر احلال يف غري النقل للمشـاهد املرشفة مما يعود ملصلحة امليت. 
فإنـه إن كان بنحو ال يبلغ مرتبة الوجـوب ـ كنقله ملكان أقرب لعائلته، أو ملكان أيرس 

لزيارته وذكره باخلريات واملربات ـ تعني فيه املحافظة عىل الرشط املذكور.
وإن كان بنحو يبلغ مرتبة الوجوب ـ كام لو كان بقاؤه مسـتلزماً هلتك كرامته ـ 
فـإن أمكن اجلمع بينه وبني الرشط املذكور تعني، وإال لزم الرتجيح باألمهية. والالزم 

مراجعة الويل، عىل النحو املتقدم عند التعرض الشرتاطه يف جواز النبش.
(١) الظاهر أمهية املحذور املذكور من حمذور النبش ولو اسـتلزم هتك جسده 
بظهور رحيته وتغري صورته مؤقتاً، كام قد يناسبه ما ورد يف زيدA من أنه كان األوىل 
رميـه يف الفـرات من دفنه مـع تعرضه ملا صنع بـه األمويون من الصلـب واحلرق(١). 

فتأمل.
(٢) إنام حيتاج لألمهية إذا لزم من النبش اإلخالل بغرض الدفن، أما إذا مل يلزم 
فـال ملـزم بمراعاة األمهية، بـل يكفي رجحان املزاحم، لعدم وضـوح حجية اإلمجاع 
عـىل حرمـة النبش يف ذلك وإن تمّ إطـالق معقده. نعم ال بد مـن مراجعة الويل، عىل 
مـا تقدم. كـام البد من جري الـويل عىل مقتىض واليتـه العامة أو اخلاصـة من مراعاة 

مصلحة اجلهة التي هو ويل عليه.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤١ من أبواب الدفن وما يناسبه.

كام تقدم. أو لكونه مدفوناً يف موضع يوجب مهانة عليه، كمزبلة أو بالوعة 
أو نحومها. أو يف موضع يتخوف عىل بدنه(١) من سيل أو سبع أو عدو.

(ومنها): ما لو عارضه أمر راجح أهم(٢)، كام إذا توقف دفع مفسدة 
عىل رؤية جسده.

(ومنها): ما لو لزم من ترك نبشه رضر مايل، كام إذا دفن يف ملك غريه 
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. ووجوب الدفن كفاية عىل كل أحد  (١) حيث ال إشكال يف حرمة الدفن حينئذٍ
ال يقتيض وجوب بذل األرض له، كام ال يقتيض وجوب التكفني عليهم وجوب بذل 
الكفـن. بـل لو فرض وجوب البذل فليس هو لثبـوت حقّ يف األرض يوجب قصور 
سـلطنة املالك بنحو حيق لكل أحد اسـتيفاؤه بالدفن من غري إذنه، بل بمعنى وجوب 

بذله عليه تكليفاً، كام جيب عليه الدفن، فمع عدم بذله ال حيل لغريه استيفاؤه.
وحينئـذ إن وقع الدفن جـاز النبش للاملك، كام رصح بـه مجاعة ويف اجلواهر: 
«بـل ال أعـرف فيـه خالفاً، بل قد يظهر من كشـف اللثـام وغريه أنه مقطـوع به». بل 
جيـب النبش عـىل الغاصب لو مل يرض املالك ببقاء امليت يف أرضه، للتخلص من تبعة 

استمرار إشغال ملك الغري بغري إذنه املستند لفعله.
بل حكم بعض مشاخينا بوجوب النبش عىل كل أحد، حتصيالً للدفن الواجب، 
ألن حرمـة الدفن يف املغصوب متنع من كونه مصداقاً للدفن الواجب. وهو مبني عىل 
خمتاره يف مسـألة اجتامع األمر والنهي من أن املجمع مع تقديم النهي خارج ختصيصاً 

عن موضوع األمر، بنحو ال حيرز فيه مالكه.
لكـن الظاهر عدم متامية املبنى املذكور، وأن املجمع واجد ملالك األمر، سـواءً 
قيـل بامتنـاع اجتامع األمر مع النهي يف املجمع أم بإمكانـه، فيتعني إجزاؤه مطلقاً وإن 
قيـل باإلمتناع. غاية األمر أنه ال يمكن التقرب مع اإللتفات للنهي به، وهو غري الزم 
مـع اجلهل باحلرمـة، وال مهم يف مثل الدفن مـن التوصليات. كيـف! والزم ما ذكره 

عدم إجزائه لو ريض املالك بعد الدفن ببقاء امليت يف أرضه.
إال أن يدعـى أن الواجـب يف احلقيقـة ليس هو الدفن باملعنـى املصدري الذي 
ال ينقلـب عـام وقع عليه من احلرمـة برضا املالك ببقاء امليت يف أرضـه، بل هو الدفن 
باملعنى االسم املصدري الراجع لصريورة امليت مدفوناً، وهو ينقلب برضا املالك إىل 

بغري إذنه(١)،
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احللية، فال مانع من دخوله يف الواجب وإجزائه.
وكيـف كان فالظاهـر إجزاء الدفـن بغري رضا املالـك وإن كان حمرماً، ومن ثم 
ال جيـب النبش عىل كل أحـد لتحصيل الدفن الواجب، بل جيب عىل الغاصب ال غري 
للتخلـص من تبعـة الغصب، وحيل للاملـك لتخليص أرضه بمقتىض عموم سـلطنته 
عليها. وال حمذور يف النبش. لقصور دليل حرمته ـ وهو اإلمجاع ـ عن الفرض بعد ما 

عرفت.
نعـم يلـزم املحافظة عىل غرض الدفن املتقـدم إذا مل يلزم منه رضر معتد به عىل 

املالك. وإال سقط، لعدم وضوح الدليل عىل وجوب املحافظة عليه مع ذلك.
هـذا كلـه مع إمكان دفن امليت يف مكان آخر بعد النبـش. أما لو تعذر فالظاهر 
وجوب القبول عليه ولو بالعوض، ألمهية دفن امليت ارتكازاً من سلطنة املالك. والذي 

يتحمل العوض هو املبارش للدفن الستناد النقص احلاصل عىل األرض لفعله.
كـام جيب عىل املالك بذل األرض للدفن ولو بالعوض لو تعذر الدفن بغريها. 
والـذي يتحمـل العوض كافة الناس. والـذي يتوىل املعاملة ويل املسـلمني. هذا إذا مل 

يتربع بالعوض شخص خاص. وإال كان هو املتويل للمعاملة. 
هـذا ويف املبسـوط: «ومتـى دفـن امليـت يف القـرب، ثـم بيعـت األرض، جـاز 
للمشرتي نقل امليت عنها...». وكأنه الختصاص اإلذن بالبايع، وال إذن من املشرتي 
ليلزم بمقتضاها. وبذلك افرتق عام ذكره قبل ذلك من أن من استعار أرضاً فدفن فيها 
فليس للاملك الرجوع، ألن العارية عىل حسب العادة، والدفن فيه يكون مؤبداً إىل أن 

يبىل امليت.
لكنه يشـكل بأنه إذا مل يكن للاملك األول الرجوع السـتحقاق بقاء امليت عليه 
يف األرض فاألرض تنتقل للمشرتي عىل النحو الذي كانت عليه عند البايع. ومن هنا 
أنكر عليه ذلك غري واحد ممن تأخر عنه. بل سـبق يف املسـألة الثالثة والسـتني أن دفن 
امليت يف األرض يرجع إىل جعل موضعه قرباً له الذي هو نحو من الصدقة، وال دليل 
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عـىل بطالهنـا بالبيع. ومنه يظهر أنه ال جيوز له نقل امليت وإن مل يسـتلزم النبش، كام لو 
ظهر امليت بسيل أو نحوه.

واحلاصـل: أن املانـع ليـس هو حرمـة النبش، ليدعـى قصور اإلمجـاع عنه يف 
. بل هو قصور حقّ  املورد مع خالف الشـيخP، وإن كان هو خـالف الظاهر أيضاً

املشرتي، ملا سبق.
(١) كـام رصح بـه يف حمكـي املعتـرب والتذكرة وغريمهـا، بـل يف اجلواهر: «بال 
خـالف أجده فيه». وهـو مقتىض األصل بعد عدم وضوح عمـوم دليل حرمة النبش 
ـ مـن اإلمجاع وغريه ـ لذلـك. من دون فرق بني املال الكثري والقليل، كام عن بعضهم 

الترصيح به.
كـام ال فرق بني لـزوم خمالفة غرض الدفن املتقدم وعدمه، لعدم وضوح حرمة 
خمالفـة الغرض املذكـور موقتاً يف مثل ذلك. نعم لو اسـتلزم هتك كرامة امليت مل يبعد 

الرتجيح باألمهية. فتأمل.
هـذا ومل يتضـح الوجـه يف ختصيـص املال يف املقـام بـام إذا كان مملـوكاً لغريه، 

لوضوح أن املال اململوك له يصري بموته ملكاً لوارثه.
ومن هنا يشكل احلال فيام تعارف يف زماننا من جرب كرس اإلنسان بمعادن ثمينة 
بعملية جراحية، فإن هذه املعادن تنتقل بموته للوارث. وإذا مل جيز له انتزاعها منه قبل 
دفنـه، ملا قد يسـتلزمه من الترصف املحرم بجسـده، فال أقل من جـواز نبش القرب من 
أجلها إذا مل يلزم من انتزاعها املحذور املذكور، لتحلل جسـد امليت بعد الدفن وإن مل 

يندرس ويضمحل.
اللهـم إال أن يبتني جرب الكرس هبا عىل رفـع يد مالكها عنها، وتعيينها لالنتفاع 
اخلـاص، بحيـث خترج عن ملـك مالكها، وتكـون صدقة معينة للجهـة اخلاصة، فال 

أو دفن معه مال غريه(١)، من خاتم ونحوه، فينبش لدفع ذلك الرضر املايل.
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(ومنها): ما إذا دفن بال غسل(١)،
يرثهـا وارث البـاذل هلـا بموته، بل تبقى تابعة للجسـد، عىل النحـو الذي وضعت له 
مـن أول األمـر، وال حيق ألحد أخذها والترصف فيها، فضـالً عن أن ينبش القرب من 
أجلهـا. وأظهـر من ذلـك ما إذا مل تكن مملوكـة ألحد، كام لو كانـت تابعة للدولة غري 

الرشعية.
نعـم لو فـرض انفتاح القرب وظهور املـال املذكور، وانفصاله عن جسـد امليت 
بحيـث ال يلزم من أخذه ترصف فيه، جر عليـه حكم املباح األصيل أو جمهول املال 

أو الصدقة التي يرتفع موضوعها. واألمر حمتاج ملزيد من التأمل.
(١) كام عن املنتهى حمافظة عىل الغسل الواجب الذي يمكن تداركه. بل حمافظة 
عىل الدفن الواجب، وهو الدفن بعد الغسل. وال دليل عىل إجزاء الدفن يف املقام بعد 
فقده للرشط. اللهم إال أن يدعى أن ترتب الدفن عىل الغسل، طبعي، وليس لرشطيته 

فيه رشعاً وكيف كان فيكفي يف وجوب النبش املحافظة عىل الغسل الواجب.
لكن رصح يف اخلالف بعدم جواز النبش حينئذ. مستدالً باألخبار الناهية عن 
النبش. وتبعه غري واحد. لكن مل يتضح املراد باألخبار املذكورة، كام مل يتضح عمومها 

ملا إذا كان الدفن يف غري حمله كام هو حمل الكالم.
هذا وينبغي ابتناء املسـألة عىل حتديد زمن تعذر الغسل الذي يسوغ معه الدفن 
بال غسـل، لوضوح أنه ال يراد بأدلة وجوب الغسـل وجوبه فوراً بعد املوت، بحيث 
يسـقط مـع اإلخـالل بالفور، وال عـىل وجوبه مطلقـاً بحيث لو تعذر الغسـل وجب 
ـ   انتظـار التمكـن منه مهام طال الزمان، بل الظاهرـ  تبعاً للمرتكزات املشـار إليها آنفاً
وجوب االنتظار حتى يتعرض جسـد امليـت للهتك بظهور رائحته وتغري صورته، ثم 
يتعني الدفن بدون غسل، وحينئذ يتعني التفصيل يف وجوب النبش يف املقام بني ما إذا 
بلـغ امليت حداً يتعرض للهتك املذكور بنبشـه، وما إذا مل يبلغ ذلك. فيجب النبش ثم 
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أو بال تكفني(١)، أو تبني بطالن غسله أو بطالن تكفينه(٢)، أو لكون دفنه 
عـىل غري الوجه الرشعي(٣)، لوضعـه يف القرب عىل غري القبلة، أو دفن بغري 

إذن الويل(٤)، 
الغسـل يف الثاين، سـواءً وقع الدفن عمداً أم جهالً بتخيل حتقق الغسل أو تعذره. وال 
، إذ ال معنى لوجوب املبادرة بالدفن وترك الغسـل  جيـب يف األول يف الصورتني معـاً
مـن أجـل تعرض جسـد امليت للهتك، ثم وجـوب النبش من أجل الغسـل مع لزوم 

املحذور املذكور.
بـل الظاهر عـدم الوجوب بعد ذلك لـو ارتفع املحذور املذكـور، كام لو جف 
امليـت، لألصـل بعد عـدم وضوح عموم دليـل الوجوب ملثل ذلك. بـل لعله مقتىض 
. وقد تقـدم يف الفرع الثالث من فروع  السـرية االرتكازيـة يف أمثال ذلك، فتأمل جيداً
تعذر اخلليطني يف الغسـل، يف ذيل املسـألة الثامنة من بحث تغسيل امليت، ويف املسألة 

الواحدة والعرشين منه، ما ينفع يف املقام.
(١) كام يف املدارك وعن البيان، لعني ما سـبق. وما عن غري واحد من أن القرب 
يغنـي عن الكفن لسـرته امليت، كام تـر. وأما لو دفن بال صالة فقد تقدم من سـيدنا 
املصنفP يف املسـألة اخلمسـني وجوب الصالة عىل القرب، وتقدم منا اإلشكال يف 

ذلك، ويف وجوب النبش من أجل الصالة. فراجع.
(٢) لعني ما سبق بعد عدم الدليل عىل إجزاء الناقص يف ذلك.

(٣) الظاهر أن الكالم فيه كام سبق. فيتعني فيه التفصيل املتقدم بني لزوم حمذور 
خمالفته غرض الدفن وعدمه. فتأمل.

(٤) سـبق منّـا يف التنبيه الثامن مـن مبحث الوالية اإلشـكال يف بطالن الدفن 
بغـري إذن الـويل. بل عدم اإلشـكال يف االجتزاء به لو ريض الويل بـه بعد وقوعه. نعم 
صحة الدفن ال تنايف جواز النبش إذا كان صالحاً بنظر الويل، خلروجه عن املتيقن من 
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أو يف مـكان أوىص بالدفـن يف غريه(١) أو نحو ذلك، فيجوز نبشـه يف هذه 
املوارد إذا مل يلزم هتك حلرمته(٢)، وإال ففيه إشكال(٣).

(مسألة ٦٩): ال جيوز التوديع(٤) املتعارف عند بعض الشيعة (أيدهم 
اهللا تعاىل) بوضع امليت يف موضع والبناء عليه، ثم نقله إىل املشاهد الرشيفة. 
بـل الالزم أن يدفن بمواراته يف األرض مسـتقبالً بوجهـه القبلة عىل الوجه 

الرشعي ثم ينقل بعد ذلك بإذن الويل عىل نحو ال يؤدي إىل هتك حرمته.
دليل حرمة النبش، وهو اإلمجاع املدعى يف املقام. غاية األمر أنه البد من عدم تعرض 

بدن امليت للهتك.
(١) بناءً عىل نفوذ الوصية يف مثل ذلك. وقد تقدم تفصيل الكالم فيه يف املسألة 
اخلامسة من فصل تغسيل امليت. نعم جيوز النبش مراعاة هلا وإن مل تنفذ، خلروجه عن 
املتيقـن من دليل حرمة النبش. لكن برشط عدم لزوم خمالفة الغرض من الدفن، نظري 

ما سبق.
(٢) مما سـبق يظهر أن املعيار يف اهلتك هنـا خمالفة غرض الدفن بظهور رائحته 
وتغري صورته. وأما هتك كرامته فقد سبق عدم لزومه مع كون النبش لغرض عقالئي. 

نعم قد يلزم يف خصوص بعض األشخاص واألحوال بام ال ضابط له.
(٣) عرفت أن الظاهر عدم جواز النبش. وهو ظاهرهP يف مبحث تغسـيل 
امليت يف املسـألة الواحدة العرشين. إال أن يكون مراده اإلشـكال يف مجيع املسـوغات 

املتقدمة، ال خصوص املسوغ األخري. وقد سبق بيان احلال يف كل منها.
(٤) كأنـه لعـدم صدق الدفن عليه. لكن ذلك ال يكفـي يف حتريم التوديع بعد 
أن مل يكـن املـراد االكتفاء به عن الدفن، بل إتباعه بالدفن بعد ذلك، فليس حمذوره إال 

تأخري الدفن الذي ال دليل عىل حرمته، بل غايته استحباب التعجيل.
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(مسـألة ٧٠): إذا وضع امليت يف رسداب جـاز فتح بابه وإنزال ميت 
آخر فيه إذا مل يظهر جسد األول(١)، إما للبناء عليه أو لوضعه يف حلد داخل 

الرسداب. وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال(٢).
(مسألة ٧١): إذا مات ولد احلامل دوهنا، فإن أمكن إخراجه صحيحاً 
نعـم يتجه ما ذكره بناءً عىل ما تقدم منا من وجوب املبادرة للدفن قبل حصول 
مـا ينايف غرضه من ظهور الرائحة وتغري الصورة حيـث يتعني عدم االكتفاء بالتوديع 
لتجنـب ذلـك، بعد عدم صدق الدفـن عليه. وهذا بخالف مثـل التثليج املتعارف يف 
عصورنا املانع من حدوث الرائحة وتغري الصورة، لعدم الدليل عىل حرمته يف نفسـه، 

وال عىل وجوب املبادرة للدفن معه.
(١) الظاهر أن املراد بظهور اجلسد ما يعم ظهور الكفن الذي عليه.

(٢) كأنه لصدق النبش. لكنه ال خيلو عن إشكال، ألن املتيقن من النبش حفر 
القرب ورفع ترابه، وال يتضح صدقه بمجرد فتح الرسداب.

إال أن يقـال: بعد أن مل يكن حتريم النبش مسـتفاداً مـن أدلة لفظية قد تضمنت 
أخـذه بعنوانه، وإنام اسـتفيد من اإلمجـاع، فالظاهر أن مرادهم ما يعم ذلك. والسـيام 
بمالحظـة مـا هو املعلوم مـن ابتناء التحريم عـىل حرمة امليت واالهتـامم بعدم ظهور 
تغريه، كام سـبق. ومن هنا فالظاهر أن املعيار يف جوازه ما سـبق من عدم لزوم خمالفة 

غرض الدفن من ظهور الرائحة وتغري الصورة.
نعـم البد من عـدم ابتناء دفن امليت األول عىل كون متـام املوضع قرباً له، وإال 
حلقه ما تقدم يف املسـألة الثالثة والسـتني. ويناسـب ذلك ما يف التذكرة من أنه لو دفن 

امليت يف أزج(١) جاز فتحه ودفن ميت آخر فيه عىل كراهية.

. لسان العرب مادة: (أزج). (١) األزج: بيت يبنى طوالً
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وجب(١)، وإال جاز تقطيعه(٢). ويتحر األرفق فاألرفق(٣). وإن ماتت 
هي دونه شـق بطنها(٤) من اجلانب األيرس إن احتمل دخله يف حياته(٥)، 
(١) كام يف املعترب وجامع املقاصد وغريمها. بل الظاهر عدم اخلالف فيه حلرمة 
تقطيـع امليت كاحلي، ولذا يثبت فيه الدية. وال ينايف النص اآليت، النرصافه إىل صورة 

التعذر، كإطالق بعض األصحاب.
، كـام يف اخلالف. ويف كشـف اللثـام واملدارك نسـبته لألصحاب.  (٢) إمجاعـاً
ألمهيـة وجوب حفظ األم مـن حرمة تقطيع امليت. مضافـاً إىل رواية وهب بن وهب 
املروية عن الكايف عن أيب عبد اهللاA: «قال: قال أمري املؤمننيA: إذا ماتت املرأة 
ويف بطنها ولد يتحرك يشـق بطنها وخيرج الولد. وقال يف املرأة يموت يف بطنها الولد 
فيتخـوف عليها. قال: ال بأس بـأن يدخل الرجل يده، فيقطعـه وخيرجه»(١). ورواها 
يف موضـع آخـر إال أنه قال يف صدرهـا: «يتحرك فيتخوف عليـه» وزاد يف آخره: «إذا 
مل ترفق به النسـاء». وروي ذيلها عن قرب اإلسـناد. وضعفها غري مهم بعد مطابقتها 

للقاعدة املتقدمة، حيث ال حيتاج حينئذٍ للكالم يف انجبارها بالعمل وعدمه. 
(٣) كام يف املعترب. اقتصاراً عىل مورد املزامحة. نعم إنام جيب ذلك إذا مل يتخوف 
عىل األم من الرتوي والتثبت من ذلك. ولعله لذا أمهل التنبيه عليه يف الرواية املتقدمة. 
ومثله ما يف املعترب. قال: «ويتوىل ذلك النساء، فإن تعذر النساء فالرجال املحارم، فإن 

تعذر جاز أن يتواله غريهم، دفعاً عن نفس احلي».
(٤) إمجاعاً كام يف اخلالف وظاهر التذكرة. ويقتضيه النصوص الكثرية كصحيح 
عـيل بن يقطني: «سـألت العبد الصالحA عن املرأة متـوت وولدها يف بطنها. قال: 

شق [يشق] بطنها، وخيرج ولدها»(٢)، وخرب وهب املتقدم، وغريمها. 
(٥) لوجوب االحتياط يف حفظ الولد، يف حق كل أحد، ومنهم املبارش.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٦ من أبواب االحتضار وما يناسبه حديث:٣، ٢.
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وإال فمن إي جانب كان(١)، وأخرج، ثم خياط بطنها(٢)، وتدفن.
(١) كـام هـو مقتىض إطالق اخلالف والقواعد، بل هـو ظاهر املعترب. إلطالق 
النصـوص يف املقـام. ومـن ثـم توقـف يف التقييـد باأليـرس يف ظاهـر كشـف اللثـام 

واملدارك.
خالفـاً للفقيـه واملقنعة واملبسـوط والنهايـة والرسائر والتذكـرة وعن غريها. 
فقيـدوا باجلانـب األيـرس. بل يف التذكـرة نسـبته إىل علامئنا. ومل يتضـح وجهه عدا ما 
يف الفقـه الرضـوي من قوله: «شـق بطنها مـن اجلانب األيرس وأخـرج الولد»(١). ومل 
يثبـت كونـه رواية، فضالً عن أن تكون معتربة. وربام كان الوجه يف التقييد يف كالمهم 

. استيضاح كونه أحر بسالمة الولد، فيخرج عن حمل الكالم من كونه قيداً تعبدياً
(٢) كـام رصح بـه مجاعة كثرية، ونسـبه يف التذكرة لعلامئنـا. ويقتضيه صحيح 
ابن أيب عمري عن بعض أصحابه عن أيب عبد اهللاA: «يف املرأة متوت ويتحرك الولد 
يف بطنها أيشـق بطنها وخيـرج الولد؟ قال: فقال: نعم، وخياط بطنها»(٢)، ويف مرسـلة 

الكليني عن ابن أيب عمري: «خيرج الولد وخياط بطنها»(٣).
ويف رواية الشيخ بإسناده عن أيب عمري عن ابن أذينة: «قال: خيرج الولد وخياط 
بطنهـا»(٤). وإليهـا نظر يف املعترب، حيث قـال: «وإنام قلنا: ويف روايـة وخياط املوضع. 
ألهنا رواية ابن أيب عمري عن ابن أذينة، موقوفة عليه، فال يكون حجة وال رضورة إليه 

ألن مصريها البالء [البىل.ظ]».
وكأن مـراده أن الرواية مضمرة ال يعلم بإسـنادها لإلمام، أو أهنا ظاهرة يف أن 
القائـل هو ابن أذينة. لكنه كام تـر ال جمال له بعد ظهور إيداع األصحاب للرواية يف 
كتـب احلديث يف كوهنـا مروية عن اإلمامA. بل ال يبعد كـون مقتىض اجلمع بينها 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٣٥ من أبواب االحتضار وما يناسبه حديث:١.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٦ من أبواب االحتضار وما يناسبه حديث:١، ٥، ٧.
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(مسـألة ٧٢): إذا وجد بعض امليت وفيه الصدر غسل وحنط وكفن 
وصيل عليه ودفن(١).

وبني املرسـلتني األوليني كون الواسـطة بـني اإلمامA وابن أيب عمـري فيها هو ابن 
أذينة.

ومثلـه مـا ذكره بعض مشـاخينا من ضعف الروايـة املذكورة، وأهنـا مقطوعة. 
لإلشـكال فيـه بـأن سـند الشـيخ البـن أيب عمري صحيـح، كام اعـرتف به هـو دامت 

بركاته.
ومن هنا ال جمال للتوقف يف احلكم. والسيام مع اعتضادها باملرسلتني األوليني، 
حيث يتعني حجية األوىل، ملا تكرر منا من حجية مراسيل ابن أيب عمري خصوصاً بعد 

ظهور انجبارها يف املقام بعمل األصحاب.
هذا مضافاً إىل أمرين:

األول: أنه األنسب بحرمة امليت. وقد يتوقف عليه تغسيلها.
الثـاين: مـا يف معتـرب العالء بن سـيابة عن أيب عبـد اهللاA الـوارد يف مقطوع 
الـرأس مـن قولهA: «ويربط جراحاتـه بالقطن واخليـوط. وإذا وضع عليه القطن 
عصـب. وكذلـك موضع الرأس، وجيعل لـه من القطن يشء كثري... وإن اسـتطعت 
أن تعصبـه فافعـل»(١). فإن األمر بالقطن والتعصيب منعاً خلروج الدم يناسـب األمر 

. باخلياطة هنا جداً
(١) كام ذكره غري واحد، ونسـب للمشـهور، بل ربام أدعي عدم اخلالف فيه. 
وإن كانـت كلـامت األصحـاب ال ختلو مـن اختالف. وكيـف كان فقد يسـتدل عليه 

بوجوه:

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب غسل امليت حديث:١.
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األول: قاعدة امليسور. لكنها ممنوعة كربوياً، لعدم وضوح الدليل عىل عمومها 
ـ كام حقق يف حمله من األصول ـ وصغروياً، ألن موضوعها بعض الواجب، ال بعض 

متعلقه، فهي ال تتم يف الصالة، وإن متت يف بقية الواجبات.
والثـاين: االسـتصحاب، إما بلحـاظ الوجـوب الضمني الثابـت للعضو قبل 
التقطيـع، أو بلحـاظ الوجـوب االسـتقاليل الثابت للميـت بناء عىل كفاية التسـامح 

العريف يف بقاء موضوع املستصحب.
ويشـكل األول بأن املجعول الذي هو مـورد األثر والعمل ليس إال الوجوب 
االسـتقاليل دون الضمنـي، بل هو مبني عـىل التحليل العقيل، الذي ليـس هو مورداً 

لألثر وال العمل.
كـام يشـكل الثـاين بعـدم التعويـل عـىل التسـامح العـريف يف بقـاء موضـوع 
، كالصدر وحـده. مع أن  االسـتصحاب. عـىل أنـه ال يتـم فيـام إذا كان البعض قليـالً
االسـتصحاب موقوف عىل اليقني بسـبق ثبـوت أحكام امليت، وهو إنـام يتم مع كون 
التقطيـع بعـد املوت، أما لو كان قبله فال يقـني بذلك إال معلقاً عىل املوت، فيبتني عىل 

جريان االستصحاب التعليقي، الذي هو خالف التحقيق.
الثالث: النصوص وليس فيها ما يتضمن الصدر إال صحيح الفضل بن عثامن 
عن اإلمام الصادق عن أبيهA: «يف الرجل يقتل، فيوجد رأسـه يف قبيلة، ووسـطه 
وصـدره ويـداه يف قبيلة، والباقي منه يف قبيلة. قال: ديته عىل من وجد يف قبيلته صدره 

ويداه، والصالة عليه»(١).
ومقتىض اجلمود عىل لسان اجلواب فيه اعتبار كون القطعة مشتملة عىل الصدر 
واليدين، كام جر عليه يف املعترب، إال أن مقتىض التطابق فيه بني اجلواب والسؤال محل 
ما يف اجلواب عىل اإلشـارة لتامم ما تضمنه السـؤال، وهو القطعة املشتملة عىل الصدر 
والوسـط واليديـن، الذي هو عبارة أخر عن البدن املقطـوع الرأس والرجلني، فال 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٤.
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يكفي الصدر واليدين فضالً عن مطلق ما اشـتمل عىل الصدر، كام يف املتن. والسـيام 
: رجلٍ  مـع ما يف موثق طلحة بـن زيد عن أيب عبد اهللاA: «قال: ال يصىل عىل عضوٍ
أو يـد أو رأس منفـرداً، فـإن كان البدن فصـيل عليه وإن كان ناقصاً مـن الرأس واليد 

والرجل»(١).
هـذا ويف صحيـح عيل بـن جعفر عن أخيه أيب احلسـنA قال: «سـألته عن 
الرجل يأكله السبع والطري ويبقى عظامه بغري حلم كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن 
ويصـىل عليه ويدفـن، فإذا كان امليت نصفني صيل عىل النصـف الذي فيه القلب»(٢). 

ومقتىض اجلمع بني هذه النصوص االكتفاء يف إجراء متام أحكام امليت بأحد أمور:
األول: العظـام املجـردة من اللحم، كـام تضمنه صدر صحيح عـيل بن جعفر 

الذي روي بطريق آخر رواية مستقلة(٣)، ونحوه خرب خالد القالنيس(٤).
 :Aوقريب منه يف ذلك صحيح حممد بن مسلم عن أيب مسلم عن أيب جعفر
«قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد إال حلم بال عظم مل يصل عليه، وإن وجد عظم بال حلم 
فصـيل عليـه»(٥) بناءً عـىل أن املراد متام عظامـه، ال بعضها ولو واحـداً، ولو التفاقهم 
عـىل عدم الصالة عـىل العظم الواحد، كام هو مقتىض فحو مـا تضمن عدم الصالة 
عىل العضو التام، كموثق طلحة املتقدم، مع أنه حلم وعظم. نعم ال يبعد عدم قادحية 
نقـص بعـض العظام مما ال ينايف صدق عظام امليت عرفـاً عىل الباقي، لغلبة تلف يشء 

من عظام أكيل السبع والطري.
الثـاين: البدن الذي هو عبارة عام عدا األطراف الرأس واليدين والرجلني، كام 

هو مقتىض موثق طلحة وصحيح الفضل املتقدمني.
الثالث: النصف الذي فيه القلب، كام تضمنه ذيل صحيح عيل بن جعفر وخرب 

خالد القالنيس املتقدمني. ومرسل عبد اهللا بن احلسني(٦).
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٨، ٧.

(٣) ، (٤) ، (٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١، ٦، ٩، ١١.
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أمـا إطالق جريان األحكام املذكورة عىل ما اشـتمل عىل الصدر فال ينهض به 
ما سبق، فضالً عن االكتفاء بالصدر.

نعـم قـد يسـتدل عليـه بإطـالق صحيح إسـحاق بن عـامر عن الصـادق عن 
A وجد قطعاً من ميت، فجمعت، ثم صىل عليها ثم دفنت»(١)،  أبيهH: «أن علياً
ومرسل حممد بن خالد عن أيب عبد اهللاA: «قال: إذا وجد الرجل قتيالً فإن وجد له 
عضو تام صيل عليه ودفن، وإن مل يوجد له عضو تام مل يصل عليه ودفن»(٢)، ومرسل 
 . ابـن املغـرية: «بلغني عن أيب جعفـرA: أنه يصىل عىل كل عضو رِجـالً كان أو يداً
والـرأس جزء فام زاد. فإذا نقص عـن رأس أو يد أو رجل مل يصل عليه»(٣)، وحديث 
A كان إذا وجد اليـد أو الرجل مل يصل عليها، ويقول: لعل  اجلعفريـات: «إن علياً
صاحبها حي»(٤) فإن مقتىض التعليل فيه وجوب الصالة عليه لو علم بموت صاحب 
العضو، ومرسـل الصدوق: «وسـئل الصادقA عن رجل قتل ووجدت أعضاؤه 
متفرقـة كيـف يصـىل عليه؟ قال: يصـىل عىل الـذي فيه قلبـه»(٥)، ومرفـوع البزنطي: 

«املقتول إذا قطع أعضاؤه يصىل عىل العضو الذي فيه القلب»(٦).
لكنـه يندفع بأن صحيح إسـحاق قد تضمن حكايـة يف واقعة ال إطالق هلا، إذ 

لعل القطع كانت مشتملة عىل اجلسد أو النصف الذي فيه القلب.
ومرسال حممد بن خالد وابن املغريةـ  مع ضعفهامـ  معارضان بموثق طلحة، وبام 
تضمن عدم الصالة عىل النصف الذي ليس فيه القلب، ومهجوران عند األصحاب، 
حيث مل ينقل الفتو بمضموهنام إال عن االسـكايف. وربام محال عىل االسـتحباب، كام 

عن املنتهى. مضافاً إىل عدم صدق العضو عىل الصدر وحده، كام يأيت.
ومـن ذلك يظهـر حال حديـث اجلعفريات فإن سـنده وإن مل خيل عـن اعتبار

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢، ١٠، ١٣.
(٤) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٣١ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٣.

(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣١ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٣، ١٢.
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ـ كام أوضحناه يف آخر الكالم يف املكاسـب املحرمة عند الكالم يف حرمة حلق اللحية 
مـن هذا الرشح ـ إال أن معارضته للنصوص املذكورة وهجره ملزمان بطرحه أو محل 

التعليل فيه عىل احلكمة، أو عدم كون العلة منحرصة.
وأما مرسـل الصدوق ومرفوع البزنطي فهام ـ مـع ضعفهام ـ قد تضمنا تقطيع 
أعضاء امليت، وظاهره األعضاء التامة، كالرأس واليدين والرجلني، وحينئذ فالعضو 
الكامـل الذي فيه القلب هو متام البدن، عدا األطراف، نظري ما تقدم يف موثق طلحة. 
نعم لو كان املفروض فيهام مطلق تقطيع امليت أو تقطيعه قطعاً، كان مقتىض إطالقهام 
الصـالة عـىل القطعة التي فيها القلـب، وإن كانت بعض الصـدر. لكنه ليس كذلك. 

ومن هنا يشكل احلكم املذكور.
اللهـم إال أن يقـال: مقتىض اجلمود عىل ما تضمن الصـالة عىل النصف الذي 
فيـه القلـب وإن كان هـو اعتبار متاميـة النصف املذكـور، باتصال أطرافـه من الرأس 
واليديـن إن كان التنصيـف عرضياً، ونصف الرأس ويد ورجل إن كان طولياً، إال أنه 
ال يبعـد شـموله ملا إذا قطعت األطـراف لعدم توقف موضوع الصـالة عليها ارتكازاً 
والسـيام بمالحظة موثق طلحة، فموضـوع التنصيف املذكور هو البدن الذي تضمن 
موثـق طلحة الصالة عليه، ال البدن التام، وهو يقتيض االكتفاء بالصدر مع التنصيف 
العـريض وبنصفـه ونصف الوسـط مـع التنصيف الطـويل، فيتم ما ذكره املشـهور يف 

اجلملة. وإن كان األمر ال خيلو عن إشكال.
وكيـف كان فـال ينبغي التأمـل يف وجوب الصالة عىل النصـف العريض التام 
الـذي فيـه الصدر، وعـىل النصف الطـويل التام الذي فيـه القلب، وإنام اإلشـكال يف 

النصف الناقص بعض األطراف أو متامها.
هذا وأما االستدالل باإلمجاع يف املقام فال خيلو عن إشكال، بل منع، الضطراب 
كلـامت األصحاب، واقتصار بعضهم عىل مضمون النصـوص كالصدوقني، والعلم 
أو الوثوق بأن ال مستند هلم إال النصوص املتقدمة، وابتناء فتاواهم عىل ما يستفيدونه 
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 . وكذا إذا كان الصدر وحده أو بعضه(١) عىل األحوط وجوباً
منها، فال جمال للخروج عن مفادها بفتواهم، واملتعني ما ذكرنا.

ثـم أنـه مل يتضمن يشء مـن النصوص املتقدمـة وجوب متام أحـكام امليت إال 
ما ورد يف أكيل السـبع، وأما الباقي فقد اقترص فيها عىل الصالة. إال أن املسـتفاد منها 
وجـوب متام األحكام، لكـون اجلميع بمالك االحـرتام للميت، بل الصـالة ارتكازاً 
أحر بأن يراعى فيها متامية امليت. ومن ثم قد يستفاد ثبوت غريها باألولوية العرفية. 
فتأمل. والسـيام بمالحظة أن التغسـيل والتحنيط والتكفـني رشط يف صحة الصالة، 
وأنـه ال حيتمل وجوب الصالة عليه ثم ال يدفن. ومن ثم كان ظاهرهم املفروغية عن 

وجوب الكل، وإن اقترص بعضهم عىل الترصيح بالصالة.
نعم البد يف التحنيط من وجود موضعه، كام رصح به بعضهم. لكن استشكل 
يف اعتبـار ذلـك يف التذكـرة والقواعد وحمكي هنايـة األحكام. قـال يف التذكرة وهناية 
األحـكام: «ينشـأ من اختصاصـه باملسـاجد. ومن احلكـم باملسـاواة». وظاهره عدم 
اإلشـكال يف وجوبـه مع وجـود موضعـه، وإنام اإلشـكال مع عدم وجـود موضعه. 
وهـو كـام تر! إذ ال جمـال الحتامل وجوبه حينئذ. وعموم املسـاواةـ  مـع عدم ثبوته 
مـن النصـوص، وال من غريهـاـ  ال يقتضيه، إذ ليس من أحـكام امليت حتنيط املوضع 
املذكـور، ليكـون مقتىض املسـاواة حتنيطه مـع انفصالـه. ولذا قـال يف حمكي حوايش 
الشهيد: «ال وجه هلذا اإلشكال، إذ مع وجود حملّ احلنوط ال إشكال يف وجوبه، ومع 

الفقد ال إشكال يف العدم». ونحوه كالم غريه.
(١) ممـا سـبق يظهـر اإلشـكال يف جريان مجيع األحـكام عىل الصـدر وحده. 
وأشـكل منـه البعض، بل ال جمـال للبناء عىل ذلك إذا مل يشـتمل عـىل القلب، لداللة 

النصوص املتقدمة عىل عدم وجوب الصالة عليه. فالحظها.
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ويف األخريتـني يقتـرص يف التكفـني عـىل القميـص واألزار(١)، ويف األول 
يضاف إليهام املئزر إن وجد له حمل(٢). وإن وجد غري عظم الصدر ـ جمرداً 

كان أو مشتمالً عليه اللحم ـ غسل(٣)
(١) لعـدم املوضـع للمئزر، وال دليل عىل وجوب وضعـه يف غري موضعه من 
القطعـة املذكورة، بـل مقتىض األصل الرباءة، واالقتصار عىل مـا يعلم بوجوبه، وهو 
الـذي يوجد موضعه. لكنه مبني عىل أن الثوب الثالث من الكفن املفروض هو املئزر 
باملعنى املشـهور، وقد تقدم اإلشـكال فيه يف مبحث الكفن، وقرب كونه ثوباً شـامالً 
لتـامم البـدن أو ما عدا الرأس منـه. فراجع. وحينئـذ يكون موضعه موجـوداً فيجب 

كغريه.
(٢) بأن اشـتمل عىل ما هو أسـفل من الرسة، ألن املئزر عندهم يبدأ من الرسة 

فام دوهنا.
(٣) إمجاعاً كام يف اخلالف والغنية وعن املنتهى نفي اخلالف فيه، ويف اجلواهر: 
«ومل أعثر فيه عىل خمالف من األصحاب، فام عساه يشعر بوجوده من نسبته إىل الشهرة 

يف كالم مجاعة يف غري حمله. نعم ربام وقع فيه تردد من بعض متأخري املتأخرين...».
وقـد يسـتدل له تـارة: بقاعدة امليسـور. وأخـر: باالسـتصحاب. وثالثة: بام 
روي: «ان طائـراً ألقـى بمكـة يف وقعـة اجلمل يـداً، فعرفت باخلاتـم، وكانت يد عبد 

الرمحن بن عتاب بن أسيد، فغسلها أهل مكة»(١).
ورابعة: بام تقدم من النصوص املتضمنة تغسيل أكيل السبع أو الطري إذا بقيت 
عظـام بال حلـم، لصدق العظـام عىل التامـة وعىل الناقصـة. والسـيام بمالحظة غلبة 
النقصان فيها، وحينئذ فوجوب تغسـيل العظم املجرد مسـتلزم لتغسـيل القطعة ذات 

العظم باألولوية العرفية.
(١) اخلالف ج:١ ص:١٠٩، اإلصابة ج:٢ ص:٧٢.
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 :Aوخامسـة: بصحيـح أيوب بن نوح عن بعض أصحابنـا عن أيب عبد اهللا
«قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسـه إنسـان فكل ما كان فيه عظم فقد 
وجب عىل من يمسه الغسل، فإن مل يكن فيه عظم فال غسل عليه»(١)، بناءً عىل مالزمة 
وجوب الغسـل بمسـه لوجوب تغسيلهـ  كام استظهره الذكرـ  ألن غسل امليت فرع 

وجوب التغسيل، ألنه من شؤون حدث املوت الذي جيب رفعه بالتغسيل.
وملا يف احلدائق من أن احلكم فيه بأن القطعة ميتة ال يراد به إال أهنا ميتة اإلنسان 
ذات األحكام اخلاصة، ومنها التغسيل. ولذا صح تفريع وجوب غسل املسّ عليه، إذ 

هو من أحكام مسّ امليت اإلنسان، ال مسّ كل ميتة.
والـكل كـام تر! لظهـور ضعف األولني مما سـبق يف صدر املسـألة. واندفاع 
الثالـثـ  مضافـاً إىل مـا حـكاه يف الرسائر عن البـالذري أهنا سـقطت بالياممةـ  بعدم 
حجية فعل أهل مكة. والسيام مع ما يف اخلالف من أهنم صلوا عليها أيضاً، مع أنه قد 

تقدم عدم وجوب الصالة عليها.
كام يظهر ضعف الرابع مما تقدم من عدم صدقه إال ببقاء أكثر عظام امليت، ولذا 

تضمن األمر بالصالة، مع عدم وجوهبا هنا، كام سبق.
وأمـا اخلامس فيشـكل بعدم وضـوح املالزمة املذكورة. ألن غسـل املس وإن 
كان من شـؤون حدث املـوت، إال أنه إنام يرتفع عن جمموع امليت بغسـله بتاممه بنحو 
االرتباطية، واملفروض تعذر ذلك، وليس هو انحاللياً، بحيث يرتفع احلدث عن كل 

جزء من امليت بغسله وحده، ليجب يف املقام.
وأما احلكم بأنه ميتة فال يراد به إال تنزيل القطعة من احلي منزلة امليت، والتفريع 
بلحـاظ ذلك، ألنـه إذا كان ميتة حتقق موضوع التفصيل املذكـور. عىل أنه لو تم محله 
عىل إرادة أنه ميت اإلنسـان فليس معنى ذلك أنه ميت كامل لإلنسـان، بحيث ترتتب 
عليه متام أحكامه، بل باملعنى األعم من التام والناقص، ولذا فصل يف وجوب الغسل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل امليت حديث:١.
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بمسـه بني ذي العظم وغريه، فإذا كان التغسـيل من أحكام خصوص التام، أو ما يعمّ 
، فال وجه لتعميمه ملطلق ما فيه عظم، ولذا ال جيب فيام ال عظم فيه  ما فيه القلب مثالً

قطعاً، مع أنه مشمول للحكم بأنه ميتة.
فلـم يبـق إال اإلمجـاع، حيـث يبعـد اخلطـأ فيـه يف مثل هـذه املسـألة التي هي 
مـورد لالبتالء والعمـل. وإن كان يف بلـوغ ذلك حداً يصلح لالسـتدالل، واخلروج 
عـن مقتىض أصل الرباءة، إشـكال. بل حيث كان ظاهرهم املفروغية عن أن الغسـل 
املذكور من شؤون تغسيل امليت، فهو رافع حلدث املوت، فال جيب الغسل باملس بعده 
ومطهر للقطعة، كان األمر أشكل، ملنافاهتام إلطالق نصوص احلكمني التي مقتضاها 
. ومن ثم  عدم ارتفاعهام إال بتغسـيل امليت بتاممه. بل الثاين مناف لالستصحاب أيضاً

يشكل احلال وطريق االحتياط واضح.
هـذا وأمـا التعميـم يف املتن للعظـم املجرد فهو املحكـي عن ابـن اجلنيد. ويف 
اجلواهـر أنه ظاهر بعـض عبارات األصحاب، بل ربام محل عليـه عبارات الكل قال: 
«ومـن هنا مل نجد أحداً ممن أوجب تغسـيل القطعة ذات العظم رصح بعدم الوجوب 
فيه. وكأن ما نقله بعض املتأخرين من القول به أراد من أنكر وجوب التغسيل للقطعة 

ذات العظم».
وقد يسـتدل له ـ مضافاً إىل الوجه األول والثاين والرابع التي عرفت اإلشكال 
فيهـاـ  بأن دوران تغسـيل القطعة وعدمه مدار اشـتامهلا عـىل العظم وعدمه يقتيض أن 
يكـون موضوع التغسـيل هو العظم واللحم تابع لـه. لكنهـ  كام ترـ  حتكم وخترص 
. واهللا سـبحانه وتعاىل  ال شـاهد له. ولعله لذا تردد فيه يف جامع املقاصد. فتأمل جيداً

العامل.
هـذا وأمـا القطعة املبانة من احلي فقد رصح يف املعترب بعدم وجوب تغسـيلها، 
قـال: «ألهنـا مـن مجلة ال يغسـل». وتبعـه مجاعة يف ذلـك. وال خيفى ضعـف التعليل 
املذكور، ألن عدم تغسـيل اجلملة لعدم املوت ال ينايف تغسـيل القطعة بموهتا، كام هو 
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وحنط(١)، ولفت بخرقة(٢)، 
احلال يف احلكم بالنجاسة.

خالفـاً للرسائر والتذكرة والدروس والذكر وحمكي املنتهى وغريها، فيجب 
التغسـيل. وهو متجه بناء عـىل هنوض حديث أيوب بن نوح املتقـدم بإثبات وجوب 
ع حياً إذا  طّ التغسيل. وقد أيده يف اجلواهر بأنه لو مل جيب تغسيلها مل جيب تغسيل من قُ
وجـدت قطعه متفرقـة، ألن كل قطعة ال يتعلق هبا الوجوب. وبإمكان اسـتفادته من 
مسـاق أخبـار املقام، حيث مل يراع فيها احتامل اقتطـاع األعضاء منه وهو حي يف أكيل 

السبع والطري وغريه.
لكن سـبق املنع من هنوض حديث أيوب بإثبات وجوب التغسـيل. وأما ما يف 
اجلواهر فهو وإن مل خيل من وجه، إال أن وجوب تغسيل كل قطعة يف ضمن املجموع 
 مع موت من قطعت منه ال يستلزم وجوب تغسيلها وحدها مع عدم موته، وإال جر
ذلـك يف الصـالة، كام نبه لـه يف جامع املقاصد. ومن ثم يشـكل اخلـروج عن مقتىض 

األصل.
(١) كام يف املقنعة واملبسـوط والنهاية واملراسـم والتذكرة وعن هناية األحكام، 
مـع الترصيـح يف األخريين باختصاصه بام إذا كان أحد املسـاجد. ولعلـه مراد الكل. 
وكأن الوجه فيه قاعدة امليسور واالستصحاب، اللذين عرفت اإلشكال يف االستدالل 

هبام يف نظري املقام، وهو التغسيل.
(٢) كـام يف الرشايـع والتذكـرة وعـن التحريـر وهناية األحكام واسـتظهره يف 
كشـف اللثام. ورصح بالتكفني يف املقنعة واملبسوط والنهاية والرسائر وحمكي املنتهى 

والتبرصة واجلامع وغريها. واحتمل رجوع األول للثاين، كالعكس.
وعـن فوائد الرشايع: «ينبغي أن يكفن بالثالث إن كان موضعها موجوداً وإال 
ففي االثنني». واحتمله يف جامع املقاصد. لكن حيث سبق ضعف االستدالل بقاعدة 
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. ومل يصل عليـه(٢). وإن مل يكن فيه عظم  ودفـن(١)، عىل األحوط وجوباً
لف بخرقة(٣) 

امليسـور واالسـتصحاب، فلو تم اإلمجاع عـىل أصل اللفّ فال إمجـاع عىل خصوصية 
الكفن، ويتعني الرجوع فيه لألصل.

(١) بـال خـالف ظاهر، بل ظاهرهـم املفروغية عنه، حيـث ال حيتمل وجوب 
األمـور املتقدمة دونـه. وينحرص الدليل عليه باإلمجاع املطابـق للمرتكزات املترشعية 
عىل اهتامم الشـارع بحرمة امليت وسـرته بالدفن. ويقتضيه يف اجلملة مرسـل حممد بن 

خالد املتقدم(١).
(٢) كام رصح به مجاعة، بل ربام يستظهر من بعض عباراهتم اإلمجاع عليه، وإن 
حكـى عن ابن اجلنيـد وجوب الصالة عليه. وقد يسـتدل له بمرسـيل حممد بن خالد 

وابن املغرية وحديث اجلعفريات املتقدمة يف صدر املسألة. ويظهر ضعفه مما تقدم.
مضافاً إىل اختصاصها بالعضو التام. ومثلهام يف ذلك مرسل الكليني: «وروي 
أنـه يصىل عىل الرأس إذا أفرد من اجلسـد»(٢) مضافاً إىل معارضته بمرسـل الصدوق: 

«وإن مل يوجد منه إال الرأس مل يصل عليه»(٣).
(٣) كـام يف الرشايـع والقواعد والدروس وظاهر املسـالك وعـن النافع وبقية 
كتب العالمة والشهيدين والصيمري. ويف املختلف وعن الكفاية أنه املشهور. ورصح 
بعدم وجوب لفها يف املعترب، وتبعه مجاعة. ولعله يرجع إليه ما يف الرسائر واملراسم من 

. عدم وجوب التكفني وإن نسب يف املعترب للثاين وجوب اللفّ
وكيـف كان فـال يظهر الوجه فيه بعدما عرفت من املناقشـة يف قاعدة امليسـور 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١٠.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صالة اجلنازة ملحق حديث:١٠.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صالة اجلنازة ملحق حديث:١٠.
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. ودفن(١) عىل األحوط وجوباً
(مسألة ٧٣): السقط إن تم له أربعة أشهر غسل(٢)،

واالستصحاب، وبعد عدم قيام شبهة اإلمجاع. ومن هنا ال خمرج عن األصل.
هـذا وال إشـكال ظاهـراً يف عـدم وجـوب الصالة عليـهـ  كـام تضمنته بعض 
النصـوص املتقدمـة ـ بـل ظاهرهم املفروغية عنـه. وكذا ال جيب التغسـيل كام رصح 

مجاعة، بل يف اخلالف والغنية واحلدائق دعو اإلمجاع عليه. 
(١) كـام ذكره غري واحد مرسـلني له إرسـال املسـلامت. ويقتضيـه ما تقدم يف 

القطعة املشتملة عىل العظم.
(٢) كـام هو املعـروف، وادعى اإلمجاع عليه يف اخلالف وجامع املقاصد، وعن 
ظاهر الذكر والتنقيح، ونسـبه يف املعترب عىل علامئنا، ويف حمكي املنتهى إىل أكثر أهل 

العلم. ويف كشف اللثام: «وال نعرف فيه خالفاً إال من العامة».
ويقتضيه خرب زرارة عن أيب عبد اهللاA: «قال: السـقط إذا تم له أربعة أشهر 
غسل»(١). ونحوه حديث أمحد بن حممد عمن ذكره: «قال: إذا تمّ للسقط أربعة أشهر 
غسل. وقال: إذا تمّ له ستة أشهر فهو تام. وذلك أن احلسني بن عيل ولد وهو ابن ستة 
أشـهر»(٢). وضعف السند ـ جلهالة احلسـني بن موسى يف سند األول وإرسال الثاين ـ 
جمبـور بقبول األصحاب كـام يف املعترب، وبإطباقهم عىل احلكم كـام يف جامع املقاصد. 
وتوقف املدارك يف االنجبار يف غري حمله. وبه خيرج عن إطالق خرب حممد بن الفضيل: 
: السقط يدفن  «كتبت إىل أيب جعفرA أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إيلّ

بدمه يف موضعه»(٣)، فيحمل عىل من مل يتم له أربعة أشهر.
هذا وقد رو الشـيخ بسـنده املوثق عن سـامعة عن أيب عبد اهللاA: «سألته 
عن السقط إذا استوت خلقته جيب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال: نعم. كل ذلك 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب غسل امليت حديث:٤، ٢، ٥.
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.«(١). وكذا رواه الكليني، إال أنه أسقط قوله: «إذا استو«جيب عليه إذا استو
قـال يف املـدارك: «ال خيفى أن احلكـم يف الرواية الثانية وقع معلقاً عىل اسـتواء 
اخللقة، ال عىل بلوغ األربعة. اللهم إال أن يدعى التالزم بني األمرين. وإثباته مشكل». 
وقـد منـع يف احلدائق من اإلشـكال يف ذلك للنصـوص املتضمنـة أن النطفة تكون يف 
الرحـم أربعـني يوماً، ثم تصري علقـة أربعني يوماً، ثم تصري مضغـة أربعني يوماً، فإذا 
أكمل أربعة أشـهر بعث اهللا ملكني خالقني فيقوالن: يا رب ما ختلق ذكراً أم أنثى(٢)، 

قال: «وهذه األخبار كام تر رصحية يف أنه بتامم األربعة أشهر متت خلقته».
لكن اسـتئذان امللكني يف ذلك بعد األربعة أشهر ال يستلزم متامية خلقة اجلنني 

هبا، لو مل يدل عىل العدم، كام نبه له غري واحد.
كام ال جمال لالستدالل عىل ذلك بالرضوي: «وإذا أسقطت املرأة وكان السقط 
تاماً غسـل وحنط وكفن ودفن. وإن مل يكن تاماً فال يغسـل ويدفن بدمه. وحدّ إمتامه 
 إذا أتى عليه أربعة أشهر»(٣). لعدم وضوح كونه رواية عن معصوم، بل ربام كان فتو

ـ كفتو الصدوق يف الفقيه ـ تبتني عىل اجلمع املرتاء بني النصوص.
وكـذا ال جمال السـتفادة عـدم حتقـق التاممية من ذيـل مرفوع أمحـد بن حممد. 
ونحـوه خـرب زرارة(٤). ألن التامميـة فيهـام بمعنى أوان االسـتقالل عـن األم، بحيث 
يمكـن والدتـه وبقاؤه حيـاً، بقرينة االستشـهاد بوالدة احلسـنيA ال بمعنى متامية 

اخللقة واستوائها.
ومـن هنـا فقد محل سـيدنا املصنـفP اسـتواء اخللقة عىل املقـدار احلاصل 
باألربعـة أشـهر، مجعـاً بني النصـوص. لكنه ال خيلو عن إشـكال، والسـيام مع وقوع 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب غسل امليت حديث:١.
(٢) الكايف ج:٦ ص:١٢ باب:٦ من أبواب كتاب العقيقة.

(٣) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٢ من أبواب غسل امليت حديث:١.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب غسل امليت حديث:٣.
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وحنط(١)، وكفن(٢)، 
استواء اخللقة يف كالم السائل، حيث يبعد جداً إرادته منه غري معناه العريف.

. ولو ثبت عدمه  ولعـل األوىل توجيه النصوص بالتالزم بني األمريـن خارجاً
يتعـني رفع اليـد عن املفهـوم يف كلتا الرشطيتـني، والبناء عىل وجوب التغسـيل بكل 
واحد من األمرين. والسـيام مع عدم ثبوت اشـتامل اجلـواب يف املوثق عىل الرشطية، 
خللوّ رواية الكليني عنها. وجمرد اشـتامل السـؤال عليها ال يقتيض التحديد. فالحظ. 

واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
(١) كام يف الفقيه واملقنعة والنهاية واملبسوط واملراسم وعن الشهيد ومن تأخر 
عنـه. ويقتضيه ـ مضافـاً إىل الرضوي املتقدم ـ إطالق بعـض نصوص التحنيط. ففي 
صحيـح زرارة عنهـامH: «إذا جففت امليت عمدت إىل الكافور، فمسـحت به آثار 
السجود...»(١) ويف موثق عامر املتضمن السؤال عن غسل امليت قالA: «ثم تكفنه 
واجعـل الكافور يف مسـامعه واثر سـجوده...»(٢). عىل أنه ال يبعد اسـتفادته تبعاً من 
األمر بالتكفني يف موثق سـامعة، لظهور مجلة من النصوص يف أنه من شـؤون التكفني 

ولواحقه. ومنه يظهر اإلشكال يف إمهال غري واحد له.      
(٢) كـام رصح بـه من تقـدم منه الترصيـح بالتحنيط، وحكي عـن العالمة يف 
مجلة من كتبه. ويقتضيه موثق سامعة السابق نعم لو مل يثبت التالزم بني استواء اخللقة 
وبلوغ األربعة أشهر أشكل استفادة وجوبه فيمن بلغ األربعة أشهر ومل تستو خلقته.

هـذا والظاهـر محل التكفـني يف النص والفتو عـىل التكفني املعهـود بالقطع 
الثالث، كام حكي عن الشـهيد ومن تأخر عنه الترصيح به. وأما االقتصار عىل اللف 

يف خرقة يف الرشايع وحمكي التحرير فال يتضح وجهه بعدما سبق. 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب غسل امليت حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفني حديث:٤.
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ومل يصـل عليـه(١). وإن كان لـدون ذلك لـف بخرقـة(٢) ودفن(٣) عىل 
 لكـن لو وجلته الـروح حينئذ فاألحـوط إن مل يكن أقو . األحـوط وجوباً
(١) إمجاعـاً كـام يف اخلالف واملعترب. بل يف التذكرة: «ال يسـتحب الصالة عىل 
السقط ميتاً عند علامئنا». ويقتضيهـ  مضافاً إىل األصلـ  ما تقدم يف الصالة عىل الطفل 
من النصوص املتضمنة عدم الصالة عىل الطفل الذي مل يسـتهل، فضالً عن غريها مما 

يظهر منه عدم مرشوعية الصالة عىل من مل يبلغ ست سنني.
، كام يف اخلالف ويف الغنيـة واملعترب. بل قال فيه: «وهو  (٢) وال يغسـل إمجاعـاً

مذهب العلامء خال ابن سريين»، ونحوه يف التذكرة. ويقتضيه النصوص املتقدمة.
نعم لو فرض متامية خلقته فمقتىض صحيح زرارة وجوب تغسيله. وال يقدح 
خمالفتـه إلطالق معاقـد اإلمجاعات املتقدمة. لقـوة احتامل ابتنائها عـىل مالزمة متامية 
اخللقـة ملـيض األربعة أشـهر، كام يظهـر من اسـتدالل بعضهم عىل التفصيـل املذكور 

بموثق سامعة.
هـذا وأمـا اللفّ بخرقـة فقد ذكره غري واحـد. ومل يتضح وجهـه. نعم تضمنه 
معقـد إمجاعي املعترب والتذكرة. لكن يف هنوضهام باالسـتدالل إشـكال. والسـيام مع 
احتـامل كون معقدمهـا حقيقة هو عدم الصـالة عليه، أو عدم وجوب غسـله، كام قد 
يناسـب األول استثناء ابن سريين الذي حكى عنه يف التذكرة القول بوجوب الصالة 
عليه، ويناسـب الثاين ما يف املعترب من اسـتدالله عىل معقد اإلمجاع بأن املعنى املوجب 
للغسـل هو املوت، وهو مفقود هنا، وبخرب حممد بـن الفضيل املتقدم املقترص فيه عىل 
أنـه يدفن بدمه. بل نسـب فيـه معقد اإلمجاع للمبسـوط والنهاية مع أنـه مل يذكر فيهام 
اللفّ بخرقة، كام مل يذكره غري واحد، عىل ما حكي. ومن هنا يشكل وجوبه. والسيام 

مع عدم ذكره يف خرب حممد بن الفضيل املتقدم.
(٣) الظاهر عدم اخلالف فيه. ويقتضيه خرب حممد بن الفضيل املتقدم.
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جريان حكم األربعة أشهر عليه(١).
(١) مل أعثر عاجالً عىل من رصح بذلك. نعم يف اخلالف: «جيب غسل السقط 
إذا ولـد وفيه حياة. فأما الصالة عليـه فعندنا ال جيب الصالة عليه إال بعد أن يصري له 
ستة سنني... دليلنا إمجاع الفرقة». وقد يوجهـ  مضافاً إىل اإلمجاع املدعى فيهـ  بإطالق 

دليل وجوب تغسيل امليت.
لكـن اإلمجـاع املذكـور ال يبلـغ مرتبة احلجية. والسـيام مـع قـرب ابتنائه عىل 
استلزام احلياة لبلوغ األربعة أشهر، كام قد يستفاد من بعض النصوص(١). ويناسبه ما 
ذكره بعد ذلك من جعلها معياراً يف وجوب الغسل، ومع احتامل رجوع اإلمجاع حلكم 

الصالة عليه الذي حكى فيه اخلالف عن العامة.
وأما اإلطالق فهوـ  لو تمـ  ال ينهض يف قبال التفصيل الذي تضمنته النصوص 
املتقدمة بني بلوغ األربعة أشـهر وعدمه. عىل أنه ـ كاإلمجاع املدعى ـ خيتص بمن ولد 
حيـاً، ال مطلـق مـن وجلته الروح، كام هـو إطالق مقتىض املتن، النـرصاف امليت عن 
. فالحظ واهللا سبحانه وتعاىل العامل. واحلمد هللا  السـقط الذي يموت يف بطن أمه قطعاً

رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وآله الطاهرين.
انتهـى الـكالم يف أحكام األموات ليلة األربعاء، التاسـع والعرشين من شـهر 
شـعبان املعظم، من السـنة الثانية عـرشة بعد األلف واألربعامئة للهجـرة النبوية، عىل 
صاحبهـا وآله أفضل الصـالة والتحية. بقلم العبد الفقري إىل اهللا تعاىل (حممد سـعيد) 
عفي عنه نجل سـامحة آية اهللا السـيد (حممد عيل) الطباطبائـي احلكيم، دامت بركاته. 
يف داره يف النجف األرشف بربكة احلرم املرشف، عىل مرشفه الصالة والسـالم. ومنه 
سـبحانه وتعاىل نسـتمد العون والتوفيق. وهو حسـبنا ونعم الوكيل، نعم املوىل ونعم 

النصري.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٩، ٢٠ من أبواب ديات األعضاء.
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املقصد السادس
يف غسل املس

جيب الغسل بمس امليت(١)
(١) عـىل املعروف من مذهب األصحاب املنسـوب لألكثر تارة، وللمشـهور 
أخر يف كالم مجاعة. بل ادعى يف كتاب اجلنائز من اخلالف اإلمجاع عليه قال: «ومن 
شـذ منهم ال يعتد بقولـه». ويقتضيه النصوص الكثرية اآلمـرة به، كصحيح حممد بن 
مسـلم عـن أحدمهاA: «قلـت: الرجل يغمض امليت أعليه غسـل؟ قال: إذا مسـه 
بحرارته فال. ولكن إذا مسه بعدما يربد فليغتسل...»(١)، وغريه من النصوص الكثرية 
املسـتفيضة أو املتواترة، الواردة يف ذلك ويف فروعه، ومنها ما تضمن تغسـيل املغسـل 

للميت(٢).
ويظهـر الرتدد فيه من املراسـم لنسـبته فيـه إىل إحد الروايتـني، وحكي عن 

املرتىض عدم وجوبه، بل قد يظهر من اخلالف وجود قائل به غريه.
ويسـتدل لهـ  بعد األصلـ  بأن وجوبه نفسـياً مما ال يقول به أحد، وغريياً مما ال 
داللـة يف النصوص عليه، بل يشـعر بعدمه التوقيع الذي رواه الشـيخ يف كتاب الغيبة 
مسـنداً بطريق معترب والطربيس يف االحتجاج مرسـالً عن حممد بن عبد اهللا بن جعفر 
احلمـريي، أنه كتب إليه: «فروي لنا عن العاملA: أنه سـئل عن إمام قوم يصيل هبم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب غسل املس حديث:١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب غسل املس.
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بعـض صالهتـم، وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفـه؟ فقال: يؤخر، ويتقدم 
بعضهم، ويتم صالهتم، ويغتسل من مسه. التوقيع: ليس عىل من مسه إال غسل اليد، 
وإذا مل حتدث حادثة تقطع الصالة متم صالته عن [مع] القوم»(١). بل يدلّ عليه حرص 

نواقص الوضوء بغريه.
لكـن جيب اخلـروج عن األصل بالنصوص املشـار إليها. كام يتعـني البناء عىل 
وجوبه غريياً، كسائر الطهارات ملثل عموم: «ال صالة إال بطهور»(٢) بعد كون وجوبه 
مسـبباً عن احلدث، كام هو املنسـبق يف سائر األغسال، ألهنا ارتكازاً طهارات. ويشهد 
به يف خصوص املقام معترب الفضل عن اإلمام الرضاA: «إنام أمر من يغسـل امليت 
بالغسـل لعلـة الطهارة ممـا أصابه من نضح امليـت، إذا خرج منه الـروح بقي منه أكثر 
آفته»(٣) ونحوه معترب حممد بن سنان عنهA، وزاد فيه: «فلذلك يتطهر منه ويطهر»(٤).
 ، وأمـا التوقيـع فهو ال يدل عىل عدم وجوبه غريياً، بـل عىل عدم وجوبه أصالً
وهو حممول عىل املسّ قبل الربد، كام هو املناسـب ملورده. ويشـهد بذلك ما يف سـياق 
ـه وقد  التوقيع األول: «روي عن العامل أن من مسّ ميتاً بحرارته غسـل يده، ومن مسّ
برد فعليه الغسل، وهذا امليت يف هذه احلال ال يكون إال بحرارته فالعمل يف ذلك عىل 
ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه، وال يمسـه، فكيف جيب عليه الغسـل؟ التوقيع: إذا مسـه 

عىل [يف] هذه احلال مل يكن عليه إال غسل يده»(٥).
وأما نصوص نواقض الوضوء فبناء عىل ما هو الظاهر من أن أسـباب احلدث 
األكـرب نواقض للوضوء يتعني محل احلرص فيهـا عىل احلرص اإلضايف، ولذا مل يذكر يف 

(١) وسـائل الشـيعة ج:٢ بـاب:٣ من أبواب غسـل املـس حديث:٤. كتـاب الغيبة للشـيخ ص:٢٣٠ طبع 
النجف األرشف.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:١، ٢ من أبواب الوضوء.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب غسل املس حديث:١١، ١٢.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب غسل املس حديث:٥. واللفظ له. كتاب الغيبة للشيخ ص:٢٣٠ 
طبع النجف األرشف.
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كثري منها يشء من أسباب الغسل.
ومثـل ذلك االسـتدالل بذكره يف سـياق األغسـال املسـنونة(١) وخصوصاً ما 
تضمـن منها الترصيح بأن غسـل اجلنابة فريضة(٢). إذ فيـه: أن ذلك قد يمنع من محل 
األمـر بـه يف تلك النصوص عىل الوجوب، من دون أن ينايف وجوبه لو اسـتفيد األمر 
بـه مـن نصوص أخـر. وختصيص غسـل اجلنابة بأنه فـرض البد أن حيمـل عىل إرادة 
املفـروض بظاهر القرآن، وإال جلر ذلك يف سـائر األغسـال الواجبة غري اجلنابة ومل 
خيتص بغسل املس، خصوصاً غسل امليت الذي عدّ يف بعض تلك النصوص يف سياق 

غسل املس.
نعـم قـد يسـتدل بمكاتبتي احلسـني بن عبيـد والقاسـم الصيقـل: «كتبت إىل 
الصادقA: هل اغتسل أمري املؤمننيA حني غسل رسول اهللا8 عند موته؟ 
فأجابه: النبي8 طاهر مطهر، ولكن فعل أمري املؤمننيA، وجرت به السنة»(٣)، 
وموثق زيد بن عيل عن آبائه عن عيلA: قال: الغسـل من سـبعة: من اجلنابةـ  وهو 
واجب ـ ومن غسـل امليت وإن تطهرت أجزأك»(٤)، بحمل التطهري فيه عىل الوضوء، 
أو غسـل اليد. وأما احتامل محله عىل الغسـل، وأن املراد بإجزائه إجزاؤه عن الوضوء

. ـ كام يف الوسائل ـ فيوافق املختار. فهو بعيد جداً
لكـن املكاتبتني ـ مع ضعفهـام ـ ظاهرتان يف وجوب الغسـل باملس، وأن عدم 
وجوبه يف غسل النبي8 ألنه طاهر مطهر ال يوجب مسه للامس احلدث، ويراد 
من جريان السـنة به جرياهنا باسـتحباب الغسل مع طهارة امليت وعدم ثبوت احلدث 

له باملوت له وال ملن يمسه.
هـذا بنـاءً عـىل أن جريان السـنة بفعـل أمري املؤمنـنيA له. أما بنـاءً عىل أن 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٤، ٥، ٨، ١١.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب غسل املس حديث:٧، ٨.
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اإلنساين(١)
جرياهنـا مـع قطع النظر عن فعله بل فعلهA متفرع عليها، فال مانع من محل السـنة 
عـىل ما يعم الوجوب، ويكـون املراد بقوله: «فإن النبي8 طاهر مطهر» بيان أن 

وجوب الغسل بتغسيله8 ليس لعدم طهارته، بل جلريان السنة به.
وأما موثق زيد فهو بظاهره شـاذ مهجور عنـد األصحاب، موافق للعامة، فال 
يعـارض النصوص املسـتفيضة املعـول عليها عند األصحاب، بل البـد من تأويله أو 

طرحه.
(١) فـال جيـب الغسـل بمس غريه مـن امليتـات. ويف املنتهى أنـه ال يعرف فيه 
. بل يف كشـف اللثام أن عليه اإلمجاع. ويقتضيه ـ مضافاً إىل األصل بعد قصور  خالفاً
النصوص السـابقة عنـه، لظهور عنوان «امليت» أو انرصافه لإلنسـان، ويناسـبه كونه 
مرشوطـاً بعدم التغسـيل الذي ال يرشع لغري اإلنسـان ـ صحيح حممد بن مسـلم عن 
أحدمهـاA: «يف رجل مس ميتة أعليه الغسـل؟ قال: ال إنام ذلك من اإلنسـان»(١)، 
ونحوه غريه. بل هو مقطوع به من السرية لشيوع االبتالء به، فلو وجب لظهر وبان.

نعم يف معترب الفضل بن شاذان عن الرضاA: «قال: إنام مل جيب الغسل عىل 
من مس شيئاً من األموات غري اإلنسان ـ كالطيور والبهائم والسباع وغري ذلك ـ ألن 
هذه األشـياء كلها ملبسـة ريشاً وصوفاً وشعراً ووبراً، وهذا كله ذكي ال يموت، وإنام 
يـامس منه الـيشء الذي هو ذكي من احلـي وامليت»(٢). ومقتـىض التعليل فيه وجوب 

الغسل بمس اجلزء الذي طرأت عليه احلياة منها.
لكن ال جمال للخروج به عام تقدم. والسـيام السرية، حيث ال جمال حلملها عىل 
خصوص مماسـة مـا حتله احلياة مع شـيوع مسّ ما حتلـه احلياة يف مثل امليتة املسـلوخة 
سل بالضم  سـل بالفتح ال الغُ ورجيل الطيور وسـائر جسـمه مع نتفه. فيحمل عىل الغَ

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب غسل املس حديث:١، ٥.
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بعد برده(١)، وقبل إمتام غسله(٢).
الذي هو حمل الكالم، أو حتمل العلة فيه عىل احلكمة، أو يطرح. 

(١) فـال جيب قبله، لإلمجاع هنا بقسـميه عليه، بـل يف املنتهى أنه مذهب علامء 
األمصار. كذا يف اجلواهر. ويقتضيه النصوص املسـتفيضة، كصحيح حممد بن مسـلم 

املتقدم يف أول الفصل وغريه مما تقدم بعضه.
(٢) فقد رصحوا بعدم وجوب الغسل باملس بعد الغسل، ويف اجلواهر: «إمجاعاً 
بقسـميه، بـل يف املنتهى أنه مذهـب علامء األمصـار». وتقتضيه مجلة مـن النصوص، 
كصحيح حممد بن مسلم عن أيب جعفرA: «قال: مس امليت عند موته وبعد غسله 
والقبلة ليس هبا بأس»(١) ونحوه حديث عبد اهللا بن سنان(٢) ويف مكاتبة الصفار: «إذا 

أصاب يدك جسد امليت قبل أن يغسل فقد جيب عليك الغسل»(٣).
نعـم مقتـىض تعليل نفي الغسـل عىل من يدخلـه القرب بأنه إنام يمسـه من وراء 
الثياب(٤) وجوب الغسـل بمسّ جسـده. بل هو كالرصيح من موثق عامر عن أيب عبد 
اهللاA: «وقال يغتسـل الذي غسـل امليت، وكل من مس ميتاً فعليه الغسل وإن كان 

امليت قد غسل»(٥).
ولعـل األوىل محلهـا عـىل االسـتحباب، كام ذهـب إليـه الشـيخ يف التهذيبني، 
خصوصاً بمالحظة ما تقدم يف مكاتبتي احلسـني بن عبيد والصيقل من احتامل محلهام 

عىل استحباب الغسل مع طهارة امليت.
هـذا وظاهـر النـص والفتو لزوم إمتام الغسـل. لكـن يف التذكـرة والقواعد 
ـه قبل إمتام الغسـل، فال غسل. واستدل له  وعن غريمها أنه لو تمّ غسـل الرأس، فمسّ

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب غسل املس حديث:١، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب غسل املس حديث:٥.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب غسل املس حديث:١٠، ١٤، وباب:٤ منه حديث:٤.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل املس حديث:٣.
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،(١) مسلامً كان أو كافراً
بانرصاف اإلطالق عن مثله ولطهارة املمسوس بغسله.

وفيه: أن االنرصاف ممنوع أو بدوي ال يعتد به. مع إن انرصاف إطالق وجوب 
الغسل باملس قبل الغسل ال ينفع، إذ يكفي إطالق وجوب الغسل بمس امليت مطلقاً 

أو بعد برده.
وأما طهارة العضو املمسوس من اخلبث بتامم غسله، فهي ممنوعة، بل ظاهر ما 
. تضمن طهارة امليت بتغسيله(١) توقفها عىل متام الغسل وهو مقتىض االستصحاب أيضاً
ودعو: أن الطهارة اخلبثية انحاللية، فيطهر كل جزء من النجس بغسله وإن 
مل يغسـل الباقي. ممنوعة يف املقام حيث أنيط فيه احلكم بتغسـيل امليت الظاهر يف متامه. 
والسيام مع كون مطهريته تعبدية ال عرفية، لكونه نجس العني، والعتبار خصوصيات 

. يف الغسل ال تعترب يف التطهر من سائر النجاسات رشعاً وال عرفاً
عـىل أن طهـارة العضو املغسـول من اخلبث لـو متت ال تسـتلزم عدم وجوب 
الغسـل باملس، لعـدم وضوح التالزم بـني األمرين، ولذا ال إشـكال يف عدم وجوب 

غسل املس قبل الربد، مع نجاسة امليت حينئذ.
هـذا وأمـا لو أريـد بالوجه املذكور طهـارة كل عضو من احلدث بغسـله، فهو 

أشكل لعدم معهودية االنحالل يف الطهارة احلدثية، وعدم مساعدة األدلة عليها.
(١) كـام هـو رصيح مجاعة ويقتضيـه إطالق النص والفتو بوجوب الغسـل 
بميت اإلنسان، ولو اختص باملسلم لكان األوىل أخذه يف املوضوع. والسيام بمالحظة 
تعليلـه يف معتربي الفضل بن شـاذان وحممد بن سـنان بأنه مسـبب عن حدث املوت 
املشرتك بينهام. بل قد يدعى األولوية يف الكافر. وإن كانت حمل إشكال، لعدم وضوح 
أولويته يف احلدث الذي هو العلة لوجوب الغسل باملس كام تقدم. وأولويته يف اخلبث 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٤ من أبواب النجاسات حديث:١.
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حتى السقط إذا وجلته الروح(١)، 
ـ لو متت ـ ال تنفع بعد عدم كوهنا معياراً يف احلكم، خصوصاً مع كون أولويته بلحاظ 

خبث الكفر، ال خبث املوت.
هذا ويف املنتهى وعن هناية األحكام والتحرير احتامل العدم، وقربه يف احلدائق. 
جلعل الغاية له التطهري بالغسل، والكافر ال يقبل ذلك. وألنه ال يزيد عىل مس البهيمة 

والكلب.
واألخريـ  كام ترـ  قياس ال خيرج به عن اإلطالق. وأما األول فهو قد يتجه لو 
كان عدم قبول الكافر للتغسـيل بسبب عدم سببية موته للحدث كاحليوان. لكنه ـ مع 
بعده ارتكازاً ـ ال يناسب إطالق دليل سببية املوت للحدث، كنصوص وجوب غسل 
املس، والسـيام معتربي الفضل وابن سـنان املتقدمني. وكـذا نصوص تعليل وجوب 
غسـل امليت(١). بـل الظاهر أن عدم قبوله له لعدم مرشوعيـة تطهريه من احلدث، فال 

ينايف وجوب الغسل بمسه.
(١) قطعـاً كـام يف اجلواهر. إلطالق األدلـة، وإن أمكن دعـو انرصافها عن 
مـوت مثلـه، خصوصاً إذا مات يف بطن أمه، ألن اإلنـرصاف املذكور بدوي بعد كون 
املفهوم من األدلة أن وجوب الغسل باملس إنام هو حلدث املوت، وهو حاصل إرتكازاً 

يف موت اجلنني.
وأمـا إذا مل تلجـه الـروح فالظاهر عدم وجوب الغسـل بمسـه، كـام يف املقنعة 
واملنتهـى. لعـدم املوضوع. وأمـا محل امليت يف األدلـة عىل مطلق غري احلـي من يقبل 
احليـاة، فهو خروج عن الظاهر، خصوصاً بعد تقييد احلكم بام إذا برد امليت، لوضوح 
كـون املـراد بـه برودته بعـد حرارته باحليـاة. وبعـد تعليلـه يف املعتربيـن املتقدمني يف 

االستدالل لوجوب الغسل بالطهارة مما أصابه من نضج امليت. فالحظه.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١، ٣ من أبواب غسل امليت.
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وإن مل يتـم لـه أربعة أشـهر(١)، عىل األحـوط. ولو يمم امليـت للعجز عن 
تغسيله(٢)

ه باإلمجاع عىل نجاسته، حيث يشهد  وأما االستدالل عىل وجوب الغسل بمسّ
ذلك بأن املراد بامليت ما يعمه، وهو غري احلي القابل للحياة. فهو مندفع بعدم التالزم 
بني نجاسـته ووجوب الغسل بمسـه، حيث ال مانع من كون املراد بامليت يف موضوع 
النجاسـة ما يعم ذلك، ويف موضوع غسـل املس ما ذكرنا ملا سبق. عىل أن نجاسته قد 
ال تكـون لصـدق امليت عليه، بل إلحلاقه به يف احلكم املذكور، وهو ال يسـتلزم إحلاقه 

به فيام نحن فيه.
(١) لإلطالق املتقدم. ومل يتضح منشـأ توقف سـيدنا املصنفP يف احلكم. 
نعـم يتجـه االحتياط فيمن مل يتم له أربعة أشـهر، بنـاءً عىل عدم ولوج الـروح قبلها، 
للشـبهة املتقدمـة. لكنـه حينئـذ احتياط اسـتحبايب، كام رصح بـه يف العـروة الوثقى، 

وجر عليه سيدنا املصنفP يف مستمسكه. 
ه، وحكي  (٢) فقد رصح يف القواعد واملنتهى والدروس بوجوب الغسل بمسّ
عـن مجاعـة كثـرية، بـل يف اجلواهر: «بـل ال أجد فيه خالفاً مما عدا شـيخنا يف كشـف 

الغطاء».
والعمـدة فيـه إطالق ما تضمن وجوب الغسـل بمس امليت قبل غسـله. وأما 

بقاء النجاسة فهو ـ لو تم ـ ال ينفع بعد عدم التالزم بني األمرين، كام سبق التنبيه له.
واسـتدل لكاشف الغطاء بإطالق دليل البدلية. لكن املراد به إن كان هو بدلية 
 :Aالتيمم عن غسل امليت، فينحرص الدليل عليه بخرب زيد بن عيل عن آبائه عن عيل
«قـال: إن قوماً أتوا رسـول اهللا8 فقالوا: يا رسـول اهللا مـات صاحب لنا وهو 
جمدور، فإن غسـلناه انسلخ، فقال: يمموه»(١). وهو ـ مع ضعف سنده ـ غري ظاهر يف 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب غسل امليت حديث:٣.
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إطالق بدلية التيمم عن غسل امليت بلحاظ مجيع آثاره. بل يف جمرد وجوبه عند تعذره 
ولو لقيامه ببعض أثره، اجتزاء بامليسور.

ومثله يف ذلك معتربه عنهA: «قال: أتى رسـول اهللا8 نفر فقالوا: إن 
امـرأة توفيت منا، وليـس معها ذو حمرم... فقال: أفال يمموها»(١). وإن سـبق يف حمله 

محله عىل االستحباب.
وإن كان هـو بدلية الرتاب عن املاء املسـتفادة من مثل قوله8: «يكفيك 
الصعيـد عـرش سـنني»(٢) وقوهلـمG: «إن رب املـاء رب الصعيـد، فقـد فعل أحد 
: بأنه ال إطالق للبدلية املذكورة بنحو يشمل املقام بعد أن  الطهورين»(٣). أشـكل أوالً
كان األثـر غري مسـتند للامء وحده، بل مع اخلليطني، مـن دون فرق بني اعتبار إطالق 
املاء يف الغسلني األولني املشتملني عىل اخلليطني وعدمه، كام هو األظهر، عىل ما تقدم. 
إذ عـىل األول ال يسـتند األثر ملطلق املاء، بل خلصوص احلصـة اخلاصة منه، ومقتىض 
البدليـة قيامـه مقام املاء يف اآلثار الثابتة ملطلق املاء، ال خلصوص حصة خاصة منه، كام 
أرشنـا إليـه عند الـكالم يف مرشوعية التيمم للميـت مع تعذر الغسـل، ونبه له بعض 
مشـاخيناP هنـا. ومن ثـم سـبق أن مرشوعية التيمم مسـتفادة ممـا تضمن وجوب 
الغسـل باملـاء عند تعذر اخلليطني، حيث يكشـف ذلك عن اسـتقالل املـاء باملطهرية
 ـ ولـو ببعـض مراتبهـا ـ يف فـرض تعـذر الغسـل التـام، وذلـك كاف يف مرشوعيـة 

التيمم. 
وأمـا ما ذكـره بعض مشـاخينا مـن أن املفهوم مـن قوهلمG: «الـرتاب أحد 
الطهورين» و: «التيمم أحد الطهورين» قيام الرتاب مقام الغسـل الطهور، ولو اعترب 
فيـه أمر غـري املاء، كاخلليطني يف املقام. ففيه: أن التعبـري األول راجع إىل بدلية الرتاب 

عن املاء وقيامه مقامه، ألنه طهور مثله، فيجري فيه ما سبق.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب غسل امليت حديث:٤.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التيمم حديث:١٢، ١٥.
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وأمـا التعبـري الثـاين فلم أعثـر عليه عاجـالً إال يف صحيـح زرارة: «قلت أليب 
جعفرA: إن أصاب املاء وقد دخل يف الصالة. قال: فلينرصف فليتوضأ ما مل يركع، 
وإن كان قد ركع فليمض يف صالته، فإن التيمم أحد الطهورين»(١). ومقتىض اجلمود 
عليـه تنزيـل التيمم منزلة الوضوء، ال منزلة الغسـل، خصوصاً غسـل امليت. عىل أنه 

يقرب رجوعه إىل ما سبق من بدلية الرتاب عن املاء، فيجري فيه ما سبق.
: بأن املتيقن من طهورية الرتاب وبدليته عن املاء مطهريته من احلدث ال  وثانياً
من اخلبث، فعدم وجوب غسل املس بالتيمم موقوف إما عىل إحراز أن وجوب غسل 
املـس من آثار حـدث املوت وحده، دون خبثه، أو إحـراز أن اخلبث من آثار احلدث، 
فارتفـاع حـدث املوت بالتيمم ـ بمقتـىض إطالق البدلية ـ مسـتلزم الرتفاع موضوع 

غسل املس. وال طريق إلحراز أحد األمرين.
وأما ما ذكره سيدنا املصنف من أن مقتىض إطالق طهورية التيمم مطهريته من 
احلدث واخلبث، واخلروج عنه يف اخلبث غري املالزم للحدث بظهور التسامل عىل ذلك 
ال يستلزم اخلروج عنه يف اخلبث املالزم له، كام يف املقام، فيتعني البناء عىل مطهريته من 

احلدث واخلبث معاً يف املقام.
فيشـكل بعدم وضوح إطالق طهورية التيمم عدا صحيح زرارة املتقدم الذي 
سـبق قصوره عن إثبات مطهريته من احلـدث األكرب، فضالً عن مطهريته من اخلبث. 

وأما اآليتان الرشيفتان(٢) فهام ال تنهضان إال بمطهريته من احلدثني كام ال خيفى.
نعم قد يسـتفاد ذلك من إطالق مطهرية األرض، كقوله8: «جعلت يل 

»(٣)، وما تقدم دليالً عىل إطالق بدلية الصعيد عن املاء. األرض مسجداً وطهوراً
: بأن اإلطالق املذكور منرصف للحدث، ألنه الذي تضمنته  لكنه يشـكل أوالً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب التيمم حديث:١.
(٢) سورة النساء آية:٣٤، وسورة املائدة آية:٦.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب التيمم.
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أو غسله الكافر(١)،
اآليتان الرشيفتان، اللتان مها األصل يف ترشيع طهورية األرض، ويف كيفية مطهريتها، 
كام يناسـبه مفروغيتهم املشـار إليها. وأما التفصيل الذي ذكـرهP فهو محل الدليل 
الطهوريـة باإلضافة إىل اخلبث عىل الفرد النادر، وقصـور دليل إطالق الطهورية عن 

. اخلبث رأساً أهون منه عرفاً، ولذا كان مغفوالً عنه جداً
: أن الدليـل املذكـور غري متعـرض لكيفية مطهرية الـرتاب من اخلبث،  وثانيـاً
ودليل مطهرية التيمم خمتص باحلدث. ومحل اخلبث عليه قياس بعد أن كانت مطهريته 

من احلدث تعبدية ال عرفية، ليمكن فهم عدم اخلصوصية له، ويتعد للخبث.
هـذا وأمـا ما ذكره بعض مشـاخيناP يف وجه عدم سـقوط غسـل املس بعد 
االعرتاف بعموم بدلية التيمم عن الغسـل للمقـام من اختصاص أدلة مطهرية التيمم 

باملتيمم ـ وهو امليت يف املقام ـ دون غريه كاملاس.
فيشـكل بـأن الطهـارة وإن كانت خمتصـة باملتيمـم، إال أنه كام جيـوز له ترتيب 
آثارهـا جيـوز لغريه ترتيبها، ولذا جيوز له اإلئتامم به يف اجلملة، والبناء عىل صحة عمله 
املرتتب عىل طهارته، فال يقيض عنه وليه ونحو ذلك، ومن الظاهر أن سـقوط غسـل 
املس يف املقام من آثار طهارة امليت املمسـوس التابعة لغسـله، فـإذا فرض قيام التيمم 
مقام الغسـل يف مطهريته للميت تعني سـقوط غسـل امليت به. فالعمـدة ما ذكرنا من 
عدم الدليل عىل بدليته عن غسل امليت، وال عىل إطالق مطهريته بحيث تشمل امليت 

يف املقام.
(١) فقـد رصح يف القواعد وجامع املقاصد والروض وحمكي غريها بوجوب 
الغسـل بمس من غسـله الكافر. إما الختصاص الغسل املسـقط لغسل املسّ بالغسل 

. االختياري، أو لعدم كونه غسالً حقيقياً، بل صورياً
لكـن األول خمالف إلطالق النصوص يف املقام. والثاين ممنوع، ملخالفته لظاهر 
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أو غسل بالقراح لفقد اخلليطني(١)، أو أقل من ثالثة أغسال لعوز املاء(٢) 
فاألقو عدم وجوب الغسل بمسه يف غري التيمم. أما فيه فال خيلو عن تأمل(٣).

أدلته، كام تقدم عند الكالم يف تغسيل الكافر للميت. فراجع. 
(١) فقد رصح يف جامع املقاصد بوجوب الغسـل بمسـه، لدعو اختصاص 
. وهي ممنوعة كام سبق. ومن  سقوط الغسل باملس بمن غسل غسالً صحيحاً اختيارياً

ثم قرب يف اجلواهر وغريها سقوط غسل املس به.
نعـم هـو موقـوف عىل ظهـور دليـل مرشوعيتـه يف بدليتـه عن املقـام يف حال 
االضطرار. وهو ممنوع يف املقام بعد اختصاص دليله باإلمجاع، واملتيقن منه مرشوعيته 
يف اجلملة، ولو لتحصيل بعض الطهارة به، اكتفاء بامليسور. وحينئذ يشكل دخوله يف 
إطالق سقوط غسل املس بعد غسل امليت، لقرب كون املراد به الغسل التام وإن كان 

. . فتأمل جيداً اضطرارياً
(٢) الكالم فيه هو الكالم يف سابقه. وال ينفع تيممه بدالً عن الغسل الفائت، 

ملا سبق من عدم االجتزاء بالتيمم يف سقوط غسل املس. 
(٣) قد يدعى أن ما تقدم منهP من سـقوط غسـل املس بتغسيل امليت باملاء 
القراح وحده لفقد اخلليطني مسـتلزم لسـقوطه بتيمم امليت، ملا سـبق من أن وجوب 
التيمم حينئذ مسـتفاد من إطالق أدلة بدلية التيمم عن الغسـل، ومقتىض إطالق أدلة 

. البدلية ترتب مجيع األثار ومنها سقوط غسل املسّ
لكنه يندفع بام تقدم يف الوجه الثاين لإلشـكال عىل االسـتدالل بأدلة البدلية يف 
املقـام مـن اختصاص البدلية برفـع احلدث مع احتامل دخل اخلبث يف وجوب غسـل 
املـس، وحينئذ لـو ثبتت مطهرية الغسـل باملاء القـراح وحده يف الفـرض للميت من 

اخلبث فال طريق إلثبات مطهرية التيمم له منه، لريتفع غسل املس به.
:Pبقي يف املقام أمور مل يتعرض هلا سيدنا املصنف
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األول: قـال يف كشـف اللثـام: «أما املعصوم فـال امرتاء يف طهارتـه. ولذا قيل 
بسـقوط الغسـل عمن مسـه. لكن يل فيه نظـر للعمومات، وخصوص خرب احلسـني 
بـن عبيد» ومراده بخرب احلسـني مكاتبته املتقدمة يف أول املسـألة املتضمنة غسـل أمري 
املؤمنـنيA بعد تغسـيل النبي8 ونحوهـا مكاتبة الصيقل. وممـا تقدم هناك 
يظهـر وجـه االسـتدالل هبام، وأنه غـري تـام، الحتامل معنـى آخر يقتيض اسـتحباب 

الغسل. فالعمدة العمومات.
وال ينافيهـا التعليل يف معتربي الفضل بن شـاذان وحممد بن سـنان املتقدمني، 
املتضمن للتطهر به مما أصاب املاسّ من امليت. لقرب كون التعليل املذكور من سـنخ 
احلكمة التي ال يدور احلكم مدارها وجوداً وعدماً، ولذا ورد نظريه يف تعليل تغسـيل 
امليت، مع عدم اإلشـكال يف وجوب تغسـيل املعصوم. والـكالم يف ذلك وإن مل يكن 

عملياً، إال أنه ينفع فيام يأيت.
الثاين: رصح يف التذكرة واملنتهى والقواعد بعدم وجوب الغسل بمسّ الشهيد، 
وهـو ظاهـر الـدروس، وحكي عـن مجاعة. واسـتدل له تـارة: بطهارته وعـدم تأثري 
املـوت فيه مـا يوجب احلدث واخلبث. ولعلـه إليه يرجع ما يف اجلواهر من اسـتفادته 
من نصوص سـقوط غسـله، لظهورها يف مساواته للميت املغسـل. والسيام مع عدم 
اشـتامهلا ـ عـىل كثرهتا ـ عىل التنبيه لغسـل املس، مع حتقق املس غالبـاً بالدفن ونحوه. 
وأخر: بأن اشـرتاط وجوب غسـل املس بعدم تغسـيل امليت ظاهر يف أن موضوعه 

امليت الذي يغسل.
ويشكل األولـ  مضافاً إىل ما سبق من عدم وضوح اختصاص غسل املس بغري 
الطاهرـ  بعدم وضوح طهارة الشـهيد. وجمرد عدم وجوب تغسـيله قد ال يكون لعدم 
املقتـيض، بل قد يكـون لوجود املانع، وهو املصلحة امللزمة ببقائـه عىل حاله التي قتل 
عليهـا وبدمائه، ولذا يدفن بثيابه وال حينط. وظهور النصوص يف مسـاواته للمغسـل 

غري ظاهر املنشأ.
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(مسـألة ٧٤): ال فرق يف املاس واملمسـوس بني أن يكون من الظاهر 
والباطن(١)، وكونه مما حتله احلياة(٢)،

ه مع كثرة وقوعه ال يشهد بعدمه إلمكان االتكال فيه  وجمرد عدم األمر بالغسل ملسّ
. عىل العمومات. ولذا مل يؤمر به فيمن يموت بعد املعركة مع كثرة االبتالء به وبمسه أيضاً
ومنه يظهر اإلشكال يف الثاين، ألن االشرتاط املذكور إنام يقتيض القصور عمن 
ال يغسل إذا كان عدم التغسيل لعدم املوضوع ـ كاحليوان ـ ال لوجود املانع، كام تقدم 

نظريه يف مسّ الكافر.
الثالث: رصح يف التذكرة والقواعد وجامع املقاصد بأن من وجب عليه تقديم 
ه، وهو ظاهر الدروس، وحكي  الغسـل عىل قتله، فاغتسـل وقتل ال جيب الغسل بمسّ

عن مجاعة.
وتنظـر فيه يف املنتهى وتردد يف حمكي الذخـرية، بل رصح يف الرسائر واحلدائق 
ه. إلطالق وجوب الغسل باملوت قبل التغسيل، الظاهر يف إرادة  بوجوب الغسل بمسّ

التغسيل بعد املوت غري احلاصل يف املقام.
لكنـه يشـكل بحكومة دليـل وجـوب تقديم الغسـل عىل اإلطـالق املذكور، 
لظهوره يف كونه من أفراد غسل امليت، وقيامه مقام الغسل بعد املوت يف غريه، ووفائه 

. بمالكه، فيرتتب عليه أثره، ومنه سقوط غسل املسّ
(١) كـام هـو مقتىض إطالق النـص والفتو لصـدق املس فيـه. واالنرصاف 
للظاهر بدوي ال يعتد به، نظري ما تقدم يف السقط. ومثله التعليل بأن الباطن ال يغسل. 

لعدم التالزم بني األمرين.
(٢) إلطـالق املس الشـامل للجميع واالنرصاف خلصوص مـا حتله احلياة ال 

خيلو عن إشكال، بل ربام كان بدوياً غري معتد به.
وقـرب شـيخنا األعظمP ـ تبعاً للـروض ـ اعتبار كون املمسـوس مما حتله 
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. عدا الشعر(١) ماساً وممسوساً
احليـاة. لظاهـر التعليـل يف معترب الفضل بن شـاذان املتقدم يف ميت غري اإلنسـان بأن 
املمسـوس منـه ذكي من احلـي وامليت، املؤيـد بمفهوم صحيحي عاصـم والصفار(١) 
املتضمنني تعليق غسل املسّ عىل مسّ جسد امليت، الظاهر فيام حتله احلياة منه. والسيام 

مع التنصيص عىل اعتبار برودته يف األول.
سل بالفتح، عىل ما  سـل بالضم، ال للغَ ويشـكل بأن التعليل ـ لو تم سـوقه للغُ
سـبق الكالم فيه ـ ملا مل يمكن االلتزام بظاهره من وجوب الغسـل بمسّ ما حتله احلياة 

من غري اإلنسان فال جمال للتعويل عليه يف رفع اليد عن اإلطالق.
وأما الصحيحان فاالسـتدالل هبام موقوف عىل عدم صدق مسّ اجلسـد بمس 
ما ال حتله احلياة، وهو ممنوع يف غري الشعر، كالظفر والسن. والسيام مع قرب أن يكون 
ذكر اجلسد يف مقابل املس من وراء الثياب، الذي اشتمل عليه السؤال يف الثاين. وال اقل 
من اإلمجال، فريجع إلطالق ما تضمن وجوب الغسـل بمس امليت الصادق بمس ما 
. وأما التوصيف بالربودة فال أثر له يف املقام، حيث ال يراد به برودة  ال حتله احلياة قطعاً
موضع املس، بل برودة اجلسـد وإن كان املمسـوس منه ما ال تطرأ عليه الربودة، لعدم 
محله حلرارة احلياة. عىل أن عدم طروء حرارة احلياة والربودة عىل مثل الظفر غري ظاهر.
هذا وقد وقع الرتدد من بعضهم يف خصوص بعض األمور، كالسن، أو الظفر، 
أو العظم. ومل يتضح خصوصيتها. ومثله يف اإلشكال ما عن الروض من اعتبار احلياة 

يف املاس. حيث ال وجه له إال دعو االنرصاف الذي سبق اإلشكال فيه. 
(١) كـام ذكره غـري واحد، النرصاف اإلطـالق عنه قطعاً، خصوصـاً إذا كان 
(١) وسـائل الشـيعة ج:٢ بـاب:١ من أبواب غسـل املس حديـث:٣، ٥. قالA يف األول: «إذا مسسـت 
جسـده حني يربد فاغتسـل» وقـال الصفار يف الثاين: «كتبـت إليه: رجل أصاب يـده أو بدنه ثوب امليت 
الذي ييل جلده قبل أن يغسل هل جيب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقعA: إذا أصاب يدك جسد امليت 

قبل أن يغسل فقد جيب عليك الغسل».
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(مسـألة ٧٥): ال فرق بـني العاقل واملجنون والصغـري والكبري(١)، 
واملس االختياري واالضطراري(٢).

(مسـألة ٧٦): إذا مس امليت قبل برده مل جيب الغسل بمسه(٣). نعم 
يتنجس العضو املاس(٤) برشط الرطوبة املرسية يف أحدمها. 

. طويالً متهدالً
(١) لإلطـالق يف الـكل. وحديث رفع القلم ال ينهض برفع مثل سـببية املس 
للغسل، بل خيتص برفع التكليف ونحوه مما يبتني عىل الكلفة والتبعة، عىل ما أوضحناه 
يف املسـألة الثامنة واخلمسـني من كتاب اخلمس، ويف املسـألة األوىل من فصل رشوط 

املتعاقدين من كتاب التجارة.
(٢) لإلطـالق. والكالم يف حديـث رفع االضطرار هو الكالم يف حديث رفع 

القلم عن الصبي واملجنون.
(٣) كام تقدم.

(٤) كـام هـو املعروف من مذهب األصحاب فيـه ويف كل مالق للنجس، عىل 
ما يأيت يف مبحث النجاسـات إن شـاء اهللا تعاىل. وذلك لنجاسـة امليت بمجرد املوت 
وال يتوقف عىل الربد، كام هو مقتىض إطالقات نجاسـة امليتة التي يأيت الكالم فيها يف 
حمله إن شـاء اهللا. وخلصوص التوقيعني الوارديـن يف إمام حدثت عليه حادثة وهو يف 
الصـالة املتقدمني يف أول هذا املقصد. خالفاً ملا يف الذكر والدروس من أن األقرب 
، أو للتالزم  املنـع، إما لعدم القطع باملوت قبل الربد، أو لعدم القطع بالنجاسـة حينئذٍ

، فمع عدم وجوب الغسل ال نجاسة. بني النجاسة والغسل باملسّ
وفيه: أن التفصيل يف النصوص بني الربد وعدمه شـاهد بإمكان القطع باملوت 
قبل الربد. كام أن ما سـبق هنا شـاهد بتنجس امليت قبل الربد وبعدم التالزم بينه وبني 

. الغسل باملسّ
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.(١) وإن كان األحوط تطهريه مع اجلفاف أيضاً
ثم إن ظاهرهم بل رصيح بعضهم إرادة النجاسة املعهودة، التي ترسي للطاهر 

بمالقاته.
لكـن يف الرسائـر أهنا ال ترسي. قـال: «وكذلك إذا القى جسـد امليت من قبل 
غسـله إناء ثم أفرغ يف ذلك اإلناء قبل غسـله مايع، فإنه ال ينجس ذلك املايع وإن كان 
اإلناء جيب غسـله، ألنه القى جسـد امليت، وليس كذلك املايع الذي حصل فيه، ألنه 

مل يالق جسد امليت».
فـإن رجع ما ذكره إىل دعو عدم نجاسـة امليـتـ  أو مطلق امليتةـ  وإن وجب 
غسـل مالقيـه، أو عـدم نجاسـة املالقـي للنجـس وإن وجب غسـله تعبـداً، أو عدم 
تنجيـس املتنجـس مطلقـاً، فالكالم فيه يأيت يف حمله من مسـألة نجاسـة امليتة ومبحث 
أحكام النجاسـات إن شـاء اهللا تعاىل. وإن رجع إىل خصوصية يف مالقي امليت أشكل 

بعدم وضوح الفرق بينه وبني غريه من النجاسات بعد تشابه السنة األدلة يف الكل.
(١) فقد رصح يف القواعد بنجاسة مالقي امليت مطلقاً ولو مع اليبوسة، وجعله 
األقـرب يف املنتهـى. ومراده بامليـت إما مطلق امليتة، أو خصوص اإلنسـان امليت، كام 
نسب كل منهام لبعض، عىل إشكال يف النسبة. بل عن حمكي املوجز نجاسة املالقي مع 
اليبوسـة يف ميتة غري اإلنسـان، دون ميتة اإلنسـان، وإن قال يف اجلواهر: «وهو غريب 

مل أجد له موافقاً فيه».
وكيـف كان فقـد يسـتدل له بإطـالق ما تضمن األمر بغسـل مـا أصاب ميت 
 :Aوموثق عامر عـن أيب عبد اهللا ، اإلنسـان وغـريه، كالتوقيعـني املشـار إليهام آنفـاً
«اغسل اإلناء الذي تصيب فيه اجلرذ ميتاً سبع مرات»(١) وخرب قاسم الصيقل: «كتبت 
إىل الرضاA: إين أعمل أغامد السـيوف من جلـود احلمر امليتة فتصيب ثيايب فأصيل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٣ من أبواب النجاسات واألواين واجللود حديث:١.
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: اختذ ثوباً لصالتك»(١). فيها. فكتب إيلّ
لكـن ذلك ال خيتص بميت اإلنسـان وال بمطلق امليتـة، بل جيري يف غريها من 
النجاسات ففي صحيح حممد بن مسلم: «سألت أبا عبد اهللاA عن الكلب يصيب 

شيئاً من جسد الرجل؟ قال: تغسل املكان الذي أصابه»(٢) ونحوه غريه. 
ويلزم اخلروج عنه يف اجلميع بام تضمن عدم رساية النجاسـة مع اليبوسـة من 
النصوص الكثرية املذكورة يف حملها(٣) الواردة يف النجاسات املتفرقة، بنحو يظهر منها 

بيان القاعدة العامة، عىل ما يأيت يف حمله إن شاء اهللا تعاىل.
والسـيام مع إطالق موثق عبد اهللا بن بكـري: «قلت أليب عبد اهللاA: الرجل 
يبول وال يكون عنده املاء، فيمسـح ذكره باحلائط. قال: كل يشء يابس زكي»(٤)، بناءً 
عىل أن املراد به الكناية عن عدم رسيان النجاسة من الذكر، ال طهارته بنفسه، كام عن 
بعـض العامة، إذ ال قائـل بالعموم املذكور حتى من العامـة، وإنام خصوه بخصوص 
بعض النجاسات، بخالف ما لو محل عىل إرادة الكناية عن عدم التنجيس مع اجلفاف. 
ومن ثم ال يبعد إرادة ذلك، كام فهمه غري واحد. وحينئذ فالعدول فيه عن بيان حكم 
الواقعة املسؤول عنها إىل بيان القضية الكلية موجب لقوة ظهوره يف العموم، وبذلك 

يكون حاكامً عىل مجيع أدلة االنفعال ومقدماً عىل مطلقاهتا ومنها املقام. فتأمل.
ويناسـب ذلـك يف املقام ما يف صحيح احللبي عـن أيب عبد اهللاA يف حديث 
قال: «سـألته عن الرجل يصيب ثوبه جسـد امليت فقال: يغسل ما أصاب الثوب»(٥)، 
ونحـوه حديـث إبراهيم بن ميمون(٦). حيث مل يتضمن غسـل الثوب، بل وغسـل ما 
أصابه، وحيث ال يراد به امليت تعني محله عىل أثره العالق بالثوب، وذلك ال يكون إال 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٩ من أبواب النجاسات واألواين واجللود حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب النجاسات واألواين واجللود.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٦ من أبواب النجاسات.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣١ من أبواب أحكام اخللوة حديث:٥.

(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٤ من أبواب أحكام اخللوة حديث:٢، ١.
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(مسألة ٧٧): جيب أيضاً الغسل بمس القطعة املبانة من احلي أو امليت 
إذا كانت مشتملة عىل العظم(١)،

مع الرطوبة. ومن ثم ال ينبغي التوقف يف احلكم.
هذا وقد يظهر من كلامت من تقدم. بل هو رصيح القواعد أن نجاسـة املالقي 
مـع عـدم الرطوبة ال تـرسي منه ملا يالقيـه برطوبة. ومل يتضح الوجـه يف ذلك، إال أن 
يبتنـي عىل عدم تنجس املالقي للميت وإن وجب غسـله تعبـداً، أو عىل عدم تنجيس 
املتنجـس، أو خصـوص هـذا املتنجس فيجري فيه ما سـبق عند التعـرض لكالم ابن 

إدريس.
(١) كـام رصح به يف املبسـوط والنهايـة والنافع والتذكـرة واملنتهى والدروس 
وحكـي عن غريها، ونسـب للمشـهور واألكثر واألشـهر يف كالم غـري واحد. بل يف 
اخلالف دعو اإلمجاع عليه. ولعله مراد حمكي املصباح والرسائر، وإن نسـب لألول 
االقتصـار عىل مـا قطع من احلي، وللثاين االقتصار عىل مـا قطع من امليت. كام اقترص 
عليه يف الفقيه والرشايع والقواعد. وعن رشح املفاتيح نسبته لألصحاب. وعن جممع 

الربهان أن عمدة الدليل عليه اإلمجاع.
وكيف كان فاألصل يف املسألة من النصوص صحيح أيوب بن نوح عن بعض 
أصحابنـا عـن أيب عبد اهللاA: «قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسـه 
إنسـان فكلام كان فيه عظم فقد وجب عىل من يمسـه الغسل، فإن مل يكن فيه عظم فال 

غسل عليه»(١).
وهو وإن كان ظاهراً فيام قطع من احلي، ألنه املنرصف من (الرجل)، ولتفريع 
كونه ميتة عىل القطع، إال أنه يستفاد منه احلكم يف املقطوع من امليت باألولوية العرفية. 
بل تفريع وجوب غسـل املسّ عىل كونه ميتة ظاهر يف أن التفصيل املذكور من أحكام 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل املس حديث:١.
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امليتـة، التي يراد هبا يف املقام خصوص ميتة اإلنسـان، بقرينـة النصوص واإلمجاع عىل 
عدم وجوب الغسل بمس غريها من امليتات، وتكون موسعة ملوضوع غسل املس من 

اإلنسان امليت إىل ميتة اإلنسان ذات العظم.
نعـم استشـكل يف املعتـرب يف ذلك. قـال: «والـذي أراه التوقـف يف ذلك، فإن 

الرواية مقطوعة، والعمل هبا قليل، ودعو الشيخ يف اخلالف اإلمجاع مل يثبت».
لكـن الروايـة ـ وإن كانت مقطوعة ـ منجربة بظهور اعتـامد قدماء األصحاب 
عليها يف اجلملة، كام يتضح من الشـيخ، ويظهر من الكليني، حيث أودعها يف الكايف، 
بـل هـو الظاهر من الصـدوق وابن إدريـس، إذ لوالها مل يكن وجـه للتفصيل بني ما 
اشـتمل عـىل العظم وغـريه يف املقطوع من امليت. بل تقدم منهـم التفصيل يف وجوب 
تغسـيل العضو بني ما إذا اشـتمل عىل عظم وغـريه. والظاهر انحصار املنشـأ له هبذه 
الروايـة. بـل من القريب جـداً ابتناء رواية األصحاب هلا عىل عملهـم هبا، فإهنا رواية 
خمالفـة للقاعـدة، فلو كان بناؤهـم عىل إمهاهلا ملا خفـي عىل من تأخر عنهـم ومل يفتوا 
بمضموهنـا، خصوصاً يف مثل هذا احلكم الشـايع االبتالء. وذلك بمجموعه موجب 

للوثوق بصدور الرواية، وكاف يف احلجية.
هـذا وقد اسـتدل يف اجلواهر لوجوب غسـل املس يف املقطوع مـن امليت ـ مع 
قطـع النظـر عن الروايـةـ  تارة: باالسـتصحاب. وأخـر: بفحو وجـوب جريان 
أحـكام امليت عىل القطعة، من التغسـيل والتكفني والدفن. وثالثة: بأنه لوال ذلك لزم 
عدم وجوب غسـل املسّ مع تقطيع امليـت بحيث ال يصدق عىل كل قطعة أهنا امليت، 

وال يمكن البناء عىل ذلك، إذ ليس التقطيع من املطهرات.
ويندفع األول بأن االسـتصحاب تعليقي، وهو ال جيري عىل التحقيق. مع أنه 
لو تمّ جيري حتى مع عدم اشتامل القطعة عىل العظم. وأضعف من ذلك تعميم احلكم 
معه للمقطوع من احلي بعدم الفصل، إذ لو تم عدم الفصل فاالستصحاب ال ينهض 

بإثبات الزم مؤداه.
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كـام يندفـع الثـاين بمنع الفحـو. عـىل أن عمدة الدليـل عندهم عـىل جريان 
األحـكام املذكـورة هو الرواية املتقدمة، بدعو: اسـتفادة ثبوت هـذه األحكام منها 

تبعاً، فإذا مل يعمل هبا يف موردها ال جمال الستفادة ترتب تلك األحكام.
ويندفع الثالث بأنه ال حمذور يف البناء عىل عدم وجوب غسـل املس مع تقطيع 
امليـت، حيـث ال يصـدق بمس كل قطعة مسـه، وهـو ال يرجع إىل كـون التقطيع من 
املطهرات، بل إىل كون االتصال رشطاً يف صدق مس امليت الذي هو موضوع الغسل.
نعـم لو قطـع من امليت قطعـة ال تنايف صـدق امليت عىل الباقـي تعني وجوب 
الغسـل بمسـه عمـالً باإلطالقات مـن دون حاجـة للروايـة. ولعله خـارج عن حمل 

كالمهم. 
ومثله ما ذكره شـيخنا األعظمP من االسـتدالل لوجوب الغسـل بمس ما 
قطع من امليت بإطالق ما تضمن وجوب الغسل بمس امليت، بدعو:إن املفهوم منها 
عدم خصوصية االتصال. قال: «إذ لو أثر اتصال أجزاء امليت يف احلكم ألثر يف احلكم 
بنجاسة امليت، ألن األخبار إنام دلت عىل نجاسة امليتة، وهي ال تصدق عىل جزء منها، 

ويف احلكم بوجوب تغسيله لو مل نجد امليت تام األجزاء».
الندفاعه ـ مضافاً إىل أن الزمه وجوب الغسل بمس ما ال عظم فيه ـ بأن عدم 
خصوصية االتصال يف احلكم بالنجاسة بوجوب التغسيل ال يستلزم عدم خصوصيته 
. والسـيام مـع صدق عنـوان امليت مع تقطيعـه عىل جمموع  يف وجـوب الغسـل باملسّ

القطع، وعدم صدق مسه بمسها، فضالً عن مسّ بعضها.
عـىل أن وجـوب التغسـيل مع عـدم متامية أجزاء امليـت إن أريد بـه وجوبه يف 
املقـدار الذي يصدق عليه عنـوان امليت الناقص فهو مقتىض اإلطالقات، وخصوص 
ما تضمن وجوب الصالة عىل ما فيه الصدر. وإن أريد به وجوبه يف كل ما اشتمل عىل 
، كام يظهر بمراجعة  العظـم، فهو أول الكالم، بل هو أخفى من وجوب غسـل املـسّ
املسـألة الثانية والسـبعني من فروع أحكام امليت. ومن هنا كان الظاهر انحصار دليل 
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دون اخلاليـة منـه، ودون العظم املجرد من احلي(١). أمـا العظم املجرد من 
امليت أو السن منه فاألحوط الغسل بمسه(٢).

املسألة بالرواية املتقدمة. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
بقـي يشء وهو أن الظاهر اعتبار كون املس بعد الربودة يف وجوب الغسـل يف 
املقطوع من حي أو ميت، ألن الرواية وإن كانت مطلقة، إال أن تفريع احلكم فيها عىل 
كـون القطعة ميتة ظاهر يف كون الغسـل بمسـها من صغريات وجوب الغسـل بمس 

امليت بعد تعميمه للقطعة التي فيها عظم، فيلحقها رشوطه.
كام أن الظاهر يف املقطوع من امليت عدم وجوب الغسل لو غسلت القطعة مع 

امليت، لعدم اإلشكال ظاهراً يف مرشوعية تغسيل امليت املقطع.
أما تغسـيلها وحدهاـ  سـواءً كانت من حي أو ميتـ  فسـقوط غسـل املس به 
موقوف عىل مرشوعية تغسيل القطعة، وهي حمل إشكال، كام يظهر مما تقدم يف املسألة 

الثانية والسبعني.
هذا وعن االسكايف عدم وجوب الغسل بمس القطعة من احلي بعد السنة. ومل 
يتضح وجهه بعد إطالق النص املتقدم واالستدالل عليه باخلرب اآليت يف العظم املجرد 

. من امليت ضعيف جداً
(١) فقد أطلق يف التذكرة وعن غريها عدم وجوب الغسل بمس العظم املجرد. 
ووجهه قصور الرواية املتقدمة عن ذلك. خالفاً ملا يظهر من إطالق مجاعة من وجوب 
الغسل بمس العظم املجرد، معلالً بدوران احلكم مداره. وفيه: أن املستفاد من الرواية 

ه. كونه رشطاً يف وجوب الغسل بمس القطعة، وهو ال يستلزم وجوب الغسل بمسّ
(٢) كـام يف الـدروس، وهـو مقتـىض إطـالق املحكـي عـن غـريه. وال وجـه 
لتخصيصه إال اختصاصه بجريان االسـتصحاب، الذي ال جمال له يف العظم املقطوع 
من احلي. وجمرد عدم الفصل بينهام ـ لو تم ـ ال ينهض بترسية احلكم بعد عدم حجية 
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(مسـألة ٧٨): إذا قلـع السـن من احلـي وكان معه حلم يسـري مل جيب 
الغسل بمسه(١).

االسـتصحاب يف الزم مؤاداه، كام سـبق نظريه. هذا حيث كان االستصحاب تعليقياً 
فال جمال للتعويل عليه حتى يف العظم املفصول من امليت.

نعم يف خرب إسامعيل اجلعفي عن أيب عبد اهللاA: «سألته عن مسّ عظم امليت 
قال: إذا جاز سنة ليس به بأس»(١). وعن الفقيه وحمكي املقنع الفتو بمضمونه.

لكـن نفي البـأس قد يكون بلحـاظ عدم تنجـس اليد، خللوه عـن اللحم بعد 
، ليتجه االسـتدالل بمفهومه عىل وجوب  السـنة، وال داللة فيه عىل إرادة غسـل املسّ

الغسل مع املسّ قبل السنة.
والسـيام مـع ضعفه وعدم ظهور عامـل به غري املحكي عـن الصدوق، وإن مل 

أعثر عىل كالمه يف الكتابني املذكورين.
هذا ولو قيل بوجوب الغسل بمس العظم املجرد مطلقاً أو قبل السنة فالظاهر 

سقوطه بتغسيل امليت، لنظري ما سبق يف القطعة املشتملة عىل العظم.
ومن ذلك يظهر عدم وجوب الغسـل بمسّ العظام التي توجد يف املقابر حتى 
ـ  عدم مرور سـنة عليها، ألهنـا حيث كانت مسـبوقة بالدفن  لـو احتمـلـ  ولـو بعيداً

فمقتىض قاعدة التجاوز البناء عىل تغسيل امليت التي هي منه.
نعم ال جمال لذلك يف مقابر غري املسلمني. بل حتى يف مقابر املخالفني، بناء عىل 
 . عدم مرشوعية تغسـيلهم، بل مطلقاً، لبطالن تغسيلهم ولو لعدم كون املغسل مؤمناً

. إال أن حيتمل وقوع التغسيل بالنحو املرشوع الصحيح. فتأمل جيداً
(١) كام عن كاشـف الغطاء. لظهور حديث أيوب املتقدم يف االعتداد بالقطعة 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل املس حديث:٢.



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٧ ٤٧٨

(مسـألة ٧٩): جيوز ملن عليه غسـل املس دخول املسـاجد واملشـاهد 
واملكـث فيه وقراءة العزائـم(١). نعم ال جيوز له مس كتابة القرآن ونحوها 
ممـا ال جيـوز للمحـدث(٢). وال يصـح لـه كل عمـل مـرشوط بالطهـارة 
باإلضافة للعظم بحيث يصدق أنه فيها، وذلك ال يصدق يف مفروض املسألة، وال يف 
نظائرها مما كان اللحم قليالً غري معتد به. بل ال يبعد انرصاف العظم عن السـن، فال 

جيب الغسل بمس القطعة املشتملة عليه وحده وإن كانت معتداً هبا باإلضافة إليه.
(١) كام رصح به غري واحد. الختصاص دليل الكل باجلنب واحلائض. وغاية 
األمـر أن تلحق هبا النفسـاء. ولذا تقـدم عدم حرمتها عىل املسـتحاضة حتى مع عدم 

قيامها بالوظائف املقررة هلا. ومنه يظهر ضعف ما عن مجاعة من املنع.
(٢) ألن املنرصف من وجوب الغسـل للمس كـون املس موجباً للحدث، بل 
هو رصيح معتربي الفضل بن شـاذان وحممد بن سـنان املتضمنني تعليل غسـل املس 

بأنه ناشئ من إصابة أثر املوت، والظاهر عدم اإلشكال فيه بينهم.
هـذا وحيث كان احلـدث املوجب للوضوء وحده أخـف من احلدث املوجب 
للغسـل كان ثبوت حتريم الفعل عىل من ليس عىل وضوء مسـتلزماً لتحريمه عىل من 
عليه باألولوية. بل هو مقتىض ما تقدم يف فصل أسباب الوضوء من انتقاض الوضوء 

بكل ما يوجب الغسل.
نعـم مل يثبت حرمة مسّ اسـمه تعاىل عىل كل حمـدث، أو عىل كل من ليس عىل 
وضـوء، لينفع فيـام نحن فيه. والنص لو تم االسـتدالل به خمتـص باجلنب، وال جمال 

للتعدي منه لكل من عليه غسل.
كام ال جمال الستفادة حرمة مسّ االسم الرشيف عىل املحدث مما تضمن حرمة 
مس من ليس عىل وضوء للكتاب املجيد، عىل ما تقدم يف مبحث الوضوء، ولذا ذكرنا 

هناك أن حرمة مسه عىل غري املتويض حمل إشكال. فراجع.
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ـ كالصالة ـ إال بالغسل(١). واألحوط ضم الوضوء إليه(٢).
(١) إلطـالق ما تضمن اعتبار الطهارة يف األمور املذكورة. ومنه يظهر ضعف 
ما يف املدارك من عدم الوقوف عىل ما يقتيض اشرتاطه ليشء من العبادة، وال مانع من 

أن يكون واجباً لنفسه.
(٢) وإن كان األظهـر إجـزاء هـذا الغسـل كغريه من األغسـال املرشوعة عن 

الوضوء، عىل ما تقدم يف مبحث احليض. فراجع. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
انتهى الكالم يف غسل مس امليت ضحى اجلمعة التاسع من شهر مجاد الثانية 
سنة ألف وأربعامئة وثالث عرشة للهجرة بقلم السيد الفقري (حممد سعيد) الطباطبائي 

احلكيم. واحلمد هللا رب العاملني.
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